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ــيال ميديا» منذ  ــداول مواقع التواصل االجتماعي « سوش    تت
ــدا في بيوت  ــوال كبيرة ج ــوراً عن ضبط ام ــاراً وص ــني اخب يوم
ــبب تورطهم  ــم مؤخراً بس ــن مت القبض عليه ــوص الذي اللص
ــدة» ان اجلهات املعنية  ــاد . وتؤكد « البينة اجلدي ــات الفس مبلف
مطالبة مبكاشفة الشعب بالتفاصيل اليومية حلظة بلحظة 
ــفافية مطلوبة السيما وان حجم  ألن املصارحة مطلوبة والش
ــببوه من  ــة في منازل هؤالء اللصوص وما تس ــغ املضبوط املبال
ــيم باملال العام يستدعي التعامل معها بروح  هدر واضرار جس
ــيال ميديا  ــيما وان مايثار في السوش ــؤولية العالية الس املس

اليكتسب املصداقية كاملة .. فهل وصلت البرقية ؟!.

بغداد /

MON االثنني
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ــب اإلعالمي لرئيس الوزراء،  أفاد املكت
ــد اجتماع للهيئة  امس األحد، بعق
ــات  احملافظ ــني  ب ــيق  للتنس ــا  العلي
ــة مصطفى  ــة رئيس احلكوم برئاس
ــي  اإلعالم ــب  املكت ــال  الكاظمي,وق
ــس  ــس مجل ــوزراء ، إن رئي ــس ال لرئي
ــي يترأس  ــوزراء مصطفى الكاظم ال
ــيق  ــة العليا للتنس ــاع الهيئ اجتم
ــس الوزراء  ــه رئي ــني احملافظات.ووج ب
ــدار قرار  ــي، بإص ــى الكاظم مصطف
ــل  ــق جمي ــق الفري ــفر بح ــع س من
ــي ،  ــب الكاظم ــمري. وقال مكت الش
ــلحة  ــد العام للقوات املس إن «القائ
مصطفى الكاظمي وجه بإصدار قرار 
منع سفر بحق الفريق جميل الشمري 
ــه بقضايا قتل املتظاهرين في  لتورط
ــون عن  ــاءل مواطن ــة» وتس الناصري
مسؤولية القيادات العليا التي اصدر 
ــبتها بذات القدر. له االوامر ومحاس

ــى خلفية  ــك يأتي عل ــاف أن «ذل وأض
ــالج خارج  ــازة وهمية للع منحه اج
ــغل  ــمري قد ش العراق ويذكر ان الش
منصب رئيس اللجنة األمنية في ذي 
ــر الزيتون في  ــالل مجزرة جس قار خ
ــي راح ضحيتها اكثر  ــة والت الناصري
ــان آخر اكد  ــهيد. من ج ــن ١٠٠ ش م
ــاء االعلى فائق  رئيس مجلس القض
ــد، اهمية ان تتقيد  زيدان، امس االح
ــاد بالقضايا  ــة الفس ــة مكافح جلن
التي يحيلها رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، فيما اشار الى ان مذكرات 
ــدر وفقا لالدلة  ــض يجب ان تص القب

ــة.  ــن اللجن ــة م ــة املعروض القانوني
ــاء االعلى في  ــس القض ــال مجل وق
بيان تلقت «البينة اجلديدة»، نسخة 
منه ان رئيس مجلس القضاء االعلى 
ــتقبل رئيس اللجنة  ــق زيدان اس فائ
ــة  ــا املهم ــي القضاي ــة ف التحقيقي
ــق احمد ابو رغيف وناقش معه  الفري
ــترك بني اللجنة  ــبل العمل املش س
ــة بنظر  ــة اخملتص ــة القضائي والهيئ
ــى صعيد  ــك اللجنة. وعل ــا تل قضاي
ــة النزاهة  ــد رئيس هيئ ــة أك ذي صل
ــد، امس  ــواد حمي ــالء ج ــي ع القاض
ــة مكافحة  ــراءات جلن ــد، أن إج األح
الفساد ستكون حتت مظلة القضاء، 
ــة تكاملي  ــل اللجنة والهيئ وأن عم
ــار رئيس جلنة  ــع، فيما أش وال يتقاط
ــق احلقوقي  ــاد الفري مكافحة الفس
ــى أن مهام جلنته  ــد أبو رغيف إل أحم
ــاد  الفس ــا مكافحة  ــدى قضاي تتع

ــاء في  ــرى كبرى. وج ــا أخ ــى قضاي إل
ــت «االبينة  ــان لهيئة النزاهة تلق بي
اجلديدة» نسخة منه، أن رئيس هيئة 
ــة االحتادية القاضي عالء جواد  النزاه
ــر الهيئة امس،  ــتقبل مبق حميد اس
ــة  ــة ملكافح ــة الدائم ــس اللجن رئي
ــق  ــة الفري ــم الهام ــاد واجلرائ الفس
ــف لبحث  ــد أبو رغي ــي أحم احلقوق
ــا.  ــترك بينهم ــاون املش ــبل التع س
ــان، إلى  ــب البي ــت حميد، بحس ولف
ــاون التام مع  ــتعداد الهيئة للتع اس
ــول إلى حتقيق  ــة؛ بغية الوص اللجن
الهدف املنشود في السعي ملكافحة 
ــوال العامة  ــترداد األم ــاد واس الفس
ــل  ــاً أن عم ــا، مبين ــة عليه واحملافظ
الهيئة واللجنة تكاملي وال يتقاطع؛ 
ــي عضويتها  ــرة تضم ف ــون األخي ك
ــزة الرقابية وجهات  ممثلني عن األجه
إنفاذ القانون، وممثلني عن مؤسسات 

ــراف  ــل بإش ــرى، وتعم ــة األخ الدول
ــس  مجل ــس  رئي ــد  تعه ــاء.  القض
ــيد مصطفى الكاظمي  الوزراء الس
ــاحة  ــرين في س ــة نصب تش باقام
التحرير ببغداد، ونصب الشهداء في 
ــتحقاق العراق  ــة، وهما اس الناصري
ــي تردد نريد  ــالت وه والدماء التي س
ــادي اكد  ــأن االقتص ــن. وفي الش وط
ــد اخلفاجي  ــر الزراعة كرمي محم وزي
ــالت في  ــى واالنف ــتمرار الفوض ، اس
ــبب في ضرر  ــة تتس ــذ احلدودي املناف
ــي، مبينا ان  ــر باالقتصاد العراق كبي
ــون هي من حتويل  ــات فوق القان مافي
ــكنية  قطع االراضي الزراعية الى س
ــال اخلفاجي  ــودة للقانون.وق دون الع
ــبب  متلفز، إن ”االنفالت احلدودي تس
بالفوضى في االسواق العراقية وهو 
ــة االن“.واضاف  ــتمرا لغاي مازال مس
ــذة  متنف ــات  ”عصاب ان  ــي،  اخلفاج

ــتورد  وتس ــذ  املناف ــى  عل ــيطر  تس
ــة  منخفض ــعار   باس ــروات  اخلض
ــي غير  ــالح العراق ــا الف ــون فيه يك
ــأن  ــة“. وفي الش ــادر على املنافس ق
ــات  العملي ــادة  قي ــت  نف ــي  األمن
ــاوالت لعبور  ــود مح ــتركة ، وج املش
ــت  احلدودية.ونقل ــذ  املناف ــر  عب زوار 
ــن القيادة  ــاء العراقية ع وكالة االنب
ــة متارس  ــذ احلدودي ــا، ان املناف قوله
ــورة صحيحة وال توجد  أعمالها بص
ــارت الى عدم وجود  أي خروقات. واش
ــض املنافذ احلدودية  ــات في بع خروق
ــول البالد.  ــاوالت عبور زوار لدخ ومح
ــوات األمنية  ــادة، ان الق واكدت القي
تواصل سيطرتها على املنافذ، الفتا 
ــترك مع دول  ــيق مش الى وجود تنس
ــة قد اعلن  ــوار. وكان وزير الصح اجل
ــوار وعدم  ــع دول اجل ــدود م ــق احل غل

استقبال الوافدين.

َّـ الهدفكتب اِّـحرر السياسي
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 * عبد الوهاب جبار
   اعتقد ان من يستعرض مسيرة النائب املستقل محمد 
ــواء عندما تقلّد مناصب وزارية عدة  ــوداني س شياع الس
ــيتوقف امام محطات ومواقف  او خالل وجوده كبرملاني س
مشهودة هي مثار فخر واعتزاز وتقدير شعبي .. وألن الرجل 
ــؤولية  ــدس وان احلفاظ عليه مس ــال العام مق ــرى ان امل ي
ــجاعة  ــدي وبروح االقدام والش ــد انبرى بالتصّ وطنية فق
ــل انتزاع حق  ــي من اج ــوح القضاء العراق ــف في س ويق
ــكل مجحف شركات  ــروع وايقاف ظلم مارسته بش مش
ــكوت الذي ساد  لة الصمت والس ــتغّ الهاتف النقاّل مس

ــة  ــة املاضي ــة املرحل طيل
ماترتب عليه احلاق خسائر 
 .. ــب العراقي  مادية باجلان
ــياع  وألن النائب محمد ش
السوداني يؤمن بأن احلقوق 
ــاً وما ضاع حق  تؤخذ غالب
ــرّ  ــد اص ــب فق وراءه مطال
على املضي بدعواه املقامة 
ــي  العراق ــاء  القض ــام  ام
ــس االحد  ــى اعالنه ام حت

ــرار ايقاف جتديد عقود  ــأن ق بأن القضاء ردّ التظلمات بش
ــي هو الفيصل  ــداً ان القضاء العراق ــف النقال مؤك الهات
العدل برّد التظلمات بشأن قرار ايقاف جتديد عقود الهاتف 
ــد ان األمر الوالئي  ــوداني ان القضاء اك ــار الس النقال واش
ــص الهاتف النقال ..  ــراءات جتديد عقود تراخي بايقاف اج
ــوداني ويكونوا  ــن كل النواب ان يحذوا حذو الس نتمنى م
مدافعني اشداء عن قضايا الشعب وحقوقه ، كما نتمنى 
ــية ..  ــتغل بروح حماس ــة ان تش ــان النيابي ــن كل اللج م
ــوف احتراما وتقديرا  ــنا ملزمني بالوق مرّة اخرى جند انفس
ــوداني .. وبصراحة فان  ــياع الس ملواقف النائب محمد ش
ــوداني في سوح القضاء عمل مشرٍّف دفاعا  ماقام به الس
ــام نقول : امضٍ  ــرّة العراقيني .. وفي اخلت ــن احلقوق ونص ع
ــه فهناك قضايا  ــروعك الذي اختطيت ــوداني في مش ياس
ــن على ثقة بأن لن تألوا جهدا  كثيرة حتتاج لوقفاتك ونح

في الدفاع عن العراقيني.

امضٍ ياسوداني 
َّـ مشروعك الذي 
اختطيته فهناك 
قضايا كثرية 
تحتاج لوقفاتك

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

]ÁÅËŸ;ÿ]çÁÊâ’\;3·]çŸ;flŸ;ÑÉ¢\Â;Ï�Ë¢\;∞\;Ê¡ÅÁ;Íá—Ö∏\;”fie’\

ÈdÂÑÂ¯\;Ä]üˆ\;√Ÿ;k]ËÕ] h\;o˜l;√ÕÊÁ;–\Ö¬’\;II;]›ÂÑÊ—;Ï‚p\Ê∏;]Ë’]Ÿ;„⁄¡Ä;]‚fiËd

3
3

;jÁÊ“’\;∫;ôÂ] ∏\;ÈÕ\Ö¬’\;Å…Ê’\;äËÑ;U;ÀËë›
ÍÂ]¬eâ’\;œÁÅêÂ;ÍÅ¡;‡ÊÁá ÷id;◊⁄¡;WÈm¬dY

ــت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير اخلارجية، امس  طالب
ــد، بتنحية رئيس الوفد العراقي املفاوض أمام الكويت فوراً  االح
ــي  ــرة في العمل الدبلوماس ــخص لديه خب ــتبداله بأي ش واس
ويتمتع بسيرة حسنة خالية من الشوائب ، متهمة رئيس الوفد 
ــن النظام املقبور.وقالت  ــل لصالح حزب البعث ومقرب م بالعم
ــخص بالتفاوض مع الكويت  ان “ كارثة الكوارث هي تكليف ش
ــوبية ونال الترقيات بالوساطات وله  حصل على منصبه باحملس
ــاءة وال النزاهة “ ، مبينة “ أن  ــاضٍ غير جيد والتتوفر فيه الكف م
ــككي بل  ــتعد ليس فقط للربط الس ــخص مس مثل هكذا ش
مستعد لتقدمي البصرة هدية للكويتيني ”.وأوضحت نصيف “ ان 
ــخص املطلوب لرئاسة اللجنة املفاوضة مع الكويت يجب  الش
ــنة، على سبيل  ــيرة احلس أن تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والس
ــي االحتاد الوطني  ــم يكن قيادياً ف ــب التأكد من أنه ل املثال يج
ــاً االحتاد الوطني للطلبة في كلية الفنون  للطلبة وأصبح رئيس
ــذي يديره عدي صدام  ــباب ال اجلميلة وموظفاً في تلفزيون الش
ــات واملعاهد حلزب  ــو فرع بغداد للجامع ــني، ولم يكن عض حس
ــبعاوي  ــتراكي وصديقاً مقرباً من عمر الس ــث العربي االش البع
وابراهيم احلسن التكريتي، ولم يتعني عام ٢٠١٣ معاون مالحظ 
ــام ٢٠١٥) قائماً باالعمال  ــم يصبح بعد عامني فقط (أي في ع ث
ــرع  في دولة عربية بدرجة (وزير مفوض) في طفرة نوعية تعد أس
ترقية في تاريخ الوزارات العراقية “ ، متسائلة “ هل من املعقول 
أن شخصاً عمل في تلفزيون ابن الطاغية يضيف سنوات عمله 

تلك إلى خدمته في اخلارجية لتحسب له سنوات خدمة؟!.

;ÖÁÜÂ;◊zzË—Â;‹]‚±;Özzå]eÁ;Åzze¡;fzzât;Øzzât;œd]zzâ’\;f]fi’\
ÏË÷|\Å’\

ÎÑ\ÜÊ’\;fê]fiŸ;ÄÅ¡;∫;k\3Ë∆h;ÍÖû;ª fi’\
ãÂÖÁ] ’]d;k]d]êˆ\;ÜÂ]qih;Ô] ç’\;kˆ]t;II;–\Ö¬’\;∫;]›ÂÑÊ—

◊zz
p]z

z¡

º]Œ›;COD;fl¡;ÿÔ]âih;II;>‡ÊÕÄ]ê?
 

كتلة»الصادقون» توجه كتابا الى مكتب رئيس الوزراء تساءلت 
فيه عن اربع نقاط مؤكدين على االجابة خالل مدة اقصاها (١٥) 

يوما من تاريخ ارسال الكتاب
١- سبب تغيير عنوان اخملاطبة الرسمي من مكتب رئيس مجلس 
ــتور  ــم اعتماد االول  بدس ــس الوزراء رغ ــى مكتب رئي ــوزراء ال ال

جمهورية العراق؟
٢- ماهو عدد االوامر االدارية الصادرة بتكليف شاغلي املناصب؟

ــيد رئيس مجلس الوزراء على  ــباب عدم توقيع الس ٣- ماهي اس
ــد تخويل ملدير  ــل يوج ــة بالتعيني وه ــة اخلاص ــر الديواني االوام

املكتب من عدمه؟
ــتوري باصدار اوامر التكليف وعدم قيامكم  ــند الدس ٤-ما الس

باجراءات التعيني اصولياً وارسال االسماء الى البرملان؟

;ÅÁÅ¢\;Ï“â’;ª|;ÅŸ;ÿ]⁄¡]d;ÔÅe’\
]Ë—ÖhÂ;◊êÊ∏\;Ød

ــال مد خط  ــد، عن البدء بأعم ــة نينوى، امس االح ــت محافظ اعلن
ــة املوصل وتركيا خالل االيام  ــكة احلديد يربط بني مدين حديث للس
ــائل  ــوري في تصريح لوس ــوى جنم اجلب ــظ نين ــال محاف املقبلة.وق
اعالمية حكومية ان املالكات الهندسية والفنية اخملتصة وبالتعاون 
مع شركات اعمار هندسية تركية، ستبدأ خالل ايام مد خط حديث 
للسكة احلديد يربط بني مدينة املوصل واجلمهورية التركية من اجل 
تخفيف الزخم احلاصل على الطرق.واضاف ان املشروع هو االول من 
ــهده احملافظة من تعاون  نوعه في مدينة املوصل مركز نينوى، ملا تش

وتبادل اقتصادي واستثماري كبير مع اجلارة تركيا.

