
بـرزت كـتـابـات الـصــحـافي و الـكـاتب الـعـراقـي عـبـد  الـهـادي الـبـابي  بـعـد
انـزالق البالد في منعطف احلرب األهلية و الصـراعات  الطائفية في السن
 الـتي تـلت التـغـييـر السـيـاسي  االخيـر في الـعام 2003م  و اسـتـمـرت تلك
ا يقـارب العشـر سنوات فـراح ضحـيتهـا  مئـاتُ أالف من األبرياء احلـرب  
نظـمة و التـهجير فخـخة و االغتـياالت ا في الـقتل على الهـوية و السـيارات ا
الـقسـري غيـرهـا . فكـانت مقـاالت البـابي الـتي تنـشر و بـشـكل يومي بـأغلب
عروفة  طـوال تلك  السنوات الدامية  حـتى بلغت  الـ (5) أالف الـصحف ا
مــقـال  تـدعــو لـلـوحــدة بـ طـوائف الــعـراقـيـ  و تــفـويت  الــفـرصــة عـلى
اإلرهــابـيــ و اخملـطــطـات اخلــارجـيـة  و تــؤكــد عـلـى الـتــهــدئــة  و ضـرورة
اسـتتباب األمن  و االستـقرار و حصر السالح  بـيد الدولة و قواتـها األمنية
 كـما كانت تـدعم النظـام احلالي  بـصورة  عامـة . نعم .. تلك هي مـضام
مـقاالت البـابي و كتاباته  الـتي لم تقف عنـدها روحه الوطـنية و حـبه  لتراب
ئة بـلده  فـحسب  بل حـ سَلًمَّ مـا يسـمى بسـاسة الـبالد أكثر من 40  بـا
من مـساحـة العـراق لتـنظـيم  (داعش) اإلرهابي  لـيعـلن األخيـر إقامـة دولته
ــة  سـتــظل وصــمـة عــار في تـأريخ أولــئك الــسـاسـة اإلسـالمـيـة !  في هـز
الفاشل و الفاسدين وصـدور  فتوى اجلهاد  الكفائي على اثر ذلك  طَوَعَّ
ولـدهُ (مـسـلم) في احلـشـد  الـشـعبي  إضـافـة الى  ولـده األكـبـر  مـصـطفى
الـذي كــان مــنــتــســبــا  في  اجلــيش الــعــراقي . كــنت ادخل مع الــبــابي في
ــواقع الـتـواصل  االجـتـمـاعـي و أنـا انـتـقـد األحـزاب الـتي نـقـاشـات حـادة 
تـسببت بهذا الدمار الهائل و اخلراب الشامل الذي  حل في العراق و صار
بـه  الـــيــوم  فــكـــان هـــو يــدافـع عن الـــنــظـــام احلـــالي الـــذي أتت به اإلدارة
األمـريكيـة  بعد  زوالـها  لديـكتاتـورية صدام  حـتى اعتقـدتهُ في باد األمر
وقـبل معرفتي به  بـشكل أوسع  انه يـتبع  جلـهة سيـاسية و مـستـفيد مـنها
جــدا. تـعــرفـت عـلــيه بــشــكل أكــثــر و زرته إلـى  بــيـتـه ذات مـرة  أدهــشــني
ـنزل صغير  في حي (عشوائي)  و ال وفـاجأني جدا  و قـد رأيته يسكن 
ـقاتل ـلك  شبـر ارضٍ في هـذا الوطن الـذي نـهبـته  األحزاب  الـفـاسدة . ا
(مسلم) عبد الهادي البابي  عـاد من جبهات احلرب بعد النصر على تنظيم
 (داعش) اإلرهـابي و طـرده من ارض الـعـراق .. عـاد و بـانـتـظـاره (حـبـيـبـة)
و(طــفل)  و حــلم بــتــكــويـن بــيت في وطـــنه الــذي ضــحى ألجــلـه . فــبــنى له
ـسـاعـدة أبيـه منـزالً صـغـيـراً جـدا في حي (عـشـوائي) ايـضـا .لـكن الذي و
حـصل تهـدم حلمُ  (مـسـلم) و عائـلته  بـالـيات و جـرافات و شـفالت  مديـرية
ـــقــدســة !  وهي تـــزيل  بــيــتـه من مــســـاحــة  ذلك  احلي بــلـــديــة  كــربالء ا
(الـعشـوائي) الذي يـقـطنه الـفقـراء  .  أنـهار بـعد  ذلك  (الـبابي)   لـيتـحدث
بـصخب في  مواقع  الـتواصل االجـتماعي عن  ظالمـته  و معانـاته و لقاءاته
ـسؤولـ لـلـحـصـول عـلى قـطعـة ارض في هـذا الـبـلـد  بـظل الـنـظام بـشـتى ا
الـذي  دعم أمــنه و اســتـقــراره و دافع عـنه بــقـلــمه و دمـاء  أبــنـائه  لــكن لم
ــسـؤولــ اإلسالمــيـ عــلى وجه يــنــصـــفه احــد مــنــهم  فــوعـود جــمــيع  ا
اخلـصوص  كانت كاذبة  مع إنسان  صادق وطـني و شريف  (مثله) . كما
ان نـقـابـة  الـصــحـفـيـ الـعـراقــيـ و فـرعـهـا في  كـربالء  هـي االخـرى قـد
هني معه في (الوجبة بخست  حقه عـندما وهبت قطعة أرضه و عشـرات ا
 االولى)   لـطـارئــ و مـنـتــسـبـ في الــشـرطـة يــعـمـلــون حـمـايــات  لـنـواب
ـصالح ـعـامالت مـفبـركـة و مـزورة  وأعـضـاء  مجـلس احملـافـظـة  حيـنـها  

