
بغداد /  
اظه��رت وثيقة حصلت عليها 
ترش��يح  اجلدي��دة«  »البين��ة 
حلقيب��ة  الوائل��ي(  )ش��روان 
الداخلي��ة اما حقيب��ة التربية 
فس��تتوالها )س��فانة حسني 
علي احلمداني( بدالً من الوزيرة 
املس��تقيلة )ش��يماء احليالي( 
فيما رشح ملنصب وزارة العدل 
القاضي )اركان ق��ادر ولي كرمي 
بيباني( اما حقيبة وزارة الدفاع 

فما زالت محل نقاش وخالف.

النيابية  املالي��ة  اللجن��ة  اكدت 
امس س��عيها لتثبي��ت بند في 
قان��ون املوازن��ة لضم��ان اع��ادة 
املفسوخة عقودهم في الوزارات 
االمنية مشيرة الى ان احملافظات 
احمل��ررة بحاجة الى اع��داد كبيرة 
م��ن الق��وات االمني��ة بحس��ب 
تصريح لعض��و اللجنة )عبداهلل 

اخلربيط(.
عل��ى صعي��د آخر اك��د مجلس 
غالبي��ة  ان  بغ��داد  محافظ��ة 
اعض��اء اجمللس يرفضون اس��ناد 
منصب امني عاصمة لشخصية 
من خارج احملافظة. مبيناً ان لدى 
اجمللس  تنس��يقا عالي املستوى 
مع كتل��ة بغ��داد النيابية الجل 
ابع��اد املنص��ب ع��ن احملاصصة 
اجمللس  بحس��ب تصريح لعضو 
التطورات  املطلبي(.وفي  )س��عد 
ايض��اً بحث مستش��ار مجلس 
ام��ن اقليم كردس��تان )مس��رور 
م��ن  وف��د  م��ع  ام��س  بارزان��ي( 

التحال��ف الدولي التهديدات في 
املناطق املتنازع عليها وقال بيان 
للمكت��ب االعالم��ي ان مس��رور 
بارزان��ي التق��ى ام��س م��ع قائد 
غرف��ة عمليات ق��وات التحالف 
في بغداد اجلنرال )اوسنت رينفورد( 
والوفد املرافق ل��ه حيث مت بحث 
مس��تجدات الوضع في املنطقة 

ومواجه��ة مخاط��ر وتهدي��دات 
االره��اب وتطوير آلية التنس��يق 
ب��ني اجله��ات املعني��ة وض��رورة 
زي��ادة الدعم واملس��اعدة لقوات 
البيشمركة بقطع الطريق على 
حتركات وتهديدات االرهابيني في 
املناط��ق املتن��ازع عليها وضرورة 
تهيئة االرضي��ة لتطبيع اوضاع 

تل��ك املناط��ق بالتع��اون متعدد 
االط��راف والقضاء على اس��باب 
عودة ظه��ور العنف عبر معاجلة 
واالدارية  السياس��ية  املش��اكل 
والدس��تورية.على صعي��د آخ��ر 
اكد املتحدث باس��م كتلة دولة 
القان��ون البرملاني��ة النائب )بهاء 
الدي��ن الن��وري( ام��س ان الكتل 

السياس��ية حت��ى اللحظة لم 
تتف��ق عل��ى اس��ماء مرش��حني 
للوزارات املتبقية فيما دعا رئيس 
الوزراء عادل عب��د املهدي لتقدمي 
ما لديه م��ن اس��ماء يقتنع بها 
لل��وزارات كونه املعن��ي بتحمل 
مسؤولية جناح او فشل حكومته 
واض��اف النوري ان رئي��س الوزراء 
ل��م يرس��ل حت��ى اللحظ��ة اي 
الوزارات  اسماء جديدة ملرشحي 
االس��م  باس��تثناء  املتبقي��ة 
املطروح س��ابقاً لوزارة الداخلية 

وهو )فالح الفياض(.
وفي التط��ورات االمني��ة اعلنت 
العس��كرية  االس��تخبارات 
ام��س القب��ض عل��ى عنصر في 
تنظي��م داعش في الرمادي يقدم 
معلوم��ات امني��ة خطي��رة ع��ن 
حت��ركات القطع��ات االمنية الى 
التنظي��م حي��ث متكن��ت مفارز 
الفرقة  االس��تخبارات في مق��ر 
)14( وبالتع��اون والتنس��يق م��ع 
اس��تخبارات ل��واء املش��اة )40( 
القب��ض على ه��ذا االرهابي وهو 

معتقل حالياً.
وف��ي ش��أن آخ��ر اك��دت كتل��ة 
صادق��ون النيابي��ة ام��س وجود 
س��عي نياب��ي حثي��ث م��ن قبل 
مجل��س النواب لتش��ريع قانون 
اخراج القوات االجنبية من العراق 
مشيرة الى ان القانون سيعرض 
اجللس��ات  التصويت خالل  على 
بحسب تصريح صحفي للنائب 

عن الكتلة )حسن سالم(.
م��ن جانب��ه اك��د النائ��ب ع��ن 
محافظة نين��وى )قصي عباس( 
ال��ى  احملافظ��ة  حاج��ة  ام��س 
دع��م اكبر ف��ي املوازنة مش��يراً 
ال��ى ان اس��تحقاق نين��وى ه��و 
)13%( بحس��ب نس��ب السكان 
واحملرومي��ة لكن ما ق��دم لها هو 
)2%( فق��ط داعياً احملافظات التي 
تعي��ش حال��ة اس��تقرار خدمي 
للتن��ازل  كردس��تان  كاقلي��م 
بشكل جزئي عن حصصهم في 
تنمية االقاليم للمحافظة بغية 
النهوض بواقعها اخلدمي وبناها 

التحتية.

كتب محرر الشؤون املحلية
من املفترض ان يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراة حاس��مة 
في الس��اعة السابعة من مس��اء اليوم الثالثاء مع املنتخب القطري 
ف��ي اطار الدور ال�)16( من بطولة كأس آس��يا في االمارات )2019( وفي 
هذه املناس��بة نناش��د كل ابناء ش��عبنا بكل مكوناتهم ان يفرحوا 
حيثما ش��اءوا فهذا حق لهم ان يفرحوا في حال فوزنا على املنتخب 
القط��ري ولكن نتمنى مخلصني عدم اطالق العيارات النارية ابتهاجاً 
بهذه املناس��بة ألن الرصاص القاتل املتطاير س��وف يحط على رؤوس 
الن��اس وعندها سيتس��اقط اناس ابرياء بينهم اطفال الس��مح اهلل 
ويكفي فقط ان االحصائية التي اعلنتها مستشفى جراحة اجلملة 
العصبي��ة امس االول تضمنت اس��تقباله )74( حال��ة اصابة بالرأس 

نتيجة الرمي العشوائي خالل العام املاضي )2018( فقط.

ليعرف الشعب أين ضاع كل دينار؟..)                                     (تطالب بفتح ملف احلسابات اخلتامية للحكومات السابقة

افرحوا حيثما شئتم فهذا حق.. لكن ال نريد رصاصًا قاتال يتطاير ليحط على رؤوس الناس فتسيل الدماء

دولة القانون تؤكد عدم وجود توافق حتى اللحظة على امساء املرشحني للوزارات املتبقية وحتميل عبد املهدي املسؤولية 
بارزاني يبحث مع وفد التحالف الدولي التهديدات يف املناطق )املتنازع عليها( وقضايا اخرى

وزير النقل يعلن وصول الباخرة احلدباء اىل ميناء )انتويرب( البلجيكي بعد ثالثني عاما من عدم الدخوِل للموانئ االوربية

صادقون: مساٍع حثيثة لتشريع قانون الخراج القوات االجنبية من العراق.. ونائب يدعو كردستان للتنازل عن جزء من ختصيصاتها يف املوازنة
القبض على داعشي يقدم معلومات امنية خطرية لـ”التنظيم االرهابي” يف الرمادي عن حتركات قطعاتنا االمنية
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كتب املحرر السياسي

البرلمان يسعى إلعادة المفسوخة عقودهم في موازنة )2019(.. ومجلس بغداد: لن نقبل بأمين للعاصمة من خارج اسوارها

يف الهدف

ال ادري مل��اذا اتذك��ر كلم��ات الش��اعر الش��عبي )عط��ا 
الس��عيدي( كلما سمعت خبراً عن ارتفاع اسعار النفط 

او هبوطها والتي يقول فيها:
سحقاً يانفط يالعنة التاريخ
يانظرة حسد بعيون مكحوله
من يوم الطلعت بگاعنه لليوم

جنابك مشتعل والناس مشعوله
أمس االثنني تناقلت وكاالت االنب��اء العاملية اخباراً تؤكد 
ارتفاع اسعار النفط ألعلى مستوى لها منذ بداية العام 
بعدما اظهرت بيانات ان معدالت اس��تهالك املصافي في 
الصني قد ارتفعت االس��بوع املاضي الى مستوى قياسي 

تباطؤ االقتصاد حيث  رغم 
بلغ��ت عق��ود مزي��ج برنت 
العاملي 62,77 دوالر للبرميل 
بارتف��اع قدره )7( س��نتات 
الس��ابقة  التس��وية  ع��ن 
فيما س��جلت عق��ود خام 
الوس��يط  تكس��اس  غرب 
دوالراً   )53,92( االمريك��ي 
للبرمي��ل بارتفاع قدره )12( 

سنتاً..
وازاء ذل��ك يس��أل العراقي 

م��ن اعماقه أليس من حقنا ان نفرح باخبار س��ارة كهذه 
بوصفنا دولة نفطية اقتصادها ريعي وايراداتنا االساسية 
متأتي��ة اساس��اً من تصدي��ر النفط؟! لك��ن العراقي لم 
يعد يفرح س��واء صعدت االس��عار أم هبط��ت ألنه ال يرى 
اجل��دوى املتحققة م��ن ه��ذا االرتفاع فطيلة الس��نوات 
املاضي��ة وص��ل النفط الى اس��عار غير مس��بوقة عاملياً 
وكانت ايراداتنا عال العال وميزانياتنا انفجارية لكن باهلل 
عليكم هل رأيتم جامعات او مستش��فيات او مدارس او 
جس��ورا او مجمعات س��كنية او طرقاً وانفاق��اً او ابراجاً 
شاهقة وبقينا نفس الطاس واحلمام وبقينا نشكو احلال 
وهذا هو س��ر عدم فرحنا بارتفاع اس��عار النفط والباقي 

اتركه ملن في جعبته درد وكالم كثير.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 العراقي لم يعد 
يفرح سواء صعدت 
االسعار أم هبطت 
ألنه ال يرى الجدوى 
املتحققة من هذا 
االرتفاع 

صعد النفط.. هبط 
النفط.. وين القبض؟

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 

لدى استقباله القائم باألعمال القطري ..وزير اهلجرة واملهجرين : الوزارة تعمل على استقطاب الكفاءات العراقية يف اخلارج!
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»الرافدين« يطلق وجبة جديدة إق
من سلفة اخلمسة والعشرة 
ماليني دينار ملوظفي الدولة

كاتانيتش يف املؤمتر الصحفي قبل 
مواجهة قطر : حنن جاهزون وأنا 

دائما ابتسم وسأكون سعيدا جدا لو 
قام الالعبون بعملهم

510
عبداملهدي : قادرون 

على اجياد احللول 
جلميع االزمات

13
عودة »بالك ووتر« العسكرية 

سيئة السمعة وحمطتها 
األوىل يف الشرق األوسط
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بالوثيقة.. شروان الوائلي 
للداخلية وسفانة للرتبية وبيباني 

للعدل والدفاع مل حتسم بعد

  بغداد / 
عقدت اللجنة العراقية � الس��ورية، 
ام��س االثن��ني، اجتماع��ا له��ا ف��ي 
العاصمة السورية دمشق، ملناقشة 
حركة التبادل التجاري وفتح املعابر 

احلدودية بني البلدين.
وقال مدي��ر الش��ركة العامة للنقل 
البري، عماد عبد الرزاق،  انه »تنفيذا 

لتوجيه��ات وزي��ر النق��ل، عب��داهلل 
حرك��ة  بتفعي��ل  اخلاص��ة  لعيب��ي 
النقل البري بعد اس��تقرار االوضاع 
الداخلية ب��ني العراق وس��وريا، متت 
مناقش��ة اهمية تفعي��ل العالقات 

التجارية«.
وأضاف عبد ال��رزاق، ان »النقل البري 
ب��ني البلدين عبر منف��ذ )البو كمال( 

واهمية الربط الس��ككي عبر منفذ 
)التن��ف(، أبرز ما متت مناقش��ته في 

االجتماع«.
وأك��د عب��د ال��رزاق، ان »وزارة النق��ل 
ف��رع  تأهي��ل  اع��ادة  إل��ى  تس��عى 
الشركة العراقية السورية في بغداد 
استعدادا لفتح املنافذ احلدودية بني 

البلدين«.

»العم��ل  إمكاني��ة،  ال��ى  وأش��ار 
إي��ران  جمهوري��ة  ب��ني  بالترانزي��ت 
واجلمهوري��ة  الع��راق  وجمهوري��ة 
العربي��ة الس��ورية«، الفت��ا الى انه 
»قد يكون تطبيق العمل بالترانزيت 
الس��ماح للدول االخ��رى مبرور حركة 
النق��ل الب��ري عل��ى اراضيه��ا عب��ر 

املنافذ احلدودية«.

اجتماع عراقي - سوري يف دمشق بشأن فتح املعابر والتبادل التجاري

  بغداد / 
قض��ت محكمة جناي��ات ميس��ان، امس االثن��ني، حكما 
بالس��جن 15 س��نة ض��د م��دان بارت��كاب جرمي��ة الدك��ة 
العش��ائرية، ولفتت احملكم��ة إلى أن احلكم يأتي اس��تنادا 
الحكام قانون مكافحة االٍرهاب.وقال املركز اإلعالمي جمللس 
القضاء االعلى ، إن محكمة جنايات ميسان قضت حكما 
بالسجن 15 عاما ضد مدان بارتكاب الدكة العشائرية عبر 
قيام��ه بهجوم على اح��د دور املواطنني بواس��طة بندقية 
كالش��نكوف وس��ط العمارة.واضاف ان احملكمة استمعت 
إل��ى اقوال املتهم واألدل��ة املتوفرة في الدع��وى التي كانت 
كافية الدانته اس��تنادا ألحكام املادة الرابعة 1 وداللة املادة 

الثانية 1 من قانون مكافحة اإلرهاب.

 بغداد /  
اعلنت هيئ��ة املنافذ احلدودية، امس 
االثنني، عن ضبط اكث��ر من مليوني 
أمبول��ه ب��دون موافق��ة الصحة في 
مين��اء ام قص��ر. وقالت ، إن ش��عبة 

البح��ث والتح��ري في منف��ذ ميناء 
أم قصر الش��مالي ضبطت شحنة 
أدوية بش��رية تق��در ب��� 638 كارتون 

خارج احلرم اجلمركي، منشأ الهند.
وأوضح��ت انه بعد تدقي��ق املعاملة 

اجلمركية تبني وجود مليونني وأربعة 
االف أمبول��ه غير مص��رح بها، وعدم 
وجود أجازة أس��تيراد وشهادة منشأ 

وفاتورة للمواد املضبوطة.
 وبينت أنه مت الضبط واحالة القضية 

وف��ق محض��ر اصول��ي ال��ى قاضي 
حتقي��ق محكمة س��فوان عبر مركز 
ش��رطة جم��رك ام قصر الش��مالي 
التخاذ االج��راءات القانونية الالزمة 

بحقها.

ضبط اكثر من مليوني أمبوله بدون موافقة الصحة يف ميناء ام قصر

وكاالت /  
كش��ف النائ��ب والوزير املس��تقل 
الس��ابق )وائ��ل عب��د اللطي��ف( ان 
حجم ما اه��دره محاف��ظ البصرة 
الس��ابق )ماج��د النص��راوي( على 
والئ��م »الكب��اب« بل��غ )7( مليارات 
دينار.واضاف عبد اللطيف في لقاء 
متلفز لقن��اة االجت��اه الفضائية ان 
محافظ البصرة السابق كان يقيم 
والئ��م ومآدب طعام تبلغ كل واحدة 
منه��ا ماب��ني )85 – 95( مليون دينار 
االمر الذي تسبب بهدر للمال العام 

واضر البص��رة وحكومة بغداد على 
ح��د س��واء.ونحن نس��أل من يقف 
وراء ه��ذا اله��در الفاح��ش واللعب 

الصبياني مبقدرات الشعب؟!

عبد اللطيف يكشف املستور: )7( 
مليارات دينار اهدرها حمافظ البصرة 

على والئم »الكباب«!!

من��ذ الع��ام 2015 وم��ا ت��اله نش��رنا 
ع��دداً م��ن االعالن��ات العائدة ل��وزارة 
الش��باب والرياضة ولكن ما يؤس��ف 
له ان��ه رغ��م مراجع��ات مخولنا الى 
كل املعني��ني ف��ي الوزارة، الس��ابقني 
والالحق��ني، بش��أن وج��وب تس��ديد 
اقيامه��ا وكان آخرها ولي��س اخيرها 
هو ام��س حيث مت��ت مقابل��ة معاون 
مدي��ر االس��تثمارية )أحمد س��عدون( 

ثم املكتب االعالمي والقانونية ولكن 
لم نحصل على نتيج��ة مقنعة.. في 
كل مرة يق��ال لنا »ضاع��ت االوليات« 
ونزودهم باخرى جديدة واس��تمر احلال 
عل��ى ه��ذا املن��وال وال��وزارة ال تعطي 
تفسيراً مقنعاً وال حتى تقبل تزويدنا 
باس��ماء من رست عليهم املناقصات 
املنش��ورة ف��ي االعالنات كيم��ا يتاح 
لنا مطالبتهم مبس��تحقاتنا املالية.. 

وألن االوضاع في ال��وزارة كما يقولون 
»ش��ليله وضايع راسها« فأننا نناشد 

الس��يد وزير الشباب والرياضة اجلديد 
)أحمد العبيدي( بالتدخل الشخصي 
وفتح حتقيق مبالبس��ات هذا املوضوع 
وبخ��الف ذل��ك فإنن��ا مضط��رون الى 
اللج��وء للقضاء بغي��ة احلصول على 
مس��تحقاتنا املالية ف��ي وقت يعرف 
اجلميع ان الصحاف��ة اليومية تعيش 
ظروف��اً مالي��ة قاهرة وعس��ى ان يأتي 

الفرج سريعاً.

التغمطوا حقوقنا ياوزارة الشباب والرياضة.. ماعليكم من ديون سددوها لنا وإال سنضطر ملقاضاتكم

وزير الشباب والرياضة 

وائل عبد اللطيف 

جنايات ميسان : السجن 15 
سنة ملدان بالدكة العشائرية
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ضبط معاون مدير كمرك أم قصر الشمالي متلبسًا بتهريب َأطنان من زيت احملركات

NO.3110.TUE.22.JAN.2019

بغداد / البينة الجديدة
اعتبر وزي��ر الصحة عالء العلوان، امس االثنني، تخصيص��ات وزارته في املوازنة املالية 
لع��ام 2019 ضئيل��ة جداً، مؤك��داً أن املواطن العراقي لن يرى م��ا يطالب به من تطوير 
نوع��ي لصحت��ه وبيئته م��ا لم يتم إعط��اء القطاّع الصح��ي والبيئ��ي األولوية التي 
يس��تحقها، فيما بني أن متوس��ط االنفاق الصحي على الف��رد العراقي أقل من %10 
من متوس��ط االنفاق على الصحة في بعض الدول العربي��ة. وقال العلوان، تأمل وزارة 
الصح��ة والبيئة من مجل��س النواب املوقر أن يكون تطوي��ر القطاع الصحي والبيئي 
أحد االولويات االساس��ية للموازنة احلكومي��ة لعام 2019، مضيفاً أن املبالغ املقترحة 
في مش��روع املوازنة حالياً ضئيلة جداً وال تصل الى احلد االدنى من متطلبات التغيير 
املنش��ود اذ ان متوس��ط االنفاق الصحي عل��ى الفرد العراقي حس��ب االرقام احلالية 
للموازن��ة أقل بكثير م��ن دول املنطقة مبا في ذلك الدول اجمل��اورة وهي اقل من 10% من 

متوسط االنفاق على الصحة في بعض الدول العربية.

بغداد / البينة الجديدة
أك��د رئي��س مجل��س ال��وزراء ع��ادل عب��د 
امله��دي، امس االثن��ني، أن العراقيني قادرون 
عل��ى ايج��اد احللول جلمي��ع االزم��ات وبناء 
مس��تقبل افضل، مش��يرا إل��ى أن األزمات 
يجب ان تكون دافعا إلبتكار احللول اس��وة 
بتجارب ال��دول الناجحة. وق��ال في كلمة 
القاه��ا خ��الل حض��وره منت��دى اخملترعني 
العراقي��ني ف��ي يومه��م الس��نوي الثالث، 
بحسب بيان ملكتبه أوردته وكالة املعلومة، 
إن “العراقي��ني ق��ادرون على ايج��اد احللول 

جلمي��ع االزم��ات وبن��اء مس��تقبل افضل، 
ونحن متفائلون بتحقي��ق ذلك”. ودعا عبد 
املهدي الى “تعزيز الثقة بالنفس والقدرات 
والكف��اءات العراقية وع��دم االعتماد على 
اس��تيراد احللول من اخلارج وازالة العقبات 
والقوان��ني التي تعي��ق املب��ادرات اخلالّقة”، 
مبين��ا أن “الع��راق يج��ب ان يع��ود مرك��زا 
إلمتالك��ه  واملعرف��ة  وللعل��م  للحض��ارة 
مقوم��ات وخصائ��ص النه��وض، ويجب ان 
النكتفي بالتغني مباضي حضارتنا العريقة 
دون مواصل��ة التق��دم”. وتاب��ع ان “األزمات 

يجب ان تكون دافعا إلبتكار احللول اس��وة 
بتج��ارب ال��دول الناجح��ة الت��ي خرج��ت 
من احل��روب اكثر ق��وة وخدمة لالنس��انية 
وفرتها  الت��ي  والتكنولوجيا  باختراعاته��ا 
لكل العالم”، مش��يرا الى ان “االختراعات 
واالكتش��افات مؤش��ران لتقدم االمم وميكن 
بهم��ا حتقي��ق اخت��راق واالنتق��ال من حال 
الى حال”.واعلن رئي��س مجلس الوزراء عن 
“توج��ه احلكومة لتخصيص جوائز مجزية 
اعماله��م  وتبن��ي  واخملترع��ني  للمبدع��ني 

وحتويلها من نظريات الى منتجات«.

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت هيئ��ة النزاهة، امس االثن��ني، ضبط معاون 
مدي��ر گمرك أم قصر الش��مالي متلبس��اً بتهريب 
أَْطن��ان من زيت احمل��ركات. وقالت الهيئ��ة إن فرقها 
متّكنت من إحب��اط محاولٍة لتهريب أْطناٍن من ماّدة 
زيت احملرِّكات في ميناء أم قصر الشمالي مبحافظة 
البصرة، مبينة أن مالكاتها في احملافظة متّكْنت من 
ضبط املّتهِمني بعملّية التهريب باجلرم املش��هود.

واش��ارت دائرة التحقيقات ف��ي الهيئة، في معرض 
حديثه��ا عن تفاصي��ل عملّية الضب��ط، التي متّت 
مبوجب مذّكرٍة قضائّيٍة، استنادا إلى أحكام املاّدة 340 
من قانون العقوب��ات، إلى أّن مالكات مديريّة حتقيق 
، من  الهيئ��ة في احملافظة متّكْنت، بع��د مراقبة وحترٍّ
ضبط معاون مدير گمرك أم قصر الشمالي ورئيس 
جلنة الكش��ف وأحد أعضائها متلبس��ني مبحاولة 
تهري��ب ثالث حاوي��اٍت محّملٍة بثمانيٍة وخمس��ني 
ّياٍت من  طن��ا من ماّدة زيت احمل��رِّكات، إضافة إلى كمِّ
)م��اء راديتر(. وأوضح��ت أن التحقيقات األولّية التي 
أجرتها املديريّة قادت إلى تورّط املّتهِمني وتواطئهم 
على تهريب احلاويات الت��ي حتوي ماّدة زيت احملرِّكات 
املس��توردة خالف��ا للقان��ون. وتابع��ت أن املتهمني 
س��يقوا بصحبة املب��رزات اجلرمّي��ة املضبوطة إلى 
قاضي التحقي��ق اخملتصِّ الذي ق��ّرر توقيفهم على 

ذّمة التحقيق.

وزير الصحة يعد ختصيصات الوزارة يف موازنة 2019 ضئيلة جدًا

نائب رئيس الربملان يرتأس اجتماعًا للجنة املالية لإلسراع بإقرار املوازنة

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
مقتل .. أفادت وسائل إعالم سورية، امس االثنني، 
مبقت��ل وإصابة س��تة أش��خاص بينه��م جنديان 
أميركي��ان حصيل��ة تفجير احلس��كة الس��ورية.

وذكرت وكالة أنباء “سانا” إن “التفجير االنتحاري 
بس��يارة مفخخة الذي اس��تهدف رت��الً أمريكياً 
جنوب مدينة احلس��كة, أس��فر عن جرح جنديني 
أمريكي��ني ومقت��ل أربعة م��ن الوح��دات الكردية 
وتفجير سيارة مفخخة استهدفت رتالً للقوات األميركية في ريف 

احلسكة اجلنوبي السوري.
ترش��يح .. تقدم الرئيس األفغاني أش��رف غني، بأوراق ترّش��حه إلى 
االنتخابات الرئاسّية التي سُتجرى في متوز املقبل 
وستش��هد إع��ادة للمواجه��ة بين��ه وب��ني غرميه 
عب��داهلل عبداهلل. وانُتخب غني الذي يس��عى إلى 
والية ثانية رئيًسا عام 2014، في انتخابات اعترتها 
اتّهام��ات بالتزوير وخالفات لم حُتّل إال باتفاق رعته 
الواليات املتحدة وأدى إلى تقاس��م غني وعبداهلل 

السلطة.

عدوان .. أعلنت وزارة الدفاع الروسية، امس االثنني، 
اس��قاط الدفاع��ات اجلوية الس��ورية أكث��ر من 30 
صاروخ��ا مجنحا وقنبل��ة موجهة أثن��اء تصديها 
لغ��ارات نفذه��ا الطي��ران اإلس��رائيلي الليلة قبل 
املاضية. وقال املركز الوطني للدفاع الروسي في بيان 
اورده موقع قناة “RT” إن “طائرات حربية إسرائيلية 
ش��نت 3 غ��ارات على س��وريا، م��ن احمل��اور الغربي 
واجلنوب��ي الغربي واجلنوبي”. وأضاف البيان، أن الضربات اإلس��رائيلية 

أسفرت عن مقتل 4 عسكريني سوريني وإصابة 6 آخرين.
غواصات ..  طلبت وزارة الدفاع من الصناعة احلربية الروسية تصنيع 
6 غواص��ات صغي��رة حديثة لقواته��ا اخلاصة، ما 
أثار قلقا لدى اخلبراء العس��كريني األمريكيني. وأن 
الغواصة لديها جس��م كروي شفاف مصنوع من 
التيتاني��وم، يضمن عمال غي��ر منقطع في أعماق 
البحر خالل ي��وم واحد. ومبقدورها النزول إلى عمق 
2.5 كيلومت��ر حي��ث ميكن أن يس��تخدم طاقمها 

أذرعا آلية مختلفة.

ضحاي��ا .. ق��ال وزير الصحة املكس��يكي خورجي 
ألكوس��ير إن ع��دد الضحاي��ا ج��راء انفجار خط 
أنابي��ب لنقل البنزين ارتفع إل��ى 79 قتيال. وأضاف 
ألكوس��ير في مؤمتر صحفي أن 66 آخرين ال يزالون 
ف��ي املستش��فيات.رجل إطفاء يخم��د حريق في 
كومة من اإلطارات القدمية في مركز إعادة التدوير 
في سيوداد خواريز، املكسيك 2 أيار  2018 وكشف 
مسؤولون أن االنفجار وقع يوم اجلمعة بعدما تدفق ما يصل إلى 800 

شخص إلى خط أنابيب )توال-توشبان(.
ع��ودة .. اعتبر وزير اخلارجي��ة اللبناني جبران باس��يل، أن أمير قطر 
متيم بن حمد آل ثاني، “كسر احلصار املفروض على 
قطر”، باملش��اركة في القمة االقتصادية العربية 
التي اس��تضافتها بيروت.وقال باسيل خالل مؤمتر 
صحف��ي مش��ترك م��ع األم��ني الع��ام للجامعة 
العربية أحمد أبو الغيط، “أمير قطر كسر احلصار 
عل��ى قطر، في بادرة لكس��ر احلص��ار على القمة 

العربية التنموية«.

بغداد / البينة الجديدة
رغ��م تأكيداتنا الس��ابقة ملن يتصدون 
للمسؤولية والسيما ما يتعلق بقضية 
للحكوم��ات  اخلتامي��ة  احلس��ابات 
الس��ابقة والتي لم تصل ال��ى البرملان 

حتى اللحظة ألس��باب لم تعد خافية 
عل��ى كل عراق��ي ش��ريف فإنن��ا نعيد 
الط��رق م��رة ثاني��ة ونق��ول للحكومة 
احلالي��ة إن الواج��ب الوطن��ي يقتضي 
الشروع فوراً بفتح احلسابات اخلتامية 

للحكومات الس��ابقة ليعرف ش��عبنا 
أي��ن ض��اع كل دين��ار. وكان��ت النزاهة 
النيابية قد اكدت وجود خروقات كبيرة 
اخلتامي��ة  احلس��ابات  ف��ي  وفاضح��ة 
ملوازن��ات البل��د ف��ي زم��ن احلكوم��ات 

السابقة في وقت تؤكد مصادر برملانية 
انه منذ العام )2005( وحلد اآلن لم تقدم 
حسابات ختامية للسنني املاضية في 
وقت يفت��رض ان تقدم هذه احلس��ابات 

اخلتامية في وقتها، ولكن!

بغداد / البينة الجديدة
أعل��ن النائ��ب األول حملاف��ظ النج��ف هاش��م 
الكرع��اوي، امس االثنني، اس��تحصال موافقة 
رئي��س مجلس النواب محمد احللبوس��ي على 
إضافة 19 مليار دينار إلى ميزانية احملافظة ضمن 
موازنة 2019. وقال الكرعاوي إن لقاءه األخير مع 

رئيس مجلس النواب محمد احللبوس��ي شهد 
مناقش��ة عدة محاور تخص محافظة النجف.

وأوضح أن أهم تلك احملاور هي زيادة التخصيصات 
املالية ودعم مشاريع تنمية األقاليم وخصوصا 
املش��اريع اخلدمية، وإضافة مبلغ 19 مليار على 
ميزانية احملافظة واخلاص بكلفة مشروع اخلط 

الناق��ل جملاري قضاء الكوفة من اجل املباش��رة 
به خ��الل هذا الع��ام. واكد الكرع��اوي موافقة 
رئي��س مجل��س النواب عل��ى إضاف��ة 19 مليار 
على ميزانية احملافظة، مبيناً أنه س��يتم طرحه 
)موض��وع إضافة املبل��غ( على اللجن��ة املالية 

بأقرب وقت للمصادقة عليه.

بغداد / البينة الجديدة
رأى اخلبي��ر االس��تراتيجي فاضل ابو رغي��ف، امس االثن��ني، ان النتائج 
الكبي��رة الت��ي حتققها الق��وات االمنية ف��ي صالح الدين ج��اء نتيجة 
التعاون الكبير بني االجهزة االستخبارية وقيادة الشرطة في احملافظة.
وقال ابو رغيف، إن قيادة ش��رطة صالح الدين اس��تطاعت امس تنفيذ 
عملي��ة كبيرة جدا في جزيرة غرب تكريت ف��ي الصينية، وهي تفكيك 
مضافة واالس��تيالء على اربع صواريخ موجهة وعبوات تسمى سبحة 
تنفج��ر بص��ورة تتابعية، اضافة ال��ى اجهزة اتص��االت وتواصل، وثالث 
احزمة ناسفة وقاذفة وكبسوالت تفجير. وأضاف ابو رغيف، أن التنظيم 
يحاول ان يغير من اس��لوبه وطبعه، وهذه العملية جاءت نتيجة اجلهد 
االتس��تخباري ملديرية ارهاب واس��تخبارات صالح الدي��ن، مؤكدا وجود 
تعاون كبير بني االجهوز االستخبارية وقيادة شرطة صالح الدين والذي 

اثمر عن نتائج كبيرة جدا.

أبو رغيف: تعاون األجهزة االستخبارية وقيادة الشرطة أدى لنتائج كبرية يف صالح الدين

النجف تعلن استحصال موافقة احللبوسي على إضافة 19 مليار دينار مليزانيتها

بغداد / البينة الجديدة
ت��رأس النائب االول لرئيس مجلس النواب حس��ن كرمي الكعبي، 
ام��س االثنني، اجتم��اع اللجنة املالي��ة النيابي��ة لبحث قانون 
املوازنة واإلس��راع بإقرارها، فيما اكد اهمية زيادة التخصيصات 
اخلاص��ة بالعاصم��ة بغ��داد وامانته��ا باملوازن��ة. وق��ال املكتب 
االعالم��ي للكعب��ي، إن النائ��ب االول لرئي��س مجل��س الن��واب 
حس��ن الكعبي ت��رأس اجتماع اللجنة املالي��ة النيابية لبحث 
قانون املوازنة واإلس��راع بإقرارها، مثمنا جهود اللجنة بتكثيف 
اجتماعاته��ا صباحا ومس��اء إلجن��از املوازنة خ��الل وقت قريب.

واك��د الكعبي، بحس��ب البي��ان، ض��رورة زي��ادة التخصيصات 
واملناق��الت املالي��ة الالزمة ال��ى العاصمة بغ��داد، كونها تضم 
اكثر من 8 ماليني نس��مة وتستضيف عددا كبيرا من العراقيني 
ال��ذي يعمل��ون ويقيمون فيها م��ن احملافظات مما يش��كل عبئا 
كبي��را عل��ى العاصمة م��ن ناحية تق��دمي اخلدم��ات، فضال عن 
وج��ود مش��اريع كثيرة المان��ة بغ��داد بحاجة الى اجناز س��ريع 
والب��د م��ن ادراج تخصيص��ات ضم��ن موازن��ة 2019 لتنفيذها، 
وليتس��نى لالمانة تقدمي اخلدمات بش��كل افض��ل البناء بغداد.

وش��دد الكعب��ي على، زي��ادة تخصيصات امانة بغ��داد، للقيام 
بواجبها التنفيذي املتمثل باس��تكمال اجناز املشاريع املتلكئة 
وإكس��اء وتأهيل الطرق وصيانة وإنشاء اجملسرات واالنفاق داخل 
العاصمة، مؤكدا على دعم السلطة التشريعية الى محافظة 
بغداد واهمي��ة تعاونها الدائم مع االمانة مب��ا يخدم احتياجات 
املواطن ويتناس��ب وخصوصية ومكانة العاصمة. واس��تكمل 
مجلس النواب في جلس��ته التي عقدت ف��ي )10 كانون الثاني 
2019( مناقش��ة وتقرير املوازنة االحتادية للسنة املالية احلالية، 
فيما اشار عدد من اعضاء اجمللس الى وجود مساع القرارها قبل 

نهاية االسبوع احلالي.

بغداد / محمد شاهني 
ناش��د محافظ بغ��داد املهندس ف��الح اجلزائري رئي��س البرملان 
ونائب��ه والس��ادة أعضاء اللجن��ة املالية ان تك��ون لهم التفاتة 
الهال��ي بغداد من التخصيصات املالي��ة ملعاجلة العجز احلاصل 
بتخصيصات املش��اريع املس��تمرة والذي يتجاوز ال���� 2 ترليون 
دين��ار. بيان حملافظ بغداد أورده مكتب��ه اإلعالمي امس افاد ب�»ان 
مناط��ق األطراف تعاني من مش��اكل خدمية كبي��رة وتراكمية 
وعل��ى االخ��وة ف��ي البرمل��ان العراقي متمثل��ة برئي��س البرملان 
ونائ��ب الرئيس واالخ��وة األعضاء ف��ي اللجنة املالي��ة ان تكون 
له��م التفاتة الهالي بغداد لضرورة اكمال املش��اريع املس��تمرة 
واملستقبلية اخملطط لها ومعاجلة املشاكل اخلدمية في مناطق 
احل��دود اإلدارية لبغداد«. ولف��ت الى ان »بغداد ه��ي قلب العراق 
مص��در قراره السياس��ي وحتتاج الى اهتم��ام ووقفة اجلميع وان 
زي��ادة التخصيصات املالي��ة لها يعني االهتم��ام بالعراق ووجه 
احلضاري كون بغداد محط اهتمام العالم«. في ذات الوقت تقدم 
احملافظ بالشكر »الى كل من وقف باالهتمام واحلرص على زيادة 
التخصيص والس��عي في ذلك من قبل اجلميع كرئيس مجلس 

النواب والنائب األول وأعضاء البرملان«.

حمافظ بغداد يناشد الربملان 
زيادة ختصيصات العاصمة

بغداد / البينة الجديدة
أكدت عض��وة جلنة التربية النيابية، اش��واق كرمي، امس االثنني، 
أن وزيرة التربية ش��يماء احليالي س��يتم حسم امر اقالتها عند 
اكم��ال الكابين��ة الوزارية، مبينة ان الك��رة أصبحت في ملعب 
مجلس النواب وهو من س��يقرر مصيرها. وقالت كرمي ان “رئيس 
ال��وزراء عادل عب��د املهدي رمى الك��رة في ملع��ب البرملان فيما 
يتعل��ق ببقاء وزي��رة التربية ش��يماء احليالي ف��ي منصبها من 
عدمه”، مبينة أن “البرملان متوجه القالة الوزيرة )احليالي( بعدما 
ثبتت مشاركة عائلتها للتنظيم االرهابي )داعش(، في عملياته 
االجرامي��ة بحق املدنيني”. وأضافت، أن “اقالة احليالي س��تكون 
عن��د اكم��ال الكابينة الوزارية، حيث س��تتم مفاحت��ة كتلتها 
حينها لتقدمي مرشح آخر لوزارة التربية، خاصة ان هناك توزيعا 
لل��وزارات على الكتل السياس��ية”. وبينت ك��رمي، أن “اللوم يقع 
على حكوم��ة عبد املهدي، النها لم تتأكد من الس��يرة الذاتية 
ل�)ش��يماء احليالي( وبعض الوزراء اآلخرين املش��مولني باجراءات 

املساءلة والعدالة«.

بغداد / البينة الجديدة 
حظي مؤمت��ر االقليات الديني��ة الذي اقامته منظم��ة )IMS( في 
فندق بابل في بغ��داد باهتمام حكومي إذ حضره ممثل عن رئيس 
اجلمهورية وبرملانيون عراقيون وممثلون عن البعثات الدبلوماسية 
االوربية. وق��ال لقمان الفيلي ممثل رئي��س اجلمهورية في كلمته 
الت��ي القاها ف��ي املؤمتر ان معادل��ة عراق ما بع��د 2003 يجب ان 
تؤس��س لنتائج تقوم على التعايش والس��لم واحت��رام التنوع 
وايجاد قوانني وتشريعات وثقافة جديدة تدعم هذا التنوع النها 
مهمة ف��ي هذه املرحل��ة. واض��اف ادعوكم لالس��تمرار في هذا 
النه��ج وصوال الى حتقي��ق نتائج عادلة تخ��دم االقليات الدينية 
في العراق وتدعم كش��ف احلقيقة واغناءها. واكد الشيخ ستار 
جبار احللو زعيم الديانة الصابئية في العراق والعالم ان االقليات 
الدينية في العراق تش��كو من اهمال االعالم احمللي للتعريف بها 
وبشاطاتها، وهناك جهل ش��ائع حول االديان في العراق بسبب 
املناهج الدراس��ية التي تؤدي الى التعصب الديني ضد االقليات 
مشددا على ضرورة مكافحة لغة الكراهية والعنف املبني على 
التعصب الديني الذي تنتهجه بعض وس��ائل االعالم في العراق.
واكد اس��امة الهباهبة مدي��ر برنامج العراق ض��رورة بناء ثقافة 

التعدد الديني وان تكون وسائل االعالم منابر حرة لالقليات.

اهتمام حكومي ودبلوماسي 
مبؤمتر األقليات يف بغداد

ليعرف الشعب أين ضاع كل دينار .. »                          « تطالب بفتح ملف احلسابات اخلتامية للحكومات السابقة

احليالي سُتحسم إقالتها عند إكمال الكابينة 
الوزارية وجملس النواب هو من سيقرر مصريها

التـربـيـة الـنـيـابـيــة:



وزير النقل يعلن وصول الباخرة احلدباء اىل ميناء )انتويرب( 
البلجيكي بعد ثالثني عام من عدم الدخوِل للموانئ االوربية

  بغداد / البينة اجلديدة
العليا  اللجنة  عقد  عن  االثنني،  امس  واالتصاالت،  االعالم  هيئة  اعلنت 
الشركة  مع  الثاني  اجتماعها  الرابعة  الرخصة  إلطالق  املشكلة 
االستشارية، مؤكدة أنها اقرت توقيتاتها وخطوات تنفيذها.وقالت الهيئة 
بقرار مجلس  رهناً  الرابعة  الرخصة  املشكلة إلطالق  العليا  اللجنة  إن   ،
الشركة  مع  الثاني  اجتماعها  عقدت   2018 لسنة   216 املرقم  الوزراء 
االستشارية العاملية املكلفة باإلشراف على عملية منح الرخصة الرابعة 
وذلك في مقر هيئة االعالم واالتصاالت.وأضافت أن اللجنة اقرت توقيتاتها 
وخطوات تنفيذها.وكان رئيس مجلس األمناء في هيئة اإلعالم واالتصاالت 
أشرف الدهان اعلن، في )2 كانون األول 2018(، إجناز املراحل النهائية إلطالق 

مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال.

 
  بغداد / البينة اجلديدة

اعلن��ت الهيئة العام��ة للجم��ارك - مركز 
جمرك س��فوان احلدودي، ام��س االثنني، عن 
اعادة أربع سيارات صالون مخالفة امريكية 
و كورية املنشأ إلى اجلانب الكويتي.وقالت ، 
إن جلان الكشف اجلمركي في املركز املذكور 
ضبط��ت الس��يارات املمن��وع اس��تيرادها 
كونه��ا متضررة وفقا لق��رار مجلس الوزراء  
جلنة الشؤون اإلقتصادية املرقم ٤٣٥ في 26 / 
٤ / 2018.وأضافت الهيئة أنها قامت باتخاذ 
اإلج��راءات القانونية بحقه��ا واعادتها الى 
جهة األصدار وفق��ا للتعليمات والضوابط 

النافذة.
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الفيلي : معادلة عراق ما بعد 2003 جيب ان تؤسس لنتائج تقوم على التعايش والسلم

جلنة اطالق الرخصة الرابعة تعقد اجتماعها الثاني مع الشركة االستشارية وتقر توقيتاتها
رويرتز : طالبان أجرت حمادثات مع املبعوث األمريكي اخلاص بعملية السالم األفغانية يف قطر

  بغداد / البينة اجلديدة
الرسمي باسم  املتحدث  اعتبر 
رئيس اجلمهورية، لقمان الفيلي، 
ام��س االثن��ني، أن معادلة عراق 
ما بعد 200٣ يجب ان تؤس��س 
لنتائ��ج تق��وم عل��ى التعايش 
والسلم واحترام التنوع وايجاد 
وثقاف��ة  وتش��ريعات  قوان��ني 
جديدة.وق��ال الفيلي في كلمة 
له خ��الل مؤمتر االقلي��ات الذي 
عقد امس  في بغداد، بحس��ب 
بيان للرئاس��ة   إن معادلة عراق 
ما بعد 200٣ يجب ان تؤس��س 
لنتائ��ج تق��وم عل��ى التعايش 
والسلم واحترام التنوع وايجاد 
وثقاف��ة  وتش��ريعات  قوان��ني 
التن��وع  ه��ذا  تدع��م  جدي��دة 
النه��ا مهمة في ه��ذه املرحلة.

ودع��ا الى االس��تمرار ف��ي هذا 
النهج وصوال الى حتقيق نتائج 
عادلة تخدم االقلي��ات الدينية 
كش��ف  وتدع��م  الع��راق  ف��ي 

احلقيق��ة واغنائها.م��ن جانبه، 
النرويجي  باالعمال  القائم  أكد 
الواجب  انه من  رورهوكس��دال 
خل��ق بيئ��ة ش��املة الحت��رام 
االقلي��ات الدينية، مش��يراً الى 
أن االع��الم يلعب دورا اساس��يا 
في هذا اجمل��ال وان حرية االعالم 
وحري��ة املعتقد اساس��يان في 
الدميقراطية.وأش��ار  اجملتمعات 
ال��ى اهمية املؤمتر ف��ي املرحلة 
الراهنة في الع��راق والى ضرورة 
االكفاء من  اشراك الصحفيني 
االقليات الدينية في املؤسسات 
االعالمي��ة، موضحاً أن منظمة 
ان انترناش��ونال ميديا سبورت 
ه��ي من اول��ى املنظم��ات التي 
عملت دراسات حول دور االعالم 
في اجملتمع ونفتخر بانها واحدة 

من شركائنا.

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

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

البينة اجلديدة / وكاالت
أف��ادت وكال��ة رويت��رز، نقال ع��ن مصدر 
مطل��ع، أن حرك��ة طالب��ان األفغاني��ة، 
أجرت محادثات م��ع املبعوث األمريكي 
اخلاص بعملية الس��الم، في العاصمة 
احلرك��ة في  الدوحة.وقال��ت  القطري��ة 
بي��ان له��ا، إن طالب��ان اجتمعت امس 
االثن��ني مع املبع��وث األمريك��ي اخلاص 
زمل��اي خليل زادة في قط��ر، بعد أيام من 
باالنس��حاب م��ن محادثات  تهديده��ا 
السالم في أفغانس��تان.وقال املتحدث 
باس��م طالب��ان ذبي��ح اهلل مجاهد، في 
بيان، ب��دأت جولة جديدة م��ن احملادثات 

بني زعم��اء طالبان ومس��ؤولني أمريكيني 
في العاصمة القطرية الدوحة.وفش��لت 
اجلول��ة الس��ابقة من املفاوض��ات، عقب 
رفض حركة طالبان مقترح الدبلوماس��ي 
األمريكي بش��أن إعالن وق��ف إطالق النار، 
كم��ا فش��ل الطرفان ف��ي التوص��ل إلى 

اتف��اق بش��أن إط��الق س��راح املعتقل��ني 
ورفع العقوبات عن ق��ادة احلركة واعتراف 
واشنطن مبكتب طالبان في الدوحة.وأعرب 
خليل زادة من كابل، حيث سيشرف على 
املفاوضات بني الوالي��ات املتحدة وطالبان 
واحلكومة األفغانية، عن أمله في التوصل 
إلى اتفاق س��الم حتى 20 نيس��ان املقبل، 

وه��و موع��د االنتخابات في أفغانس��تان.
ووص��ف الدبلوماس��ي األمريك��ي موقف 
ب��الده إزاء إمكاني��ة التس��وية ب�التفاؤل 
املتحف��ظ، مش��ددا على ض��رورة أن يؤدي 
احلوار بني أطراف النزاع إلى الس��الم، وإلى 
أفغانس��تان ناجحة ال تش��كل أي خطر 

على نفسها وعلى اجملتمع الدولي.

اجلمارك تعيد أربع سيارات )وارد( متضررة اىل الكويت من مركز مجرك سفوان احلدودي

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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 بغداد / البينة اجلديدة
أعل��ن وزي��ر النقل املهن��دس عبداهلل 
لعيبي ، وص��ول الباخ��رة احلدباء الى 
ميناء )انتويرب( البلجيكي وهي حتمل 
)1٥76٥( طنا من حموالت متنوعة من 
مين��اء ام قصر . وأش��ار لعيبي الى ان 
بواخ��ر الع��راق اصبحت جاه��زة االن 
للوصول الى جميع موانئ العالم بعد 
ان منعت على مدى ثالثني عاما مضت 
وع��دم  الدولي��ة  العقوب��ات  بس��بب 
امتث��ال البواخ��ر العراقي��ة الجراءات 
الدولية اخلاصة مبتطلبات  الس��المة 
االحت��اد االورب��ي واملنظم��ات البحرية 

الدولية .
وأض��اف لعيب��ي ان وص��ول الباخ��رة 
احلدباء الى املوانئ االوربية جاء بعد ان 
جنحت وزارة النقل والش��ركة العامة 

للنق��ل البح��ري وعن طري��ق االنتماء 
لهيئة التصنيف الفرنسية باحلصول 
اخلاص��ة  الش��هادات  جمي��ع  عل��ى 

باجراءات السالمة البحرية الدولية.
م��ن جانب��ه ذك��ر مدي��ر ع��ام النقل 
البح��ري  املهن��دس عبدالكرمي منهل 
اجلابري  أن البواخر العراقية اصبحت 
جاهزة لالبح��ار في جمي��ع اخلطوط 

املالحي��ة البحرية الدولية وفق ماجاء 
في مذكرة باريس التي صدرت مؤخرا.

واشار اجلابري الى أن التسهيالت التي 
قدمته��ا وزارة النق��ل كانت الس��بب 
الرئيس في حصول الش��ركة العامة 
للنقل البحري على جميع التصاريح 
والوص��ول جلميع  الدولي��ة  البحري��ة 

مؤانى العالم .

البينة   / وكاالت   / عمان 
اجلديدة

األردنية  عمون  وكالة  ذكرت 
األردن،  في  الزراعة  وزارة  أن 
تعتزم إنشاء نواة لبنك وراثي 
للحمير البلدية حلمايتها من 
تراجع  بعد  وذلك  االنقراض، 

أعدادها إلى ما دون ال�1000.
مصدر  عن  الوكالة  ونقلت 
للبحث  الوطني  املركز  في 
واإلرشاد الزراعي األردني قوله 
خالل  سينطلق  املشروع 
احلصول  بعد  املقبلة  الفترة 
حيث  الالزم،  التمويل  على 
 ٤0  –  ٣0 الوزارة  ستشتري 
على  وستعمل  بلديا،  حمارا 
التكاثر،  على  مساعدتها 
السنوات  شھدت  أن  بعد 
الفتا  تراجعا  األخيرة  العشر 
وصل  حيث  أعدادها،  في 
حمار،   1000 إلى  عددها 

مقارنة ب�1٤117 عام 1997.

الوكالة عن املعنيني،  ونقلت 
احلمير  أعداد  في  التراجع  أن 
تراجع  إلى  يعود  البالد،  في 
وبخاصة  إليها،  احلاجة 
كانوا  الذين  املزارعني  لدى 
أعمال  في  يستخدمونها 
أن  حيث  والزراعة،  النقل 
واجلرارات  والناقالت  املركبات 
مكانها  حلت  الزراعية 

كوسائل للنقل.
أرجع  الصدد،  هذا  وفي 
رامي  الزراعي  املهندس 
في  احلاصل  التراجع  عبابنة 
وقصر  األردن  في  احلمير  عدد 
أعوام،   10 نحو  إلى  عمرها 
الالزمة  الرعاية  سوء  إلى 
والتغذية وعدم إيالء االهتمام 
الكافي لها، علما بأن احلمير 
الطبيعي  الوضع  في  تعّمر 
و٤0   2٥ بني  تتراوح  لفترة 

عاما.

بغداد  / البينة اجلديدة
العام  املفتش  مكتب  متكن 
االثنني  ،امس  الداخلية  لوزارة 
، من احباط عملية االستيالء 
من  الدنانير  مبليارات  إرث  على 
للضوابط  خالفاً  امرأة  قبل 
والتعليمات بالتواطؤ مع أمني 
السجل املدني في إحدى دوائر 

األحوال املدنية ببغداد.
ان    ، العام  املفتش  اعالم  وقال 
خلفية  على  جاءت  العملية 
العام  املفتش  من  أوامر  صدور 
طاهر  جمال  الداخلية  لوزارة 
ومراقبة  مبتابعة  األسدي 
الوزارة  ومفاصل  دوائر  عمل 

وخصوصاً اخلدمية منها.
املفتش  مكتب  جهود  ان  وبني 
األحوال  مديرية  في  العام 
واإلقامة  واجلوازات  املدنية 
تزوير  حالة  ضبط  عن  اثمرت 
وتالعب وتغيير في جنس إحدى 
جنسها  بتغيير  املواطنات 
من  املدني  السجل  في  ورقياً 
مسلمة  ومن  ذكر  الى  انثى 
الزوجية  وحالتها  مسلم  الى 

من باكر الى أعزب مبوجب قرار 
وهمي أدرج في السجل املدني 
بالتعاون مع أمني سجل إحدى 
لغرض  ببغداد  األحوال  دوائر 
عائلتها  ارث  على  استيالئها 
مقابل  للذكر  سهمني  وبواقع 

سهم لالنثى.
الذي  األرث   ان  الى  واشار 
االستيالء  املواطنة  حاولت 
وقد  باملليارات،  يقدر  عليه 
متكن مكتب املفتش العام من 
وحاالت  اجلرمية  خيوط  كشف 
التزوير من خالل تدقيق أوراقها 
الثبوتية  ومستمسكاتها 
بالدليل  وثبت  جميعها 
القاطع تزويرها جميعاً وتغيير 

جنسها فيها.
املفتش  مكتب  ان   الى  ولفت 
اصدار  اجراءات  اوقف  العام 
كانت  الذي  الشرعي  القسام 
واتخاذ  اصداره  املرأة  تروم 
بحقها  القانونية  االجراءات 
في  معها  املتعاونني  بحق  و 

التالعب والتزوير.

األردن : تشكيل بنك وراثي للحمري 
البلدية حلمايتها من االنقراض

بغداد / البينة اجلديدة
بهاء موسى  نوفل  السيد  واملهجرين  الهجرة  وزير  استقبل 
في مبنى الوزارة ببغداد ، القائم باألعمال القطري في العراق 
بحث  اللقاء  خالل  وجرى  الفضالة  علي  حسني  السيد 
مبا  وتطويرها  دعمها  وسبل  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 

يخص النازحني والعائدين  .
شرحا  اللقاء  خالل  باألعمال  للقائم  الوزير  السيد  وقدم 
لفئات  خدمات  من  تقدمه  وما  الوزارة  عمل  عن  تفصيليا 
عنايتها خصوصا النازحني الساكنني في اخمليمات وكيفية 
رفع احليف عنهم واالرتقاء بواقعهم، فضال عن أهم املشاريع 
الكفاءات  استقطاب  كمشروع  الوزارة  بها  تعمل  التي 

من  االستفادة  وكيفية  املهجر  بلدان  في  العراقية  العلمية 
خبراتهم  في البالد.

هذا وعبر السيد الفضالة عن شكره وامتنانه لشعب العراق، 
قوى  حاربوا  العراقيني  ان  مؤكدا  بالشجاعة،  وقفته  عادا 
الظالم )عصابات داعش اإلرهابية( نيابة عن العالم بأجمعه 
، مبديا استعداد بالده للتعاون مع احلكومة العراقية متمثلة 
احملررة  املناطق  بإعمار  واملهجرين للمساهمة  الهجرة  بوزارة 
لعودة النازحني إلى مناطق سكناهم األصلية ، منوها إلى ان 
بعض املنظمات واجلمعيات اخليرية القطرية عملت والزالت 
مستمرة بإيصال املعونات واملساعدات للنازحني في اخمليمات 

كمنظمة قطر اخليرية والهالل األحمر القطري.

لدى استقباله القائم باألعمال القطري ..وزير اهلجرة واملهجرين : 
الوزارة تعمل على استقطاب الكفاءات العراقية يف اخلارج

مكتب مفتش عام الداخلية يكتشف 
عملية تزوير مبستمسكات امرأة 

غريت جنسها  اىل ذكر

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن مجلس القضاء األعلى عن إطالق مشروع 
مبحكمتي  بغداد  في  االلكتروني  الزواج  عقد 
وأطلق  االحتادية  والرصافة  الكرخ  استئناف 

العمل الفعلي به.
اجمللس  أن  األعلى  القضاء  جمللس  بيان  وأوضح   
وجه بتفعيل احلكومة االلكترونية وانشأ نظاما 
وإطالق  الزواج   عقود  على  للتقدمي  الكترونيا 
الشخصية  األحوال  محاكم  في  به  العمل 

التابعة للقضاء من بداية العام احلالي 2019.
والرصافة  الكرخ  أن املشروع أجنز بجانبي  وتابع 
تباعا  فيه  العمل  وسيتم  بغداد  محاكم  من 
العراق  محافظات  في  االستئنافات  لبقية 

كافة.

كيفية  يبني  توضيحي  ب�فيديو  البيان  وأرفق 
واخلطوات  االلكتروني  الزواج  عقد  على  التقدمي 
املتتابعة مللء االستمارة وإمتام الفحص الطبي 
القاضي  إمام  للحضور  املوعد  حتديد  ثم  ومن 

وإجراء العقد.

