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(الـقانون جاهـز للمصـادقة إذا اكتمل
الـنـصـاب وإذا لـم يـطـرأ طـار آخر)
وأضــاف أن (حـــصــة اإلقــلــيم تــبــقى
حـــسب الــدســـتــور اي وفق الـــنــسب
الـسـكـانـيـة لـكـل الـعراق) مـؤكـداً  أن
(اخلـطــوط الـتي تـبـنـتـهـا وأدرجـتـهـا
وازنة عادلة ). بدوره الـلجنة بشأن ا
 اكـــد الــنــائـب كــاظم الـــصــيــادي ان
جـدول اعمال جلسة امس تضمن 33
فـــــقـــــرة ولـم يـــــحـــــضـــــر ســــوى 33
نــائـبـا.وقــال الـصـيــادي في تـصـريح
امـس ان (جـدول االعمـال تـضـمن 33
ـوازنــة ولم يـحــضـر فــقـرة خـال من ا
داخـل قاعة اجللسة سوى  33نائبا)
ولـفت الى ان (بـعض الـنواب والـكتل
الـســيـاسـيـة حتـاول تـمـريـر الـقـانـون
بـعيدا عن تطلعات الشعب) واوضح
الـصيادي ان (هنـاك مقترحـات كثيرة
لـــكن بـــعـض ســـيـــاســيـي الـــصـــدفــة
ورؤســـاء الــكــتـل احملــســوبـــ عــلى
كــيــانــات وطـوائـف يـريــدون تــمــريـر
الـقانون لتحقيق مـكاسب انتخابية)
مــشــيــرا الى ان (احلــكــومـة وبــعض
ـنــتـجـة لـلـنـفط ــثـلي احملـافـظـات ا
خـــذلــــوا تـــلك احملـــافـــظـــات وبـــداؤا
يـساومون على تمرير بعض الفقرات
عــلى حـسـاب فـقـرات اخـرى) مـؤكـدا
(عـدم تـضـم مـقـتـرح حتـويل بعض
شركات التمويل الذاتي اخلاسرة في
ـمــارسـة وزارة الــصـنــاعـة ونــقـلــهم 
نـــفـس االخـــتـــصـــاص مـع جتـــمـــيـــد
اخملــصــصـات حلــ حتــسن الـوضع
االقــتــصـادي  وكــذلك عــدم تـضــمـ
فسوخة عقودهم الى اخلدمة عودة ا

وتعديل اسعار احلنطة والشعير). 

االجنـــازات والـــعــمـل عــلـى تــرســـيخ
االســتـقــرار الـدائم مـن خالل تـهــيـئـة
الـظروف االقـتصـادية والـتنـموية من
خالل الــنــظـر بــجـديــة وواقـعــيـة الى
ـــواطـــنـــ والـــعـــمل عـــلى أحـــوال ا
ـــعــــيــــشــــيـــة حتــــســــ االوضــــاع ا
واخلـــدمـــيـــة لــهم) داعـــيـــا أعـــضــاء
اجملــلس إلى (حـضـور جـلـسـة الـيـوم
ــوازنــة مـن أجل الــتـــصــويت عـــلى ا
وعـدم تـكـرار األخـطـاء الـسـابـقة). من
جـهـة اخرى أعـلن النـائب عن ائتالف
دولـة الــقـانـون جـاسم مـحـمـد جـعـفـر
جـاهـزية الـقـانون لـلتـصـويت.وكشف
جــــعـــفــــر في تــــصـــريـح امس عن إن
الـية الـنيابـية اتـفقت على (الـلجـنة ا
اخلطوط العريضة لهيكلية القانون 
وإن إضــافـات ومــنـاقـشــات بـســيـطـة
أجــريـت عــلــيه لــتــحـــقــيق حــالــة من
ـوازنة وخـاصة الـتـوازن في توزيع ا
فـي األمــــور االخــــتـالفــــيـــــة وضــــمن
ــان)  مــبــيــنــا ان صـالحــيــات الــبــر