ومنافع  شخصية . 
لـيعلن اليوم  الكاتب والـصحفي  الوطني الشريف عـبد  الهادي  البابي كما
قـرأت في  صـفـحتـه الشـخـصـية  انه  مـعـارض لـلنـظـام  احلالي  و يـتـمنى
سـقـوطه و زواله الـيـوم  قـبل غدا  لـسـيـادة شـريـعـة  الـفـساد
ـفـسدين  الـذين سـرقـوا  خيـرات و ثـروات و أموال وا
صـاحلـهم  و منـافـعهم الـشخـصـية  و تـركوا الـبالد 
ـقابـر شـهداء  و األحـياء الـوطنـيـ والشـرفـاء  في ا
مــنـهم مــســلـوبي احلــقـوق  لم يــرضــوا لـهم  شــبـر

ارض حتى في  العشوائيات كما (مسلم).
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الالعـبـ (...) هـم مـدركـون له جـدا وأنـا
مقـتنع أنهم خالل الـبطـولة سيـتمـكنون
مـن احلــفــاظ عــلى تــركـــيــزهم عــلى كــرة
الــقــدم وعــزل أنــفــســهم عن كـل مــا عـدا

ذلك".
ووصل العنابي السبت الى مدينة الع
اإلماراتيـة حيث يخـوض مباراته األولى
ضد لبنان األربـعاء على استاد هزاع بن
ـبـاشـرة زايـد. ونــظـرا لـوقف الــرحالت ا
ب قطـر والدول اخلـليجـية الـتي قطعت
نتخب عن العالقات معها كـانت رحلة ا

طريق الكويت.
نـتخب غداة حـلول نائب وأتى وصول ا
رئيس االحتاد اآلسيوي الـقطري سعود
ــهــنـــدي في الــعـــاصــمــة اإلمـــاراتــيــة ا
اجلــمـــعــة بـــعــد ســـاعـــات من تــقـــاريــر
صــحــافــيــة عن مــنــعه بــدايـة مـن دخـول
أبـوظـبي الـتـي كـان مـتـوجـهـا إلـيـهـا عن
طريق العـاصمة العـمانيـة مسقط. ونفى

ـهـندي رئـيس مـنـظـمـو الـبـطـولـة مـنع ا
ـنــظـمـة لـلـبــطـولـة من دخـول الـلــجـنـة ا

اإلمارات.
كـمــا عـاد صــحـافـيــون في وسـائل إعالم
قـطريـة الى بالدهم بـعـد "منـع السـلـطات
ــــثــــلي وســــائل اإلعالم اإلمـــاراتــــيــــة 
الرياضي القطري (من) تغطية منافسات
كــــأس آســــيـــا 2019 عــــشــــيـــة انــــطالق
البطولة" بحسب ما أفادت جلنة اإلعالم
الرياضـي القطـرية في بـيان تلـقت وكالة

فرانس برس نسخة منه.
واعـتـبـرت الـلـجـنـة أن كل الـوثـائق الـتي
كانت بحوزة هؤالء الصحافي قانونية
وتــخـولــهم دخـول اإلمــارات لـلــتـغــطـيـة
نــافــيــة مـا كــان مــديــر الـبــطــولــة عـارف
الـعواني قـد قـاله لـفرانس بـرس تـعلـيـقا
ــســـألــة بـــاإلشــارة الى أن عـــلى هـــذه ا
الصـحـافيـ "لم يكن بـحـوزتهم تـصريح
دخـول مسـبق".يـسـعى الالعـبون لـلـبـقاء
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بـعـيـدا عن هـذه األجـواء والـتـركـيـز عـلى
مـجــريـات الـبـطــولـة الـتي يــشـارك فـيـهـا
العـنـابي للـمرة الـعـاشرة. وكـانت أفضل
نتيجة لقطر بلوغ ربع النهائي في لبنان

2000 وعلى أرضها في 2011.
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ــــرمى ســـعــــد الـــشـــيب وقـــال حـــارس ا
لــفـرانس بــرس قــبـيل مــغـادرة الــدوحـة
تعليقا على استـضافة اإلمارات للبطولة
احلالـيـة "ال أعتـقـد أن هذا الـشيء سوف
يـؤثــر عـلـيـنــا هـنـاك الـكـثــيـر من الـفـرق
الــقـــطــريــة الــتي ذهــبـت إلى الــلــعب في
دوري أبطال آسيا لألندية في السعودية