;]›ÂÑÊ—;flŸ;Ö�|^;ôÖŸ;U;‡\ÖÁ\
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ــن روحاني، امس االحد، إن بعض الدول     اعلن الرئيس اإليراني حس
ــار مرض أكثر خطورة من كورونا، يشبه  ــهد انتش اجملاورة إليران تش
االلتهاب الرئوي.وقال روحاني إن هناك احتمالية لدخول املرض إلى 
ــر  ــران، ولم يخض في التفاصيل، كما لم يذكر في أي دولة ينتش إي
ا أن وزير الصحة اإليراني سعيد منكي،  هذا املرض. وأكد روحاني أيضً

أعرب عن قلقه من زيارة بعض الزوار األجانب إلى قم ومشهد.

ــاء القبض على ما  ــس األحد، إلق ــتخبارات، ام ــت وكالة االس أعلن
ــتخبارية  ــي تنظيم داعش بعملية اس ــمى بـقناص اجلنوب ف يس
ــة ، إن مفارزها  ــليمانية.وقالت الوكال ــايش الس ــتركة مع أس مش
ــيق مع قوة من  ــتخبارات بغداد نفذت بالتنس املتمثلة مبديرية اس
ــتركة، أسفرت عن  ــليمانية عملية استخبارية مش أسايش الس
ــكام املادة ٤  ــد اإلرهابيني املطلوبني وفق أح ــاء القبض على اح إلق

إرهاب النتمائه لعصابات داعش.

أعلن عضو اللجنة املالية النيابية ناجي 
ــعيدي ، امس األحد، عن وجود عجز  الس
ــديد رواتب  ـــ ٣ ترليون لتس مالي يقدر بـ
ــدا أن احلكومة  ــهر أيلول احلالي، مؤك ش
ــب املوظفني.وقال  ــني روات ــزة عن تأم عاج
ــة  ــة العام ــون املوازن ــعيدي إن ”قان الس
ــام ٢٠٢٠ عبارة عن  ــة لع ــة العراقي للدول
ــار املوازنة“،  ــف بإط ــون اقتراض مغل قان
ــة العراقية عاجزة عن  مبينا أن ”احلكوم

ــغيلية  ــديد الرواتب والنفقات التش تس
ــأت  ــة جل ــاف، أن ”احلكوم الضرورية“.وأض
ــهر وهي  ــة ألربعة أش ــال موازن ــى إرس إل
عبارة عن قانون اقتراض جديد لسد عجز 
ــذي يقدر  ــهر أيلول ال ــيما ش الرواتب س
ــون دينار عراقي“. ــة العجز بــ ٣ ترلي قيم

ولفت السعيدي إلى أن ”احلكومة تعمل 
ــى مجلس النواب  ــال املوازنة إل على إرس
ــندات خزينة من  ــراض عن طريق س لالقت

البنك املركزي العراقي“.

fh\ÂÖ’\;ØŸ_id;ÄÅ‚Á;k]›ÊË’Öh;CND;Ï⁄ËŒd;È’]Ÿ;áq¡UÏËd]Ëfi’\;ÏË’]∏\

ــرار لتأجيل  ــة، عدم وجود اي ق ــدت وزارة التربي اك
العام الدراسي املقبل.ونقلت مصادر صحفية عن 
ــة قوله:ان هناك آليات  ــم وزارة التربي الناطق باس
ــي املقبل  ــأن العام الدراس ــتعلنها الوزارة بش س
ــهلة جداً. واشار الى عدم  من املمكن ان تكون س

وجود اي تأجيل للعام الدراسي املقبل.
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محليات
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بغداد / البينة الجديدة

ــاعد  ــا يتعلق االمر بالقروض التي تس عندم
على حل جزاء من ازمة السكن احلاصلة في 
البالد وكذلك غالء  االسعار في العقار ليتم 
ــهيالت املصرفية في  ــور والتس ــد االم تعقي
العراق على عكس كل بلدان العالم ليعكس 
ــكل واضح وصريح على مستقبل  هذا وبش
ــتثمارية  ــاريع االس ــالل املش ــن خ ــالد م الب
ــكنية) التي هي احد  احللول  (اجملمعات الس
ــن تأتي  ــكن ولك ــل ازمة الس ــة حل احلكومي
ــفن فالتعقيدات  ــتهي الس الرياح مبا ال تش
ــس الوزراء  ــدم اتباع قرار مجل املصرفية وع
ــم ٢٤٥ بتاريخ ٢٠١٩/٧/١١، والتي  املوقر بالرق

تساعد على دفع عجله االقتصاد حيث كان 
القرار متضمن بتخفيض نسبة الفائدة من 
٧٪الى ٤٪ على املشاريع االستثمارية وعندما 
ــرار كان الرد  ــق الق ــني بتطبي ــا املواطن طلب
ــى كاهل املوطنني املعاناة  بالرفض ليزيد عل
ــتثمر هو املستفيد دون  ورد املصرف بان املس
ــتثماري  ــروع االس ــني في نفس املش املواطن
ــن قرار الرفض  ــرد الذي كان اقبح م وبهذا ال
ــوزراء املوقر حيث  ــرار مجلس ال واخملالف لق
من حيث الواقع واحلقيقة وهنا على اجلهات 
ــا العزيز بان  ــي بلدن ــرفاء ف ــؤولة والش املس

يتخذوا موقفنا حازما لتطبيق العدالة.
اِّـواطن / عادل عبد الرضا السلطاني

@ıb‘mâ¸a@Û‹«@Ü◊˚ÌÎ@cä€a@Ú˜Ó:@b«b‡nua@êc6Ì@Ú«aâå€a@äÌãÎ
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بغداد / البينة الجديدة
ــدس محمد كرمي  ــر الزراعة املهن ترأس وزي
اخلفاجي اجتماعا لهيئة الرأي في الوزارة 
ــور مهدي  ــل اإلداري الدكت ــور الوكي بحض
ــهر اجلبوري ومستشاري الوزارة ورئيس  س
االحتاد العام للجمعيات الفالحية ونقباء 
ــني الزراعيني واالطباء البيطريني  املهندس
فضال عن رئيس جمعية منتجي الدواجن.

ــة على  ــي بداية اجللس ــد اخلفاجي ف واك
تذليل كل العقبات التي حتول دون االسراع 
ــني وتخصيص  ــالت املرب ــاز معام ــي إجن ف
ــتقبال منتجي الدواجن  قاعة خاصة الس
ــرة  دائ ــن  م ــص  ــف مخت ــور موظ وبحض
ــدراء  امل ــا  موجه ــة،  واملتابع ــط  التخطي
العامني بوجوب تخصيص قاعات مكيفة 
ــتقبال الفالحني  ــات الس ــل اخلدم وبكام
واملستثمرين واالصغاء لطلباتهم وتلبية 
ــب  ــيما بعد ارتفاع نس املمكن منها. س
ــاريع تربية الدواجن من البيض  إنتاج مش
الزراعية.  ــل  ــاء واحملاصي ــوم البيض واللح
ــدد اتخاذ إجراءات  ــا الى ان الوزارة بص الفت
ــاريع  ــالف لهذه املش ــة لتوفير االع فعلي
ــتيراد فول الصويا  ــهيل إجراءات اس وتس
والذرة العلفية بواقع (٣٠٠٠٠٠) طن فضال 
عن مادة البرمييكس على أن مينع االستيراد 
وقت ذروة اإلنتاج.وشدد اخلفاجي على اتباع 

ــتثمرين  ــة بخصوص املس ــغ املهني الصي
ــازات  واإلج ــود  العق ــرات  فق ــب  وحس
ــتورد يثبت  ــة لهم ووضع اي مس املمنوح
اخالله باملادة املستوردة بالقائمة السوداء 
ــددا للحد من  ــه مج ــل مع ــدم التعام وع
ــض التفقيس وبيض  ــاالت التالعب ببي ح
ــن امللفات  ــدد م ــث ع ــا مت بح ــدة. كم املائ
ــة منها  املدرجة على جدول أعمال اجللس
ــت باملوافقة على محضر اللجنة  التصوي
ــون املتعلقة  ــكلة الدي املكلفة بحل مش
باملشروع الوطني للدواجن والتي تتلخص 
ــاريع  ــون لكافة اجملازر ومش ــة الدي بجدول
مربي الدواجن لبيض املائدة وأمهات بيض 
التفقيس على أن يسدد القسط األول بعد 
ــة وقبل منح  ــتكمال اإلجراءات الالزم اس
ــرات أخرى يتم  ــروع. وفق ــد للمش التجدي
ــد مفاحتة اجمللس الوزاري  اإلعالن عنها بع
ــى مفاحتة  ــا مت االتفاق عل ــاد. كم لالقتص
ــز الوزارة  ــوص جتهي ــة بخص وزارة الصناع
ــمدة الالزمة لتنفيذ اخلطة  بكميات األس
ــتوية، حيث مت التأكيد على  الزراعية الش
توفير كميات األسمدة املناسبة للفالحني 
واملزارعني من خالل مفاحتة مجلس الوزراء 
ــركة املذكورة  ــغ الدعم للش ــر مبال وتوفي
ــع (٥٠-٧٠) الف  ــماء الداب وبواق لتوفير س
طن. وتناول االجتماع موضوع آلية جتهيز 

الشعير العلفي للموسم الزراعي ٢٠٢٠-
ــعر  ٢٠٢١ ملربي الثروة احليوانية وحتديد س
ــم ومت االتفاق  ــبة الدع ــا لنس ــع وفق البي
ــوزاري بخصوص  ــس ال ــى مفاحتة اجملل عل
ــاع  ــرون باإلجم ــوت احلاض ــوع. وص املوض
ــة تعديالت على بعض القرارت  على إضاف
ــاء مشاريع دواجن جديدة  التي تخدم انش
وحسب التعليمات والضوابط واملصادقة 
ــوث الزراعية  ــرة البح ــروع دائ ــى مش عل
ــروة احليوانية  ــاريع بحوث الث لتطوير مش
ــالالت اجليدة والدجاج  واحلفاظ على الس
احمللي احملسن كذلك املوافقة على مفاحتة 
ــمية(  مجلس الوزراء بخصوص إطالق تس
ــى األطباء  ــض البيطري) عل ــش األبي اجلي
ــى املوافقات من  ــني واحلصول عل البيطري
ــع أراضي  ــات العليا لتخصيص قط اجله
ــة  ــيد الوزير بدراس ــا وجه الس ــم. كم له
ــع الزراعي جلميع احملافظات للوصول  الواق
ــوص تصنيف  ــة بخص ــل نتيج إلى أفض
مناسب للمحافظة األكثر إنتاجا وتنوعا 
ــمية  ــالق تس ــة إلط ــل الزراعي للمحاصي
ــة  ــا مت مناقش ــة). كم ــة الزراعي (العاصم
العديد من امللفات اإلدارية ومعاجلة جملة 
ــريعات والتعليمات  ــا تتعلق بالتش قضاي
ــذ القرارات  ــوزارة ومت اخ ــة بدوائر ال اخلاص

الالزمة بشأنها.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
خالل زيارته التفقدية لفرع الشركة في 
ــم  محافظة البصرة اعلن املهندس قاس
حمود منصور مدير عام الشركة العامة 
ــن وصول مادة  ــارة املواد الغذائية  ع لتج
ــركة واملباشرة  ــكر الى مخازن الش الس
ــتمرار  فورا  بتجهيزها للمواطنني مع اس
ــركة كافة  العمل في فروع ومخازن الش
ــمية ليومي اجلمعة  خالل العطلة الرس
ــراع بتجهيزها، من جهة  والسبت لالس
ــة واملالية  ــوادر االداري ــتمر الك اخرى تس
ــؤون  ــاون املدير العام لش ــة ومع والرقابي
االدارية واملالية  في مقر الشركة بالعمل 
ــاز وحتقيق  ــبت الجن ــي اجلمعة والس يوم
ــاب العالوات املتوقفة للموظفني  احتس
ــد اطالقها من  قبل  ــذ بداية العام بع من
وزارة املالية ، بعد تعاقدها لشراء السكر 

ــركة العامة  ــر عام الش ــي وجه مدي احملل
ــم  ــارة املواد الغذائية املهندس قاس لتج

ــركة  ــروع ومخازن الش ــود منصور ف حم
باالستمرار بالعمل ايام اجلمعة والسبت 

و  ــكر  الس ــادة  م ــتالم  باس ــتمرار  لالس
جتهيزها  للمواطنني اذ باشر فرع الشركة 
في ميسان باستالم مادة السكر بكمية 
ــركة في  ــك قيام فرع الش ٤٥٠ طن كذل
ــتالم مادة السكر بواقع ٤٥٠  واسط باس
ــت مالكات  ــياق متصل قام ــن وفي س ط
الشركة في االنبار باستالم مادة السكر 
ــتالم  ــط مت اس بكمية ٢٦٠. طن وفي واس
مادة السكر بواقع ٧٠٠ طن     وفي كربالء 
ــكر بكمية ٧٦٥ طن  مت استالم مادة الس
ــوك مت  ــركة في كرك ــرع الش ــك ف وكذل
استالم كمية ٢٨٩طن و قام فرع الشركة 
في الديوانية باستالم مادة السكر بواقع 
ــركة في ديالى  ٧٢٠ طن وكذلك  فرع الش
ــتالم كمية ٩٤٤٫٩٥٠ طن وفي بابل  مت اس
قيام الفرع باستالم مادة السكر بكمية 
ــالح الدين قام  الفرع  ٣٦٠ طن أما في ص

ــداد قامت  ــي بغ ــن وف ــتالم  ٤٥٠ ط باس
ــتالم  مراكز البيع واجملمعات اخملزنية باس
ــات الرصافة  ــز مبيع ــكر  ففي مرك الس
ــي مجمع مخازن  ــتالم ٦٣٠  طن وف مت اس
ــكر بكمية  ــتالم  مادة الس الدباش مت اس
ــات ابي غريب  ــن  وفي مركز مبيع ٤٥٠ ط
ــع ٢٦٠ طن  ــكر بواق ــتالم مادة الس مت اس
وكذلك احلال في مركزمبيعات التاجي اذ 
ــتالم  كمية ٢٣١ طن  وفي السياق  مت اس
نفسه قام مركز مبيعات الكرخ باستالم 
ــن وكذلك  ــكر بكمية ٨٥٥ ط ــادة الس م
ــي ( عليه  ــز مبيعات اإلمام عل قيام مرك
ــكر بكمية  ــالم ) باستالم مادةالس الس
ــن وكذلك احلال في مركز مبيعات  ٢٥٢ ط
ــن من  ــة  ٣٦٠ ط ــتالم كمي ــدر مت اس الص
ــا للمواطنني ضمن مفردات  اجل جتهيزه

البطاقة التموينية.
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البينة الجديدة / هيثم القيسي
في الوقت الذي نبارك فيه ادارة معهد مكافحة التدرن. وجمعية 
مكافحة التدرن واالمراض الصدرية في العراق نقول : اليصح اال 
ــرين األول من عام ١٩٥٣ الذي انشئ اول معهد  الصحيح وان تش
ــدرن في العراق بالتعاون بني وزارة الصحة و  تدريبي ملكافحة الت
منظمة الصحة العاملية. حيث مت افتتاحه عام ١٩٥٤واليوم يتم 
ــراض الصدرية  ــز الوطني التخصصي لالم ــمية املرك تغيير تس
ــي العراق  ــدرن الوطني ف ــد مكافحة الت ــية إلى معه والتنفس
ــا يحقق الزخم  ــتقرها مب ــور لنصابها والثوابت ملس ــد األم ليعي
الدافع للبرنامج لوطني ملكافحة التدرن في العراق. مبارك لكل 
ــار لهذاالقرار الذي  ــار ليص ــذل وومضت فكر بلورة املس ــد ب جه
ــي إلدارة املعد واجلمعية  ــح..... اال الصحيح .. متنيات ــت. اليص اثب
ــجم والعودة  ــا يتوائم وينس ــترك مب ــل وتائر العمل املش بتفعي

احملمودة للمسمى والتسمية بعون اهللا.