الـيوم اخلميس لعـدم حتقق النصاب
الـقـانوني لـلـجلـسـة. وقال مـصدر في
ـــان قـــرر تــــصـــريح امس ان (الــــبـــر
تـــأجــيـل جــلـــســته الـــتي خـــصــصت
ـوازنـة الـى الـيوم لـلـتـصـويت عـلى ا
بـــســـبـب عـــدم اكـــتـــمـــال الـــنـــصـــاب
الـقانوني لـعقد اجللـسة). في غضون
ـــان ســـلـــيم ذلـك دعـــا رئـــيس الـــبــــر
اجلـبوري النواب إلى حـضور جلسة
الـيــوم لـلـتـصـويت عـلى الـقـانـون الن
تـأخيره سوف يعرقل عمل مؤسسات
الـدولة.وقال اجلـبوري في بيان امس
وازنـة سـيتـسبب إن (تـأخـير إقـرار ا
بــعـرقـلـة كـبـيــرة في عـمل مـؤسـسـات
ـــــالي الــــــدولـــــة  في ظـل الـــــوضـع ا
واالقــتـصـادي الـراهن بـاالضـافـة الى
تـأثيـره  على تنـامي حالـة الركود في
االسـواق وتبـاطؤ التـجارة فضال عن
ـشـكالت الـسـيـاسـيـة الـتي سـتـنجم ا
عـن هــــذا الــــتــــأخــــيـــر) الفــــتــــا الى
ـــــــزيــــــد من (ضــــــرورة حتـــــــقــــــيق ا
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حــــــذر الـــــنــــــائـب عن الــــــتـــــحــــــالف
الكردستاني مسعود حيدر من تمرير
قــــانــــون مـــوازنــــة الــــعــــام اجلـــاري
ـصــلـحـة بــاالغـلــبـيـة النـه سـيـضــر 
الــشـعب والـعــمـلـيــة الـسـيــاسـيـة في
الــبالد  مــشــيــرا الى عــقـد اجــتــمـاع
لــلـرئـاســات الـثالث الـيــوم اخلـمـيس
ـناقـشة الـصيـغة الـنهـائيـة للـقانون.
وقـال الـنـائب حيـدر لـ (الـزمان) امس
ان (اجــتـــمــاعــا لــلــرئــاســات الــثالث
ــنـاقــشـة ســيـعــقـد الــيـوم اخلــمـيس 
وازنة بشأن الـقضايا اخلالفيـة في ا
حـقوق اقـليم كـردستان لـتوفـير احلد
ــتـــطـــلــبـــات كـــالــرواتب االدنـى من ا
ــتــعــلــقـة ــواضــيـع ا وغــيــرهــا من ا
بــــــــــذلـك) واضــــــــــاف ان (رئــــــــــيـس
اجلـمهوريـة فؤاد معـصوم هو حامي
الــدسـتــور ونـأمل مــنه مـعــاجلـة تـلك
ــا يــضــمن احلــقـوق االشــكــالــيـات 
لــلـجــمـيع فـي اجـتــمـاع الــرئـاسـات)
وتــابع حـيــدر ان (الـكـتل الــكـرديـة لم
تــتـطـرق الـى حتـديـد نــسـبـة لـالقـلـيم
ولـكن مـا نـطـالب به هو تـوفـيـر احلد
االدنـى لــــــــــــدفـع الـــــــــــرواتـب وادراة
ـؤسسات احلكومة) مـشيرا الى ان ا
(عـــدم الــتــوصـل الى االتــفـــاق بــهــذا
ــوازنــة) ــكن تـــمــريــر ا الـــشــأن ال 
مـحـذرا من (خـطـورة تمـريـر الـقـانون
ـصــلـحـة بــاالغـلــبـيـة النـه سـيـضــر 
الـــشـــعب ويـــؤثـــر عــلـى الــعـــمـــلـــيــة
الـسـياسـية في الـبالد). وقرر مـجلس
الـنواب تـأجيل جـلسـته التي كان من
ـــقــرر عــقـــدهــا امس االربـــعــاء الى ا