واإلمارات وهم كذلك جاؤوا عندنا".
ـهم أن نـسيـطر أضاف "هـذه كـرة قدم وا

على أنفسنا فقط ونلعب كرة قدم".
ــيـدان قــدمت قـطــر الـتـي تـســتـعـد في ا
الستـضـافة نـهائـيـات كأس الـعالم 2022
نتائج إيجابـية منذ تولي سـانشيز مهام
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تدريبها في 2017.
ـدرب الـبـالغ من الـعـمر  43عـاما وعـزز ا
التشـكيلة الـقطريـة بالعـديد من الالعب
الشبان ومـنح دورا أكبر لـلمولودين في
قــطــر بــدال من الــتــركــيــز عـلـى جتـنــيس
العــــبـــ أجــــانـب لــــلـــدفــــاع عـن ألـــوان

نتخب. ا
ويعد سـانشيـز من الضلـيع بـالالعب
الـــشـــبـــان في قـــطـــر لـــكـــونه وصل الى
نـتخب األول بعد مروره اإلشراف على ا

عظم الفئات العمرية.
ـنـتـخب عـلى مـدافع ويـتـوقع أن يـعـول ا
الــســد عـــبــد الــكــر حــسن (25 عــامــا)
وزمـيـله اجلـنـاح أكـرم عفـيف (22 عـاما)
الذي خـاض جتربـة االحـتراف مع أنـدية
إسبانـية (مـرتبط رسمـيا بصـفوف نادي
فــيـاريــال اإلسـبــاني ويــدافع حـالــيـا عن
ألـــوان الــــســـد عـــلـى ســـبــــيل اإلعـــارة)
ــعــز عـلي (22 أيـضــا) العب ــهـاجم ا وا
نادي الـدحـيل والذي تـوج هـدافا لـكأس

آسيا 2018 لدون  23عاما.
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وقـال حــسن لـفـرانس بــرس "بـشـكل عـام
نــحن جــاهـزون لــلـبــطـولــة وبـالــنـســبـة
لـلــمـجـمـوعــة فـهي صـعـبــة ونـحن نـفـكـر
دائماً في أول مبـاراة في اجملموعة (ضد
لــبــنـان األربــعـاء) ونــســيـر مــبـاراة تــلـو
مــــبــــاراة والـــــهــــدف هــــو الــــتـــــأهل من
اجملـمـوعـة".وأوضح "طـمـوحـنا أن نـصل
إلى أبـعـد مـدى في الـبـطولـة ولـكن األهم
أن نـــســــيـــر من مـــبـــاراة إلى أخـــرى وال
نـسـبق األحـداث".واعـتـبـر حسـن أن عدم
ـنتـخب في مـشـاركـاته الـسـابـقة تـمـكن ا
من تخـطي ربع الـنهـائي ال يـشكل عـقدة
بالنسبة الى الالعب في نسخة 2019.
وقــال "أرشح مــنــتــخـب قــطــر ألن يــكـون
احلــصـان األســود لـلــبـطــولـة وبــاجلـيل
احلـالي في منـتـخب قطـر كـلي ثقـة أنـنا

سنتجاوز ربع النهائي".
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{ بــيـروت (أ ف ب) قــتل عـشـرات
قاتل في هجمات مضادة دامية ا
شـنـهــا تـنـظــيم داعش  ضـد قـوات
ــوقــراطــيــة حتـالف ســوريــا الـد
فـصـائل عــربـيـة-كــرديـة في شـرق
ـرصد الـسوري سوريـا كمـا أعلن ا

حلقوق االنسان الثالثاء.
ضادة رصد إن الهجمات ا وقال ا
الـــتي أطــلـــقــهـــا تــنـــظــيـم الــدولــة
االسالمـيـة مـسـاء االحد مـسـتـفـيدا
من عـاصفـة رمـليـة وسـوء االحوال
اجلـويـة أدت الى مـقـتل 23 مـقاتال
ـوقــراطـيـة من قـوات سـوريــا الـد
فـيــمـا قــتل تـسـعــة جـهـاديــ عـنـد

شنهم هذه الهجمات.
ـــرصـــد الـــســوري وأفـــاد مـــديـــر ا
حلقوق االنسان رامي عبد الرحمن
لــوكـالــة فــرانس بــرس إن تــنــظـيم
داعش  شن لــيل االحــد "هــجــمــات
مـعــاكـسـة مــسـتـفــيـدا من االحـوال
اجلـويـة وعـاصـفـة رمـلـيـة" مـشـيـرا
الى ان "الــهـجــمــات حــصـلـت عـلى
ثالثـة محـاور بـشكل مـتـزامن وكان
هــنــاك اثـنــان عــلى االقل لــديــهــمـا

حزام ناسف".
gŽ«œ q UF

واطــــــــلــــــــقت قــــــــوات ســــــــوريـــــــا
ـوقراطـية في ايـلول/سـبتـمبر الد
ـكافحة بدعم من التـحالف الدولي 
اجلـــهــاديـــ هــجـــومــا عـــلى آخــر
مـعاقـل تنـظـيم داعش في محـافـظة
ديــر الــزور في شــرق سـوريــا قـرب