تحت شعار (من أجل عراق أجمل وبيئة مستدامة) 

@Ôfl˝«�a@å◊ä‡‹€@ÚÓ„aÜÓfl@Ú€Ïu
ıaÜËí€a@ÜÓç@ÚÓyb„@ø@Ô”aä»€a@øb‘r€a

البينة الجديدة / امال العزاوي
ــة  ــز اإلعالمي الثقافي العرقي برئاس ــرا وفد من املرك ــام مؤخ  ق
ــعيد   بجولة استقصائية وميدانية لبعض  االستاذ ماجد الس
ــات املقدمة من قبل  ــى واقع اخلدم ــر اخلدمية للتعرف عل الدوائ
مدراء الدوائر لتحسني البيئة وتفعيل التكامل اخلدمي بناحية 
ــهداء. التابعة حملافظة واسط وكان باستقبال الوفد.  سيد الش
ــتاذ احلقوقي  حسن علوي الشمري مدير الناحية وعدد من  االس
مدراء الدوائر وبعض الشخصيات التربوية والصحية والرياضية 
وعشائر شمر في الناحية وقد أثنى أهالي ناحية سيد الشهداء 
ــتاذ حسن علوي  على اخلطوات االيجابية للناحية وحرص االس
ــة.  كما قام  ــات الناحية اخلدمي ــمري على متابعة متطلب الش
ــة التي خرجت  ــة لبعض املباني احلكومي ــد بجولة ميداني الوف
ــوء اإلدارة من قبل احلكومات السابقة  ــبب س عن خدماتها بس
ــة  وعدم صرف  ــي احليوي ــال بعض املبان ــدارس واهم ــدمي امل كته
ــتحقات املزارعني وقد مت االتفاق على  بعض املقترحات التي  مس
ــاكل املواطنني  ــذ بنظر االعتبار مش ــدم أهالي الناحية وأخ تخ
ــا مت االتفاق على إقامة  ــمية العليا كم ونقلها إلى اجلهات الرس
كرنفال رياضي في الناحية باسم املرحوم ناظم شاكر  وبرعاية 
ــهداء ، كما مت تكرمي  ــيد الش ــباب والرياضة وناحية س وزارة الش

عدد من الشخصيات واملدراء املتميزين في الناحية.

بغداد / البينة الجديدة
ـــف مدير عام شركة الفارس العامة  كش
ــة واملعادن  ــركات وزارة الصناع ــدى ش إح
ــادي صالـح : عن  ــري عـ ــدس : صبـ املهن
حتقيق طفرة نوعية في مجال تعقيم امليـاه 
.وأعلـن في تصريح للمكتب اإلعالمي في 
ــركته في جتميع  ــوزارة عن إمكانيات ش ال
ــوس ) لتعقيم  ــاز الكرونـ ــز ( جهـ وجتهي
املياه والذي يعد صديق للبيئة وذات جدوى 

ــل بتكنولوجيا متطورة  ــة ويعم اقتصادي
ــتخدم لتعقيم املياه  وملدة ( ١٥ ) عام ويس
ــيراً  ــب ، مش بدالً عن مادتي الكلور والش
ــتمر مع أمانة  ــركة عقد مس إلى أن للش
بغداد لتجهيزها بأجهزة الكرونوس حيث 
ــليمها عدد من هذه األجهزة والتي  مت تس
ــرا ، الفتا في ذات الوقت  اثبتت جناحا كبي
ــتخدام جهاز الكرونوس  إلى إمكانية إس
ــي إنتاج مواد  ــفيات مليزته ف في املستش

ــفيات  ــي حتتاجها املستش ــم الت التعقي
ــاً عن  ــم ، مفصح ــات التعقي ــي عملي ف
ــركة إلبرام عقد مشاركة مع  سعي الش
ــاص لتطوير  ــركات القطاع اخل ــدى ش إح
إمكانياتها في تصنيع هذه األجهزة داخل 
الشركة من خالل إضافة خطوط إنتاجية 
متكاملة ومتخصصة بهذا اجملال السيما 
وأن الشركة تعد من الشركات األولى في 

مجال تكنولوجيا امليـاه .

@Íb�ÓΩa@·�Ó‘»n€@êÏ�„Îäÿ€a@Òå�Ëuc@å�ÓË£Î@…�Ó‡£@Ô�œ@b�ËmbÓ„bÿflg@Â�«@—�íÿm@Ú�flb»€a@êâb�–€a@Ú�◊äë

بغداد / البينة الجديدة
اعلنت وزارة النقل /الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود 
ــبت ، مباشرة عمل باصاتها احلمراء لنقل  ، امس االول الس
ــة وذلك  ــة الكاظمية املقدس ــة املواطنني في مدين وخدم
ــداد  .واوضح  ــي في العاصمة بغ ــودة النقل العموم مع ع
ــني :تنفيذا   ــركة املهندس كرمي كاظم حس مدير عام الش
ــبلي ،  ــني الش ــر النقل الكابنت ناصر حس ــات وزي لتوجيه
ــم النقل الداخلي  ــرت مالكات الشركة التابعة لقس باش
ــة  ــل في  مدينة الكاظمية املقدس ــيير خطوط النق بتس
مع االلتزام بالتعليمات الصحية كافة ،مشيرا ،ان باصات 
ــي الكاظمية ملا  ــدى اهال ــول كبير ل ــى بقب ــركة حتظ الش
ــبل الراحة للركاب املتنقلني  ــز به من خدمات توفر س تتمي
وتنسجم مع خصوصة املدينة القدسية واالمنية وكونها 
ــني : ان  ــي البالد .واكد حس ــياحة الدينية ف ــة للس واجه
ــعى الى تفعيل كل خطوط النقل الداخلي  ــركة تس الش
ــالل الفترة املاضية  ــبب جائحة كورونا خ التي توقفت بس
ــورة عبر  ــبكة نقل متط ــق واملدن بش ــط جميع املناط ورب

اسطول باصاتها احلديثة خدمة للمواطنني الكرام.

البينة الجديدة / علي شريف
ــة محافظة بابل(  ــادرت الرقابة الصحية في دائرة صح ص
ــة وقرابة (٤٠٠٠) لتر  ــم أغذية منتهية الصالحي ٥٨١٩) كغ
مواد سائلة٠واكد مسؤول الرقابة الصحية الدكتور محمد 
عدنان املرزوك على تشديد إجراءات فحص األغذية والتأكد 
من سالمتها تزامنا مع جائحة كورونا ٠مشيرا الى حتقيق( 
ــل األغذية الى ذلك  ــارة للمحال التجارية ومعام ٣١١٢ ) زي
ــة بطاقة الفحص الطبي والتربية  منحت الرقابة الصحي
ــة وتلقيح  ــالت العام ــن العاملني باحمل ــدد م ــة لع الصحي
ــان خلوهم من االمراض  ــر بلقاح التايفوئيد لضم عددأ اخ
ــادرت الرقابة الصحية  ــياق ذي صلة ص االنتقالية٠وفي س
ــواد غذائية صلبة  ــاع احلله األول (١٦٠ كغم) من م في قط
ــاطها  ــائلة خالل نش ــن( ٢٥٠ لتر) مواد غذائية س واكثر م
ــاع الدكتورعلي زغير حميد:ان  ــي ٠وقال مدير القط امليدان
ــوفات موقعية  ــة زارت( ٤٦٠) محال جتاريا وأجرت كش الرقاب
ــة املعروضة وفرضت غرامات مالية بحق( ١١ ) محال  لألغذي
ــروط الصحية٠ واضاف  ــت محل اخر خملالفتها الش وأغلق
ــح بطاقات  ــة صاحبه من ــل الرقاب ــد:ان عم الدكتورحمي
ــار  ـــ (٨٣ ) من العاملني في احملال املش ــهادات صحية ل وش
ــك األماكن  ــني الصحاب تل ــني تثقيفيت ــد دورت ــا وعق اليه

وطواقمها من أجل ضمان األمن الغذائي للمواطنني.
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االمربيولوجي
رائد عبد االله عباس

  
ــل وخضرة  ــم احلياة واالم ــال ه االطف
ــا دارت املصائب  االرض وزينتها فكلم
والنوائب علينا توجهت اعيننا للبراءة 
املطلقة حيث الصدق والنقاء والبهاء, 
ــث اجلنة واالمان , وملا كان االطفال  حي
ــيد عليها  ــاس التي تش ــزة االس ركي

ــم الوطن , اذن على الدولة االخذ  دعائ
ــم نحو صحة االبدان والعقول  بايديه
من اجل بناء اجيال كونكريتية حتمل 

اعمدة البالد على ظهورها
ــي  ــداك  يوم ــدي ف ــن كب ــة م ياقطع

وغدي
حالوة مهما يزد يوم عليها تزد

توقدي في خاطري و صفقي وغردي
ــي  نفس ــي  ف ــالم  االح ــتيقظ  تس

وتسقيها يدي
ــكري مرض مزمن يحدث  أن مرض الس
ــن إنتاج  ــز البنكرياس ع عندما يعج
مادة األنسولني بكمية كافية، كذلك 
ــتخدام  ــم عن اس عندما يعجز اجلس
ــا يؤدي  ــكل فعال، ممّ ــادة بش ــك امل تل
ــكر.ولهذا املرض  إلى زيادة تركيز الس
اشكال عدة منها النمط االول والذي 
ــة إنتاج  ــذا النمط  قلّ ــع على ه يطب
ــكري من  ــولني وايضا الس مادة األنس
ــبب  ــط الثاني والذي  يحدث بس النم
ــولني  ــم ملادة األنس ــتخدام اجلس اس

بشكل غير فعال يكون  املسبب فرط 
ــي وهناك  ــاط البدن الوزن وقلّة النش
ــو فرط  ــي وه ــكري احلمل ــا الس ايض
ــن إليه بادئ  ــكر الدم، الذي يُتفطّ س
ــكري  ــر خالل فترة احلمل.داء الس األم
ــوع األول في األطفال هو حالة  من الن
ــم الطفل عن  ث عند توقُّف جس دُ حتَ
تكوين هرمون االنسولني,  كان يُعرَف 
في السابق بداء السكري الشبابي أو 
داء السكري املعتمد على األنسولني, 
ــن النوع  ــكري م ــخيص داء الس تش
ــي البداية. ا ف ــكً ربِ ــون مُ ــد يك األول ق

ــكري من النوع األول  يتطلَّب داء الس
ــي  حقيق ــاه  وانتب ــتمرَّة  مس ــة  رعاي
ــكر الدم  م في متابعة س ولكن التقدُّ
ــن  ــولني أدَّى إلى حتسُّ وتوصيل األنس
ــي احلالة واصبح  ــم اليومي ف التحكُّ
ــادةً ما  ــش معها.وع ــكان التعاي باالم
ــراض داء  ا عالمات وأع ــريعً ــر س تظه
ري من النوع االول  بني األطفال،  كَّ السُّ
ــابيع مثل العطش  في فترةٍ متتدُّ ألس

ــحب فائض  ل حيث  يَس ــرة التبوُّ وكثْ
ر الذي يتراكم في مجرى الدم  ــكَّ السُّ
ــن  ــوائل م ــل الس ــم الطف ــي جس ف
ر  ــعُ ــجة. ونتيجةً لذلك قد يش األنس
ل أكثرَ من  ــوَّ ــرَب ويتب ــش ويَش ط بالعَ
ل الطفل الصغير اما  ــوَّ املُعتاد قد يتب
املِرحاض،  ــتِخدام  ــى اس ــدرِّب عل املُت
ــك  راش.كذل الفِ ــى   ــول غل ــد يتب فق
اجلُوع الشديد,  وبسبب نقْص نسبة 
ر  ــكَّ ــةِ السُّ ــة إلذاب ــولني الالزِم األنس
ــالت  ــاط عض ــلُّ نش ــا  يَق ــي اخلالي ف
ــاء الطفل وهذا يؤدِّي إلى اجلُوع  وأعض
ــم تناوُل  ــدان الوزن رغ ــديد و فق الش
ــاد لتخفيف  ــن املُعت ــام أكثر م الطع
ــد الطفل  ــوع، قد يفقِ ــعور باجل الش
ا.  ــريعً ث ذلك س ــرًا ما يحدُ ــه وكثي وزن
ــكرية  ــبب نقْص املُكمِّالت السُّ وبس
ش أنسجة العضالت  للطاقة، تنكمِ
هون , وايضا  نقْص  وأماكن تخزين الدُّ
تعبًا  ر في خالياه قد يجعله مُ كَّ السُّ
ــدث للطفل  واموركثيرة حت  , ــالً وخامِ

ــحوب الوجه  ــتمر وش كالتعب املس
ــراء الفحوصات  ــم إج ــن امله وووو.م
ــف املبكر عن السكري٬ إذ إن  للكش
ــادة ما  ــكري ع ــا قبل الس مرحلة م
ــود أي أعراض  ــة دون وج تكون صامت
عند املريض٬ ولذلك ينصح باستمرار 
ــكر الدم خاصة  ــتوى س مراقبة مس
ــخاص األكثر عرضة لذلك.  عند األش
ــال قد يزيد  ــوزن تعتبر عام ــادة ال إن زي
ــكري  ــة اإلصابة بالس ــن إحتمالي م

ــمنة لديهم  وخاصة ملن تتمركز الس
في منطقة البطن, ملن لديهم تاريخ 
عائلي لإلصابة بالسكري.يجب زيادة 
ــة/ ــدل ١٥٠دقيق ــة مبع ــدل احلرك مع
ــطة  ــن التمارين متوس ــبوعياً م أس
ــي٬ إذ أظهرت العديد  ــدة كاملش الش
ــات أن العمل على تقليل  من الدراس
ــني  ــدل ٧ ٪ كفيل بتحس ــوزن مبع ال
ــولني  لألنس ــا  اخلالي ــتجابة  اس
ــن الضروري اخذ   ــكل ملحوظ. م بش

ــني  ــني النه يعمل على حتس املتفورم
ــتجابة خاليا اجلسم لألنسولني  اس
ــهل عملية إدخال السكر إلى  مما يس
ــتخدامه كمصدر  اخلاليا لغايات اس
للطاقة وبالتالي يسهل نقل السكر 
ــى اخلاليا.هناك في بعض  من الدم إل
ــك في  ــل كبيرومرب ــان تخلخ االحي
ــتوى قياس السكر في الدم لدى  مس
ــم من الناس ويرجع ذلك احيانا  قس

الى وجود خلل في الغدد الدرقية.

الـعــدو الـصــامــت

ÊaÜ���������‘���œ
فقدان وثيقة مدرسية

ــية  اِّـدرس ــة  الوثيق ــي  من ــدت  فق
ــة (ثانوية ١٥  والصادرة من مدرس
ــم (مؤمل  ــائية) وبأس ــعبان اِّـس ش
ــد) واِّـعنونة اُّـ كلية  وصفي محم
ــى  ــاء عل ــة فالرج ــراء الجامع االس
ــليمها اُّـ جهة  من يعثر عليها تس

االصدار مع التقدير.