o Ë U¼d¹dLðË œ«d _« ‚uIŠ s  W½“«u*« uKš
 WOÝUO « WOKLF UÐ dC¹ WO³Kſ_«

∫ ©ÊU e «® ‡  b R¹ VzU½Ë WOI «uð WGO  l{u  lL²& Àö¦ «  UÝUzd «

œ«bGÐ v ≈ ÍœuF « bNF « w u  WJOýË …—U¹“ sŽ ¡U³½√ 
 œU H « WÐ—U× Ë WOLM² « oOI×²  W bB UÐ ÃöF « ZN²½√ ∫ ÊULKÝ sÐ≈

dE(« l dÐ ‚«dF « wŽU * tLŽœ b R¹ ÍuOÝü« œU%ù« fOz—

W¹œu « …dB³ « WO UH²Š≈ …ËöŠ b¹eð dCš_« „U³ý w  œuÝ_« WOŽUÐ—
s Š wB  ≠ …dB³ «

ازدانت مـــبـــاراة رفـع احلـــظــر
العب الـعـراقـية الـشـامل عن ا
بــفــوز مـنــتــخب الــعــراق عـلى
ضــيــفه االخــضــر الــســعــودي
بــاربـعــة اهــداف مـقــابل هـدف
واحــد في اجــواء احــتــفــالــيـة
شــهــدهــا الــلــقــاء الــذي جــرى
مــســاء امس في مــلــعـب جـذع
ـحـافـظـة الـبـصـرة. الـنـخـلــة 
وانــــتــــهى الــــشــــوط االول من
ـبـاراة بتـقـدم الـعـراق بـهدف ا
ـنـتـخب واحـد سـجـله مـدافع ا
الــســعــودي خــطــاً في مــرمــاه
بضربة رأس استـقبل بها كرة
رفــعــهـــا الالعب هــمــام طــارق
داخـل مــــــنــــــطــــــقــــــة اجلـــــزاء

السـعـوديـة. وفي الشـوط الـثاني
ســـجل الــفـــريق الــعـــراقي ثالثــة
اهـــداف جــمــيــلــة بــأقــدام عــمــاد

محسن ومهند علي (هدفان).
واحــرز الــفـــريق الــضــيف هــدفه
الوحيد عبر كرة من خطأ مباشر
خـادعت احلـارس مـحـمـد حـمـيد.
ــبــاراة اعــتـزال العب وشــهـدت ا
نـتخب الوطـني السـابق مهدي ا
ـالعب وسط كـــــر الــــذي ودع ا
تــصـفــيق اجلـمــاهـيــر واحـضـان
نتخب زمالئه الالعب والعبي ا

السعودي. 
ـبـارة تـنـظـيـمـا عـالـيا وشـهـدت ا
وانضباطا وتـشجيعا جـماهيرياً
ـا يــبـشـر بـإمـكـانـيـة رفع الفـتـا 
ـبـارة مـؤتـمـر احلـظـر . وسـبـق ا
صحفي اكـد خالله وزير الـشباب

والريـاضة عـبـد احلسـ عبـطان
ان الــعــراق يـــنــتـــظــر اجـــتــمــاع
االحتــــاد الـــدولي لــــكـــرة الـــقـــدم
مـــنـــتـــصف شـــهـــر اذار اجلــاري
ـالعب لــــــــرفع احلــــــــظــــــــر عـن ا