جملس القضاء األعلى يطلق مشروع عقد الزواج 
االلكرتوني يف بغداد

بغداد / البينة اجلديدة
اعلن رئيس جلنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة اجلبوري، عن رفع توصية لرئاسة البرملان بشأن 

تعيني خريجي كليات العلوم لغرض التصويت عليها لضمان حقوق هذه الشريحة الكبيرة.
وقال اجلبوري ، إن جلنة الصحة والبيئة النيابية عقدت اجتماعاً برئاستي وحضور أعضاء اللجنة 
ومت مناقشة موضوع اكمال قانون مسودة الضمان الصحي لغرض عرضها على مجلس النواب 

للقراءة األولى متهيدا القرار هذا القانون املهم.
وأضاف كما مت رفع التوصية التي مت اعدادها في الدورة السابقة من قبل اللجنة اخلاصة بتعيني 
خريجي كليات العلوم ورفعها الى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض تخصيص احدى اجللسات 
هذه  حقوق  لضمان  القدمية  بالصيغة  عليها  التصويت  لغرض  االعمال  جدول  ضمن  إلدراجها 

الشريحة الكبيرة من ابنائنا.
ولفت اجلبوري الى أنه مت مناقشة موازنة وزارة الصحة والدور الرقابي الذي تقوم به اللجنة ملتابعة 
املستشفيات  في  احلاصلة  الشحة  ومعاجلة  الطبية  واملستلزمات  االدوية  كافة عمليات جتهيز 
ومتابعة املؤسسات الصحية في احملافظات وعملية جتهيزها باألدوية واملستلزمات الطبية وكذلك 
اجلوانب التشخيصية من اخملتبرات ووحدات األشعة واملفراس والرنني وتوفير االدوية ووضع أولويات 

العملية االستيرادية بالتنسيق مع وزارة الصحة حسب مايتماشى واحلاجة الفعلية للمرضى.

اجلبوري يعلن رفع توصية لرئاسة الربملان 
بشأن تعيني خرجيي كليات العلوم
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احلل الوحيد إلخراج بريطانيا من هذا املأزق 
هو العودة إىل الشعب ثانية واستفتائه مرة أخرى

المأزق البريطاني في الخروج من الوحدة األوربية

االخريةالحلقة

  إذ قال��ت الس��يدة نيكوال س��تارجني، 
أن  اس��كتلندا  حكوم��ة  رئيس��ة 
للبقاء  الش��عب االس��كتلندي صوت 
في الوح��دة األوربية، بينما فرض عليه 
الش��عب اإلنكليزي اخل��روج منها ضد 
إرادت��ه. لذل��ك فم��ن حقن��ا أن نطالب 
االسكتلندي  للش��عب  ثان  باستفتاء 
لالس��تقالل والبقاء في اإلحتاد األوربي. 
ونف��س ه��ذا املطل��ب طرح��ه الراحل 
مارت��ن ماغن��س، قي��ادي ف��ي حكومة 
بإج��راء  مطالب��اً  الش��مالية  أيرلن��دا 
اإليرلندي الشمالي  استفتاء للشعب 
املتح��دة،  اململك��ة  م��ن  لالنفص��ال 
واالحتاد م��ع جمهورية أيرلندا التي هي 
عضو في الوح��دة األوربية. وهذا يضع 
نهاية للمملكة املتحدة.كذلك الحظ 
الباح��ث، مارك إيس��تون م��ن البي بي 
س��ي، أن مكان س��كن املصوتني لعب 
دوراً ف��ي طريقة التصوي��ت، فالغالبية 

العظمى من س��كان امل��دن اإلنكليزية 
مث��ل  الكب��رى  الكوس��موبوليتانية 
لندن، ومانشس��تر وليفرب��ول وغيرها، 
الغالبي��ة  بينم��ا  للبق��اء،  صوت��وا 
العظم��ى م��ن س��كان األري��اف واملدن 
الصغي��رة واحلواض��ر صوت��وا للخروج. 
ويفس��ر الباحث ذل��ك إلى أن س��كان 
املدن الكبي��رة متكيفني م��ع العوملة، 
وأكثر انفتاحاً على الش��عوب األخرى، 
وليس��ت لديه��م مش��كلة م��ع تعدد 
الثقافات،...الخ، بينما س��كان األرياف 
وامل��دن الصغي��رة لديه��م مث��ل ه��ذه 
اخملاوف من املهاجرين وعضوية بالدهم 
ف��ي الوح��دة األوربية.والح��ظ الباحث 
أيضاً أن 64% م��ن املصوتني من الفئات 
العمري��ة الش��ابة )18-24( ق��د صوتوا 
للبق��اء، بينم��ا ص��وَّت  58% م��ن كبار 
الس��ن ) 65+( للخروج. وهذا له داللته، 

فالش��باب يتطلع��ون إلى املس��تقبل، 
ي��رون مس��تقبلهم مرتبط��اً بالعوملة، 
والتق��ارب بني الش��عوب، بينم��ا كبار 
الس��ن مازالوا يعيشون عقلية املاضي 
والتف��وق اإلنكليزي االس��تعماري، مع 
ذكري��ات وآالم احلرب العاملي��ة الثانية، 
ونظرتهم االس��تعالئية والش��وفينية 
للش��عوب األخرى.ومن تداعيات نتائج 
االستفتاء أن اس��تقال السيد كامرون 
من رئاسة احلكومة، وحتى من عضوية 
البرمل��ان، وحلت محله الس��يدة تيريزا 
ماي وزي��رة الداخلية حينئ��ذ، وهي من 
أنص��ار البقاء، لتقوم مبفاوضات اخلروج 
مع املس��ؤولني في الوحدة األوربية. ومت 
تعيني وزير خاص للخروج باس��م )وزير 
البريكس��ت Brexit secretary(، ع��ادة 
يت��م اختي��اره من أنصار اخل��روج. ومنذ 
االس��تفتاء، أي خ��الل عام��ني ونصف 
أجريت مفاوضات ماراثونية صعبة بني 

احلكومة البريطانية والوحدة األوربية، 
مت اتف��اق اخل��روج )Brexit deal(، وال��ذي 
طبع ف��ي كتاب يضم ب��ني دفتيه نحو 
600 صفح��ة، يحدد في��ه العالقة بني 
بريطاني��ا والوحدة األوربية بعد اخلروج. 
وكما وصفته الس��يدة م��اي، أنه ليس 
مثالياً، ولكن هذا ما توصل إليه اجلانبان 
املتفاوضان، وهو أفضل من اخلروج بدون 
اتف��اق. و من بنوده أن تدفع بريطانيا 39 
ملي��ار دوالر تكاليف اخل��روج )الطالق(، 
إضاف��ة إل��ى إبقاء احل��دود ب��ني أيرلندا 

الشمالية وجمهورية أيرلندا)اجلنوبية(، 
بدون تغيير، أي مفتوح يس��مح لتنقل 
البش��ر والبضائع ب��دون تفتيش. علماً 

ب��أن األخي��رة هي عض��و ف��ي الوحدة 
األوربي��ة، وه��ذا يعن��ي أن احل��دود ب��ني 
بريطاني��ا والوحدة األوربي��ة لم تتغير، 
أي بدون س��يطرة احلكومة البريطانية، 
ولذل��ك فمن املمكن دخ��ول املهاجرين 
غير الشرعيني منها، وهذا البند شكل 
عقب��ة كأداء عارضه��ا بش��دة أنص��ار 
اخل��روج. والنتيج��ة أن توح��د اجلانبان، 
أنص��ار ومعارضو اخلروج ض��د االتفاق. 
وانشغل البرملان خلمسة أيام مبناقشة 

االتف��اق، وأخي��راً مت التصوي��ت علي��ه 
مس��اء الثالث��اء، 15 يناير/كانون الثاني 
2019، برفض االتف��اق بغالبية عظمى 
432 ض��ده، مقابل 202 معه بفارق 230 
صوتاً ض��د االتفاق. وه��ذا يعتبر هزمية 
تاريخية كبرى للسيدة ماي، األمر الذي 
دفع زعيم حزب العمال املعارض السيد 
جرم��ي كورب��ني، إل��ى ط��رح مش��روع 
س��حب الثقة بحكومة الس��يدة ماي 
على البرملان، كتمهيد إلجراء انتخابات 
برملاني��ة مبك��رة لتش��كيل حكوم��ة 
جدي��دة تق��وم بالتفاوض م��ع الوحدة 
األوربي��ة م��ن جديد. وفي الي��وم التالي 
مت التصوي��ت حيث فازت احلكومة هذه 
امل��رة بثق��ة األغلبية بف��ارق 19 صوت 

لصاحلها.
ردود أفع��ال رؤس��اء حكوم��ات الوحدة 

األوربية
لق��د فوجئ جميع رؤس��اء دول الوحدة 

األوربية بنتائج االس��تفتاء، فعبَّروا عن 
أسفهم خلروج دولة كبرى مثل بريطانيا 
من ه��ذه املنظم��ة، ولكنهم في نفس 
الوقت، أعربوا عن رغبتهم الشديدة في 
إجراء مفاوضات اخلروج بسرعة وخالل 
اسبوع. ولكن املفاوضات كانت صعبة 
ومعقدة استغرقت نحو عامني ونصف 
كما ذكرنا أعاله. ال شك أن دعاة اخلروج 
كانوا على خطأ كبير، ورمبا س��يندمون 
في املس��تقبل القريب فيما لو خرجت 
بريطاني��ا م��ن الوح��دة األوربي��ة، وهو 

أمر مش��كوك به. فبحس��ابات اخلبراء 
االقتصادي��ني والصناعيني واملصرفيني، 
أن مناف��ع بريطاني��ا اقتصادي��اً تق��در 

بأضع��اف م��ا تدفع��ه كبدل اش��تراك 
لعضويته��ا. فهناك نح��و مليونني من 
البريطاني��ني يعيش��ون ويعمل��ون في 
دول اإلحت��اد، و 3 مالي��ني عامل بريطاني 

داخ��ل بريطانيا ترتبط مؤسس��اتهم 
مباشرة بالوحدة األوربية. كذلك يقوم 
االحتاد سنوياً مبشاريع عمرانية، ويقدم 
مس��اعدات للجامعات، واملؤسس��ات 
العلمي��ة ف��ي بريطانيا تق��در مبليارات 

اجلنيهات. أما حج��م التبادل التجاري 
م��ع دول الوحدة األوربي��ة فتقدر ب� 240 
مليار جنيه )أي ما يعادل 300 مليار دوالر( 
س��نوياً، وال أم��ل لعودة م��ن يخرج من 
هذه الوحدة في املستقبل املنظور.لقد 
ركز دعاة اخلروج عل��ى هجرة العمالة، 
وعلق��وا عليه��ا جمي��ع مش��اكلهم 
لتضلي��ل الناخب��ني. ف��ي احلقيقة إن 
هذه الهجرة ليس��ت س��بب البطالة، 
فاملهاجرون أغلبهم فقراء من دول أوربا 
الش��رقية، يقوم��ون بأعم��ال يرفضها 
البريطانيون، مثل العمل في املزارع، أو 
رعاية املسنني في دور العجزة، أو أعمال 
تنظيف الشوارع، وعمال في املطاعم، 
وغيرها م��ن األعمال اليدوية الرخيصة 
الت��ي يأن��ف منه��ا غالبي��ة العاطلني 
البريطاني��ني. ولم يش��كلوا عبئاً على 
امل��دارس واملؤسس��ات الصحي��ة كما 
ادع��ى دع��اة اخل��روج، ولك��ن اس��تغل 
اليمني املتطرف هذه املشاكل وبدوافع 
قومية وش��وفينية لتحقي��ق مآربهم، 

وسيدفعون الثمن. 
ماذا بعد رفض البرملان التفاق اخلروج؟

لق��د ح��ددت احلكوم��ة ي��وم 29 يناير/
للبرملان  كانون الثان��ي اجلاري، موع��داً 
ليق��رر البديل ع��ن اتفاق اخل��روج الذي 
رفضه، وهناك ع��دة اقتراحات من قبل 
السياس��يني املتنفذين على الساحة، 

منها:
1- املطالب��ة بتأجيل اخل��روج املقرر يوم 
29 مارس من هذا العام، ومتديد تفعيل 
املادة 50 من دستور االحتاد األوربي ثانية، 
إلعادة املفاوض��ات املاراثونية من جديد 
على أم��ل حتقيق اتفاق أفض��ل، بينما 
املفاوضون األوربيون ليسوا في مزاجية 

تقبل هذه الفكرة إطالقاً.
2- واالقت��راح اآلخر الذي يطرحه أنصار 
 Leave( اخل��روج هو اخلروج ب��دون اتفاق
without deal(. ه��ذا االقتراح لو ُقِدر له 
التحقيق، سيكون كارثة ماحقة على 

االقتصاد البريطاني.
3- إع��ادة االس��تفتاء م��ن جدي��د، ألن 
الش��عب البريطان��ي اآلن أكثر معرفة 

على مضار اخلروج ومنافع البقاء. 
إن ه��ذا االقت��راح ه��و األفض��ل، والذي 
أعتق��د أن��ه س��يتحقق، ألن��ه الوحيد 
القاب��ل للتحقي��ق. فف��ي االس��تفتاء 
القادم يُس��تفتى الش��عب البريطاني 

على أن يختار واحد من ثالثة خيارات:
األول، قبول اتفاقية اخلروج التي رفضها 

البرملان بالغالبية العظمى، 
الثاني، اخلروج من الوحدة األوربية بدون 

إتفاقية، 
الثال��ث واألخي��ر، البق��اء ف��ي الوحدة 
األوربي��ة كم��ا كان��ت بريطاني��ا قب��ل 

استفتاء 2016.
ف��ي رأي��ي أن احل��ل الوحي��د إلخ��راج 
بريطانيا من ه��ذا املأزق، هو العودة إلى 
الش��عب ثانية، واس��تفتائه مرة أخرى 
حول هذه اخليارات الثالث��ة، وأعتقد أن 
الشعب البريطاني سيصوت هذه املرة 

لصالح البقاء. 

* كاتب سياسي عراقي مغرتب

الغالبية العظمى من 
سكان املدن اإلنكليزية 
مثل لندن ومانتشسرت 
صوتوا للبقاء بينما الغالبية 
العظمى من سكان 
األرياف صوتوا للخروج

فوجئ جميع رؤساء دول الوحدة األوربية بنتائج االستفتاء فعربوا 
عن أسفهم لخروج دولة كربى مثل بريطانيا من هذه املنظمة

نيكوال

وزير الربيكست

ترييزا ماي

كانت الوحدة األوربية 
فكرة تراود مخيلة 
احلكام والفالسفة 
األوربيني منذ مئات 
السنني، وذلك لوضع 
حد للحروب الطاحنة 
التي كانت تدور 
رحاها بني هذه الدول 
باستمرار. وعلى 
سبيل املثال، فقد أكد 
الفيلسوف األملاني، 
 E.( عمانوئيل كانت
Kant(، في رسالة له 
إلى حكام أوربا في 
القرن الثامن عشر، 
أنه ال ميكن حتقيق 
سالم دائم في أوربا 
إال بتأسيس فيدرالية 
تضم جميع الدول 
األوربية. ومن الوسائل 
املتبعة آنذاك للحد 
من تلك احلروب هي 
املصاهرة بني أسر 
امللوك احلاكمة. فتجد 
ملوك عدة دول من 
أسرة واحدة مثل آل 
هابسبرك، وآل بوربون 
وغيرهما.

* د. عبد الخالق حسني

   م��ن ش��دة العنف الذي ول��د في بيئت��ه ، كانت 
محصلة جنوح العراقي للغضب أس��رع من النار 
ف��ي البنزين وبهذه االعاصير والزوابع اليومية التي 
تعص��ف  وتلم به لم يجد مف��را من خروج غضبه 
الس��ريع ج��دا حي��ث ال يس��تطيع هو نفس��ه ان 
يسيطر عليه فكيف باالطباء النفسيني ؟ بالفعل 
هذا ما درج عليه بعض الساسة من طعن العراقي 
بعدة خناجر حتى يجعلوه يتألم دائما ففي بالهم 
انهم يقدمون خدمة مزدوجة تتمثل في ألم الناس 
وراحة البعض حيث ينش��غل املتأملون بانفسهم 
ويتناس��ون اش��ياء كثيرة منها اخل��روج بتظاهرة 
عل��ى من اس��اء لهم . ل��م مير هذا البل��د بيوم دون 
ألم وحس��رة وبكاء وعلى هذا املنوال درجت احلياة 

هنا وتآزرت فروعها 
اصله��ا  بثب��ات 
فأل��م  الراس��خ 
يكف��ي  ال  واح��د 
فاألل��م  مطلق��ا 
وادامنا  زادن��ا  ه��و 
الذي  وبيتنا  وماؤنا 
نع��ش  ل��م  ل��واله 
وهو  بسعادة  يوما 
في  يؤنس��نا  الذي 
الكوكب  وحش��ة 
ينام  حيث  املظلم 

الن��اس في��ه على ض��وء القمر وأض��واء املصابيح 
الكهربائية التي ال تع��رف النوم . في بلدان اخليال 
يسير الناس بكل مرح وينامون بكل فرح فاحلدائق 
تعج باحلياة والسيارات تسير على ارصفة نظامية 
تس��ر الناظرين املاء يتدفق بصورة مس��تمرة مثله 
مثل الكهرباء واملشاريع اخلدمية ال تعرف التوقف 
مطلقا . االنس��ان الذي يعيش بال الم ال يشعر بأي 
لذة في احلياة هذه فلس��فة زي��د في بنودها علينا 
حتى بتنا منوت من شدة اللذة بااللم محبتي لكل 
م��ن تألم من حبه للوطن او لغيره لكن بش��رك أال 
مي��د في حزنه الينا فنحن بش��ر ش��بعنا من األلم 
حتى عهدن��اه صبيا من صبيتن��ا يرعى في مرعى 

اخوته السابقني والالحقني.

اجلنوح اىل الغضب

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

لم يمر هذا البلد بيوم 
دون ألم وحسرة وبكاء 
وعلى هذا املنوال درجت 
الحياة هنا وتآزرت فروعها 
بثبات اصلها الراسخ
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محالت الصيانة بعدد من احملافظات إلحياء خدمة االتصاالت
 بغداد / البينة اجلديدة 

واصلت مديريات االتصاالت واملعلوماتية التابعة للشركة 
احملافظات   من  بعدد  واملعلوماتية  لالتصاالت  العامة 
واقع  حتسني  بهدف  الدورية  والصيانة  االصالح  حمالت 
احلاصل  التطور  مع  ينسجم  ومبا  االتصاالت  خدمة 
من  العاملون  متكن  بابل  ففي  القطاع  هذا  تقنيات  في 
مبنطقة  بغداد   – حلة  للمسار  الضوئي  الكابل  اصالح 
ذلك  واثر  الكابل  له  تعرض  قطع  نتيجة  االسكندرية 
وأعادته  الصالحه  املديرية  في  الضوئي  شعبة  اسرعت 
اما  طبيعي  بشكل  االتصال  بعدها  ليعود   للعمل 
الضوئي  الكابل  صيانة  هيئة  اجنزت   فقد  كربالء  في 

مبنطقة  الضوئي  الكابل  على  عطل  باصالح  عملها  
للعمل  واعادته  كربالء  في  السمنت  معمل  التمر  عني 
ليقدم خدماته الهالي عني التمر وخصوصا في مشروع  
اتصاالت  مديرية  اجنزت  فيما  املوحدة  الوطنية  البطاقة 
العسكري  احلي  ببدالة  الضوئي  الكابل  هيئة  املثنى 
كابل  وابدال  اخلضراء  مبنطقة  تقاسيم  عدة  صيانة  من 
سعة 20 خط ومتت اعمال  الربط واللحام العادة اخلدمة 
من  عدد  صيانة  عن  فضال  هناك  للمشتركني  الهاتفية 
التقاسيم والكابينات مبجمع اخلضر وتسليك اخلطوط 

الهاتفية فيها وايصالها للمشتركني  .

واسط / البينة اجلديدة
محمد  واسط  محافظ  أعلن 
القبض  القاء  املياحي  جميل 
على املرأة التي سرقت طفلة من 
أحد املستشفيات في احملافظة 
.وكان  ساعة   24 من  اقل  خالل 
مصدر أمني قد كشف اجلمعة 
املاضية ، عن قيام امرأة بسرقة 
في  مستشفى  من  طفلة 

محافظة  مركز  الكوت  مدينة 
واسط.وذكر املصدر ان »السرقة 
والدة  من  ساعات  بعد  حصلت 
نشر  جانبه  الطفلة«.من 
محافظ واسط املياحي مقطع 
في  مراقبة  لكاميرات  فيديو 
هذه  قيام  رصدت  املستشفى 
انها  »بحجة  بالسرقة  املرأة 

اقارب الطفلة«.

حمافظ واسط يعلن القبض على املرأة اليت سرقت 
طفلة من املستشفى خالل اقل من 24 ساعة

بغداد / البينة اجلديدة 
من  جديدة  وجبة  الرافدين  مصرف  اطلق 
تراوحت  التي  الدولة  دوائر  موظفي  سلفة 
عن  دينار  ماليني  والعشرة  اخلمسة  مابني 
. وقال  الدولية   املاستر كارد  طريق بطاقة 
انه  بيان  في  للمصرف  االعالمي  املكتب 
موظفي  سلف  من  جديدة  دفعة  صرف  مت 
الذين  موظفا   1353 بنحو  الدولة  دوائر 
وحصلوا  املصرف  لدى  رواتبهم  توطني  مت 
البيان  وأوضح  االلكترونية  البطاقة  على 
ابالغ  طريق  عن  مت  السلفة  تلك  صرف  ان 
املوظف عبر  رسالة نصية تخطره مبنحه 
كافة  استكمل  ان  بعد  وذلك  السلفة 

وصرفها  اياها  ملنحه  القانونية  اإلجراءات 
والتي  االلكتروني  الدفع  أدوات  طريق  عن 

متت تعبئة الرصيد املالي اليها .

بغداد / البينة اجلديدة / نادية البياتي 
رعاية  لرئيس هيئة  االداري  النائب  اشاد 
اخلاصة  واالحتياجات  االعاقة  ذوي 
الطبية  اللجان  بدور   احللو  جعفر  علي 
الصحة  وزارة  من  املكلفة  اخملتصة 
بفحص ومعاينة املرضى من االشخاص 
قسم  التاهيل/  دائرة  في  االعاقة  ذوي 
للصحة  الوطني  املركز  الطبي  التاهيل 
والسالمة املهنية بالدور الفاعل واملهم 
وفق  املتفرغ  املعني  معامالت  اجناز  في 

املادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 2013 
من  املروري  بالرقم  اخلاصة   18 واملادة 
القانون ذاته وغيرها من املواد التي حتتاج 
للفحص الطبي بغية اصدار القرار الالزم 
والتعليمات  الضوابط  حسب  لذلك 
ذوي  حصول  احللو  .واكد  القانونية 
اجملاني  الصحي  التامني  على  االعاقة 
من خالل تزويدهم بكتاب تاييد موضحا 
للمستفيد  الصحية  احلالة  فيه 
العفائهم من دفع اي مبالغ مالية لقاء 

في  الصحية  املؤسسات  مراجعتهم 
اللجان  ان  الى  الفتا  احملافظات،  جميع 
بالدرجة االساس  الطبية هي املسؤولة 
ذوي  حاجة  وحتديد  الطبي  الفحص  عن 
االعاقة الى االمتيازات التي يستحقونها 
ان  آنفاً.واضاف  املذكور  القانون  وفق 
في  البالغ  االثر  الطبية  اللجان  لعمل 
مشيدا  قياسي  بوقت  االحاالت  اجناز 
فحص  خالل  من  به  تقوم  الذي  بالدور 
اكثر من 200 حالة مرضية يومي األربعاء 

التاهيل  دائرة  في  اسبوعيا  واخلميس 
في  والتربوي  واملهني  واجملتمعي  الطبي 
الصحة  دائرة  بناية  في  املؤقت  مقرها 
يتعلق  ما  وخاصة  املهنية  والسالمة 
بشقيها  املتفرغ  للمعني   19 باملادة 
الراتب واجازة املوظف/ واملادة 18 اخلاصة 
الضريبة  من  املعفي  املروري  الرقم  مبنح 
والكمرك  فضال عن يوم الثالثاء اخلاص 
والتي  املتفرقة  املرضية  احلاالت  بفحص 

تخص باقي امتيازات القانون املذكور.

العمل تشيد بدور اللجان الطبية الفاعل يف اجناز معامالت املعني املتفرغ

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
احلديد  للسكك  العامة  الشركة  اعلنت 
في  العمل  وتيرة  تواصل  مؤخرا  العراقية 
كفاءة  لرفع   ) وبيجي  )سامراء  قطاعات 
.وقال  القطارات  سير  وانسيابية  اخلطوط 
جبر  سالم  املهندس  الشركة  عام  مدير 
سلوم  بتوجيه وزير النقل املهندس عبد اهلل 
لعيبي انه مت االيعاز إلى الكوادر الهندسية 
اخلطوط  العمار  اجلهود  مبضاعفة  والفنية 
املؤدية الى )محطة مصافي بيجي املتضررة( 

التي تعتبر من اضخم احملطات في الشرق 
خطني  تأهيل  مت  سلوم   .وأضاف  األوسط 
مفاصل   )10( ونصب  كيلومتر   )7( بطول 
العوارض  كافة  وتبديل  جديدة  سكة 
األعمال  جراء  املتضررة  الكونكريتية 
االنحراف  معاجلة  عن  فضال  اإلرهابية 
املواقع  وتنظيم حالة فرش احلجر في هذه 
واملباشرة بتطوير القناطر النفطية وربطها 
بالقناطر الصندوقية التي مت تنفيذها ضمن 
العمل  ان  سلوم  املوقعي.وأكد  الكشف 

جار وبخطوات متسارعة من قبل العاملني 
والعوارض  اخلطوط  وصيانة  بتعويض 
املسروقة  بأخرى جديدة لتحسني اخلطوط 
املسافرين  قطارات  سير  وانسيابية 
.يذكر  الكرمي  للمواطن  خدمة  والبضائع 
أن منطقة بيجي قامت مؤخرا برفع )120(   
متوقفة  كانت  متضررة  وشاحنة  حوضا 
على مسار خط السكة كما مت اعمار بعض 
البنايات بواقع )26( غرفة ملباشرة املوظفني 

مبزاولة اعمالهم.

السكك مستمرة برفع كفاءة خط سكة حديد )سامراء - بيجي( وصوال إىل املصايف 

 بغداد / البينة اجلديدة
برعاية وتوجيه رئيسة مؤسسة الشهداء وبالتعاون مع مديرية 
هدايا   اإلجتماعية  الرعاية  قسم  وزع  األشرف  النجف  شهداء 
على عدد من عوائل الشهداء في احملافظة .وجاء ذلك خالل زيارة 
مديرة قسم الرعاية االجتماعية السيدة ختام موحان لعدد من 
.وثمنت  احملافظة  في  احوالهم  على  لإلطالع  الشهداء  عوائل 
العوائل  لتلك  العون  قدموا  ممن  املتبرعني  الشهداء  مؤسسة 
و  بالسعي  وغيراحلكومية  احلكومية  اجلهات  داعية   ، املضحية 
العمل على رعاية تلك العوائل التي ضحت بأعز ما متلك من اجل 

وحدة العراق.

النجف االشرف / البينة اجلديدة
برعاية رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد األمير الشمري، وبحضور ممثلها 
االستاذ طارق املندالوي مدير عام دائرة شهداء ضحايا اإلرهاب، أقامت مديرية شهداء 
بالتعويضات  اخلاصة  الصكوك  من  األولى  الوجبة  توزيع  احتفالية  االشرف  النجف 
داخل  الشهداء  قاعة  في  االرهابية  العمليات  جراء  واجلرحى  الشهداء  لذوي  املالية 
مبنى املديرية وسط حضور كبير من ذوي الشهداء الذين عبروا عن سعادتهم بسعي 
املؤسسة الستحصال حقوقهم، وبحضور عدد من مسؤولي احملافظة.وأشاد املندالوي 
بالعمل اجلاد ملوظفي املديرية، وقدم الشكر واالمتنان لألستاذ حيدر احلسناوي مدير 
مديرية شهداء النجف على اجلهود الكبيرة التي بذلت إلمتام ترويج املعامالت واجنازها.
وأكد املندالوي ان مؤسسة الشهداء ساعية باملطالبة لزيادة التخصيصات املالية في 

قانون املوازنة ليتم صرف مستحقات ذوي الشهداء واجلرحى .

توزيع مبالغ التعويضات   لذوي 
الشهداء وجرحى العمليات 

اإلرهابية يف النجف

بابل / البينة اجلديدة / علي شريف
اكد رئيس قسم الوقاية في مديرية زراعة محافظة 
اكثر  ورش  وقاية  عن  احلسني  يوسف  علي  بابل 
باحلنطة  املزروعة  املساحات  من  دومن   )85000 من) 
ادغال احلنطة  عريضة  باملبيدات اخلاصة مبكافحة 
ورفيعة االوراق وفي كافة اقضية ونواحي احملافظة0 
واضاف رئيس القسم احلسني:لقد مت شمول كافة 
ومبساحة  باحلملة  احملافظة  في  احلنطة  مزارعي 
التي  الزراعية  اخلطة  وحسب  دومن  تتجاوز)150000( 
الزراعي2018-2019وان  للموسم  املديرية  اقرتها 

باملبيدات  املزارعني  باقي  بتجهيز  مستمرة  احلملة 
وحسب اخلطة الزراعية حيث مت استخدام خمسة 
انواع من املبيدات وهي مبيدات ذات مناشيء عاملية 
الغرض  ثنائية  ومنها  الزراعة  وزارة  لدى  ومسجلة 
وهي  االوراق  رفيعة  و  عريضة  االدغال   ملكافحة 
للدومن  مل   125 استخدام  وبنسبة  الباالس  مبيد 
غم   80 استخدام  وبنسبة  اتالنتس  ومبيد  الواحد 
الى  مبيد مع 120 مل مادة ناشرة لكل دومن اضافة 
مبيد  وهي  الغرض  احادية  املبيدات  من  انواع  ثالث 
سبوت اليت وبنسبة 5 غم للدومن الواحد ملكافحة 

االدغال عريضة االوراق اضافة الى مبيدين ملكافحة 
االدغال رفيعة االوراق وهي مبيد كولدكس بنسبة 
استخدام 150 مل للدومن ومبيد كونيكيور بنسبة 
استخدام 187,5مل للدومن0 ودعا احلسني الفالحني 
املوصى  بالنسب  التزامهم  ضرورة  على  واملزارعني 
حيث  من  للمكافحة  وقت  انسب  اختيار  مع  بها 
عمر النبات وعمر الدغل والظروف اجلوية من درجة 
تعيير  ضرورة  الى  اضافة  الرياح  وسرعة  احلرارة 
افضل  اعطاء  اجل  من  املكافحة  قبل  املرشة 

النتائج0

بغداد / البينة اجلديدة 
النفط  مادة  واملهجرين  الهجرة  وزارة  وزعت 
في  القاطنة  النازحة  العوائل  على  االبيض 
إلستخدامه  دهوك  محافظة  مخيمات 
ألغراض التدفئة والطبخ وملساعدتهم في ظل 
الشتاء  يواجهونها خالل فصل  التي  الظروف 
باإلشراف  وذلك   ، احلرارة  درجات  وإنخفاض 
املباشر واملستمر من قبل السيد وزير الهجرة 
واملهجرين .وأفاد مدير عام دائرة شؤون الفروع 
في  الوزارة  فرع  كادر  ان  نوروز  الوزارة ستار  في 
محافظة دهوك وزع )138.440( الف لتر من مادة 
 ( النازحة في مخيمات  لألسر  االبيض  النفط 
  ) االول  وبير سفي  الثاني  بيرسفي   ، الداوودية 

وبحضور  النفط  وزارة  مع  والتنسيق  بالتعاون 
شمل  التوزيع  ان  مبينا   ، احملافظة  عن  ممثلني 
)3.461( االف عائلة نازحة في اخمليمات ، موضحا 
ان )69.800( الف لتر من النفط حصة النازحني 
الثاني و)43.240( الف لتر  في مخيم بيرسفي 
في مخيم بير سفي االول التابعني الى قضاء 
النفط  من  لتر  الف   )25.400( وزع  فيما  زاخو 
للنازحني في مخيم الداوودية التابع الى قضاء 
العمادية ، الفتا الى ان حصة كل عائلة نازحة 
كانت 40 لترا من مادة النفط االبيض من اصل 
خصصتها  والتي  شهرية   كحصة  لتر   200

اللجنة العليا الغاثة وايواء النازحني .

اهلجرة توزع اكثر من 138 ألف لرت من 
الوقود للنازحني يف حمافظة دهوك

بغداد / البينة اجلديدة 
عن  االثنني،  امس  بغداد،  امانة  اعلنت 
جديدة  فرعية  شوارع  تسعة  فتح 
باحمللة 337 ضمن قاطع بلدية الشعب 
بغداد  عمليات  قيادة  مع  بالتعاون 

املرور.وقالت  السير  حركة  لتسهيل 
ان   ، االمانة  واعالم  عالقات  مديرية 
بالتعاون  الشعب  بلدية  دائرة  مالكات 
مع مديرية احلراسات واالمن وبالتنسيق 
برفع  قامت  بغداد  عمليات  قيادة  مع 

ورفع  تأهيل  بعد  الكونكريتية  الكتل 
شوارع  لتسعة  واالنقاض  النفايات 
لتسهيل حركة السير واملرور.واضافت 
ان مالكات الدائرة املذكورة قامت بفتح 
شوارع 35  55  38  86 80  78  72  70  

احمللة  ضمن  سنوات  منذ  املغلقة   57
مستمرة  بغداد  امانة  ان  .يذكر   337
بغداد  عمليات  قيادة  مع  بالتنسيق 
العاصمة  في  املغلقة  الشوارع  لفتح 

لفك االختناقات املرورية.

بغداد / البينة اجلديدة
عيادة   )11( والبيئة   الصحة  وزارة  انذرت 
خملالفتها  بغداد  محافظة  في  أهلية 
للمتطلبات الرقابية بكونها غير حاصلة 
على اجازة متلك .وقال مدير  دائرة حماية 
الوسط  منطقة  في  البيئة  وحتسني 

الفنية  الفرق  ان  احلاج  شاكر  الدكتور 
االشعاع   من  الوقاية  ملركز  التابعة 
رصدت عدد من العيادات االهلية اخملالفة 
واستنادا  االشعاع  من  الوقاية  ملتطلبات 
الى قانون حماية وحتسني البيئة رقم 27 
احمد  علي  بشرى  .وبينت   2009 لسنة 

ان  االشعاع   من  الوقاية  مركز  عام  مدير 
الفرق  جتريها  التي  التفتيشية   الزيارات 
املؤسسات  على  للمركز  التابعة  الفنية 
في  املؤين  االشعاع  مبصادر  تتعامل  التي 
التأكد  لغرض  واخلاص  العام  القطاعني 
للمتطلبات  املؤسسات  تلك  تنفيذ  من 

الوقاية  الرقابية ومدى تطبيقها لشروط 
من االشعاع اثناء العمل، مشيرة الى ان 
مثل هكذا إجراءات يتخذها مركز الوقاية 
من االشعاع بحق اخملالفني تأتي حرصا من 
املركز على توفير بيئة عمل سليمة وآمنة 

خالية من مظاهر التلوث االشعاعي .

أمانة بغداد : فتح )9( شوارع يف الشعب

الرعاية االجتماعية يف مؤسسة 
الشهداء  توزع هدايا لعوائل الشهداء

زراعة بابل: رش اكثر من)85000( دومن من حقول احلنطة مببيدات مكافحة االدغال

بغداد / البينة اجلديدة 
التابعة  والهندسية  الفنية  اللجان  سجلت 
إجناز  نسب  إرتفاع  بغداد  إستثمار  لهيئة 
املنفذ  الدولي  الفندق  مشروع  في  األعمال 
أرض  شركة  قبل  من  القادسية  منطقة  في 
املناسك للتجارة واملقاوالت العامة ، إذ يتضمن 
 )15( بواقع  جنوم  خمس  فندق  إنشاء  املشروع 
حديثة  هندسية  بتصاميم  وسرداب  طابقاً 
املنشآت  في  احلاصلة  للتطورات  مواكبة 
العمل  ويستمر   . اجلوار  لدول  السياحية 
مباشر  وبتوجيه  إستثنائية  بجهود  باملشروع 
هيئة  رئيس  الزاملي  شاكر  املهندس  قبل  من 

إستثمار بغداد إلجنازه بشكل كامل وفق املدة 
في  العمل  ان  الى  .يشار  له  احملددة  الزمنية 
وبانت  جداً  متقدمة  مراحل  الى  وصل  الفندق 
الهيكل  بناء  وصل  حيث  واضحة  مالمحه 
اإلنشائي الى الطابق اخلامس  , ويجري العمل 
, كما  املنجزة  الطوابق  بأعمال تقطيع   حالياً 
ويتم العمل باإلنهاءات الداخلية للتأسيسات 
الكهربائية وامليكانيكية في الطوابق  مكتملة 
فعاليات  عدة  يضم  املشروع  ان  .يذكر  البناء 
طوابق  أربعة  بواقع  جتاري  مول   • ضمنها  من 
قاعات مبساحات مختلفة   •. .• محالت جتارية 

للمناسبات .• موقف للسيارات .

إستثمار بغداد:  حتقيق نسب إجناز متقدمة
  يف الفندق الدولي 

بغداد / البينة اجلديدة 
رئيس  احملمود  مدحت  القاضي  التقى 
احملكمة االحتادية العليا في مكتبه يوم 
امس االثنني  بالدكتور عالء الدين العلوان 
وزير الصحة والبيئة.وجرى احلديث حول 

االحتادية  احملكمة  بني  التعاون  اسس 
يؤمن  ومبا  والبيئة  الصحة  ووزارة  العليا 
ورعايته  للمواطن  العالجية  الكفالة 
في  وسالمتها  البيئة  وحماية  صحياً، 

ضوء أحكام الدستور.

القاضي مدحت احملمود يستقبل وزير الصحة والبيئة

»الرافدين« يطلق وجبة جديدة من سلفة 
اخلمسة والعشرة ماليني دينار ملوظفي الدولة

الصحة والبيئة توجه إنذارات لعيادات اهلية خمالفة يف  بغداد 
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اليمن

في 19-1-1839 احتلت القوات البريطانية مدينة عدن اليمنية، 
بع��د اختالق ذريعة س��خيفة، على امل ان حتت��ل بقية اليمن، 
لكنها واجه��ت مقاومة عنيفة من قبل الس��الطني اليمنيني 
ورج��ال القبائل. تفاهم البريطانيون م��ع العثمانيني في العام 
1913، واقتس��موا اليمن، ش��مالي )عثماني( بعد ان وقع االمام 
يحيى ب��ن حميدالدي��ن، ام��ام الزيدي��ة، اتفاقية »دع��ان« في 
العام 1911 التي اعترف مبوجبها باحلق الش��رعي للس��لطنة 
العثمانية )دولة اخلالفة( مقابل االعتراف به اماما على الزيدية. 

وجنوبي )بريطاني(، كأمر واقع.
في الع��ام 1918 وبعد خ��روج العثمانيني من اجلزي��رة العربية 
عل��ى خلفية »الث��ورة العربية« ف��ي الع��ام 1916، اعلن االمام 
يحي��ى بن حميد الدين املتوكل )امام الزيدية( عن قيام »الدولة 
املتوكلي��ة« في الش��مال، وش��رع بحملة عس��كرية لتوحيد 
البالد، لكنه فش��ل، بسبب التفاوت الكبير بني قواته والقوات 
البريطانية في اجلنوب. وهكذا اس��تقر االم��ر في اليمن، حتى 
ستينيات القرن املاضي، حيث اطاحت ثورة ايلول/سبتمبر في 
الع��ام 1962 باحلكم االمامي في الش��مال واقامت اجلمهورية، 
وتبعته��ا ثورة في اجلنوب، بدعم من حكومة الش��مال بقيادة 
عبداهلل السالل ومن خلفه العراق ومصر وبعض الدول العربية. 
وق��د جنحت ثورة اجلنوب ف��ي العام 1967 وخ��رج البريطانيون، 
مثلم��ا تك��رس النظ��ام اجلمه��وري في الش��مال، لك��ن على 
حساب الس��الل، الذي غادر احلكم بصفقة سعودية مصرية، 
بعد التداعيات التي احدثتها نكسة حزيران وانسحاب اجليش 
املص��ري من اليمن، الذي ج��اء لتثبيت احلكم اجلمهوري، حيث 
عارضته اململكة العربية الس��عودية ودعم��ت االمام بدر، آخر 
االئم��ة واخيره��م. ولم تع��د هن��اك امكانية لتوحي��د اليمن، 
وقتذاك، بسبب االرباك الذي حصل في الشمال، بعد االنقالب 
املتفق عليه )سرا( بني عبدالناصر وامللك فيصل بني عبدالعزيز 
في قمة اخلرطوم )قمة الالءات الثالث(، النهاء احلرب في اليمن، 
حيث ج��اء عبدالرحمن االرياني بانقالب عس��كري مدبر، كما 
اش��رنا. بدا واضحا انقس��ام قي��ادة اجلنوب )اجلبه��ة القومية 
لتحرير جنوب اليمن( بعد التحرير، كونها اصال تش��كلت من 
ائتالف بني يس��اريني قوميني ويس��اريني ماركسيني، وحصلت 
انقالبات عدة في اجلنوب المجال الس��تعراضها، وانعكس هذا 
على مش��روع الوحدة التي كانت باالس��اس، هدفا مش��تركا 
للثورة في اجلنوب، الس��يما ان قائدها قحطان الش��عبي، عنينّ 
من قبل الس��الل وزيرا لش��ؤون الوحدة التي كان ينبغي ان تتم 
بعد حتري��ر اجلنوب، لكنه��ا لم تتحقق وظل اليمن منقس��ما 
ويش��هد نزاعات بني شمالية وجنوبية بني مدة واخرى، بسبب 
اخلالفات العقائدية والطموحات السياس��ية. وعلى الرغم من 
حتقق الوحدة في العام 1990 لكنها تعرضت الى هزات عنيفة، 

لم جتعلها تستقر على ارض صلبة الى اليوم.
لعل قصة اليمن املعاصر، طويلة ومتش��عبة جدا، ملن يريد ان 
يتناولها بالتفصيل، لكن الذي يهمنا هو ما يحصل فيه اليوم 
من ص��راع مؤلم، تداخلت في��ه االبعاد العقائدية املتناش��زة، 
باملصالح السياسية والش��خصية، وانتهت الى دخول اليمن 
بكام��ل خارطت��ه ف��ي متاه��ة، بع��د ان فتحت اخلالف��ات بني 
الفرقاء، ابواب البالد لتدخالت اقليمية ودولية، انتهت بها الى 

ما تعيشه اليوم من خراب شامل.

عبد االمري املجر

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
قالت الرئاس��ة التركية في بيان 

إن الرئي��س رجب طي��ب أردوغان 

أبل��غ الرئي��س األميرك��ي دونالد 

ترامب في اتص��ال هاتفي األحد 

اس��تعداد تركي��ا لتول��ي األمن 

ف��ي منطق��ة منب��ج الس��ورية 

والت��ي ش��هدت مقت��ل أربع��ة 

مدني��ني أميركي��ني ف��ي تفجير 

أعلن تنظيم الدولة اإلس��المية 

األس��بوع  عن��ه  املس��ؤولية 

املاضي.

وقال أردوغان لترامب إن التفجير 

االنتحاري في منب��ج كان عمال 

التأثي��ر  اس��تهدف  اس��تفزازيا 

على قرار ترامب الش��هر املاضي 

االنس��حاب م��ن س��وريا. وتقع 

بل��دة منب��ج في ش��مال ش��رق 

سوريا وتس��يطر عليها فصائل 

متحالف��ة مع الق��وات الكردية 

املدعومة من الواليات املتحدة.

وكان ترام��ب أرب��ك فريقه لألمن 

القوم��ي بق��رار مفاج��ئ في 19 

ديس��مبر/كانون األول بس��حب 

األميركي��ة  الق��وات  جمي��ع 

وقوامها 2000 جندي من سوريا 

وإعالن��ه هزمي��ة تنظي��م الدولة 

اإلس��المية هن��اك وه��ي وجهة 

نظر لم يتفق معه فيها الكثير 

من اخلبراء.

وأصبحت منب��ج التي انتزعتها 

قوات تدعمه��ا الواليات املتحدة 

م��ن قبض��ة تنظي��م داعش في 

ع��ام 2016 نقطة توتر رئيس��ية 

بعد قرار ترامب س��حب القوات 

األميركي��ة والتي يحول وجودها 

تركي��ا  مهاجم��ة  دون  فعلي��ا 

للقوات الكردية.

وتخضع منبج لس��يطرة قوات 

سوريا الدميقراطية املدعومة من 

الواليات املتحدة واملتحالفة مع 

وحدات حماية الشعب الكردية 

املدعوم��ة أيض��ا م��ن الوالي��ات 

املتحدة.

وتق��ول أنقرة إن وح��دات حماية 

الشعب جماعة إرهابية مرتبطة 

بحزب العمال الكردستاني الذي 

يخ��وض مت��ردا منذ عق��ود على 

األراضي التركية.

وف��ي وصفه لالتص��ال الهاتفي 

لم يشر البيت األبيض إلى عرض 

أردوغان تولي املسؤولية األمنية 

في منبج لكنه قال إن الرئيسيني 

اتفقا على مواصلة الضغط من 

أج��ل التوص��ل إلى تس��وية من 

التفاوض لش��مال ش��رق  خالل 

سوريا تلبي االحتياجات األمنية 

لكال البلدين.

وقالت س��ارة س��اندرز املتحدثة 

باسم البيت األبيض عن االتصال 

»أكد الرئيس ترامب على أهمية 

هزمية العناصر اإلرهابية الباقية 

في سوريا«.

وأضاف��ت »اتف��ق الزعيمان على 

أج��ل  م��ن  الضغ��ط  مواصل��ة 

التوص��ل إل��ى ح��ل م��ن خ��الل 

التفاوض لش��مال ش��رق سوريا 

يعال��ج مخاوفن��ا األمنية. بحثا 

أيض��ا املصال��ح املش��تركة في 

تعزي��ز العالق��ات التجاري��ة بني 

الواليات املتحدة وتركيا«.

وكان ترامب حذر تركيا من مغبة 

مهاجمة األكراد في سوريا وبدا 

أنه يه��دد بإحلاق الضرر باقتصاد 

تل��ك  أقدم��ت عل��ى  إذا  تركي��ا 

اخلطوة.

التركي��ة في  الرئاس��ة  وقال��ت 

بيانها إن الزعيم��ني اتفقا على 

تسريع املناقش��ات ومواصلتها 

بني رئيس��ي أركان البلدين فيما 

يتعل��ق بإقامة منطقة آمنة في 

شمال شرق سوريا.

من جانبه، أعلن املوفد األميركي 

الس��ابق لدى التنّحال��ف الدولي 

بري��ت  داع��ش  تنظي��م  ض��دنّ 

الوالي��ات  أننّ  األح��د  مكغ��ورك 

ة  املتنّح��دة ليس��ت لديه��ا خطنّ

لسوريا.

وقال مكغورك الذي استقال في 

كانون األونّل/ديس��مبر بعد إعالن 

األميركي من سوريا  االنسحاب 

»ال توجد خطة ملا س��وف يلي«، 

وهو ما يزيد اخملاطر بالنسبة إلى 

ات األميركينّة على األرض. القونّ

ف��ي  ث  يتح��دنّ مكغ��ورك  وكان 

مقابلة مع شبكة سي بي إس، 

ذ األربعاء وأس��فر  بعد اعتداء ُنفنّ

عن مقت��ل 19 ش��خًصا بينهم 

أربعة أميركينّني في مدينة منبج. 

اك، أدلى مسؤولون أميركينّون  ومذنّ

كبار بتصريحاٍت متناقضة حول 

نوايا واش��نطن. لكننّ البنتاغون 

قال إننّ االنسحاب من سوريا قد 

بدأ، عل��ى الرنّغم م��ن أننّه ال يزال 

من غي��ر الواضح كم من الوقت 

سيستغرق قبل أن ينتهي. وقال 

مكغورك »الرئيس كان واضًحا، 

اتنا  نحن ُنغادر. وهذا يعني أننّ قونّ

��ة  مهمنّ له��ا  تك��ون  أن  يج��ب 

واضحة: االنسحاب بأمان«.

وكاالت / البينة الجديدة
قال الرئيس السوداني، عمر البشير، 
مؤخرا إن من وصفهم ب�«املندس��ني 
االحتجاج��ات  أخ��ذوا  واخملرب��ني« 
الش��بابية فرص��ة للح��رق والتدمير 
داخ��ل  يقت��ل احملتج��ني  وه��م م��ن 

املظاهرات.
وأضاف البشير في خطاب جماهيري 
أم��ام أتب��اع ط��رق صوفي��ة مبنطقة 
األبي��ض  الني��ل  بوالي��ة  )الكري��دة( 
)جن��وب( »الطبي��ب ال��ذي قت��ل في 
حي بري )ش��رقي اخلرط��وم(، قتل من 
داخ��ل املظاهرة وبس��الح ال وجود له 
في اجليش وال الش��رطة وغير موجود 
في الس��ودان«. ومضى بالقول »نعم 
نح��ن منر بضائقة وحص��ار اقتصادي 
وإعالم��ي ودبلوماس��ي وح��رب ومترد 
وكل أنواع التآمر جربت معنا«. وتابع 

»البالد كلها تنهار من حولنا والتآمر 
عل��ى البالد تنه��د منه اجلب��ال لكن 

السودان أرسى وأثبت من اجلبال«.
أطلقت الش��رطة الس��ودانية الغاز 
املس��يل للدم��وع عل��ى متظاهرين 
األح��د قبيل مس��يرة مرتقب��ة نحو 
مبن��ى البرمل��ان في مدين��ة أم درمان، 

بحسب ما أفاد شهود عيان.
وجتم��ع متظاه��رون وه��م يهتف��ون 
»حري��ة س��الم عدال��ة« ف��ي بع��ض 
أحياء أم درمان قبل أن تطلق ش��رطة 
مكافح��ة الش��غب الغ��از املس��يل 
للدموع، بحس��ب الشهود، في وقت 
دعا منظمو االحتجاجات ملس��يرات 

جديدة مناهضة للحكومة.
وتهز احتجاجات دامية السودان منذ 
19 كان��ون األول/ديس��مبر عقب قرار 
احلكومة رفع أسعار اخلبز. وتصاعدت 

حدتها م��ذاك لتتحول إلى تظاهرات 
واس��عة ض��د حك��م الرئي��س عمر 

البشير املستمر منذ ثالثة عقود.
 26 أن  الرس��مية  األرق��ام  وتفي��د   
ش��خصا، بينهم عنص��را أمن قتلوا 
منذ بدء احلركة االحتجاجية في 19 
األول/ديس��مبر. لكن منظمة  كانون 
العف��و الدولي��ة أش��ارت األس��بوع 
املاضي إلى أن حصيلة القتلى بلغت 

أكثر من أربعني.
الس��ودانيني  املهني��ني  احت��اد  ودع��ا 
الذي يقود احلرك��ة االحتجاجية إلى 
تظاه��رات جديدة األح��د وعلى مدى 
ع��دة أي��ام خ��الل األس��بوع املقبل. 
وح��ض املتظاهرين عل��ى اخلروج في 
مس��يرة األحد باجتاه مبن��ى البرملان 
في أم درم��ان الواقعة عل��ى الضفة 

الغربية للنيل.

أردوغان يعرض على ترامب تولي األمن يف منبج

البشري يتنصل من قتل احملتجني برمي الكرة للمندسني

وكاالت / البينة الجديدة
أعلن رئيس احلكومة اجلزائرية األسبق 
علي بن فليس وه��و أيضا أحد أقطاب 
املعارض��ة ف��ي اجلزائ��ر األح��د، عزمه 
خوض س��باق الرئاس��ة املق��رر في 18 

أبريل/نيسان املقبل.
وق��ال بن فلي��س في بيان ل��ه »وجهت 
رس��الة إلى وزي��ر الداخلية )ن��ور الدين 
ب��دوي( أعلمه من خالله��ا بإبداء النية 
في تكوي��ن مل��ف الترش��ح النتخاب 

رئيس اجلمهورية«.
إال أنه قال إن مسألة ترشحه من عدمه 
س��يفصل فيها حزبه طالئ��ع احلريات 
خ��الل الدورة املقبل��ة للجنته املركزية 

من دون أن يحدد موعدها.
الداخلي��ة  وزارة  أعلن��ت  والس��بت، 
اجلزائرية فتح باب الترش��ح النتخابات 
الرئاس��ة املقررة في 18 أبريل/نيس��ان 
القادم وذل��ك بوضع اس��تمارات جمع 
التوكي��الت حت��ت تصرف املترش��حني، 

وهي العملية التي تستمر 45 يوما.
وكان بن فلي��س أبرز مناف��س للرئيس 

ف��ي  بوتفليق��ة  عبدالعزي��ز  احلال��ي 
انتخابات الرئاسة التي جرت في العام 
2014، وحل ثانيا بنس��بة 12 باملائة من 
األصوات وقام بتأس��يس حزب »طالئع 

احلريات« في نفس العام.

وب��ن فلي��س كان مس��ؤوال ف��ي حزب 
جبه��ة التحرير الوطن��ي احلاكم الذي 
ق��اده مطل��ع العق��د املاض��ي، تول��ى 
رئاس��ة احلكومة م��ن 2000 إلى 2003 
خالل الوالية الرئاس��ية األولى للرئيس 

عبدالعزي��ز بوتفليقة، ال��ذي كان على 
عالق��ة وثيق��ة به قب��ل ف��ك االرتباط 

بينهما.
وظل الرجل عل��ى رأس احلزب احلاكم 
حتى ترشحه في مواجهة بوتفليقة 

في االقتراع الرئاسي عام 2004، لكنه 
لم يحصل س��وى عل��ى 6.42 باملائة 
م��ن األص��وات، ليختفي م��ن احلياة 
دا  السياسية ثم يعود ليترشح مجدنّ
ف��ي انتخاب��ات الرئاس��ة ف��ي العام 
2014. وينه��ي بوتفليقة )81 س��نة( 
الذي يحكم اجلزائر منذ 1999، واليته 

الرابعة في أبريل/نيسان املقبل.
إال أن الرئيس اجلزائري الذي يعاني من 
اثار جلطة دماغية في 2013 ويتنقل 
على كرس��ي متحرك ونادرا ما يظهر 
علن��ا، لم يعلن حت��ى اآلن ما إذا كان 
سيترش��ح لوالية رئاسية خامسة، 
كم��ا ل��م يُرد عل��ى دع��وات متجددة 
ملؤيديه لالس��تمرار في احلكم وسط 

ترقب ملوقفه النهائي.
ومن��ذ فت��ح باب الترش��ح الس��بت، 
أعلن اجلن��رال املتقاع��د علي غديري 
)64 س��نة( عزم��ه خ��وض الس��باق 
الرئاسي، إضافة للناشط السياسي 
اجلزائري املقيم بفرنس��ا رشيد نكاز 

)47 عاما(.

ماي تعتزم الكشف عن خطة 
»مقلقة« بشأن بريكست

بن فليس يعتزم الرتشح لرئاسة اجلزائر واإلسالميون ينتظرون قرار الشورى

وكاالت / البينة الجديدة
قتل عش��رة جنود تشاديني من 
ق��وات حف��ظ الس��الم األممي��ة 
وأصي��ب 25 آخ��رون ف��ي هجوم 
ش��مال  ف��ي  األح��د  ارهاب��ي 
ش��رق ماليف��ي واحد من أس��وأ 
األمم  ق��وات  عل��ى  الهجم��ات 
املتحدة، في الوقت الذي أعلنت 
في��ه باريس اس��تئناف عمليات 
مكافح��ة اجلماعات املتش��ددة 
م��ن قبل ق��وة مجموع��ة الدول 
اخلمس ملنطقة الس��احل. وندد 
األم��ني العام للمنظم��ة األممية 
انطوني��و غوتيريش ف��ي بيان مبا 
اعتب��ره »هجوما معق��دا« على 
قاعدة األمم املتحدة في اغيلهوك 
قرب كيدال وهي منطقة ال تزال 
رغم  االرهابي��ني  تتعرض خلط��ر 
تدخ��ل دول��ي فيها من��ذ أعوام. 
األمم  باس��م  املتح��دث  وأدان 
املتحدة في مالي أيضا الهجوم 

ب�«االجرام��ي  وصف��ه  ال��ذي 
واخلس��يس« واس��تهدف قاعدة 
عسكرية للمنظمة الدولية في 
شمال ش��رق مالي. وقال مصدر 
قري��ب من ق��وة األمم املتحدة في 
مال��ي »وفق��ا حلصيل��ة جديدة 

مؤقتة، قت��ل ثمانية م��ن قوات 
حفظ السالم« التشاديني. ووقع 
الهجوم ف��ي قاعدة أغلوك التي 
تبعد نح��و مئت��ي كيلومتر عن 
كيدال شماال بالقرب من احلدود 
م��ع اجلزائ��ر. وق��ال دبلوماس��ي 

في ش��مال مال��ي إن ع��ددا من 
املهاجم��ني أيض��ا قتل��وا، فيما 
لألمم  اخل��اص  املمث��ل  اس��تنكر 
املتحدة في مالي محمد صالح 
النظيف في بيان الهجوم الذي 
وصف��ه ب�«اجلب��ان«. وأوض��ح أن 

»جن��ود حفظ الس��الم في قوة 
األمم املتحدة في مالي )مينوسما( 
واجه��وا هجوما متط��ورا نفذه 
مهاجم��ون وصل��وا عل��ى ع��دة 
عربات مس��لحة«. وبعد أن أكد 
اإلعت��داء »يعك��س تصميم  أن 
اإلرهابيني على نش��ر الفوضى«، 
ردا  »يتطل��ب  الوض��ع  إن  ق��ال 
قويا وفوريا ومنس��قا من جميع 
الق��وى لتدمي��ر خط��ر اإلرهاب 
الس��احل«. وكانت  في منطقة 
أك��دت مقت��ل  أول��ى  حصيل��ة 
بني أربعة وس��تة جن��ود. وحتدث 
مص��در أمن��ي مالي ع��ن إصابة 
19 آخري��ن عل��ى األق��ل بجروح. 
وكان هج��وم س��ابق عل��ى هذه 
القاعدة أسفر في ابريل/نيسان 
من العام املاضي عن مقتل اثنني 
من قوات حفظ السالم وإصابة 
العشرات. وينتش��ر أكثر من 13 
ألف��ا من ق��وات حفظ الس��الم 

في مال��ي كجزء م��ن بعثة األمم 
املتح��دة الت��ي أنش��ئت بعد أن 
إسالمية  ميليش��يات  استولت 
على شمال مالي في عام 2012، 
لكن مت طردهم بدعم من القوات 
الفرنس��ية في عام 2013. وكان 
اتفاق الس��الم ال��ذي وقعته في 
باماك��و  حكوم��ة   2015 ع��ام 
يه��دف  املس��لحة  واجلماع��ات 
إلى إع��ادة االس��تقرار إلى مالي 
في أعقاب س��يطرة اإلسالميني 
لفت��رة وجي��زة عل��ى الش��مال. 
لك��ن االتفاق فش��ل ف��ي وقف 
العن��ف م��ن جانب املتش��ددين 
اإلسالميني الذين شنوا هجمات 
أيضا في بوركينا فاسو والنيجر. 
وف��ي وق��ت س��ابق من الش��هر 
احلالي، انتقدت كل من فرنس��ا 
والواليات املتحدة السلطات في 
مالي لفش��لها في وقف العنف 

املتفاقم.