فقدان وثيقة مدرسية
ــية  اِّـدرس ــة  الوثيق ــي  من ــدت  فق
ــد اهللا)  ــني فراس عب ــم (حس وبأس
 / ــة  الرتبي وزارة  ــن  م ــادرة  والص
اُّـ  ــة  ومعنون ــة  الثاني ــة  الرصاف
ــطى / معهد  الجامعة التقنية الوس
ــى  ــاء عل ــة فالرج االدارة / الرصاف
ــليمها اُّـ جهة  من يعثر عليها تس

االصدار مع التقدير.

فقدان هوية
ــد  التقاع ــة  هوي ــدت  فق
(٥٨٣٩١٨٩٠٠٢ ــة( اِّـرقم
ــدر  ــم (حي َّـ ٢٠١٤/٨/٣ بأس
حسني عبود) والصادرة من هيئة 
ــاء على من  ــل، فالرج ــد باب تقاع
ــليمها اُّـ جهة  ــا تس ــر عليه يعث

االصدار. مع التقدير.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

ــال ميديا.  ــاهير السويش    دعا البنك املركزي العراقي، امس االحد، الى احليطة واحلذر من مش
ــة إتخاذ اقصى  ــر املصرفية اجملازة كاف ــات املالية غي ــك ، ان على املصارف واملؤسس ــال البن وق
افظ  ــابات املصرفية واحملَ ــركات املالية التي تتم من خالل (احلس ــات احليطة واحلذر على احل درج
ــيال ميديا، فضالً  ــاهير السوش األلكترونية وبطاقات الدفع األلكتروني بانواعها) واخلاصة مبش
عن تطوير سيناريوهات اكتشاف عمليات غسل األموال اخلاصة بهذه املؤسسات ومبا يتناسب 
ــل األموال ومتويل اإلرهاب ان تطلب األمر. ــيق مع مكتب مكافحة غس مع هذه احلاالت بالتنس
ــى احلركات املالية إلصحاب املتاجر  ــددة عل واضاف نحث بإتخاذ إجراءات العناية الواجبة املش
األلكترونية ( أصحاب مواقع التسويق األلكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل اإلجتماعي).
ــادس من آذار  ــتقل مبوجب قانونه الصادر في الس ــزي العراقي كبنك مس ــس البنك املرك وتأس
ــعار وتنفيذ  ــتقرار األس ــؤول عن احلفاظ على اس ــتقلة، وهو مس من العام ٢٠٠٤، كهيئة مس
ــالمياً،  ــرف على ١٠ مصارف جتارية و٢٦ مصرفاً اهلياً و١٦ مصرفاً إس ــة النقدية، ويش السياس

إضافة إلى ١٩ مصرفاً أجنبياً، فضالً عن ٦ مؤسسات مالية و٣١ شركة للتحويل املالي.
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ــس األحد، البوابة  ــرات من احملتجني، ام اقتحم العش
ــية ملبنى دائرة صحة ذي قار ومنعوا املوظفني  الرئيس
من دخول الدائرة. وافاد مصدرإن العشرات من خريجي 
ــية  ــة االدارة واالقتصاد اقتحموا البوابة الرئيس كلي

ملبنى دائرة صحة ذي قار ومنعوا املوظفني من الدخول 
الى الدائرة.وأضاف املصدر أن غلق الدائرة جاء كخطوة 
ــبب  تصعيدية من قبل خريجي االدارة واالقتصاد بس
ــني ضمن درجات  ــويف مطالبهم اخلاصة بالتعي تس

احلذف واالستحداث وعدم حصرها ملوظفي العقود.

ــد، إخالء  ــيد، امس األح ــرف الرش ــن مص أعل
ــالت مصرفية خارج  ــؤوليته من أية تعام مس
ــي للمصرف، إن  ــال املكتب اإلعالم فروعه.وق

ــن خالل  ــلف تتم م ــدمي على الس ــة التق آلي
ــي وتقدمي  ــرع املعن ــخص للف ــة الش مراجع
ــمية  ــكات الرس ــتر واملستمس بطاقة املاس
ــيط.وأضاف املكتب ، أنه حني  ومن دون أي وس

إجناز املعاملة تُرسل رسائل نصية للمقترض 
ــار إلى أن مصرف  ــه باملبلغ املمنوح.يش تعلم
ــلف  ــابق، منح س ــيد أعلن في وقت س الرش

للموظفني وتخفيض الفائدة من ٨٪ إلى ٥٪.

ــمية  ــورية الرس ــرت وكالة االنباء الس ذك
ــت ٣٠  ــة نقل ــوات االمريكي ــانا، ان الق س
ــوريا الى  ــا محمال بالنفط من س صهريج
ــد احلدودي.ونقلت  ــر الولي ــراق عبر معب الع

الوكالة عن مصادر محلية قولها إن قافلة 
ــة للقوات  ــن ٣٠ صهريجاً وناقل ــة م مؤلف
ــتخرج  ــة بالنفط املس ــة محمل االمريكي
من اآلبار في اجلزيرة السورية غادرت مساء 
أمس االول إلى األراضي العراقية عبر معبر 

ــكة  ــة اليعربية بريف احلس الوليد مبنطق
ــة،  االمريكي ــوات  الق ــيطر  الشرقي.وتس
ــد على  ــة قس ــوريا الدميقراطي ــوات س وق
ــي منطقة اجلزيرة  غالبية حقول النفط ف

السورية مبحافظتي احلسكة ودير الزور.

ــاعدات العراقية  ــل ، ان املس ــت وزارة النق اعلن
ــاء ام قصر اجلنوبي الى  بصدد االنطالق من مين
ــحن الباخرة بنحو  ــيرة الى انه مت ش لبنان، مش
ــاعدة للشعب  ١٠ االف طن من الطحني كمس

ــل عمليات  ــوزارة انها تواص ــت ال اللبناني.وقال
شحن وحتميل الباخرة ( البصرة ) الراسية على 
ــر اجلنوبي  ــي ميناء ام قص ــف رقم (٤) ف الرصي
ــاعدات التي  ــن املس ــزء م ــني كج ــادة الطح مب
يقدمها الشعب العراقي الى الشعب اللبناني 

الشقيق، مبينة ان املساعدات العراقية بصدد 
االنطالق من ميناء ام قصر اجلنوبي.واضافت انه 
مت شحن الباخرة بنحو ١٠ االف طن من الطحني 
كمساعدة للشعب اللبناني الشقيق والوقوف 

معه في الظرف الراهن.
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ــة والتعدين  ــال مدير ادارة الصناع ق
ــران  مه ــة  مدين ــي  ف ــارة  والتج
ــرب)، االحد، ان  ــة ايالم – غ (مبحافظ
احلركة املرورية للشاحنات العراقية 
االيرانية  ــادرات  ــلع الص احململة بس
ــكلة  ــي كانت متوقفة اثر مش والت

ــة احلدودي  ــر زرباطي ــرات في معب ط
ــى طبيعتها. وفي  العراقي، عادت ال
ــس االحد، اوضح  ــادة صحفية ام اف
ــة انباء  ــب وكال ــرزاد مرادي، بحس ف
ــة  عراقي ــاحنة  ش  ٢٠٠ ان  ــارس،  ف
ــلع االيرانية اضطرت  محملة بالس
ــران الدولي  ــف مبنفذ مه ــى التوق ال

ــعة  ــراء عطل في جهاز االش من ج
ــينية لدى معبر زرباطية، لكن  الس
ــؤولني املعنيني  ــة املس ــد متابع بع
ــار  ــاورات املستش ــران ومش في مه
ــداد، ازيلت  ــاري االيراني في بغ التج
ــاف، ان  ــكلة حاليا. واض ــذه املش ه
ــة  ــت محمل ــاحنات كان ــذه الش ه

ــة  والفاكه ــة  الغذائي ــات  باملنتج
ــن ايران،  ــواد البناء م واخلضروات وم
ــتطاعت بعد توقف اسغرق  وقد اس
يومني عند بوابة زرباطية ان تغادر الى 
ــة عصر امس االول  االراضي العراقي
االقتصادي،  املسؤول  السبت.ولفت 
ــي فيروس كورونا،  الى انه قبل تفش

كان معبر مهران يستقبل يوميا ما 
ــاحنة،  ــني ٨٠٠ الى ٩٠٠ ش يتراوح ب
لكن بعد فرض القيود الصحية من 
ــاء انخفضت احلركة  ــراء هذا الوب ج
ــدودي  ــر احل ــذا املعب ــي ه ــة ف املروري
ــماح  ــبوع والس الى يومني في االس

بالعبور لـ ٥٠٠ شاحنة نقل فقط.
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ــبت املاضي     افاد مصدر امني، الس
ــد  احلش ــن  م ــن  عنصري ــة  باصاب  ،
العشائري باشتباكات مع داعش في 
املصدر  ديالى.وقال  جلوالء مبحافظة 

ــاص داعش  ــع عن ــتباكات م ، إن اش
ــة ام احلنطة بناحية جلوالء. في قري

ــتباكات  االش أن  ــدر  املص ــاف  وأض
ــن من  ــة عنصري ــن اصاب ــفرت ع اس

احلشد العشائري بجروح.
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ــط، خالد  ــن وزير التخطي    أعل
ــد،  األح ــس  ام ــم،  النج ــال  بت
ــات مع  ــراق ٣ اتفاقي ــع الع توقي
ــي ملواجهة فيروس  األورب االحتاد 
والطاقة  االقتصاد  ودعم  كورونا 
ــرت الوزارة  ــودة النازحني.وذك وع
ــراق واالحتاد االوربي وقعا  ، إن الع
ــددا العمل  ــة جديدة، وم اتفاقي
ــار  إط ــي  ف ــرى،  اخ ــني  باتفاقيت
ــترك بني الطرفني،  التعاون املش
ــالث  الث ــات  االتفاقي أن  ــا  مبين
ــب العراقي وزير  وقعها عن اجلان
ــد بتال النجم،   التخطيط، خال
ــن االحتاد االوربي،  فيما وقعها ع
ــفير االحتاد لدى العراق مارتن  س
ــة  االتفاقي أن  ــت،  هوث.وأضاف
ــدمي دعم  ــن تق ــدة،  تتضم اجلدي
ــراق، ملواجهة جائحة  مالي  للع
ــي  التعاف ــم  ودع  ،١٩ ــد  كوفي
ــادي، وبناء  ــي- االقتص االجتماع
الدولة، من خالل خلق الوظائف 
وحتسني الدخل، وترسيخ حقوق 
إلى  النازحني  ــادة  وإع ــان،  االنس
مناطقهم.وقال وزير التخطيط، 
أنه اتفقنا مع االحتاد االوربي على 
الطاقة   باتفاقية  ــل  العم متديد 
ــى  عل ــل  العم ــن  تتضم ــي  الت

بالتعاون  الطاقة،  حتديث قطاع 
ــي، بهدف اجراء  مع البنك الدول
إصالحات في قطاعي الكهرباء 
ــيرا إلى أن االتفاقية  والغاز، مش
ــرى االتفاق على  الثانية التي ج
ــت في  ــا، كان ــل به ــد العم متدي
ــاد وخلق  ــم االقتص ــال  دع مج
ــاهمة  ــل، عبر مس ــرص العم ف
االحتاد االوربي من خالل منظمة 
ــروع  ــذ مش ــكو، لتنفي اليونس
القدمية  ــل  املوص ــاء مدينة  احي

ــة أيضا على  ــوي االتفاقي وتنط
ــبل العيش للشباب  حتسني س
في محافظة البصرة، من خالل 
تنفيذ باقة من املشاريع  املهمة. 
ــفير االحتاد  من جانبه، اعرب س
ــعادته  االوربي مارتن هوث عن س
ــا، أن  ــات، مبين ــع االتفاقي بتوقي
ــدان ذات  ــن البل ــد م ــراق يع الع
األولوية ضمن خطة االستجابة 
ــا االحتاد  ــي ينفذه ــة الت العاملي
ــة الصحة  ــاون مع منظم بالتع

العاملية، للمدة من ٢٠١٩-٢٠٢٣.
ــي،  ــاد االورب ــفير االحت ــت س ولف
ــى أن االحتاد  ــان إل ــب البي بحس
يساهم ايضا في تنمية القطاع 
ــهل  ــة س ــي منطق ــي ف الزراع
نينوى، وتسهيل عودة النازحني، 
ــاريع التي  ــا أن عدد املش مضيف
ــي بتنفيذها  ــوم االحتاد االورب يق
لدعم التنمية في العراق بلغت 
ــدة من  ــالل امل ــروعا خ (٦٩) مش

٢٠١٦ لغاية عام ٢٠٢٤.

ــني  ــرس الثوري اإليراني اللواء حس ــف القائد العام للح كش
سالمي، عن ثمن دم قائد فيلق القدس اجلنرال قاسم سليماني، 
ــالمي في  الذي اغتالته أمريكا في أوائل العام احلالي. وقال س
ــعر مبرارة  ــع التلفزيون اإليراني، إنه على أمريكا أن تش حوار م
ــم سليماني، معتبرا أن الثمن  الثأر لدم القائد الشهيد قاس
ــي األمريكي.واضاف ان هذا  ــو انهيار النظام السياس لدمه ه
النظام سیذوق طعم انتقام قاس جراء ما أقدم علیه، مشيرا 
ــنه احلرس الثوري على قاعدة  الى الهجوم الصاروخي الذي ش
ــذا الهجوم أننا ال  ــي العراق.وتابع لقد أثبتنا به ــد ف عني األس
نخشى أمريكا وفرضنا إرادة الشعب اإليراني على العدو، ولم 
نكن نهدف في هذا الهجوم لقتل اجلنود األمريكيني، الفتا الى 
ان النظام السياسي ونظام الهيمنة األمريكي يجب أن يدفع 
ثمن اغتياله احلاج قاسم سليماني ويجب أن يزول هذا النظام 
ــا ليس انتقاما  ــفير في مكان م ــل عدد من اجلنود أو س ألن قت
ــد العام للحرس الثوري، أننا ال  ــبة لنا. وتابع القائ عادال بالنس
ــني األمريكيني،  ــليماني ب ــخصا يوازي قيمة القائد س نرى ش
ــتذوق طعم انتقام قاس  ــن على أمريكا أن تعلم بأنها س ولك
ألن الشهيد سليماني كان له في أعناقنا حق اجلهاد ٤٠ عاما 
ــيا  ــال األمريكيون ونظام هيمنتهم انتقاما قاس ويجب أن ين
في هذا الصدد، معتبرا الشهيد سليماني شخصية متميزة 
ــيخ جبهة املقاومة وإفشال  وبارزة وكان له دورا كبيرا في ترس
ــي وبريطانيا وحلفائها  ــات أمريكا والكيان الصهيون سياس
ــار إلى أن قائد فيلق القدس اإليراني، اجلنرال  في املنطقة. يش
ــليماني، قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في  ــم س قاس
ــة نائب رئيس  ــي املاضي، برفق ــهر كانون الثان ــث من ش الثال

هيئة احلشد الشعبي السابق، أبو مهدي املهندس.