العراقية.
ؤتـمر الذي وقال عـبطـان خالل ا
عــــــقـــــــده مـع رئــــــيـس االحتــــــاد
االســيــوي لــكــرة الــقــدم الــشــيخ
ســـلـــمـــان بن ابـــراهــيـم ورئــيس
احتــاد كــرة الـقــدم عــبــد اخلـالق
ــؤتــمــرات مــســـعــود في قــاعــة ا
الـصــحـفـيـة في مـديــنـة الـبـصـرة
الرياضيـة (اننا مـسرورن بزيارة
رئــــيس االحتـــاد االســــيـــوي الى
الـبـصـرة والــتي سـتـكـون داعـمـة
ــطـــلب الــعـــراق بـــانــهـــاء مــلف
احلــظــر الــريــاضي) مــبــيــنــا ان

(االحتـاد االســيـوي ارسل كــتـابـا
ــلف الـى الــفــيــفــا لــبــحث هــذا ا
ونـتــطـلع ان يـكــون الـعـراق احـد
البـلـدان التـي ستـنظـم البـطوالت

االسيوية).
واوضح عبطـان ان (نبض عيون
الـعـراقـيـ تـرنـو الى الـعـاصـمـة
بـغـداد كونـهـا رمـز الـبـلـد ونأمل
ان حتــــــظـى بــــــجــــــعم االحتــــــاد
االسـيـوي مـسـتـقـبال). من جـهـته
قـــال رئـــيس االحتـــاد االســـيــوي
(انـــنــا النـــنــسى دور احلـــكــومــة
الــعــراقـيــة الــتي قــدمت الـكــثــيـر
وسـاعــدتـنـا كـاحتــاد قـاري حـتى
نـدعم مـسـاعـيـنـا في رفع احلـظـر
باريـات الوديـة وقد طلـبنا عن ا
من الـــفــيـــفـــا اقـــامــة مـــبـــاريــات
البـطوالت االسيـوية في الـبصرة

وكـــربـالء واربـــيـل وســـعــــيــــنـــا
بــخــطـوة اكــبــر الى رفع احلــظـر
الكـلي بعـد اجلوالت الـتفـتيـشية
وهـذا جــاء بـدعـم وزيـر الــشـبـاب
واحتاد الـكـرة وسـنعـمل كـفريق
واحد حتى نشاهـد العراق يعود

لدوره الطبيعي).
واشـار بن ابــراهـيم الى ان (كـرة
الـقــدم تـفــرح الـعـراقــيـ وكـيف
اسـهـمت فـي تـوحـيـد الـعـراقـيـ
في  ?( 2007مضيفاً (اتمنى من
ــــصــــري دعم رئــــيـس االحتـــاد ا
مــطـلـبــنـا في اجـتــمـاع الـفــيـفـا)
مؤكدا ان (هـذه الزيـارة لن تكون
االولـى).بـــدوره رحب مــــســـعـــود
بـقـدوم رئـيس االحتـاد االسـيـوي
ورئـيس احتــاد الـكــرة في مـصـر
هــانى أبــوريـدة عــضــو الـلــجــنـة

الـتنـفيـذيـة للـفيـفـا   متـمنـيا ان
(تـكون هـذه الـزيـارة فاحتـة خـير
لرفع احلـظـر الكـلي عن الريـاضة

العراقية).
واسـتقـبلت اجلـمـاهيـر الـعراقـية
ـنـتـخب الـسـعودي بـالـهـتافـات ا
ــلــعب حــيث قــبل وصــولـه الى ا
شقت احلـافلـة الطـريق بصـعوبة
وسط احلــشــود الــكــبــيــرة الــتي
ـلـعب الـذي امتأل تـوافدت عـلى ا
بـ  65الف مــتــفـرج اســتــمــتـعت
ـــبـــاراة الـــوديـــة بـــ اســود بـــا
الـرافــدين واالخــضـر الــسـعـودي
الذي اعـرب العـبـوه عن سرورهم
وســعـادتــهم حلـسن االســتـقــبـال
واحلـفـاوة الـكـبـيـرة الـتي لـقـوها
مــنـذ وصــولـهم الى ارض مــطـار