هجوم إرهابي دموي يهّز قوات حفظ السالم يف مالي

وكاالت / البينة الجديدة
ال��وزراء  رئيس��ة  كش��فت 
البريطانية تيريزا ماي للبرملان 
خطتها البديلة امس االثنني 
االتفاق  الن��واب  رفض  بعدما 
ال��ذي توصلت إليه مع االحتاد 

األوروبي بشأن بريكست.
وس��تغادر بريطاني��ا االحت��اد 
األوروب��ي ف��ي 29 آذار/م��ارس 
ب��دون اتف��اق، إذا ل��م يتمكن 
الن��واب م��ن تأجي��ل تاري��خ 
إلى  التوص��ل  أو  االنس��حاب 
خطة بديلة ترضي املفوضية 

األوروبية كذلك.
وق��د تخس��ر خام��س أكب��ر 
ق��وة اقتصادي��ة ف��ي العالم 
قدرته��ا على الوص��ول على 
أس��اس تفضيل��ي إل��ى أكبر 
س��وق لصادراته��ا ب��ني ليلة 
وضحاه��ا، ما يؤث��ر على كل 
ارتفاع  إلى  ويؤدي  القطاعات 
التكالي��ف وتعطي��ل املوانئ 
البريطاني��ة. وتفاوضت لندن 
عل��ى مدى عام��ني تقريبا مع 
بروكس��ل للتوصل إلى اتفاق 
بشأن االنسحاب لكن النواب 
في مجلس العم��وم رفضوه 
الثالثاء. وجن��ت حكومة ماي 
م��ن تصويت لس��حب الثقة 
األربعاء وبدأت بعقد محادثات 
مع ش��خصيات م��ن حزبها 

احملافظ وحزب العمال.
م��اي خلططها  وبع��د حتديد 
بش��أن طريقة املض��ي قدما، 
س��يطرح الن��واب سلس��لة 
التصوي��ت  ليت��م  تعدي��الت 

عليها ف��ي 29 كانون الثاني/
يناير. وتنوي مجموعتان على 
األق��ل م��ن الن��واب املنتمني 
إل��ى احلزب��ني ط��رح تعديالت 
تهدف إلى تأخي��ر أو تعطيل 

اقتراحات ماي.
وس��تعلق إح��دى اجملموعتني 
عملية االنس��حاب في حال 
لم يت��م التوصل إل��ى اتفاق 
جدي��د مع بروكس��ل بحلول 

نهاية شباط/فبراير.
فس��تتيح  الثاني��ة،  أم��ا 
ألعض��اء البرمل��ان اختيار يوم 
واحد كل أس��بوع ملناقش��ة 
املسائل املرتبطة ببريكست 
والتصوي��ت عليه��ا، وهو ما 
سيتجاوز التقليد الذي مينح 
احلكومة احلق ف��ي التحكم 

بجدول أعمال البرملان.
وقال وزير التجارة الدولية ليام 
فوكس »لدينا شعب يطالب 
باخلروج )من االحت��اد األوروبي( 

وبرملان مع البقاء« فيه.
تصريح��ات  ف��ي  وأض��اف 
لشبكة »بي بي سي« أنه »ال 
يح��ق للبرملان خطف عملية 
الواقع سرقة  وفي  بريكست 

النتيجة من الشعب«.
وص��وت البريطانيون بأكثرية 
ضئيل��ة )52 ف��ي املئ��ة م��ن 
األصوات مقابل 48 في املئة( 
لصالح االنسحاب من االحتاد 
العام  اس��تفتاء  األوروبي في 
عم��ق  كش��ف  ال��ذي   2016
اجملتم��ع  ف��ي  االنقس��امات 

البريطاني.



*محمد الفرماوي

ال ميك��ن ملؤي��د وال رافض للسياس��ة 
املصرية احلالي��ة إال أن يقر مبا حققته 
م��ن إجن��ازات حقيقي��ة وواقعي��ة في 
الفت��رة القصي��رة الت��ي تول��ى فيها 
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 
رئاس��ة مصر ويش��هد به��ا القاصي 
والداني على مس��توى العالم بالرغم 
م��ن كاف��ة الصعوب��ات االقتصادي��ة 
الس��يئة  واالجتماعي��ة  واألمني��ة 
التي س��ادت الب��اد قب��ل تولية هذه 
املسئولية إال انه أعاد للدولة املصرية 

كيانه��ا وهيبتها أم��ام كافة دول 
العالم إقليمياً وعربياً ودولياً.

حتدي��اً  االجن��ازات  كاف��ة  ومتث��ل 
مس��يرة  الس��تمرار  حقيقي��اً 
التنمي��ة املس��تدامة لرؤي��ة مصر 
اإلستراتيجية حتى عام 2030 في 
النواحي االقتصادية واالجتماعية 
الت��ي تؤث��ر بش��كل مباش��ر على 
حماي��ة األمن القوم��ي للدولة في 
العدي��د م��ن اجمل��االت س��نواليها 

تباعاً. 
وتعد الطاقة عصب احلياة ومن أهم 
مكون��ات البنية التحتي��ة لتطور 
ال��دول احلديث��ة فى كاف��ة اجملاالت 
واالجتماعية  واخلدمية  الصناعية 

للتنمية.
العامل��ي  االستش��اري  أع��د  ولق��د 
»سوفريكو« إستراتيجية بعيدة املدى 
لتعزي��ز منظوم��ة الطاق��ة في مصر 
حتى عام 2030 بالتنس��يق مع كافة 
ال��وزارات املعني��ة مبج��ال الطاقة في 
الدولة ومنه��ا وزارة البترول والتعدين 
ووزارة الكهرب��اء والطاق��ة املتج��ددة 
ووزارة  الصناع��ة  ووزارة  النق��ل  ووزارة 
اإلسكان وذلك ملواكبة الزيادة السنوية 

لألحمال مبعدل 7% وتبلغ تكلفتها 14 
مليار دوالر سنوياً تقريباً للوصول إلى 
مس��تهدف 55 أل��ف ميج��اوات حتى 
عام 2030 باستثمارات تصل إلى 140 
ملي��ار دوالر بخاف اس��تثمارات نقل 
وتوزيع الكهرباء املطلوبة للصناعات 
احمللية.وسبق ذلك وضع اإلستراتيجية 
املشتركة بني وزارة الكهرباء والطاقة 
املتج��ددة ووزارة البترول والتعدين عام 
2015 لتحقيق االستغال األمثل ملوارد 
الطاق��ة احمللية وأس��فرت عن تغطية 
الكهرب��اء  م��ن  الدول��ة  احتياج��ات 
وعدم انقطاعها أمام االس��تخدامات 

واألحمال املتزايدة طوال العام.
ونتيجة التوس��ع في إنشاء شبكات 
الكهرب��اء الذكية ذات ال��دورة املركبة 
الت��ي توف��ر م��ا يق��رب  35% للوق��ود 
املس��تخدم باإلضاف��ة إل��ى اإلح��ال 
املتهالك��ة  للش��بكات  والتجدي��د 
لتطوي��ر  باإلضاف��ة  والتالف��ة. 
استخدامات سبل الطاقة الشمسية 
لتوليد الكهرباء واالستفادة من جتارب 
ال��دول األخرى وتش��جيع إس��هامات 
القطاع اخلاص في التوس��ع إلنش��اء 
مش��روعات محطات توليد الكهرباء 

والطاق��ة تخفيفاً لألعب��اء عن كاهل 
لاستثمارات ويعد  الدولة وتشجيعاً 
من أهمه��ا البدء في إنش��اء محطة 
الضبع��ة النووي��ة مبدين��ة العلم��ني 
باإلضاف��ة إل��ى محط��ات الكهرب��اء 
ألهميته��ا  نظ��راً  األخ��رى  العدي��دة 
احتياج��ات  عج��ز  لس��د  القص��وى 
مصر االس��تثمارية لتحقي��ق رؤيتها 

البت��رول  املس��تقبلية. وف��ي مج��ال 
والغاز الطبيعي وفي ظل االكتشافات 
ب��ه مص��ر  اهلل  وم��ا حب��ى  اجلدي��دة 
باكتش��اف حقلي غ��از »ظهر وفجر« 
األمر الذي س��يترتب عنه دوراً محورياً 
جدي��دا لتداول الغاز مبنطقة الش��رق 
األوس��ط نظراً ملوقع مص��ر اجلغرافي 

املتميز.
وم��ن أه��م االجن��ازات م��ا مت تنفي��ذه 
لتوصي��ل الغاز الطبيع��ي ملا يزيد عن 
ث��اث مايني وحدة س��كنية منذ عام 
2015 واملتوقع زيادتها خال السنوات 
الثاث القادمة لتصل خلمسة مايني 
وحدة وتوفي��ره ألكبر عدد م��ن املنازل 
بامل��دن والق��رى باحملافظ��ات اخملتلفة 
وحرص��اً عل��ى تقلي��ل اس��تيراد  غاز 
البوتاج��از  وتوفي��راً للعم��ات احلرة. 
باإلضاف��ة إل��ى التوس��ع ف��ي زي��ادة 
محطات إمداد الس��يارات للتشغيل 
بالغاز ف��ي جميع الط��رق واملدن على 
م��ا  بخ��اف  اجلمهوري��ة  مس��توى 
تشهده الدولة من تطوير ورفع كفاءة 
معامل تكرير البترول وإضافة وحدات 
إنتاجي��ة لزي��ادة الطاقة م��ن البنزين 
والس��والر ورفع كفاءتها وإنتاج أنواع 
جديدة وما تش��هده الدولة من إنشاء 
مصان��ع إس��الة الغاز لاس��تفادة به 
كأحد املوارد املس��تحدثة واملتوقع أن 
تصل إلى أكثر من تريليون متر مكعب 
للتصدير اخلارج��ي تدعيما لاقتصاد 
القومي وتوفيراً لفرص العمل وتقليا 

للبطالة وحماية لألمن القومي.
ولكي تس��تمر هذه االجنازات لتحقيق 
أهدافه��ا املنش��ودة الب��د أن يس��تمر 
الش��بكات  إنش��اء  ف��ي  التوس��ع 
الذكية إلنتاج الكهرباء والتوسع في 
استخدام العدادات الذكية لتحسني 
احلي��وي  املرف��ق  ه��ذا  وإدارة  كف��اءة 
بالشكل املتوقع مع تعظيم دور جهاز 
التوس��ع  املس��تهلك. كذلك  حماية 
في إنش��اء معامل تكرير البترول ذات 
الكف��اءة التكنولوجية وزيادة وحدات 
بيئي��اً  إنتاجي��ة جدي��دة متناس��قة 
التط��ورات احلديثة  مع  وتكنولوجي��اً 
وزي��ادة االهتم��ام بإنش��اء محط��ات 
إلس��الة الغاز الطبيع��ي وخاصة في 
النطاق اجلغرافي الغربي للدولة لقربة 
م��ن الق��ارة األوربية ذات االس��تخدام 

األعلى.

*كاتب مصري
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سعيد الشهابي

واملفك��رون  الكت��اب  س��يبدأ  قري��ب  عم��ا 
مناقش��ة موض��وع ش��غل ب��ال الكثيري��ن 
خ��ال نصف الق��رن االخي��ر وما ي��زال يؤرق 
الق��وى الكب��رى وحكوم��ات املنطقة على 
ح��د الس��واء. انه موض��وع صع��ود احلركة 
اإلس��امية املعاص��رة وهبوطه��ا، وضم��ن 
ذل��ك ما اصطلح على تس��ميته »اإلس��ام 
السياس��ي«. وال ميكن فص��ل العنوانني عن 
بعضهم��ا، ألن ه��ذه احلركة تبنت مش��روع 
احلكم وس��عت للوصول إلى الس��لطة في 
اغل��ب البل��دان العربية واإلس��امية. وهذا 
يختلف عن احلديث عن اإلسام كدين وعبادة 
ميارسها غالبية املس��لمني ماضيا وحاضرا 
ومس��تقبا. واذا كان��ت الث��ورة اإلس��امية 
اإليراني��ة قد باغتت العالم وس��يطرت على 
اكبر دولة في الش��رق األوسط آنذاك، فإنها 
في الوقت نفسه فتحت عيون العالم على 
املش��روع اإلس��امي السياس��ي ووضع��ت 
أجهزة األمن احمللية واالقليمية والدولية في 

حالة تأهب دائمة .
ومب��وازاة القم��ع ال��ذي ناله »اإلس��اميون« 
ثمة اس��اليب »ناعمة« تس��تخدم بشكل 
متواصل إلضعاف بريق اإلس��ام السياسي 
ال��ذي طغى على اخلطاب الديني منذ مطلع 
الس��بعينيات. ورمب��ا يك��ون م��ن الس��ابق 
ألوان��ه احلدي��ث ع��ن اف��ول ذلك املش��روع، 
ولك��ن املؤش��رات تؤك��د ان حال��ة الصعود 
التي ش��هدها بعد ث��ورة إيران ق��د توقفت، 
وان احلركة اإلس��امية )ويسميها مناوئوها 
اإلس��اموية( انهكت بأس��اليب ش��تى من 
بينها القمع السياس��ي الش��رس، واالعام 
املض��اد ال��ذي يبالغ ف��ي ترويج س��لبياتها، 
باالضاف��ة الخفاقاتها السياس��ية، ووجود 
اجم��اع دولي عل��ى محاربة الظاه��رة ومنع 

تفاقمه��ا، وتعم��ق هذا التوج��ه بعد ثورات 
الربي��ع العرب��ي قب��ل ثماني��ة اع��وام، التي 
اظه��رت عددا من االمور: اوله��ا وجود اجواء 
سياسية ونفسية الستقبال بديل سياسي 
لألنظمة الفاسدة التي حتكم املنطقة منذ 
عقود، ثانيها: قدرة احلركة اإلس��امية على 
تعبئ��ة انصارها للمش��اركة في االحتجاج 
السياس��ي وتوجيهه للمطالب��ة بتغييرات 
سياس��ية جوهرية، وثالثها: شعبية االجتاه 
الديني في الش��ارع العربي االمر الذي يتيح 
لإلساميني فرص الوصول إلى السلطة عبر 
صنادي��ق االقتراع. هذه ق��راءات توصلت لها 
ق��وى الثورة املضادة منذ فت��رة وتعمقت في 
السنوات االخيرة التي شهدت دخول البعد 
االس��رائيلي على اخلط وحتالفه مع االنظمة 

احمللية في صراعها مع القوى اإلسامية.
لقد كانت سنوات ما بعد الربيع العربي من 
أكثر احلقب ضررا للمشروع اإلسامي الذي 
تض��اءل احلماس له، ليس م��ن قبل مناوئيه 
فحس��ب، ب��ل حتى م��ن احملس��وبني عليه. 

والنقاش هنا ال يش��مل احل��ركات املتطرفة 
واالرهابي��ة الت��ي تعم��ل باس��م اإلس��ام، 
فمش��روعها مختلف عن مش��روع اإلسام 
السياس��ي الذي تبنته احل��ركات التقليدية 
خصوص��ا االخ��وان املس��لمني ف��ي العالم 
السني وحزب الدعوة اإلسامية في العالم 
الشيعي، وتشجعت بانتصار ثورة إيران قبل 
اربع��ني عاما. وياحظ هناك م��ا يلي: اوال ان 
العدي��د من احل��ركات اإلس��امية وصل إلى 
احلك��م بطريقة او اخرى: ف��ي العراق ومصر 
والس��ودان وتونس واملغرب، وقبلها في إيران. 
ثاني��ا: انها جميع��ا )في ما عدا إي��ران التي 
اعلن��ت قيادته��ا الدينية من��ذ البداية انها 

تري��د اس��قاط نظام الش��اه واقام��ة نظام 
اس��امي مكانه( اس��تدرجت للوصول إلى 
تلك املواقع وهي غير مس��تعدة تنظيميا او 
فكريا او نفس��يا القامة منظومة سياسية 
تنس��جم مع رؤاها وما حتمله من مش��روع 
سياس��ي. ثالث��ا: انها جميع��ا اخفقت في 
اقام��ة منظوم��ة حاكم��ة اس��امية ميكن 
ترويجها كمثال ناجح للحكم يغري اآلخرين 
ويجذبهم الحتضانها. رابعا: ان هذا الفشل 
اسهمت فيه عوامل عديدة: ذاتية وخارجية 
وظرفية. خامس��ا: انها جميعا اخفقت في 
قراءة جتاربها مبوضوعية الستخاص الدروس 
التي قد تس��هم في حتس��ني ادائها فيما لو 
اتيح��ت الفرصة لها مس��تقبا. سادس��ا: 
ان هذه القوى جميعا بدأت طريق التاش��ي 
لي��س م��ن احلكم فحس��ب بل م��ن اخلوض 
في الفضاء العام وترويج مش��روع اإلس��ام 
السياس��ي الذي نش��أت من اجله. سابعا: 
ان ه��ذه احل��ركات جميعا خاض��ت جتاربها 
منفصلة عن بعضها ولم تستطع استمزاج 
آراء بعضه��ا البع��ض او تش��عر باالنتم��اء 
جلس��د واحد ينس��ق ب��ني التج��ارب ويوفر 
توجيهات مختلفة. ثامنا: ان اس��تهدافها 
ميداني��ا ه��ذه امل��رة يت��م باش��راف حتالف 
جدي��د ظه��ر في الس��نوات االخي��رة ضمن 
ما س��مي »قوى الثورة املض��ادة« الذي يضم 
دوال عربي��ة باإلضاف��ة للكيان االس��رائيلي. 
وعل��ى صعي��د التنفي��ذ امليدان��ي تتص��در 
الس��عودية واالمارات املش��هد مستهدفة 
مشروع »اإلس��ام السياسي« ابتداء بإيران 
م��رورا بح��زب الدع��وة العراق��ي وامتداداته 
االقليمي��ة وح��زب اهلل اللبنان��ي وصوال إلى 
جماعة االخوان املس��لمني بكافة جتلياتها. 
تاس��عا: ان احلركات اإلس��امية س��اهمت 
بضرب نفس��ها عمليا، وذلك باالس��تجابة 
ألول طلقة من التحالف املضاد عندما طرح 
اخلط��اب الطائفي واس��تعمله اداة ماضية 
ملنع توح��د اطيافها. وقد اس��تجابت لذلك 
اخلطاب وبثت��ه في جماهيرها فش��غلتهم 
عن االعداء احلقيقيني ملشروعهم، فاستفرد 
هؤالء االعداء بكل فصي��ل منها على حدة، 
فلم تذرف دمعة عني على سقوط اي منها.

عاش��را: ان هذه احلركات لم تستطع جتديد 
نفس��ها او خطابه��ا او انظمته��ا االدارية، 
فتقل��ص دور االجيال اجلدي��دة في صفوفها 

بينما اصيبت قياداتها بالشيخوخة.

التطهري العرقي والتغيري الدميوغرايف يف مدينة عفرين

*د.جواد كاظم البيضاني

مدين��ة عفري��ن م��ن م��دن الش��مال 
الس��وري، احتلته��ا تركي��ا ف��ي 20 / 
كان��ون الثان��ي/ 2018م بع��د مقاومة 
باس��لة من اهلها اس��تمرة مل��دة)58( 
يوم��اً رغم الف��ارق الكبير ب��ني قدرات 
التس��ليح والعدد م��ع اجلانب التركي 
الذي تفوق عل��ى اهل عفرين بتقنيات 

االسلحة والعدد.
كانت املقاوم��ة التي ابداه��ا مقاتلوا 
ومقاتات قّوات سوريّا الدميقراطّية في 
عفرين  جعلت اجليش التركّي يعمد إلى 
واملدفعّية  الطيران  استخدام س��اح 
امليدانّي��ة الثقيلة، ويس��تهدف منازل 

وبيوت املدنيني، لترويع املدنيني والتأثير 
على معنويات املقاتل��ني،  بيد ان اهل 
عفري��ن اس��تطاعوا م��ن اس��تيعاب 
الهجوم بل كانوا متاريس أمام القوات 
التركّي و)قوات جبهة النصرة واجليش 
احل��ر( التي مثل��ت رأس حربة للجيش 
الترك��ي، ويب��دو ان التف��وق التقن��ي 
والعددي دفع املقاومني الى االنسحاب. 
كانت تركيا تهدف بعد احتال املدينة 
الى اح��داث تغيي��ر دميوغراف��ّي فيها 
وق��د ورد ذلك ف��ي حدي��ث الكثير من 
املس��ؤولني االت��راك حني قال��وا :« بان 
تركيا تس��عى الى توطني )3.5( مليون 
الج��ئ على أراضيها في عفرين«، وهي 
حاول��ت بذل��ك مح��و هوي��ة املدينة، 
وخصوصيته��ا االثني��ة، وتع��د  ه��ذه 
املمارسات من اعمال التطهير العرقي 
ألن اعمال العنف الكلية املوجهة ضد 
س��كان هذه املدينة  من قتل وتهجير 
قس��ري، والتهديد بالقت��ل واختطاف 
واجبار الن��اس على املغادرة من قراهم 
واالغتص��اب  والتعذي��ب  واالعتق��ال 
والنه��ب واحلرق، ه��ذه اعم��ال تندرج 

ضمن افعال التطهير العرقي.
اإلب��ادة  من��ع  اتفاقي��ة  وبحس��ب    
اجلماعي��ة لع��ام 1948، تعتبر اجلرمية 

إب��ادة جماعية إذا اش��تملت على نية 
التدمي��ر الكل��ي أو اجلزئ��ي جملموع��ة 
عرقي��ة أو قومي��ة أو إثني��ة أو ديني��ة. 
حت��دد االتفاقي��ة األفعال الت��ي تندرج 
ضمن التعريف��ات بأنها:« قتل أعضاء 
اجملموع��ة ، او إحلاق الضرر اجلس��دي أو 
العقلي الكبير.؛ او إحلاق أضرار بظروف 
حي��اة اجلماعة مبا يؤدي إل��ى تدميرها 
جزئًي��ا أو كلًيا.؛ او من��ع املواليد اجلدد 
داخ��ل اجملموع��ة املس��تهدفة؛ اونقل 
األطف��ال املوالي��د إلى اخل��ارج بالقوة. 
وحي��ث ان تركي��ا اقدمت عل��ى تنفيذ 
معظم ه��ذه االفعال فه��ي تكون قد 
ارتكب��ت تطهيراً عرقيا بحق س��كان 
هذه املدينة.  والتطهير العرقي ال يكون 
بالضرورة قتًا جماعًيا، لكنه يتضمن 
نية بإبادة الس��كان من خال نقلهم 
أو طرده��م إلى خارج احل��دود والصراع 
في عفري��ن هو أحد األمثلة على ذلك، 
حي��ث مت تهجي��ر س��كانها االصليني 
بالتزامن مع عمليات القتل والتخويف 
واالغتصاب وتدمير املمتلكات. أن طرد 
الُكرد من عفرين لم يكن مجرد هروب 
جماعي وطوعي للسكان كما حتدثت 
الصحاف��ة التركية بل خطة مفصلة 
جرى وضع اللمس��ات النهائية عليها 

ف��ي اجتماع��ات بني زعام��ات )اجليش 
احل��ر( والنص��رة، واالركان التركية قبل 
انطاق العمليات باشهر ومتت بحضور 
عش��رة من القادة االت��راك، وتضمنت 

الترك��ي  للجي��ش  صريح��ة  أوام��ر 
باس��تخدام ش��تى األس��اليب لقتل 
الناس وتهجيرهم بصورة قسرية نحو 
سياس��ة: إثارة الرعب، وقصف القرى 
واملراكز السكنية، وحرق املنازل، وهدم 
البيوت، وتنفيذ سلسة من االغتياالت 

، وخطف السكان واالغتصاب ، فضاً 
ع��ن زرع األلغ��ام ف��ي األنق��اض ملن��ع 

املطرودين من العودة إلى منازلهم.
وس��بق للرئي��س الترك��ي رجب طيب 
أردوغ��ان ان توعد اهل عفرين بالعقاب 
مدينته��م  وان  باه��ظ   ثم��ن  ودف��ع 
س��تحتل كما احتل��ت س��ابقاً مدن 
س��ورية اخرى مثل جرابل��س والراعى 
والب��اب ، وقد اش��ترك بالهجوم على 
هذه املدينة قوات الكوماندوز اخلاصة 
ومعها اجليش الس��ورى احل��ر وجبهة 
النص��رة ، ومش��اركة ع��دد كبي��ر من 
الدباب��ات ، فض��ا 32 مقاتلة طراز أف 
1٦ الت��ي كانت تس��تخدم قاعدة ديار 

بكر مقر لها.

ش��عوب املنطقة ، فضاً ع��ن انه بني 
مقدار احلقد الدف��ني الذي كان يجوث 
في خلج��ات القي��ادة التركية، حيث 
فش��لت القي��ادة التركية ف��ي  حتويل 
معركة عفرين إلى صراع كردّي – عربّي، 
من خ��ال مش��اركة كاف��ة مكّونات 
سوريّا في التصّدي لهذه الهجمة، أّن 
جّل م��ن زّجت بهم تركّيا في املعركة، 
إّنا درّبته��م ولّقنتهم ثقاف��ة القتل، 
ومعظمهم عناصر داعش التي هربت 
م��ن معارك الّرّق��ة ودير ال��زور، وكذلك 
ممّن توافق��ت معهم أثناء تس��ليمها 
مناط��ق الباب وجرابلس وإعزاز. وبذلك 
فش��ل الرهان التركي في خلق صراع 
داخل بني مكونات منطقة)روجافا( من 
خال تفجير االزمة في عفرين ، بيد ان 

الذي حدث ان العرب من سكان عفرين 
فضاً عن االرمن والسريان وااليزيديني 
رحل��وا م��ع الُك��رد رغ��م التطمينات 
التركي��ة التي كانت ته��دف تركيا من 

ورائها الى شق الصف. 
ل��م تنجح تركيا ف��ي اضعاف اجلبهة 
الداخلي��ة في روج افا وس��وف تنتصر 
عفري��ن الن املقاتلني الذي��ن جندتهم 
تركي��ا خلدم��ة اهدافه��ا التوس��عية 
ال  النه��م  الصم��ود  عل��ى  يق��وون  ال 
يحملون العقيدة التي حملها املقاتل 
العقائدي ال��ذي يقاتل قوات االحتال 

التركي. 

*مدير املعهد العراقي للدراس��ات 
الكردية

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

كانت تركيا تهدف بعد 
احتالل املدينة اىل احداث 
تغيري ديموغرايّف فيها 
وقد ورد ذلك يف حديث 
الكثري من املسؤولني 
االتراك

بموازاة القمع الذي ناله 
»اإلسالميون« ثمة اساليب 
»ناعمة« تستخدم بشكل 
متواصل إلضعاف بريق 
اإلسالم السياسي

التوسع يف إنشاء معامل 
تكرير البرتول ذات الكفاءة 
التكنولوجية وزيادة وحدات 
إنتاجية جديدة متناسقة 
بيئيًا وتكنولوجيًا مع 
التطورات الحديثة
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الغاردي��ان: أي��ن كلون��ي يف الوقت 
الذي تحتاج اليه السودان؟

نطالع في صفحة الرأي في جريدة الغارديان 
مقاالً لنسرين مالك بعنوان “أين كلوني في 

الوقت الذي حتتاج إليه السودان؟
وقال��ت كاتب��ة املق��ال إن��ه في ع��ام 2017، 
وقعت الس��ودان اتفاقاً مع شركات محاماة 
واستش��ارات قانونية أمريكي��ة إلكمال رفع 
العقوب��ات االقتصادية املفروضة على الباد 

منذ عام 1997.
وأضافت أنه خال بضعة أسابيع، كتب كل 
من النجم األمريكي الش��هير جورج كلوني 
وجون برنديرغاس��ن، الناش��طان في مجال 
حقوق اإلنس��ان في الس��ودان رس��الة جمللة 
التامي��ز األمريكية عبرا فيها ع��ن رفضهما 

النتهاكات حقوق اإلنسان في السودان.
وتس��اءال في رس��التهما إن كانت ش��ركات 
احملام��اة ال تعلم ب��أن الرئيس عمر البش��ير 
ارتك��ب جرائ��م قت��ل جماعي��ة، وأن��ه كان 
مس��ؤوالً عن مقتل مئات االالف من املدنيني 

في دارفور؟ و أنه اضطهد املسيحيني؟
وتابع��ت بالقول إن اجل��واب على جميع هذه 
األس��ئلة ميك��ن اختص��اره بأنه��م “رمبا لم 

يكونوا يعلمون”.
العقوب��ات  رف��ع  مت  أن��ه  إل��ى  وأش��ارت 
تأثي��ر  أن  إال  الس��ودان  االقتصادي��ة ع��ن 
هذا الق��رار كان محدوداً، فالعالم نس��ي 
السودان وكان في عجلة من أمره لتذكره.

وقال��ت “أس��محوا ل��ي أن أذكرك��م ب��أن 
قب��ل  م��ن  انتفاض��ة  الس��ودان يش��هد 
أبن��اء ش��عبها الذين يعانون من س��لطة 
الديكتاتور احلاكم في الباد منذ 30 عاماً 
ومن تداعيات آلية حقوق اإلنسان العاملية 

التي عزلتهم عن العالم ملدة 20 عاماً.
وتطرق��ت كاتبة املق��ال إل��ى التظاهرات 
في الس��ودان التي بدأت في نهاية ش��هر 
ديس��مبر/كانون األول م��ع بداي��ة ارتف��اع 
ه��ذه  أن  مضيف��ة  التضخ��م،  نس��بة 

التظاه��رات بدأت بش��كل مح��دود، إال أنها 
كانت غاضبة ثم انتشرت في أرجاء الباد .

وأش��ارت إل��ى أن كل ي��وم كان��ت تخط في 
الس��ودان حكايات ألشخاص يقتلون وتزهق 
أرواحه��م، منوهة إلى أن هناك تس��جيات 

مصورة ألمهات ثكالى تبكني أبنائهن.
وختم��ت بالق��ول إن الس��ؤال ال��ذي يطرح 
نفس��ه هنا ه��و ملاذا ال تش��ير مؤسس��ات 
حقوق اإلنس��ان ب��أي طريقة إل��ى انتفاضة 
السودان ومقتل املتظاهرين على يد النظام 
الوحش��ي ،مش��يرة إلى أن اجلواب على هذا 

السؤال هو أنهم “ببساطة ال يعلمون”.

آي : “ماي والربيكست”
نق��رأ ف��ي صحيف��ة “آي” مقاالً لرديتش��ارد 
فوغني تناول في��ه خروج بريطانيا من االحتاد 

األوربي )البريكست(.
وأض��اف كاتب املق��ال أن اتفاق البريكس��ت 
الذي توصلت اليه رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي ما ي��زال “األكثر حظوظاً لضمان 

تنفيذ البريكست”.
وأردف أن حظ��وظ االتف��اق مرتفع��ة بالرغم 
من اخلس��ارة الفادحة الت��ي منيت بها ماي 

خ��ال التصويت عليه ف��ي مجلس العموم 
األس��بوع املاضي، وال��ذي وصف بأن��ه أكبر 

خسارة في التاريخ البريطاني.
وتابع أن أي تعديل للحصول على “بريكست 
مخفف” أو حتى التفاق، سيس��مح ملؤيدي 
البريكس��ت م��ن ح��زب احملافظ��ني احلاكم 
بحش��ر أنوفهم والتلوي��ح بأيديهم لاتفاق 

الذي وقعته ماي.
وأشار إلى ان مصدراً في مجلس العموم قال 
األس��بوع املاض��ي إن أي خطوة س��تتخذها 

ماي ستحدث شرخاً في حزبها.

وخت��م الكات��ب بالقول إن مجل��س العموم 
منقسم إلى 4 مجموعات ، مجموعة مؤيدة 
مل��اي ومجموعة تؤي��د إجراء اس��تفتاء ثان، 
ومجموعة تؤي��د اخلروج من االحت��اد من دون 

اتفاق ومجموعة مؤيدة للنموذج النرويغي.

 التايمز : بويتن وانعدام الثقة”
نش��رت صحيفة التاميز مقاالً ملارك بينتيس 
بعن��وان “الثق��ة ف��ي بوت��ني تهب��ط ألدنى 

مستوياتها”.
وقال كاتب املقال إن ثقة الش��عب الروس��ي 
بالرئيس فادميير بوتني في أدنى مستوى لها 

عل��ى اإلط��اق، مضيفاً أن س��بب ذلك يعود 
إلى أن الروس ال ميكنهم تقبل ارتفاع نسبة 
الضرائ��ب اجلديدة الت��ي أقرت بداي��ة العام 

اجلديد.
وأض��اف أن 33 ف��ي املئة فقط م��ن الناخبني 
ال��روس يعتقدون أن بوتني قادر على حل أكثر 
املش��اكل تعقيداً ف��ي الباد بحس��ب آخر 
اإلحصائي��ات، مش��يراً إلى أن هذه النس��بة 
متث��ل انخفاض��اً بنس��بة 30 ف��ي املئة عن 
النس��بة التي حصل عليه��ا بوتني في عام 

.2015
وفي إحصائية مستقلة، أراد 53 في املئة من 
ال��روس أن يعزل بوتني رئيس احلكومة دميتري 

ميدفيديف، بحسب كاتب املقال.
وخت��م بالق��ول إن “البيرة واجل��ن والعصائر 
واحلليب من ضمن املنتجات التي س��ترتفع 
نس��بة الضرائ��ب املفروضة عليه��ا من 18 
ف��ي املئة إلى 20 ف��ي املئة”، كم��ا أن الناس 
غاضبون من رفع بوتني س��ن التقاعد خمس 

سنوات.

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

االجنازات يف الطاقةاستهداف شرس لتجليات اإلسالم السياسي



عبداألمري شنيشل 

في زمن القحط والبؤس واحلرمان في وقت كثـُر 
األعداء وجتمعت الوهابية والداعشّية ، في زمن 
ــردين واملتسولني  البطالة املقنعة وتكاثر املش
ــت الفوضى  ــر ذات اليد عم ــني وقـُص والبائس
ــر وال بناء وتعطيل كل  ــي فال تعمي وزادت املآس
ــل احليوية  ــع وتهالك املعام ــئ واملصان املناش
ــني على قارعة الطريق،  وترك أفواج من اخلريج

ــا اجلوع  ــون نخره بط
ــون ُغلقت األبواب  وعي
احلاملون  وسحق  دونها 
ــت احلدائق  ــى ُملئ حت
بالنائمني لتغرقنا دول 
ــن  ــدرات م ــوار باخمل اجل
ــتال  األقراص والكريس
وقد متكنت العصابات 
ــباب  ــحب الش من س
ــرا لالركيلة  وجرهم ج
عليهم  ــدق  أغ ــث  حي
ــو  وأب ــل  باملعس

التفاحة!!
يترنحون  األطفال  جتد 

ــى أصبحوا  ــوب حت ــي والكوفي ش في املقاه
ــممت  ــن  لقد تس ــرواد وليس كبار الس هم ال
ــم نحو  ــدرت أحالمه ــة وانح ــة البريئ الطفول
ــاط  ــقط باالنحط ــن س ــقط م ــة  فس الهاوي
ــج  ــالل برنام ــن خ ــجن ، وم ــن س ــجن م وس

ــجني خلف  ــي التلفاز تفوه س ــط األحمر ف اخل
ــرته  ــال  : لي صديق حميم عاش ــان قائ القضب
ــه علمني وقد أغراني  منذ نعومة األظفار لكن
بتناول احلشيشة ملدة ستة أشهر يعطيني ما 
ــا وذات مرة كانت بيدي  ــد حتى أدمنت عليه أري
ــكني لقص بعض األشياء لفترة أغمي علّي  س
وإذا بي أنا أمامكم سجني ال ادري ؟!! ، فصحت 
ــل لي انك قتلت صاحبك فصرخت  ما اخلبر قي

من أعماق قلبي . 
كان العراق فيما مضى يفتقر ملثل هذه السموم 
ــرا   ــة أو الكمية ومن يجلبها س ــذه الكيفي به
ــزم كاَن واحدا باأللف  وأج
ــن  ــل األم ــن قب ــع م يتاب
ــتخبارات  االس ــال  ورج
ــم  عيونه ــت  توزع ــد  فق
أقصى  الشمال حتى  من 
ومن  ــوب  اجلن ــي  ف ــة  قري
ــك بائعا أو مروجا أو  َيس
ــا يكرم من  ــا له متعاطي
قبل دائرته ومن يتقاعس 
في أداء واجبه يُنقل ألبعد 

قرية نائيـــة .
ــون  فاملرتش اآلن  ــا  أم
وينعدم  ُكـثر  والفاسدون 
ــر واملعارف  ــاب بتأثي العق
ــى أضحى  ــة حت ــات املنظم ــد العصاب وتهدي
ــة  الرذيل ــتيراد  ــتنقعا الس ــؤرة ومس ب ــد  البل
ــتورد الطماطة .  ــا تس ــوق كم والقبح والفس
فيا حكومتنا األبية تنبهوا وتبصروا فالشعب 

بذمة األخيار .   

 

*علي فضل اهلل الزبيدي

ــة،  ــا مفتوح ــام 2003 حروب ــذ ع ــه ومن ــراق يواج الع
ــك احلروب بدأت  ــات مختلفة ومتعددة، كل تل باجتاه
ــببته  ــرب اإلرهاب وما س ــه،  فباإلضافة حل ــدد أمن ته
ــتويات  ــعب العراقي، على كافة املس من ويالت للش
واألصعدة، هنالك تهديدات ال تقل خطورة وفتكا عن 

ــد األدوية املنتهية  ــاب واإلرهابيني، كتوري ــالت اإلره وي
املفعول اواحملظورة من قبل منظمة الصحة العاملية، 
ــي مختبرات  ــاص دون أن تفحص ف ــاع اخل ــر القط عب
ــتيراد اللحوم  ــة املركزية، وكذلك إس ــة الدوائي الرقاب
ــة املنتهية  ــة املعلب ــى األغذي ــريا وحت ــورة بش احملض
ــة وغير املفحوصة كثيرا منها، ولكن يبقى  الصالحي
ــة اخملدرات  ــدد البالد، هو آف ــر الذي يه ــدي األكب التح
ــرى لدى دول  ــدرات خصوصية كب ــة . إن للمخ القاتل
العالم بأسره ملا تشكل من تهديد خطير للمنظومة 
ــك  ــر، وكذل ــتهدف أرواح البش ــا تس ــة، كونه األمني
ــة مجتمع، وتخلق  ــة واألخالقية ألي املنظومة القيم
ــة املنظمة،  ــات واجلري ــو العصاب ــرة لنم ــة خطي بيئ
ــت املافيات تزاحم احلكومة  فمثال في كوملبيا أصبح
ــلطتها، إن لم تكن هي احلكومة بعينها تلك  في س
املافيات، ففي الدول التي تنشط فيها جتارة اخملدرات، 

ــكوبار( في كوملبيا، حيث تسبب  كما فعل )بابلو أس
ــو إرهابي من أجل  ــل ومافياته، في خلق ج ــذا الرج ه
ــا، كي يروج لتجارة اخملدرات في  ضعضعة أمن كوملبي
ــل تأثير هذه املافيا،  ــالده، وعموم دول العالم بل وص ب
ــبعينيات القرن املاضي،  ــط في س ــرق األوس إلى الش
ــركة إسرائيلية تسمى )سبيرهيد(،  عبر تعاون مع ش
ــل هذا  ــة، ليدخ ــة األهلي ــرب اللبناني ــتغلة احل مس
ــدول العربية. املالحظ في  ــد ال الفاتك الصامت جس
ــي تعاني  ــي الدول الت ــط ف ــارة اخملدرات، إنها تنش جت
ــة وحروب  ــات أمني ــية وإضطراب ــى سياس ــن فوض م
عسكرية، لذلك نالحظ إنها بدأت تنتشر في العراق 
بعد عام 2003، مستغلة حالة الفوضى العارمة التي 
ــة، عبر حاكمها  ــا الواليات املتحدة األمريكي خلقته
ــزة األمنية،  ــوزارات واألجه ــر وقيامه بحل ال ــول بري ب
ــوفة للقاصي والداني،  لتكون احلدود العراقية مكش

ــعة  ــوقا رابحة لهذه التجارة البش ويكون العراق س
ــا من آثار  ــع العراقي، ملا له ــدأت تفتك باجملتم ــي ب الت
ــلبية على مجاالت  خطيرة جدا، وملا تتركه من آثار س
ــدو القاتل بصمت،  ــذا الع ــا املطلوب لصد ه عدة. م
ــني متخصصني  ــدود، عبر موزع ــادم من خارج احل الق
ــة، اعتقد نحتاج  ــذه التجارة داخل األرض العراقي له
خلطوات سريعة ودقيقة للحد من هذه اآلفة القاتلة 

للجموع البشرية وكاآلتي :
ــؤون  ــا لش ــة العلي ــة الوطني ــل دور الهيئ 1_ تفعي

اخملدرات واملؤثرات العقلية.
ــنة 2017،  التي أقرت ضمن قانون اخملدرات رقم 70 لس

وزيادة الدعم املادي واملعنوي لهذه الهيئة.
2_ تكثيف اجتماعات هذه الهيئة من أجل االطالع 

على مستوى التحديات
واملنجزات بهذا اخلصوص .

ــل تبادل  ــع دول اجلوار، من أج ــات م ــد اتفاقي 3_ عق
املعلومات والتعاون األمني

ــدرات، بل من املفترض  ــوص احلد من االجتار باخمل بخص
ــدول التي تكون أرضها  ــل التبادل التجاري مع ال تقلي

منطلقا لتوريد اخملدرات للبالد.
ــات  القابلي ــر  وتطوي ــة  احلدودي ــذ  املناف ــط  4_ ضب
ــم بأحدث أجهزة  ــة لرجال الكمارك، ورفده الضبطي

الكشف.
ــزة األمنية  ــآت املالية لرجال األجه ــادة املكاف 5_ زي

والكمارك وحتى
ــف عن عصابات  ــهمون بالكش املواطنون، الذين يس

املتاجرة باخملدرات.
6_ تفعيل الدور الرقابي املشترك بني وزارتي الصحة 
ــكل أرضا خصبة  ــة، على األماكن التي تش والداخلي
النتشار جتارة اخملدرات وتداولها، كاملقاهي والكوفيهات 

والنوادي الليلية واملساجات، وكل األماكن التي تكون 
ــى  ــارة القاتلة، وإيقاع أقس ــك لهذه التج موضع ش

العقوبات للمتاجرين باخملدرات .
7_ تكثيف احلمالت الدعائية لبريز آثار اخملدرات على 
ــالم وثائقية وحمالت  ــن يتعاطونها، من خالل أف الذي
ــة، دون التعرض أو إظهار طريقة أو كيفية أخذ  إعالني
اخملدرات، لكي ال تكون تلك اإلعالنات طريقة للترويج 
ــعة  ــلبية البش ــدرات، فقط إظهار آثارها الس للمخ

مجتمعيا وصحيا.
ــتخباري  ــة األهم، هو اجلهد االس ــى النقط 8_ وتبق
الذي يستطيع ان يخترق مافيات اخملدرات، ويستطيع 
ــخاص  ــماء األش ــزة املتخصصة بأس ــد األجه أن يرف
ــركات والعصابات التي تكون املورد لهذا السم  والش

القاتل للعراق وشعبه.

*باحث بالشأن  السياسي واألمني

ــوداني  ــعبني الس ــن االكالت املعروفة عند العرب وباألخص الش م
ــعبني لرخصهما  ــد الفقراء وكادحي الش ــي واملفضلة عن والعراق
ــعبيا.  ــورا ش ــالن فولكل ــهولة او متث ــر وس ــا بيس ــادي وتوفره امل
ــى او غذاء للعاطلني عن  ــا يوصفان عالج لبعض املرض وألهميتهم
العمل وعشاق احلرية والكارهني لكل انواع الفساد . ال تخلو اطباق 
ــن والقتلى من تلك االكلتني فيتم احلصول عليها اما مجاناً  اجلالدي
ــامهم باحليوية  ــر وتكلفة لتزود اجس ــة بدون اج كأرزاق مخصص
والنشاط.البعض استخدم القوة في تظاهرات البصرة ملطالبتهم 
ــروعة كفلتها الدساتير والقوانني من خدمات وحريات  بحقوق مش
وغيرها واغتيل ناشطون ومتظاهرون من شعب السودان الشقيق 
في وسط ام درمان وغيرها من مدن السودان وهم يحملوا ويطالبوا 
ــن مزاولة  ــد الصحفيني م ــا منع اح ــب . في كرواتي ــس املطال بنف
ــلطات  ــي يعمل في قناة بارتل من قبل الس ــه كمصور صحف عمل
الكرواتية بأمر من الوزيرة األولى )جدرانكا كوسوز( بسبب قميصه 
الذي كتب عليه كلمات نابية مسيئة للذوق العام. هذا الصحفي 
ــن يعانون من  ــل رأي اغلبية الكروات الذي ــاع الصحفيني نق بإجم
ــى رواتبهم للمرة الثالثة للعام 2018.  فرض الضرائب االضافية عل
ــم تكتب  ــني ل ــودانية لبنى احمد حس ــة الس ــا الصحفي زميلتن

شيئاً على قميصها بل 
ــط في جريدة  تكتب فق
عمود  ولديها  الصحافة 
ثابت بعنوان )كالم رجال( 
لكنها في نظر محاكم 
ــودانية  الس ــش  التفتي
ــة  غريب ــة  بتهم ــة  مدان
ــجالت  ــي س ــرد ف ــم ت ل
ــش في  ــم التفتي محاك
ــطى وهي  العصور الوس
ارتداء )البنطلون(. اصبح 
ــع  ــي مطل ــون ف البنطل

االلفية الثالثة خطرا على اجملتمع السوداني وقيمه السمحاء وهي 
ــي وفق املادة 152  ــكل علن ــة عقوبتها اجللد اربعون جلدًة بش تهم
من القانون اجلنائي السوداني للعام 1991 . هذه الصحفية رفضت 
ــانية   ــل املنظمة الدولية واحلقوقية واإلنس ــاطات من قب كل الوس
للضغط على احلكومة السودانية ملنعها من تنفيذ العقوبة ملاذا! 
ألنها تصر على ان ال حل سوا الغاء القوانني املقيدة للحريات ووقف 
التعدي على خصوصيات الناس وإرهابهم باسم الدين والشرعية 
ــو تعرضت للجلد  ــوط ول ــتعدة للمضي الى نهاية الش ــي مس وه
ــودانيات الالئي تعرضن للجلد. من اجل ذلك وتضامناً  كباقي الس
مع تظاهرات الشعب السوداني الشقيق البد من منظمات حقوق 
االنسان لدورها املهم والكبير في فضح ممارسات النظام السوداني 
ــة للقاتل واجلالد لوحدها .  وحفظ حقوق الناس وعدم ترك الفريس
ــلميني  وأيضا البد حلصانة االمم املتحدة من حماية املتظاهرين الس

في السودان من كل انواع القتل والقمع واالعتقال .

اصبح البنطلون يف مطلع االلفية 
الثالثة خطرا على املجتمع السوداني 
وقيمه السمحاء وهي تهمة عقوبتها 
الجلد اربعون جلدًة بشكل علني 
وفق املادة 152 من القانون الجنائي 
السوداني للعام 1991 

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 فوزي فارس جرص

 خارطة طريق

 ال خيلو الطبق .. من
 الفول والتمر

 

الشيخ عبداهلل يوسف

ــيدة فاطمة الزهراء  والتي  من أهم مميزات الس
تنبئ عن فضلها ومقامها وعظمتها أن نسل 
ــول اهلل قد انحصر فيها، وامتد منها، ولم  رس
ــاع واالمتداد  ــذا االمتداد على االتس يقتصر ه
ــاً  ــداداً معنوي ــل كان امت ب ــط،  ــمي فق اجلس
ــول اهلل، وامتداداً  وروحياً وفكرياً وأخالقياً لرس
ــالم وأصوله االعتقادية وفروعه  ــالة اإلس لرس
ــريعية، فقد تولد من هذا النسل املبارك  التش
ــن  ــون مم ــاء الرباني ــرون، والعلم ــة الطاه األئم
حملوا راية اإلسالم، والدفاع عن مبادئه وقيمه 
ــورة الكوثر  ــارت س ــد أش ــه. وق ــه وآداب وأخالق
ــب احلديث  ــد ورد في كت ــى، وق ــذا املعن ــى ه إل
والتفاسير أن املقصود بالكوثر في السورة هي 
السيدة فاطمة الزهراء، ويقوي هذا الرأي سبب 
ــورة، واآلية األخيرة منها. فاملشركون  نزول الس

والكفار واملنافقون وصفوا النبي بأنه أبتر بعد 
ــخص الذي  ــاة أوالده الذكور، واألبتر هو الش وف
ــى رد عليهم بأن عدو  ــه، لكن اهلل تعال ال ابن ل
النبي هو األبتر، وهو الذي سينتهي ذكره وأثره، 
ــول اهلل فقد انتشرت ذريته املباركة في  أما رس

كل أصقاع الدنيا.
ــيره إلى هذا  ــار الفخر الرازي في تفس وقد أش
املعنى بعد استعراضه جملموعة من األقوال في 
ــه: »والقول الثالث:  ــر قال ما نص معنى الكوث
ــا نزلت رداً  ــورة إمن ــذه الس ــر أوالده. ألن ه الكوث
على من عابه بعدم األوالد، فاملعنى أنه يعطيه 

نسالً يبقون على مر الزمان.
»ثم قال«: فانظر، كم قتل من أهل البيت؟! ثم 
ــئ منهم ولم يبق من بني أمية في  العالم ممتل
ــم كان فيهم  ــد يعبأ به، ثم انظر ك ــا أح الدني
ــة[ كالباقر والصادق  ــر من العلماء ]األئم األكاب

والكاظم والرضا والنفس الزكية وأمثالهم« .
ــر اخلير  ــي كوث ــراء ه ــة الزه ــيدة فاطم فالس
ــول اهلل منها،  ــر نسل رس والبركة، فقد انتش
ــرة الكثير من  ــة الطاه ــذه الذري ــرج من ه وخ
ــرواة...  ــادة والفقهاء وال ــاء والق األئمة والعلم

وغيرهم الكثير.
ــيخ أبو علي الفضل  ــر املعروف الش ذكر املفس
بن احلسن الطبرسي أن سورة الكوثر نزلت في 

ــهمّي وذلك أنّه رأى رسول  العاص بن وائل الس
ــجد فالتقيا عند باب بني  ــرج من املس اهللهَّ يخ
ــهم وحتّدثا وأناس من صناديد قريش جلوس  س
ــجد فلّما دخل العاص قالوا: من الهَّذي  في املس

كنت تتحّدث معه؟
ــي قبل ذلك عبد  ــال: ذلك األبتر!وكان قد توّف ق
ــة وكانوا  ــن خديج ــول اهللهَّ وهو م ــن رس اهللهَّ ب
ــّمته قريش  ــّمون من ليس له ابن أبتر، فس يس

عند موت ابنه أبتر، وصنبوراً، عن ابن عّباس  .
ــد أن املقصود من  ــورة يؤك ــزول الس ــبب ن وس
ــراء كما  ــة الزه ــيدة فاطم ــي الس ــر ه الكوث
ــارت لذلك بعض الروايات، فهي كوثر اخلير  أش
ــر في  ــم إن الكوث ــة الطاهرة.ث ــة والذري والبرك
ــأنه  ــيء الذي من ش اللغة من الكثرة وهو الش
ــك فيه  الكثرة، والكوثر اخلير الكثير. ومما ال ش
أن املقصود من الكوثر هنا كثرة النسل ودوامه 
ــول اهلل  ــل رس ــتمر نس ــتمراره، حيث اس واس
ــيدة فاطمة  ــه الكرية والفاضلة الس من ابنت
الزهراء.من أهم أهداف الزواج الرئيسة واملهمة 
ــري واستمراره  والضرورية هو بقاء النوع البش
ــيلة الطبيعية والشرعية الوحيدة  إذ أن الوس
 
ُ ّ
للتكاثر والتناسل هو الزواج ، قال تعالى: )َواهلل
َجَعَل َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم أَزَْواًجا َوَجَعَل َلُكم مِّْن 
يَِّباِت(   ــم مَِّن الطهَّ ــم بَِننَي َوَحَفَدًة َورَزََقُك أَزَْواِجُك

فهذه اآلية الكرية تشير إلى السنة التكوينية 
اإللهية في التكاثر والتناسل والتوالد الناجتة 
ــة الزوجية بني الزوج وزوجته. ويحث  من العالق
ــه على التكاثر والتوالد، حيث  نبينا الكرمي أمت
يقول: »تَناَكُحوا تَكاثُُروا فإنّي اُباِهي ِبُكُم االمَمَ 
ْقِط«، ويقول: »النِّكاُح  يَوَم الِقياَمِة َحتهَّى  ِبالسِّ
ــنهَِّتي َفَليَس ِمّني،  ــم يَعَمْل ِبُس ــنهَِّتي، َفَمن َل ُس
ــُم االمَمَ« ، وعنه قال:  ــي ُمكاِثٌر ِبُك ــوا فإنّ وتََزوهَُّج
ــنهَِّتي، َفَمن رَِغَب َعن ُسنهَّتي َفَليَس  »النِّكاُح ُس
ِمّني« .وحفظ النوع البشري وضمان استمراره 
ــري سيد  ــمى األهداف؛ ألن النوع البش من أس
ــرف املوجودات  ــو أش ــان ه ــات، فاإلنس اخمللوق
ــرى، وكل  ــات األخ ــل إن كل الكائن ــة، ب الكوني
ــان،  ــود إمنا هو من أجل اإلنس ــا في هذا الوج م
ــى - وفضله  ــق - تبارك وتعال ــذي كّرمه اخلال ال
ــائر اخمللوقات األخرى، وال معنى للحياة  على س
ــان، وال ضمان  ــود اإلنس ــة من دون وج احلقيقي
ــان إال من خالل التوالد الطبيعي  لوجود اإلنس
ــرعي.كما توجد ذرية  ــزواج الش ــل من ال احلاص
ــرات والبركات،  ــرة للخي مباركة وطاهرة وناش
ــيطانية وناشرة للشر  ــدة وش توجد ذرية فاس
ــم  ــر العل ــة تنش ــد ذري ــا توج ــاد، وكم والفس
ــد ذرية جاهلة  ــرية، توج واملعرفة وتفيد البش

تنشر اجلهل وتضر باجملتمع.