ــالوي، امس األحد،  ــن كتلة الصادقون فاضل الفت اكد النائب ع
ــكانية لعام ٢٠١٠  ــتعتمد البيانات الس ــات اخملتصة س ان اجله
ــف احملافظات، الفتا الى  ــد الدوائر االنتخابية في مختل في حتدي
ــية حول الدوائر  ــأن للكتل السياس ــاك اراء مختلفة بش ان هن
ــالم كتلته، إن  ــب اع ــددة باحملافظات. وقال الفتالوي بحس املتع
ــرى مجموعة دوائر  ــون دائرة واحدة وأخ ــض احملافظات قد تك بع
ــيحدد هذه االلية وفقا  وهذا االمر مناط مبجلس النواب الذي س
ــية  ــون االنتخابات اجلديد.وأضاف أن هناك صراعات سياس لقان
ــول قانون  ــية ح ــض الكتل السياس ــن قبل بع ــات) م و(مزاجي
ــات، حيث تعمل بعض األطراف على جعل القانون وفق  االنتخاب
ــه مفوضية االنتخابات  ــاتها، وهو مايتوجب ان تتدخل ب مقاس
ــة االقتراع. ــة اجراء عملي ــل تنظيم آلي ــال القانون من اج ورج

ــيكون  ــد الدوائر االنتخابية س ــراء االنتخابات وحتدي ــني ان اج وب
ــكانية لعام ٢٠١٠، وهو مايتوجب على وزارة  وفقا للبيانات الس

التخطيط حسمه في األيام املقبلة.
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ــد، إلى  ــالوي، امس األح ــان الفت ــة إرادة حن ــة حرك ــت رئيس دع
ــماح  ــددة على وجوب عدم الس ــتقاللية القضاء، مش دعم اس
ــلطة  ــرى بـالتغول والتمدد على صالحيات الس ــلطة أخ ألي س
ــلطة  ــت الفتالوي في تغريدة لها، إن القضاء س القضائية.وقال
مستقلة ويجب أن يعمل اجلميع على دعم استقاللية القضاء 
وعدم التدخل بشؤونه بالفعل وليس بالشعارات.وأضافت، كما 
ــول والتمدد على  ــلطة أخرى بالتغ ــماح ألي س ويجب عدم الس

صالحيات السلطة القضائية.

ــون النيابية في محافظة ذي قار  ــني النائب عن كتلة الصادق   ب
ــعودي واالماراتي اليزال  عبد االمير تعيبان، أن املال اخلليجي الس
ــة الناصرية واحملافظات اجلنوبية. وقال تعيبان،  يعبث بأمن مدين
ــط املدني امس  ــه، إن عملية خطف الناش ــب إعالم حزب بحس
ــغب هي  ــا رافقها من اعمال ش ــة الناصرية وم ــي مدين االول ف
ــة ذي قار الى الفوضى، مبيناً أن  ــة تهدف الى جر محافظ محاول
املال السعودي واالماراتي اليزال يعبث بأمن الناصرية واحملافظات 
اجلنوبية.وأضاف أن ذي قار شهدت خالل االيام املاضية حالة من 
ــة اال ان هناك  ــور املغلق ــتقرار والهدوء وفتح الطرق واجلس االس
ــيوخ العشائر واملتظاهرين  من ال يريد للمدينة ان تهدأ، داعياً ش
ــلطة  ــلميني والقوات االمنية الى التعاون من اجل فرض س الس

النظام والقانون وطرد اخملربني واملندسني والعصابات.

ــداد، االحد، مبادرة (من صحراء الى خضراء)    اطلقت امانة بغ
ــجار  ــات لزراعة اآلالف من اش ــن املنظم ــع عدد م ــاون م بالتع
ــة االعظمية  ــالكات دائرة بلدي ــت االمانة ، ان م ــون .وقال الزيت
ــرت زراعة اكثر من  ــع منظمات اجملتمع املدني باش ــاون م بالتع
٢٥٠ شجرة زيتون بحديقة الغابة اسفل مجسر البنوك وعدد 
ــمل جميع  ــت، ان املبادرة ستش ــوارع االخرى .واضاف من الش
ــبق مع  ــيق مس ــب جدول وتنس قواطع الدوائر البلدية بحس

املنظمات املشاركة باملبادرة.

ــد، ان وزيرها نبيل عبد  ــت وزارة التعليم العالي، امس االح اعلن
ــة النهرين.وقالت  ــا جلامع ــاوي رئيس الصاحب كلف علي الش
ــث العلمي نبيل كاظم  ــر التعليم العالي والبح ــوزارة ان «وزي ال
عبد الصاحب كلف علي الشاوي رئيسا جلامعة النهرين». وجدد 
ــا اجلامعات  ــة التي تضطلع به ــه وتقديره للمهم ــر تثمين الوزي
ــدا على «تنمية  ــذه املرحلة، مؤك ــية في ه وطواقمها التدريس
ــارات التطوير في ضوء املتغيرات احلالية».وتسلم علي عبد  مس
العزيز الشاوي مهمته اجلديدة من سلفه محمد صاحب مهدي 
الطائي، وأعرب عن ثقته أن «اجلامعات العراقية جديرة بأن تأخذ 
ــر بالذكر أن علي عبد العزيز  مكانتها األكادميية املعهودة».جدي
الشاوي تسنم مواقع أكادميية عدة منها عميد كلية الطب في 
جامعة ميسان ورئيس جامعة ميسان وتولى مهام التدريس في 

كليات الطب في عدد من اجلامعات العراقية.
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ــي، ، مرانه  ــة العراق ــوض الطلب يخ
ــرج بجامعة  ــب الب ــى ملع األول، عل

بغداد، حتضيرًا للموسم اجلديد.
ــد خلف،  ــدرب الطلبة، أحم ــال م وق
ــر  ــووورة «نباش ــات لك ــي تصريح ف
ــدة التدريبية األولى بعد  اليوم، الوح
ــهر، وهي  انقطاع دام أكثر من ٦ أش

فترة طويلة».

ــد  أن جنته ــا  ــب علين ــاف «يج وأض
ــن خالل  ــرة، م ــك الفت ــض تل لتعوي
ــتثمار عامل  ــل واس ــزام الكام االلت

الزمن».
وأوضح أن جميع الالعبني سيلتحقون 
ــتثناء الالعبني احملترفني،  اليوم، باس
ــة جلميع  ــات طبي ــت فحوص وأجري
واإلداري.  ــي  الفن ــاز  واجله ــني  الالعب

ــيكتمل  ــق س ــى أن الفري ــار إل وأش
ــكل تام، بانتهاء صفقة الالعب  بش
ــعيتو، حيث مت  ــن ش ــي حس اللبنان

االتفاق بشكل رسمي مع الالعب. 
ــرق  ــر الف ــة آخ ــى أن الطلب ــار إل يش
التدريبات،  ــى  إل ــودة  ــة ع اجلماهيري
ــة بفتح  ــات الصحي ــد قرار اجله بع

التدريبات اجلماعية.

ــوة  الق ــات  انتخاب ــج  نتائ ــفرت  أس
اجلوية، التي أقيمت السبت املاضي، 
ــهاب جاهد  عن فوز اللواء الطيار ش

برئاسة النادي.
ــم،  ــمير كاظ ــن س ــاز كل م ــا ف كم
ــد، وعلي زغير، ومحمد  وحمادي أحم
ــري، وماجد  ــوب،اهللا، وموفق الزهي ص

علي، ورشا طالب، وهيثم كاظم.
ــاء  انته ــد  بع ــب  املناص ــع  توزي ومت 
ــواء  الل ــر  اختي ــث  حي ــات؛  االنتخاب
ا، وسمير كاظم  شهاب جاهد رئيسً
ــا، واللواء محمد صوب اهللا أمينا  نائبً
ــري أمينا ماليًا،  ــر، وموفق الزهي للس
ــد،  ــادي أحم ــن حم ــاء كل م واألعض
ــب، وهيثم  ــا طال ــر، ورش ــي زغي وعل

كاظم، وماجد علي.
ــي تصريحات  ــهاب جاهد، ف وقال ش
ــرت في  ــات ج ــووورة، إن االنتخاب لك
ــت كلمة الفصل  ــواء مثالية ترك أج
ــكل  ب ــار  لتخت ــة  العام ــة  للهيئ
ــي الهيئة  ــن ميثلها ف ــة م دميقراطي
ــني فقط من  ــار اثن ــة، ومت اختي اإلداري
ــابقة، و٧ أعضاء  الهيئة اإلدارية الس
ــاك تغييرًا  ــي أن هن ــدد، وهذا يعن ج

كبيرًا في اإلدارة.

وأشار إلى أن التغيير ال ميكن أن يكون 
ــدى اإلدارة  ــاك رغبة ل ــكليًا، وهن ش
ــة نوعية في  ــدث نقل ــدة لتح اجلدي
ــتوى البنى  ــادي خاصة على مس الن
ــا يليق بعراقة نادي القوة  التحتية مب

اجلوية.
ووعد جاهد، اجلماهير واحملبني بأن نادي 
القوة اجلوية، سيكون بحال مختلف 
ــم املقبلة بشكل  ــيظهر املواس وس
ــتقبلية  ــاك خطة مس ــي وهن إيجاب

للنهوض بواقع القوة اجلوية.

كربالء /
 عبد االمير الكرعاوي

ــة  االندي ــن  م ــداً  واح ــد  يع
ــي  ف ــة  القدمي ــة  الرياضي
ــة  ــة كربالء املقدس محافظ
ــازات  االجن ــر  اكب ــب  صاح
الرياضية حيث خرج العديد 
ــني واملدربني ولكل  من الالعب
ــاب الرياضية ولكن مع  االلع
االلتفاتة  االسف عدم وجود 
من قبل اصحاب الشأن ترى 
ــكو التأخير  ــذا النادي يش ه
ــه  اجنازات ــم  رغ ــال  واإلهم
ــا  لقائن ــوم  الي ــرة..  الكبي
باألستاذ علي الشمري نائب 
الذي  االدارية  ــة  الهيئ رئيس 
ــور النادي عبر  ــا عن ام حدثن

هذا اللقاء 

س/ ما هي اهم مشاركاتكم 
؟

ــح املالية  ــدم وجود املن ج/ ع

ــاركات  ــي قللت من املش الت
االلعاب  ــة  ولكاف ــة  اخلارجي
ــح  اصب ــث  حي ــة  الرياضي

ــى رؤوس  ــوزارة عل ــاد ال اعتم
ــوال لألندية من ايجارات  االم
ــادي  للن ــة  التابع ــات  البناي
ــدم وجود املنح  ولهذا نرى ع
ــة  الرياضي ــة  لألندي ــة  املالي
ــت  كان ــت  الوق ــس  نف ــي  ف
ــاركات اخلارجية كثيرة  املش
ــا الكثير من  وكبيرة وحققن
ــة والعربية  ــازات الدولي االجن
واحمللية وحصلنا على بطولة 
ــة  بطول ــي  ف ــر  الوزي كأس 
املصارعة ( االول على العراق 
ــث على العراق )  ) (اجلودو ثال
ــى اي منحه  ولم نحصل عل
مالية وفي عام ٢٠١٩ شاركنا 
في بطولة اسيا للجودو في 
الكويت وحصلنا على املركز 
ــا  ووعدتن ــيوياً  اس ــابع  الس
الوزارة على منحه مالية ولم 

نحصل عليها حلد االن.
ــج العبني او  س/ هل مت تخري

مدربني من قبل النادي ؟
ــر  الكثي ــا  خرجن ــم  نع ج/ 
ــر الرافد  ــث يعد نادي احل حي
احلقيقي لألندية اجلماهيرية 
ــودو واملصارعة  ــاب (اجل لأللع
ــك  ــي ) وكذل ــس األرض والتن
ــي املنتخب  ــاك العبني ف هن
ــني فريد  الوطني منهم حس
ــا مجموعة  ومهند علي ولن
ــادي  ن ــي  ــني ف ــن املصارع م

اجليش والشرطة.
ــرى االلتفاتة من  س/ كيف ت

قبل وزارة الشباب ؟
ج/ وزارة الشباب لها مخطط 
ــة  االندي ــال  ألفش ــر  كبي
املنح  ــا قطع  اوله الرياضية 
املالية بصورة نهائية وكذلك 

ــة لألندية  عدم اعطاء اهمي
ــت اجنازات واالهم  التي حقق
ــاريع  من ذلك تقدمي عدة مش
ــوزارة وهناك  لل ــتثمارية  اس
ــا  ميتلكه ــرة  كثي ــاريع  مش
ــل على  ــم يحص ول ــادي  الن
ــدم وجود  ــيء منها وع اي ش
ــل الوزارة  ــة من قب اي موافق
لالعتماد على نفسه كمورد 
ــات عمل  ــن معوق ــي وع مال
ــمري ان  النادي فقد قال الش
ــرة منها عدم  ــات كثي املعوق
ــياج للملعب وعدم  وجود س
ــاحة صاحلة للعب  وجود س
ــح للعب نهائياً  وهي ال تصل
ــدم وجود موظفني  وكذلك ع
ألداره  ــني  مخصص وحرفيني 
امللعب وفي ختام اللقاء قدم 

شكره لكادر اجلريدة الغراء.
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ــعى إنتر ميالن للتخلي عن أكثر  يس
ــو الصيفي  ــالل امليركات من العب خ
ــوال يتم  ــول على أم ــاري، للحص اجل

إنفاقها على صفقات جديدة.
ــيو ميركاتو»  ــع «كالتش ــا ملوق ووفقً
ــي بيع  ــر يأمل ف ــإن إنت ــي، ف اإليطال
مدافعه ميالن سكرينيار، مقابل ٤٠ 

مليون يورو.
وأشار إلى أن مانشستر سيتي اهتم 
بضم سكرينيار لبعض الوقت، كما 
ــان جيرمان عن الالعب،  استفسر س
وحدثت بعض املناوشات من توتنهام، 
لكن في النهاية لم يحصل إنتر على 

أي عرض رسمي.
وقال املوقع اإليطالي، إن إنتر يتوقع أن 
ا لسكرينيار،  يقدم سان جيرمان عرضً

في نهاية امليركاتو الصيفي.
ــع  بي ــل  فش ــة  حال ــي  ف أن  ــر  وذك
سكرينيار، فإن الالعب ال ميانع البقاء 
ــادة  ــت قي ــر، حت ــم آخ ــال ملوس والقت

أنطونيو كونتي.
ا للتخلي  ــعى أيضً وأوضح أن إنتر يس
عن خدمات مارسيلو بروزوفيتش في 
امليركاتو اجلاري، لكن بشرط احلصول 

على عرض مناسب.
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نبض الشارع

علي البحراوي

ــالح أنه من طراز  ــت النجم املصرى العاملى محمد ص يثب
ــة وجناحاته فى  ــه الكروي ــى جانب إمكانيات ــد وأنه إل فري
ــب عربى فهو  ــم يحققها أى الع ــهرته التى ل إجنلترا وش
ــانى  ــتوى اإلنس ــان من طراز فريد ومواقفه على املس إنس
ــر وقريته  ــتوى العالم ومص ــى مس ــب حصرها عل يصع
ــى قريته  ــتمرة ألهال ــاهمات الكبيرة املس ــج.. واملس جنري
ــر من  للنهوض بها ورفع العبء عن كاهل الكثير من األس
جيرانه التى لم تغير الشهرة وال املال الطريقة اإلنسانية 
ــتحق لقب  ا.. صالح يس ــل بها معهم جميعً التى يتعام

«سفير اإلنسانية.. والكرة املصرية».
ا عنهم.. تأكد ذلك  ا وليس بعيدً فهو مساند لزمالئه دائمً
ــة «هاتريك» مع ليفربول فى  باحتفاله بعد أهدافه الثالث
أولى مبارياته بالدورى اإلجنليزى أمام ليدز يونايتد.. احتفل 
ــى واملنتخب الوطنى  ــا».. جنم األهل ــة «مؤمن زكري بطريق
ــة منذ فترة.. ويعانى من  ا صحية صعب الذى يواجه ظروفً
ــبب  ــم مما تس ــرض نادر يؤدى لضمور فى عضالت اجلس م
ــهور طويلة.. ويحتاج  ــرة القدم منذ ش ــى ابتعاده عن ك ف
ــن معظم  ــا يحدث م ــو بالفعل م ــع.. وه ــاندة اجلمي ملس
ــة.. كل التحية لصالح الذى  ــني فى مختلف األندي الالعب
ــى العالم..  ــوى دورى ف ــارك فى أق ــاند مؤمن وهو يش يس

ودعواتنا ملؤمن بالشفاء التام والعاجل.
ــاركة كل املصريني فى أفراحهم  ــف صالح فى مش ومواق
ــا انتقل  ــر ٢٠١٥ عندم ــرة منها فى فبراي ــم كثي وأحزانه
ــى اإلجنليزى..  ــا اإليطالى معارًا من تشيلس إلى فيورنتين
ــل نفس العدد من  ا لرحي ــص رقم ٧٤ تخليدً ارتدى القمي
ــعيدى فى  ــاراة املصرى البورس ــر األهلى عقب مب جماهي
الدورى املصرى قبلها بـ٣ سنوات.. ومع بداية مسيرته مع 
ــجيل فى شباك  فيورنتينا اإليطالى جنح صالح فى التس
ساسولو.. ولكنه رفض االحتفال.. وظهر وهو يقبل شارة 
ــوداء حتمل شعار الزمالك بعد سقوط ٢٠ من جمهوره  س

قبل مواجهة إنبى فى الدورى.
وله الكثير من املواقف اإلنسانية مع األطفال فى مختلف 
ــكار الذى  دول العالم، حيث حرص على زيارة الطفل أوس
ــرت والدة  كان يحلم مبقابلة صالح وهو ما حققه له ونش
الطفل صورة لهما معا.. ووجهت الشكر للنجم املصرى 
ــزل.. باإلضافة  ــا بزيارته فى املن ــى حتقيق أمنية طفله عل
ــن ذوى الهمم والقدرات  ــى اهتمامه الكبير باألطفال م إل
ــانية ويلبى  ــن يتعامل معهم مبنتهى اإلنس اخلاصة الذي
ــى أصبح محمد صالح  ــم.. وفى فبراير املاض ــب له أى طل
ــر أدوات التعلم  ــدة الذى يوف ــج األمم املتح ــفيرًا لبرنام س

الرقمية لالجئني من الدول األخرى املتواجدين فى مصر..
ولذلك ليس غريبًا أن تسمع أن محمد صالح حاليًا يحتل 
ــني أثرياء فى كرة  ــى قائمة أكثر ١٠ العب ــز اخلامس ف املرك
ــون دوالر فى  ــروة ٣٧ ملي ــتوى العالم بث ــى مس ــدم عل الق
ــس االقتصادية منذ عدة  ــر الذى أعدته مجلة فورب التقري
ــى ١٢٦ مليون دوالر.. ثم  أيام.. وتصدر القائمة ليونيل ميس
ــيلفا  ــتيانو رونالدو ١٧٧ مليون دوالر، ثم نيمار دا س كريس

٩٦ مليون دوالر، وكيليان امبابى الرابع ٤٢ مليون دوالر.