احلدود العراقية.
وأعـلـن وزيـر اخلـارجـيـة األمـيـركي
مـــايك بـــومـــبــيـــو اإلثـــنـــ قــبـــيل

مغادرته واشـنطن في جولـة عربية
ـقاتل أنّ تركيـا تعهّـدت "حماية" ا
األكراد في سوريا بـعد أن تنسحب
الـقـوات األمــيـركـيـة من هــذا الـبـلـد
فـاجئ الذي اتّخذه تنفـيذاً للـقرار ا
الـرئـيس دونـالـد تـرامب قـبل ثـالثة

أسابيع.
W¹œd  qzUB

وقــال الــوزيــر إنّ هــذه الــضــمــانــة
تلـقّاهـا ترامب من الـرئيس الـتركي
رجب طـــيّب أردوغــان شــخـــصــيــاً
عـــلـــمـــاً بـــأنّ األخـــيـــر هـــدّد مـــراراً
بـالـقـضـاء عـلى الـفـصـائل الـكـرديـة
الـتي تـدعـمـهـا واشـنـطن في شـمال
سوريـا وتعـتبـرها أنـقرة "إرهـابية"
وكـذلك أيـضـاً عـلـى تـنـظـيم الـدولـة

اإلسالمية اجلهادي.
وكـان أردوغـان حتـادث هـاتـفـياً مع
تـــرامب قـــبــيـل ســاعـــات من إعالن
األخــــــــــيــــــــــر فـي 19 كــــــــــانــــــــــون
األول/ديـسـمـبـر أنّ تــنـظـيم الـدولـة
اإلسالمـــــيـــــة هُــــزم وأنّ اجلـــــنــــود
األمــيـــركـــيـــ الـــبـــالغ عـــددهم في
سـوريـا ألـفي جـنـدي سيـنـسـحـبون

من هذا البلد سريعاً.
واإلثـن قـال بومـبـيو لـشبـكة "سي
أن بي سـي" إنّ "الـرئــيـس أردوغـان
تعهّد لـلرئيس ترامب عنـدما ناقشا
سـويـاً كيف يـنـبـغي أن يكـون عـليه
األمــــر -- (تـــعـــهّــــد بـــأن) يـــواصل
األتـراك احلمـلة ضـد تنـظيم الـدولة
اإلسالمـــيــــة بـــعـــد رحـــيـــلـــنـــا وأن
يـحــرصـوا عــلى أن يـكــون الـرجـال
الـــذين حــــاربـــنـــا مـــعــــهم والـــذين
سـاعـدونـا في احلـمـلـة ضـد تـنـظيم

في الــبـيت األبـيض جـون بـولـتـون
خـالل زيــــــارة إلـى إســــــرائــــــيل أنّ
االنـســحـاب األمــيـركي من ســوريـا
يــجب أن يــتمّ مع "ضــمـان" الــدفـاع
عن حـلـفاء واشـنـطن وفي مـقـدمّهم

إسرائيل واألكراد.
وتــبــدي إســـرائــيل قــلــقــهــا من أن
يـســمح االنــسـحــاب األمــيــــــــركي
لــعـدوّتــهـا الــلـدود إيــران بـتــعـزيـز

نفوذها في سوريا.
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َّـا ال شك فيه أن اسْـتـيزار اخلـبيـر األثاري الـدكتـور عـبد األمـير احلـمداني
لوزارة الـثقـافة أمـر يدعـو للـغبـطة مـشفـوعاً بـفسـحة أمـل لتـغيـيرات جـوهرية
مرات الـوزارة وأروقتـها ودوائرهـا. نتابع عن كـثب حتركات سـتجد طـريقهـا 
الـوزيـر وجـوالته ولـقـاءاته ويـقـيـنـاً جنـزم أنه يـحـتـاج مـزيـداً من الـوقت لـيـبـدأ
باشرة بالـتنفـيذ الفعـلي خلطواتٍ حاسـماً بها قـضايا الوزارة ومـلفاتهـا أو ا
بـخططٍ تـطويريـة للـوزارة للـنهـوض بهـا بعـد سنـــــوات من احلـيف الذي حلق

بها.. 
ولعلَّ من القضايا التي نود أن نطرحها أمام أنظار وزير الثقافة الدكتور عبد
األمـير احلـمداني هي قــــــــضيـة "قنـاة احلضـارة". فهـذه القـناة اغـلقت بـأمر
وقع بـتاريخ يـوم االحد من وزيـر الثـقافـة السـابق وجـاء في األمر الـوزاري ا
قتضيات منوحة إلينا وبناء   18/ 1 /2015  استناداً إلى الصالحيات ا

مــصـلـحــة الـعـمل تـقــرر اغالق قـنـاة احلــضـارة الـفـضــائـيـة الـتــابـعـة لـوزارة
الـثقافة". وقالت مصادر في حـينها إن السبب في اغالق الـقناة هو التقشف
وان الـوزارة باتت تشـكو من عجـز مالي خـاصة مع عدم وجـود تخصـيصات