فكم استفاد اجملتمع اإلنساني من ذرية رسول 
ــوم ومعارف أفادت األمة  ــا قدموه من عل اهلل وم

واسهمت في بناء احلضارة اإلنسانية.
ــهم في  ويوجد في املقابل من أضر باألمة، واس
ــد، وقضى على العلماء  ــر املظالم والفاس نش

واحلكماء؛ والتاريخ مليء بذلك.
ــر والنوعي مهم  ــجيع على الزواج املبك التش
ــة والتقليل  ــى العنوس ــاء عل ــروري للقض وض
ــل الصالح فبعض  ــد وتكثير النس من املفاس
األسر يجب تكثيرها كاألسر العلمية، واألسر 
املباركة، واألسر املتميزة، وبعض األسر وجودها 

مضر باجملتمع واألمة.
ــر وهي أن  ــت املعاص ــي الوق ــرة ف ــد ظاه وتوج
ــن اإلجناب حتت حجج  ــض األزواج عازفون ع بع
مختلفة، ودعاوى متنوعة، وهذا أمر خاطئ ألنه 
سيحول اجملتمع مع مرور الزمن إلى مجتمع ير 
ــو موجود اآلن في  ــيخوخة كما ه مبرحلة الش
ــي تعاني من قلة  ــض اجملتمعات األوربية الت بع

اإلجناب، وبالتالي عدم وجود الشباب.
ــل املؤمن فيه صالح للمجتمع  إن تكثير النس
ــز بالعلم  ــن يتمي ــن بينهم م ــرج م ــى يخ حت

والفكر ويساهم في بناء األمة واحلضارة.
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تسممت الطفولة 
الربيئة وانحدرت 
أحالمهم نحو الهاوية  
فسقط من سقط 
باالنحطاط وسجن 
من سجن

فاطمة الزهراء )ع( .. كوثر اخلري والربكة

التكنولوجيا... واملخادعات الناعمة

د . ميثاق بيات الضيفي

ــخاص  باألش ــب  التالع ــكلة  مش ــت  أصبح
ــاليب  وأس ــائل  وس ــف  مختل ــتخدام  باس
ــرة  ظاه ــات  املعلوم ــر  تأثي ــات  وتكنولوجي
ــاة اجملتمع احلديث كما وانها  جماعية في حي
ــكل تهديًدا خطيًرا لها, وإن األثر  أضحت تش
ــي تتم في  ــة التالعب الت ــي لطبيع املعلومات
مصلحة شخص أو مجموعة من األشخاص 
ــكال اإلدارة,  ــكل محدد من أش اآلخرين هو ش
ــر خطير في احلاالت  ــذا النوع من اإلدارة أم وه
ــب منافع من جانب  ــراً وجتل التي تتم فيها س
ــا ويتمثل الهدف الرئيس  واحد ملنظميها كم
ــتخدام أقل  ــات في اس ــا املعلوم لتكنولوجي
املوارد للحصول على أقصى تأثير على الناس 
ــة االختيارية,  ــمى بالتبعي ــا يس ــر م ــا يوف مم
ــي الطاقة  ــم كفاءة ف ــى جودة وأعظ وإن أعل

ــالل املعرفة التي  ــة يتم تقديها من خ احلديث
ــوة وإقناع  ــداف املرج ــق األه ــمح بتحقي تس
ــذه  ــي ه ــخصي ف ــم الش ــاس باهتمامه الن
الغايات عبر حتويل املعارضني إلى حلفاء, ومن 
ــي يحتاج إلى تدفق  ــان احلال الواضح أن اإلنس
ــق الذات إذ  ــات ألجل حتقي ــتمر للمعلوم مس
ــتمر للمعلومات مع العالم  إن التواصل املس
ــة له يعد أحد أهم  احمليط والبيئة االجتماعي
ــاط احلياة الطبيعية املعاصرة.  الشروط لنش
ــبب  وان إنهاء االتصال املعلوماتي يكن أن يس
ــرض العقلي  ــاكل مختلفة تصل إلى امل مش
ــات الديناميكية للعمليات  ــا إن املضاعف كم
ــرات  ــر التغي ــع وتأثي ــي اجملتم ــة ف االجتماعي
ــرة على احلياة  ــتمرة مباش ــة املس االجتماعي
ــكل  ــخص ما جتعله يعتمد بش اليومية لش
ــائط لذا ال  ــائل الوس ــى تدفق رس ــد عل متزاي
ــات الضرورية من  ــخص املعلوم ــى الش يتلق
اخلبرة املباشرة والتواصل الشخصي وكذلك 
ــة فيكون منط  ــادر املعلومات اخملتلف ــن مص م
ــادة  ــة والزي ــو الغلب ــة ه ــة االجتماعي التنمي
احلادة في حصة املعلومات التي يتم احلصول 
ــا من مصادر املعلومات وليس من اخلبرة  عليه

املباشرة والتواصل الشخصي.
ــخص في حياته اليومية بشكل  يعتمد الش
ــال اجلماهيري ما يصنع له  متزايد على االتص
ــن »الواقع الثاني والواقع الذاتي« الذي  نوًعا م
ــع املوضوعي،  ــر الواق ــره عن تأثي ــل تأثي ال يق

وبذات الوقت فقد مت استخدام وسائل اإلعالم 
ــلطات السياسية كما  بنشاط من قبل الس
ــر العلوم  ــع وتطوي ــتخدمت إلدارة اجملتم واس
ــه توفر كتلة  ــة لذلك تطلب األمر كل والثقاف
ــي  ــات ف ــادل املعلوم ــة لتب ــة وكافي منتظم

ــك االمور في  ــهمت تل اغلب اجملاالت، وقد اس
ــائل اإلعالم وتخصصاتهم وتطوير  تطوير وس
ــائل احلديثة  ــور الوس ــي وظه ــدم التقن التق
جلمع ومعاجلة ونشر املعلومات والتي أحدثت 
ــال اجلماهيري، وأدى إلى  ثورة في مجال االتص

ــلطة الرابعة والتي  ــمى الس مستوى ما يس
ــات  ــة أو انتخاب ــات عام ــب أي انتخاب ال تتطل
حكومية أو حتى موافقة برملانية أو دستورية. 
ــى  ــات إل ــا املعلوم ــواد تكنولوجي ــدف م وته
التحكم في وعي وسلوك الناس وان التقنيات 
ــة في  ــل موجه ــي االص ــي ف ــتخدمة ه املس
النهاية نحو البناء االصطناعي لكل من ردود 
ــية ومطالب السكان مبعنى  الفعل السياس
ــاليب  ــر الطرق النموذجية لإلعالم وأس إن أكث
ــل  ــب والتضلي ــداف التالع ــي أله ــة ه املقابل
ــن التالعب في وعي  ــات فضال ع ــر البيان وتزوي
الفرد, ولذا فإن التكنولوجيا األكثر تطورا في 
ــتخدام أجهزة االستنشاق  التضليل هي اس
ــي للمعلومات لتقدمي احلدث احملرف, كما  اجلزئ
ــات املغلوطة جزءاً ال  ــن أن تكون املعلوم ويك
ــب كنوع خاص من  ــن تقنيات التالع يتجزأ م
تأثير املعلومات التي تهدف إلى إخفاء أهداف 
ــارة نوايا  ــس الوقت إث ــي نف ــل ولكن ف املتص
ــع رغباته اخلاصة،  ــي والتي ال تتوافق م املتلق
ــاء واإلخفاء  ــوع من اإلخف ــب هو ن وإن التالع
ــي مبنية على  ــي وبرمجة نوايا املتلق الضمن
جتاهل إرادته كوسيلة أداة ألداء مصالح غريبة 

عنه.
ــرد فعل مبرمج  ــبب ب ــاليب التالعب تتس أس
ــات املهمة  ــن املعلوم ــد واحلد م ــكل فري بش
ــود من عالم  ــورة باألبيض واألس ومتيل إلى ص
ــى  عل ــض  للتحري ــتخدم  لتس ــة  السياس

ــة والوطنية والدينية  ــة االجتماعي الكراهي
ــا التالعب هي أيضا  بني الناس, وتكنولوجي
ــج املفصلة  ــمات رفض احلج ــمة من س س
ــلوبها في االقتراح النفسي  ــتبدال أس واس
ــذه على  ــات ه ــانة املعلوم ــتمل ترس فتش
ــاط اجتماعية مؤملة  ــراءات تؤثر على نق إج
ــتنتاجات التي تتناقض بشكل  وتبرير االس
مباشر مع احلقائق القائمة. ويرتبط التالعب 
ــتفزاز عبر  التكنولوجي ارتباطا وثيقا باالس
ــية  ــية واحلروب النفس ــح السياس الفضائ

ــرر ال يكن  ــبب في ض ــدف إلى التس ــي ته الت
ــر  ــك التدابي ــز تل ــن تعزي ــال ع ــه فض إصالح
ــة  ــات الفردي ــر العالق ــي تض ــات الت بالعقوب
ــكل عام.  واجملتمعية واحلكومية والدولية بش
وان االتصال مع التحول إلى مجتمع املعلومات 
والزيادة في حجم وتعقيد املضمون والهيكل 
ــة املعلومات التي  ــات وبيئ ــات املعلوم لتدفق
ــرية  ــى النفس البش ــا عل ــف تأثيره يتضاع
ــرعة ما يحدد  ــر تتزايد بس ــذا التأثي ووتيرة ه
احلاجة إلى إيجاد آليات ووسائل بقاء اإلنسان 
ــوع اجتماعي فعال في اجملتمع  كفرد وكموض
ــدات  ــترك للتهدي ــدر املش ــث، وان املص احلدي
اخلارجية ألمن املعلومات للفرد هو أنه جزء من 
ــات اجملتمعية التي تضلل الناس  بيئة املعلوم
ــمح باألدراك بشكل  في عالم األوهام وال تس
ــب، ولذلك فأن الوصول إلى االستخدام  مناس
ــن التكنولوجيات اجلديدة  ــع النطاق م الواس

ــيطرة على وسائل االتصال  للمعلومات والس
ــة تأثير  ــن إمكاني ــرا م ــزز كثي ــري يع اجلماهي
املعلومات على الشعب عن طريق تغيير بيئة 

املعلومات.
ــن املعلومات  ــدات ألم ــدر آخر للتهدي وكمص
لألفراد وفي ظل ظروف معينة فمن املمكن أن 
ــها وسلطات الدولة واإلدارة  حتدد الدولة نفس
ملا يرجع إلى تصرفات النخبة احلاكمة ويكمن 
ــذ مصاحلها اخلاصة  ــا يتم تنفي اخلطر عندم
ــة لتقدمي  ــوة جهاز الدول ــتخدام ق وذلك باس
ــداف واإلجراءات  ــات عن أثر اخفاء األه معلوم
التي ال تتوافق مع مصالح اجملتمع, لذا نرى انه 
يجب أن يتناول ويهتم التفكير االستراتيجي 
ــب أن يعرف  ــي ويج ــل النفس ــرورة العام بض
ــف يتصرف الناس  ــتراتيجي كي اخملطط اإلس
ــتفزاز, والعمليات  ــاالت التهديد واالس في ح
ــروب أو النزاعات  ــية في أي نوع من احل النفس

تأخذ مكانا مهما والتي جُترى ليس فقط ضد 
ــدول احملايدة  ــة وإمنا أيضاً ضد ال ــدول املعادي ال
ــتوجب استخدام جميع  والصديقة فلذا يس
ــع ولذلك  ــائط احلديثة وعلى نطاق واس الوس
ــتمرار على نوع  ــور باس ــروري العث ــن الض فم
اجلماهير املستهدفة في البلدان املستهدفة 
ــا. وإضافة  ــر التأثير فيه ــا من خط وحمايته
ــي املتمثل في  ــدف النهائ ــأن اله ــدم ف ملا تق
ــوة  »الق ــات  ــا معلوم تكنولوجي ــتخدام  اس
ــة غير املرغوب  ــريد لألنظم الناعمة« هو تش
ــي تهديد حقيقي ألمن  ــا وبذات الوقت ه فيه
ــي  ــي والقوم ــن احملل ــرد واألم ــات للف املعلوم
ــدد يبدو من املهم  ــكل عام, وفي هذا الص بش
ــن املعلومات  ــاط قضايا أم أن يتم تطوير نش
ــترك  ــرد واجملتمع والدولة كما والبد إن يش للف
ــعة من  ــر مجموعة محلية واس ــي التطوي ف

املنظمات واخلبراء واملهتمني.

التواصل املستمر 
للمعلومات مع 
العالم املحيط والبيئة 
االجتماعية له يعد أحد 
أهم الشروط لنشاط 
الحياة الطبيعية املعاصرة

املخدرات.. القاتل الصامت

أنقذونــا من هذا الوباء القـاتل

سجاد العسكري

كما يوصف فان مصطلح الفوبيا يستخدم ملن 
ــديد او اقصى درجات اخلوف  يعاني اخلوف الش
, وكما يقولون اخملتصني ان الفوبيا هي مرحلة 
ــديد وغير  ــوف املتواصل والش متطورة من اخل
ــأ  ــيء ما او موقف معني , وتنش املعقول من ش
نتيجة التعرض لتجربة سلبية تنعكس على 
ــرض للتجربة ومن  ــخص الذي تع موقف الش
ــا اخلوف من االماكن العالية او املغلقة  امثلته
ــف او اخلوف من بلد واهل  او الظالم او العواص
ــوف ترامب  ــك من امثلتها خ ــذا البلد وكذل ه
ــن وصفها  ــة يك ــور املقاوم ــراق ومح ــن الع م
بانها نوع من انواع الفوبيا. فعندما زار ترامب 
ــارة مفاجئة  ــا , كانت الزي ــي وقت م ــراق ف الع
ــبب في زيارته ليال بواسطة  ــريعة , والس وس
ــو االنتقادات الكثيرة  طائرة مطفأة االضواء ه
ــود االمريكيني  ــه من عدم زيارة اجلن التي طالت
ــف مخاوفه  ــن ترامب لم يخ ــارج ؛ لك في اخل
ــاوف امنية  ــني قال:)وجود مخ ــي اقر بها ح الت

ــراق باالضافة الى حزنه  ــت زيارته الى الع رافق
ــك قال  ــرية(؟ وكذل ــذه الس ــكل ه ــديد ل الش
ترامب:)من احملزن جدا عندما تنفق 7 تريليونات 
ــط ان يتطلب الذهاب  ــرق االوس دوالر في الش
الى هناك كل هذه السرية الهائلة والطائرات 
ــك واعظم املعدات في العالم , وان تفعل  حول
ــتطيع  ــاملا( اذاً نس ــل س ــي تدخ ــيء ك كل ش
ــتنتاج ان هنالك نوعا جديدا من الفوبيا  االس
ــا ترامب ؛لكن ممن  ــن ان نطلق عليها فوبي يك
ــس دولة طاملا  ــا الترامبية وهو رئي هذه الفوبي
ــى العالم  ــا عل ــطوتها وهيمنته ــت س فرض

والشرق االوسط ؟
ــدا عن االعراف  ــى العراق كانت بعي ــه ال فزيارت
ــرية باالضافة  ــة وس ــية , ومفاجئ الدبلوماس
ــا الترامبية - وقد يكون  ــى التخوف – الفوبي ال

التخوف من جملة من االمور منها:
ــارة وحتمل  ــرج ضد الزي ــي تخ ــرات الت • املظاه
شعارات رفض القوات االمريكية على االراضي 

العراقية.
• التنديد مبواقف ترامب وادارته حول املسلمني 

ويشارك في هذا املوقف البرملان والشعب.
• اثارة قضية اليمن .

ــن عقوبات  ــادات ملا فرض م ــرض لالنتق • التع
على اجلارة ايران .

• اخلوف من العراق ومحور املقاومة ؟!
ــة اخرى ؛  ــباب خفي ــل هنالك اس ــد يحتم وق
ــون  ــن يتلك ــب الذي ــها ترام ــكا ورئيس فامري
ــي العاملي ,  ــرار السياس ــى الق ــة عل الهيمن
واالمكانيات االقتصادية الهائلة , واالمكانات 
ــرية  البش ــوارد  وامل  , ــورة  املتط ــكرية  العس

ــا املتقدمة  ــني , والتكنلوجي والعمالء املطيع
ــم املذهل الذي  ــيء , وكل هذا الزخ في كل ش
اليتلكه العراق والكثير من الدول ومنها محور 
ــه احملدودة  ــمول بامكانيات ــة ايضا مش املقاوم
ــاملا كما  ــا اخلوف ياترامب ؟ كي ترجع س , فلم

دخلت متخفيا خائفا.
ــي العراق  ــان القيادات ف ــم ياترامب ب هل تعل
ــم  ...ل ــعبي  الش ــد  ــة واحلش املقاوم ــور  ومح
ــي داخل وال في اخلارج ولم  يتركوا املعركة ال ف
ــي كل احملاور  ــود وهم متواجدين ف يتركوا اجلن
ــوا دون طائرة  ــم ليذهب ــب قيادته ــي تتطل الت
ــأة االضواء بل صدورهم مفتوحة  خاصة مطف
ــم ومخططاتكم من  ــاص عمالئك لتلقي رص
ــم اخملزية لقتل  ــمى من اهدافك اجل هدف اس

الشعوب احلرة املقاومة لظلمكم .
ــة او االدارة االمريكية هي  ــا الترامبي ان الفوبي
من صنعت االرهاب وليس باجلديد منها , فبعد 
ــيطرة على املنطقة , وفشل  الفشل في الس
اجلهة املدعومة منها من حكام السوء والعار 
ــي وامريكا  ــورط ه ــت الوعود لتت ــي اطلق الت
ــيطرة  ــتنقع عميق من فقد هذه الس في مس
ــكا وعمالئها  ــر امري ــا حملور الش ــر رعب , واالكث
ــة ألنه االجدر  ــت حملور املقاوم ــة ذهب ان املنطق
ــتقالل وحرية الدول التي  واالبرع في حفظ اس
ــر بقيادته اجلديدة  تعرضت لالرهاب محور الش
ــة  ــور املقاوم ــم مح ــبب له ــة , ليس الترامبي
الفوبيا فاجلميع خائف من ترامب ؛لكن ترامب 
وامريكا مصابة بفوبيا العراق ومحور املقاومة 

واملرجعية الدينية .

فوبيا ترامب



االش��خاص  ان  ال��ى  وبالنظ��ر 
الذين يتصل بهم ترامب كانوا 
يعتبرون اتصاله غريباً ومخيفاً 
او منافي��اً للمنط��ق او العقل 
م��ا كان��وا ينقض��ون  فغالب��اً 
مب��دأ الس��رية بخص��وص ما 
بنق��ل  فيقوم��ون  يس��معون 
ال��كالم ال��ذي يس��معونه من 
ترام��ب ال��ى اش��خاص آخرين. 
االخب��ار  اصبح��ت  وهك��ذا 
املتعلق��ة باالعم��ال الداخلية 
االبي��ض في  البي��ت  ملوظف��ي 
ان  اال  احل��ر.  الت��داول  رس��م 
لم تكن  املتداولة  املوضوع��ات 
مرتبطة باالعمال الداخلية في 
البي��ت االبيض بالرغم من انها 
كانت تصن��ف حتت هذه اخلانة 
ب��ل كان��ت افتراض��ات يفك��ر 
به��ا الرئي��س علم��اً ان��ه يغير 
رأيه بس��رعة كبيرة وبالسرعة 
نفسها التي يعتمدها للتعبير 
ع��ن نفس��ه. لكن ف��ي حديث 
ترامب كان هناك دوماً مجازات 
ثابتة: فبانون كان على وش��ك 
بريب��وس  وكذل��ك  يط��رد  ان 
وكوش��نر بحاجة ال��ى حماية 

من املتنمرين اآلخرين.
وهكذا ف��إن كان كالً من بانون 
وبريب��وس وكوش��نر يخوضون 
حرب��اً يومي��ة بعضه��م ض��د 
بع��ض تغذيه��ا حمل��ة قوي��ة 
معلومات  لنش��رهم  ضده��م 
مضللة حملة يقودها الرئيس 
ش��خصياً ومب��ا ان��ه ش��خص 
يعيش ف��ي حالة نك��ران دائم 
فق��د كان ينظر الى كل عنصر 
من فريق��ه الداخل��ي على انه 
طف��ل يعان��ي مش��كلة وه��و 
ميس��ك مصيره بيده. فقد كان 
»نح��ن خطأة  يق��ول:  احدهم 
وهو االل��ه«؛ وقال آخ��ر: »نحن 

نخدمه ونرضى بتأففه«.
في اجلن��اح الغربي ل��كل ادارة 
اقله منذ والي��ة كلينتون وغور 
يتمت��ع  الرئي��س  نائ��ب  كان 
ضم��ن  مس��تقلة  بس��لطة 
املؤسس��ة. إال ان نائب الرئيس 
مايك بينس الرجل املساند في 
ادارة يبقى عمرها رهن املزايدات 
فق��د كان مجرد رمز ش��خص 
يقف مبتسماً مقاوماً سلطته 

او عاجزاً عن االمساك بها.
»اش��ارك في اجلنازات وحفالت 
جلمه��وري  قاله��ا  االفتت��اح« 
زمي��ل ف��ي صحيف��ة ذاهي��ل. 
وفي تصريحه ه��ذا كان يدعي 
بأن��ه قدمي الط��راز ونائب رئيس 
تقليدي او انه ل��م يرد ان يزعج 
رئيس��ه او ميكن حت��ى  القول 
ان��ه كان يعت��رف وب��كل صدق 

بشخصيته الفعلية.
في خضم هذه العاصفة كانت 
تعتب��ر مكتب  وال��ش  كايت��ي 
نائب الرئيس ركن��اً هادئاً. فقد 
اشتهر موظفو بينس في نظر 
من هم خ��ارج البي��ت االبيض 
ليس فقط بسرعة ردهم على 
اجن��از  وبس��هولة  االتص��االت 
مهم��ات اجلن��اح الغرب��ي ب��ل 
ايضاً بأنهم متحابون ويتفانون 
لتحقي��ق ه��دف مش��ترك هو 

ازال��ة اكبر قدر من التش��ويش 
عن نائب الرئيس.

كان بين��س يب��دأ كل خط��اب 
يدلي��ه بالعبارة اآلتي��ة: »انقل 
اليك��م حتيات رئي��س الواليات 
واخلمس��ن  الراب��ع  املتح��دة 
دونال��د ج. ترامب....« وهي حتية 
موجهة الى الرئيس اكثر منها 

الى اجلمهور.
كان بينس يرى نفسه غير مثير 
لالهتمام في ظل دونالد ترامب 

وبالكاد تسربت بعض االقاويل 
عنه من داخ��ل البيت االبيض. 
كان��وا  الذي��ن  فاالش��خاص 
يعملون لدى بينس يش��بهونه 

ويتميزون بقلة كالمهم.
مبعنى آخر متكن بينس من حل 
االحجي��ة وعرف كي��ف يكون 
لن  لرئيس  الصغي��ر  الش��ريك 
يسمح بأي وجه مقارنة بينهما 

ويريد منه ان يختفي كلياً.
وف��ي هذا الص��دد قالت والش: 

»بينس ليس بغبي«.
ف��ي الواق��ع كان اآلخ��رون في 
اجلناح الغرب��ي يصنفونه بأنه 
يفتقر الى الذكاء وألنه لم يكن 
ذكياً فهو لم يستطع احلصول 

على أي منصب قيادي.
اما ايفانكا وجاريد فقد اصبح 
بين��س ف��ي نظرهم��ا مص��در 
كان  فق��د  وترفي��ه.  تس��لية 
نائب  بكون��ه  للغاية  س��عيداً 
رئي��س دونالد ترامب ومس��روراً 
الرئي��س  نائ��ب  دور  الداء  ج��داً 
ال��ذي ل��ن ينغص عل��ى ترامب 
فرحته بالرئاسة. وكان مناصرو 
زوجة  يق��درون  ايفانكا وجاريد 
بينس كاري��ن لكونها الداعمة 
له واليد التي توجهه نحو هذا 
الواقع  اله��ادئ. ففي  التصرف 

كان يتقن دوره كثيراً الى درجة 
ان اذعانه املفرط اثار ريبة بعض 

املشككن.
ام��ا جماع��ة بريب��وس والت��ي 
ج��زءاً  وال��ش  كان��ت  والت��ي 
اساس��ياً فيه��ا فق��د كان��ت 
تنظر الى بينس على انه واحد 
من كب��ار املوظفن القالئل في 
اجلناح الغرب��ي الذين يعاملون 
بريب��وس على انه فع��الً رئيس 
املوظفن. فغالباً ما كان بينس 
يب��دو مجرد موظ��ف في هيئة 
ما والش��خص املس��تعد دوماً 

لتدوي��ن املالحظ��ات ف��ي عدد 
كبير من االجتماعات.

اما بانون فق��د كان ممنوناً جداً 

م��ن اداء بين��س وقد ق��ال احد 
»يبدو  يوم��اً:  بان��ون  مناص��ري 
بين��س كالزوج في مسلس��ل 
 Ozzie and( وهاريي��ت  اوزي 
غي��ر  ش��خصية  اي   )Harriet

ظاهرة«.
بالرغم من ان بعض االشخاص 
قد اعتبروا نائب الرئيس مؤهالً 
ف��ي  الرئاس��ة  دف��ة  لتس��لم 
يوم م��ن االيام رآه آخ��رون نائب 
الرئي��س االضعف من��ذ عقود 
وبعبارة اخرى اعتبروه شخصاً 
ال ميأل مرك��زه وال يبذل اي جهد 
الرئي��س  ردع  ف��ي  لالس��هام 
وتثبي��ت الوض��ع ف��ي اجلن��اح 

الغربي.
خالل الشهر االول من الرئاسة 
دف��ع خ��وف وال��ش مم��ا يحدث 
وعدم تصديقه��ا جملريات االمور 
الى التفكير باالستقالة. ومنذ 

ذلك اليوم بدأ العد العكس��ي 
الت��ي  اللحظ��ة  ال��ى  وص��والً 
س��تدرك فيها انها عاجزة عن 
حتم��ل املزيد وهو ما س��يحدث 

في نهاية شهر آذار/ مارس.
فوالش كان��ت عاجزة عن فهم 
ه��ذا التفاخر السياس��ي ومن 
يؤي��ده كم��ا انها عج��زت عن 
والتناف��س  الفوض��ى  تقب��ل 
وقل��ة االهتمام الت��ي يظهرها 

الرئيس.
وف��ي بداي��ة ش��هر آذار/ مارس 
واجهت والش كوشنر مبا يأتي: 

»ه��ال اخبرتني باالم��ور الثالثة 
التي يرغب الرئيس في التركيز 
عليه��ا؛ واالولوي��ات الثالث في 

هذا البيت االبيض؟«.
اجاب كوش��نر وه��و غافل عن 
االجابة: »نعم، يفترض بنا على 

االرجح ان جنري هذا احلديث«.

الفصل التاسع
مؤتمر العمل السياسي 

املحافظ
ف��ي 23 ش��باط/ فبراي��ر بلغت 

درج��ة احل��رارة 24 درجة مئوية 
اس��تيقظ  واش��نطن.  ف��ي 
الرئي��س يش��كو م��ن احل��رارة 
الش��ديدة في البي��ت االبيض. 
النادرة  امل��رات  ولكن والح��دى 
لم تكن ش��كاوى الرئيس هي 
الشاغل الرئيس. كان التركيز 
املتق��د في اجلناح الغربي على 
تنظي��م رحالت مش��تركة في 
الس��يارات للوصول الى مؤمتر 
احملاف��ظ  السياس��ي  العم��ل 
CPAC وهو التجمع الس��نوي 
حلرك��ة الناش��طن احملافظن 

والذي فاض عدد الذين حضروه 
عن اماك��ن االقامة املتوفرة في 
فنادق واش��نطن؛ فانتقلوا الى 

منتج��ع غايلورد على الواجهة 
البحرية مليناء هارالند الوطني. 
لم تكن تربط بن مؤمتر العمل 
وترام��ب  احملاف��ظ  السياس��ي 

عالقة متينة والسيما ان ميول 
املؤمت��ر كان��ت ما بن الوس��ط 
واليمن وان بقاءه في هذا املركز 
كان مترجحاً بسبب توجيهات 

احملافظ��ن التي راح��ت تتباعد 
بش��كل متزايد عن ذلك املركز. 
وكانوا ينظرون الى ترامب على 
انه غير محافظ بل كش��خص 
متصن��ع ومزي��ف. كم��ا رأوا ان 
بان��ون وبريتب��ارت ميارس��ان دور 
احملافظن بشكل مريب. فعلى 
مدى س��نوات قام��ت بريتبارت 
بتنظي��م مؤمت��ر تنافس��ي في 
منطق��ة قريب��ة يطل��ق عليه 

اسم »غير املدعوين«.
االبي��ض  ترام��ب  بي��ت  لك��ن 

س��يتحكم باملؤمتر ه��ذا العام 
واراد اجلمي��ع ان يحض��روا هذه 
ان  تق��رر  اجلميل��ة.  اللحظ��ة 
يتكلم الرئيس في اليوم الثاني 
للمؤمتر وكما فع��ل مرة رونالد 
ريغان س��يقود الرئي��س املؤمتر 
في الس��نة االولى من منصبه. 
ف��ي حن ان كالً من الرئيس��ن 
الذي��ن كانا  ب��وش  الس��ابقن 
العم��ل  مؤمت��ر  م��ن  حذري��ن 
السياس��ي احملاف��ظ قد جتاهل 

التجمع بشكل كامل.
التي  رافق��ت كيليان كون��واي 
م��ن  كّل  املؤمت��ر  افتتح��ت 
وجليسة  وابنتاها  مساعدتها 
اطف��ال. وكان ه��ذا اول ظه��ور 
رئاس��ة  ف��ي  لبان��ون  رس��مي 
ترام��ب وكان بصحب��ة ريبيكا 
اعظ��م  م��ن  واح��دة  ميرس��ر 
وممول��ة  لترام��ب  املتبرع��ن 

بريتب��ارت وابنته��ا وآلي هانلي 
وه��ي ارس��تقراطية م��ن بالم 
بيت��ش ومتبرع��ة للمحافظن 
وصديقة مليرسر. )كانت هانلي 
املتغطرسة التي لم تلتِق بانون 
من قبل قد وصفت��ه بأنه يبدو 
»قذراً«(. كان من املقرر ان يجري 
بانون مقابلة في جلس��ة بعد 
الظهر مع رئي��س مؤمتر العمل 
السياسي احملافظ مات شالب 
وهو شخص دمث االخالق كان 
يح��اول تقبل اس��تيالء ترامب 
عل��ى مؤمتره. قب��ل بضعة ايام 
ق��رر بانون اضاف��ة بريبوس الى 
املقابل��ة كلفت��ة خاص��ة من 
حس��ن الني��ة وبه��دف اظهار 
الوح��دة وهذه عالم��ة على منو 

حتالف بينهما ضد كوشنر.
ومن االسكندرية في فيرجينيا 
القريبة كان ريتش��ارد سبنسر 
السياس��ة  معه��د  رئي��س 
الوطني��ة الذي يوص��ف احياناً 
بأنه ميث��ل »مجموع��ة بحثية 
تؤم��ن بس��يادتها وتتأل��ف من 
البيض« والذي اعتبر فوز ترامب 
ش��خصياً  انتصاراً  بالرئاس��ة 
ل��ه ينظ��م رحلت��ه ال��ى مؤمتر 
احملاف��ظ  السياس��ي  العم��ل 
والتي س��تكون مسيرة النصر 
الي��ه كم��ا كان��ت  بالنس��بة 
لفري��ق ترام��ب. عندم��ا اعل��ن 
قائ��الً:   2016 ع��ام  سبنس��ر 
»دعون��ا نحتف��ل كما ل��و كنا 
في الع��ام 1933« وه��و يقصد 
العام الذي وصل فيه هتلر الى 
اثار اعالنه احتجاجاً  السلطة 
كبيراً وحتديداً مع نشره لعبارة 
» هيبل ترامب« )او حيوا ترامب 
والتي تع��د عبارة مبالغاً فيها( 
بع��د االنتخاب��ات. وق��د تلقى 
لكمة م��ن احد املتظاهرين في 
يوم التنصيب شاهدها اجلميع 

على موقع يوتيوب.
ق��ام مؤمت��ر العمل السياس��ي 
احملاف��ظ ال��ذي اسس��ته بقايا 
احلرك��ة احملافظ��ة بع��د هزمي��ة 
املروع��ة ع��ام  ب��اري غولدووت��ر 
1964 بتحويل نفسه بحماسة 
وقناع��ة عقائدي��ة الى اس��اس 
وانتصاره��م.  احملافظ��ن  بق��اء 
بيرش��رز  ج��ون  م��ن  فتطه��ر 
والعنصري��ة اليميني��ة واعتنق 
احملافظ��ة  الفلس��فية  املب��ادئ 
لراسل كيرك ووليام باكلي. ومع 
الوقت ايد قي��ام حكومة ريغان 
واالص��الح  احلكوم��ة  باص��الح 
املض��اد للضواب��ط التنظيمية 
املفرط��ة ث��م اض��اف مكون��ات 
الثقافية مثل مكافحة  احلروب 
زواج  ومكافح��ة  االجه��اض 
وامليل نح��و االجنيلين.  املثلين 
وق��د رب��ط ه��ذا املؤمتر نفس��ه 
بوس��ائل االعالم احملافظة منها 
الراديو اليميني االول؛ وفي وقت 
 .Fox News الحق بفوك��س نيوز
ونت��ج من ه��ذا التكت��ل توافق 
التي  حول اخلالص��ة الش��املة 
تفي��د بالنق��اء احملاف��ظ ووزن��ه 

الفكري وقدرته على التزامن.

9 ملف

اصبحت االخبار املتعلقة باالعمال الداخلية ملوظفي البيت االبيض يف رسم التداول احلر

اشتهر موظفو بينس بسرعة ردهم على 
االتصاالت وبسهولة انجاز املهمات وأنهم 

متحابون ويتفانون الزالة اكرب قدر من 
التشويش عن نائب الرئيس

احللقة )32(

تمكن بينس من حل االحجية وعرف كيف 
يكون الشريك الصغري لرئيس لن يسمح بأي 
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فاهم حسن فتاح

والفنانني  واجلمهور  االعالم  وقفة  بعد 
حيث  للمنتخب  اجلميلة  باغانيهم 
يسقط تبرير الالعبني والكادر التدريبي 
واالعالم  اجلمهور  مساندة  بعدم 
نهائيات  في  لهم مبشوارهم  والفنانني 

عليهم  وما  آسيا 
واملثابرة  اجلهد  اال 
الهمة  وحتفيز 
سبيل  في  واجلهاد 
الكرة  سمعة 
خصوصا  العراقية 
يلعبون  سوف  وهم 
قطر  مع  ليس 
حتالف  مع  وامنا 
حتت  اجتمع  دولي 
القطرية  اجلنسية 

فهم مجموعة من دول اجلزائر ونيجيريا 
العراق  ومن  افريقيا  وجنوب  وتونس 
الالعب بسام الراوي ولن نتأثر باخلسارة 
الن  جدا  قصير  لوقت  فهو  تأثرنا  وان 
قلت  كما  وحتالف  جيش  القطريني 
التي اجتازوها  الفرق  باقي  علينا وعلى 
سنكون  لكننا  السعودية  ومنها 
ان  الالعبني  على  املقابل  وفي  لها  اهال 
عليه  نقول  فريق  امام  انهم  يعلموا 
على  وما  ))مللوم((  العراقية  باللهجة 

املعروفة  العالية  الهمة  اال  العبينا 
عنهم واالبتعاد عن االعتراض على كل 
جتاههم  املباراة  حكم  يطلقها  صافرة 
االعصاب  وبرودة  الند  باسلوب  واللعب 
وعلي  ابراهيم  احمد  الثالثي  وخاصة 
عدنان وصفاء مطر   الن اسلوب لعب 
الالعب  نرفزة  هو  الدولي  التحالف 
املقابل خصوصا بعد االطمئنان للدفاع 
املقابل  في  لكننا  ايران  مباراة  بعد 
ندعو الى توظيف الالعبني وخاصة في 
منطقة الهجوم والذي نلعب به بالعب 
واحد وهو مهند علي وهذا ما يرتاح له 
الدفاع القطري الذي يعاني من ضعف 
دفاعي في جهة اليسار والعب االرتكاز 
))القشاش(( الذي يعتمد عليه اي فريق 
وكنا نتمنى من املدرب والكادر املساعد 
الثالثي  الهجوم  اشراك 
داوود  ومحمد  علي  مهند 
اقوى  الرباك  عباس  وعالء 
وهؤالء   البطولة  في  دفاع 
في  املهاجمني  اروع  من 
على  وما  العراقي  الدوري 
الوفد  مع  املتواجد  االحتاد 
هكذا  في  التدخل  اال 
فسمعة  لالعبني  توظيف 
كاتانيش  من  اكبر  العراق 
عدم  وعليهم  ومساعديه 
البطولة  هذه  اضاعة 
وعلى  السابقة  البطولة  اضافة  بعد 
وان  جهد  باي  يبخلوا  ال  ان  الالعبني 
اجلمهور  عن  نيابة  مقاتلني  يكونوا 
واالعالم وشرائح الشعب اخملتلفة فهي 
مباراة وجود مع حتالف اجتمع النتهاك 
ولتحالفهم  لهم  ونحن  االسود  حدود 
باملرصاد بالهمة والغيرة العراقية التي 

يفتقدها هذا التحالف.

بغداد/ سيف املالكي

لن يكون املنتخب العراقي بكرة القدم 
في  القطري  نظيره  يالعب  وهو  مبأمن 
مكتوم  آل  راشد  بن  مكتوم  ملعب 
في  آسيا  كأس  من  الـ16  الدور  حلساب 
اثنني  على  القسمة  تقبل  ال  موقعة 
فالفائز منها سيتأهل الى الدور الالحق 
ما  وهو  البطولة  سيودع  واخلاسر 
املواجهة  يدخالن  املنتخبني  سيجعل 
بحثا عن الفوز والبديل عنه، تأهل أسود 
الرافدين إلى دور الـ16 من بطولة كأس 
األمم اآلسيوية بعد ان تواجد في وصافة 
فوزين  حقق  ان  بعد  الرابعة  اجملموعة 
على فيتنام واليمن وتعادل مع املتصدر 
ايران ليجمع 7 نقاط في حني ان العنابي 
القطري نال العالمة الكاملة من النقاط 
بعد ان حقق ثالثة انتصارات على كوريا 
لذلك  والسعودية  ولبنان  الشمالية 
الدور  هذا  في  االقوى  املباراة  ستكون 
وال ميكن التكهن بنتيجتها اال بانتهاء 

الدقائق التسعني منها.
تأهل باستحقاق

وقال احمللل والناقد الرياضي علي الزين: 
الى  التأهل  العراقي  املنتخب  استحق 
الثاني من بطولة كأس اسيا عن  الدور 
والشباب  اخلبرة  بني  مزج  فريق  جدارة 
مهند  كالنجم  مميزة  اسماء  ظهور  مع 
علي وعالء عباس والعب الوسط صفاء 
ابراهيم  احمد  صالبة  الى  باالضافة 

وثبات مستوى همام طارق. 
الثانية  املباراة  بعد  الفريق وجد نفسه 
في البطولة وبان مستواه احلقيقي امام 
بدون  مباراة  لعب  حيث  القوي  اإليراني 

اي اخطاء. 
ان املواجهة املهمة للمنتخب العراقي 
امام املنتخب القطري هي نهائي مبّكر 
البطولة  في  االفضل  من  فريقني  بني 

كنت امتنى ان ال يلتقيان في دور ال 16. 
ستكون مواجهة سيحسمها صاحب 
القطري  االن  وحتى  االفضل  التركيز 
أهداف  و1٠  نقاط   ٩ الكاملة  بالعالمة 
على  مؤشر  وهذا  نظيفة  وشباكه 
والعتاد  العدة  ميلك  والعراقي  قدراته 
للمنافسة الترشيحات متقاربة جدا.  

بطولة  الى  الرافدين  اسود  مسيرة  ان 
بدأت  سابقا  قلت  كما  اسيا  امم 
الى  مباراة  من  وتطور  بطيء  بشكل 
موجودة  دائما  اإلمكانيات  اخرى، 
هناك  ان  األهم  والدة،  العراقية  فالكرة 
يظهرون  والنجوم  البعثة  في  استقرارا 
دعم  مع  شيء  لتحقيق  قادمون  انهم 

جماهيري كبير .
العراقي  الوطني  املنتخب  مسيرة  ان 
لكرة القدم الى االن مع املدرب كاتانيش 
واعتقد  باجليدة  اصفها  ان  املمكن  من 
انه وصل الى توليفة ناجحة رغم النقد 
الذي تعرض له قبل احلضور الى االمارات 
منتخب  مع  سيئة  جتربة  لكاتانيتش   ،
االمارات والبطولة فرصته لبناء سمعة 
من جديد في املنطقة خاصة مع وجود 
املنتخب  مع  النجوم  من  كبير  كم 

العراقي.  

في  تكميليا  رقما  يكون  لن  العراق  ان 
البطولة  من  عشر  السادس  الدور 
منظم  العراق  فمنتخب  االسيوية 
النضج  مرحلة  بلغ  فريق  وسيواجه 
علي  املعز  البطولة  هداف  بقيادة 
ستكون  والفائز  عفيف  اكرم  واملوهوب 
فرصته كبيرة في املنافسة على اللقب

كاتانيتش يستحق التحية.
الصحفي  اجلزار  أكد محمد  من جانبه 
األنباء  ووكالة  القطرية  الوطن  بجريدة 
باملستوى  الشديد  اعجابه  األملانية 
الطيب الذي يقدمه أسود الرافدين في 
مؤكدا  اآلن،  حتى  آسيا  كأس  بطولة 
دور  إلى  التأهل  استحق  الفريق  ان 
الصفراء  القارة  في  الكبار  مع  الـ16 
الطبيعي  املكان  هو  جدارة،وهذا  عن 

للمنتخب العراقي .
وقال :من الواضح جدا أن الفريق يتطور 
 ، أخرى  بعد   مباراة  ملحوظ  بشكل 
مع  جدا  يتناسب  كاتانيتش  واملدرب 
للمنتخب  احملبب  واألسلوب  الطريقة 
العراقي واجلمهور ،فهو جريء وهجومي 
،وهذا  الشباب  على  االعتماد  ويفضل  

أمر مهم جدا للمستقبل .
وأوضح أن املنتخب العراقي حتى وان لم 

حيث  البطولة  في  مسيرته  يستكمل 
سيالقي الفريق القطري املتطور واالكثر 
انسجاما وجتانسا وخبرة ايضا ،بالنظر 
الى أن هذه اجملموعة تلعب مع بعضها 
البعض منذ الفئات العمرية في مرحلة 
،فإنه  العراقي  الفريق  الشباب ،بعكس 
لذبح  السكانني  سن  يتم  أال  يجب 
اجملموعة  لهذه  مهم  ،فالبناء  الالعبني 
على أسس صحيحة أهمها االستقرار، 
املدى  بعيدة  النظرة  تكون  أن  ويجب 
من أجل جتهيز فريق قوي للعراق يكون 
كل  ملونديال  التأهل  هو  القادم  تطلعه 

العرب قطر 2٠22 .
التي  املواهب  الكثير من  أن هناك  وأكد 
ميمي  علي  مهند  وأبرزها  باخلير  تبشر 
والعراق  اآلسيوية  البطولة  اكتشاف 
املواهب  دائما والد وال تنضب عن اجناب 
الفرصة  ومنح  الصبر  هو  واملهم 
العادة  للمدرب  الصالحيات  وكل 
الصحيح  املسار  الى  الرافدين  أسود 
وجتديد  البناء  عملية  واستكمال 

الدماء.
نظام البطولة ظالم

بصحيفة  احملرر  بوسيوف  وحيد  وذكر 
الوطن القطرية :

ارى ان تأهل املنتخب العراقي الى الدور 
تأهل  اسيا  كأس  بطولة  من  الثاني 
للوصول  مرشحا  العراق  كون  طبيعي 

لألدوار النهائية.
جدا  صعبة  قطر  مع  املواجهة  ان 
بالنسبة للمنتخب العراقي وقد تكون 
ألسود  بالنسبة  احلقيقي  اإلختبار 
من  اخلروج  تعني  الهزمية  ألن  الرافدين 
بالنسبة  حقيقي  واختبار  البطولة، 
للدفاع الذي سيواجه اقوى هجوم في 

البطولة يعتمد على السرعة.
كانت  اسيا  كاس  في  العراق  مسيرة 
في  مبارياته  افتتاح  ففي  متذبذبة 
امام  جيدا  يكن  لم  الرابعة  اجملموعة 
منتخب فيتنام حيث تلقى فيها هدفني 
كيف  عرف  الثانية  اجلولة  في  لكن 
املواجهة  عن  الغائبة  الروح  يستعيد 
األولى، وشاهدنا مستوى اسود الرافدين 

احلقيقي في لقاء ايران.
من  استفاد  كاتانيش  املدرب  ان  اجد 
االخطاء التي وقع فيها في اللقاء األول 
النجم  باشراك  يتعلق  فيما  خاصة 
بيرسبوليس،  نادي  العب  رسن  بشار 
اعتقد انه فهم الدرس جيد ألن اي خطأ 
تكتيكي هذه املرة يعني اإلقصاء في دور 

ال مجال فيه للتعويض.
بالنسبة  ظالم  البطولة  نظام  ان  ارى 
ألن  والقطري  العراقي  للمنتخب 
جدا،  صعب  النهائية  لألدوار  طريقهما 
سيواجه  املباراة  هذه  في  الفائز  ألن 
لكن  القوي  اجلنوبي  الكوري  املنتخب 

سقف الطموحات يرتفع في كل دور.
واعتقد ان املدرب يفكر حاليا في كيفية 
جتاوز عقبة املنتخب القطري القوي وفي 
حالة متكنه من ذلك الفوز على الكوري 
اجلنوبي ممكن جدا ألن حسب اداء قطر 
في الدور االول يعتبر األقوى في البطولة 

من حيث األرقام التي حققها.

البينة الجديدة 
/ هشام كاطع الدلفي 

• كانت لدينا ستة ايام لالستعداد لهذه 
ثقة  ولدي  جاهزون  نحن  واالن  املباراة 
واعرف ان مباراة الغد يجب ان نلعبها 
بشكل جيد ولكن النتائج تعتمد على 
عدة اشياء لذلك سأطلب من الالعبني 
فريقا  يكونوا  وان  قدم  كرة  يلعبوا  ان 
واحدا الن الالعبني عندما يلعبون جيدا 
يعلمون انهم يبذلون قصارى جهودهم 
راضون  وهم  امللعب  من  يخرجوا  حتى 
تعتمد  النتائج  ولكن  قدموه  ما  على 
واشياء  احلكم  هناك  اشياء  عدة  على 
اخرى لذلك سأطلب من الالعبني تقدمي 

ما عليهم.
• صحيح ان االستعدادات مهمة ولكن 
في  متوازنني  يكونوا  ان  الالعبني  على 
التفكير وابتداء ويجب ان نبعد عنهم 
يتاثر  ان  ميكن  فالالعب  الضغوطات 
انا  ولكن  فقط  بدنيا  وليس  نفسيا 
وأعطيهم  الالعبني  مع  احتدث  دائما 
بعض النصائح وبعد ذلك االمر يتوقف 

عليهم.
• ردا على سؤال هل سنشاهد العبني 
 : املدرب  قال  ؟!  التشكيلة  في  جدد 

ستشاهد ذلك غدا 
جيد  منتخب  القطري  املنتخب   •
ونحترمه وقد لعب ثالث مباريات مع 12 
العبا ولم يغيروا اي شيء ولعبوا ٤-٥-1 
مختلفة  بأساليب  يلعبون   ٣-٣-٤ و 
عندما  الالعبني  أبلغ  ان  احتاج  لذلك 
ما  بالضبط  نعرف  البداية  من  نخرج 
نفعله وهذه مهمتي وبعد ذلك عليهم 
قدم  كرة  يلعبوا  وان  مهاراتهم  اخراج 

عملية بسيطة لتحريك الكرة.
• انا دائما ابتسم وسأكون سعيدا جدا 
اعرف  وانا  بعملهم  الالعبون  قام  لو 
ان لدي العبني جيدين ورمبا ليس لدينا 
واال  للفوز  نحتاج  وغدا  الكبيرة  اخلبرة 
سنعود الى ديارنا لذلك امتنى في الغد   
على  سنركز  ذلك  وبعد  االبتسامة 

مباراة اخرى.
• العراق بلد خاص هناك حماسة كبيرة 
فاملواطنون يعيشون من اجل كرة القدم 
ورمبا اكون مخطئا ولكني  قضيت هنا 
وشاهدت  اشهر  اربعة  او  اشهر  ثالثة 
ان كرة القدم تعني كل شيء بالنسبة 
لهم وهناك الكثير من التعليقات علي 

باجلنون  سأصاب  عليها  اطلعت  ولو 
نحاول  نحن  السبب  ولهذا  ولذلك 
الفوز لشيء مهم وانا ال اعرف املواطن 
العراقي جيدا ولكن اشعر بهم واشعر 
بالطاقة التي يحملها العراقيون حتى 
فهذه  معنا  موجودين  يكونوا  لم  وان 
الطاقة اشعر بها، كرة القدم تختلف 
يحتاجون  املنطقة  في  الشيء  بعض 
ويحتاجون  التنظيم  من  شيئا 
كثير  في   النه  باملسؤولية  للشعور 
دون  ميزحوا  ان  يحاولون  األحيان  من 
لتحقيق  ولكن  باملسؤولية  الشعور 
االولى  املكانة  الى  والوصول  النتيجة 
به في  القيام  ان تعرف ما يجب  يجب 
هذه  امللعب،  ارضية  على  دقيقة  كل 
نحتاج  لذلك  االساسية  النقاط  هي 
املستوى  هذا  على  الالعبون  يكون  ان 
ونحتاج العبني لديهم خبرة يختلطون 
احلماس،  لديهم  شباب  العبني  مع 
واعتقد  االساسية  النقطة  هي  هذه 
ايضا التنظيم اجليد الن الكثير منهم 
التعامل  كيف  ويعرفون  موهوبون 
بعض  املباريات  خالل  لكن  الكرة  مع 

الالعبني ينسون مهامهم.
• انا مرتاح لنتائج الالعبني وهم يبذلون 
هو  كما  وسلوكهم  جهدهم  قصارى 
واثق فيهم وال ميكن  انا  لذلك  مطلوب 
ان اقول انا سعيد او غير سعيد فدائما 
اسمع السؤال فازوا في 2٠٠7 ، فالوقت 
ميكن  فال  جديد  جيل  وهذا  بعيد 

هذا  ورمبا  اجليلني  هذين  بني  املقارنة 
عندما  الالعبني  على  ضغطا  يشكل 

نعود للوراء للمقارنة.
للملعب  يدخلوا  ان  لالعبني  رسالتي   •
وبعد  القدم  كرة  يلعبوا  وان  ويقاتلوا 
ال  لكن  يحدث  ما  سنشاهد  ذلك 
نحتاج ان نضع اي ضغط على الالعبني 
ونقول لهم يجب ان نلعب مثل اجليل 
السابق فبكل تاكيد سيخطئون لذلك 
وينفذوا  القدم  كرة  يلعبوا  ان  عليهم 
يستمتعوا.  وان  منهم  مطلوب  ما   
مهاجم  علي  مهند  وجه  ذلك  الى 
إلى جماهير  الوطني، رسالة  منتخبنا 
»أسود الرافدين« طالبهم فيها بضرورة 
ووقوفهم  للمنتخب  دعمهم  مواصلة 
خلفه في مباراتهم في دور الـ 16 أمام 
ومساندتهم  وجودهم  أن  مؤكدا  قطر، 
هذه  جتاوز  في  كبير  دور  لها  سيكون 

والتأهل  املسيرة  ومواصلة  املباراة 
البطولة،  في  ممكنة  نقطة  أبعد  إلى 

والوصول إلى املباراة النهائية.
بقدرة  تفاؤله  عن  علي  الالعب  وعبر 
»أسود الرافدين« في الوصول إلى أبعد 
أغلقنا  وقال:  آسيا،  كأس  في  نقطة 
وبات  األول،  الدور  في  مبارياتنا  ملف 
مواجهتنا  على  منصباً  كله  تركيزنا 
املقبلة في دور الـ16 فهي سبيلنا نحو 
قدرتنا  في  ثقة  لدي  املسيرة،  مواصلة 
مستوانا  أن  خاصة  قدما،  املضي  على 
عن  مباراة  كل  في  ويتحسن  يتطور 

سابقتها«.
اجلماهير  إلى  رسالة  ميمي  ووجه 
التي احتشدت في  العراقية العريضة 
األول  الدور  في  املنتخب  مباريات  كل 
مازال  الرافدين«  »أسود  أن  مفادها 
املقبلة  املباراة  في  إليهم  حاجة  في 

األصعب، وقال: أشكر اجلمهور العراقي 
اجلماهير  كل  ومساندته،  دعمه  على 
كانت  احملافظات  وباقي  بغداد  من 
وأعدهم  التحية،  لهم  أوجه  حاضرة، 
املباراة  في  بالفوز  سنعوضهم  أننا 
أحالمهم  حتقيق  اجل  من  املقبلة 
لألدوار  والتأهل  والفوز  وطموحاتهم، 
وحضورهم  هدفنا،  اللقب  التالية، 
»أسود  مهاجم  وإلزامي.وأشاد  ضروري 
يقوم  الذي  الكبير  بالدور  الرافدين« 
السلوفيني  بقيادة  الفني  اجلهاز  به 
كاتانيتش، موضحا أن أي حتول في أداء 
للمدرب  يكون  املباريات  خالل  الفريق 
حدث  مبا  املثل  ضاربا  فيه،  كبير  دور 
بني شوطي آخر لقاءاته في الدور األول 
املدرب سببا في  إيران، حيث كان  أمام 
التحول اإليجابي في أداء منتخب بالده، 
الشوط  يخوضوا  بأن  طالبهم  بعدما 
حقيقية  ورغبة  أكبر  مبعنويات  الثاني 
نحو  والسعي  املستوى  حتسني  في 
لكن  فعال  حدث  ما  وهو  الفوز،  حتقيق 
خالل  من  حليفهم  يكن  لم  التوفيق 
الفرص التي سنحت لالعبني، وانتهت 

املباراة بالتعادل.
التدريبية  احلصة  في  جانبه  من 
للمنتخب العراقي أمس األول، باستاد 
تسابق  أبوظبي  في  زايد  بن  سلطان 
أجل  من  املدرب  ثقة  لنيل  الالعبون 
فقد  اليوم،  قطر  لقاء  في  املشاركة 
محمد  املهم  الثنائي  عودة  شهدت 

للتدريبات  سالم  ووليد  حصني، 
اجلماعية.

قائد  عدنان  علي  دور  يقتصر  ولن 
اإليطالي  أتالنتا  نادي  والعب  الفريق 
لكنه  فقط،  وملهم  كقائد  دوره  على 
املترجم  بدور  يقوم  التدريبات  في 
لزمالئه الالعبني، حيث ينفذ تعليمات 
لزمالئه،  أفكاره  ويوصل  كاتانيتش، 
يلعب معهم  وهو  أنه  ذلك  واألكثر من 
مدرب  هو  ويوجههم،  يحفزهم،  دائماً 
كل  بتقدير  يحظى  امللعب،  في  ثان 
اجلهاز  عند  خاصة  مكانة  وله  زمالئه، 

الفني ومسؤولي احتاد الكرة.
من ناحيته، أكد احلارس محمد حميد 
أن »أسود الرافدين« على جاهزية، وبعد 
أن أدى مباريات قوية كانت أخرها أمام 
إيران، والالعبون كلهم إصرار، لن يقبلوا 
ال  هم  الذهبي،  املربع  إلى  بالوصول  إال 

يحتاجون إال وقفة اجلمهور معهم.
صالح  في  سيكون  سيناريو  أي  وقال: 
املنتخب العراقي، ألننا نريد الذهاب إلى 
لكل  الفرحة  تصدير  هدفنا  النهائي، 
الشعب العراقي، احلالة املعنوية على 
أكمل وجه، وسوف نقدم مباراة كبيرة، 
ولدينا القدرة على اجتياز املنافس حتى 
ولو كان مدججاً بالنجوم. وتابع: العراق 
في  البطولة  حقق  عربي  منتخب  آخر 
من  حينها  املنتخب  وكان   ،2٠٠7 عام 
الشباب أيضاً مثلنا متاماً، وفريقنا قادر 
على الذهاب ألبعد نقطة في البطولة، 
ميثلون  العبون  لدينا  اللقب،  وحصد 
العالم،  دوريات  من  الكثير  في  الدولة 
البطولة  تبدأ  أن  نتوقع   16 الـ  دور  ومن 
بقوتها، وتظهر بأساليب مختلفة عن 
التي ظهرات بها في األدوار التمهيدية 

خصوصاً كوريا واليابان واإلمارات.
وأوضح »ال نشعر بأي قلق من املنافس، 
نلعب من أجل الفوز، املنتخب العراقي 
مباراة  تكون  سوف  أحداً،  يخشى  ال 
القوية  املباريات  وفي  ومثيرة،  قوية 
حاضراً  يكون  دائماً  العراقي  املنتخب 

ويعبر عن نفسه«. 
عضو  موسى  فالح  أكد  جانبه،  من 
مجلس إدارة االحتاد العراقي رئيس جلنة 
أن مباراة منتخب  الوطنية،  املنتخبات 
خصوصاً  صعبة،   16 الـ  دور  في  بالده 
وتتطلب  اإلقصائية،  األدوار  في  أنها 

اللعب بكل األوراق، واحلذر.

اليوم منتخبنا يخوض مباراة الـ16 
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مدرب قطر: مواجهة العراق اشبه باملباراة النهائية

القطري  املنتخب  مدرب  أكد 
امس  سانشيز،  فليكس 
أمام  أن مباراة منتخبه  االثنني، 
كأس  نهائي  ربع  في  العراق 
باملباراة  اشبه  ستكون  آسيا 

النهائية.
املؤمتر  في  سانشيرز  وقال 

إن  باملباراة  اخلاص  الصحفي 
مبباراة  اشبه  العراق  »مواجهة 
نهائية، فاملنتخب العراقي من 
ماحتقق  دائماً  التي  املنتخبات 
كأس  في  إيجابية  نتائج 

آسيا«.
واضاف »نعرف ان العراق ميتلك 
العديد من نقاط القوة لكن في 

الوقت نفسه سنحاول ايجاد 
الطريقة املناسبة ملواجهتهم 

وايقاف خطورتهم«. 
 وستقام املباراة بني املنتخبني 
بنادي  نهيان  آل  استاد  على 
الساعة  متام  في  الوحدة 
اليوم   مساء  من  السابعة 

الثالثاء.