سفري اإلنسانية.. 
والكرة اِّـصرية

نادي القوة الجوية ينتخب إدارة جديدة

علي الشمري  نائب رئيس الهيئة االدارية لنادي الحر الرياضي يحمل 
وزارة الشباب والرياضة مسؤولية افشال مهام االندية الرياضية

ــم  ــواريز مهاج ــس س ــات لوي ب
ــي امليركاتو  ــلونة، حائرًا ف برش
ــن  ــرج م ــد أن خ ــي، بع الصيف
ــابات مدربه رونالد كومان،  حس
ــرى من  ــة أخ ــه صدم ــم تلقي ث

يوفنتوس.
وكان أندريا بيرلو مدرب اليوفي، 
ــواريز لن  صرح أمس البت، أن س
ــوز، ألن  ــيدة العج ــم للس ينض
إجراءات حصوله على اجلنسية 

. اإليطالية حتتاج وقتًا طويالً
ــدو  «مون ــة  لصحيف ــا  ووفقً
ــإن  ف ــبانية،  اإلس ــو»  ديبورتيف
فابيو باراتيتسي املدير الرياضي 
ــخصيًا  ش ــل  اتص ــي،  لليوف
ــادي  الن أن  ــه  وأبلغ ــواريز،  بس
ــن  ع ــر  النظ ــرف  ص ــي  اإليطال

الصفقة.
ــغ  أبل ــي  باراتيتس أن  ــت  وأضاف
ــواريز أن يوفنتوس لديه  أيضا س
ــني  ــاق كامل مع البوس اآلن اتف
ــم روما،  ــو مهاج ــن دجيك إيدي

وسيحسم الصفقة قريبًا.
ــارت الصحيفة إلى أن هذا  وأش
ــاز  ــد أن اجت ــاء بع ــال ج االتص
ــارات  ــلونة اختب ــم برش مهاج
ــية  اجلنس ــى  عل ــول  احلص

اإليطالية في بيروجيا.
كان  ــواريز  س أن  ــت  وأوضح
ــال إلى  ــي االنتق ــر فقط ف يفك
ــب تلقيه اتصاال  يوفنتوس، عق
ــن فريق  ــان للبحث ع ــن كوم م
ــورات األخيرة  التط جديد، لكن 
ــتقبل الالعب غير  ــت مس جعل
ــا من نهاية  ــح قبل ١٥ يومً واض

امليركاتو الصيفي.

يوفنتوس يصيب سواريز بالحرية

ــوم األحد،  ــي بريطاني، الي ــف تقرير صحف كش
ــأن امليركاتو الصيفي لفريق  عن تطور جديد بش

برشلونة.
ــلونة يعمل بقوة خالل الفترة املاضية  وكان برش
ــو  ــا جورجيني ــة، أبرزه ــن صفق ــر م ــم أكث حلس
ــول، وممفيس ديباي  ــط ليفرب فاينالدوم العب وس

مهاجم ليون، بطلب من املدرب رونالد كومان.
ــة «ميرور» البريطانية، فإن رابطة  ا لصحيف ووفقً
ــلونة حاليًا من إبرام أي صفقة  الليجا متنع برش
ــن ينتقال إلى «كامب  ــدة، لذا فإن الالعبني ل جدي

نو».
ــادات مالية صارمة  ــارت إلى أنه مت فرض إرش وأش
على أندية الليجا في أعقاب أزمة فيروس كورونا، 
ــوال التي ميكن  ا لألم ــت الرابطة حدً حيث وضع
ــا على االنتقاالت واملوظفني هذا الصيف،  إنفاقه
وذلك اعتمادًا على النتائج املالية للنادي في آخر 

٥ سنوات.
ــا كان أكثر املتأثرين بقرارات  وأوضحت أن البارس
ــني  ــغ ٥١٠ مالي ــب تبل ــع روات ــه يدف ــا، ألن الليج
ــمح له بشراء أي  ــنويًا، لذا لن يس إسترليني س
ــادي األموال أوالً من  ــب جديد ما لم يجمع الن الع

املبيعات.
ا على برشلونة تقدمي نفس  وذكرت أنه يجب أيضً
ــبانية، بعد  ــى احلكومة اإلس ــغ الصفقة إل مبل
ــاعدة مالية  حصول األندية في الليجا على مس

خالل أزمة كورونا.
ــا  وقالت الصحيفة إن أزمة كورونا كلفت البرس
ــهر، حيث طلب  ــترليني في ٦ أش ٣٠٠ مليون إس
ــى ما يصل إلى ٧٠٪ من  جنوم الفريق احلصول عل

رواتبهم.
ــة  ــى موافق ــل عل ــلونة حص ــت أن برش وأضاف
ــخصية  ــروط الش ــأن الش فاينالدوم وديباي بش
ــي، لم يصبح  للعقد، لكن مع بقاء ليونيل ميس

لدى البارسا أي أموال لعقد صفقات جديدة.

مفاجأة.. برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة

الطلبة العراقي يدشن تدريباته للموسم الجديد

 متابعة / 

 متابعة / 

 متابعة / 



مقاالت

حمارضات من ايام عاشوراء..من قتل اإلمام ”ع“ ؟

نوفل شاكر

ــم  للقل  » ــني:  حس ــدام  ص ــول  يق
ــدة». ولكنه ال  وّهةٌ واح ــة فُ والبندقي
وّهة،  يقول إلى أي رأسٍ تُسدِّدُ هذه الفُ
ــك لألدباء، وليس  بل يترك توضيح ذل
ــم مواهبه األدبية  ــرق اإلعدام، برغ لف
ــن كتابة ثالث  ــي مكنته م الفذة الت
ــن يبحث  ــدة حربية!م ــات وقصي رواي
ــي جعلت  ــباب الت ــي طبيعة األس ف
ــي  العرب ــث  البع ــزب  ح  » ك  ــاً  حزب
ــظ على  ويحاف ــوز  يح ــتراكي»  اإلش
ــة متثلت  ــي العراق حلقب ــلطة ف الس
ــيجد بأنّ  ــف، س ــود ونص ــة عق بثالث
ــباب وأهمها هو  ــذه األس ــن أحد ه م
ــة تبعيث  ــذا احلزب في عملي جناح ه
ــة  عملي ــكرية.إنّ  العس ــة  املؤسس
ــكرية، هي  ــة العس تبعيث املؤسس
تطورٌ جذري لطبيعة تداول السلطة 
ــداول القائم على  في العراق، هذا الت
ــإنّ  ــك ف ــكرية، وبذل ــة العس الصيغ
ــة العسكرية  االعتماد على املؤسس
ــون العواقب،  ــن ومضم ــر آم كان غي
مالم يتم حتويل اجليش إلى مؤسسة 
ــنّ اخلطوة األكثر  ــرة بعثياً.لك محتك
ــورة من ذلك، كانت التي حققها  خط
ــذي يحمل  ــني ( املدني ال صدام حس
ــير  ــكرية) في الس ــة عس ــى رتب أعل
ــع في عسكرة اجملتمع،  بأشواط أوس
ــداً إلدارة  ــكالً فري ــك ش ــاً بذل محقق
ــهولة من  ــن فيه بس ــلطة، متك الس
ــك اجلوانب  ــع، مبا في ذل ــادة اجملتم قي
املدنية.إن عالقة العسكر بالسلطة 
ــيس  «  ترجع بداياتها إلى بداية تأس
احلكم الوطني في العراق». فقد كانت 
رموز املؤسسة العسكرية هي أول من 
ــني امللك فيصل  ــتُمزجت في تعي اس
ــية،  األول، وتولى قادتها مراكز سياس
ــكريون نسبة  ٪ ٦١ من  وشغل العس
املناصب الوزارية للفترة١٩٢١- ١٩٥٨، 

إنّ طبيعة النظام امللكي في العراق، 
ــكري  ــى تكريس الوجود العس أدّت إل
ــية،  في احلياة االجتماعية والسياس
ــى الوظائف  ــة عل ــالل الهيمن من خ
ــة في هيكل الدولة الفتية،  احلساس
حتى املدنية منها، كاملديرين العامني، 
ــة، ومديري األقضية  ومتصرفي األلوي
الوظائف.لقد  ــن  م والنواحي وغيرها 
ــكيل  ــش في تش ــم دور اجلي مت تعظي
ــه إلى جهاز  ــن خالل حتويل ــة، م الدول
قمعي ملصلحة الدولة، وأُسندت إليه 
ــات والثورات  ــع االنتفاض مهمات قم
ــع اإلنتفاضة  ــا قم ــتمرة، وأبرزه املس
ــة  اجلماعي ــادة  واإلب  .١٩٣١ ــة  الكردي
ــني  ــع اآليزيدي ــوريني ١٩٣٣. وقم لآلش
١٩٣٥. وسحق عشائر الديوانية ١٩٣٦.

إنّ شعار « أهللا... امللك... الشعب» كان 
شعاراً شائعاً في الدول ذات األنظمة 
امللكية. لكن في العراق فقد مت حتوير 
ــعار ليصبح « اجليش» بديالً  هذا الش
ــزاج «  ــى بقبول امل ــن « اهللا» يحظ ع
ــح  امللم ــاً  ــح الحق ــي» ليصب الوطن
ــي  ــة» الت ــدة « الوطني ــرز للعقي األب
ــة.إنّ  ــة العراقي ــا الدول ــت عليه قام
ــة» هي التي  ــذه العقيدة « الوطني ه
ــيطرة  ــكريني من الس ــت العس ن مكّ
ــد أن حتولت  ــد األمور، بع ــى مقالي عل
ــي  الدبابة إلى مفردة للغزل السياس
ــت انقالبات ١٩٣٦  ــراق، فحدث في الع
ــلطة  و١٩٤١ و١٩٥٨ وانتقل زمام الس
ــكريني محترفني، بل  ــدي عس ــى أي إل
ــالم  ــكرياً كعبد الس أن ضابطاً عس
ــي  ــتورياً ف ــاً دس ــدع نص ــارف، ابت ع
ــح مبوجبه « مجلس الدفاع  ١٩٦٤ من
ــس  ــاركة مجل ــق مبش ــي» احل الوطن
ــس اجلمهورية. ــوزراء في تعيني رئي ال

ــدة « الوطنية»  ــت العقي ــد وصل ولق
ــني الذين  ــدي البعثي ــى أي ــا عل ذروته
ــره  ــوا بتحويل حزب البعث بأس قام
ــة عسكرية استخبارية  إلى مؤسس
ــفاري). من  ــاً مدنية ( الس ترتدي ثياب
ــل اجملتمع  ــك حتوي ــد ذل ــرى بع ثم ج
ــن طريق  ــكرتاريا ع ــى العس ــه إل كل
ــة العامة،  ــكرية: التعبئ قوانني عس
ــعبي،  ــاط، اجليش الش ــوات االحتي ق
ــرة  فت ــد  متدي ــبال،  األش ــني،  الفدائي
ــكرية، شمول خريجي  اخلدمة العس
إنّ  ــكرية.  العس ــة  باخلدم ــات  الكلي
ــاء ارتدوا البدالت املدنية...  كل الرؤس
ــا  ــم، بينم ــكريني منه ــى العس حت
ــداء البزة  ــى ارت ــدام يصر عل ــلّ ص ظ
العسكرية، ويلبس قادته ووزراءه هذه 

البزة، مبا فيهم وزراء الصحة والنفط 
ــط والثقافة والتربية  والري والتخطي
العالي!وصلت  ــم  والتعلي والصناعة 
ــا،  ــى قمته ــكرتاريا إل ــرة العس ظاه
ــكرة الثقافة  عندما متت عملية عس
حتت شعار « أدب املعركة» والتي قدمت 
ــابقات قادسية صدام» و « نص  « مس
ــدة الفاو» و « نص  ــة» و « قصي املعرك
ــريحة كبيرة  الفاو» وقد انخرطت ش
ــاع الثقافة في هذه  نّ ــاء وصُ من األدب
تتويجاً  بذلك  ــابقات، محققني  املس
ــرعناً للعنف والعسكرة  ش ثقافياً  مُ
ــي العراق.وقد  ــا صدام ف التي يقوده
ــاب، عقلية العنف  ترجم بعض الكت
ــص وأعمال  ــذه، بقص ــلطوي ه الس
أدبية، حصدوا فيها اجلوائز. تأمل هذا 
النص املرعب من رواية « خط أحمر « 
ــم الرصيف: « اإلعدام هو احلل  جلاس
ــال الطابور  ــد) للصوص ورج ( الوحي
ــو احلزم.  ــرب. احلزم ه ــس في احل اخلام
ــرق شرقاً. أجل. ولن  وإال لن يكون الش
ــواء معنى بدون(  ــون للتخلف واخل يك
ــت ثمة عقول  ــرس) مادام املوت الش
ــد ذلك وتبحث عنه».إنّ هذا النص  تري
ــدة الدولة القومية بكل  يلخص عقي
ــس  جتلياتها، هذه العقيدة التي تؤس