نتخب واالجواء االحتفاليةالبصرة الدولي. جمهور حاشد يحضر مباراة االمس وسط فرحة عارمة بفوز ا  ∫WŠd

W×zö « —bB²ð UO dðË qz«Ë_« …dAF « sL{ WOÐdŽ Ê«bKÐ WF³Ý

UOI¹d √ ‰ULýË jÝË_« ‚dA « WIDM  w  ¡U¹u _« lÝUð w «dF « gO'« ∫ w Ëœ d¹dIð
ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

ـرتـبـة احـتل اجلــيش الـعـراقـي ا
الـتـاسـعـة من بـ اقـوى جـيوش
الشـرق االوسط وشـمال افـريقـيا
Forbes بــحـسب تــقــريـر جملــلـة
األمـريـكـيــة اعـتـمـد في تـصـنـيـفه
عـــلى خــمـــســ عــامـال بــحــسب
GFP ـــــــوقع  مـــــــعـــــــطــــــيـــــــات 
ــــتـــخـــصـص في هـــذا اجملـــال. ا
ورصـد الـتـقـريـر أقوى  10قوات
مـــســلـــحــة في الـــشــرق األوسط
الــذي يـشــهــد عــدداً من احلـروب
األهــلــيـــة في الـــعــراق ولــيـــبــيــا
وسوريـا والـيمن فـضالً عن عدم
االســـتــــقــــرار األمــــني في شــــبه
جــــزيـــرة ســــيـــنــــاء في مــــصـــر
باإلضافة إلى اندالع موجات من
الــغـــضب الــعــرضــيــة في إيــران
ــمـلـكــة الـعـربــيـة الـســعـوديـة وا

وأماكن أخرى.
 وفي مـا يــتـعـلق  بــالـعـراق فـقـد
اشـــار الـــتــــقـــريــــر الى  ان عـــدد

األفراد العامل في اخلدمة يبلغ
 64 ألــفـاً ومــيــزانـيــة عـام 2017
بـــــلـــــغت  19.3 مـــــلـــــيـــــار دوالر
أمـريــكي. واضـاف ان (مـيــزانـيـة
العـراق هي ثـاني أعـلى ميـزانـية
ـنطـقة معـروفـة في أي بلـد في ا
عـلى الـرغـم من أنـهـا ال تـزال أقل
بكثـير من مـستويـات اإلنفاق في
الـسعـوديـة) مضـيـفاً ان(الـقوات
ــســلــحــة حــقــقت انــتــصــارات ا
كبـيرة في الـسنـوات األخيرة في
مـــعـــارك ضــــد مـــقـــاتــــلي داعش
ـوصل واسـتـولت عـلى مـديـنة ا

2017 فـي تـــــــــــــشــــــــــــريـن األول 
ودفـــــعـــــتـــــهم إلـى اخلـــــروج من
مناطق أخرى من البالد منذ ذلك
). وبــحـسب الـتــقـريـر فـإن احلـ
القـوات االمـنيـة العـراقيـة (قامت
ـــســـاعــدة من ـــهــمـــة  بــهـــذه ا
ـتــحـدة وغــيـرهـا من الــواليـات ا
الـــقـــوى الـــغـــربـــيـــة فـــضالً عن
ـــشــورة الــعــســكــريــة من لــواء ا
ــــوجب الــــقــــدس اإليــــراني). و