 بغداد / 

مهند علي يبعث رسالة للجمهور العراقي وسباق  لدى العبينا  لنيل ثقة مدرب املنتخب الوطين 

كاتانيتش يف املؤمتر الصحفي قبل مواجهة قطر : حنن جاهزون وأنا دائما 
ابتسم وسأكون سعيدا جدا لو قام الالعبون بعملهم

ــي نتائجها على ما  ــدم تعتمد ف ــي يعرف بان كرة الق ــي والدان القاص
ــس، ومن دون ذلك  ــي مرمى الفريق املناف ــجيله من االهداف ف يتم تس
فان نسبة االستحواذ على الكرة، والركنيات، والضربات احلرة بنوعيها 
ــرة، والرميات اجلانبية، واشياء اخرى فانها تذهب  املباشرة وغير املباش
ــاح وتبقى النتيجة معلقة باالهداف، وبعد ان جتاوز منتخبنا  ادراج الري
ــن املنتخب االيراني بفارق  ــة اجملموعات باملركز الثاني متخلفا ع مرحل
ــيرته  ــي االصعب في مس ــة جديدة ه ــتعد ملوقع ــه يس ــداف، فان االه
ــل املركز االول  ــيقابل املنتخب القطري الذي احت ــيا، اذ س ببطولة اس
مبجموعته متجاوزا املنتخب السعودي ليس بفارق االهداف وامنا بفارق 
ــعودي قوامها  ــالث، بعد ان احلق هزمية نكراء باالخضر الس النقاط الث

هدفان نظيفان واضاعة ركلة جزاء، والغاء هدف صحيح لقطر!. 
ــي كفة اخرى،  ــا في كفة واالتي ف ــن مباريات ملنتخبن ــذي ذهب م ان ال
ــوي، واالنضباط العالي، والتنفيذ الدقيق  وما على العبينا اال االداء الق
ــي واالداري للمنتخب، واالنتباه  ــات املدير الفني واملالك التدريب لتوجيه

ــر وعدم  ــاراة العم ــى اداء مب ال
ــور اخرى،  ــة ام ــغال باي االنش
ــرة  ــي ك ــر ف ــور الكبي ان التط
القطرية يجعلنا ننظر  القدم 
ــى املنتخب  ــرام ال بعني االحت
ــق من دوري منظم،  الذي ينطل
ومنافسة شرسة، ومن انتقال 
العمرية،  ــات  الفئ معروف في 
ــة  اضاف ــور  االم ــك  تل وكل 
ــة اجليدة  ــى التحتي ــى البن ال
ــة  ــة، والرعاي ــب احلديث واملالع
الصحية املمتازة، كل ذلك هو 
ــل املنتخب القطري  الذي جع
منتخبا قويا، وليس هي فقط 
ــا  ــي يتمناه ــظ الت ــة احل ضرب
ــة  ــي بطول ــوز ف ــض للف البع

اسيا.
ــة القطرية من خالل اللعب  ــا كامل الثقة مبنتخبنا في جتاوز العقب لن
الرجولي، واستذكار واستحضار كل االمور التي صنعها ابطال العراق 
ــام 2٠٠7 واحلصول على  ــيا ع ــابقة، ومنها القتال في اس ــي ازمان س ف
ــي كاس اخلليج، والدورات  ــيا للمرة االولى، وبطوالت العراق ف كاس اس
العربية، وبطوالت غرب اسيا وغيرها، وان يكون الالعبون على ثقة تامة 
ــا باقية الرائد في  ــعدته، وانه ــعب واس بان كرة القدم وحدت هذا الش
ــعب من خالل البطوالت التي تقدمها له، وامتنى ان يكون  ــعاد الش اس
ــارة،  تفكير الالعبني ابعد من انها مباراة بكرة القدم تقبل الفوز واخلس
ــعب من حالة االحباط والياس الى حالة الفرح  النها مباراة تنقل الش

الغامر، واالبتهاج.
حتية لكم يا ابطال العراق، وانتم تكتبون تاريخا مجيدا لشعب العراق 
ــى جراحاته ومعاناته، وينشد اليكم ويتابعكم بكل  االبي، الذي ينس
ــفاه اعتادت على العويل على  ــمة على ش االمور الجل ان تزرعوا البس
ابناء، واباء، واخوان غادروا احلياة جراء التفجير، والتهجير، واملفخخات 
ــير الى امام في بطولة  واالهات، وانكم قادرون باذن اهلل على الفوز والس

اسيا.

ال لالستحواذ
وقفة 

عادل العتابي

لنا كامل الثقة 
بمنتخبنا يف تجاوز 
العقبة القطرية من 
خالل اللعب الرجولي، 
واستذكار واستحضار 
كل االمور التي صنعها 
ابطال العراق يف ازمان 
سابقة 

ما على العبينا اال 
الهمة العالية املعروفة 
عنهم واالبتعاد عن 
االعرتاض على كل 
صافرة يطلقها حكم 
املباراة

لقاء التحالف الدولي وابطال العراق 

كاتانيش 

بوسيوفالجزارالزين  

مهند

الصحفيون العرب في قطر :
مهمة العنابي عسرية امام اسود الرافدين والفائز منهما سينال كأس اسيا

هازارد يؤجل رحيله إىل ريال مدريد 
لسبب وحيد

أنقذ األرجنتيني ليونيل ميسي فريقه 
فالفيردي  إرنستو  ومدربه  برشلونة 
من فخ ضيفه ليغانيس عندما قادها 
إلى الفوز 3-1 األحد في ختام املرحلة 
احلادية والعشرين من الدوري اإلسباني 
يدفع  فالفيردي  وكاد  القدم.  لكرة 
ميسي  جنمه  على  اإلبقاء  قراره  ثمن 
كان  ليغانيس  ألن  البدالء  دكة  على 
ثمينة  نقطة  اقتناص  إلى  طريقه  في 
بإدراكه التعادل مطلع الشوط الثاني، 
 63 الدقيقة  في  به  الدفع  قرر  لكنه 
السابع  فوزه  إلى  قيادته  في  وجنح 
على التوالي والرابع عشر هذا املوسم 
الذي  الثاني  الهدف  في  مبساهمته 
سواريز،  لويس  األوروغوياني  سجله 
 18 إلى  رصيده  رافعا  الثالث  وسجل 
هدفا في صدارة الئحة الهدافني و401 
في  موقعه  برشلونة  وعزز  الليغا.  في 
الصدارة برصيد 46 نقطة وأعاد الفارق 
إلى 5 نقاط بينه وبني مطارده املباشر 
مضيفه  على  الفائز  مدريد  أتلتيكو 
نقاط  و10  السبت،  3-صفر  هويسكا 
على  والفائز  الثالث  مدريد  ريال  عن 
إشبيلية 2-صفر السبت أيضا. وفاجأ 
فالفيردي اجلميع بإبقائه على ميسي 

دكة  على  راكيتيتش  إيفان  والكرواتي 
أمام  املرتقبة  للقمة  ترقبا  البدالء 
إشبيلية غدا األربعاء في األندلس في 
ذهاب الدور ربع النهائي ملسابقة كأس 
إسبانيا، فمنح الفرصة للواعد كارليس 
ألينيا والبرازيلي فيليبي كوتينيو. وكان 
وحاول  البداية  منذ  األفضل  برشلونة 
الذين  ضيوفه  شباك  هز  عدة  مرات 
لكن  الدفاع  كانوا منظمني جيدا في 
عندما   33 الدقيقة  حتى  جدوى  دون 
تبادل الدولي الفرنسي عثمان دميبيلي 
اليسرى  اجلهة  في  ألبا  مع  الكرة 
نقطة  عند  زاحفة  األخير  له  فهيأها 
ارتطمت  زاحفة  بيمناه  تابعها  اجلزاء 
الشباك  وعانقت  األيسر  بالقائم 

إدراك التعادل  )33(.وجنح ليغانيس في 
استغل  عندما  الثاني  الشوط  مطلع 
الدمناركي مارتن برايثوايت كرة عرضية 
يوسف  املغربي  الدولي  للمهاجم 
املرمى  تابعها بيسراه داخل  النصيري 
مبيسي  فالفيردي  ودفع   .)57( اخلالي 
والبرازيلي  ألينيا  مكان  وراكيتيتش 
موجعة  ضربة  تلقى  لكنه   ،)63( أرثر 
بإصابة دميبيلي في قدمه اليسرى )64( 
مكانه  مالكولم  البرازيلي  فأشرك 
)69(. وجنح برشلونة في التقدم مجددا 
عندما أطلق ميسي كرة قوية بيسراه 
حارس  فأبعدها  املنطقة  خارج  من 
املرمى إيفان كويار بيمناه وتهيأت أمام 
سواريز  لويس  األوروغوياني  الدولي 

الذي تابعها بيسراه داخل املرمى بعد 
التحام مع احلارس فلجأ احلكم لتقنية 
صحة  لتأكيد  بالفيديو  املساعدة 
الهدف )71(.وهو الهدف اخلامس عشر 
ميسي  وطمأن  املوسم.  هذا  لسواريز 
الهدف  بتسجيله  برشلونة  أنصار 
قادها  منسقة  هجمة  بعد  الثالث 
ألبا  مع  مرتني  الكرة  وتبادل  بنفسه 
فسددها  املرمى  أمام  له  هيأها  الذي 
لسكة  يعود  )90+2(.بيتيس  داخلها 
إلى  بيتيس  ريال  وعاد  االنتصارات 
سكة االنتصارات بفوزه الصعب على 
بيتيس  ريال  وبكر   .2-3 جيرونا  ضيفه 
كريستيان  مدافعه  عبر  بالتسجيل 
رد  الكاتالوني  الفريق  لكن   ،)12( تيو 
سيرانو  غارسيا  أليكس  عبر  بهدفني 
)36( والعاجي سيدو دومبيا )44(.وأدرك 
لورين مورون التعادل للفريق األندلسي 
وانتظر   ،)54( الثاني  الشوط  مطلع 
الوقت  من  الرابعة  الدقيقة  حتى 
الفوز  هدف  لتسجيل  الضائع  بدل 
سيرجيو  لها  انبرى  جزاء  ركلة  من 
الثامن  الفوز  بنجاح.وهو  كاناليس 
بعد  واألول  املوسم  هذا  بيتيس  لريال 
في  موقعه  فعزز  وخسارتني  تعادل 
في  نقطة.   29 برصيد  السابع  املركز 

املقابل، مني جيرونا بخسارته الثالثة 
لم  التي  األخيرة  السبع  مبارياته  في 
الفوز فتجمد رصيده  يذق فيها طعم 
عند 24 نقطة وتراجع إلى املركز احلادي 
اخمليبة  نتائجه  فياريال  وواصل  عشر. 
بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه 
بلباو  أتلتيك  1-1.وكان  بلباو  أتلتيك 
النيران  بفضل  بالتسجيل  البادئ 
الصديقة عندما سجل خاومي كوستا 
الدقيقة  في  فريقه  مرمى  في  باخلطأ 
19، وانتظر فياريال الدقيقة 71 إلدراك 
الدولي  املهاجم  بواسطة  التعادل 
وهو  إيكامبي.  توكو  كارل  الكاميروني 
املوسم  التاسع لفياريال هذا  التعادل 
فقط  انتصارات  و3  هزائم   8 مقابل 
في  االنتصار  يذق طعم  لم  بأنه  علما 
في  فبقي  األخيرة  السبع  مبارياته 
املركز التاسع عشر قبل األخير برصيد 
18 نقطة، فيما توقفت صحوة أتلتيك 
بلباو عند فوزين متتاليني فسقط في 
هذا  احلادية عشرة  للمرة  التعادل  فخ 
رصيده  فرفع  هزائم   5 مقابل  املوسم 
إلى 23 نقطة في املركز الثالث عشر. 
على  الفوز  في  فايكانو  رايو  وفرط 
في  وسقط  سوسييداد  ريال  ضيفه 

فخ التعادل 2-2.

بني  الـ16  دور  إلى  املتأهلة  فيتنام  فاجأت 
الثالث  املركز  احتلت  منتخبات  أربعة  أفضل 
الثانية  اجملموعة  بطل  األردن  اجملموعات  دور  في 
تعادلهما  بعد   2-4 الترجيح  بركالت  وأقصته 
1-1، لتصبح أول املتأهلني إلى ربع نهائي كأس 
آسيا 2019 لكرة القدم في اإلمارات األحد على 
عبر  األردن  تقدمت  دبي.  في  مكتوم  آل  استاد 
بهاء عبدالرحمن )39( قبل أن يعادل كونغ فونغ 
نغوين )51( لفيتنام التي ضربت موعدا في ربع 
الفائز  اليابان  مع  اخلميس  غد  بعد  النهائي 
منتخب  مدرب  السعودية.وفشل  على  أمس 
في  بوركيلمانز  فيتال  البلجيكي  »النشامى« 
غرار  على  النهائي  ربع  الدور  الى  فريقه  قيادة 
اجلوهري  محمود  الراحل  املصري  مع   2004
و2011 مع العراقي عدنان حمد.وقال بوركيلمانز 
صنعنا  جيدا  كان  األول  »الشوط  املباراة  بعد 
في  ينتبهوا  أن  لالعبني  قلت  كثيرة.  فرصا 
ما  وهذا  ويضغطون.  سيردون  الثاني،  الشوط 
واجهنا  »بعدها  تابع  الهدف«.  فسجلوا  حدث 
الى  باالضافة  وتراجعنا،  اللياقة  في  مشكالت 
ركالت  الى  وصلنا  النهاية  وفي  والتوتر،  القلق 
يسجل  الذي  للمهاجم  افتقدنا  الترجيح. 
تستحق  فيتنام  ان  أعتقد  الفرص.  أنصاف  من 
األول في صدارة  الدور  أنهى  األردن  الفوز«. وكان 
أستراليا  على  بانتصارين  الثانية  اجملموعة 
حاملة اللقب في 2015 بهدف، وسوريا بهدفني، 
قبل التعادل السلبي مع فلسطني. من جهتها، 

تلقت فيتنام خسارتني ضمن اجملموعة الرابعة، 
على  الفوز  قبل  صفر-2  وإيران   3-2 العراق  أمام 
البطولة  في  سجل  ما  أن  غير  2-صفر.  اليمن 
لفيتنام  بالنسبة  سابقة  يعتبر  ال  الراهنة 
ربع  ببلوغها  مماثل  إجناز  على  بصمت  بعدما 
حني   2007 عام  األولى  مشاركتها  في  النهائي 
تايالند  بجانب  األربعة  املنظمني  بني  كانت 
الفيتنامية  الكرة  وتدين  واندونيسيا.  وماليزيا 
اجلنوبي  الكوري  للمدرب  األخيرة  بإجنازاتها 
في  األول  النجم  يعتبر  الذي  هانغ-سيو  بارك 
التتويج  الى  البالد  قاد  بعدما  النقلة،  هذه 
)آسيان(  آسيا  شرق  جنوب  دول  رابطة  ببطولة 
في كانون األول/ديسمبر 2018، فضال عن بلوغ 
نهائي كأس اسيا حتت 23 عاما، ونصف نهائي 

آب/أغسطس  في  االسيوية  االلعاب  بطولة 
اجلانبني  من  بحذر  األحد  مباراة  وبدأت  املاضي. 
دوان  هاو  فان  من  فيتنامية  تسديدة  خرقته 
لم  فيتنام  أن  بوضوح  وبدا   .)8( املرمى  خارج 
لتأهلها  نظرا  نقص  بعقدة  اللقاء  تدخل 
املتأخر، فتبادل العبوها السيطرة مع األردنيني، 
وسنحت لهم فرصة إثر كرة عرضية من هونغ 
في  يتابعها  من  جتد  لم  الدفاع  خلف  دو  دونغ 
فرصة  والحت   .)11( شفيع  عامر  احلارس  مرمى 
لياسني  الكرة  وصلت  عندما  لألردن  خطيرة 
البخيت على بعد أمتار من املرمى فسددها فوق 
املرمى املشرع أمامه )19(، قبل ان يخترق زميله 
موسى التعمري من اليمني ويسدد كرة ضعيفة 
في  لفيتنام  األخطر  الفرصة  وسنحت   .)26(

الدقيقة 35 من تسديدة رائعة لفان هوان دوان 
الدفاع.  فأبعدها  وارتدت  شفيع  القائد  صدها 
الدقيقة  في  حرة  ضربة  على  األردن  وحصل 
على حافة  العجالني  اثر خطأ على سالم   38
اجلهة اليمنى من منطقة اجلزاء، سددها بهاء 
مانحا  املرمى  سقف  في  قوية  عبدالرحمن 
شفيع  وأنقذ   .)39( املستحق  التقدم  فريقه 
مرماه من تسديدتني بعيدتني خطيرتني، األولى 
من هونغ دونغ دو )43( والثانية من ترونغ هوانغ 
)45+1(. وفرضت فيتنام سيطرتها على  نغوين 
الشوط الثاني وسط تراجع أردني، وسدد كوانغ 
الالعبني  بأحد  اصطدمت  كرة  نغوين  هاي 
وغيرت اجتاهها اال ان شفيع أنقذ املوقف )50(. 
ولعب ترونغ هوانغ نغوين عرضية وجدت كونغ 
غفلة  في  سددها  املنطقة  في  نغوين  فونغ 
 .)51( التعادل  مدركا  املرمى  في  املدافعني  من 
واقتربت فيتنام من التقدم للمرة األولى عندما 
كاد كوانغ هاي نغوين املنفرد باملرمى ان يسجل 
.)60( املوقف  أنقذ  ياسني  بني  أنس  أن  بيد 
وبلغت نسبة  الفيتنامية  األفضلية  واستمرت 
الدقيقة  في  املئة  في   60 منتخبها  استحواذ 
مرتدة  بهجمات  األردنيون  اكتفى  فيما   ،85
ينهي  دوك  فان  فان  وكاد  خطورة.  دون  خجولة 
األمور في الدقيقة األخيرة بيد أن تسديدته من 
داخل منطقة اجلزاء اصطدمت مبدافع وابتعدت، 
ويتجه  النهاية  صافرة  احلكم  يطلق  أن  قبل 
اإلرهاق  وبدا  إضافيني.  شوطني  الى  الفريقان 
من  اإلضافي.  الوقت  في  الالعبني  على  واضحا 

إقصاء  من  اليابان  منتخب  متكن  آخر  جانب 
دور الستة عشر لكأس  نظيره السعودي من 
آسيا املقامة حاليا في اإلمارات، بالفوز عليه 
هدف  وجاء  الشارقة.  مبلعب  نظيف،  هدف 
طريق  عن   20 الدقيقة  في  الوحيد  املباراة 
منتخب  ليتأهل  تومياسو،  تاكيهيرو  املدافع 
اليابان ملقابلة فيتنام في ربع النهائي، بعدما 
الترجيح.  بضربات  األردن  إقصاء  من  متكنت 
من  الثانية  الدقيقة  في  كان  تهديد  أول 
املباراة للمنتخب السعودي، بعد متريرة خلف 
املتقدم  إلى  املقهوي  حسني  من  املدافعني 
إلى  برأسه  حولها  والذي  فتيل،  آل  محمد 
استمر  اليابان.  ملنتخب  األمين  القائم  جانب 
اليابان،  على  السعودي  املنتخب  ضغط 
الدقيقة  الثانية لألخضر في  الفرصة  وكانت 

12 عن طريق تسديدة من خارج منطقة اجلزاء 
الشباك.  إلى  متر  لم  البيشي،  العزيز  عبد  عبر 
في  السعودي  نظيره  الياباني  املنتخب  وفاجأ 
أول محاولة على املرمى في الدقيقة 20، بضربة 
املدافع  رأس  على  شيباساكي،  نفذها  ركنية 
املتقدم تومياسو، الذي صعد بدون رقابة وحول 
الكرة في شباك األخضر معلًنا عن الهدف األول. 
وتأخر رد فعل املنتخب السعودي، وفي الدقيقة 
35 اخترق فهد املولد، ووصلت الكرة إلى هاتان 
باهبري الذي سددها بقوة بجانب القائم األمين. 
هناك  تكن  لم  األول،  الشوط  نهاية  وحتى 
في  األخضر  وفشل  للمنتخبني،  خطورة  أي 
اليابان  بتقدم  الشوط  لينتهي  التعادل،  إدراك 

من  بقوة  الثاني  الشوط  نظيف.بدأ  بهدف 
املنتخب السعودي، وكان أول تهديد عن طريق 
منطقة  خارج  من  بتسديدة  الدوسري  سالم 
احلارس  يد  في  سهلة  ذهبت  ولكنها  اجلزاء، 
 ،48 الدقيقة  في  الياباني  املنتخب  ورد  جوندا. 
مايا  رأس  على  شيباساكي  نفذها  ثابتة  بكرة 
أمسك  العويس  محمد  احلارس  ولكن  يوشيدا 
الهجمة  كانت   60 الدقيقة  بنجاح.وفي  الكرة 
األخطر لليابان بعد انفراد من موتو، الذي تأخر 
في التسديد حتى عودة ياسر الشهراني الذي 
الكرة وخرجت لضربة ركنية.ورد  به  اصطدمت 
املنتخب السعودي في الدقيقة 62 بعد اختراق 
رائع من فهد املولد على اليمني، وأرسل عرضية 

أرضية إلى سالم الدوسري على حدود منطقة 
مرمى  فوق  متاًما  بعيدة  سددها  ولكنه  اجلزاء، 
السعودي،  املنتخب  ضغط  واستمر  اليابان. 
الدقيقة 65  وسدد هاتان باهبري كرة قوية في 
األيسر  القائم  بجانب  لتخرج  املباراة،  من عمر 
للمرمى الياباني. وفي الدقيقة 71 كانت الكرة 
من  عرضية  بعد  السعودية  ملنتخب  األخطر 
خلف  املتقدم  البليهي  لعلي  الدوسري  سالم 
بشكل  أضاعها  البليهي  ولكن  اليابان،  دفاع 
املباراة  نهاية  اليابان.وحتى  عارضة  فوق  غريب 
على  السعودي  املنتخب  سيطرة  استمرت 
للتسجيل،  مستمرة  محاوالت  وسط  الكرة 

لكن دفاع اليابان كان قويا.

هازارد،  إيدين  البلجيكي  النجم  يسعى 
ناديه  إلقناع  تشيلسي،  وسط  العب 
خالل  مدريد  ريال  لصالح  عنه  بالتخلي 
املقبلة.  الصيفية  االنتقاالت  فترة 
اإلسبانية  »ماركا«  صحيفة  وأشارت 
بالضغط  يقوم  لن  هازارد  أن  إلى 
أجل  من  تشيلسي  إدارة  على 
املوافقة على رحيله في يناير 
احلالي، في ظل الصعاب التي 
يواجهها البلوز حاليا، وتراجع 
وأضافت  كبير.  بشكل  النتائج 
سيحاول  هازارد  أن  الصحيفة 
على  باملوافقة  ناديه  إقناع 
عرض ريال مدريد في الصيف، 
 100 إلى  يصل  أن  واملتوقع 
عقده  ألن  يورو،  مليون 
في  سينتهي  البلوز  مع 
صيف 2020. ومن املتوقع 
على  تشيلسي  يوافق  أن 
املوسم،  نهاية  في  مدريد  ريال  عرض 
جتديد  في  هازارد  رغبة  عدم  ظل  في 
إلى  باإلضافة  اآلن،  حتى  عقده 
حتقيق  في  اإلجنليزي  النادي  رغبة 
النجم  من  مادية  استفادة  أقصى 
صاحب  هازارد  أن  يذكر  البلجيكي. 
العبي  أفضل  يعد  عاًما   28 الـ 
تشيلسي في املوسم احلالي، بعد 
 10 لـ  وصناعته  هدفا  لـ12  إحرازه 

في جميع املسابقات حتى اآلن.

وضع لوس أجنلوس كليبرز، حًدا خلمس 
103-95 على  وتغلب  متتالية،  هزائم 
مستضيفه سان أنطونيو سبيرز في 
للمحترفني،  األمريكي  السلة  دوري 
روز  ديريك  املاضية.وأحرز  الليلة 
النهاية،  من  ثانية   0.6 قبل  نقطتني 
فوزًا  تيمبرولفز  مينيسوتا  ليمنح 
صنز. فينكس  على   114-116 مثيًرا 
واحدة  مرة  سوى  سبيرز  يتقدم  ولم 
كليبرز  سيطر  وبعدها  املباراة،  في 
بداية  في  نقطة   19 إلى  الفارق  ورفع 
الضيف  الفريق  الثاني.وصمد  الربع 
أمام انتفاضة سبيرز في بداية الربع 

الثالث، ليتقاسم الفريقان الفوز في 
ودخل  املوسم.  هذا  مواجهات  أربع 
تيمبرولفز الربع األخير متأخرا بفارق 
5 نقاط، لكن روز أحرز 12 من 25 نقطة 
لالنتصار.وتقاسم  ليقوده  للفريق 
الفريقان، الفوز في مباراتني حتى اآلن 
هذا املوسم، بعدما فاز صنز 99-107 
املاضي.  أول  ديسمبر/كانون   15 في 
31 نقطة،  املباراة مسجاًل  روز  وأنهى 
فيما أضاف زميله كارل أنطوني تاونز 
كرة   12 على  واستحوذ  نقطة،   30
الرابعة  الهزمية  صنز  وتلقى  مرتدة. 
املركز  في  ليستقر  التوالي،  على 
انتصارًا  الغرب برصيد 11  األخير في 

في 48 مباراة.
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ــباني  ــر مدرب منتخب تونس لليد، اإلس عّب
ــور  ــرته لتكبد نس ــي جيرونا، عن حس تون
ــي  ــدة في الدور الرئيس ــاج هزمية جدي قرط
ــام نظيره  ــاء األحد، أم ــكأس العالم، مس ل
ــال جيرونا، في  ــة 22-26. وق ــري، بنتيج اجمل
ــس أمام  ــة أم ــد هزمي ــي: »بع ــح إذاع تصري
ــل أفضل من  ــت أنتظر ردة فع ــويد، كن الس
ــر منا  ــع ينتظ ــاج، وكان اجلمي ــور قرط نس

ــبها«. ــاراة كان باإلمكان كس الفوز في مب
ــرة التي قمنا بها  ــاف: »األخطاء الكثي وأض
على املستوى الهجومي حرمتنا من الفوز، 
ــجل إال 8  ــي لم نس ــوط الثان ــالل الش فخ

أهداف، وبهذه احلصيلة ال ميكن االنتصار«.
وواصل جيرونا: »منتخب تونس قام بأخطاء 
تكتيكية علينا تداركها قبل خوض مباراتنا 
ضد مصر، التي نحرص على كسبها إلنهاء 

املونديال في ترتيب أفضل«.

مدرب يد تونس: األخطاء حرمتنا من الفوز على اجملر
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كليربز ينتفض أمام سبريز
يف دوري السلة األمريكي

سائق  فيتل،  سيباستيان  األملاني  أبدى 
فيراري، ترحيبه بانضمام مايك شوماخر، 
ابن أسطورة سباقات السيارات األملاني، 
سائقي  أكادميية  إلى  شوماخر،  مايكل 
خالل  فيتل،  وصرح  فيراري.  سيارات 
في  االبن،  شوماخر  برفقة  تواجده 
مكسيكيو  املكسيكية  العاصمة 
سيتي، حلضور إحدى الفعاليات اخلاصة 
احلال  بطبيعة  »إنه  السيارات  بسباقات 

أمر رائع بالنسبة له«. وأضاف »ال ينبغي 
خاصة  التوقعات،  سقف  يرفع  أن  للمرء 
في بداية مشواره، ألن فورموال 1 معقدة 
مخلصا  يبقى  أن  نأمل  دعونا  للغاية.. 
معي«.  القيادة  ويتولى  طويلة،  لفترة 
توج  الذي  شوماخر،  صرح  جانبه،  ومن 
املوسم  األوروبية، في   3 فورموال  ببطولة 
باالنضمام  للغاية  سعيد  »إنني  املاضي 
رسميا لفيراري، وأن يصبح مسموحا لي 
بالوقوف هنا، كسائق ألكادميية الفريق«. 

بلغ  الذي  شوماخر،  مايكل  أن  يذكر 
توج  احلالي،  الشهر  في  اخلمسني  عامه 
إجمالي  من  فيراري،  مع  ألقاب  بخمسة 
مسيرته  خالل  نالها  ألقاب  سبعة 
لسباقات  العالم  بطولة  في  الرياضية، 
سيارات فورموال 1. وتعرض شوماخر األب 
حادث  خالل  الرأس،  في  خطيرة  إلصابة 
مستمر  وهو  أعوام،  خمسة  منذ  تزلج 
مبدينة  التأهيل،  إعادة  عملية  في  حاليا 

جالند السويسرية.

فيتل: أمتنى القيادة جبانب شوماخر الصغري

فيتنام تفاجئ األردن وختطف أوىل بطاقات ربع النهائي وتذهب إىل دور الـ 8
األخضر السعودي يودع البطولة من أول األدوار اإلقصائية وبهدف يتيم اليابان حتلق للدور املقبل

في بطولة كأس األمم اآلسيوية .. دور الـ16 يخرج المنتخبات العربية واحدًا تلو اآلخر

سيمونا  من  رائعة  انتفاضة  ويليامز  سيرينا  أحبطت 
وتبلغ  و4-6  و6-4   1-6 لتفوز  عامليا،  األولى  املصنفة  هاليب 
دور الثمانية في أستراليا املفتوحة. وكسرت هاليب إرسال 
املباراة، لكن كان هذا كل ما  األول من  سيرينا في الشوط 
اجملموعة  في  عليه  احلصول  الرومانية  الالعبة  استطاعت 
 23 على  احلاصلة  األمريكية  الالعبة  أنهتها  التي  األولى، 
دقيقة   20 في  لصاحلها  الكبرى  األربع  البطوالت  في  لقبا 
فقط.وانتفضت هاليب بطلة فرنسا املفتوحة في اجملموعة 

الثانية لتعادل النتيجة 1-1 بعد أن كسرت إرسال سيرينا 
للمرة الثانية.لكن سيرينا الفائزة بلقب أستراليا املفتوحة 
من  السابع  الشوط  في  هاليب  إرسال  كسرت  مرات،   7
اجملموعة احلاسمة، لتنهي املباراة لصاحلها في ساعة و47 
دقيقة من اللعب.وستلتقي سيرينا مع التشيكية كارولينا 
قبل  الدور  في  مكان  على  السابعة،  املصنفة  بليسكوفا، 
مباراة  »كانت  بامللعب  مقابلة  في  سيرينا  النهائي.وقالت 
صعبة جدا وكانت هناك بعض النقاط التي ال تصدق، لكني 

أعشق التنس، من الرائع العودة للعب على هذا امللعب«.

سريينا تتجاوز هاليب وتضرب موعداً مع بليسكوفا

ميسي ينقذ برشلونة من فخ ليغانيس ويواصل انتصاراته



هازارد يؤجل رحيله إىل ريال مدريد 
لسبب وحيد

أنقذ األرجنتيني ليونيل ميسي فريقه 
فالفيردي  إرنستو  ومدربه  برشلونة 
من فخ ضيفه ليغانيس عندما قادها 
إلى الفوز 3-1 األحد في ختام املرحلة 
احلادية والعشرين من الدوري اإلسباني 
يدفع  فالفيردي  وكاد  القدم.  لكرة 
ميسي  جنمه  على  اإلبقاء  قراره  ثمن 
كان  ليغانيس  ألن  البدالء  دكة  على 
ثمينة  نقطة  اقتناص  إلى  طريقه  في 
بإدراكه التعادل مطلع الشوط الثاني، 
 63 الدقيقة  في  به  الدفع  قرر  لكنه 
السابع  فوزه  إلى  قيادته  في  وجنح 
على التوالي والرابع عشر هذا املوسم 
الذي  الثاني  الهدف  في  مبساهمته 
سواريز،  لويس  األوروغوياني  سجله 
 18 إلى  رصيده  رافعا  الثالث  وسجل 
هدفا في صدارة الئحة الهدافني و401 
في  موقعه  برشلونة  وعزز  الليغا.  في 
الصدارة برصيد 46 نقطة وأعاد الفارق 
إلى 5 نقاط بينه وبني مطارده املباشر 
مضيفه  على  الفائز  مدريد  أتلتيكو 
نقاط  و10  السبت،  3-صفر  هويسكا 
على  والفائز  الثالث  مدريد  ريال  عن 
إشبيلية 2-صفر السبت أيضا. وفاجأ 
فالفيردي اجلميع بإبقائه على ميسي 

دكة  على  راكيتيتش  إيفان  والكرواتي 
أمام  املرتقبة  للقمة  ترقبا  البدالء 
إشبيلية غدا األربعاء في األندلس في 
ذهاب الدور ربع النهائي ملسابقة كأس 
إسبانيا، فمنح الفرصة للواعد كارليس 
ألينيا والبرازيلي فيليبي كوتينيو. وكان 
وحاول  البداية  منذ  األفضل  برشلونة 
الذين  ضيوفه  شباك  هز  عدة  مرات 
لكن  الدفاع  كانوا منظمني جيدا في 
عندما   33 الدقيقة  حتى  جدوى  دون 
تبادل الدولي الفرنسي عثمان دميبيلي 
اليسرى  اجلهة  في  ألبا  مع  الكرة 
نقطة  عند  زاحفة  األخير  له  فهيأها 
ارتطمت  زاحفة  بيمناه  تابعها  اجلزاء 
الشباك  وعانقت  األيسر  بالقائم 

إدراك التعادل  )33(.وجنح ليغانيس في 
استغل  عندما  الثاني  الشوط  مطلع 
الدمناركي مارتن برايثوايت كرة عرضية 
يوسف  املغربي  الدولي  للمهاجم 
املرمى  تابعها بيسراه داخل  النصيري 
مبيسي  فالفيردي  ودفع   .)57( اخلالي 
والبرازيلي  ألينيا  مكان  وراكيتيتش 
موجعة  ضربة  تلقى  لكنه   ،)63( أرثر 
بإصابة دميبيلي في قدمه اليسرى )64( 
مكانه  مالكولم  البرازيلي  فأشرك 
)69(. وجنح برشلونة في التقدم مجددا 
عندما أطلق ميسي كرة قوية بيسراه 
حارس  فأبعدها  املنطقة  خارج  من 
املرمى إيفان كويار بيمناه وتهيأت أمام 
سواريز  لويس  األوروغوياني  الدولي 

الذي تابعها بيسراه داخل املرمى بعد 
التحام مع احلارس فلجأ احلكم لتقنية 
صحة  لتأكيد  بالفيديو  املساعدة 
الهدف )71(.وهو الهدف اخلامس عشر 
ميسي  وطمأن  املوسم.  هذا  لسواريز 
الهدف  بتسجيله  برشلونة  أنصار 
قادها  منسقة  هجمة  بعد  الثالث 
ألبا  مع  مرتني  الكرة  وتبادل  بنفسه 
فسددها  املرمى  أمام  له  هيأها  الذي 
لسكة  يعود  )90+2(.بيتيس  داخلها 
إلى  بيتيس  ريال  وعاد  االنتصارات 
سكة االنتصارات بفوزه الصعب على 
بيتيس  ريال  وبكر   .2-3 جيرونا  ضيفه 
كريستيان  مدافعه  عبر  بالتسجيل 
رد  الكاتالوني  الفريق  لكن   ،)12( تيو 
سيرانو  غارسيا  أليكس  عبر  بهدفني 
)36( والعاجي سيدو دومبيا )44(.وأدرك 
لورين مورون التعادل للفريق األندلسي 
وانتظر   ،)54( الثاني  الشوط  مطلع 
الوقت  من  الرابعة  الدقيقة  حتى 
الفوز  هدف  لتسجيل  الضائع  بدل 
سيرجيو  لها  انبرى  جزاء  ركلة  من 
الثامن  الفوز  بنجاح.وهو  كاناليس 
بعد  واألول  املوسم  هذا  بيتيس  لريال 
في  موقعه  فعزز  وخسارتني  تعادل 
في  نقطة.   29 برصيد  السابع  املركز 

املقابل، مني جيرونا بخسارته الثالثة 
لم  التي  األخيرة  السبع  مبارياته  في 
الفوز فتجمد رصيده  يذق فيها طعم 
عند 24 نقطة وتراجع إلى املركز احلادي 
اخمليبة  نتائجه  فياريال  وواصل  عشر. 
بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه 
بلباو  أتلتيك  1-1.وكان  بلباو  أتلتيك 
النيران  بفضل  بالتسجيل  البادئ 
الصديقة عندما سجل خاومي كوستا 
الدقيقة  في  فريقه  مرمى  في  باخلطأ 
19، وانتظر فياريال الدقيقة 71 إلدراك 
الدولي  املهاجم  بواسطة  التعادل 
وهو  إيكامبي.  توكو  كارل  الكاميروني 
املوسم  التاسع لفياريال هذا  التعادل 
فقط  انتصارات  و3  هزائم   8 مقابل 
في  االنتصار  يذق طعم  لم  بأنه  علما 
في  فبقي  األخيرة  السبع  مبارياته 
املركز التاسع عشر قبل األخير برصيد 
18 نقطة، فيما توقفت صحوة أتلتيك 
بلباو عند فوزين متتاليني فسقط في 
هذا  احلادية عشرة  للمرة  التعادل  فخ 
رصيده  فرفع  هزائم   5 مقابل  املوسم 
إلى 23 نقطة في املركز الثالث عشر. 
على  الفوز  في  فايكانو  رايو  وفرط 
في  وسقط  سوسييداد  ريال  ضيفه 

فخ التعادل 2-2.

بني  الـ16  دور  إلى  املتأهلة  فيتنام  فاجأت 
الثالث  املركز  احتلت  منتخبات  أربعة  أفضل 
الثانية  اجملموعة  بطل  األردن  اجملموعات  دور  في 
تعادلهما  بعد   2-4 الترجيح  بركالت  وأقصته 
1-1، لتصبح أول املتأهلني إلى ربع نهائي كأس 
آسيا 2019 لكرة القدم في اإلمارات األحد على 
عبر  األردن  تقدمت  دبي.  في  مكتوم  آل  استاد 
بهاء عبدالرحمن )39( قبل أن يعادل كونغ فونغ 
نغوين )51( لفيتنام التي ضربت موعدا في ربع 
الفائز  اليابان  مع  اخلميس  غد  بعد  النهائي 
منتخب  مدرب  السعودية.وفشل  على  أمس 
في  بوركيلمانز  فيتال  البلجيكي  »النشامى« 
غرار  على  النهائي  ربع  الدور  الى  فريقه  قيادة 
اجلوهري  محمود  الراحل  املصري  مع   2004
و2011 مع العراقي عدنان حمد.وقال بوركيلمانز 
صنعنا  جيدا  كان  األول  »الشوط  املباراة  بعد 
في  ينتبهوا  أن  لالعبني  قلت  كثيرة.  فرصا 
ما  وهذا  ويضغطون.  سيردون  الثاني،  الشوط 
واجهنا  »بعدها  تابع  الهدف«.  فسجلوا  حدث 
الى  باالضافة  وتراجعنا،  اللياقة  في  مشكالت 
ركالت  الى  وصلنا  النهاية  وفي  والتوتر،  القلق 
يسجل  الذي  للمهاجم  افتقدنا  الترجيح. 
تستحق  فيتنام  ان  أعتقد  الفرص.  أنصاف  من 
األول في صدارة  الدور  أنهى  األردن  الفوز«. وكان 
أستراليا  على  بانتصارين  الثانية  اجملموعة 
حاملة اللقب في 2015 بهدف، وسوريا بهدفني، 
قبل التعادل السلبي مع فلسطني. من جهتها، 

تلقت فيتنام خسارتني ضمن اجملموعة الرابعة، 
على  الفوز  قبل  صفر-2  وإيران   3-2 العراق  أمام 
البطولة  في  سجل  ما  أن  غير  2-صفر.  اليمن 
لفيتنام  بالنسبة  سابقة  يعتبر  ال  الراهنة 
ربع  ببلوغها  مماثل  إجناز  على  بصمت  بعدما 
حني   2007 عام  األولى  مشاركتها  في  النهائي 
تايالند  بجانب  األربعة  املنظمني  بني  كانت 
الفيتنامية  الكرة  وتدين  واندونيسيا.  وماليزيا 
اجلنوبي  الكوري  للمدرب  األخيرة  بإجنازاتها 
في  األول  النجم  يعتبر  الذي  هانغ-سيو  بارك 
التتويج  الى  البالد  قاد  بعدما  النقلة،  هذه 
)آسيان(  آسيا  شرق  جنوب  دول  رابطة  ببطولة 
في كانون األول/ديسمبر 2018، فضال عن بلوغ 
نهائي كأس اسيا حتت 23 عاما، ونصف نهائي 

آب/أغسطس  في  االسيوية  االلعاب  بطولة 
اجلانبني  من  بحذر  األحد  مباراة  وبدأت  املاضي. 
دوان  هاو  فان  من  فيتنامية  تسديدة  خرقته 
لم  فيتنام  أن  بوضوح  وبدا   .)8( املرمى  خارج 
لتأهلها  نظرا  نقص  بعقدة  اللقاء  تدخل 
املتأخر، فتبادل العبوها السيطرة مع األردنيني، 
وسنحت لهم فرصة إثر كرة عرضية من هونغ 
في  يتابعها  من  جتد  لم  الدفاع  خلف  دو  دونغ 
فرصة  والحت   .)11( شفيع  عامر  احلارس  مرمى 
لياسني  الكرة  وصلت  عندما  لألردن  خطيرة 
البخيت على بعد أمتار من املرمى فسددها فوق 
املرمى املشرع أمامه )19(، قبل ان يخترق زميله 
موسى التعمري من اليمني ويسدد كرة ضعيفة 
في  لفيتنام  األخطر  الفرصة  وسنحت   .)26(

الدقيقة 35 من تسديدة رائعة لفان هوان دوان 
الدفاع.  فأبعدها  وارتدت  شفيع  القائد  صدها 
الدقيقة  في  حرة  ضربة  على  األردن  وحصل 
على حافة  العجالني  اثر خطأ على سالم   38
اجلهة اليمنى من منطقة اجلزاء، سددها بهاء 
مانحا  املرمى  سقف  في  قوية  عبدالرحمن 
شفيع  وأنقذ   .)39( املستحق  التقدم  فريقه 
مرماه من تسديدتني بعيدتني خطيرتني، األولى 
من هونغ دونغ دو )43( والثانية من ترونغ هوانغ 
)45+1(. وفرضت فيتنام سيطرتها على  نغوين 
الشوط الثاني وسط تراجع أردني، وسدد كوانغ 
الالعبني  بأحد  اصطدمت  كرة  نغوين  هاي 
وغيرت اجتاهها اال ان شفيع أنقذ املوقف )50(. 
ولعب ترونغ هوانغ نغوين عرضية وجدت كونغ 
غفلة  في  سددها  املنطقة  في  نغوين  فونغ 
 .)51( التعادل  مدركا  املرمى  في  املدافعني  من 
واقتربت فيتنام من التقدم للمرة األولى عندما 
كاد كوانغ هاي نغوين املنفرد باملرمى ان يسجل 
.)60( املوقف  أنقذ  ياسني  بني  أنس  أن  بيد 

وبلغت نسبة  الفيتنامية  األفضلية  واستمرت 
الدقيقة  في  املئة  في   60 منتخبها  استحواذ 
مرتدة  بهجمات  األردنيون  اكتفى  فيما   ،85
ينهي  دوك  فان  فان  وكاد  خطورة.  دون  خجولة 
األمور في الدقيقة األخيرة بيد أن تسديدته من 
داخل منطقة اجلزاء اصطدمت مبدافع وابتعدت، 
ويتجه  النهاية  صافرة  احلكم  يطلق  أن  قبل 
اإلرهاق  وبدا  إضافيني.  شوطني  الى  الفريقان 
من  اإلضافي.  الوقت  في  الالعبني  على  واضحا 

إقصاء  من  اليابان  منتخب  متكن  آخر  جانب 
دور الستة عشر لكأس  نظيره السعودي من 
آسيا املقامة حاليا في اإلمارات، بالفوز عليه 
هدف  وجاء  الشارقة.  مبلعب  نظيف،  هدف 
طريق  عن   20 الدقيقة  في  الوحيد  املباراة 
منتخب  ليتأهل  تومياسو،  تاكيهيرو  املدافع 
اليابان ملقابلة فيتنام في ربع النهائي، بعدما 
الترجيح.  بضربات  األردن  إقصاء  من  متكنت 
من  الثانية  الدقيقة  في  كان  تهديد  أول 
املباراة للمنتخب السعودي، بعد متريرة خلف 
املتقدم  إلى  املقهوي  حسني  من  املدافعني 
إلى  برأسه  حولها  والذي  فتيل،  آل  محمد 
استمر  اليابان.  ملنتخب  األمين  القائم  جانب 
اليابان،  على  السعودي  املنتخب  ضغط 
الدقيقة  الثانية لألخضر في  الفرصة  وكانت 

12 عن طريق تسديدة من خارج منطقة اجلزاء 
الشباك.  إلى  متر  لم  البيشي،  العزيز  عبد  عبر 
في  السعودي  نظيره  الياباني  املنتخب  وفاجأ 
أول محاولة على املرمى في الدقيقة 20، بضربة 
املدافع  رأس  على  شيباساكي،  نفذها  ركنية 
املتقدم تومياسو، الذي صعد بدون رقابة وحول 
الكرة في شباك األخضر معلًنا عن الهدف األول. 
وتأخر رد فعل املنتخب السعودي، وفي الدقيقة 
35 اخترق فهد املولد، ووصلت الكرة إلى هاتان 
باهبري الذي سددها بقوة بجانب القائم األمين. 
هناك  تكن  لم  األول،  الشوط  نهاية  وحتى 
في  األخضر  وفشل  للمنتخبني،  خطورة  أي 
اليابان  بتقدم  الشوط  لينتهي  التعادل،  إدراك 

من  بقوة  الثاني  الشوط  نظيف.بدأ  بهدف 
املنتخب السعودي، وكان أول تهديد عن طريق 
منطقة  خارج  من  بتسديدة  الدوسري  سالم 
احلارس  يد  في  سهلة  ذهبت  ولكنها  اجلزاء، 
 ،48 الدقيقة  في  الياباني  املنتخب  ورد  جوندا. 
مايا  رأس  على  شيباساكي  نفذها  ثابتة  بكرة 
أمسك  العويس  محمد  احلارس  ولكن  يوشيدا 
الهجمة  كانت   60 الدقيقة  بنجاح.وفي  الكرة 
األخطر لليابان بعد انفراد من موتو، الذي تأخر 
في التسديد حتى عودة ياسر الشهراني الذي 
الكرة وخرجت لضربة ركنية.ورد  به  اصطدمت 
املنتخب السعودي في الدقيقة 62 بعد اختراق 
رائع من فهد املولد على اليمني، وأرسل عرضية 

أرضية إلى سالم الدوسري على حدود منطقة 
مرمى  فوق  متاًما  بعيدة  سددها  ولكنه  اجلزاء، 
السعودي،  املنتخب  ضغط  واستمر  اليابان. 
الدقيقة 65  وسدد هاتان باهبري كرة قوية في 
األيسر  القائم  بجانب  لتخرج  املباراة،  من عمر 
للمرمى الياباني. وفي الدقيقة 71 كانت الكرة 
من  عرضية  بعد  السعودية  ملنتخب  األخطر 
خلف  املتقدم  البليهي  لعلي  الدوسري  سالم 
بشكل  أضاعها  البليهي  ولكن  اليابان،  دفاع 
املباراة  نهاية  اليابان.وحتى  عارضة  فوق  غريب 
على  السعودي  املنتخب  سيطرة  استمرت 
للتسجيل،  مستمرة  محاوالت  وسط  الكرة 

لكن دفاع اليابان كان قويا.

هازارد،  إيدين  البلجيكي  النجم  يسعى 
ناديه  إلقناع  تشيلسي،  وسط  العب 
خالل  مدريد  ريال  لصالح  عنه  بالتخلي 
املقبلة.  الصيفية  االنتقاالت  فترة 
اإلسبانية  »ماركا«  صحيفة  وأشارت 
بالضغط  يقوم  لن  هازارد  أن  إلى 
أجل  من  تشيلسي  إدارة  على 
املوافقة على رحيله في يناير 
احلالي، في ظل الصعاب التي 
يواجهها البلوز حاليا، وتراجع 
وأضافت  كبير.  بشكل  النتائج 
سيحاول  هازارد  أن  الصحيفة 
على  باملوافقة  ناديه  إقناع 
عرض ريال مدريد في الصيف، 
 100 إلى  يصل  أن  واملتوقع 
عقده  ألن  يورو،  مليون 
في  سينتهي  البلوز  مع 
صيف 2020. ومن املتوقع 
على  تشيلسي  يوافق  أن 
املوسم،  نهاية  في  مدريد  ريال  عرض 
جتديد  في  هازارد  رغبة  عدم  ظل  في 
إلى  باإلضافة  اآلن،  حتى  عقده 
حتقيق  في  اإلجنليزي  النادي  رغبة 
النجم  من  مادية  استفادة  أقصى 
صاحب  هازارد  أن  يذكر  البلجيكي. 
العبي  أفضل  يعد  عاًما   28 الـ 
تشيلسي في املوسم احلالي، بعد 
 10 لـ  وصناعته  هدفا  لـ12  إحرازه 

في جميع املسابقات حتى اآلن.

وضع لوس أجنلوس كليبرز، حًدا خلمس 
103-95 على  وتغلب  متتالية،  هزائم 
مستضيفه سان أنطونيو سبيرز في 
للمحترفني،  األمريكي  السلة  دوري 
روز  ديريك  املاضية.وأحرز  الليلة 
النهاية،  من  ثانية   0.6 قبل  نقطتني 
فوزًا  تيمبرولفز  مينيسوتا  ليمنح 
صنز. فينكس  على   114-116 مثيًرا 
واحدة  مرة  سوى  سبيرز  يتقدم  ولم 
كليبرز  سيطر  وبعدها  املباراة،  في 
بداية  في  نقطة   19 إلى  الفارق  ورفع 
الضيف  الفريق  الثاني.وصمد  الربع 
أمام انتفاضة سبيرز في بداية الربع 

الثالث، ليتقاسم الفريقان الفوز في 
ودخل  املوسم.  هذا  مواجهات  أربع 
تيمبرولفز الربع األخير متأخرا بفارق 
5 نقاط، لكن روز أحرز 12 من 25 نقطة 
لالنتصار.وتقاسم  ليقوده  للفريق 
الفريقان، الفوز في مباراتني حتى اآلن 
هذا املوسم، بعدما فاز صنز 99-107 
املاضي.  أول  ديسمبر/كانون   15 في 
31 نقطة،  املباراة مسجاًل  روز  وأنهى 
فيما أضاف زميله كارل أنطوني تاونز 
كرة   12 على  واستحوذ  نقطة،   30
الرابعة  الهزمية  صنز  وتلقى  مرتدة. 
املركز  في  ليستقر  التوالي،  على 
انتصارًا  الغرب برصيد 11  األخير في 

في 48 مباراة.
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ــباني  ــر مدرب منتخب تونس لليد، اإلس عّب
ــور  ــرته لتكبد نس ــي جيرونا، عن حس تون
ــي  ــدة في الدور الرئيس ــاج هزمية جدي قرط
ــام نظيره  ــاء األحد، أم ــكأس العالم، مس ل
ــال جيرونا، في  ــة 22-26. وق ــري، بنتيج اجمل
ــس أمام  ــة أم ــد هزمي ــي: »بع ــح إذاع تصري
ــل أفضل من  ــت أنتظر ردة فع ــويد، كن الس
ــر منا  ــع ينتظ ــاج، وكان اجلمي ــور قرط نس

ــبها«. ــاراة كان باإلمكان كس الفوز في مب
ــرة التي قمنا بها  ــاف: »األخطاء الكثي وأض
على املستوى الهجومي حرمتنا من الفوز، 
ــجل إال 8  ــي لم نس ــوط الثان ــالل الش فخ

أهداف، وبهذه احلصيلة ال ميكن االنتصار«.
وواصل جيرونا: »منتخب تونس قام بأخطاء 
تكتيكية علينا تداركها قبل خوض مباراتنا 
ضد مصر، التي نحرص على كسبها إلنهاء 

املونديال في ترتيب أفضل«.

مدرب يد تونس: األخطاء حرمتنا من الفوز على اجملر
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كليربز ينتفض أمام سبريز
يف دوري السلة األمريكي

سائق  فيتل،  سيباستيان  األملاني  أبدى 
فيراري، ترحيبه بانضمام مايك شوماخر، 
ابن أسطورة سباقات السيارات األملاني، 
سائقي  أكادميية  إلى  شوماخر،  مايكل 
خالل  فيتل،  وصرح  فيراري.  سيارات 
في  االبن،  شوماخر  برفقة  تواجده 
مكسيكيو  املكسيكية  العاصمة 
سيتي، حلضور إحدى الفعاليات اخلاصة 
احلال  بطبيعة  »إنه  السيارات  بسباقات 

أمر رائع بالنسبة له«. وأضاف »ال ينبغي 
خاصة  التوقعات،  سقف  يرفع  أن  للمرء 
في بداية مشواره، ألن فورموال 1 معقدة 
مخلصا  يبقى  أن  نأمل  دعونا  للغاية.. 
معي«.  القيادة  ويتولى  طويلة،  لفترة 
توج  الذي  شوماخر،  صرح  جانبه،  ومن 
املوسم  األوروبية، في   3 فورموال  ببطولة 
باالنضمام  للغاية  سعيد  »إنني  املاضي 
رسميا لفيراري، وأن يصبح مسموحا لي 
بالوقوف هنا، كسائق ألكادميية الفريق«. 

بلغ  الذي  شوماخر،  مايكل  أن  يذكر 
توج  احلالي،  الشهر  في  اخلمسني  عامه 
إجمالي  من  فيراري،  مع  ألقاب  بخمسة 
مسيرته  خالل  نالها  ألقاب  سبعة 
لسباقات  العالم  بطولة  في  الرياضية، 
سيارات فورموال 1. وتعرض شوماخر األب 
حادث  خالل  الرأس،  في  خطيرة  إلصابة 
مستمر  وهو  أعوام،  خمسة  منذ  تزلج 
مبدينة  التأهيل،  إعادة  عملية  في  حاليا 

جالند السويسرية.

فيتل: أمتنى القيادة جبانب شوماخر الصغري

فيتنام تفاجئ األردن وختطف أوىل بطاقات ربع النهائي وتذهب إىل دور الـ 8
األخضر السعودي يودع البطولة من أول األدوار اإلقصائية وبهدف يتيم اليابان حتلق للدور املقبل

في بطولة كأس األمم اآلسيوية .. دور الـ16 يخرج المنتخبات العربية واحدًا تلو اآلخر

سيمونا  من  رائعة  انتفاضة  ويليامز  سيرينا  أحبطت 
وتبلغ  و4-6  و6-4   1-6 لتفوز  عامليا،  األولى  املصنفة  هاليب 
دور الثمانية في أستراليا املفتوحة. وكسرت هاليب إرسال 
املباراة، لكن كان هذا كل ما  األول من  سيرينا في الشوط 
اجملموعة  في  عليه  احلصول  الرومانية  الالعبة  استطاعت 
 23 على  احلاصلة  األمريكية  الالعبة  أنهتها  التي  األولى، 
دقيقة   20 في  لصاحلها  الكبرى  األربع  البطوالت  في  لقبا 
فقط.وانتفضت هاليب بطلة فرنسا املفتوحة في اجملموعة 

الثانية لتعادل النتيجة 1-1 بعد أن كسرت إرسال سيرينا 
للمرة الثانية.لكن سيرينا الفائزة بلقب أستراليا املفتوحة 
من  السابع  الشوط  في  هاليب  إرسال  كسرت  مرات،   7
اجملموعة احلاسمة، لتنهي املباراة لصاحلها في ساعة و47 
دقيقة من اللعب.وستلتقي سيرينا مع التشيكية كارولينا 
قبل  الدور  في  مكان  على  السابعة،  املصنفة  بليسكوفا، 
مباراة  »كانت  بامللعب  مقابلة  في  سيرينا  النهائي.وقالت 
صعبة جدا وكانت هناك بعض النقاط التي ال تصدق، لكني 

أعشق التنس، من الرائع العودة للعب على هذا امللعب«.

سريينا تتجاوز هاليب وتضرب موعداً مع بليسكوفا

ميسي ينقذ برشلونة من فخ ليغانيس ويواصل انتصاراته
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أك��د رئيس مجلس ال��وزراء عادل عبد 
امله��دي، ام��س االثن��ني، أن العراقيني 
ق��ادرون عل��ى ايج��اد احلل��ول جلمي��ع 
االزمات وبناء مستقبل افضل، مشيرا 
إل��ى أن األزم��ات يجب ان تك��ون دافعا 
إلبتكار احللول اس��وة بتج��ارب الدول 

الناجحة.
وقال في كلمة القاه��ا خالل حضوره 
في مكتب��ه إن “العراقيني قادرون على 
ايج��اد احلل��ول جلمي��ع االزم��ات وبناء 
مس��تقبل افض��ل، ونح��ن متفائلون 

بتحقيق ذلك”.
ودع��ا عبد امله��دي الى “تعزي��ز الثقة 
بالنفس والقدرات والكفاءات العراقية 
وع��دم االعتماد على اس��تيراد احللول 
من اخل��ارج وازالة العقب��ات والقوانني 
التي تعي��ق املبادرات اخلالّق��ة”، مبينا 
مرك��زا  يع��ود  ان  يج��ب  “الع��راق  أن 
للحضارة وللعل��م واملعرفة إلمتالكه 
مقومات وخصائ��ص النهوض، ويجب 

ان النكتفي بالتغني مباضي حضارتنا 
العريقة دون مواصلة التقدم”.