ــق العنف  ــوم الوطنية عن طري ملفه
ــا بني أقالم  ــكر. الفرق هن ولغة العس
ــدام! إن  ــادة فرق اإلع ــاء وبنادق ق األدب
ــط ناقل  ــس الثقافي _ كوس الطق
ــات الثقافية واالجتماعية_  للموروث
ــر بطرق معقدة، من  ميكن له أن يظه
ــل دعوة إلى  ــا صور مموهة حتم ضمنه
ــكرة  ــكالية عس ــب الوطن!إنّ إش ح
الثقافة، جعلت مثقفاً بعثياً صادقاً 
ــاءلُ  يتس ــم  جاس ــيد  الس ــز  كعزي
ــي أن تتكفل جلنة  ــرة: « أال يكف بحي
ــي أمرٍ ثقافي  ــكرية بالتحقيق ف عس
مع املثقفني؟!» لم يكن عزيز يدرك بأن 
الثقافة لم تكن إال ملحق دعائي في 
ــة ذات احلكم  ــوس الدولة القومي قام
الوطني.يكتب وارد بدر السالم ( أحد 
ــية صدام) : « واحترقت  شعراء قادس
ــر كان باإلمكان أن  ــا على حاض قلوبن
ــا به بعد  ــا الذي رضين ــى حاضرن يبق
ــالم الذي  ــى، حاضر الس ــرب األول احل
كان ملكنا، احلاضر الذي انتزعناه من 
أسنان تلك احلرب بالدماء والشهداء 

والصبر الرجولي الطويل». 
ــد الذي ظلّ يحتفظ  ليس وارد الوحي
ــرون  فكثي ــتاجليا»،  نوس ال»  ــذه  به
غيره تضجُّ صدورهم باحلنني إلى أيام 

ــك نراهم  ــه اجمليدة، لذل صدام وحروب
يتحسرون بألم على أيامها وأجوائها 
ــك بوجعٍ «  ــجن! يحدث ــرة للش املثي
ــا الذهبية الغابرة،  وطني»  عن أيامه
ــف: « كانت هناك  ويقول لك بتحس
ــة وطنية  ــن دول ــث ع ــة!»إنّ احلدي دول
ــا اجلهنمية،  ــري احلنني إلى أيامه يج
ــي حقيقته  ــا املظلمة هو ف ولياليه
ــهم  ــن وهم وطني. وقد أس حديثٌ ع
ــن مليون  ــادة أكثر م ــم بإب ــذا الوه ه
م  ــحق ثالثة أجيال، وحطّ عراقي، وس
اقتصاد البلد، وجعل روح العراق رماداً 
للفجيعة. ورغم ذلك فما زال شعراء 
لذلك  ــون  يحن وإعالميون  ــون  ومثقف
الوهم، ويتباكون على أعواد مشانقه 
ــذا الوهم  ــم ذلك فإنّ ه الرهيبة!ورغ
ــازال حاضراً في « اخلطاب الوطني»  م
ــام واحلقائق  ــلة األوه اليوم. إن سلس
ــلة  ــلة، وهي سلس ــة ومتناس طويل
ــي أحد طرفيها الوطن كوهم  يقف ف
ــر الوطن  ــي الطرف اآلخ ــل، وف متخي
ــة متمثلة باخلراب.  كحقيقة، حقيق
ــوس الوطني الواهم ال يرى في  املوس
ــة لقهر اآلخر وإذالله.  الوطن إال صيغ
ــي ولكنه مقدس!وهمٌ  أنه وهم وحش
ــى جيشٍ  ــره إل ــاً بأس ــول مجتمع ح

ــكري  ــير وفق مارشٍ عس كامل، يس
ــودة «  ــيعه أنش ــزي حزين تش جنائ
ــي، ويعبر عنه  ــداود القيس داميني» ل
ــني  ــني آل ياس ــاعر محمد حس الش
ــدة عمودية  ــي قصي ــدق تعبير ف أص

يقول فيها:
« مشينا لساحات النضال وتربها

يهلّلُ    ترحيباً    بنا        ويُكبِّرُ
نا في جانحيهِ معسكرٌ   وإنْ ضمّ

ففي كلِّ نبضٍ من دمانا معسكرُ»
الثقافية  الهوية  ــكرتاريا هي  العس
للعراق البعثي، فهي نبض احلياة التي 
ــه األمثل لهذا النظام.  تعكس الوج
فالوطن في مفهوم الشاعر البعثي 
واملواطن  ــكرياً،  أصبح مفهوماً عس
ــرة حربية لهذا املفهوم.  ماهو إال ذاك
ــذ الوالدة، حالمٌ  فهو كائن حربي من
باملعركة، وحاملٌ لذاكرتها، كما تنبأ 
بذلك الشاعر البعثي حميد سعيد 
ــهيد  ــراقات الش ــدة « إش ــي قصي ف

عباس بن شلب» قائالً:
« كلُّ امرأةٍ حملت..

..   كلُّ امرأةٍ لم حتملْ بعدُ

  ستنجبُ ذات مساءٍ
  ولداً بكراً

ــماء  .. وأس ــربِ ــخ احل ــظ تاري   يحف
الشهداء».

ــامي  ــي اآلخر س ــاعر البعث ــا الش أم
مهدي، فيحمل رؤيةً متقدمة للوطن، 
ــكان كل من يكتب أن  ــة ليس بإم رؤي
ــو بودقة بعثية  ــا، فالعراق ه ميتلكه
ــارود والدم  ــا الب ــزج فيه ــة، ميت صرف

والرمل والسواتر:
 « يكتبُ الناعمون عن احلب واحلرب

    أو يكتب القاعدون
   غير أنّ الوطن

   هو غير الذي يعرفون
   وغير الذي يكتبون

   الوطن هو في الساتر املتقدم
   في فوهة البندقية

   في الدم والرملِ
   في صولة الصائلني».

لقد رسم أدباء التعبئة، صوراً وهمية 
ــهمت  ــن. صوراً أس ــة عن الوط مزيف
ــكرتاريا  ــق جيل معبأ بالعس في خل
ــون التباهي فيها  ــة. صوراً يك البعثي
مبالبس اجليش : « كنتُ أفرح وأنا أراك 
ــك  ــي البيريه ومالبس ــام البنات ف أم
ــكرية» ( صالح األنصاري قصة  العس
« معهم»). صورة ترسم لنا أباً يفخر 
بأبنائه اجلنود اخلمسة الذين منحهم 
للوطن كما في قصة « بطل حقيقي» 

ــورةً يخجل  ــون الروضان. ص ــد ع لعب
فيها األب حينما يؤسر ابنه الوحيد: 
ــموه في احلي ( أبو األسير)، وكان  « س
ــي رواية «  ــك اللقب». كما ف يكره ذل
ــم الرصيف. ولكن  خط أحمر» جلاس
ــاء التعبئة  ــكري ألدب هذا اجلو العس
ــم البعض، فاجته  ــبع نه لم يكن يش
أحدهم إلى املستقبل، بصيغة حلم 
تعبوي. ففي قصة « اليوبيل الذهبي» 
ــعيد، يذهب  ــي لفتة س ــاص عل للق
القاص في رحلة للمستقبل إلى عدد 
من العقود من السنني. فيظهر على 
القدامى  التلفزيون املقاتلون  شاشة 
ــاهموا في حترير الفاو. ويروي  الذين س
ــاهد  قائدهم قصة التحرير. أما املش
العجوز الذي كان شاباً في العشرين 
عند نشوب املعركة، فأنه يهتف بزهو 
ــرى الضابط القدمي  من أعماقه وهو ي
ــيدي»!إنّ هذا الشعور  : « أشكرك س
املفعم بالعبودية العسكرية، يترجم 
ــة  ــة املتخيل ــم الوطني ــوح وه بوض
ــم أصبح  ــض. فحتى احلل ــدى البع ل
ــكرياً. وحتى اجلندي الذي تسرّح  عس
ــني عاماً الزال  ــن اجليش قبل خمس م
يتقيأ مفردة العبودية العفنة من فمه 
« سيدي»!هذه الصور األدبية تبني لنا 
ــتبد، ليس هو فقط  بأنّ احلاكم املس
ــعبه، فالرعية املشوهة  من يشوه ش
ــويه حكامها.  ــاً تش ــا أيض بإمكانه
ــد الواحد هذه  ــاول عبد الرزاق عب يتن
العالقة التبادلية للتشويه مخاطباً 

سيده صدام:
ــيدي»؟   ــا « يا س ــتُ علمتن ــل قل «  ه

أبداً!

! أدري  بأنّكَ   تأبى أيهاالرجلُ
: صدى     وأبيتَ لي ذات يومٍ أنْ أقولَ
كناوقد قلت العراقيون ما ضؤلوا»

 » ــة  الوطني  » ــذه  ه ــت  فعل ــاذا  م
ــني  ــخصية مثل حس ــوهة بش املش
كامل؟ حملها معه في حقيبة سفر 
ــه احلنني  ــم أرجع ــة زعل، ث ــي حلظ ف
ــه! وهناك  ــلمها إلى قاتل إليها ليس
ــعرون  ــرون ويش ــن يفك ــرون مم الكثي
ــني كامل هذه... يحنون  بطريقة حس
ــذي  ــن ال ــى الزم ــل، ال ــن اجلمي للزم
ــم في كل  ــن حريته ــون فيه ع يتخل
ــجانيهم. فهنالك اآلن  حلظة إلى س
ــتقتال من أجل أن  من « يناضل»  باس
يظل عبداً سعيداً منتشياً بسعادته 
ــنٍ تهيمن على زِمام  التي حتن إلى وط

قيادته قبضات صدام!.

عباس كاطع اِّـوسوي 

ــام  اإلم ــة  قتل ــن  ع ــث  احلدي ان 
ــالم وشهداء  ــني عليه الس احلس
ــتلزم منا اوال الرجوع  الطف، يس
عَ  ــر، ( وَوُضِ ــم يذك ــى القران، ال ال
نيَ  قِ ــفِ شْ نيَ مُ رِمِ

ْ ُ رَى اجملْ تَ تَابُ فَ الْكِ
الِ  نَا مَ ــا وَيْلَتَ ــونَ يَ ولُ ــهِ وَيَقُ ي َّا فِ ممِ
يرَةً وَالَ  غِ ــادِرُ صَ تَابِ الَ يُغَ ا الْكِ ــذَ ٰ هَ
ا  وا مَ دُ ــا � وَوَجَ اهَ صَ  إِالَّ أَحْ

ــرَةً ي بِ
كَ

لِمُ رَبُّكَ  ــرًا � وَالَ يَظْ اضِ ــوا حَ لُ مِ عَ
ــل ان موبقة  ــل يعق ا )، فه ــدً أَحَ
ــالء اهتز  ــرة وجرمية مثل كرب كبي
ــم يحصيها، وقد  ــرش، ل لها الع
ــارة  ــار اليها ضمنا، ولو باالش اش
ــة الكرميه، ( وما  جل وعال من االي
ــد خلت من  ــول ق ــد اال رس محم
ــات او قتل  ــل افان م ــه الرس قبل
ــن  ــم وم ــى اعقابك ــم عل انقلبت
ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا 
ــيجزي اهللا الشاكرين)  شيئا وس
ونحن نعرف، ان حادثة السقيفة 
ــار  هي االنقالب احلقيقي في مس
ــتركني  ــث ان املش ــالم، حي االس
ــقيفة هم اول  املتامرين في الس
ــدس  ــالء، واملهن ــس كرب ــن اس م
ــاب  اخلط ــن  اب ــر  عم ــا  له االول 
ــدة كربالء  ــى اعم ــذي ارس وهوال
في السقيفة، وال يقتصر القتله 
ــل ميتد  ــقيفة، ب ــل الس ــى اه عل
ــرى، وان الدراية  ــات اخ ــى جه ال
ــائدة  ــات التي كانت س بالصراع
في ذلك الزمن، يجعلنا ان نوسع 
ــمل من  ــه، حتى نش ــرة القتل دائ

قتلته من بني هاشم ايضا، الذين 
توانوا وتخاذلوا عن نصرته حسدا 
او بغضنا، وهذا االتهام ياتي دورة 
مع اتساع الدائرة، مع اخذ بنظر 
ــوولية في  ــار اختالف املس االعتب
ان  ــة  وخاص ــا،  وتدرجه ــل،  القت
ــن التعدديه،  القوى املتصارعه م
ــة تاخذها وتلقي  ــث اي جه بحي
ــوؤلتها في الدم  الضوء على مس
ــا دور في دم كربالء،  املراق، جتد له
كذلك ال ميكن ان يكونوا القتله، 
انحصروا في ذلك التاريخ، خاصة 
ــول ان كل أرض كربالء وكل  ان الق
يوم عاشوراء، جتعلك امام مشهد 
فيه القتلة، تتسع دائرتهم، حتى 
يتكرر دورهم في اي زمان ومكان، 
لذلك جند ان قضية كربالء جتددت 
في هذا الزمان، عندما جتد القتلة 
حملبي اإلمام احلسني عليه السالم 
يدافعون عن يزيد، ويبررون فعلته، 
ــني  احلس ــي  ان محب ــد  جت ــا  كم
يدفعون ثمن هذا احلب دما وحياة 

غاليه وقهر وظلم وبؤس ٠
ــل االمام  ــؤال، من قت ويبقى الس
ــي  ف ــالم  الس ــه  علي ــني  احلس

ــش االموي  ــو اجلي ــالء، هل ه كرب
ــمر  ــعد وش ــت امرة عمربن س حت
ــن ، ام القاتل هو  ــي اجلوش بن اب
ــن زياد  ــل عبيداهللا ب ــر بالقت االم
ــة ٠وهنا  ــد بن معاوي ــره يزي ،او ام
يطرح سؤال، من مكن يزيد بهذه 
اجلرميه الشنعاء ،التي اهتزت لها 
ــماء ،اليس  ــوت األرض والس ملك
ــفيان هو  ــه معاوية بن ابي س ابي
ــة ولده، ومتكينه من  املمهد خلالف
ــي كل ارجاء  ــلمني ف ــاب املس رق
ــالميه، وهو يعلم ان  الدولة االس
ــده ال يصلح لها، لكن الصراع  ول
ــه وبني  ــي امي ــني بن ــي ب التاريخ
هاشم جعله اسير لهذا الصراع، 
ــة متصله  ــم ان معاوية حلق نع
في سلسلة قتلة االمام احلسني 
ــي حلقه لن  ــالم، وه ــه الس علي
تنتهي في بني أمية بل متتد افقا 
وطوال وماضيا وحاضرا ومسقبال، 
ــتدراك ناخذ  لكننا في هذا االس
ــودي  العم ــها  بتسلس ــور  االم
ــول، من  ــي التاريخ، فنق ــا ف عمق
مكن معاويه على التسلط على 
ــاء الثالثة  ــام؟ ، اليس اخللف الش

ــي بكر وعمر وعثمان قد مكنوا  اب
ــد  ــام اوال بع ــى الش ــة عل ال أمي
ــفيان اخ  ــد بن ابي س ــوا يزي ان ول
معاويه على الشام، ثم بعد وفاته 
اجازوا اإلمارة ملعاويه الذي بسط 
ــلطانه في الشام وحارب أمير  س
ــالم في  ــني علي عليه الس املؤمن
صفني، حتى ان خالفة اإلمام علي 
بن أبي طالب لم تستمر اكثر من 
اربع سنوات واشهر، وانشغل في 
حروب ثالثه، كانت حصة لقريش 
منها في واقعة اجلمل، وبذلك ان 
اضعاف خالفة أمير املؤمنني علي 
ــد اولي  ــالم، هي متهي ــه الس علي
لواقعة الطف، وبذلك فان قريش 
أشتركت في قتل احلسني.اذن االن 
ــة من اخللفاء الثالثة،  تعدد القتل
ــش، والتي كان  ــم قري ــة ث وال أمي
لها دور كبير في الصراع مع نهج 
امير املؤمنني علي عليه السالم، 
وهذا الدور لقريش ظهر جليا في 
السقيفه وكانه تصفية حساب 
ــي قتل كبار  ــم معه لدوره ف منه
ــول من  رجالهم في معارك الرس
ــى فتح  ــد واخلندق وحت ــدر واح ب

ــذي يدفع فيه  مكةوجاء اليوم ال
ــاب فكان نصرتهم للفريق  احلس
ــتراك في  املنقلب هو بداية االش
ــي الطف  ــني ف ــل اإلمام احلس قت
وان السقيفة هواملكان االول في 
ــني  التخطيط لقتل اإلمام احلس

عليه السالم، لكن هؤالء القتلة 
ــددي  ــل متع ــني بالقت او املتهم
ــؤوليه،  املس ــي  ومختلف االدوار 