جيدة للوزارة في موازنة 2015. 
فـيمـا أشـار البـعض إلى أن الـسبب احلـقـيقي هـو عـدم جدوى الـقـناة في ظل
ـئـات من الـفـضـائـيـات خـاصـة ان دور الـقـنـاة اقـتـصـر علـى تـغـطـية وجـود ا
تابـعة احلركة الـثقافية ـا تعنى  شـؤون ونشاطات مسـؤولي الوزارة أكثر 
الـعراقية. والقى قرار أغالقها التعسفي هذا في ذلك الوقت احتجاجات من
ثقـف السـيمـا العامـل فـيهـا وأكدوا في لقـاءات صحـفيـة وإعالمية بـعض ا
أنَّ قـرار اإللغاء جاء حتت ذرائع وحجج واهية وطالبوا بتحويلها إلى التمويل
ـالي. سيادة الوزير احلمداني اوجز لكم الـذاتي إذا كانت الذريعة التقشف ا

ميزات التي ستسهم بها هذه القناة في حال اعيد فتحها: بعض ا
: سـتغـدو نافذة إعـالمية مـهمـة للـوزارة بل من أدوات الوزارة الـضرورية أوالً
في حتـقيق مـهـامـهـا الثـقـافـية وشـأنـهـا شأن وزارتي الـتـعـليـم العـالي بـقـناته
"اجلـامـعـيـة" والـتـربـية بـقـنـاته "الـتـربـويـة" إذا لم نـقل مـن باب أولـى أن تـكون
لـلثقافة قناة خاصة بها السـيما أن الوزارة ال تملك إذاعة كما هو حال وزارة

الداخلية أو أمانة بغداد أو مؤسسات أخرى غير حكومية.
نسبـ التي تعج بهم دوائر الوزارة ـوظف وا : ستحتـضن الكثير من ا ثـانياً
وحتـديداً االخـتـصـاصـات السـيـنـمـائيـة والـفـنـيـة واإلعالميـة وغـيـرهـا بدالً من

عملهم في مجاالت ال عالقة لها باختصاصهم.
همة تـوثيق وأرشفة مـعالم العراق الـتاريخيـة وتراثه وفنونه ثـالثاً: ستنـهض 
ـركـز أو قسم اخملـتلـفـة فـيـلـميـاً وفـوتـوغـرافيـاً خـصـوصـاً أن الـوزارة تفـتـقـد 

لألرشفة والتوثيق.
ـمتلـكات التي خزنت بـبنايـة القناة بـعد جردها رابـعاً: استثـماراً لألجهزة وا
وتـعرض بـعـضـها لـلـعـطل والتـلف بـسـبب التـرك واالهـمـال وال يخـفى عـلـيكم

الي الدوالرات. ونتاج واالستديو تصل قيمتها  بعض أجهزة ا
بـاشر التي كان آخر عهدي بها أنها كانت خـامساً: استثماراً لسيارة البث ا
مـتروكـة في كراج الـوزارة حتت سقـيفـة حلمـايتهـا من أشعـة شمس الـصيف
وامـطار الشتاء وهي قـد كلفت الوزارة مالي الـدوالرات إذا لم نقل مليارين
ـلك فنّ الـدراية إال قـلـيالً من الدوالرات فـيـمـا أحيل إلى الـتـقـاعد بـعض مَنْ 

بعملها.
سـادساً: سـتعـمل عـلى تطـوير قـدرات الـعامـل ومـهاراتـهم في فنّ الـتصـوير

ونتاج والتقد واإلعداد والتحرير وغيره. وا
طلوب من ستوى ا وخـتاماً باإلمكان رفع مستوى أداء برامجها وإظهارها با
خالل تـطوير العمل فيها بالتعاون واالتـفاق مع قنوات فضائية أخرى كشبكة

اإلعالم العراقية التي حققت طفرة نوعية في عملها اإلعالمي. 
كن حتـويل هـذه الـدائرة إلى الـتـمـويل الذاتـي فيـمـا لو كـمـا 

الية. وارد ا تذرعت الوزارة بقلة التخصيصات وا
أقـول قــولي هـذا من بـاب االخالص والــنـصح فـهـذه
القناة انطلقت في عام 2010 وقرار اغالقها لم يكن

صحيحاً ابداً.

ـــنـــتــخب { الـــدوحـــة (أ ف ب) يــبـــدأ ا
الــقــطــري لــكــرة الــقــدم الــيــوم األربــعـاء
مـشــاركــته في كـأس آســيـا  2019بـلــقـاء
نــظـــيـــره الــلـــبــنـــاني فـي أول بــطـــولــة
يـــخـــوضـــهـــا عـــلى أرض إحـــدى الــدول
ــقــاطِــعـة لــلــدوحــة مـنــذ بــدايــة األزمـة ا
الدبلوماسـية اخلليـجية وسط رغبة من
مــدربه اإلســبــاني فـيــلــيــكس سـانــشــيـز