وتابع ان “األزمات يجب ان تكون دافعا 
إلبتكار احللول اس��وة بتج��ارب الدول 
الناجحة التي خرجت من احلروب اكثر 
ق��وة وخدمة لالنس��انية باختراعاتها 
ل��كل  وفرته��ا  الت��ي  والتكنولوجي��ا 
العالم”، مش��يرا الى ان “االختراعات 
واالكتش��افات مؤش��ران لتق��دم االمم 

وميكن بهما حتقيق اخت��راق واالنتقال 
من حال الى حال”.

واعلن رئيس مجلس الوزراء عن “توجه 
احلكوم��ة لتخصيص جوائ��ز مجزية 
للمبدعني واخملترع��ني وتبني اعمالهم 

وحتويلها من نظريات الى منتجات”
الى ذلك دعا النائب عن كتلة التغيير 
الكردس��تانية، وعض��و جلن��ة النفط 

والطاقة النيابي��ة غالب محمد علي، 
جهاز اخملاب��رات العراقي للتحقيق في 
تس��جيل فيدي��وي يتضمن مش��اهد 
لعمليات س��رقة النف��ط العراقي من 
االنب��وب الرئيس الناقل اثناء مروره في 

االراضي التركية.
وقال علي في بيان ان “جهات متنفذة 
رمبا تعمل حتت غطاء احلكومة التركية 
ق��د ثقب��ت االنب��وب الناقل امل��ار في 

االراضي التركي��ة واقامت عليه انبوباً 
فرعي��اً يتم من خالله س��رقة كميات 

كبيرة من النفط”.
وب��ني انه “اس��تنجد بجه��از اخملابرات 
باإلضاف��ة ال��ى رئي��س ال��وزراء ووزيري 
بأقراص  وزوده��م  واخلارجي��ة  النف��ط 
)س��ي دي( توثق العملي��ات املذكورة”، 
اياهم “بتحمل مسؤولياتهم  مطالباً 
ف��ي احلفاظ عل��ى الث��روات الوطنية 
واتخ��اذ اج��راءات س��ريعة للقضاء 
على مثل هذه العمليات اخلطيرة من 

النهب الدولي واسع النطاق”.
واعت��ذر عضو جلنة النف��ط النيابية 
عن نش��ر املقطع الفيديوي وس��مح 
ببع��ض الص��ور فقط حفاظ��اً على 
س��رية املعلوم��ات، مبين��اً ان “م��ن 
شأن كش��ف التس��جيل الذي يبني 
مجموع��ة م��ن الس��يارات واملعدات 
باللغ��ة  يتحدث��ون  واللص��وص 
التركية عن الش��ركة الناقلة وكثرة 
النف��ط املس��روق الى عرقل��ة جهود 
التحقيق ومعرفة املتورطني في هذه 

العملية”.
كما اك��د النائب عن محافظة نينوى، 
قصي عب��اس، ان محافظة نينوى من 
املق��رر ان حتصل عل��ى 13% من املوازنة 
لكنه��ا حصل��ت عل��ى 2% فق��ط من 
حصته��ا. وق��ال عب��اس ف��ي تصريح 
ان “موازن��ة 2019 ل��م تض��ع احلل��ول 
املناسبة ملوضوع البطالة في البالد”.

واضاف ان “محافظة نينوى لم حتصل 

على اس��تحقاقها ف��ي املوزانة حيث 
مت تخصيص نس��بة 13% م��ن املوازنة 
الى احملافظة، ولم يتم اعطاؤها سوى 
2 % م��ن حصتها املق��ررة”. واوضح ان 
“جميع الكتل مشغولة مبسألة إقرار 
املوازنة وم��ن احملتمل تأجيل التصويت 
عل��ى الوزارات الش��اغرة ال��ى الفصل 

التشريعي الثاني
وأكدت اللجن��ة املالية النيابية، امس 
االثنني، سعيها لتثبيت بند في قانون 
املوازن��ة لضم��ان اع��ادة املفس��وخة 
عقودهم في الوزارات األمنية، مشيرة 
ال��ى ان احملافظات احمل��ررة بحاجة الى 

إعداد كبيرة من القوات األمنية.
وقال عضو اللجن��ة عبد اهلل اخلربيط 
في تصري��ح أن “التغييرات مس��تمرة 
في قانون املوازنة لعام 2019 سيما في 
توفير اخلدمات في جميع احملافظات”، 
مبين��ا أن “اللج��ان اخملتص��ة تعم��ل 
عل��ى إضافة بند ف��ي املوازن��ة إلعادة 
املفس��وخة عقوده��م ف��ي ال��وزارات 

األمنية”.
وأض��اف اخلربيط ان “مجل��س النواب 
أجرى ف��ي املوازن��ة مناقالت واس��عة 
في القضايا اخلدمية واالس��تثمارية”، 
مش��يرا إلى أن “قانون املوازنة س��يقر 

قبل نهاية الشهر اجلاري”.
والدف��اع  االم��ن  جلن��ة  عض��و  وكان 
النيابي��ة، س��عران االعاجيب��ي أك��د، 
امس األول الس��بت، موافقة رئاس��ة 
مجلس الن��واب على اعادة املفصولني 

واملفسوخة عقودهم الى اخلدمة.
وأكد النائب عن حتالف البناء أكبر كتل 
البرملان العراقي حس��ن س��الم، امس 
االثن��ني، أن الع��راق لن يق��ف مكتوف 
االيدي أم��ام االعتداءات االس��رائيلية 
املتك��ررة عل��ى س��وريا، عازي��ا تكرار 
تل��ك االعت��داءات ال��ى وجود خش��ية 

صهيونية من اجليش السوري.
وقال سالم في تصريح إن “االعتداءات 
اجل��ارة  عل��ى  املتك��ررة  اإلس��رائيلية 
س��وريا تأت��ي بع��د فش��ل املش��روع 
األميرك��ي الصهيوني املتمثل بداعش 
والعصاب��ات اإلرهابي��ة االخرى، وايضا 

خش��ية الكي��ان الصهيون��ي من قوة 
وبسالة اجليش السوري”.

“الع��راق س��وف  أن  وأض��اف س��الم، 
ل��ن يق��ف مكت��وف األيدي أم��ام هذه 
االعتداءات اإلس��رائيلية املتكررة على 
س��وريا”، مش��يرا إل��ى أن��ه “ال ميكن 
انتظار شيء من جامعة الدول العربية 
التي دائما تغ��ض النظر عن مثل هذه 

القضايا”.
وكان��ت وزارة الدفاع الروس��ية أعلنت 
في وقت س��ابق من ي��وم امس االثنني 
عن اسقاط الدفاعات اجلوية السورية 
أكث��ر من 30 صاروخ��ا مجنحا وقنبلة 
موجهة أثن��اء تصديها لغارات نفذها 

الطيران اإلسرائيلي الليلة املاضي
الى ذل��ك ح��ذر اخلبير االمن��ي كاظم 
احل��اج، امس االثن��ني، من االس��تفزاز 
االميرك��ي للق��وات االمنية واحلش��د 
الش��عبي عند احلدود مع سوريا مبيناً 
ان الميركا مس��اعي البعاد احلشد عن 
ذلك الشريط واجمليء بقوات تتناغم مع 
توجهات واش��نطن من خالل الضغط 

على احلكومة.
وقال احل��اج ف��ي تصري��ح ان “اميركا 
حتاول استفزاز قواتنا االمنية واحلشد 

الشعبي املاس��كة للشريط احلدودي 
مع سوريا، حيث هناك خطر على تلك 
القوات م��ن اجتاهني”، مبينا أن “اخلطر 

في االجت��اه االول يكمن ف��ي مهاجمة 
الق��وات االمنية واحلش��د م��ن اخللف 
عن طري��ق القواعد االميركية اجلديدة 
التي تسعى واش��نطن لبنائها، حيث 
س��تدفع باالرهابي��ني باجت��اه الق��وات 
االمني��ة وجتعله��م يتحرك��ون باجتاه 

االراضي السورية”.
وأضاف، أن “هن��اك خطورة اخرى على 
الق��وات االمني��ة واحلش��د الش��عبي 
م��ن اجملاميع االرهابي��ة املوجودة داخل 

املمك��ن  م��ن  اذ  الس��ورية،  االراض��ي 
ان تدف��ع امي��ركا بتل��ك اجملاميع نحو 
الش��ريط احل��دودي خلل��ق حال��ة م��ن 

الفوضى”.
واك��د احل��اج، أن “الق��وات االميركية 
االمني��ة  الق��وات  اس��تنزاف  حت��اول 
املاسكة للش��ريط احلدودي والضغط 
عل��ى احلكوم��ة لتغيير ه��ذه القوات 
منه��ا،  الش��عبي  احلش��د  وس��حب 
وجعلها حتت قي��ادات او قوات تتناغم 
مع توجهات القوات االميركية احملتلة 

لالراضي العراقية” .

س��ّجل الرئيس األفغاني أش��رف غني 
والرئي��س التنفيذي عب��داهلل عبداهلل 
ترّش��حهما خلوض انتخابات الرئاسة 
املرتقب��ة في مت��وز )يولي��و( املقبل، في 
إعادة لتصويت مثير للجدل عام 2014 
أس��فر عن اتفاق لتقاس��م الس��لطة 
وغن��ي  املتح��دة.  الوالي��ات  برعاي��ة 
وعب��داهلل هما املرش��حان األوفر حظاً 
بني 14 مرش��حاً س��ّجلوا أس��ماءهم 
خلوض السباق. وقال غني بعد تسجيل 
ترّشحه: »سنحقق السالم، لكننا لن 

نتوّسله«. وتعهد محاربة الفقر.
وخاض غني وعبداهلل معركة شرس��ة 
في انتخابات الرئاسة عام 2014. ولكن 
قب��ل إعالن نتائج ال��دورة الثانية، زعم 
عب��داهلل حصول تزوير ضخ��م، محذراً 
م��ن احتجاجات واس��عة. وتدخل وزير 
اخلارجي��ة األميركي آنذاك جون كيري، 
مساهماً في تش��كيل حكومة وحدة 
وطني��ة. كما أقن��ع جلن��ة االنتخابات 
باالمتن��اع ع��ن إع��الن نتائ��ج ال��دورة 
الثانية، التي بدا أن غني س��يفوز بها. 
ثم ُعنينِ غني رئيس��اً واسُتحدث لقب 

الرئيس التنفيذي لعبداهلل.
إل��ى ذل��ك، ُقت��ل 8 ح��راس بتفجي��ر 
»طالب��ان«،  حرك��ة  تبّنت��ه  انتح��اري 
اس��تهدف موكب حاكم والي��ة لوغار 

األفغانية.
إن  الش��رطة  باس��م  ناط��ق  وق��ال 
االنتح��اري فّجر الس��يارة قرب موكب 

حاكم الوالية على طريق سريع رئيس 
ب��ني لوغ��ار والعاصمة كابول. وأش��ار 
ال��ى ان القتل��ى »حراس ش��خصيون 
للحاك��م«، كم��ا ُجرح 10 اش��خاص. 
ولف��ت ال��ى ان حاكم الوالي��ة والقائد 
اإلقليمي ألجهزة االس��تخبارات الذي 

كان أيضاً في املوكب، لم يصابا بأذى.
»طالب��ان«  باس��م  ناط��ق  وأعل��ن 
مس��ؤوليتها عن التفجير، مشيراً الى 

أن »ع��دداً كبيراً« من الق��وات اخلاصة 
األفغانية سقط بني قتيل أو جريح.

وتبع��د لوغار نح��و 75 كيلومت��راً من 
كاب��ول، وه��ي البوابة االس��تراتيجية 
للعاصمة وعرض��ة لهجمات، نتيجة 
وج��ود نش��ط للحرك��ة ف��ي غالبية 

مناطق الوالية.
وعل��ى رغ��م محادث��ات جتريه��ا م��ع 
الوالي��ات املتح��دة، كثف��ت »طالبان« 

هجماته��ا ف��ي أقاليم اس��تراتيجية 
في إطار مس��اعيها الى ط��رد القوات 

األجنبية وإطاحة حكومة غني.
ف��ي الس��ياق ذات��ه، نزح��ت عش��رات 
العائالت في إقليم س��اريبول ش��مال 
افغانس��تان، اذ أن ضغوط��اً متارس��ها 

احلركة بلغت عاصمة اإلقليم.
وشّكل مسلحون من »طالبان« تهديداً 
حلقول النفط حول مدينة س��اريبول، 
م��ع تكثيفه��م للعملي��ات بهدف 
تعزيز موقفهم خ��الل احملادثات مع 

األميركيني.
وقال ناطق باس��م حاكم ساريبول: 
»الوض��ع األمن��ي ح��رج ف��ي إقليم 
س��اريبول وحت��اول طالب��ان تنفي��ذ 
هجماته��ا ف��ي مناط��ق قريبة من 

املدينة«.

وقال مس��ؤولون م��ن س��اريبول إن 
نحو 40 أس��رة وصل��ت إلى عاصمة 
اإلقليم، آتية من كوهس��تان، وهي 
منطقة معزولة تخضع لس��يطرة 

»طالبان«.
ول��م تق��ّدم احلكومة مس��اعدة تذكر 
بس��بب  يعان��ون  الذي��ن  للمش��ردين 
انخف��اض درجات احل��رارة. وقال أماني: 
»هذه األس��ر في وسط س��اريبول وفي 
حال س��يئة جداً، اذ ليس��ت لديها أي 

سبل للمعيشة«.
وحتدث أحد أعيان املنطقة الذين تابعوا 
نقل أس��ر م��ن كوهس��تان، ع��ن طرد 
جميع من يُش��تبه في صلته باجليش 

أو ق��وات األم��ن. وأض��اف أن »طالبان« 
خّيرتهم بني التع��اون معها أو اخلروج 

من املنطقة.
وقال��ت إحدى س��كان كوهس��تان إن 
احلرك��ة تواصلت معها قبل أس��بوع 
وطلبت منه��ا جلب ابنها، وهو عنصر 
ف��ي الش��رطة األفغاني��ة. وأضاف��ت: 
»عندما رفضت، حضر أربعة من طالبان 

وأبلغوني أن علّي أن أغادر املنطقة«.
كم��ا اعتب��ر املوفد األميرك��ي املكّلف 
زاد  زمل��اي خلي��ل  أفغانس��تان  مل��ف 
أن »طري��ق الس��الم« تتطل��ب أن جُتري 
حركة »طالبان« محادثات مباشرة مع 

احلكومة األفغانية.
وترف��ض احلركة أي ح��وار مع حكومة 
تعتبره��ا  اذ  غن��ي،  أش��رف  الرئي��س 
»دمي��ة« في أي��دي واش��نطن. وهددت 
»طالب��ان« الثلثاء بوق��ف احملادثات مع 
الوالي��ات املتح��دة، إذا تراجع��ت ع��ن 
مناقش��ة مس��ألة انس��حاب القوات 
األجنبي��ة م��ن أفغانس��تان. وكان��ت 
احلركة حتدثت أثناء لقاء مع مسؤولني 
أميركي��ني، ع��ن محادث��ات ترّكز على 
»انس��حاب القوات األجنبية« والعمل 
لئال تصبح أفغانستان قاعدة إرهابية 
جدي��دة. واتهم��ت »طالب��ان« الواليات 
املتحدة ب�»االبتعاد عن هذا البرنامج« 

وب�»إضافة ملفات جديدة أحادياً«.
وعّلق خلي��ل زاد على تهدي��د احلركة، 
قائالً: »إذا كان متم��ردو طالبان يريدون 

التحدث، س��نتحدث. إذا أرادوا القتال، 
سنقاتل. نأمل بأن يكونوا يريدون إرساء 
السالم، ولكن إذا لم يختاروا التفاوض 
س��تقف  القت��ال،  مواصل��ة  وآث��روا 
الواليات املتحدة مع الشعب األفغاني 

واحلكومة األفغانية وتدعمهما«.
لكن��ه أع��رب ع��ن تف��اؤل ب��أن موعد 
االجتماع املقبل مع »طالبان« سيكون 

»قريب��اً ج��داً«، وزاد: »طري��ق الس��الم 
س��تتطلب م��ن طالب��ان أن جتلس مع 
أفغ��ان آخري��ن، مبا في ذل��ك احلكومة. 
هن��اك تواف��ق ب��ني جمي��ع الش��ركاء 

اإلقليميني في شأن هذه النقطة«.
وُس��ئل عن رغبة اجليش األميركي في 
إبقاء قواعده العس��كرية ف��ي البالد، 
فأكد أن الواليات املتحدة لم »تقل يوماً 
إنه��ا تريد قواعد عس��كرية دائمة في 
أفغانستان«، وتابع: »ما نريده هو إنهاء 
ه��ذا النزاع عب��ر التف��اوض وأن نبقي 
ش��راكتنا م��ع أفغانس��تان وأال نكون 
حتت تهديد إرهابي. على املدى البعيد، 
نري��د عالقة عس��كرية ودبلوماس��ية 

واقتصادية« مع كابول.
الرئي��س  أن  األبي��ض  البي��ت  وأعل��ن 
األميرك��ي دونالد ترامب ل��م يأمر وزارة 
الدف��اع )البنتاغ��ون( بس��حب ق��وات 
من أفغانس��تان. لكنه لم ينف تقارير 
تفيد بعزم واشنطن على سحب أفراد 
م��ن قواتها في البالد، وقوامها 14 ألف 

جندي.
ووص��ل خلي��ل زاد الثلثاء إل��ى كابول، 
حي��ث التقى مس��ؤولني سياس��يني، 
ضمن جولت��ه اآلس��يوية الثالثة منذ 
تعيينه ف��ي أيلول )س��بتمبر( املاضي. 
وأج��رت روس��يا وإي��ران ف��ي األش��هر 
األخي��رة لقاءات م��ع »طالب��ان« التي 

دعتها الصني إلى محادثات.
وأعل��ن قلب الدين حكمتيار ترش��حه 

النتخابات الرئاس��ة في أفغانس��تان، 
متحدياً الرئيس أشرف غني الذي أتاح 
له العودة من منفاه الذي قضى فيه 20 

سنة، بعدما أبعدته حركة »طالبان«.
ع��ام  املنف��ى  م��ن  ع��اد  وحكمتي��ار 
2016، علم��اً أن��ه أح��د أم��راء احل��رب 
الس��ابقني، وُمته��م بارت��كاب جرائم 
ح��رب، إذ قت��ل مس��لحون موالون له 

آالف��اً من األش��خاص في كاب��ول أثناء 
احل��رب األهلي��ة في تس��عينات القرن 
العش��رين. واتُهم »احلزب اإلس��المي« 
الذي يتزعمه بارتكاب جرائم وحشية 
أثناء احلرب، ما دفع كثيرين من األفغان 
ال��ى الترحيب بصع��ود »طالبان« عام 
1996، على أم��ل أن تعيد احلركة فرض 

القانون والنظام.
وأدرجته وزارة اخلارجية األميركية عام 
2003 عل��ى الئح��ة اإلره��اب واتهمته 
باملشاركة في هجمات نفذها تنظيم 
ودعمها. لكن  و»طالب��ان«،  »القاعدة« 
واشنطن رّحبت بقرار غني إبرام اتفاق 

سالم مع حكمتيار.
وتعهد حكمتيار لدى إعالنه ترش��حه 
النتخابات الرئاس��ة، استعادة السلم 
واألمن، معتبراً أن احلكومة فشلت في 
إنهاء احلرب م��ع »طالبان«. واضاف في 
مؤمت��ر صحفي في كابول: »وضع بلدنا 
اآلن يتطّل��ب حكوم��ة مركزي��ة قوية 
يقودها رئيس منتخب تدعمه غالبية 

الشعب«.
وتواج��ه االنتخابات املرتقب��ة في متوز 
)يولي��و( املقبل حتدي��ات أمنية خطرة، 
وستش��ّكل اختباراً حاسماً ملسؤولي 
االقتراع الذين واجهوا انتقادات عنيفة، 
لفشلهم في تنظيم انتخابات نيابية 
حرة ونزيهة في تش��رين األول )أكتوبر( 
املاضي، علماً أن غني فاز في انتخابات 
 2014 ع��ام  ُنظم��ت  الت��ي  الرئاس��ة 

وشابتها اتهامات بتزوير واسع.
وسّجل سباق انتخابات الرئاسة أعلى 
نس��بة مش��اركة، إذ أقبل مس��ؤولون 
سابقون وساسة على خوض املعركة 
ومنافس��ة غني الذي يُرّج أن يس��ّجل 

اليوم ترّشحه لوالية ثانية.
وأعل��ن وزي��ر الداخلية أم��ر اهلل صالح 

اس��تقالته أمس، كي يترّشح ملنصب 
نائ��ب الرئي��س، في إط��ار حملة غني. 
وصالح مس��ؤول أمني سابق ومعارض 
ص��ارم ل��� »طالب��ان«، عّين��ه غني في 
حكومته الش��هر املاضي كي يضمن 
دع��م معارض��ني س��ابقني ملس��اعيه 
ف��ي الفوز بوالي��ة ثانية.الى ذلك، نفت 
»طالبان« تقارير أوردتها وس��ائل إعالم 
باس��تعدادها  أف��ادت  باكس��تانية، 
الس��تئناف االجتماع��ات م��ع املوف��د 
األميرك��ي املكّلف ملف أفغانس��تان 
زملاي خليل زاد في إس��الم آباد، وكررت 
رفضها التعامل مباش��رة مع حكومة 

غني.
وقال الناطق باس��م احلركة ذبيح اهلل 
مجاهد: »نري��د أن نوضح أننا ال نعقد 
أي اجتم��اع م��ع زمل��اي خلي��ل زاد في 
إسالم آباد«. وذكر قيادي في »طالبان«: 
»أوضحنا مرة تلو أخرى أننا لن نعقد أي 
اجتماع مع احلكوم��ة األفغانية، ألننا 
نعرف أنهم ليس��وا قادرين على تلبية 
مطالبنا«. وأضاف أن محادثات السالم 
مع الوفد األميركي ميكن اس��تئنافها 
إذا طمأنت واش��نطن احلركة في شأن 
مناقش��ة 3 ملف��ات، هي االنس��حاب 
وتب��ادل  أفغانس��تان  م��ن  األميرك��ي 
الس��جناء ورف��ع احلظر عل��ى قياديّي 
»طالبان«.جاء ذلك بعدما أوردت وسائل 
إع��الم باكس��تانية أن اجتماع��اً ف��ي 
إس��الم آباد كان متوقع��اً بني اجلانبني، 
بع��د محادثات اجلمعة ب��ني خليل زاد 
ومسؤولني باكستانيني، بينهم رئيس 
الوزراء عمران خان ووزير اخلارجية شاه 

محمود قرشي .

عبدالمهدي : قادرون على ايجاد الحلول لجميع االزمات

  رئيس جملس الوزراء يدعو اىل تعزيز الثقة بالنفس والقدرات والكفاءات العراقية وعدم االعتماد على استرياد احللول من اخلارج

العراق يجب ان يعود مركزا 
للحضارة وللعلم واملعرفة إلمتالكه 

مقومات وخصائص النهوض

محمد علي : هناك جهات 
متنفذة تعمل تحت غطاء 
الحكومة الرتكية قد ثقبت 
االنبوب الناقل املار يف االراضي 
الرتكية واقامت عليه انبوبًا 
فرعيًا لسرقة النفط

اعترب املوفد األمريكي املكّلف 
بملف أفغانستان زملاي 
خليل أن طريق السالم 
تتطلب أن تجري حركة 
طالبان محادثات مباشرة مع 
الحكومة األفغانية

غني وعبداهلل يتجهان لتجديد معركتهما على الرئاسة األفغانية
كثفت طالبان هجماتها يف أقاليم اسرتاتيجية يف إطار مساعيها لطرد القوات 

األجنبية وإطاحة حكومة غين

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

قصي عباس محمد عليعبد املهدي

خليل زاد

شّكل مسلحون من طالبان تهديداً 
حلقول النفط حول مدينة ساريبول 
مع تكثيفهم للعمليات بهدف تعزيز 

موقفهم خالل احملادثات مع األمريكيني



عودة »بالك ووتر« العسكرية سيئة السمعة ومحطتها األولى في الشرق األوسط

واجتم��ع احلري��ري إلى رؤس��اء وفود الكوي��ت نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء الكويتي صباح الصباح وزير 
املال السعودي محمد بن عبد اهلل اجلدعان ،النائب 
االول لرئيس جمهورية السودان الفريق االول الركن 
بكري حسن صالح وعرض معهم آخر املستجدات 

احمللية واالقليمية.
وس��أل الصحفي��ون الوزير الس��عودي اجلدعان عن 
موق��ف بالده من مب��ادرة الرئيس ع��ون بالدعوة إلى 
مصرف عربي إلعادة إعمار ال��دول العربية املتضررة 
م��ن احل��روب، فأجاب أن الس��عودية "س��عيدة جداً 
بوجودها في بي��روت عاصمة احلضارة العربية وهي 

ستدعم كل ما هو في مصلحة العالم العربي".
وقي��ل له: وزي��ر خارجية البحرين ق��ال إنه لم يحن 
الوقت بعد لعودة س��وريا الى اجلامعة العربية، فما 
هو موقفكم؟ أجاب: "القمة تنموية واقتصادية وال 
عالقة لها بالسياس��ة، وسيظل الشعب السوري 
العزيز من أهلنا واخواننا، وستس��تمر الس��عودية 

في دعمه بكل ما أوتيت من قوة".
وق��ال رئيس الوفد اإلماراتي وزير االقتصاد س��لطان 
ب��ن س��عيد املنصوري، بع��د اجتماع��ه باحلريري إن 
"اللقاء كان ممتازا، حيث ركزنا على مجاالت التعاون 
االقتص��ادي بني اإلمارات واجلمهوري��ة اللبنانية، وال 
س��يما النظ��ر باالس��تراتيجية اخلاص��ة في جذب 
االس��تثمار إل��ى لبن��ان والتع��اون في مج��ال بناء 
الق��درات، بني م��ا تقدمه كل م��ن الدولتني في هذا 
اجمل��ال، واالس��تفادة من خب��رة اإلمارات ف��ي مجال 
املؤسس��ات الصغي��رة واملتوس��طة، إضاف��ة إل��ى 
التع��اون والش��راكة في اجمل��ال الس��ياحي. فلبنان 
بل��د مش��هور بالس��ياحة، وكذلك اإلم��ارات، كما 
ف��ي مجال اقتصاد املعرفة واالبت��كار وبناء املناطق 
املتخصص��ة للصناع��ات املتخصصة، س��واء في 
اإلم��ارات أو لبن��ان". وأض��اف: "حاولن��ا أن نصل إلى 
بداي��ة مس��ار ف��ي مج��ال االس��تفادة م��ن تطوير 
البنية التحتية اللوجس��تية، م��ن موانئ ومطارات 
وخدمات الش��حن بشكل عام، وكيف يسهم ذلك 
ويدعم التجارة البينية بني البلدين، وعلى مستوى 

املنطقة العربية ككل".
كم��ا اجتمع احلريري إلى رئي��س وفد جزر القمر وزير 

اخلارجية محمد سويف األمني.
والتقى احلريري رئيس احلكومة الس��ابق متام سالم 
ثم انض��م اليهم��ا الرئيس فؤاد الس��نيورة لعرض 
أعم��ال القمة ومجمل األوضاع السياس��ية. وهما 
كان��ا مدعوان م��ع س��ائر الش��خصيات اللبنانية 

والرؤساء السابقني حلضوال افتتاح القمة.
وعق��د وزير اخلارجية جبران باس��يل اجتماعات مع 
كل م��ن نظرائ��ه، املغربي ناص��ر بوريط��ة، املصري 

سامح ش��كري والبحريني الشيخ خالد بن احمد 
ب��ن محم��د آل خليفة وبح��ث معهم في الس��بل 
االيل��ة الى وضع املقررات التي س��تصدر عن القمة 

العربية االقتصادية موضع التنفيذ.
وتناولت احملادثات مع الوزير املغربي تطوير العالقات 
الثنائية وتسريع منح تأشيرات الدخول الى البلدين 

وتسهيل املعامالت أمام رجال األعمال
ومع الوزير املصري مت االتفاق على البدء بأسرع وقت 

ممكن بربط خطي الغاز والكهرباء العربيني.
وبع��د االجتم��اع ق��ال الوزي��ر س��امح ش��كري ان 
مب��ادرة الرئي��س ع��ون حول انش��اء مص��رف عربي 
تصب في إط��ار التضامن العرب��ي وحتقيق التنمية 
ومصر س��تكون دائما فاعلة ومؤيدة لهذه املبادرات 
الت��ي س��تبحث بش��كل واٍف من االجه��زة الفنية 
وس��تتواصل مصر مع لبنان لوضع إطار دعم الدول 

العربية لهذه املبادرة .

بدوره أكد وزير اخلارجية البحريني ان البحرين تدعم 
مب��ادرة الرئيس عون بش��أن انش��اء مص��رف عربي 
لتموي��ل اعادة االعمار ف��ي الدول العربي��ة وكل ما 

قدمه الرئيس عون في هذه القمة ونقدره.
ورداً عل��ى س��ؤال حول عودة س��وريا إل��ى اجلامعة 
العربية، اعتب��ر أن "ال وجود لتوافق كامل بني الدول 
العربية بشأن عودة سوريا الى احلضن العربي. لكن 
رغ��م املواقف اخملتلفة فأن الدول العربية ال تختلف 
على أن س��وريا هي جزء اصيل ومؤسس من العالم 

العربي. ونأمل ان تتجه االمور الى األفضل".

كما أدت اتصاالت أجراه��ا رئيس اجلمهورية العماد 
ميش��ال ع��ون أول م��ن أم��س إل��ى رف��ع مس��توى 
متثيل بعض الوف��ود في القمة العربي��ة التنموية، 
االقتصادية واالجتماعية في بيروت، وقرر بعض هذه 
الدول إيفاد رؤساء وزرائها بدل اقتصار متثيلها على 
وفد وزاري، فيما يصل صباح اليوم أمير قطر متيم بن 

حمد آل ثاني قبيل جلسة االفتتاح.
وبينما انص��رف اجلانب اللبناني أم��س إلى تنظيم 
استقبال رؤس��اء الوفود في املطار، جرت مشاورات 
جانبية بني ع��دد من وزراء اخلارجي��ة حول القرارات 
التي س��تصدر عنه��ا، وملعاجلة التباي��ن بني اقتراح 
وزي��ر اخلارجي��ة اللبناني جب��ران باس��يل إدراج بند 
ع��ودة النازح��ني والالجئني الس��وريني إل��ى بلدهم 
بصياغة مغاي��رة للنص الذي كان��ت دوائر اجلامعة 
العربية حضرته مع وف��ود عربية أخرى والذي ينص 
عل��ى العودة اآلمنة والطوعية. إذ أن باس��يل اقترح 

نصا ال يش��ير إلى كلمة "طوعي��ة"، في وقت قالت 
مصادر دبلوماس��ية عربية أن ص��وغ القرارات تأخذ 
ف��ي االعتبار ما ين��ص عليه القان��ون الدولي، الذي 
يل��زم املنظمات الدولي��ة والدول املعني��ة بطوعية 
الع��ودة اآلمنة. أما املش��روع اللبنان��ي فينص على 
مناشدة اجملتمع الدولي واملنظمات الدولية املعنية 
العم��ل إعادة النازحني ألن في س��وريا مناطق باتت 

آمنة وعلى عدم ربطها باحلل السياسي.
وقالت مصارد دبلوماسية عربية أن اجلانب اللبناني 
يطرح النص الذي يص��ر عليه لتضمينه في البيان 
اخلتام��ي )إع��الن بي��روت( ب��دال م��ن أن تن��ص عليه 
املق��ررات. وت��رددت معلوم��ات أنه سيس��حب هذا 
الن��ص من املق��ررات والبيان اخلتام��ي إذا ال موافقة 
عربي��ة عليه ليضمن��ه املبادرة التي ين��وي الرئيس 

عون طرحها اليوم في كلمته.
ومثلم��ا كان انخف��اض التمثي��ل في القم��ة مدار 
س��جال لبنان��ي داخل��ي ب��ني م��ن اعتب��ر القم��ة 
فاش��لة بال مش��اركة س��وريا فيها، وبني من رأى أن 
مج��رد انعقاده��ا على رغ��م الضغ��وط الداخلية 
التي ش��ملت الش��ارع لتأجيلها جناح للسلطات 
اللبنانية، فإن الوفود العربية املش��اركة في القمة 
هي األخرى سعت إلى مقاربة أسباب حملة سوريا 

عبر حلفائها ضد انعقادها.
وتعددت املقاربات كاآلتي:

- أن أوس��اطا لبناني��ة رأت أن دمش��ق أرادت توجيه 
رس��الة عب��ر حلفائها ف��ي فريق 8 آذار، ب��أن ال قمة 
عربية من دون مشاركتها، وأن في قدرتها إفشالها 
حت��ى لو انعقدت عبر التس��بب بخفض مس��توى 
التمثيل فيها. وتقول هذه األوساط إن الرسالة هي 
أيض��ا أن احلكم اللبناني ال��ذي ال يأخذ في االعتبار 
موقف دمش��ق لن يتمكن من تنظيم قمة في دولة 
تعم��ل على إعادتها إلى فل��ك نفوذها. وبعض هذه 
األوس��اط أوض��ح أن اجلان��ب الس��وري أراد التأكيد 

عل��ى قدرت��ه عل��ى الع��ودة إل��ى لبنان وممارس��ة 
نف��وذه على وضعه الداخل��ي، ألن لديه حنني إلى 
السابق، كورقة يأمل استخدامها في العودة إلى 
اجلامع��ة العربية م��ن موقع ق��وة، مقابل اعتقاد 
بعض العرب أنه يعود ضعيفا إليها، قياس��ا إلى 
ما أصاب س��وريا من ويالت بفعل احلرب الداخلية 
الت��ي عصفت به��ا والتدخ��الت اخلارجي��ة على 
أرضه��ا التي أضعف��ت احلك��م ودوره اإلقليمي. - 
تتالق��ى مقارب��ة بعض األوس��اط الدبلوماس��ية 
العربية مع القراءة اللبنانية القائلة بأن دمش��ق 
أرادت التأكي��د أن ال قم��ة ناجح��ة م��ن دونها، أو 
أنها املم��ر اإلجباري للدور العرب��ي. وتضيف على 
ذلك بأن دمشق تتصرف حيال لبنان، والعرب فيه 
بذهني��ة "انتقامي��ة"، باعتبار أن النظ��ام انتصر 
على خصومه في س��وريا وبالتالي على من وقفوا 

ضده من العرب واللبنانيني.
- أن بعض األوس��اط الدبلوماس��ية العربية اكدت 
أن دمش��ق تدرك جي��دا أن إلغاء القم��ة أو تأجيلها 
غير ممكن وأن الضغط عل��ى الرئيس عون لتحقيق 
ذلك لن يصل لنتيجة، ألن للتأجيل أو اإللغاء آلياته 
ف��ي اجلامعة العربية، ويتعذر على الرئيس اللبناني 
وحده عدم استقبال القمة، نظرا النعكاسات ذلك 
الس��لبية على البل��د. واجلامعة العربي��ة لم تكن 

بوارد تشجيع لبنان على التأجيل.
وتلخص األوس��اط الدبلوماس��ية العربية قراءتها 
للنتائ��ج بأن القيادة الس��ورية قد تك��ون منزعجة 
من أن القم��ة كتظاهرة عربي��ة انعقدت على رغم 
ضغوطه��ا لتأجيله��ا، وراضية في الوقت نفس��ه 
ألن ضغوطه��ا أنتجت خف��ض التمثي��ل، وبالتالي 
أوصلت الرس��الة عن قدرتها على التأثير في البلد. 
وف��ي ه��ذا الس��ياق ال تس��تبعد املص��ادر أن تكون 
أجه��زة أمنية ف��ي بعض ال��دول العربي��ة نصحت 
رؤس��اءها أو قياداتها العليا بعدم املش��اركة نظرا 
إل��ى تصنيفه��ا لبنان دول��ة بإمكان جه��ات لديها 
أذرع أمني��ة أن تفتعل حوادث أمنية أثناء القمة، ما 
خفض حماسة بعض كبار املسؤولني للمجيء إلى 
بيروت، ال س��يما بعد الذي حصل في الش��ارع ضد 

دعوة ليبيا إلى القمة. 
وكان الناطق الرس��مي باس��م القمة مدير مكتب 
االع��الم ف��ي رئاس��ة اجلمهوري��ة رفيق ش��الال قال 
إن "لق��اءات ثنائي��ة حتصل ف��ي فندق "فينيس��يا" 
ب��ني أعضاء الوف��ود، حول صوغ البن��ود التي حتتاج 
لتطويره��ا او تعديله��ا، وال س��يما البن��د املتعلق 
بالنازح��ني الس��وريني، وه��ي لقاءات تس��اعد على 
تأم��ني املناخ الذي يؤدي إلى ان يكون البيان اخلتامي 
ش��امال ومتفق��ا علي��ه ب��ني كل االعض��اء". وأكد 
"تبلغ لبنان صباحا مش��اركة امير قطر في القمة 
معتبرا ان هذه املشاركة مهمة وتعطي اضافة الى 

القمة".
وعن مش��اركة املزيد من الرؤساء، قال:" ال استطيع 
تأكيد ذلك، فالتغيير يحصل تباعا وهذا أمر سيادي 
لكل دولة. ولبنان يس��عد في ان يستقبل اكبر عدد 
من القادة. م��ع أن اهمية القمة تكمن في القرارات 

التي ستصدر عنها".
وأوضح أن "كلمة الرئيس عون تتناول أهمية العمل 
العربي املش��ترك ، وواقع أمتنا العربية، الصعوبات 
واملش��اكل الت��ي واجه��ت بع��ض ال��دول العربية. 
وسيتطرق الى الواقع االقتصادي العربي وفي نهاية 
كلمته س��يطلق مبادرة س��تميز قم��ة بيروت كما 
درجت العادة في، أن تكون هناك مبادرات من رؤساء 

القمم االقتصادية".
واس��تقبل الرئي��س ع��ون ظه��ر أم��س ف��ي مطار 
بيروت املمثل اخلاص والش��خصي لس��لطان عمان 
الس��لطان قابوس بن س��عيد الى القم��ة العربية 
التنموي��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة نائ��ب رئيس 
ال��وزراء للعالقات والتعاون الدولي العماني اس��عد 

بن طارق بن سعيد، ثم الرئيس املوريتاني
محم��د ول��د عب��د العزي��ز بحضوراالم��ني الع��ام 
للجامع��ة العربية احم��د ابو الغي��ط، فيما وصل 
تباعا رؤس��اء احلكومة الفلس��طينية رامي احلمد 
اهلل، واألردنية عمر الرزاز، الوفد الس��وداني برئاس��ة 
النائ��ب االول لرئي��س اجلمهورية الفري��ق أول الركن 
بك��ري حس��ن صالح، ممث��ل رئي��س اجلزائ��ر رئيس 
مجل��س االمة عبد الق��ادر بن صال��ح، نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزير خارجية دول��ة الكويت صباح 
خال��د احلمد الصباح، ووزراء خارجية تونس خميس 
اجلهن��اوي، البحري��ن الش��يخ خالد ب��ن محمد آل 
خليف��ة ممثالً ملك البحرين، املغ��رب ناصر بو ربطه 
ووزير املالية السعودية محمد بن عبداهلل اجلدعان.

وت��رى »هآرتس« أنَّ برينس يس��عى إلى 
إع��ادة ش��ركته إلى الس��احة بعرضه 
عل��ى ترامب حماي��ة حلف��اء الواليات 
املتحدة في س��وريا واس��تبدال اجلنود 
األمريكيني، وهو الوعد الذي حتدث عنه 
ترامب خالل حملته الرئاس��ية، والذي 
ح��ت ض��رورة الوفاء ب��ه إثر مقتل  اتضَّ
جنوٍد أمريكيني بواسطة قنبلٍة زرعها 

داعش في سوريا هذا األسبوع.
وأوردت الصحيف��ة تصريح��ات برينس 
ه��ذا  بيزن��س«  »فوك��س  لش��بكة 
األسبوع: »س��يتحطم حلفاؤنا داخل 
س��وريا في حال لم منتلك ق��درًة رادعًة 
للدفاع عنهم ضد أي غزٍو برٍي من ِقَبل 

اجليوش التقليدية 
برين��س هو ش��قيق بيتس��ي ديفوس، 
وزي��رة التربي��ة والتعلي��م األمريكي��ة، 
وحس��ب الصحيف��ة، كان ق��د طالب 
إدارة ترام��ب ف��ي املاض��ي بخصخصة 
احلرب في أفغانستان، التي وصلت إلى 

عامها الثامن عشر.
ففي مقالٍة افتتاحيٍة كتبها لصحيفة 
»وول س��تريت جورن��ال« األمريكية في 
ماي��و )أيار( ع��ام 2017، عرض برينس أن 

يحل املتعهدون العس��كريون محل 
اجلن��ود في أفغانس��تان، وأن يعملوا 
حتت إمرة »نائب« للحرب يتبع رئيس 

البالد مباشرًة.
د  وذك��رت »هآرت��س« أنَّ ترام��ب تعهَّ
الشهر املاضي أيًضا بتخفيض عدد 
اجلن��ود األمريكيني في أفغانس��تان 

إلى النصف وسحب 7 آالف جندي.
وأضاف برينس، في حديثه إلى »فوكس 
بيزن��س«: »يَُع��جُّ التاري��خ األمريك��ي 
بالش��راكات بني احلكومة والش��ركات 
اخلاصة، وتوجد مجاالٌت ُيكن للقطاع 
اخلاص أن يس��د فراغاتها، إذ ال يجب أن 

يُنفق اجليش أموااًل طائلًة عليها«.
وأوضح مارك كانسيان، مستشار مركز 

الدراس��ات االس��تراتيجية والدولي��ة، 
املنطق وراء عرض برينس األصلي في ما 
يتعلَّق بأفغانس��تان، خالل حديثه إلى 
مجلة »فورب��س« في أغس��طس )آب( 
ن  املاضي: »يقترح برينس وس��يلًة مُتكِّ
الواليات املتحدة م��ن حتقيق أهدافها، 
بتقليل ظهورها في الصراع والسماح 
بالت��زاٍم ض��رورٍي عل��ى امل��دى الطويل 
لتدعيم القوات األفغانية واحلد من قوة 
طالب��ان. كانت هذه هي اس��تراتيجية 
الوالي��ات املتحدة ف��ي كولومبيا، حني 

ل املتعهدون بتقدمي الدعم الكامل  تكفَّ
على املدى الطويل للقوات احمللية«.

وفي الس��ياق ذات��ه، أف��ادت »هآرتس« 
بأنَّ الرئيس الروس��ي فالديير بوتني أقرَّ 
خالل مؤمتره اإلخباري السنوي الشهر 
املاضي، بأنَّ املتعهدين العسكريني في 
روسيا من مجموعة »فاجنر« لهم حق 

العم��ل والس��عي وراء مصاحله��م في 
أي مكاٍن بالعالم، م��ا داموا ال يخرقون 
القان��ون الروس��ي. ه��ذا بينم��ا أنك��ر 
الكرمل��ني طوياًل املزاعم بش��أن عمل 
املتعهدين الروس س��ًرا داخل س��وريا، 
وب��ذل مجه��وًدا ضخًما ف��ي التغطية 
عل��ى أنش��طتهم وإخف��اء حصيل��ة 
القتل��ى الرس��مية ف��ي البل��د ال��ذي 
مزقت��ه احل��رب. وأوضح��ت الصحيفة 
أنَّ الش��ركات العس��كرية اخلاص��ة ال 
تَُعدُّ قانونيًة في روس��يا على املستوى 

الرس��مي. لكنَّ بوتني ش��خصًيا أعلن 
دعمه لهم من قب��ل، واقترح في أبريل 
)نيس��ان( عام 2012 احلاج��ة إلى »آليٍة 
للس��عي وراء املصال��ح القومي��ة دون 
مشاركٍة مباش��رٍة من الدولة. وأعتقد 
أنَّنا يجب أن نأخ��ذ األمر بعني االعتبار 

وندرسه«.

وذكر موقع »فونتانكا«، الذي يتَّخذ من 
سانت بطرس��برج مقًرا له، أنَّ قرابة 3 
آالف روسي يعملون لصالح مجموعة 
»فاجن��ر« حارب��وا في س��وريا منذ عام 
لت  2015، وهو نف��س الوقت الذي تدخَّ
فيه روس��يا بالنيابة عن نظام األس��د، 
في خطوٍة قلبت موازين احلرب لصاحله.

وأشارت »هآرتس« إلى أن احملقِّق اخلاص 
روب��رت مول��ر اس��تمع إلى أدل��ٍة خالل 
وروس��يا  بترام��ب  املُتعلِّ��ق  حتقيق��ه 
تُؤكِّد سفر برينس إلى جزيرة سيشل 
النائي��ة، ف��ي محاول��ٍة إلنش��اء قناة 
تواصٍل خلفيٍة بني ترامب وروسيا. وفي 
يونيو )حزيران(، ق��ال برينس إنَّه تعاون 
مع حتقيق مولر، لكنَّه زعم أن التواصل 
مع مس��ؤوٍل مرتبٍط ببوت��ني كان لقاًء 
»عرضًي��ا«، وأنكر أي محاولٍة إلنش��اء 

قناة تواصٍل بني ترامب والكرملني.
ذكرت »هآرتس« أن شركة »بالك ووتر« 
األمريكية نش��رت إعالنً��ا من صفحٍة 

كاملٍة ف��ي النس��خة املطبوعة جمللة 
»ريكوي��ل« األمريكي��ة، وه��ي »مجلٌة 
عصريٌة لألس��لحة الناري��ة« على حدِّ 
وصفها، يحمل جملًة واضحة: »نحن 

قادمون«.
وأف��اد موق��ع »ميليت��اري تاي��ز«، الذي 

رف��ض فري��ق العالقات العام��ة اخلاص 
ببرينس التعليق على أخباره بحس��ب 
»هآرت��س«: »يب��دو م��ن إع��الن مجلة 
»ريكويل« أنَّ »بالك ووتر« ُتدِّد نشاطها 
من تلقاء نفس��ها، لك��نَّ معالم ذلك 

النشاط ليست واضحًة بعد«.
أنَّ  املراقب��ني  م��ن  الكثي��رون  والح��ظ 
اإلع��الن أعقب اس��تقالة وزي��ر الدفاع 
األمريك��ي جيم��س ماتي��س، واقتراب 
موعد إقالة اجلنرال رئيس هيئة األركان 
املش��تركة جوزيف دانف��ورد. ويُذكر إنَّ 
الرجلني عارض��ا خصخصة احلرب في 

أفغانستان معارضًة علنية.
وبحس��ب الصحيفة، في الوقت ذاته، 
ر  ع��ادت ش��ركة »ب��الك ووت��ر« لتتصدَّ
عناوين األخبار ألس��باٍب أخ��رى إذ أُدين 
حارٌس أمنٌي تابع لش��ركة »بالك ووتر«، 
عم��ره 35 عاًم��ا، بتهم��ة القت��ل م��ن 
الدرج��ة األولى إث��ر إطالق��ه النار على 
 ف��ي دائرة م��روٍر مزدحمٍة ببغداد 

ٍ
مدني

عام 2007، وه��ي احلادثة الت��ي ُقوِبَلت 
بإدانٍة عاملية.

ووفًقا ملا أوردت��ه »هآرتس«، قال مكتب 
وكيل وزارة العدل األمريكية بواشنطن 
 أنَّ احلارس 

ٍ
العاصم��ة في بياٍن رس��مي

نيك��والس س��التن أُدي��ن بتهم��ة قتل 
أحمد هيثم أحمد الربع��ي، وهو واحٌد 
من أصل 14 مدنًيا لقوا مصرعهم حني 

»ب��الك  ُح��رَّاس  أطل��ق 
ووت��ر« النار عل��ى املدنيني في س��احة 
النس��ور يوم 16 س��بتمبر )أيلول( عام 

.2007
أنَّ  اإلس��رائيلية  الصحيف��ة  وذك��رت 
العراق حظرت أنش��طة ش��ركة »بالك 
ووت��ر« داخ��ل البالد ع��ام 2009 إثر تلك 
احلادث��ة، التي أث��ارت اجلدل بش��أن دور 

املتعهدي��ن األمني��ني الذي��ن يعمل��ون 
حلساب احلكومة األمريكية في مناطق 

احلرب.
وج��اءت الضغ��وط األول��ى خلصخصة 
اجليش األمريكي بحس��ب الصحيفة 
م��ن دونال��د رامس��فيلد، وزي��ر الدفاع 
صحيف��ة  وأوردت  آن��ذاك.  األمريك��ي 

»اجلاردي��ان« البريطانية ع��ام 2004 أنَّ 
��رًة كتبها وزي��ر اجليش األمريكي  »ُمذكِّ
توماس وايت عام 2002 أش��ارت إلى أنَّ 
ثُل��ث ميزاني��ة اجليش تذه��ب لصالح 
ف��ي ح��ني  العس��كريني،  املتعهدي��ن 
تتناق��ص أع��داد اجلي��ش، والفكرة هي 
توفي��ر امل��ال ال��ذي يُنَفُق عل��ى اجلنود 
الدائمني باستخدام املرتزقة املُؤقتني«.

وت��رى الصحيف��ة أنَّ برينس وش��ركة 
»ب��الك ووتر« انضما إل��ى قائمٍة طويلٍة 
من مس��ؤولي عصر ب��وش الذين عادوا 
إل��ى الس��احة العام��ة ف��ي الوالي��ات 

املتحدة.
وأوردت »هآرتس« ف��ي ختام تقريرها ما 
كتبه ن��واه كيرش جملل��ة »فوربس« في 
أبريل عن عودة برينس الوشيكة، قائاًل 
إن مؤس��س ش��ركة »بالك ووتر »وضع 
بالفعل اس��تراتيجيته الكبرى، وفتح 
الب��اب أم��ام طبيعت��ه التي مت��زج بني 

اإليان باملصير والدين الراسخ«.
ويوضح كيرش هذا م��ن خالل اقتباس 
كلمات برين��س حني ق��ال: »ُمعجزتي 

املفضل��ة ف��ي الكت��اب املق��دس هي 
واملسيح في بحيرة طبريا وهم يقفون 
داخ��ل الق��ارب أم��ام ري��اٍح عاصف��ة 
ويُواجهون خطر الغرق. فيقول املسيح: 
»ثقوا! أن��ا هو. ال تخاف��وا«، ثم يصعد 

إلى السفينة وتسكن الرياح«.

13 ما وراء الحدث 

تعهَّد ترامب الشهر املاضي بتخفيض عدد اجلنود األمريكيني يف أفغانستان إىل 
النصف وسحب 7 آالف جندي

أثارت شركة املقاوالت األمنية »بالك ووتر« جداًل كبيًرا في أعقاب حظر أنشطتها بالعراق، بعد أن أطلق العاملون بها النار على املدنيني في دائرة مروٍر مزدحمٍة عام 2007.أُعيد تسمية الشركة وبيعت 
لتبدأ أعمالها عام 2011 حتت اسم شركة »أكاديي« في فيرجينيا. لكنَّها عادت لتتصدر عناوين األخبار من جديٍد بعد أن جادل مؤسسها إريك برينس، امللياردير وضابط البحرية األمريكية السابق، 
بأنَّ الواليات املتحدة يجب أن تستبدل املرتزقة بجنودها األلفني في سوريا. وترى صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية أنَّ هذا األمر رمبا يكون محاولًة من الشركة للعودة إلى الساحة العاملية من جديد من 
خالل احلرب الس��ورية. ذكرت الصحيفة أنَّ إعالن برينس على ش��بكة »فوكس بيزنس« جاء في أعقاب إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب فجأًة في ديس��مبر )كانون األول( سحب القوات األمريكية 

من سوريا، وهو اإلعالن الذي أثار مخاوف القوات الكردية السورية، التي حتالفت مع الواليات املتحدة في مواجهة تنظيم )داعش(، بسبب ما تواجهه من تهديداٍت تركية.

امري قطر : قراري املشاركة بالقمة العربية االقتصادية كان طبيعيا من منطلق 
احلرص على العمل العربي املشرتك

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

حفلت الغرف اخملصصة للقاءات 
الوفود باجتماعات جانبية على 

هامش انعقاد القمة العربية 
االقتصادية بني عدد من املسؤولني 
العرب كذلك بني اجلانب اللبناني 
وبني بعض رؤساء الوفود العربية.

واجتمع الرئيس اللبناني بعيد 
انتهاء أعمال القمة إلى رئيس 

مجلس األمة اجلزائري عبد القادر 
بن صالح ثم النائب األول للرئيس 
السوداني الفريق أول الركن بكري 

حسن صالح.
والتقى رئيس حكومة تصريف 

األعمال سعد احلريري سريعا أمير 
قطر متيم بن حمد آل ثاني أثناء 

خروج األخير من قاعة االجتماعات 
الرسمية إثر إلقاء الكلمة 

االفتتاحية للرئيس ميشال عون، 
للمغادرة إلى املطار، حيث رافقه 

لوداعه، فيما كانت أعمال القمة 
مستمرة.

وبعد وصوله إلى الدوحة غرد 
الشيخ متيم بن حمد عبر تويتر 
فقال: "قراري املشاركة بالقمة 

العربية االقتصادية كان طبيعيا 
من منطلق احلرص على العمل 

العربي املشترك الذي بّينت القمة 
احلاجة املاسة لتعزيزه في وجه 

األزمات والتحديات التي تواجهنا".

وزراء أيدوا اقرتاح إنشاء مصرف إلعادة اإلعمار أمري قطر: القمة بينت الحاجة للعمل املشرتك

برينس يسعى إىل إعادة شركته إىل الساحة 
بعرضه على ترامب محاية حلفاء الواليات 

املتحدة يف سوريا واستبدال اجلنود األمريكيني

برينس وشركة بالك 
ووتر انضما إىل قائمةٍ 
طويلة من مسؤولي 
عصر بوش الذين عادوا 
إىل الساحة العامة يف 
الواليات املتحدة

التقى احلريري رئيس احلكومة السابق 
متام سالم ثم انضم اليهما الرئيس فؤاد 

السنيورة لعرض أعمال القمة وجممل 
األوضاع السياسية
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شهٌي كلقاء

مدينة سوسة واملنستري: معامل أثرية شاهدة على القيمة الرتاثية والتارخيية

تعترب املنارة من أهم مكونات قصر الرباط باملنستري وهي على شكل اسطواني يتقلص مسكها يف األعلى

البينة الجديدة /
 آمنة حفظ اهلل  /  تونس

يع��رض املتحف مجموع��ة كبيرة 
من اللوحات الفسيفس��ائية التي 
عثر عليها اثناء عمليات التنقيب 
واحلفري��ات املنج��زة س��نتي 1882 
و1883 مبدينة سوس��ة وضواحيها 
وتبرز العديد من الفترات التاريخية 
واحلضارات التي تعاقبت على  هذه 

املدينة. 
حي��ث مت تخصيص القاعة الكبرى 
تاري��خ  لتق��دمي  املتح��ف  مبدخ��ل 
منطق��ة الس��احل وأب��رز معاملها 
القدمي��ة و  خ��ال فت��رة العص��ور 
العصر اإلس��امي. الزائ��ر إلى هذا 
املعل��م األث��ري  يكتش��ف لوحات 
فسيفس��ائية ومنحوت��ات وأثاث��ا 
جنائزي��ة ومتاثيل ومس��اّت ونصب 
نذري��ة حجري��ة، وه��ي متأتية من 
مختل��ف املواق��ع األثري��ة مبنطقة 
الس��احل ف��ي العص��ور القدمي��ة.
لق��د مت عرض مجموع��ة األرضيات 
الفسيفسائية العائدة الى العصر 
ف��ي  القاع��ة،  بأرضي��ة  الرومان��ي 
مستوى منخفض مقارنة مبستوى 
حرك��ة ال��زوار لإلط��اع ع��ن كثب 
تلك النقوش الفنية  التي تس��افر 
بنا إل��ى عالم اجلمال  والتراث. كما 
جند باملتحف فسيفس��اء عماقة 
ن��ادرة جتّس��د أس��طورة ديونيزوس 
ب��اط  ش��كل  ف��ي  ياخ��وس،   -
فسيفسائي كبير. ويوجد باملتحف 
-Oc  أيض��اً صورة لرأس “أوس��يو ن

an“، فض��اً عن عدد م��ن اللوحات 
األخرى التي جتّس��د صوراً للعجوز 
“نيري Nérée وحفيدات أوس��يو ن”. 
وميكن للزوار عند مغ��ادرة املتحف 

اإلستمتاع بالنزهة داخل القلعة و 
باملناظر البانورامية ملدينة سوسة 
العتيقة. أما الرحلة الثانية كانت 
لقلعة الرباط أو رباط سوسة  التي 
تعتب��ر من أهم املعالم األثرية التي 
متي��ز مدينة سوس��ة. إ ن املتصفح 
للعدي��د م��ن  الدراس��ات األثري��ة  
يستنتج أ ن الرباط يعود الى بداية 
القر ن التاسع ميادي شيده األمير 
عبد اهلل بن ابراهيم بن األغلب سنة 
821 وتاريخ االنش��اء مسجل على 
لوحة رخامية بأعلى مدخل املنارة، 
أس��لوبه املعمارّي فهو مستوحى 
إلى حّد كبير من النمط الذي رّوجه 
املبنى  يتك��و ن  البيزنطيو ن،حي��ث 
من طابقني مفتوحني على ساحة 
حتيط بها من جميع جوانبها أروقة 
مقنطرة.الزائر ملدينة سوس��ة البد 
أ ن تكو ن ل��ه رحلة قصيرة للجامع 
يع��ود  ال��ذي   بسوس��ة  الكبي��ر 
إنش��ائه ال��ى س��نة 851 في عهد 
األمير األغلب��ي أبو العباس محمد 
اال ا ن  هنالك العديد من التعديات 
التي أدخلت عليه منذ ذلك التاريخ.
حيث زي��ن اجل��زء العل��وي لألروقة 
األغلبي��ة الث��اث وقاع��ة الص��اة 

ذات  كوفي��ة  نقيش��ة  بواس��طة 
حروف مائلة تندرج ضمن ش��ريط 
عل��ى ش��كل حوض.خ��ال الزيارة 
ص��رح مدير عام الوكال��ة الوطنية 
الثقافية  والتنمي��ة  التراث  إلحياء 
الزي��ارة  ه��ذه  ا ن  بش��يني  كم��ال 
تندرج ضمن سلس��لة من الزيارات 
املبرمجة لزي��ارة حوالي 54 متحفا 
ومعلما مفتوحا للعموم في الباد 
التونسية وهي الزيارة الرابعة بعد 
زيارات ثاث شملت معالم قرطاج 
والقيروا ن، واملتحف الوطني بباردو، 
وتستهدف تثمني التراث التونسي 
وتش��جيع  ب��ه  التعري��ف  ومزي��د 
الرحل��ة  الداخلي��ة.  الس��ياحة 
التالي��ة كان��ت ملدين��ة املنس��تير 
املميزة  الس��يما مبعامله��ا األثرية، 
فالزائ��ر لقص��ر الرباط باملنس��تير 
يكتش��ف قيمة املعل��م التاريخي 
في اجله��ة، ال��ذي بن��اه هرثمة بن 
االع��ني س��نة 180 هج��ري املوافق 
ل�796 م بأمر من اخلليفة العباسي 
هارو ن الرش��يد ،ال��ذي كا ن حريصا 
على حماية مختل��ف املناطق في 
الب��اد وخاص��ة الس��احلية منها 
من الغارات البحري��ة للبيزنطيني.