مــــؤشـــر GFPتــــقــــيم الــــقـــوات
ــســلــحـة الــعــراقــيـة بـ0.8961 ا
درجـة. وتـعـد الـسـعـوديـة األكـثـر
إنـفـاقـاً عـلى الـتـسـليـح في الـعام
ـاضي كـانـت مـيـزانـيـة الـدفـاع ا
في الريـاض أكـثر من  5من أكبر
ـنـطـقـة مـجـتـمـعـة ـنـفـقـ في ا ا
(الـــعــــراق وإســــرائـــيـل وإيـــران
واجلزائر وعـمان) وفقـاً للمـعهد
الدولي للدراسات االسـتراتيجية
ــعــيــار ــال لــيـس ا IISS لـــكن ا
الــوحــيـــد لــلـــحــكم عـــلى قــدرات
ـســلـحــة في أي دولـة الــقـوات ا
فـــنـــوعــيـــة وكـــمـــيــة األســـلـــحــة
والــــــتــــــدريـب هـي أيــــــضــــــاً من
العنـاصر األساسـية وكذلك عدد
اجلــنـود والـبــحـارة والــطـيـارين
ـــكـن اســتـــدعـــاؤهم في الـــذين 
. يـذكر ان مؤشر حاالت الطوار
GFP)) ــيـة قــوة الـنــيـران الــعـا
الــــذي كــــان مـــعــــيــــاراً فـي هـــذا
التقو يعتمد على أكثر من 50
ــا في ذلك من هــذه الـــعــوامل 

مـــدى األســـلـــحـــة في تـــرســـانـــة
اجلـيش وعدد األفـراد الـعـامـل
وقدرات صـناعة الـدفاع احملـلية
من أجل التـوصل إلى تـصنـيفـها
من الــقــوات الـــقــتــالـــيــة األكــثــر

ي  فـاعـلـية عـلى الـصـعـيـد الـعا
فــالــدرجـــات األدنى هي األفــضل
عــــلـى مــــؤشـــر  GFP بــــدءاً من
ـثـالـيـة درجـة صــفـر الـتي تـعــد ا
النظرية على الرغم من أن أقرب

ـتـحدة الـتي بـلـد أي الـواليـات ا
ي تــتــصــدر الـــتــصــنـــيف الــعــا
ودرجـتـهـا 0.0857 وفي الـشـرق
األوسط هنـاك مجـموعـة واسعة
من الـنـتــائج فـبـحـسب الـتـقـو

فإن موريتـانيا هي األدنى بفارق
كبير عما قـبلها بدرجة 4.2664
وهي رابـع أســـوأ دولـــة من بـــ
 130دولـــــة عــــــلى مــــــســـــتـــــوى
الـــــــعـــــــالـم.وعـــــــلـى الـــــــرغـم من
االســتـــثــمــارات الـــضــخـــمــة في
الـــســـنــوات األخـــيـــرة فال يــزال
ا فيه تصنيف قطر غير مرتفع 
ــراكـز الــكـفــايــة لـلــوصـول إلى ا
الــعـشــرة األولى حـيث حــصـلت
عـــلى درجــة 1.8943 أمــا األردن
ستويات العليا في فهي خارج ا
الـتــصـنـيف بـالــرغم من اعـتـقـاد
احلـكـومــة األردنـيـة بـأن قـواتـهـا
سـلحـة من ب األكـثر قدرة في ا
ـنــطـقـة حــيث يـأتي األردن في ا
رتبـة الثالثـة عشرة في مـنطقة ا
الشرق األوسط وشـمال إفريـقيا
بـدرجة 1.2024 وفي مـا يـتـعـلق
بالـبـلدان الـعشـرة األولى األقوى
في الــشـرق األوسط فــقـد جـاءت
عــلى الــنـحــو اآلتي  تــركــيـا اوالً
فـمصـر ثـانـياً واسـرائـيل فـايران

ثم الـسـعـوديـة فـاجلـزائـر تـلـيـهـا
ــغـرب يـلـيه الـعـراق سـوريـا ثم ا
واخـــيــــراً اإلمـــارات الـــعــــربـــيـــة