بإبعاد العبيه عن الضجيج السياسي.
فـي حـــزيـــران/يــــونـــيـــو 2017 قـــطـــعت
ـنامـة إضافة الى الريـاض وأبوظبي وا
الــقــاهــرة عالقــاتــهــا مع الــدوحــة عــلى
خلفية اتهامها األخيرة بدعم التنظيمات
تطرفة وهو ما تنفيه قطر. وكان لهذه ا
األزمــة انـعـكــاس جـزئـي عـلى الــريـاضـة
إقــلــيـمــيــا مع طــلب ســعــودي-إمـاراتي
بـخــوض مـبـاريــات أنـديـة الـبــلـدين ضـد
نظـيرتهـا القـطريـة على مالعب مـحايدة.
لـــكن بـــعــد رفض االحتـــاد الـــقــاري ذلك
ـبـاريات كـالـعادة وفق خـاضت األنديـة ا

مبدأ الذهاب واإلياب.
W Uš WŽuL−

ويــأمل مـدرب الــعـنّــابي في أن تـنــعـكس
تــــلك الــــتــــجــــربــــة عــــلى كــــأس آســــيـــا
للمنتـخبات والتي شاءت قـرعتها أيضا
ـان قـطـر والـسـعـوديـة أن يـتالقى الـغـر
في اجملمـوعـة اخلامـسة (إضـافة لـلبـنان
وكــوريـا الـشــمـالـيــة) ويـخـوضــان لـقـاء
مـرتقـبـا في اجلولـة الـثـالثـة األخـيرة من

الدور األول في 17 احلالي.
وتـخــوض قــطــر مــنــافــســات الــبــطــولـة
ـنـتـخب يـعــتـمـد عـلى مـزيج من العـبي
ن فيـهم عبـد الكر اخلبـرة والشبـان 

حسن أفضل العب في الـقارة لعام 2018
 ويرغب مدربه اإلسباني في التركيز

على كرة القدم حصرا.
وقــال ســـانــشــيــز في تــصــريــحــات قــبل
االنـــتــقـــال الى اإلمــارات "هـــذا (الــوضع
الـــســـيــاسـي) هــو أمـــر بــحـــثت فـــيه مع
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ومـــنـــهـــا رام الـــله مـــقـــر الـــقـــيـــادة
ـا أثار احـتجـاجات الفـلسـطـينـية 

فلسطينية.
ورحب رئــيس الـوزراء االســرائــيـلي
بــنــيــامـ نــتــانـيــاهــو عـلى تــويــتـر

باعتقال الفلسطيني.
تظاهرات غاضبة

كـــمـــا نـــظم مـــســـتـــوطـــنـــون يـــهــود
وأنــصـارهم فـي اجلـنــاح الـيــمــيـني
تــظــاهـرات غــاضــبـة عــقب هــجـومي

اضي. الشهر ا
وقــــــال الـــــشــــــ بــــــيت إن عــــــاصم
الـبـرغـوثي اعـتقـل في مـنزل شـخص
يـشـتـبه أنـه "مـتـواطئ" في قـريـة ابـو
شـخـيـدم قـرب رام الـله واضـاف إنه

زيد من الهجمات. كان يعد 
و ضـــــــــبـط رشـــــــــاش إيـه.كي-47
ومـعــدات لـلـرؤيــة الـلـيـلــيـة وذخـائـر

جندي -- أصيبا بجروح.
ويتهـمه الش بـيت ايضا بـالضلوع
مـع شــــقــــيــــقه في إطـالق نــــار قـــرب
مـستـوطـنة عـوفـرا تسـبب في مـقتل

رضيع وجرح سبعة أشخاص.
وفي الهـجوم الذي وقع في 9 كانون
األول/ديـــســـمــبـــر أصـــيــبـت حــامل
بـجـروح خـطـيـرة والـطـفل الـذي ولـد

قبل أوانه توفي بعد بضعة أيام.
وصالح البرغوثي (29 عاما) شقيق
عـاصم قـتل في عـمـلـيـة مـداهـمـة في

كانون األول/ديسمبر. وأعلن 12
ــســلـح حلــركــة حــمــاس اجلـــنــاح ا
كتائـب القسـام إن صالح الـبرغوثي

هو احد عناصرها.
وتسببت الـهجمات في تـفاقم التوتر
وأدت إلـى عــمـــلـــيـــات مـــداهــمـــة في
أجـزاء من الـضـفـة الـغـربـيـة احملـتـلة

ســيــنــاء الــذي يــفـتــقــر إلى الــبــنــيـة
األســاســـيــة وفــرص الـــعــمل. وعــلى
نتجعات السياحية النقيض تمتد ا
على الساحل اجلنوبي للمنطقة على
البحر األحمر. وتخوض قوات األمن
ــصـــريـــة مـــعــارك مـع مــســـلـــحــ ا
نطـقة التي تـمتد من متشـددين في ا
قنـاة السـويس شرقـا إلى قطـاع غزة

وإسرائيل منذ عام 2013. 
وعـنـدمـا سـئل عن سـبب عـدم تـمكـنه
ــســـلــحــ رد مـن الــقـــضــاء عــلـى ا
السـيـسي باإلشـارة إلى الـصعـوبات
ـتحدة في التي واجهـتهـا الواليات ا
أفغانستان ضد تمرد حركة طالبان. 