رب��اط املنس��تير له دورا عس��كريا 
مهما حينها على مستوى مراقبة 
زح��ف األع��داء والتخل��ص منهم 
قب��ل حتقي��ق أهدافه��م كما لعب 
دورا علميا بارزا الستقطابه أسماء 
معروفة على غرار أس��د بن الفرات 
فاحت صقلي��ة والطبي��ب أحمد بن 
اجل��زار والقاض��ي األهب��ل إبراهيم 
الثان��ي واإلمام ابن يون��س الفقيه 
املالكي واإلمام س��حنو ن مؤسس 
الدولة االفريقية للقانو ن االسامي.

تعتبر املنارة من أهم مكونات قصر 
الرباط باملنستير وهي على شكل 
اس��طواني يتقلص س��مكها في 
األعلى. يتخذ الرباط ش��كل قلعة 
وأخرى  بأب��راج مس��تديرة  مدعمة 
متعددة األضاع، إنّه من أقدم وأهّم 
البن��اءات الدفاعّية التي ش��ّيدها 
الفاحتو ن العرب في فجر اإلس��ام 
عل��ى ط��ول الس��واحل املغاربّية. 

إضاف��ة إل��ى احلج��رات الصغي��رة 
املتعّبدين  للمجاهدي��ن  اخملّصصة 
الذين كانوا يضطلعو ن بوظائفهم 
العس��كريّة ويعكف��و ن في نفس 
الوق��ت على الص��اة والتأمل. بعد 

رب��اط املنس��تير إنطلق��ت الرحلة 
احلبي��ب  الزعي��م  متح��ف  إل��ى 
هومتح��ف  بصقان��س  بورقيب��ة 
للحبي��ب  مخص��ص  تونس��ي  
بورقيب��ة  أول رئي��س للجمهوري��ة 
التونسية بني س��نة 1957 و1987، 
فه��و مكس��ب وطني يض��اف الى 
املسلك الس��ياحي والثقافي وإلى 
ت��راث املدين��ة و يحف��ظ الذاك��رة 
الوطني��ة التي عرفته��ا تونس مع 
الزعي��م بورقيب��ة باعتب��ار رمزيته 
التاريخي��ة واعترافا باجلميل له ملا 
قدمه لتون��س طيلة حياته، فضا 
عن كونه يكشف جانب من احلياة 
اخلاص��ة للمجاهد األكب��ر الزعيم 
احلبي��ب بورقيب��ة ال��ذي ناضل من 
اجل اس��تقال تونس وانتخب اول 
رئيس��ا لها. عند الدخ��ول إلى بهو 
القصر جتد الس��يارة “املرسديس”  
للزعي��م احلبي��ب بورقيب��ة زعي��م 
خلد حقبة تاريخية بأكملها على 
جمي��ع املس��تويات إنه��ا الذاكرة 
الوطني��ة الت��ي احتف��ت بتاري��خ 
تونس في حقبة من الزمن.إ ن الزائر  
للطابق األول من املعلم يكتش��ف 
قيم��ة ه��ذا املعل��م كل قاعة منه 

تس��افر بك إلى تاريخ جميل بأدق 
تفاصيل��ه، قاع��ات ف��ي ألوانه��ا 
وأروقة فس��يحة وجدرا ن  الزاهية 
مزخرفة باملعاد ن اخلزف والنحاس 
وغيرها من املع��اد ن الثمينة. عند 
الوص��ول إلى قاع��ة االجتماعات 
يخي��ل إلي��ك أنك تعي��ش تاريخا 
غير مسار الباد التونسية آنذاك، 
من ه��ذه القاع��ة بال��ذات كانت 
تص��در الق��رارات املصيري��ة ف��ي 
تاريخ تون��س. في اجله��ة الثانية 
جن��د الفض��اء اخل��اص بالرئي��س 
الراح��ل واملتمثل ف��ي غرفة نومه 
وغرفة نوم أخرى لوسيلة بورقيبة 
مكتبت��ه  أخ��ذت  .كم��ا  زوجت��ه 
اخلاصة حيزا من هذا القصر التي 
كا ن  ال��ذي  الكت��اب  يتوس��طها 
أه��داه له الرئيس األمريكي رونالد 
ريغن آ ن ذاك. صّم��م أثاث املكتب 
من خشب »الريو« والبرنز املذهب 
ه��ذه املكتبته تدل على ش��غفه 
والش��عر  واملس��رح  باملطالع��ة 
احلضارات.فيم��ا  وتاري��خ  واآلداب 
خصص الطاب��ق الثاني إلى ابنته 
بالتبن��ي هاج��ر والت��ي حافظت 

أيضا على كامل خصوصياتها.
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خاطرة قصيدة

  منذ مدة دعاني الصديق اإلعامي الدؤوب األستاذ )أحمد 
البيات��ي( للكتاب��ة في صحيف��ة )البينة اجلدي��دة(، وفي 
صفحاتها الثقافية حتديداً، ضمن باب أس��بوعي أختاره، 
فوعدته بذل��ك، وماطلت في األمر أس��ابيع عدة ملبررات، 
لعل من وضع نفسه في مثل هذا االلتزام سيدركها متاماً. 
ف��أ ن تكتب عموداً ثابتاً في صحيف��ة، فتلك � من جانب 
التخّي��ر� فرصة طيبة تتاح ملن ه��و جدير بها. وهي تخبر 
� فيم��ا تخبر عنه � أ ن قلمه محل ثقة من قبل من دعاه، 
وأنه س��يقول من ال��كام مفيده، ومن األف��كار ما ميكث 
في أرض التلقي نافعاً. ولكنها من جانب آخر مس��ؤولية 
قيمي��ة ال ينه��ض بها إال من حب��اه اهلل مق��درة حملها 
والوفاء به��ا، وفي ها هنا ما يلوي عن��ق الرغبة إلى تأمل 
ما لديها والتيقن منه. وهكذا كا ن األمر، بعد ألي، ليجيء 
ه��ذا العمود ال��ذي نتمنى أ ن يت��راّص مع جمل��ة أعمدة 
ثقافية رصينة مش��رقة الب��وح على صفح��ات )البينة 
اجلديدة( ، وألس��ماء مثقفة ومعطاءة بنبل وجمال. كنت 
� وحتت عنوا ن هذا العمود )ضوع ثقافي( نفس��ه � كتبت 
ف��ي إحدى الصح��ف احمللية ملدة ال بأس به��ا، ثم توقفت 
لظ��روف خاصة. وها أنا أعاوده، متكئاً على رغبة الكتابة 
فيما يع��ّن من مب��ررات الكتابة الثقافية واش��تغاالتها 
الت��ي نحتاجها بوصفها نافذة بوح ملا يعتمل في الوعي 
وال��ذات � ببعديهم��ا الف��ردي واجلمعي � اللذين أمس��ت 
مكابداتهم��ا ل��دى املثق��ف العراقي املنش��ّد إل��ى أهله 
ووطن��ه من التراك��م واالش��تجار ما جتعل م��ن الكلمة 
الطيبة التي تكتب وتنش��ر واحة صحو تنتظر أ ن يأتيها 
من يجد فيها ما يعتمل في ذاته وعقله ونواياه الوطنية 
الصادق��ة، ف�)يتناّص( معها، ويتمثلها، كي يس��تثمرها 
في املكاش��فة الواعية لبناء مشروع )مثاقفة( ال نهضة 
مجتمعي��ة حقيقي��ة من دونه. إ ن م��ا يحدونا من طماح 
هذا العمود � الذي س��يتناول ما ن��راه جديراً بالتناول من 
شؤو ن مشهدنا الثقافي وشجونه � أ ن يكو ن متناً ألفكار 
)تض��وع( مفرداتها بنش��ر طي��ب الرائحة، ميك��ن لنا أ ن 
نتمثل��ه ضمن فضاء نقي نتمناه ونس��عى جميعاً إليه.. 

ولكل مجتهد نصيب. 
منذ أتيناها

فانشغلت أمشاج الظن بها
أدركنا

أ ن الكلمات املشتجرة الدفء 
ذات عيو ن، وأياد

تأخذ من يقصدها
نحو ماذات ال تذبل فيها الروح 

وال ينطفئ اجلمر الصادح بالرؤيا.

ضوع 
ثقايف

a

فنارات

د. علي حداد
نظم��ت مؤخ��را وكالة إحياء الت��راث والتنمية الثقافي��ة بتونس زيارة ميدانية خاصة بالصحفيني إلى مدينة سوس��ة واملنس��تير 
لإلط��اع عل��ى معاملها األثرية التي تعتبر كنوز التراث والتاريخ التونس��ي. تن��درج هذه الزيارة امليدانية في اط��ار البرنامج الوطني 
»مد ن احلضارات« الذي تشرف عليه وزارة الشؤو ن الثقافية وذلك تنفيذا لاتفاقية املمضاة في آذار 2018 بني وزارة الشؤو ن الثقافية 
والنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني. لقد كانت الرحلة األولى إلى مدينة سوسة لزيارة  املتحف األثري باملدينة الذي مت إنشاؤه 

سنة 1897، على جزء من القصبة التي بناها األمير األغلبي أبو العباس محمد..

ِلي يف اهلوى 
َحرفاِن

البينة الجديدة / عمران العبيدي / 
تصوير: وسام سامي  

اس��تقبل وزير الثقافة والس��ياحة 
واآلث��ار الدكت��ور عل��ي عب��د األمير 
احلمداني ي��وم االحد 2019/1/20 في 
رئي��س وأعضاء  الرس��مي  مكتب��ه 
املنبثقة  الوطنية  املناس��بات  جلنة 
احلكوم��ي  اإلع��ام  خلي��ة  ع��ن 
املش��كلة في األمانة العامة جمللس 
ال��وزراء. ق��دم رئيس اللجن��ة اللواء 
س��عد مع��ن ش��رحاً مبس��طاً عن 
عم��ل اللجن��ة والتنس��يق بينه��ا 
وب��ني مختل��ف ال��وزارات لتوحي��د 
العم��ل باالحتف��ال في املناس��بات 
الوطنية وإظهاره��ا باملظهر الائق 
مش��يراً إلى أهمية دور وزارة الثقافة 
والس��ياحة واآلثار لذا كانت املهمة 
األولى ه��ي البدء بالتنس��يق وزيارة 
هذه الوزارة من قب��ل اللجنة. وقدم 
رئي��س وأعض��اء اللجن��ة تهانيهم 
للوزي��ر مبناس��بة تس��نمه منصبه 
وزي��راً للثقافة. من جانبه أكد الوزير 
دعم��ه الدائ��م لعمل ه��ذه اللجنة 
املهم��ة أل ن مهمتها هو إبراز الوجه 

املش��رق للعراق بدل صفحة احلروب 
التي ع��رف بها والتي مت تس��ويقها 
الذي  بش��كل مغل��وط فالعراق��ي 
ح��رر األرض والذي ميتلك هذا العمق 
التاريخي قادر على عمل املزيد وإبراز 
الوج��ه احلقيقي له. وطال��ب الوزير 
اللجنة عل��ى ادارج اعياد اكيتو الى 
قائم��ة املناس��بات الوطنية كونها 
من ط املناس��بات املهمة, واهتمام 
الدول��ة العراقية بجمي��ع فعاليات 
ومناس��بات الطيف العراقي . وعيد 
ل��دى  الس��نة  راس  عي��د  االكيت��و 
واالش��وريني  والبابلي��ني  االكادي��ني 
والكلداني��ني من بعدهم, ويبدأ عيد 

رأس السنة في اليوم االول من شهر 
نيس��ا ن ويس��تمر مدة أثني عش��ر 
يوماً. وض��م الوفد أعض��اء اللجنة 
الدكتور اللواء سعد معن والدكتورة 
يس��رى العاق وعلي وحيد والسيد 
غص��و ن ممثل��ني ع��ن اع��ام االمانة 
العامة جمللس ال��وزراء وحكيم عبد 
الزهرة ممثل أمانة بغداد في اللجنة 
والدكتور فائز طه س��الم ممثل وزارة 
الش��باب والرياضة والدكتورة إقبال 
نعي��م وعمرا ن العبي��دي ممثلني عن 
وزارة الثقاف��ة. وقدم أعضاء اللجنة 
عل��ى  الثقاف��ة  لوزي��ر  ش��كرهم 

اهتمامه الشديد ألعمال اللجنة.

 محمد حسب
عجي��ب ذاك احلدس ال��ذي يخلق لنا 
أبواب��اً ما كنا لنتخي��ل اننا ندخلها! 
في��وم قررن��ا الفراق كن��ت على علٍم 
ان��ه ق��ادم مج��دداً بص��ورة تختلف 
عن��ه قلي��ا بتفاصي��ل األبجدية، ال 
ش��يء اال ه��و. منها تعلق��ت بحبال 
رس��ول ق��ادم، يعي��د فوض��ى الدماء 
الى مج��رى القلب املهجور، وينصف 
ذاك ال��ذي حك��م علي��ه باله��روب، 
ويع��دل بينن��ا باحلق، ويأخذ ث��أراً ممن 
اس��تباح ش��رعية قلوبن��ا. تعلمو ن 
ا ن م��ا ندعوه حباً ليس اال ش��يء من 

الفوضى العاطفي��ة اجلامحة! نعم 
انه كذلك.. واال ملاذا نفقد العقل إبا ن 

فترة استعماره اجلميلة؟!
منذ س��نني ولم افقد ام��ل ا ن القاه 
مج��دداً، ذاك الكتاب ال��ذي علمني 
وامن��ا  اقرأه��ا خال��ه،  ل��م  اش��ياء 
شعرتها بصورة الغاف الذي يغطي 
قناعات��ه. أتعرفو ن إننا س��نلتقي؟! 
كي��ف ال، وقلوبن��ا ال زالت حبيس��ة 
اآلخر؟! يحدث احيانا ا ن نفقد األمل 
ألن��ه مش��روع منتهك، ث��م نحرره 
من خال االمل نفس��ه، ونسترد ما 
فاتنا من قط��ارات كا ن ركابها أماً. 

ث��م يتك��رر نف��س الش��عور. ونعود 
مجدداً نقرأ ما صاغه الكاتب، حتى 
يتبني ا ن عنوان��ه اجلديد خاطئاً، فا 
شهيا كفراق، وامنا لقاء كمشتهى.

اعت��رف اني مديو ن مل��ا كتبوا اولئك، 
خاص��ة جبن��اء احلب، لك��ن ال اظن 
اننا سنس��تمر سيراً وفق قواعدهم 
احلبرية، قطعاً س��يختار الشجعا ن 
جبه��ات حربي��ة محصن��ة ب��دروع 
الضمير. يومها س��يرى ذلك املبصر 
تكلف��ة االحام التي هدرت، واألقدار 
الت��ي  واإلعم��ار  تطش��رت،  الت��ي 

ُخِسرت.

السماوة / البينة الجديدة
اس��تضاف البي��ت الثقاف��ي في 
الس��ماوة احد تش��كيات دائرة 
العاق��ات الثقافي��ة العامة في 
وزارة الثقاف��ة، الش��اعر والقاص 
باقر صاح��ب، حيث حفل توقيع 
مجموعت��ه القصصي��ة )خزانة 
أقامه��ا احتاد  والت��ي  النس��يا ن( 
أدباء وكت��اب املثنى يوم اخلميس 
2019/1/12، قدمها القاص املتألق 
امن��ار رحمة اهلل الذي اس��تهلها 
باإلش��ارة إلى جانب من السيرة 

اإلبداعية للمحتفى به واجنازاته 
األدبية وكتابات��ه املتعددة، فيما 
أك��د الضي��ف ف��ي  اس��تعراض 
بأنه��ا  اجلدي��دة  جملموعت��ه 

ميك��ن وصفه��ا خاص��ة جتاربه 
القصصية طيلة عش��رين عاما. 
ويذك��ر أ ن باق��ر صاح��ب صدرت 
ل��ه ث��اث مجموع��ات قصصية 
إضافة إلى نشر عدد من قصصه 
ف��ي الصحف واجمل��ات العراقية 
والعربي��ة، وفي ختام االحتفالية 
التي حضره��ا نخبة من الكتاب 
والفنان��ني  والش��عراء  واألدب��اء 
اإلب��داع  درع  من��ح  واملثقف��ني، 
الثقافي من قبل احتاد األدباء في 

احملافظة.

وزير الثقافة يستقبل جلنة املناسبات الوطنية 
ويقرتح إضافة عيد االكيتو إىل املناسبات الوطنية

ِلي في الهوى َحرفا ِن قد َسبق اجلوى

بِهما فقاما يأِسرا ِن فؤادي   

َفِبذاك أقتسُم املساَء مع الكَرى

ما بني تسهيٍد وَدرِْك مراِد   

 ربُّ العرِش يعلُم أنَّني
ُ
واهلل

ال أنثني عنها ِبِصدِق وداِد   

يا معشَر العشاِق هل أُنِبئُتُم

عن ِمثِل ذاك ِبراِئٍح أو غاِد   

ُسوُقوا إلى احلَضريِّ عْطَف مودٍَّة

اِد جتزيه عن هذا األسى الوقَّ   

هاُد ِبَصْفِوها في ليلٍة ذهَب السُّ

وتكاثفْت أشجاُنها ِلَوَفاِد   

ْهَد واْطِو لهيَبه َدْع عنَك هذا السُّ

ْفُو والتَّسهيُد رهُن نفاِد فالصَّ   

ولقد نصحُت لئاَم قوٍم أدبروا

واستبَدُلوا بالودِّ شرَّ عناِد   

وأمرتُهم باخليِر لكْن أرَسُنوا

َسَفًها خطاَم املكِر بعَد رشاِد   

أنَّى يُقوُم األمُر دو َن رشاِدهم

والغيُّ -فاعَلْم- رأُس كلِّ فساِد   

أْم كيف تصمُد للزما ِن صناعٌة

قامت دعائُمها على األحقاِد   

لو أنَّهم َفِطُنوا لذلك الرتَقوا

اِد عن كلِّ شائبٍة ِمَن احُلسَّ   

لكنَّهم زلَّْت بهم أحاُمهم

ما إ ْن لهم بنَي الورَى ِمن هاِد   

لو أنَّهم صبروا كصبري لم يكْن

لهُم بهذا الشرِّ ِمن إخفاِد   

وا األمورَ كما ارتَأَوْا لكنَّهم ظنُّ

ودعاهُم للشرِّ سوُء عتاِد   

 ربَُّك عنَده
ُ
ال تبتِئْس فاهلل

اِغنَي باملرصاِد ُلْطٌف، وللطَّ   

* شاعر وكاتب وناقد أدبي
عضو اتحاد كتاب مصر

حسن الحضري *

 بغداد / البينة الجديد / محمد الفيصل 
في باكورة العام امليادي اجلديد شهدت 
قاع��ة بيت البي��اع الثقاف��ي إقامة اولى 
نش��اطاته الفكرية والثقافي��ة، وكانت 
ه��ذه الندوة التي حضره��ا جمهور كبير 
م��ن األكادميي��ني واخملتص��ني بعن��وا ن )رد 
شبهات املغالطني ملنهج سيد املرسلني 
- ص-( اس��تضاف فيها الباحث األستاذ 
)هيث��م مزع��ل عل��ك اخلزعلي( وق��د أدار 
اجللسة مدير البيت احلاج كمال عبداهلل 
العام��ري الذي أوجز س��يرة الضيف وهو 
املول��ود )ببغ��داد منطق��ة احلري��ة ع��ام 
البكالوري��وس  ش��هادة  يحم��ل   )19٧٣
)جامعة بغ��داد كلي��ة االدارة واالقتصاد 

200٣ -  وكلي��ة االم��ام الباق��ر  ع  فق��ه 
جامع��ة  ماجس��تير   )2010 اس��امي 
بغداد  تخطيط حض��ري وإقليمي 201٥ 
- حالي��ا طال��ب دكت��وراه ف��ي اجلامع��ة 
والتخصص نفس��يهما  - خريج املعهد 
البريطاني للغات - للبحوث والدراس��ات 
االس��تراتيجية ]مدير مرك��ز رؤية )2011- 
201٤( ، ومدي��ر تنفيذي مبرك��ز حمورابي 
) 201٦- 201٨( - عض��و ش��بكة اله��دف 
للتحليل السياسي منذ بداية عام 201٨ 
وحل��د اآل ن - لديه بحوثاً ودراس��ات عديدة 
وقد متّ طب��ع بعضها وتناوله��ا اجلمهور 
املهت��م به��ذا الن��وع م��ن التحلي��ات 
واألبح��اث االس��تراتيجية، وف��ي بداي��ة 

الن��دوة تط��ّرق احملاضر إلى أه��م ما يثيره 
امللحدو ن من شبهات معتمدين على ما 
طرحه املستشرقو ن من مغالطات وكا ن 

اهم محاور احملاضرة هي:

1- النظ��ام العبودي في االس��ام.. والذي 
كا ن نظاما عامليا.. إال أ ن اإلس��ام تعاطى 
بش��كل يعد أرق��ى ما وجد في س��ياقه 
التاريخي.. حيث وضع تشريعات قانونية 
كعقوب��ات لاعتداء عل��ى العبيد ووضع 
دي��ات له��م.. باإلضافة الى وض��ع نظام 
تدريجي للقضاء على العبودية من خال 
تخصي��ص س��دس زكاة الدولة س��نويا 

وجملة من الكّفارات لتحرير العبيد.
2- موض��وع تع��دد الزوجات وال��ذي يعد 
من أفضل التش��ريعات ملعاجل��ة التواز ن 
بني عدد الذك��ور واإلناث في كل مجتمع 
ومعاجلة مش��اكل احلروب التي تس��بب 
اإلخال بهذا التواز ن.. شبهة أ ن اإلسام 

قائ��م بالس��يف.. وأثب��ت الباحث أ ن كل 
حروب النبي كانت دفاعية، وا ن عدد قتلى 
الطرفني في كل احلروب النبوية )٨٥٤( اي 
لم يبلغ ألفا. إضافة لتوصيات النبي-ص- 
بالتعامل مع املناطق املفتوحة وما فعله 
في مكة حيث أطلق سراح كل مشركي 
مك��ة الطلقاء.. وأض��اف اخلزعلي جملة 
من النصوص واحلقائ��ق التأريخية حول 
مفه��وم الدي��ن اإلس��امي واإلنس��انية 
وكيف متّ وضع القوانني والتشريعات التي 
من ش��أنها الدف��اع واحلف��اظ على تلك 
القيم واملعايي��ر اإللهية التي تضّمنتها 
النص��وص القرآنية.. بعد ذلك ش��هدت 

الندوة مشاركة فاعلة من اجلمهور.

بيت البياع الثقايف يضّيف الباحث هيثم مزعل علك اخلزعلي

البيت الثقايف السماوي يضّيف الشاعر والقاص باقر صاحب



كينونيت ولدت من رحم أرض ميزوبوتاميا وصريورتي وريثة ألسس البناء فيها
وعيناي تكتنف مجع حضارتها ولساني ينطق بعشق أهلها وألنين عراقي فهاميت تدنو علو مسائها

 * ص��ف لنا ش��عورك وأن��ت تطأ أرض 
الوطن بعد غربة طويلة؟

� كي أكون صادقا وأمينا في وصف هذا 
الشعور البد أن أرجع بالزمن 22 سنة 
عندما عقدت الرحال الى بالد املهجر، 
حال��ي ح��ال املالي��ني م��ن العراقيني 
نتيجة احلروب وآلية تدمير البالد. لكن 
هواجس��ي ومختلج��ات نفس��ي لم 
تخرج من الوطن بل بقت مع ش��عبي 
ومعاناتهم، وال ميكنن��ي أن أكون غير 
ذلك وما ألعمالي وأفالمي إال جتس��يد 
لهذا الواقع. وحاملا يش��عر اإلنس��ان 
وإس��تقالله حينئذ  بكرامته وحريته 
يستمد قوته وتتولد لديه قدرة كبيرة 
في العطاء يتوجب عليه تس��خيرها 
في خدمة االنسانية واجملتمع والوطن 

الذي تنتمي اليه.
* حدثن��ا بايجاز عن مس��يرة إنس��ان 
خرج من وطنه مهندسا وعاد مخرجا 

سينمائيا مبدعا؟
� املهن��ة والهواي��ة وجه��ان لعمل��ة 
املهن��ة  كان��ت  الهندس��ة  واح��دة. 
الت��ي أحبها عقل��ي، والف��ن الهواية 
الت��ي أحبها قلب��ي واملتنفس اجلميل 
للتعبي��ر عن هواجس��ي. إنتقالي من 
الهندس��ة ال��ى اإلخ��راج كتخصص 
جاء بع��د أن هاج��رت ال��ى أملانيا في 
امتهان��ي  م��ن  بالرغ��م   1997 ع��ام 
وممارس��تي للفن منذ نعومة أضفاري 
والى دراس��تي وتخصصي في صناعة 
وتقنيات الفيلم وتخرجي من أكادميية 
ماكروميديا في مدينة ميونخ األملانية 

ف��ي ع��ام 2000. العالق��ة بين��ي وبني 
الكاميرا إكتس��بتها م��ن والدي منذ 
نعوم��ة أضف��اري، وبداي��ات والدي مع 
واملتحرك��ة  الفوتوغرافي��ة  الص��ورة 
تع��ود ال��ى ع��ام 1951 عندم��ا اختير 
م��ن قبل مديري��ة االَث��ار العراقية في 
بغداد ليكون ضمن البعثة األمريكية 
اخلاص��ة للبحث عن هيكل اإلنس��ان 
كه��وف  ف��ي  )النياندرت��ال(  الق��دمي 
ش��اندر في اقليم كوردستان باشراف 
البروفيس��ور االمريكي رالف سولكي 
هن��اك محطات كثيرة س��اهمت في 

عش��ق  عالق��ة  والدة 
بيني وبني الفن توجب 
عل��ي احملافظ��ة عليه 
وتطوي��ره،  وممارس��ته 
احملط��ات  ه��ذه  وم��ن 
التدريب وممارسة فنون 
والتصوير  املوس��يقى 
إل��ى  الفوتوغراف��ي 
جانب بعض األنشطة 

الرياضي��ة عند إنتمائي ملركز ش��باب 
الش��يخان وأنا في سن الثانية عشر، 
ثم أداء دور صغير في فيلم سينمائي 
كان  ال��ذي  الش��مس  تش��رق  حت��ى 
مشروع تخرج طلبة قسم السينما 
مبعهد الفن��ون اجلميلة بغداد. صورت 
أحداث الفيلم في منطقة الشيخان، 
مثلت في بطولته على ما أظن الفنانة 
وش��ارك  جلي��ل  س��والف  العراقي��ة 

ف��ي التمثي��ل الفنان الراح��ل فاضل 
جاس��م. وفي عام 1991 حصلت على 
إجازة ممارس��ة العمل الفني من وزارة 

الثقافة واإلعالم. 
انت��اج  ع��ن  بالتفصي��ل  حدثن��ا   *
حصيلتك الذهبية العراقية العاملية 

فيلم )تورن(.
� )ت��ورن ه��و هامل��ت اليوم( ت��ورن هو 
فيلم روائي طوي��ل صورت أحداثه بني 
مدينة امليتروبول )تبليسي( العاصمة 
اجلورجي��ة وبني معبد )الل��ش( الوريث 
وادي  حلض��ارة  والتراث��ي  العقائ��دي 

الرافدي��ن. يتحدث الفيل��م عن احلب 
اإلنس��اني  اإلنتم��اء  ع��ن  والس��الم، 
والتعايش السلمي بني الشعوب. عن 
فلس��فة الضياع واحلرمان، فلس��فة 
تص��ادم احلضارات واألدي��ان. تورن ميثل 
فلس��فة الصراع ب��ني احلي��اة واملوت 
والص��راع م��ن أج��ل البق��اء. ش��ارك 
الفيل��م نخب��ة كبي��رة م��ن املمثلني 
وضيوف الشرف من الدولتني جورجيا 

والعراق وفريق عم��ل مت اختيارهم من 
املانيا، جورجيا، العراق، هولندا، سوريا 

واملغرب. الفيلم من إنتاج 2018.
* ما اجلوائز التي حصدها الفيلم؟

)ت��ورن(  الس��ينمائي  الفيل��م  ن��ال   �
جائ��زة أفضل فيل��م، وجائ��زة أفضل 
س��ينماتوغراف في مس��ابقة األفالم 
الروائية األجنبية الطويلة في مهرجان 
السينمائية،  الدولي لألفالم  هوليوود 
حي��ث مت دعوة جمي��ع الفائزي��ن الى 
الس��ير على السجادة احلمراء في 26 
كانون الثاني 2019 في هوليوود - لوس 
اجنلوس )كاليفورنيا( وحضور مراسم 
حف��ل توزي��ع اجلوائ��ز وع��رض األفالم 
الفائ��زة ف��ي ي��وم املهرج��ان. وضمن 
مس��ابقة جوائ��ز الس��ينما األوروبية 
في العاصمة البولونية وارشو حصد 
الفيلم جائزة أفض��ل مخرج، وجائزة 
أفض��ل مونت��اج. كما حص��د الفيلم 
جائ��زة أفض��ل تريل��ر ف��ي مهرج��ان 
جوائز االف��الم الذهبية في لندن. وفي 
مهرجان اكادميية الفنون السينمائي 
في تش��يلي نال الفيلم جائزة أفضل 
درام��ا، أفضل مونتاج، أفضل تصميم 

إنتاج، وجائزة أفضل هندسة صوت. 
*حدثن��ا عن مش��روعك الس��ينمائي 
اجلديد الذي س��لمت نسخة منه إلى 
الدكتور  رئي��س اجلمهوري��ة  الس��يد 
برهم صال��ح.. وم��دى ترحيبه بفكرة 

إنتاجه.

� مش��روع الفيلم السينمائي اجلديد 
الذي سلمنا نسخة منه الى الرئيس 
العراق��ي الدكتور برهم صالح يحمل 
عنوان��ا مؤقت��ا وهو ضفائر ش��نكال- 
نادية م��راد وقد أثنى رئيس اجلمهورية 
على هذا املش��روع ووجدناه متعاطفا 
مع فكرة املش��روع وأعتبره مش��روعا 
يخص جميع أطياف الشعب العراقي. 
م��ن جانبن��ا نأم��ل اجن��از الفيلم في 
الفترة املقبلة على أمل رعايته وتقدمي 
الدعم الالزم النتاج��ه نظرا ألهميته 
الت��ي نؤم��ن به��ا، ولضخام��ة انتاج 
الفيلم الذي ت��دور احداثه بني خمس 
دول، واحمل��ور الرئيس��ي ه��و ش��نگال 
املنطقة املنكوبة الت��ي حدثت فيها 
أبش��ع اجلرائم االنسانية في التاريخ 
أيض��ا  الفيل��م  يتح��دث  احلدي��ث. 
والتقلبات  التاريخي��ة  احلقب��ة  عن 
السياسية التي عصفت باملنطقة 
ابت��داء م��ن 2003 وال��ى فت��رة م��ا 
بعد هجمة داع��ش على األراضي 

العراقية.
* م��ا أمنيات��ك لدائ��رة الس��ينما 
واملسرح املؤسس��ة العريقة األم 
الراعية لقيم الفن واجلمال.. و هي 

متثل تاريخ السينما العراقية؟
س��تكون  بالتأكي��د  أمنيات��ي   �

اخملرج��ني  زمالئ��ي  امني��ات  مث��ل 
النق��اد،  الفنان��ني،  الس��ينمائيني، 
االدب��اء، واملهتم��ني أن يع��ود لدائرة 

ورونقها  بريقها  واملس��رح  الس��ينما 
مثل ما عهدناها مؤسسة هي القلب 
الناب��ض للفن اله��ادف الذي يعكس 
رقي وتق��دم اجملتمعات. وم��ا ملهرجان 
أيام السينما العراقية التي اختتمت 
فعالياته��ا مؤخرا في قاعة املس��رح 
الوطن��ي ف��ي بغ��داد إال بداي��ة غنية 

لتفعي��ل وإع��ادة وأمني��ات صادقة 
د  مج��ا لسينما أ ا

لف��ن  ا و
العراقي 
األصيل.
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من الصلصال والطني.. وس��كنى االنس��ان القدمي.. صنع ختمه الس��ينمائي فيروزي األدمي.. اس��تقبله الوجود الثقافي والفني الدولي قبل 22 عاما 
مضت، عراقيا مبدعا يجوب االوطان كي يخبر العالم عن قضايا وطنه الذي غادره عام 1997 مهندسا وعاد اليه عام 2018 مخرجا سينمائيا عامليا 
اعتلى خش��بة املس��رح الوطني كي يحلق بجناحي الثور اجملنح )درع الس��ينما العراقية( في كرنفال ايامها الثالثة.. وهو يلوذ بدموع عينيه عن 
قناصي اللقطات املعبرات.. انه اخملرج الس��ينمائي العراقي العاملي نوزاد ش��يخاني في اول حوار صحفي عراقي مس��تفيض عبر الهاتف مع املوقع 

الرسمي االلكتروني لدائرة السينما واملسرح، وتنشره )البينة اجلديدة( لإلفادة..

ال

)تورن( فيلم روائي طويل صورت أحداثه 
بني مدينة امليرتوبول )تبليسي( العاصمة 

اجلورجية وبني معبد )اللش( الوريث 
العقائدي والرتاثي حلضارة وادي الرافدين

حوار: زينب القصاب - تصوير: أسامة صربي

بغداد / البينة اجلديدة
برعاي��ة الدكتور علي عبد األمير احلمداني 
وزير الثقافة والس��ياحة واآلثار تقيم دائرة 
الفنون املوس��يقية في افتتاح برنامجها 
الثقاف��ي والفن��ي لع��ام 2019 احتفالية 
لالحتف��اء بالفنان��ة فري��دة محم��د علي 
س��يدة املق��ام العراق��ي وذل��ك بع��د غد 
الس��اعة   2019/1/24 املواف��ق  اخلمي��س 
احلادية عش��رة صباحاً عل��ى قاعة الرباط 

ببغداد. والدعوة عامة للجميع.

دائرة الفنون املوسيقية
حتتفي بـ)سيدة املقام العراقي(

الديوانية / البينة اجلديدة
مبناسبة عيد الش��رطة، وبرعاية 
قائ��د ش��رطة الديواني��ة الل��واء 
فرقد زغير العيساوي، نظم قصر 
الثقاف��ة والفنون ف��ي الديوانية 
معرض ومسابقة لرسوم األطفال 
ي��وم األربعاء املاض��ي 2019/1/16 
بعنوان )الطفل ورجل الش��رطة( 
ويستمر ش��هرا، وافتتح املعرض 
بحضور عضو مجلس محافظة 
الكارض��ي،  حس��ني  الديواني��ة 
ومدي��ر القص��ر الثقاف��ي وع��دد 
م��ن الش��خصيات االجتماعي��ة 
والثقافية واإلعالمية، وناش��طي 
واملهتم��ني  املدن��ي  اجملتم��ع 
بالطفول��ة، متضمن��ا أكث��ر من 
80 لوح��ة، تناول��ت رس��م رج��ل 
الش��رطة ف��ي مواقف إنس��انية 
وقانوني��ة في أحيان أخرى. وأعرب 

مدي��ر قصر الثقاف��ة والفنون في 
الديوانية صادق مرزوق عن شكره 
لقائد ش��رطة احملافظ��ة، وعضو 
مجل��س احملافظ��ة، واحلضور في 
هذا احملفل الطفولي الذي يحمل 
قيمة إنس��انية وتربوية من خالل 
الثقافة الصادقة، والتي  رس��الة 
تؤك��د عل��ى االهتم��ام والدع��م 
واستعداد  العمرية  الفئات  لهذه 
أدارت��ه للتع��اون مع املؤسس��ات 
احلكومي��ة وغي��ر احلكومية التي 
تهت��م به��ذه الش��ريحة الهامة 
ف��ي اجملتم��ع العراق��ي األصي��ل. 
م��ن جانبه ش��كر مدير ش��رطة 
زغي��ر  فرق��د  الل��واء  الديواني��ة 
العيس��اوي هذه املب��ادرة الطيبة 
التي أثم��رت التعاون بني املديرية، 
والقص��ر الثقاف��ي وس��يتواصل 
التعاون م��ع إدارة القصر الثقافي 

في األي��ام القادم��ة، خصوصا 
بعد افتتاح قسم جديد عنوانه 
يعنى  وهو  اجملتمعية،  الشرطة 
واجلوان��ب  وامل��رأة  بالطفول��ة 
س��تكون  كم��ا  االجتماعي��ة، 
تثقيفية  وورش  ن��دوات  هن��اك 
بالتع��اون ايض��ا والتوجه نحو 
م��دارس احملافظة واس��تهداف 
ش��ريحة األطفال الذين يعدون 
لبن��اء  األساس��ية  اللبن��ة 
اجملتم��ع لتثقيفهم وتوعيتهم 
وإطالعهم عل��ى القوانني التي 

توف��ر احلماي��ة الالزم��ة لهم عبر 
والن��دوات  والفعالي��ات  ال��ورش 

الثقافية.
مجل��س  عض��و  ش��كر  كم��ا 
الكارض��ي  حس��ني  احملافظ��ة 
بالنياب��ة ع��ن احلكوم��ة احمللي��ة 
للمحافظة إدارة القصر الثقافي 

الديوان��ي ال��ذي كان والزال مبادرا 
بالتع��اون الثقافي، واع��دا إلى أن 
صح��ة الديواني��ة س��تبادر بعد 
بالتعاون  مبادرة مديرية الشرطة 
م��ع ه��ذا القص��ر الرائع ب��كادره 
ونش��اطاته وفعاليات��ه الهادفة، 
متمني��ا أن حت��ذو دوائ��ر احملافظة 

ح��ذو مديري��ة ش��رطة احملافظة 
لالنط��الق عبر الثقاف��ة واملعرفة 
والفن��ون الن الديوانية تس��تحق 
من��ا كل ه��ذا العطاء.ف��ي ختام 
حفل االفتت��اح وزعت اجلوائزعلى 
العش��رة الفائزي��ن األوائل وبقية 

املشاركني.

معرض لرسوم األطفال يف القصر الثقايف الديواني 

 

عادل كاطع العكيلي
ل��م يك��ن ولوجي ه��ذا املق��ال بهذه 
األس��طر العرجاء باألم��ر الهني، فقد 
فكرت كثيراً في الكتابة كي استمطر 
حروفي ث��م أتراجع، فمرٌة أُق��دم ومرٌة 
أُحجم، حتى شمرت عن ساعدي كي 
أع��زف س��مفونية الوف��اء لرجل نخر 
عباب املستحيل مسطراً أروع مالحم 
املثاب��رة والكفاح وقد خ��اض غمارها 
منذ نعومة أظفاره، عرفته رجالً طيب 
القلب ينصف الناس من نفس��ه، لم 
يكن ي��در بخلدي أن أس��تطيع البوح 

مبا ف��ي داخلي جتاه مواقف��ه النبيلة 
وما قدمه جلمي��ع العاملني من حوله 
به��ذه الس��هولة ل��و ال أن��ي عملت 
برفقته عقدا من الزمن  كانت كفيلة 
بأن أعرفه عن ق��رب، فمذ عرفته كان 
رفيق��اه االخالص والتفان��ي، لم يعبأ 
بأحد خ��ارج منظوم��ة االخالق هذه، 
ولطامل��ا ش��اط ب��ه الغض��ب م��راراً 
وتك��راراً حرصاً منه عل��ى املال العام 
واملصلحة العام، عرفته بحق صمام 
أمان في أهم مؤسس��ة مالية، هكذا 
عرفت األس��تاذ صالح الالم��ي املدير 
الع��ام للدائ��رة االداري��ة ف��ي البن��ك 
املركزي العراقي مشبعاً بحب العراق، 
لم يتواَن يوماً في مد يد العون جلميع 
قطاعات الدولة بغية النهوض بواقع 
بلدنا احلبي��ب، حتى عمل جاهداً وهو 
يواصل الليل بالنهار كي ينتشل هذه 
املؤسس��ة املالية املهمة م��ن الواقع 
املرير الذي كان��ت تعانيه الى مصاف 

املؤسسات الرائدة، فقد كان يختصر 
الزمن في إعادة تأهيل البنى التحتية 
للبن��ك املركزي في موق��ع احلالي في 
ش��ارع الرش��يد حتى كان له ما يريد 
من إعادة تأهيله بشكل كامل، وجنح 
في إدخال أهم املنظومات احلديثة في 
جميع القطاعات املصرفية، وأس��هم 
أيضاً مساهمة فعالة في وضع حجر 
االساس لبناية البنك املركزي العراقي 
اجلدي��دة في منطق��ة اجلادري��ة التي 
يُتوقع له��ا أن تكون معلم��اً عمرانياً 

لتش��جيعه  كان  كم��ا  يُضاه��ى،  ال 
املس��تمر بالنهوض بواق��ع العاصمة 
دور كبي��ر حت��ى أس��هم ف��ي إط��الق 
مبادرة )أل��ق بغداد( رفقة املوس��يقار 
نصير ش��مة تلك املبادرة التي أعادت 
األلق ألغلب الس��احات الرئيسة في 
العاصم��ة، ب��ل ذه��ب اكثر م��ن ذلك 
والفني��ة  الثقافي��ة  احلرك��ة  بدع��م 
واالجتماعية في البل��د وعلى جميع 
الصع��د، إدراكاً من��ه أن��ه يجب على 
كل ف��رد أن يعمل م��ن موقعه إلعادة 

البهج��ة واأللق إل��ى بلدن��ا العزيز، 
فقد أصبح البن��ك املركزي العراقي 
في الس��نني األخي��رة نتيجة جلهده 
احلثيث ش��علًة ميتد نوره��ا لينير ما 
حوله��ا، وما دعاني للكتابة عنُه هو 
فجيعتنا باحلادث املؤلم الذي أصابه 
قبل أيام قالئل وأثناء تأديته لواجبه 
في عملية التهيئة لفتح الش��ارع 
الذي ميث��ل قلب العاصم��ة النابض 
)ش��ارع الرش��يد(، ُمِنَي إثره بإصابة 
بليغة جعلت��ه طريح الفراش نتيجة 
إصابت��ه بكس��ورجراءها، ف��كان هذا 
الثم��ن الباهظ مبنزل��ة ضريبة احلرص 
واإلخ��الص، وقد ترددُت كثي��راً قبل أن 
أكت��ب كلماتي ه��ذه ولكن��ي وجدُت 
فيها عزاًء للواعجي التي أثارتها هذا 
احلادثة، علها تخفف بعضاً ما به من 
األلم جتاه اخمللصني من أمثاله متمنياً 
له في اخلتام الشفاء العاجل أن شاء 

اهلل تعالى.

مسفونية الوفاء
متابعة / البينة اجلديدة

التواص��ل  مواق��ع  رواد  ي��زال  ال  م��ا  ف��ي 
االجتماعي يتداولون مقطع فيديو ش��مس 
الكويتية وهي ترقص بفس��تانها القصير، 

انتش��ر مقط��ع جديد لها قب��ل وصولها 
ال��ى حفل الزفاف الحيائه واثارت من 

خالله ضجة ثانية. وتظهر شمس 
من داخل الس��يارة وه��ي تتحدث 
اجلمي��ع  وتخب��ر  صديقه��ا  م��ع 

ع��ن صدمتها بس��بب فس��تانها 
القصي��ر، الفتة الى انه��ا لم تنتبه 

ان الفستان قصير جداً قبل ذلك، 
االمر ال��ذي اعتب��ره العديد من 

املتابعني بأنه مستفز وفي 
غير مكانه. وتعرضت 

ش��مس للكثي��ر 
االنتق��ادات  م��ن 
س��ية  لقا ا
 ، ئم لش��تا ا و
ان  مؤكدي��ن 
كالمه��ا ال ميكن 
ان يك��ون صادقاً 
ألنه  او حقيقي��اً 
ال بد وانها جربت 

اكث��ر  الفس��تان 

م��ن مرة قب��ل ش��رائه وارتدائه ف��ي احلفل.
وكانت ش��مس اثارت جدالً واسعاً برقصها 
بفس��تان قصي��ر، يش��به الفس��اتني التي 
ترتديه��ا الفنانة هيفاء وهب��ي بتصميمه، 
وترقص  تتماي��ل  وراح��ت 
انغام موسيقى  على 
اغنيتها، االمر الذي 
من  العديد  اعتبره 
بأن��ه  املش��اهدين 
»فجور« وال يليق 

بالفن.

مشس الكويتية تثري استياء اجلمهور
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ضمان أوسع لالنتشار

إعالناتكم في

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة ميسان 

كلية اإلدارة واالقتصاد
الشؤون القانونية

العدد: 98/6
التاريخ: 2019/1/21

إعــــــــــــالن
ــراء مزايدة علنية إليجار نادٍ  ــان عن إج تعلن كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة ميس
طالبي مبني بتقنية البناء الجاهز )االلواح االسمنتية بمساحة 100م2 يحتوي على 
مطبخ خارجي مبني من مادة االسمنت والطابوق مجهز بالكهرباء والتأسيسات املائية 
ومخزن داخلي لحفظ االغذية( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 
ــاعة العاشرة من صباح يوم االربعاء املصادف 2019/2/20  2013 يف تمام الس
ــراك يف املزايدة مراجعة  ــى الراغبني باالش ــة االدارة واالقتصاد فعل ــادة كلي يف عم
ــروط املزايدة مع دفع التأمينات القانونية البالغة  ــعبة الحسابات لغرض سحب ش ش
ــنة تقويمية واحدة تبدأ من  ــن القيمة املقدرة علما بان مدة عقد االيجار س 20% م

تاريخ توقيع العقد ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النشر واالعالن.
د.محمد خليل ابراهيم
عـ/ العميد

جامعة ميسان
كلية الربية األساسية

إعالن مزايدة
ــن اجراء  ــان ع ــية / جامعة ميس ــة الربية االساس ــن كلي تعل
ــوم االربعاء املصادف  ــتوديو( يف ي مزايدة علنية لتأجري )االس
2019/2/6 الساعة العاشرة صباحا يف مبنى عمادة الكلية 
ويف حال مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية تؤجل اىل اليوم 
ــعبة  ــراك يف املزايدة مراجعة ش ــي فعلى الراغبني باالش التال
ــروط املزايدة مستصحبني  ــابات لغرض الحصول على ش الحس
معهم التأمينات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية 
ــرك ويتحمل من ترسو عليه  واملستمسكات الشخصية للمش

املزايدة اجور النشر واالعالن.
أ.د. عباس عودة شنيور

فقدان هوية
ــاء/ دائرة  ــن وزارة الكهرب ــادرة م ــة ص ــدت هوي فق
ــب عبد الكاظم  ــم )غال ــع كهرباء الصدر، باس توزي
ــدم، رقمها  ــني أق ــس مهندس ــة رئي ــد( بصف محم
u79301749 بتاريخ 2011/3/7، على من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار. 
مع التقدير.

جمهورية العراق
مديرية بلديات واسط
لجنة البيع وااليجار 

العدد: 209
التاريخ: 2019/1/17

م/إعـــــــــــــالن
ــن تأجرياالمالك املدرجة  ــط للمرة الثانية ع ــن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس تعل
ــق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  ــا يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية املوفقية وف اوصافه
21 لسنة 2013 فعلى الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية املوفقية 
خالل فرة )15( خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها يف الصحف اليومية مستصحبني 
ــتجري  معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وس
املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الساعة )العاشرة 
ــة املصاريف االخرى وعلى  ــر واالعالن وكاف ــو عليه املزايدة اجور النش صباحا( ويتحمل من ترس
ــتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط  املس

الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس االقدم
علي عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس لجنة البيع وااليجار

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
دياىل 

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد: 893
التاريخ: 2019/1/17

إعــــــــــالن
قدم )صدام ساالر حسني( دعوى لتبديل )لقبه( من )زركوش( اىل )الزركوشي(، فعلى من لديه حق االعراض على ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
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االسباب و طرق االنتشار
العامل املس��بب هو فيروس احلصبة 
وه��و فيروس مع��ٍد جدا، حت��ى أنه إذا 
أصيب ش��خص م��ا به��ذا الفيروس، 
فس��وف ينق��ل م��رض احلصب��ة إلى 
م��ا يق��ارب 90% م��ن الذي��ن حول��ه، 
م��ن غي��ر امللق�ّح��ن ض��د الفيروس، 
وسيصابون بداء احلصبة. يعيش هذا 
الفي��روس في اجلي��وب األنفي��ة وفي 
الفم ل��دى الطف��ل أو البالغ، املصاب 
ب��داء احلصب��ة. والش��خص املص��اب 
ب��داء احلصبة ميك��ن أن ينقله إلى من 
حوله في فترة تت��راوح بن أربعة أيام 
قبل ظه��ور الطفح حت��ى أربعة أيام 
بعد ظهوره.عندما يس��عل الشخص 
املص��اب ب��داء احلصب��ة، يعط��س أو 
يتكلم، تنتش��ر قط��رات صغيرة من 
اللع��اب احلاملة للفيروس في الهواء، 
وهكذا ميكن أن يستنش��قها كل من 
يتواجد في املكان نفس��ه. كما ميكن 
لهذه القطرات احلامل��ة للفيروس أن 

تتساقط على أس��طح أماكن حتيط 
يبق��ى  املص��اب، حي��ث  بالش��خص 
الفي��روس فّع��اال ومعديا مل��دة تصل 
حتى 4 س��اعات. وهكذا ميكن حدوث 
الع��دوى بالفيروس ع��ن طريق إدخال 
األصاب��ع إل��ى داخ��ل الف��م أو األنف 
بعد ملس الس��طح امللّوث بالفيروس. 
عن��د دخ��ول الفي��روس إلى اجلس��م، 
يب��دأ بالتكاث��ر ف��ي خاليا النس��يج 
اخملاطية ف��ي احلنج��رة والرئتن. بعد 
ذلك ينتش��ر الفيروس ف��ي كل أنحاء 
اجلس��م، مبا في ذلك اجلهاز التنفسي 
واجلل��د. داء احلصب��ة مع��ٍد ج��دا. أي 
اتصال مع ش��خص حام��ل للفيروس 

ميكن أن يسبب اإلصابة بداء احلصبة 
لدى األش��خاص غي��ر امللق�ّحن ضد 

الفيروس. 

اعراض و عالمات الحصبة
تظه��ر إش��ارات احلصب��ة وأعراضها 
بع��د 10 إل��ى 14 يوًم��ا م��ن اإلصاب��ة 
بالفيروس، وتتضمن عالمات احلصبة 
وأعراضها عادًة ما يلي: احلمى. سعال 
ج��اف. رش��ح باألنف. الته��اب احللق. 
احمرار العن )التهاب امللتحمة(. بقع 
صفراء دقيقة مع مراكز بيضاء مائلة 
إلى الزرق��ة على خلفية حمراء تظهر 
داخ��ل الفم على البطان��ة الداخلية 
للخدين - وتس��مى أيًضا باس��م بقع 

كوبلي��ك. يتكون الطف��ح اجللدي من 
بق��ع كبي��رة مس��طحة تتص��ل كل 

واحدة منها باألخرى.

مراحل املرض
وحتدث العدوى عبر مراحل تسلسلية 
في فترة زمنية متتد من أسبوعن إلى 

ثالثة أسابيع:�
1- الع��دوى واحلضانة: بع��د إصابتك 
بفت��رة 10 إلى 14 يوًم��ا، يكون فيروس 
احلصب��ة في مرحل��ة احلضان��ة، ولن 
تظه��ر علي��ك أي عالم��ات أو أعراض 
للحصبة خالل هذه الفترة.2- عالمات 
وأع��راض غي��ر محددة: تب��دأ احلصبة 
ع��ادة بحمى خفيفة إلى متوس��طة، 
ث��م يصاحبه��ا س��عال متواصل، مع 
رش��ح األنف والته��اب العن )التهاب 
امللتحم��ة( والته��اب احلل��ق. ميكن أن 
يستمر هذا املرض اخلفيف ملدة يومن 
إلى ثالث��ة أيام.3- املرض احلاد والطفح 
اجللدي: يتك��ّون الطف��ح اجللدي من 
بقع حمراء صغيرة، مع تورّم بس��يط 
ف��ي بعضها. تعط��ي البق��ع والبثور 
ف��ي جتمع��ات صغيرة للجل��د مظهر 
بق��ع حمراء. ويبدأ ظه��ور البقع على 
الوج��ه أوالً، وخصوًص��ا خلف األذنن 

وعل��ى طول خط الش��عر.4- ينتش��ر 
الطفح ف��ي األي��ام القليل��ة التالية 
نزوالً إل��ى الذراعن واجل��ذع، ثم يصل 
إلى الفخذين حتى يصل إلى الس��اق 
والقدم. وتزداد احلمى في الوقت نفسه 
حتى تصل درجة احلرارة غالًبا من )40 
إلى 41 درجة مئوية(. ينحسر الطفح 
املصاح��ب للحصبة تدريجًي��ا، ويبدأ 
اختفاؤه من الوج��ه أوالً ثم الفخذين 
والقدم بعد ذلك. 5- فترة العدوى: ميكن 
أن ينقل الش��خص املُصاب باحلصبة 
الفيروس إلى ش��خٍص آخر لفترة متتد 
إل��ى ثمانية أيام تبدأ م��ن اليوم الرابع 
قبل ظه��ور الطفح وتنتهي بعد مرور 

أربعة أيام بعد ظهور الطفح.

عوامل الخطورة
إذا ل��م تتلق التطعيم ض��د احلصبة، 
فمن احملتمل بش��دة أن تُصاب باملرض. 

إذا كنت تس��افر إلى بالٍد نامية حيث 
فإنك س��تتعرض  تنتش��ر احلصب��ة، 
خملاط��ر اإلصاب��ة به��ذا امل��رض. إذا لم 
حتصل على فيتام��ن أ بدرجة كافية 
ف��ي نظام��ك الغذائي، فم��ن احملتمل 

بشدة أن تُصاب باحلصبة.

املضاعفات
ق��د تش��مل مضاعف��ات احلصبة ما 
يل��ي:� ع��دوى ف��ي األذن. واح��دة من 
أكث��ر املضاعفات ش��يوًعا للحصبة 
هي عدوى بكتيري��ة في األذن. التهاب 
الش��عب الهوائية والته��اب احلنجرة 
واخلناق. قد تؤدي اإلصابة باحلصبة إلى 
التهاب في صندوق الصوت )احلنجرة( 
أو التهاب في اجل��دران الداخلية التي 

تبط��ن املم��رات الهوائية الرئيس��ية 
لرئتي��ك )أنابيب الش��عب الهوائية(. 
االلتهاب الرئوي. يعد االلتهاب الرئوي 
من املضاعفات الش��ائعة للحصبة. 