تحدة. ا
 من جـهـة اخـرى يـدرس اجلـيش
ـساهـمة الـكنـدي حالـيـا كيـفيـة ا
ـهـمــة الـتـدريـبـيـة اجلـديـدة في ا
حللف النـاتو في الـعراق. وقالت
صحـيفة اوتـاوا سيـتزن الكـندية
امـس االربـــعـــاء فـي تـــقـــريـــر أن
زيد من قوات الناتو ستتوجه (ا
الى الـــــعــــراق عـــــلى الـــــرغم من
تــصــريح االمــ الـعــام لــلــحـلف
ينس سـتولـنبـيرغ إن الـقوات لن
تــشــارك فـي مــهــمــات قــتــالــيـة).
واضـــــافت أن (قـــــادة الـــــقـــــوات
اجلــويـة الــعـراقـيــة واالمـريــكـيـة
قـــالـــوا إن الـــتـــحـــالف ســـيـــشن
ضربات جـوية اقل دعمـا للقوات
العـراقيـة في الوقت الـذي يجري
فـيه تـدريب طـيـاري الـعراق عـلى
طـــائـــرات اف  16في الـــواليـــات
تـعاقدين تحـدة  في ح أن ا ا

ـسـؤولـون الى االمـريـكــيـ هم ا
حـد كــبـيـر عن عـمــلـيـات صـيـانـة

وامن الطائرات العراقية).
واشــار الـى أن (الــقــوة اجلــويــة
الـكـرواتـيـة مازالـت موجـودة في
ـــنــطـــقـــة حـــيث تـــدعم شـــركــة ا
بوالريس تـزويد طـائرات مـقاتـلة
تــابــعــة لالئــتالف من طــراز سي
 130جي  بــــاالمـــدادات فــــيــــمـــا
التزال طـائرات هلـيكـوبتر كـندية
مـن طـــــــــراز غــــــــريــــــــفـــــــــون في

نطقــــــة). ا
وخـلص الـتـقـريـر إلى الـقـول أنه
(بـالرغم من أن الـقـوات اخلـاصة
الكندية مـاتزال على الهامش في
ما يخص تدريب القوات الكردية
فإن من غير الواضح مدى الدعم
الــــــذي ســـــتـــــقـــــدمـه طـــــائـــــرات
الــهـلــيــكــوبــتــر بــهــذا الــشـأن )
مـــشــيـــرة الى ان (وزيـــر الــدفــاع
الـــكــنــدي هــارجـــيت ســاجــان لم
يكشف عن نوعية مـساهمة بعثة

بالده في مهمة احللف). 

بـالصـدمـة) مطـلوبـة لتـحديث احلـياة
الــثـقـافــيـة واالجــتـمـاعــيـة ومــحـاربـة
(ســـرطـــان الــفـــســـاد) وكـــبح جـــمــاح
ـمـلـكـة مـشـيرا إلى أن الـتـطـرف في ا
(إعــطــاء مــزيـد مـن احلـقــوق لــلــمـرأة
بــالــتــزامن مع تــقــلــيص صـالحــيـات
الـشـرطة الـديـنيـة جـاء من أجل إعادة
ـمـارســات الـتي تـعـود إلى تـطــبـيق ا

عهد الرسول محمد).

األخـــيــــرة جـــاءت بــــغـــيــــة تـــعــــيـــ
شـخصيات ذات إنتاجـية عالية قادرة
عــلى حتـــقــيق األهــداف الــعــصــريــة
فــــــنـــــــحن نـــــــريــــــد أن نـــــــعــــــمـل مع
).وأشـار مـعـرض تـعـليـقه الـطـمـوحـ
عـلـى الـتـرتـيـبــات األخـيـرة في قـيـادة
سـلـحة إلى أنه كـان يـعمل الـقـوات ا
مـنـذ ســنـوات عـدة عـلى خـطـة تـهـدف
إلى حتـس ثمـار النفـقات العـسكرية
ـمـلـكـة مـوضـحـا أن الـسـعـودية في ا
ـرتـبة الـرابـعـة في الـعالم من حتـتل ا
حـيث حـجم مـيـزانـيـتـهـا الـعـسـكـريـة
ــسـلـحــة  في الـعـشـرة لـكـن قـواتـهـا ا
الـثانـية أو الـثالثـة ب أقـوى جيوش
الـعالم فقط.وشدد عـلى أن االنتقادات
ــوجــهــة إلــيـه عــلى خــلــفــيــة إعالن ا
رئـــيس الـــوزراء الـــلـــبـــنـــانـي ســـعــد
احلـريـري االسـتقـالـة من الـرياض في
ـاضي لم تكن عادلة تـشرين الثاني ا
واشــار إلى أن (احلــريــري الــيـوم في
مـوقف سـيـاسي أفضل في بالده إزاء
دعـوم إيـرانيـا). واضاف حـزب الـله ا
أن إصالحـاته التي وصفها بـ(العالج