تضييق اخلنادق
اذا لم تستطع وتساءل السيـسي (و
ــتــحــدة الـــقــضــاء عــلى الـــواليــات ا
اإلرهاب في أفغانستان بعد  17سنة

وصرفت تريليون دوالر?). 
ومــنــتـــقــدو الـــســيــسـي يــتــهـــمــونه
ـعارضة بتضـييق اخلـناق على كل ا
ـؤيدين يـقولـون إن ثمـة حاجة لكن ا
التـخــاذ إجـراءات صـارمـة لــتـحـقـيق
االســتـقــرار في مــصـر الــتي شــهـدت
اضـطـرابات عـلى مـدى سـنـوات بـعد
أن أطـاحت االحـتـجـاجـات بـالرئـيس
األســــبق حـــســـنـي مـــبـــارك في عـــام
قابلة نفى السيسي أن2011 .وفي ا

 . مصر حتتجز سجناء سياسي
وذكرت احملـطة أن إحـدى اجلمـاعات
دافعة عن حقـوق اإلنسان تقول إن ا
هنـاك نحو  60 ألف سجـ سياسي

في مصر. 
وقــال الـسـيــسي (أنــا مـعـرفـش هـمـا
جـابــوا الـعـدد ده مـنــ بـصـراحـة...
لـيس لـديـنـا سـجـنـاء سـيـاسيـون في
مصر). وأضاف السـيسي أنه عندما

حتـاول مـجـمــوعـة تـمـثل فـئـة قـلـيـلـة
ـتـطـرف (فـعـلـيـنـا أن فـرض فـكـرهـا ا
نـتــدخل مـهــمـا كـان عــددهم).واعـفت
شبكـة (سي بي إس نيوز) األمـريكية
امس رئـيــسـهـا ديـفــيـد رهـودز بـعـد
سـاعــات من إذاعـة حــوار الـســيـسي
الذي طـلبت مـصـر عدم إذاعـته ولكن

القناة لم تستجب لها. 
وزعـمت الـقـنـاة أن إعـفـاء ديـفـيـد من
مــنـــصـــبه يـــرجع لـــتــراجع نـــســـبــة
ـــشـــاهـــدة عالوة عـــلى تـــورطه في ا
حتــقـيـقــات حتـرش جــنـســيـة وقـعت
خـالل فــــتــــرة رئــــاســــته. وقــــالت إن
(سوزان زريـنـسـكي ستـخـلف رهودز
في مــنــصــبه وهي مــنــتج تــنــفــيـذي
وتدير مـجلـة تسمى 48 ساعـة ألكثر

من 20 عاما). 
وسـتــكـون زريــنـسـكي 66 عـامـا أول
امرأة تـرأس قسم األخـبار في شـبكة
سي.بي.إس والـثـانــيـة فـقط لـقـيـادة
أي من أقــســام األخـبــار اإلخــبــاريـة
بــعــد ديــبـــورا تــورنس الــتي كــانت
رئيـسة شـبكة (إن بي سـي) نيوز في

دة  2013 إلى 2017. ا
وكــانت الـشـبــكـة األمــريـكـيــة نـشـرت

حوارا للسيسي. 
قابلـة أصداء واسعة حتى وأثارت ا
قبل بثـها وذلك بـسبب إشارة الـقناة
ـــصــــري لـــدى إلى أن الــــســـفــــيــــر ا
ـتحدة قـد طلب منـها عدم الواليات ا

نشرها وهو ما لم تستجب له. 
كــمــا أصــدرت رئـاســة اجلــمــهــوريـة
ـــصــريــة بــيــانًـــا ســريًــا إلى كــافــة ا
ـنع إذاعـة وسـائل اإلعـالم احملـلـيــة 
أو نـشــر أي فـيــديـو أو خــبـر يـخص
مـــقـــابـــلـــة الـــســـيـــسي مع الـــقـــنـــاة

األمريكية.

خالل عــمـلــيـة تــوقــيـفه وفق الــشـ
بيت.

ــصـري عـبــد الـفـتـاح قـدم الــرئـيس ا
الــســيــسي اعــتــرافــا نــادرا بــوجــود
تـعـاون أمني وثـيق مـع إسرائـيل في
شبه جزيرة سيناء خالل مقابلة بُثت
يوم األحد مع برنامج  60دقيقة على
شـــبــــكـــة (سي.بي.إس) اإلخـــبـــاريـــة

األمريكية. 
وقال البـرنامج إن القـاهرة طلبت من
ــقـابــلـة دون أن الــشـبــكـة عــدم بث ا
يـذكــر مـزيـدا من الـتــفـاصـيل. وحتت
حـكـم الـسـيــسي تـعـاونـت مـصـر مع
إســرائــيل بــشــأن األمن فـي ســيــنـاء
وهي شـبه جــزيـرة مـنــزوعـة الـسالح
ــــوجب مـــعـــاهـــدة سالم أبـــرمـــهـــا
تحدة عام البلدان برعايـة الواليات ا