ميكن لألش��خاص الذين لديهم جهاز 
بن��وع  أن يصاب��وا  مناع��ي ضعي��ف 
ش��ديد اخلطورة من االلته��اب الرئوي 
الذي يك��ون في بعض األحي��ان مميًتا. 
الته��اب الدم��اغ. حوال��ي 1 م��ن كل 
1000 شخص مصاب باحلصبة يظهر 
لديه التهاب الدماغ، وهو التهاب في 
الدماغ قد يسبب القيء والتشنجات 
ون��ادرًا غيبوب��ة أو حتى امل��وت. ميكن 
اللته��اب الدم��اغ أن يتب��ع احلصب��ة 
مباش��رًة أو ميكن أن يح��دث بعد عدة 
أشهر. مشاكل احلمل. إذا كنِت حامالً، 
فعلي��ِك أن تتوخ��ي احل��ذر الش��ديد 
لتف��ادي اإلصاب��ة باحلصب��ة ألن هذا 
امل��رض ميكن أن يس��بب فقدان احلمل 

أو ال��والدة املبك��رة أو انخف��اض الوزن 
عند ال��والدة. انخفاض عدد الصفائح 
الدموية )نقص الصفيحات الدموية(. 
قد ت��ؤدي احلصبة إل��ى انخفاض في 
الصفائ��ح الدموي��ة ) نوع م��ن خاليا 

الدم الضرورية لتخثر الدم(.

الوقاية والعالج
تتّم الوقاية م��ن هذا املرض عن طريق 
الّتمني��ع الّنش��ط بالّتلقي��ح بلقاح 
احلصبة احلّية ضمن مطعوم يُعرف ب� 
)MMR(، والّذي يشمل كذلك احلصبة 
تُعط��ى  حي��ث  والّن��كاف؛  األملانّي��ة 
اجلرعة األولى من هذا املطعوم للرّضع 
م��ن  12-15 ش��هراً  إكماله��م  عن��د 
عمرهم، أّما اجلرع��ة الّثانية فُتعطى 
عند دخولهم املدرس��ة من سّن )5-3( 
س��نوات. ومن املمك��ن أن ي��ؤّدي هذا 
املطعوم إلى ع��ّدة مضاعفات، منها: 
ارتف��اع طفيف عل��ى درجة احل��رارة، 
وظهور طفح جلدّي، وحدوث الّسعال. 
من االجراءات العالجية املتبعة لعالج 
احلصب��ة: خافض ح��رارة مانع حكة 

واالدوية املضادة للفيروسات.

* ماجستري احياء مجهرية طبية
كلية الطب –  جامعة بابل

احلصبة .. مرض فايروسي معد ينتقل اىل %90 من غري امللقحني

اعراض احلصبة احلمى و سعال جاف ورشح باألنف والتهاب احللق وامحرار 
العني )التهاب امللتحمة( ببقع صفراء مع مراكز بيضاء مائلة إىل الزرقة

تعّد احلصبة مرضاً فيروس��ّياً ُمعدياً يتميز بإصابته اجلس��م بطفح جلدي أحمر اللون يبدأ 
في منطقة الوجه ثم ينتقل إلى الرقبة ثم اجلذع ثم س��ائر اجلسم وتصاحبه حرارة عالية 
ينتقل عن طريق اجلهاز التنّفس��ي، ويصيب األطف��ال خاّصًة ما بن الّثانية إلى الّرابعة من 
العمر، وفي العصر احلديث قّلت نسبة اإلصابة بهذا املرض إلى أرقاٍم قليلة جّداً في العالم، 
وقّلت مضاعفاته بس��بب إدخال اللقاح اخلاص الذي أحدث ث��ورة عظيمًة على هذا املرض؛ 
حيث إّن هذا اللقاح يُعطى في جميع الّدول املتقّدمة، وكذلك في العديد من الّدول النامية، 

ويسهم في زيادة مقاومة اجلسم لهذا املرض.

* نزار علي شريف

متابعة / البينة الجديدة
دعت بولندا االحتاد األوربي وحلف ش��مال األطلس��ي )الناتو( إلى 
اتخاذ موقف مش��ترك ضد ش��ركة هواوي الصيني��ة العمالقة 
للتكنولوجي��ا بع��د أن ألق��ت القب��ض على موظ��ف صيني في 
هواوي بس��بب ادعاءات بالتجس��س نيابة ع��ن الصن.وقال وزير 
خارجية بولندا إنه يتعن على كال الكيانن أن يقرروا ما إذا كانوا 
س��وف يس��تبعدون عمالقة االتصاالت من أس��واقهم.كما دعا 
وزير الش��ؤون الداخلي��ة البولندي، يواخيم برودزيس��كي، االحتاد 
األوربي وحلف ش��مال األطلسي إلى اتخاذ موقف مشترك، فيما 
أقالت هواوي املوظف الصيني واجن وييجينج Wang Weijing بعد 
اعتقاله مع مس��ؤول أمني بولندي س��ابق ي��وم اجلمعة.وتواجه 
ش��ركة هواوي، أكبر منتج ألجهزة االتصاالت في العالم، تدقيقاً 
مكثفاً في الغرب بس��بب عالقتها مع احلكومة الصينية. وكان 
الرئيس األميركي، دونالد ترمب، قد وقع في أغسطس/آب املاضي 
عل��ى مش��روع قانون من��ع احلكوم��ة األميركية من اس��تخدام 
مع��دات هواوي. كم��ا ينظر في إمكانية إص��دار أمر تنفيذي مينع 
الش��ركات األميركية من القيام بذلك أيضاً.وتعرضت الش��ركة 
الصيني��ة ف��ي ديس��مبر/كانون األول إلى مش��كلة م��ع اعتقال 
الس��لطات الكندية للمس��ؤولة املالية في ه��واوي منغ وانزهو 
Meng Wanzhou بناًء على طلب من الواليات املتحدة، والتي تريد 
تسليمها ملواجهة اتهامات بأنها ضللت البنوك بشأن تعامالت 
الش��ركة التجاري��ة مع إي��ران. ونأت هواوي بنفس��ها عن احلادث 
البولندي، وقال��ت في بيان إنها أقالت واجن، الفتة إلى أن تصرفاته 
املزعومة ال عالقة لها بالش��ركة.وذكر البيان أنه »وفقاً لش��روط 
وأحكام عقد العمل اخلاص بش��ركة ه��واوي، اتخذنا هذا القرار 
ألن احلادث أدى إلى تشويه سمعة هواوي. تلتزم الشركة بجميع 
القوانن واللوائح الس��ارية في البلدان التي تعمل فيها، ونطلب 
م��ن كل موظ��ف االلت��زام بالقوان��ن واللوائح املعم��ول بها في 
البلدان التي يقع مقر الش��ركة فيها«، فيما قال متحدث باسم 
أجه��زة األمن البولندي��ة إن االدعاءات تتعلق بأفع��ال فردية ولم 
تكن مرتبطة مباش��رة بهواوي.إلى ذلك، أشار نائب وزير الشؤون 
الرقمية في بولندا إلى أن وارسو حتلل أي مشاركة من قبل هواوي 
ف��ي بناء البنية التحتية التص��االت اجليل اخلامس 5G في البالد. 
ويظهر حس��اب لينكدإن LinkedIn اخلاص باملوظف الصيني واجن 
وييجين��ج أنه عمل في قس��م هواوي البولن��دي منذ عام 2011، 
فيما شغل سابقاً منصب القنصل العام الصيني في غدانسك 

Gdansk من 2006 إلى 2011.

بولندا تدعو أوروبا والناتو 
ملوقف مشرتك ضد هواوي

الول مرة .. عملية قسطارية معقدة لطفل بعمر الشهرين 
متابعة / البينة الجديدة

اج��رى فريق طبي متخص��ص في جراحة 
الوالدي��ة  والتش��وهات  القل��ب  ام��راض 
و التداخ��ل القس��طاري ف��ي مرك��ز ابن 
القل��ب   التخصص��ي جلراح��ة  البيط��ار 
عملية قس��طارية عالجية معقدة وألول 
مرة لطفل يبلغ من العمر شهرين يعاني 

م��ن رباعي��ة فال��وت م��ع تضيق ش��ديد 
وضم��ور ف��ي الش��ريان الرئوي س��بق ان 
عجزت عن عالجه مستش��فيات الهند.
ذكر ذلك رئيس الفريق الطبي استش��اري 
الوالدي��ة  والتش��وهات  القل��ب  ام��راض 
الدكتور حس��ن  القس��طاري  والتداخل 
عبد الوهاب , مبينا ان ذوي الطفل البالغ 
من العمر شهرين  راجعوا بعد ان يئسوا 

من حالة الطفل وذلك بس��بب س��فرهم 
و ع��رض ابنهم للعالج و االستش��ارة في 
مستش��فيات الهند و مت اخبارهم بعدم 
وجود اي حل طب��ي في الوقت احلاضر مع 
امكانية عمل اجلراحة في عمر اكبر حيث 
مت استقبال الطفل في املركز وكان يعاني 
من نوبات متكررة مع حاالت ازرقاق شديدة 
, حي��ث اجري��ت ل��ه كاف��ة الفحوصات 

االش��عاعية و اخملتبرية و السريرية و بناء 
على نتائج الفحوصات قام الفريق الطبي 
باجراء عملية قس��طارية عالجية عبارة 
عن توسيع بالبالون مع تثبيت شبكة في 
الشريان الرئوي املمتد الى مخرج البطن 
االمين ليش��هد املريض حتس��نا فوريا في 
نس��بة االوكس��جن باجلس��م و الطفل 
بحالة صحية جيدة.واشار الى ان الفريق 

الطب��ي تكون من اخصائي امراض القلب 
والتش��وهات والوالدي��ة د.محمد رس��ول 
واخصائ��ي ام��راض التش��وهات الوالدية 
الدكتور احمد س��ليم و اخصائي تخدير 
الدكتور رائد حام��د و ممرض جامعي علي 
س��بتي مصور ش��عاعي مهدي لعيبي و 
تقني تخدير س��لوان اياد تقن��ي فيزياوي 

حيدر محمود.

نصب جهاز متطور الجراء عمليات تصحيح البصر )الليزك( يف مستشفى ابن اهليثم للعيون

فـــوائـــــــد الـبـطــــــــاطــــــــــــا

بغداد / البينة الجديدة
اعلن الدكتور عمار فؤاد عيسى مدير مستشفى 
ابن الهيثم التعليمي للعيون التابع لدائرة صحة 
الرصافة في بغداد عن نصب جهاز حديث الجراء 
عمليات تصحي��ح البصر للمرضى الذين يعانون 
من مش��اكل النظر ، مبين��ا ان نصب هذا اجلهاز 
املتط��ور جاء ضمن خطة الش��راكة مع القطاع 
اخلاص الت��ي تقودها دائ��رة العيادات الش��عبية 
واوضح ان اجلهاز املاني املنش��ا ويعد من االجهزة 
احلديثة التي تضاهي ما موجود منها في القطاع 
اخل��اص ، الفتا ان وحدة الليزك جتري ش��هريا اكثر 
م��ن )100( عملية حتت التخدير املوضعي تكللت 
بالنجاح حيث تتركز هذه العمليات في عمليات 
تصحيح البصر وعمليات تعديل ش��كل القرنية 
نتيجة وجود كثافة في القرنية او ظفرات سابقة 
، منوه��ا في الوقت ذاته الى اس��تمرار الش��راكة 
م��ع القطاع اخلاص من خالل فت��ح ابواب جديدة 
لالس��تثمار س��تعود بالفائ��دة عل��ى املراجعن 
وتخفف العبء عن كاهل املرضى ، وتابع عيسى 

ان نس��بة االج��ور التي تس��توفى مقاب��ل اجراء 
عملي��ات تصحي��ح البصر في املستش��فى هي 
اجور بسيطة اذا ما قورنت بتكاليف اجرائها في 

املستش��فيات االهلية فهي اقل بنس��بة )%30( 
مؤكدا ان ادارة املستش��فى حريص��ة على توفير 
االجه��زة الطبية احلديث��ة ذات التقنيات العالية 

في مس��عى لتق��دمي افضل اخلدم��ات العالجية 
للمرضى.بدوره حتدث الدكتور محمد حمزة احمد 
اختصاص طب وجراحة العيون في املستش��فى 
ان اجله��از ال��ذي مت نصبه حديثا ه��و من االجهزة 
املتطورة وس��يخدم عددا كبيرا م��ن املواطنن ال 
س��يما املرضى الذين يعانون من مش��اكل قصر 
وبعد البصر واالس��تكماتزم مما س��يمكنهم من 
النظ��ر دون االعتم��اد عل��ى النظ��ارات الطبية او 
العدس��ات الالصقة ، واس��تدرك احم��د ان هذه 
اخلطوة هي من اخلطوات املهمة خلدمة املواطنن 
، الفت��ا ان وح��دة الليزك تس��تقبل يوميا من )30 
ال��ى 50( مراجعا يومي��ا يتم اج��راء الفحوصات 
الطبية الالزمة لهم للتاكد من مدى استفادتهم 
من اجراء العملية باش��راف ك��وادر متخصصة ، 
واضاف ان تزويد املستش��فى باالجه��زة الطبية 
املتط��ورة ياتي ضم��ن خطط وس��ياقات تنموية 
صحية متكاملة هي ثمرة التنس��يق املش��ترك 
بن وزارة الصحة ومجلس محافظة بغداد ودائرة 

صحة الرصافة بهدف تطوير الواقع الصحي.

متابعة / البينة الجديدة
يرتبط تن��اول البطاط��ا بالعديد من 
الفوائ��د الصحي��ة لالنس��ان، 
ملا حتتويه م��ن فيتامينات 
ومع��ادن وألياف ومواد 
نباتية                   كيميائي��ة 

 ،)Phytochemicals(
ومن هذه الفوائد:حتتوي 
البطاط��س عل��ى   احلديد 
والكالس��يوم  والفس��فور 
والزن��ك  واملغنيس��يوم 
املهم��ة جًدا لبن��اء عظام 
عل��ى  واحلف��اظ  صحي��ة 

قوته��ا، إذ ان ل��كل من احلديد والزن��ك دورًا مهًما 
ف��ي إنتاج الكوالجن، باإلضاف��ة إلى أن احلصول 
على الفسفور والكالسيوم من الغذاء مهٌم جًدا 
للحفاظ على توازن املعدنن في اجلسم وتَرسب 
املعادن على العظام بالصورة األمثل، مما يحافظ 
عل��ى بنيتها.حتت��وي البطاط��س عل��ى كميات 
كبيرة من البوتاس��يوم الذي يخفض مستويات 
ضغط ال��دم بتحفيز توس��ع األوعي��ة الدموية، 
كما حتتوي عل��ى معادن أخرى ومركب��ات نباتية 
تس��اهم في ذلك أيًضا كحمض الكلوروجينيك 
)chlorogenic acid( والكالسيوم واملغنيسيوم1.

تس��اهم كل من األلياف والبوتاس��يوم وفيتامن 
ج وفيتام��ن ب6 املوج��ودة ف��ي البطاط��س في 
حماي��ة القلب وتعزيز صحت��ه، إذ تعمل األلياف 

على س��بيل املث��ال عل��ى تخفيض مس��تويات 
الكوليسترول في الدم ما يخفض خطر اإلصابة 
بأمراض القلب.حتت��وي البطاطس على الكولن 
)Choline( وهو عنصر غذائي ميلك خواص مضادة 
لاللتهاب، ويلع��ب دورًا في حركة العضالت وقوة 
الذاك��رة وس��رعة التعلم وحتس��ن امل��زاج، كما 
يساهم في احلفاظ على بنية األغشية اخللوية، 
ونقل اإلش��ارات العصبية، وامتص��اص الدهون، 
وتط��ور الدماغ ف��ي مراحل مبكرة م��ن العمر، إذ 
حتت��وي حبة بطاطس واحدة على 57 ملغ كولن، 
بينما يحتاج كل من الرجل واملرأة البالغن يومًيا 
إلى 550 ملغ و425 ملغ على التوالي.مقارنة ب�40 
صن��ف غذائ��ي مختلف حتت��ل البطاطس املركز 

األول ضمن األغذية األكثر إشباًعا.
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الش��هيد  ع��ن مستش��فى  •حدثن��ا 
الصدر بصورة عامة والسعة السريرية 
.. وه��ل تتناس��ب مع حج��م الكثافة 

السكانية؟
م��ن  الص��در  الش��هيد  -مستش��فى 
املستش��فيات الكب��رى ف��ي قط��اع 
الرصافة بس��عة سريرية تقدر ب�)400( 
س��رير وال يتناس��ب مع عدد املراجعني 
اخلدم��ات  عل��ى  والكبي��ر  املتزاي��د 
الصحية والعالجي��ة اذ يعرف اجلميع 
ان املستشفى تأس��س في عام 1971 
عندما كان عدد نف��وس مدينة الصدر 
ال يتجاوز املليون واالن اصبح خمس��ة 
ماليني تقريبا اذ تستقبل املستشفى 
ب��ني  مراج��ع   3000 حوال��ي  يومي��ا 
والط��وارئ وكذلك عدد  االستش��ارية 
املراجع��ني وصل ش��هريا ال��ى 61 الف 
مراجع وهناك موقف سنوي نشر على 
موق��ع املستش��فى  خالل ع��ام 2018 
اس��تقبلنا مليون وس��تة عش��ر الف 
مراجع وه��ذا العدد كبي��ر جدا وكبرى 
مستشفيات العالم ال تستوعب هذا 
العدد م��ن املراجعني وه��و يحتاج الى 
كادر طب��ي وخدمي وصحي والى املزيد 

من التأهيل واالعمار.
االس��تقبال  قس��م  كف��اءة  •ماه��ي 
والط��وارئ لديك��م ف��ي املستش��فى 
وخاصة اثن��اء الفترة املس��ائية؟ وهل 
يوج��د ما يكفي من االطباء الس��عاف 

احلاالت الطارئة في هذه الفترة؟
اجلغرافي��ة   املس��احة  ال��ى  -قياس��ا 
ملدينة الص��در  وكذلك املناطق اجملاورة 
له��ا   نحتاج الى ك��وادر متخصصة و 
متريضي��ة  لتغطية الع��دد الكبير من 
املراجع��ني لتكتمل اخلدمات املتقدمة 
لتلك الش��رائح م��ن الذي��ن يراجعون 
حالة الطوارئ وحسب احلاالت املرضية 
وعن��د االحتي��اج ال��ى اج��راء عملية 
الالزمة  باالجراءات  مس��تعجلة نقوم 
بدون ت��ردد, واكيد نحتاج الى املزيد من 
الدعم واالهتمام من القائمني باجلانب 
الصح��ي, ومب��ا ان الط��وارئ مفت��وح 
على مدار اربع وعش��رين س��اعة, فانه 
يستقبل اعدادا كبيرة ماعدا املراجعني 

االخرين الذين يدخل��ون ويخرجون من 
املستشفى.

•هل ترى ان الواق��ع الصحي العام في 
العراق يوازي ما موجود في دول اجلوار؟

-بصراحة ال اتوقع انه يوازي ما موجود 
لدى دول اجلوار اال انه ليس بذلك الفارق 

الكبير عنهم ولكننا نؤكد ان اخلدمات 
التي تق��دم الى املريض العراقي جيدة, 
وكذل��ك نق��ول ان الطبي��ب العراق��ي 
يتواج��د في ال��دول اجملاورة وه��ذا يدل 
على ان الطبيب العراقي ميتلك  اخلبرة 

والعلمية مبستوى عال.
الثق��ة باملؤسس��ات  •املواط��ن فق��د 

وج��ه  وعل��ى  احلكومي��ة  الصحي��ة 
التحدي��د  الرعاية الصحي��ة والعالج 
الذي يحصل عليه املريض.. ماذا فعلت 
الوزارة الستعادة هذه الثقة خاصة اذا 
ما اخذنا بنظر االعتبار ان هناك املئات 
م��ن املواطن��ني يلج��أون ل��دول اجلوار 

ملعاجلة بعض احلاالت؟

-املش��كلة الت��ي تواجهن��ا ان هن��اك 
هج��رة منظمة ومخطط له��ا الفراغ 
البلد م��ن العقول العلمي��ة والطبية 
س��بب  مم��ا  مس��مياتها  مبختل��ف 
فج��وة ب��ني املواط��ن والطبي��ب   في 
املستش��فيات, والب��د م��ن االهتم��ام 

بهذا اجلان��ب وخاصة اجلانب االعالمي 
في نش��ر ال��دور التثقيف��ي والتوعوي 
لالهتمام بالطبيب الذي يقدم مالديه 
من خدمات جليلة يش��ار لها بالبنان,   
واجراء عمليات معق��دة وفوق الكبرى 
بعد ان عجزت املستش��فيات في دول 
اجل��وار وحتى االوربية منه��ا, رغم قلة 

املس��تلزمات واملع��دات الت��ي جعلت 
الفج��وة تكبر.. املنا من وزارة الصحة 
ان توفر كل ما يلزم من الكوادر الطبية 

والتمريضية وكذلك املستلزمات.
•ما ردكم للمرضى الذي يش��تكون من 
قل��ة اخلدم��ات الطبية الت��ي تقدمها 
املستشفى واهمال بعض االطباء؟ وما 

االجراءات املتخذة من قبلكم في حال 
وجود تقصير لديهم؟

ال��ى  يحت��اج  املري��ض  ان  -بالتأكي��د 
االهتمام والرعاية, ولكن بسبب ظروف 
البلد االقتصادي��ة واالزمة املالية التي 
حصلت فان املسشفيات املوجودة في 
مدين��ة الصدر قليلة جدا , لذلك فأننا 
نحتاج الى عدد اكبر من املستشفيات 
لتغطية حاجة مدينة الصدر يتسنى 

لنا تطوير الواقع الصحي.
•ما هي االختصاص��ات املوجودة داخل 

املستشفى؟
-يوجد في مستشفى الشهيد الصدر 
ومنه��ا  االختصاص��ات  م��ن  الكثي��ر 
اجلراح��ة العام��ة والدم��اغ والعم��ود 
الفق��ري واالطف��ال وجراح��ة البولية 
والع��الج الطبيع��ي والعناي��ة املركزة 

وانعاش القلب وتفتيت احلصى. 
•هن��اك نقص في الك��وادر الطبية من 
املقيم��ني الدوري��ني االقدم��ني , ماهي 
اجراءاتكم لتوفي��ر تلك الكوادر ولكل 

الفروع؟
-ف��ي العموم هناك ازم��ة وجود املقيم 
االق��دم.. وللتنويه ان املقيم االقدم, هو 
حلقة الوصل ب��ني االخصائي واملريض 
ونتيجة الهجرة او السفر خارج البلد 

نالحظ قلة في هذه الكوادر.
ونناشد الوزارة وصحة بغداد الرصافة 
لالهتمام بهذا اجلان��ب في توفير كادر 

صح��ي متم��رس وخاص��ة املقيم��ني 
االقدمني.

•هل توجد ردهات عزل خاصة باالمراض 
االنتقالية ومنه��ا االنفلونزا الوبائية.. 
وه��ل س��جلت املستش��فى ح��االت 

اصابة او حتى اشتباه؟
-توجد في املستشفى ردهات االنتقالية 

والوبائية وفي موسم الوبائيات تفعل 
ه��ذه الرده��ات وق��د ش��هدت   حاالت 
كولي��را واالنفلونزا الوبائية ومت التبليغ 
عنه��ا وس��جلت دائ��رة صح��ة بغداد 

الرصافة هذه احلاالت.
الطب��ي  ال��كادر  ف��ي  نق��ص  •هن��اك 
املتقدم.. فه��ل مت زج االطباء في دورات 

خارج البلد؟
-نعم هناك دورات تدريبية متقدمة في 
عدة دول وال نعرف كيف يكون االختيار 
وفي احلقيقة نحتاج الى دورات وتدريب 

االطباء حتى تكون الكفاءة اكبر.
•هل اعداد املالكات الطبية والصحية 
يتناس��ب م��ع حجم العم��ل والرقعة 

السكانية؟
-بالتاكي��د ان اعداد املالكات الطبية ال 
تتناس��ب مع حجم الرقعة اجلغرافية 
والكثاف��ة الس��كانية حي��ث ان اكبر 
املشاكل التي تواجهنا هي قلة الكادر 
الوس��طي , وحالي��ا نحن مس��يطرون 
عل��ى املوقف , ولكن مت اخذ الوعود من 
قبل مدير عام صحة الرصافة من اجل 
رفدنا باعداد مناسبة من املالكات التي 

تغطي الواقع الطبي املوجود.
•ه��ل هناك رادع لعملية االعتداء على 

الكوادر الطبية؟
-فيما يخص هذا املوضوع مت التنسيق 
م��ع اجله��ات االمني��ة وضم��ن قاط��ع 
الل��واء 45 والش��رطة احمللي��ة وكذلك 

االس��تخبارات وان نس��بة االعتداءات 
ق��د قلت كثي��را عما كان��ت عليه في 
التنس��يق  نتيج��ة  املاضي��ة  الفت��رة 
والتعاون م��ع القوات االمني��ة اضافة 
الى وجه��اء املنطقة صحيح ان هناك 
بعض االعتداءات ولكن هلل احلمد انها 

قليلة جدا.

•كيف تواجهون شحة االدوية بسبب 
االزمة املالية التي تعرقل عملكم؟

-هذه املشكلة موجودة تقريبا في كل 
مستش��فيات الع��راق , ولكن ال توجد 
هناك اية ش��حة في موض��وع االدوية 
للحي��اة,  املنق��ذة  واالدوي��ة  الطارئ��ة 

ولكن بس��بب الضغط الكبير والعدد 
الهائل م��ن   املرضى واملراجعني , فانه 
م��ن املمكن ان تكون هناك ش��حة وال 
والناش��طني  املنظم��ات  دور  ننس��ى 
الذين يقدمون االدوي��ة املنقذة للحياة 
وجهودن��ا متواصلة ف��ي توفير االدوية 

اخملتلفة.

•م��ا هي اخلط��ط الس��تراتيجية التي 
وضعتموها لتطوير املستشفى؟

-املستش��فى في طور اع��داد وترميم 
الع��الج  قس��م  افتت��اح  ومت  وترتي��ب 
الطبيعي وكذلك مركز تفتيت احلصى 
ولم يكن موجودا س��ابقا واستشارية 
ايك��و وانع��اش قلبي ومطب��خ حديث 

وردهات اطفال وصال��ة عمليات كبرى 
وحاالت منظارية وفي املستقبل نحاول 
ان جنعل املستشفى من املستشفيات 
التعليمية وهذا بحد ذاته يعتبر قفزة 
كبيرة للمستش��فى وكذل��ك نحاول 
تخصص��ي  مختب��ر  انش��اء  يت��م  ان 
باالنس��جة وهذا يعطي لنا االفضلية 
لذل��ك يك��ون مستش��فى الش��هيد 
التخصص��ي  اخملتب��ر  مرك��ز  الص��در 
الطبي��ة  االجه��زة  وم��ن  باالنس��جة 
املتوفرة املفراس والرنني وجهاز سكنر 
ال��ذي دخ��ل حديثا وهو جه��از يخص 
االطف��ال بع��د ان كان اجله��از يتعامل 
مع عمر مع��ني ووزن 5 كغم ولكن هذا 
اجلهاز يتعامل م��ع كل االعمار والوزن 

وبدون حتديد ذلك.
•هل هناك حاالت مميزة قمتم مبعاجلتها 

في املستشفى؟
-نعم هناك الكثير من العمليات التي 
تس��مى فوق الكب��رى والتي ال جترى اال 
ف��ي مراك��ز متقدمة ولك��ن جراحينا 
جنح��وا, والول م��رة ف��ي مستش��فى 
الش��هيد الصدر العام جن��اح عملية 
جراحية  الستئصال رحم خمسينية 
متك��ن  حي��ث  املنظ��ار  طري��ق  ع��ن 
الدكتور س��مير جي��اد القره لوس��ي 
طبيب اختص��اص جراح��ة عامة من 
اس��تئصال رحم مريضة كانت تعاني 
من نزيف متكرر منذ فترة طويلة وفقر 
دم ح��اد عن طريق اجلراح��ة املنظارية, 
الط��رق  ه��ذه  مث��ل  اس��تخدام  وان 
احلديثة ادى الى سرعة شفاء املريضة 
وقدرتها على احلرك��ة في نفس اليوم 
وكذل��ك جنح فريق طب��ي جراحي   في 
رفع واس��تئصال ورم وزن��ه 6 كغم من 
املبايض لش��ابة في العشرين وكذلك 
ال ننس��ى دور اطب��اء االختص��اص في 
قسم الكس��ور حيث جنح فريق طبي 
جراح��ي من اج��راء عملي��ة جراحية 
مميزة قام خاللها بتثبيت كسر متعدد 
مع ترقيع عظمي لشاب في اخلامسة 
والعش��رين من العمر وكل هذا االجناز 
قام ب��ه الدكت��ور علي فرح��ان رئيس 

الفريق الطبي. 

هناك نقص يف الكوادر الطبية من املقيم االقدم وهو حلقة الوصل بني االخصائي واملريض

حاوره : قاسم حوشي
بالرغم من قدم عمره الزمني ومحدودية سعته السريرية املهيئة الستقبال املرضى  ومن مختلف االختصاصات واالطفال اال انه يتواصل في تقدمي خدماته الطبية والعالجية 
والوقائية وبش��كل مس��تمر وعلى مدار اليوم صباحا ومس��اء ويش��هد زخما كبيرا  من املراجعني في مختلف االختصاصات انه مستش��فى الشهيد الصدر حيث مت انشاؤه 
مطلع الس��بعينات من القرن املاضي وبس��عة سريرية )400( سرير ويعد من املستش��فيات الكبيرة ويشمل املناطق اجملاورة ملدينة الصدر  وتستقبل املستشفى يوميا حوالي 

)3000( مراجع بني االستشارية والطوارئ.وللمزيد من التفاصيل اجرت »البينة اجلديدة«   حوارا موسعا مع مدير املستشفى الدكتور فالح حسن العنبكي.

اعداد املالكات الطبية ال تتناسب مع حجم الرقعة 
اجلغرافية والكثافة السكانية ملدينة الصدر

مستشفى الشهيد الصدر تستقبل 61 الف مراجع شهريا وخالل عام 2018 استقبلنا 
مليون وستة عشر الف مراجع وكربى مستشفيات العامل ال تستوعب هذا العدد

مدير مستشفى الشهيد الصدر د.فالح حسن العنبكي في حوارلـ »                     «:

 يف مستشفانا 
مركز متخصص يف 
العالج الطبيعي 
وتفتيت الحصى 
و R.C.U  وحدة 
انعاش القلب

NO.3110.tue.22.jaN.2019 العدد )3110( الثالثاء 1/22/ 2019 

الزميل املحرر مع مدير املستشفى

مكافحة المخدرات .. على الطــاولة المســـتديرة للمجموعة البغــدادية

د.عدنان السراج:البحث يف كيفية وضع االليات املشرتكة لتوعية اجملتمع من املخدرات 

البينة اجلديدة / ف���الح املرس��ومي
البغدادي��ة  اجملموع��ة  اس��تضافت 
برنامجها  للتنمية اجملتمعية ضم��ن 
م��ن على الطاول��ة املس��تديرة اللواء 
احلقوق��ي رعد مهدي عب��د الصاحب 
مدير عام دائ��رة مكافحة اخملدرات في 
وزارة الداخلية ملناقشة ازدياد وتعاطي 
اخمل��درات وانتش��ارها وط��رق توزيعها 
وس��بل احلد منه��ا وذلك عل��ى قاعة 
املركز العراقي للتنمية اإلعالمية يوم 
السبت 19 / 1 / 2019 وقد أدار الطاولة 
العميد كاظم ش��بر واألديب��ة عالية 
طال��ب عضوة اجملموعة في البدء قدم 
الدكتور عدنان الس��راج رئيس املركز 
نب��ذة مختص��رة عن عم��ل اجملموعة 
البغدادية والبحث ف��ي كيفية وضع 
االليات املشتركة لتوعية اجملتمع في 
موض��وع اخملدرات من جمي��ع جوانبه 
خلطورته��ا البالغة على كاف��ة ابناء 
اجملتمع وإذ تتناول اجملموعة البغدادية 
الناش��طة املدني��ة خلدم��ة اجملتم��ع 
وبالوس��ائل املتع��ددة لغ��رض التأثير 
في الوضع الع��ام وهي اجملموعة التي  
خطت خطوات متعددة في هذا اجملال 

تليق باس��مها واهدافها اخلاصة في 
التنمي��ة اجملتمعية لبغ��داد  وللعودة 
بها أللقها وجمالها فانها أي اجملموعة 
، تتن��اول وبجدية كل ما يعرض بغداد 
خاص��ة ال��ى األذى ف��ي عم��ران أو في 

خدمات أو في إنس��ان وم��ن الظواهر 
الس��لبية التي تتابعه��ا وقد وضعت 
ضم��ن برامجها هي ظاه��رة اخملدرات 

وهي م��ن أخط��ر الظواهراملدمرة وقد 
تف��وق على االرهاب ف��ي ما تبلغه من 
تدمير، وجلستنا ولقائنا اليوم يصب 
ف��ي هذا املوضوع ، وقد وصف العميد 

كاظم ش��بر موض��وع اخمل��درات بأنه 
موضوع ش��ائك ومعقد ول��ه تأثيرات 
ومجتمعي��ة  وصحي��ة  سياس��ية 
واقتصادية وهو اآلن موضوع الساعة 
، وأضافت الس��ت عالي��ة الى أهمية 
والتج��رمي  التح��رمي  ن��وع  مالحظ��ة 
العقوب��ة ف��ي كل منه��ا  باخت��الف 
كالتاج��ر واملهرب والبائ��ع واملتعاطي 
ودور املناف��ذ احلدودي��ة ودورها في احلد 
من دخوله��ا للعراق وهذه من مهمات 
اجله��ات األمني��ة م��ع األخ��ذ بنظ��ر 
االعتبار أن بلدنا مليء باألزمات وعلينا 
الوق��وف عند هذه االف��ة االجتماعية 
والصحية اخلطرة ب��كل جوانبها بدًء 
م��ن ال��رأس وأن يحدثنا ع��ن كل هذا 
ضيفنا مدير مكافح��ة اخملدرات بكل 
ما متليه عليه وطنيته وموقعه  ، بعد 
هذا التقدمي حتدث اللواء احلقوقي رعد 
عبد الصاحب مس��لطاً ف��ي حديثه 

ومبس��ؤولية  جوانب��ه  ب��كل  الض��وء 
عالية وحرص على ما يجب أن يصبوا 
جميع اصحاب العالقة بالوصول اليه 
به��دف احلد من ه��ذه الظاهرة وصوالً 

اليقافها والقضاء عليها ومسبباتها 
مش��يراً الى أن العراق قبل عام 2003 
كان من ال��دول النظيفة وكان مصدا 
للوطن العربي من عبورها وانتشارها 

وبعدها تعرض الى هجمة شرسة من 
واخلدرات وس��عينا  اجلرمي��ة  عصابات 
مخلص��ني للح��د والقض��اء عليه��ا 
بالعم��ل اجل��اد واملس��ؤول م��ن خالل 
إيجاد مكتب مركزي ملكافحة اخملدرات 
ويتصل بكل اجله��ات ذات الصلة مع 
ضرورة تش��ريع قانون يواكب املوضوع 
من كل نواحي هذه اجلرمية ألن القانون 
ال��ذي كان ناف��ذا م��ن ع��ام 1995 لم 
يعد يغط��ي كل نواحي ه��ذه اجلرمية 
من تهريب ال��ى تصنيع الى توزيع الى 
تعاطي فق��د أصبح املوضوع أوس��ع 
مم��ا كان عليه في حين��ه وعليه صدر 
القانون اجلديد رقم )50( لسنة )2017( 
فيه م��ا يغط��ي املوض��وع فاملؤثرات 
الفعلية أوس��ع من تعاط��ي اخملدرات 
وه��ي األدوية التي تس��تخدم ألمراض 
يس��اء اس��تخدامها لتك��ون مؤثرات 
تخدي��ر املعروف��ة ب ) الكبس����لة ( 

ومنه��ا لتصب��ح صناع��ات مزدوج��ة 
منها ما يذهب للمؤثرات العقلية من 
خالل اخملدرات ) السالئف الكيمياوية( 
ذات االس��تخدام املزدوج حيث كانت 

هذه احلالة عامة ليتاجر بها وبشكل 
واسع مس��تغلني عدم وجود نص في 
القانون الس��ابق يعالج الوقوف عند 
ومكافحته��ا  اس��تخدامات  هك��ذا 

وفق��ا للن��ص القانون��ي أي أن الفراغ 
التشريعي كان مشجعا لهكذا نوع 
من تعاطي اخملدرات من خالل ) خطورة 
الس��الئف الكيمياوية ( وقد س��اعد 
على ذلك لألسف أن كل من هب ودب 
ق��ام بفتح مكاتب علمي��ة للمتاجرة 
بهذا خالفا ملا كان عليه قبل أن يصدر 
برمير ق��راره بحل نقاب��ة الكيمياويني 
العراقي��ني الت��ي كان��ت ه��ي اجلهة 
الت��ي متنح ذوي االس��تحقاق العلمي 
املس��ؤول في جتارة امل��واد الكيمياوية 
والت��ي أعي��دت لتم��ارس دوره��ا قبل 
أعوام قليل��ة ، أكد الل��واء مدير دائرة 
مكافحة اخملدرات على أن اخملدرات تؤثر 
عل��ى كل ركائز البن��اء والبناء االمني 
بالذات يجب أن يكون له ركائز وأسس 
م��ع معاينة وبكل دق��ة تأثير اخملدرات 
على كل الركائ��ز باألمن وفي الصحة 
وفي االقتصاد حي��ث أنه بدالً من هدر 

األموال ان يتم تطوير موارد الدولة في 
أمور أخرى ومنها األمراض كافة حيث 
باالدم��ان يس��توجب الع��الج بازال��ة 
املادة السمية أوالً وهذا شيء يتطلب 

تكاليف عالج باهضة ووقت وحتمل ألن 
مادة اخملدرات السمية ذات تأثير يعادل 
أضعاف مضاعفة عن تأثير االنفلونزا 
ف��ي اجلس��م مث��الً ، وهنا ف��ي مجال 

املؤثرات الفعلية أك��د املتحدث على 
العائلة وبال��ذات أولياء األمور بأهمية 
دورهم من خالل مراقبة سلوك األبناء 
ألن ترك املش��كلة ي��ؤدي الى التفاقم 
وجت��ر الى تناول الن��وع األول أي حبوب 

اخمل��درات بعده��ا ع��رج بحديثه على 
انعكاسات ذلك حيث أن اجملتمع ليس 
عنده بالشيء  اليسير والسهل قبول 

هكذا عالج��ات للتخلص من االدمان 
وهوبنف��س الوق��ت لي��س باليس��ير 
من اجلان��ب الصحي وأن م��ن خطورة 
االنتش��ار واالس��تخدام م��ن اجلان��ب 

االجتماع��ي أكب��ر وقع��اً عليه وليس 
فقط كما ذكر اقتصادياً وصحياً حيث 
لوحظ ومت ضبط ح��االت اضاعة األخ 
ألخيه والع��م البن أخي��ه واخلال البن 
اخته واالم وبنته��ا وابنها وهكذا وقد 
وصل احلال في االس��تخدام الى ولوج 
احلرم��ات والزنى باحملارم دون وعي أي أن 
هناك ش��رخا في املنظومة اجملتمعية 
ج��رأة  ب��كل  عن��ده  الوق��وف  وج��ب 
ومس��ؤولية ونريد أن يشارك اجلمهور 
املؤسس��ة األمنية في مكافحة هذه 
اآلفة القاتلة ، وقد جاء على املعاجلات 
باجتاه��ني األول ، الع��رض ، والس��عي 
فية جهود تبذل خلفض  العرض واحلد 
من��ه اليقاف��ه متام��اً مع ذك��ر االدوات 
والوس��ائل التي تستخدم في خفض 
العرض وفي اجلان��ب الثاني ) الطلب( 
والس��عي في��ه يكون بانه��اء الطلب 
عليه ، يعمل جهاز مكافحة اخملدرات 
بالتقاس��م مع بعض اجلهات املعنية 
األخرى أمن وطني ، عس��كرية وأمنية 
، مجتم��ع مدني ، س��لطات الكمارك 
، وزارة الش��باب ، مؤسسات التعليم 

والتربية.

كاظم شرب :موضوع املخدرات شائك ومعقد وله تأثريات سياسية وصحية وجمتمعية واقتصادية

عالية طالب:أهمية مالحظة نوع التحريم والتجريم باختالف العقوبة يف كل منها كالتاجر واملهرب والبائع واملتعاطي



أفضل وص��ف ميكن أن أطلقه -أنا ش��خصياً- بح��ق املوازنة االحتادية 
العامة للبالد )2019(، أنها )عاوية(. وهذه املفردة الش��عبية توّفر علينا 
عناء الكثير من الش��رح واإلطناب في التفاصيل املتعلقة ذات الصلة 
وتعطينا باملباشر )زبدة السالوفة( من األلف إلى الياء. وهذا الذي أقوله 
لي��س كالماً تش��اؤمياً أصطنعه من جيبي اصطنع��اً بل هو حصيلة 

تصريحات يدلي بها السادة النواب على مدار الساعة!
إذن، املعطي��ات التي تترش��ح حل��د اآلن بخص��وص املوازن��ة االحتادية 
تق��ول إن قيمة العجز فيه��ا تبلغ )26( ترليون دين��ار، ناهيك عن ديون 
الع��راق اخلارجية التي جتاوزت املائة مليار دوالر حتى اآلن )تفّضل أغاتي 
ه��اي اول دربونة(، وإن التخصيصات املالي��ة لقطاعات حيوية ومهمة 
وف��ي املقدمة منه��ا الصناعة والتج��ارة والتربي��ة والتعليم ضعيفة 
إذا م��ا قورنت بالوزارات األمنية، وكس��ر بجمع ف��إن املوازنة أيضاً هي 

واالس��تثمارات  تش��غيلية 
والكالم  فيها شبه مفقودة، 
للنائ��ب ع��ن حتال��ف الفتح 

وليد السهالني..
املوازنة  أن  الكب��رى  والطامة 
احلالية هي مستنسخة عن 
س��ابقاتها م��ن موازنات لم 
تق��دم لنا غي��ر الرم��اد.. وفي 
التفاصيل ما يجعلك )تشگ 
هدوم��ك( أن م��ا خص����ص 
للقطاع��ات اخلدمية املهمة 
ذات الصل��ة بحي��اة الن��اس 

اليومي��ة كالصناعة والتجارة والصحة هو 1% من املوازنة، أما التربية 
والتعليم فكانت حصتهما م��ن مجمل املوازنة 3%، وفي ضوء األرقام 
علي��ك أن تتخي��ل حجم الضرر الذي س��يلحق به��ذه القطاعات أوالً 

واملواطن بالدرجة األساس..
تص��ّور كيف يتم حتقي��ق نهضة نوعية ونقلة جذري��ة في القطاعات 
التي نعول عليها كثيراً إذا كانت نسبة ما ُخصص لها ال يساوي احلبر 

الذي كتبت به املوازنة؟!
إننا نناشد كل السادة النواب أال يكونوا شهود زور على موازنة ال تغني 
وال تس��من م��ن جوع وال حتقق تقدم��اً وال إجنازاً، وعليه��م أن يتحركوا 
بس��رعة ملعاجل��ة اخللل ونقاط الضع��ف وأن يقروا موازن��ة تخدم كل 

احملافظات العراقية، وإال ما اجلدوى من موازنة عاوية.. حيل.. حيل!!

خالل استقباله األم العراقية البطلة احلاجة أم قصي..

احلـــمداني: سنحتفي بِك ونقيم لِك جمسمًا نصفـيًا 
برونزيــــــًا تكرميـــــًا ملوقفــــِك الشجــــاع

هيئة التحرير: 07901195815ــ 07707011113لإلعالن يف الجريدة: 07906318109 ــ 07707011114رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني العراقيني )134(رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق ) 970 ( لسنة 2007 لالتصال باالدارة: 07830780748
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

كاريكاتري

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3110( - الثالثاء - 22 - كانون الثاني - 2019

البينة الجديدة / عمران العبيدي 
تصوير: وسام سامي

أعل��ن وزي��ر الثقافة والس��ياحة 
األمي��ر  عب��د  الدكت��ور  واآلث��ار 
س��تنظم  ال��وزارة  أن  احلمدان��ي 
احتف��اًء خاص��اً ب��األم  العراقية 
قص��ي  أم  احلاج��ة  البطل��ة 
الكبي��رة  لش��جاعتها  تثمين��اً 
ف��ي إنقاذ حي��اة جن��ود عراقيني 
م��ن مجزرة س��بايكر. ج��اء ذلك 
خ��الل اس��تقبال احلمداني أمس 
االول األم العراقي��ة البطلة علية 

خلف صال��ح )أم قصي( وهي من 
محافظ��ة صالح الدي��ن منطقة 
العلم. وقال وزي��ر الثقافة: »أنِت 

تس��تحقني الكثير على موقفِك 
م��ن  العراقي��ني  اجلن��ود  بإنق��اذ 
مجزرة س��بايكر وقدمتي منجزاً 

رائعاً ولقد مثلتي الضوء الناصع 
للحياة واننا نستلهم العزم منِك 
ولكل هذا س��نقيم ل��ك احتفاء 
خاص��ا واخترن��ا احتف��االت عيد 
املرأة في ش��هر آذار املقبل موعداً 
لذلك وس��تتكفل جلنة املرأة في 
التنظيم لهذا  بإح��راءات  الوزارة 
االحتفاء«. كما أوصى الوزير مدير 
عام دائ��رة الفن��ون الدكتور علي 
عويد باإلس��راع بإجناز مجس��م 
نصفي من مادة البرونز تكرمياً ألم 

قصي الشجاعة.

ش��هدت الليلة قب��ل املاضية ضرب��ات جوي��ة وصاروخية إس��رائيلية 
كثيفة م��ن األجواء اإلس��رائيلية واللبنانية ومن اجل��والن.. على مواقع 
قرب دمش��ق تصفه��ا إس��رائيل بأنها مخ��ازن صواريخ أو منش��آت أو 
مق��رات لفيلق القدس، وفي العام املاضي أطلقت إس��رائيل نحو ألفي 
مق��ذوف على أهداف الوصف. وواضح أن ما يحدث يجري وفق تنس��يق 
أميركي إسرائيلي يتعدى مفهوم الضوء األخضر خصوصا بعد الفشل 

األميركي في سوريا والعراق عسكريا وسياسيا في بلوغ األهداف. 
الوض��ع الس��وري له خصوصي��ات وتأثي��رات جغرافية.. مباش��رة على 

إسرائيل، وهو وضع مختلف جذريا عن الوضع العراقي. 
الفش��ل األميرك��ي ف��ي التماس��ك ش��رق الف��رات الس��وري، وتصادم 
املصالح مع تركيا، ورجحان كفة املوقف السوري في الصراع، والفشل 
ف��ي  األميرك��ي  السياس��ي 
الع��راق، والتنص��ل األميركي 
عس��كرية  التزام��ات  م��ن 
دائمة، عوامل وجدت طريقها 
إل��ى حم��اس إس��رائيلي في 
س��قف  )حت��ت  التصعي��د 
محدود(.. ولكن.. كل ما يشاع 
ويس��رب ع��ن ضرب��ات جوية 
إسرائيلية لقوات احلشد في 
الع��راق أو ملا يوص��ف بتواجد 
وقواع��د لفيل��ق الق��دس في 
العراق لي��س إال كالما ووهما، 
فال وج��ود ملق��رات وال مخازن 
وال قواعد وال معس��كرات إيرانية في العراق أصال. إس��رائيل تتجنب أي 
تصعي��د مع العراق، بل حت��اول التقرب اليه بكل الوس��ائل وهي مهمة 
ش��اقة جدا على امل��دى الذي نراه. أمي��ركا أيضا عندما تتس��رب أخبار 
نفتها بغداد عن طلب نزع سالح )67( فصيال وهي رغبة ليست خافية 
ع��ن أحد فإنه��ا تثبت اس��تحالة التص��ادم داخل العراق أمام س��يادة 
عراقية متماس��كة وهذا العدد الكبير من الفصائل وامتداداتها ومنها 
تش��كيالت رس��مية ضمن احلش��د. الضربات اإلس��رائيلية في العراق 
مس��تحيلة، وإن حدثت ستكون يتيمة ودعائية ومحدودة جدا لن تترك 
حتى أثرا للتحقق منها. وضرباتها في س��وريا لن حتقق غرضها. العراق 
أق��وى مما يعتقد كثي��رون وال خوف عليه، وتذكروا أن حربا واس��عة )لن( 

حتدث وحركة االساطيل خفتت وحتى اللهجات تغيرت.

هل يتسع الضوء األخضر 
األمريكي إلسرائيل من سوريا 

ليشمل أهدافًا يف العراق؟

وقفة

نناشد كل السادة النواب 
أال يكونوا شهود زور على 

موازنة ال تغني وال تسمن 
من جوع وال تحقق تقدمًا 

وال إنجازًا وعليهم أن 
يتحركوا بسرعة ملعالجة 

الخلل

العراق أقوى مما يعتقد 
كثريون وال خوف عليه، 
وتذكروا أن حربًا واسعة 

)لن( تحدث وحركة 
األساطيل خفتت وحتى 

اللهجات تغريت

عبد الزهرة البياتي*وفيق السامرائي

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ُمَواَزَنة َعاوَية!

تترق��ب اخملرجة اللبنانية نادين لبك��ي نتائج جلنة جوائز ال�
Oscars للع��ام 2019 الت��ي تُعل��ن اليوم الثالث��اء الالئحة 
النهائي��ة لألف��الم املش��اركة في املنافس��ة عل��ى جائزة 
األوس��كار عن »أفض��ل فيلم أجنبي« الت��ي تعتبر إحدى 
أه��ّم اجلوائز العاملي��ة. وهي تأمل مع اجلمه��ور اللبناني 
ال��ذي ينتظر النتائج بف��ارغ الصبر مبش��اركة فيلمها 
Capernaum )كفرناح��وم( ب��ني املرّش��حني النهائي��ني 
للجائ��زة. علم��اً أن فيلمه��ا االنس��اني املؤث��ر ال��ذي 
يستعرض مأساة أطفال الشوارع قد تفوق على أكثر 
من 80 فيلماً من العالم، وأصبح في املرحلة النهائية 

ُقبيل إعالن األفالم املرّشحة لنيل اجلائزة.

ف��ي حادث��ة تب��دو غريبة، ف��رض مواطن 
عراقي من أهالي مدينة أربيل غرامة على 
سيارة مرور لتوقفها في مكان غير مناسب 
وس��ط املدينة. وقام املواطن بكتابة وصل 
غرامة على ورقة بيضاء باللغة الكردية، 

وثبتها على اللوحة االمامية لس��يارة املرور،  
طال��ب رجال املرور فيه��ا بدفع غرامة قدرها 
30 ال��ف دينار.. بس��بب وقوف الس��يارة في 
مكان غير مناس��ب عند قلعة أربيل وسط 

املدينة.

نادين ترتقب الئحة
جلنة األوسكار النهائية

وكاالت / البينة الجديدة
توف��ي عال��م الفيزي��اء النووي��ة الصيني يوي 
م��ني، الذي كان يس��هم في تطوي��ر أول قنبلة 
هيدروجيني��ة صيني��ة ناجحة، ف��ي بكني عن 
عم��ر 93 عاما. ولعب يوي، الذي ولد في تياجنني 
بشمال الصني في 1926، دورا رئيسيا في تصغير 

األس��لحة النووية وحتقيق اختراقات تكنولوجية 
ف��ي القنبلة النيترونية وم��لء الفراغ في نظرية 

الن��واة الذري��ة في الص��ني، وفق صحيفة 
الش��عب الصيني��ة. ومن��ح أعلى 

وتكنولوجية  علمي��ة  جائ��زة 
س��نوي  احتف��ال  خ��الل 
عقد ف��ي 2015 لتكرمي أبرز 

ء  لعلم��ا ا
واإلجن��ازات 

البحثية.

متابعة / البينة الجديدة
قال��ت ج��دة تبلغ م��ن العمر 
حالي��ا 72 عام��ا إنه��ا ال تزال 
ال��ذي  زوجه��ا  م��ع  س��عيدة 
يصغرها ب�53 عام��اً، كما أنه 
أصغر من حفيدها الذي يعيش 
معهما ب�3 س��نوات. فقد كان 
كل من أمليدا وغ��اري هاردويك 
قد تزوجا في ع��ام 2016، بعد 
أس��بوعني م��ن تعارفهما في 
جنازة ابنها روب��رت الذي فارق 

احلياة عن عمر ناهز 45 عاما.
مؤخ��راً  إطالقه��ا  وخ��الل 
لبرنامج ح��واري على يوتيوب 

يحمل اس��م حديث الفتيات 
إن  أملي��دا  قال��ت   ،Girl’s Talk
زواجها األول دام نحو 43 عاما، 
لكنها كان��ت تفتقد فيه إلى 

الرومانس��ية والس��عادة على 
عك��س زواجه��ا الثان��ي م��ن 
هاردوديك البالغ من العمر 19 

عاما.

رحيل صاحب القنبلة اهليدروجينية الصينية
تهن��ئ أس��رة حتري��ر )البين��ة 
اجلديدة(، وعلى رأسها الزميل 
رئي��س التحرير )عب��د الوهاب 
ش��ؤون  ع��ام  مدي��ر  جب��ار(، 
العش��ائر ف��ي وزارة الداخلية 
الس��يد )متع��ب عب��د عل��ي 
ناه��ي( ملناس��بة ترقيت��ه إلى 
رتبة لواء، متمنني له املوفقية 
والنج��اح مل��ا عرف عن��ه من 
مهني��ة واقت��دار ف��ي العمل 
والقدرة عل��ى العطاء وخدمة 
املصلح��ة الوطني��ة العلي��ا، 
وإن شاء اهلل املزيد من التقدم 
في مجال عمل��ه. وفي الوقت 
ذاته يتقدم ضباط ومنتس��بو 

والتبريكات  بالتهاني  املديرية 
ال��ى مديرهم بهذه املناس��بة 
الب��ذل  عل��ى  ويعاهدون��ه 

والعطاء.

)                     ( تهنئ مدير عام 
قصة حبٍّ مثرية بني جّدة ومراهق!شؤون العشائر

محلة حكومية حلماية املشردين بالشوارع املصرية من الربد

لتوقفها يف مكان غري مناسب وسط أربيل..
مواطن يغّرم سيارة مرور 

متابعة / البينة الجديدة
أطلق��ت وزارة التضامن االجتماعي املصرية حملة لرعاية 
املشردين من أجل إنقاذهم من مخاطر موجة البرد القارس 
التي تض��رب الب��الد حاليا.وتأت��ي هذه اخلط��وة بناء على 
توجيهات رئاس��ية بإيواء املشردين، خاصة بعدما تسبب 
الب��رد في وفاة اثنني من كبار الس��ن خ��الل األيام املاضية.

وتنشط وحدات متنقلة تابعة للحكومة املصرية لتقدمي 
املس��اعدة واإلغاثة للمش��ردين، وهي مهم��ة صارت أكثر 

إحلاحا هذه األيام مع ما تش��هده البالد من طقس متقلب 
وب��رود ش��ديدة. وينتش��ر آالف املش��ردين 
املنتشرين في مختلف احملافظات املصرية 
الذي��ن تس��تهدفهم ف��رق إنق��اذ تابعة 
ل��وزارة التضام��ن االجتماع��ي، لتقدمي 
الرعاي��ة األساس��ية له��م وتخفيف 
معاناتهم في إطار توجيهات جديدة 

من الرئاسة املصرية.  

وكاالت / البينة الجديدة
تعّم��د الرئيس الروس��ي فالدميي��ر بوتني الغطس 
ثالث مرات في مياه أحد أنهار مقاطعة موس��كو 

املتجم��دة، في تقليد يس��ير 
عليه املسيحيون األرثوذكس 
ب��ني  روس��يا  ف��ي  وغيره��م 
متدين��ني وعلماني��ني. وف��ي 
عيد الغطاس املاضي، حضر 
بوتني ق��داس العي��د في دير 

أرثوذكس��ي مبقاطعة تفير شمالي موسكو، 
وأعل��ن الكرمل��ني حينها أن بوتني متمس��ك 
منذ س��نوات بالس��باحة في مي��اه الغطاس 
التي يش��ق  املتجم��دة 
على  جليده��ا  ال��روس 
كل  صلي��ب  ش��كل 
ع��ام، تيمنا مبي��اه نهر 
األردن التي تعمد فيها 

السيد املسيح )ع(.

تلق��ت )البينة اجلديدة(، وعلى رأس��ها 
الزمي��ل رئي��س التحرير عب��د الوهاب 
جبار، كتاب ش��كر وتقدي��ر من معالي 
وزي��ر االتصاالت الدكت��ور نعيم ثجيل 
الربيعي، أثنى في��ه على التعاون الذي 
تبدي��ه اجلري��دة م��ع ال��وزارة ف��ي إبراز 
أنش��طتها وفعاليته��ا اخملتلف��ة مب��ا 

يخدم املصلحة الوطنية العليا.

وزير االتصاالت يشكر )                             (

بوتـــــني جيمــّــــد نفســـه !