اآلن وبــشـــكل مــبـــدئي فــإن احلــديث
يــــدور عن شـــهــــر آذار).ولم يــــكـــشف
ـسـؤول الـعـراقي عـن هـويـة الـزائر ا
ـــانـــيـــة أكّــدت أن إال أنّ مـــصـــادر بــر
احلديث يدور عن أن إبن سلمان وانه
ســيـزور بـغـداد ويــطـلق خالل زيـارته
ـسـؤولـ حـزمـة مـشـاريع ويـلـتـقي 
. من جـهة اخرى وسـياسـي عراقـي
شـدد ابـن سـلـمـان عـلى أن سـيـاسـاته
الـداخـلـيـة واخلـارجـيـة الـتي تـوصف
كـثـيرا بـ(اخلـطيـرة) مـطلـوبة لـتـنمـية
الـسعـوديـة ومكـافحـة خصـومهـا مثل
إيـران.وجاءت هذه الـتصريـحات على
لــســـان ولي الــعـــهــد الـــســعــودي في
مــقـابــلـة حــصـريــة أجــرتـهــا مـعه في
الـرياض صـحـيفـة (واشنـطن بوست)
األمـريكية وذلك على خلـفية ترتيبات
جـديدة في احلـكومة وقـيادة اجليش
ـا في ذلك تـعـيـ الـسـيـدة تـمـاضـر
بـنت يوسف الرمـاح في منصب نائب
وزيـر الـعـمل والتـنـمـيـة االجتـمـاعـية
أي  انـه قــرار ال مـــثــيل لـه في تــاريخ
ـلـكـيـة ـمــلـكـة.وذكـر أن (الـقــرارات ا ا
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افـادت تقارير صحفـية عربية بصدور
أمـر مـن مـكـتب رئـيس الـوزراء حـيـدر
الـعبادي ببدء التحـضيرات الستقبال
مـسؤول سـعـودي كبـير في بـغداد في
ــــســــؤول بــــهـــذا زيــــارة هي األولـى 
ـسـتـوى مـنـذ عام 1989مـرجـحـة ان ا
ــســـؤول هـــو ولي الـــعـــهــد يـــكـــون ا
الـسـعـودي األمـيـر مـحـمـد بن سـلـمان
.وبــحـسب وزيــر عــراقي فـإن (مــكـتب
الـــعــبـــادي أمـــر بـــبــدء حتـــضـــيــرات
اسـتـقبـال مـسؤول سـعـودي كبـير من
ـقرر أن يزور بغداد خالل شهر آذار ا
عـــلى رأس وفـــد كـــبـــيــر يـــضم وزراء
ومـــســؤولـــ حـــكــومـــيـــ ورؤســاء
شــركــات) مـــوضــحًــا أن (احلــكــومــة
تـلـقّت إشارة من الـسفـارة الـسعـودية
في بـــغـــداد حـــيــال ذلـك لــكـن لــدواع
أمـنـيـة لن يعـلن عن الـزيـارة أو هـوية
ــسـؤول الـســعـودي). وأكــد الـوزيـر ا
الـذي لم يكشف عـن اسمه أن (الزيارة
ـوعــد لم يـحــسم حـتى أكــيـدة لــكن ا
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