صرية تعمل1979  لكن القوات ا
ثل هـناك اآلن بـحـريـة. واالعـتـراف 
ـكن أن هـذا الـتـعـاون مع إسـرائـيل 

يثير حساسيات في مصر. 
وردا عــلى ســؤال بـشــأن مــا إذا كـان
تــــعـــــاونه هــــو األوثـق واألعــــمق مع
إسرائيل أجاب الـسيسي (صحيح).
وقـال الــسـيـسي إن الــقـوات اجلـويـة
حتـتــاج في بـعض األحـيــان لـلـعـبـور
إلى اجلانب اإلسرائيلي وإن ذلك هو
السـبب في وجـود تنـسيق واسع مع
. وتــعـهــد الــســيـسي اإلســرائــيــلـيــ
ـــتـــشــددين فـي ســيـــنــاء ــة ا بــهـــز
واســتــعــادة األمن بــعــد سـنــوات من

االضطرابات. 
وأعــيـد انــتـخــاب الـســيـسي في آذار
بـــعـــدمـــا حـــقـق فـــوزا ســـاحـــقـــا في
انتـخابـات لم تشـهد وجـود معـارضة
حقيقية. ويشن إسالميون متشددون
هــجـــمــات مــنــذ ســنــوات في شــمــال

 WHC «  UL−¼ w  tŽuKEÐ t³²A¹ ÎUOMOD K  qI²Fð qOz«dÝ≈
{ القدس (أ ف ب) اعـتقـلت القوات
-الثالثاء في االسرائيليـة ليل االثن
الضـفـة الغـربيـة احملتـلـة فلـسطـينـيا
يشتبه بضلوعه في هجوم أسفر عن
مـقـتل جـنـديـ في الـضـفـة الـغـربـية
احملـتــلـة في كـانـون األول/ديــسـمـبـر
وبـهـجـوم ثان أدى الـى مقـتل رضـيع

كما أعلنت السلطات الثالثاء.
وتـــشــتـــبه الــشـــرطــة وجـــهــاز األمن
الداخلي االسرائـيلي (ش بيت) في
أن عاصم البرغوثي أطلق النار على
مــــوقف حــــافالت من ســــيـــارة قـــرب
مـستـوطـنة جـعـفات أسـاف الـقريـبة
مـن رام الــــــــــلـه فـي 13 كــــــــــانــــــــــون

األول/ديسمبر.
وقــــتـل في الـــــهــــجـــــوم جــــنـــــديــــان
اسرائـيلـيان. وقـال اجليش آنذاك إن
شــخــصــ عــلى األقـل -- أحــدهــمـا

¡UMOÝ ÷—√ vKŽ VOÐ√ qð l  oOŁu « oO M² UÐ ·d²F¹ w O «

رأة الكردية خالل مراسم دفن مقاتل في محافظة احلسكة s∫ مقاتالت من وحدات حماية ا œ

WNł«u∫ جنود اسرائيليون يواجهون متظاهرين فلسطيني في غزة

نتخب القطري لكرة القدم خالل حصة تدريبية على استاد خليفة بن زايد في مدينة الع اإلماراتية WBŠ∫ العبو ا

." الدولة اإلسالمية محمي
وغـــادر بــومــبــيــو بـــرفــقــة زوجــته
ســـوزان اإلثـــنـــ قـــاعـــدة أنـــدروز
اجلـوية قـرب واشـــــــنـطن مـتّجـهاً
إلى الــشـرق األوســـــــط فـي جـولـة
سـتــقـوده إلى ثــمـاني دول عــربـيـة
إلجـــراء مــحــادثـــات تــركّـــز بــشــكل
خاص عـلى ملـفّات الـيمـن وسوريا

وإيران.
وتـستـغـرق جولـة بومـبـيو ثـمانـية

أيــام يـزور خـاللـهــا كـالًّ من عــمّـان
ــنـامـة وأبــــــــوظـبي والـقــاهـرة وا
والــدوحــة والـريــاض ومــســــــــقط

وأخيراً الكويت.
ورغم أنّ جــولــة بــومــبــيــو لـيــست
نطقـة إال أنّها تأتي األولى له في ا
بـعـد سـلـسـلـة أحـداث أعـادت خـلط
األوراق في الشـرق األوسط وأثرت

على حتالفات قائمة.
وكـان تــرامب أثــار مـفــاجـأة قــبـيل

ـــيالد بـــإعالنـه أنّه قــرّر أن عـــيــد ا
يــسـحب "فـوراً" الـقـوات األمـيـركـيـة
ـنتـشـرة في سوريـا لقـتـال تنـظيم ا
الدولة اإلسالمية. وأثار هذا القرار
مــخــاوف حـــلــفــاء واشــنــطن لــكنّ
سرعان مـا غيّر ترامب مـصطلحاته
إذ بـــات يـــتـــحـــدّث عن انـــســـحــاب
"بــطيء" يــتمّ "عــلى مــدى فـتــرة من

الزمن".
واألحد أكّد مسـتشار األمن القومي