ــف عندي  ــدي ال يختل ــا عن وان
املسبب او املشارك او القاتل 

ــى دور  ــه، ولن ننس نفس
ــي  ــارى ف ــود والنص اليه
ــداء هذه  ــط لع التخطي

ــة الطيبه، خاصة ان  الثل
ــي عليه  ــر املؤمنني عل أمي
ــالم قد لقنهم دروس  الس
في دك معقلها وتدميرها، 
ــيطرة  وقتل جنودها والس
ــا غزوة  ــم، وم ــى مدنه عل

ــى  ــل عل ــر اال دلي خيب
االستطراد،  هذا 
يضمرون  فهم 
ــا،  دفين ــدا  حق

ه  ــو ج خر ا
ــاندة كل من  مبس

الهل  العداء  اعلن 
ــالء  ــت.ان كرب البي

اشتركت في دمائها 
ــار  االنص ــن  م كل 

ــتركوا في  ــن اش الذي
ــوا  ومكن ــقيفة  الس
ــى  عل ــني  املنقلب
السيطرة على مقاليد 
ــول ال  والرس ــم،  احلك
ــجى جثمانه  زال مس
ــالء  كرب وان  ــر،  الطاه
ــا اليهود  ــترك به اش
والنصارى في دعمهم 
ــب،  املنقل ــق  للفري
ــترك  اش ــك  وكذل
ــم  ــا من بني هاش به
ــوا االمام  ــن خذل الذي

ــالم، وخاصة  ــني عليه الس احلس
بني العباس اال عبداهللا بن عباس 
ــكل  ــب بصره لكنه اش الذي ذه
على اإلمام احلسني عليه السالم 
اخراج النساء معه وكانت اجابته 
ــال ويراهن  ــاء اهللا ان يراني قتي ش
ــاس  العب ــي  بن ــن  ــبايا لك س
االمام احلسني  استثمروا قتل 
عليه السالم في الوصول الى 
ياثارات  وان شعارهم  اخلالفة، 
احلسني، خدعوا به اغلب 
الناس وعندما تسيدوا 
ــت  ــل البي ــوا باه نكل
وائمتهم اشد تنكيال، 
ــى ان جرائمهم في  حت
ــت  ــل البي ــري اه مناص
ــن بني  ــكا م ــد فت اش
ــورة  ث ــة  قتل ــة.ان  امي
عليه  ــني  احلس ــام  اإلم
ــم يقتصروا  ــالم ل الس
ــكان وزمان بل  على م
ــه  امتدادت ان 
متتد االن حيث 
جند قتلته من 
ــوا  حمل ــن  الذي
ــن  اب ــب  مذه
تيميه ومناصري 
محمد  املنحرف 
ــاب  الوه ــد  عب
ــرر ليزيد  ــن ب الذي

ــي  ف ــه  فعلت
االمام  قتل 

ــره  نظ ــي  ف ــذي  ال ــني  احلس
ــه املفترض  ــى اخلليف خرج عل
ــر  يناص ــن  م ان  ــه.  الطاع
ــمه ويفسد  ــلطه الغاش الس
ــعاراته  في االرض ومن يرفع ش
زورا وبهتانا هو قاتل للحسني، 
ــراء هو  ــرق قوت الفق ومن يس
ــني  ــني، الن احلس ــل للحس قات
اصبح رمز للمظلومية ونصرة 
املستضعفني في االرض.واخيرا 
ــني  ــة االمام احلس ــن قتل ان م
عليه السالم، من جعلوا ثورته 
العظيمة سخرية بتصرفاتهم 
ــى، والتي ما انزل بها من  احلمق
ــا  ــد ان اعدده ــلطان، وال اري س
ــا، ان  ــكل يعرفه ــا، فال وابينه
ــيئ لثورة  ــذه التصرفات تس ه
اإلمام احلسني، وجتعلها خالية 
ــذي حملته،  ــون ال ــن املضم م
ــدا في حركة  ــي يبقى خال والت
الثوار، ومقارعتهم للطغاة، وال 
ــتبعد ان اعداء هذه الثورة  يس
ــوا هذه التصرفات في  قد ادخل
ــني، حتى  ــعائر االمام احلس ش
ــن محتوى ومضمون  يفرغوا م
ــذه الثورة، خاصة  وهدف ه
ــن اخلارج  ــا م ــا وفدتن انه
ــد على القرن،  بزمن ال يزي
موكدة  ــات  مماراس ــي  وه
ــل هدفها  ــدة، ولع واف

ما أشرت.
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ما هو األدب العاملي؟ 

وهل ثمة مضمون 

حقيقي لهذا املفهوم؟. 

قد يتصور البعض ان 

النتاج األدبي الرائج 

في بلد ما، والذي 

يترجم بعد فترة وجيزة 

الى عدد من اللغات 

األجنبية يدخل على 

الفور الى الرصيد 

الذهبي لألدب العاملي، 

وهذا وهم وقع فيه 

كثير من املبدعني 

والنقاد في بالدنا. 

املسألة ليست بهذه 

البساطة، بل أعقد 

من ذلك بكثير، وهي 

مثار جدل بني الباحثني 

الغربيني منذ عشرات 

السنني ولم حتسم 

حتى يومنا هذا.

جودت هوشيار

ــح « األدب العاملي « ألول  ورد مصطل
ــذي قال  ــان غوتة، ال ــى لس مرة عل
ــه ايكرمان  ــالل حديث مع صديق خ
ــا مقتنع بأن  ــام ١٨٢٧: « أن ــي الع ف
ــكل، وأن جميع  أدباً عاملياً أخذ يتش
ــذا... اننا ندخل اآلن  األمم متيل الى ه
ــر األدب العاملي. وعلينا جميعاً  عص
ــور هذا  ــريع ظه ــهام في تس االس
ــر». وفيما بعد عاد غوتة أكثر  العص
من مرة الى تناول هذه املسألة.ولكن 
والدة هذا املصطلح لم يأت من فراغ، 
ــار في دراسة  فقد كان دانتي قد أش
له بعنوان «حول امللكية» الى وجود 
ــة، كما حتدث  ــة ثقافية عاملي حرك
ــفة  ــن املفكرين والفالس العديد م
ــن  ــيني ع ــان والفرنس ــاء األمل واألدب
ــتركة.  املش ــانية  اإلنس ــة  التجرب
ــيللر عن مفهوم «التأريخ  حتدث ش
العاملي» وهيجل عن مفهوم «الروح 
ــى عصره  ــيلر ال ــة» نظر ش العاملي
(القرن الثامن عشر) كبداية لتمازج 
ــاني  ــة في مجتمع انس األمم اخملتلف
ــه مواطناً عاملياً.  واحد واعتبر نفس
ــية (بايرون،  وقد أثرى ممثلو الرومانس
ــيلي، وكيتس، وورد زورث) مفهوم  ش
« األدب العاملي «. وتعزز هذا املفهوم 
ــرين، عندما  وتعمق في القرن العش
توسعت االتصاالت األدبية بني األمم، 
ــع التأثير املتبادل،  وبدا واضحاً وقائ
والتماثل الطوبولوجي في العملية 

الثقافية على مستوى العالم.
مفهوم األدب العاملي:

ــم  ــي، يتس العامل ــح األدب  مصطل
ــوض، وليس له تعريف محدد  بالغم
ــق عليه بني  ــوم واضح متف أو مفه
ــوعات  الباحثني.. ولو راجعنا املوس
ــوم هذا  ــن مفه ــا ع ــة بحث العاملي
ــا كبيراً  ــح، لوجدنا إختالف املصطل
ــع ذلك  ــرى. وم ــوعة وأخ ــني موس ب
ميكن القول ان ثمة اربعة تفسيرات 

اساسية لهذا املفهوم وهي:
ــآلداب  ل ــة  الكمي ــة  احملصل األول: 
ــعوب طوال  ــة الش ــة لكاف القومي
ــري، بصرف النظر عن  التأريخ البش
املستوى الفني واجلمالي لنتاجاتها. 
بيد أن هذا التعريف يجعل من األدب 
العاملي شيئاً غامضاً وفضفاضاً، ال 

ميكن حصره ويصعب دراسته.
ــاذج اإلبداعية  ــي: جماع النم الثان
ــرية  ــي ابتدعتها البش ــارة، الت اخملت

ــرها. وبهذا املعنى فأن مفهوم  بأس
ــمل النتاجات  ــي ال يش األدب العامل
ــر  الظواه أو  ــة  القيم ــطة  متوس
ــي اآلداب  ــائعة ف ــطحية الش الس
ــى اآلثار  ــا يقتصر عل ــة، وإمن القومي
ــة  الفني ــة  القيم ذات  ــة  اإلبداعي
ــن ها هنا  ــة. ولك ــة العالي واجلمالي

ــل ميكن  ــألة أخرى: ه ــض مس تنه
ــة الرفيعة  ــول ان األعمال األدبي الق
ــعوب األرض تنتمي الى  ــة ش لكاف

األدب العاملي.
ــني األوروبيني، ان  ــض الباحث يرى بع
األدب األوروبي الكالسيكي واملعاصر 
ــو الذي ميثل األدب العاملي. وأنصار  ه
ــن أوروبا  ــون ع ــرأي ال يتحدث ــذا ال ه
ــي، بل يتصورونها  كمفهوم جغراف
ــي  يعن ــذا  وه ــي.  روح ــوم  كمفه
ــرورة ان األدب العاملي هو األدب  بالض
ــة « وان  ــروح األوروبي ــبّع ب» ال املش
هذا األدب ال ميكن متثله اال من خالل 
ــذه  ــة. وه ــة األوروبي ــور الثقاف منظ
ــة. ويرى  ــر أوروبية ضيق ــة نظ وجه

ــرقية  ــعوب الش هؤالء، ان آداب الش
ــاق األدب العاملي، ألن  تقع خارج نط
نتاجاتها لم تصبح بعد في متناول 
أيدي البشرية بأسرها. ويرى البعض 
ــم إن اآلداب (الهمجية)  ــر منه اآلخ
الغريبة ال تنتمي الى األدب العاملي. 
ــور وطرحه  ــى نبذ الفلكل ويدعو ال
ــاق روائع األدب العاملي. وال  خارج نط
ــك أن مثل هذه املزاعم مرفوضة  ش
متاماً. صحيح ان الفلكلور ال يدخل 
في األدب العاملي على نحو مباشر، 
ــعراء مثل  ولكن مما ال ريب فيه ان ش
هايني وبيرنس ويسينني قد ترعرعوا 
ــة الفولكلور وان نتاجاتهم  فوق ترب

جزء من األدب العاملي.
ــراء  واإلث ــر  التأثي ــة  ــث: عملي الثال
ــي  ــة، والت ــآلداب القومي ــادل ل املتب
ــة من  ــة متقدم ــي مرحل ــر ف تظه
ــرية. وهذا  ــاري للبش ــور احلض التط
ما نلمسه بوضوح في اشارة غوتة 
ــدور الذي يلعبه األدب العاملي  الى ال
في توطيد أواصر العالقات املتبادلة 
بني الشعوب. يقول غوتة: « اننا نود 
ــن جديد ان  ــى األذهان م ــد ال أن نعي
مسألة توحيد العقليات الشعرية 
ــث هنا يدور  ــتحيل. فاحلدي امر مس
ــعوب بعضها  الش ــف  تعري ــول  ح
ــواه.  ــن أي أمر س ــض، وليس ع ببع
ــعوب في  ــت الش ــى اذا اخفق وحت
ــة عالقات محبة متبادلة فيما  اقام
ــي األقل  ــتتعلم ف ــا، فإنها س بينه

كيف تتحمل بعضها بعضاً.
ان التقدم التكنولوجي، وخاصة في 
ــائل االعالم  ــال االتصاالت ووس مج
ــب  ــي تقري ــاعد ف ــد س ــة ق احلديث
ــة وآدابها  ــعوب اخملتلف ثقافات الش
ــي والتكامل  وفي النضج السياس
ــارع  متس ــو  نح ــى  عل ــي  الروح
ــي بذلك زوال  ــي الزمن،. وال نعن مبض
ــذال القيم  ــدود اجلغرافية أو ابت احل
ــل الهارموني  وضياعها، بل التفاع
ــخص الذي ال  لكافة القيم. إن الش
يرى في األدب العاملي سوى سلسلة 
ــامخة، سيدهش  من املؤلفات الش
ــا إن أدب كل  ــي مؤداه ــرة الت للفك
شعب ينبغي أن يجد مكانه ضمن 

األدب العاملي
الرابع: الصفات العامة التي يتسم 
ــعوب  ــا تطور آداب مختلف الش به
ــع العصور: كان  ــق في جمي واملناط

ــيم غوركي أول من أشار الى  مكس
وجود مثل هذه الصفات حني كتب 
ــد ادب عاملي ألنه  يقول « انه ال يوج
ــتركة بني  ال توجد حلد اآلن لغة مش
جميع شعوب األرض، ولكن األعمال 
ــبعة  ــع الكتاب «مش ــة جلمي األدبي
واآلراء  ــكار  واألف ــاعر  املش ــدة  بوح
ــة. وبوحدة اآلمال  ــانية العام اإلنس
إلمكانية حتقيق حياة أفضل. ولعل 
هذا التفسير هو األقرب إلى الفهم 
ــن ندرك  ــث للمصطلح. ونح احلدي
ــعبية  ــالء ان القيم الش ــوم بج الي
ــة احلقيقية هي في الوقت  والقومي

ذاته قيم انسانية شاملة.
ــات تصبح جزءأ من األدب  ثمة نتاج
ــي فترة وجيزة من  العاملي بعد مض
ــرى ال تصبح  ــرها، ونتاجات أخ نش
كذلك، اال فيما بعد، وأحياناً في زمن 
متأخر للغاية، والبعض منها ينتظر 
ــى اجملد العاملي،  ــي الوصول ال دوره ف
ــدوى، ألن الوصول الى  ــن دون ج ولك
ــور كثيرة.  ــة يتوقف على أم العاملي
ــتحيل التنبؤ  ويكاد يكون من املس
ــح فيها هذا  ــة التي يصب باللحظ
ــزءا من األدب  ــي أو ذاك ج ــر األدب األث
ــذاجة ربط هذه  ــي. ومن الس العامل
ــض احلقائق، كظهور  اللحظة ببع
ــي خارج  ــل أدبي ما ف ــة لعم ترجم
البالد أو اإلشارة الى الكاتب في هذه 
ــبة أو تلك خارج بالده. وهذه  املناس
تفصيالت قد تتفاعل وتشكل بداية 
لولوج الكاتب ساحة األدب العاملي 
ــالق لعملية  حني تكون نقطة انط
عضوية حية وال تظل مجرد حقائق 
ــذه اللحظة فقط  ــي ه ــة. ف عرضي

ــن اعتبار العمل األدبي جزءاً من  ميك
األدب العاملي.

ــة ال يعني  ــى العاملي ــول ال ان الوص
البقاء فيها الى األبد. فعلى سبيل 
ــول فرانس دخل  ــرى أن انات ــال ن املث
ــي منذ البدء، بينما نراه  األدب العامل
ــظ خارجاً  ــود األخيرة يلف في العق
ليحتل املرتبة الثانية. وكذلك جورج 
ــي بداية األمر  ــذي لم يلق ف ويلز، ال
ــول األدب العاملي،  ــي دخ صعوبة ف
ــوم؟ انه في  ــه الي ــن أين موقع ولك
ــار هذا األدب. وعلى  الواقع خارج إط
ــدى اإلعتراف  ــرى ان م ــذا النحو ن ه
ــزز أو يتراخى، بل  ــب ما قد يتع بكات
ــرة أو الى  ــع لفترة قصي ــد ينقط وق
ــل حياً في  ــد. الكاتب الذي يظ األب
ــد أعماله  ــذي تصم ــان هو ال األذه
ــام الزمن وتعاقب اآلراء  اإلبداعية أم
ــا على قوة هذه  واألجيال واجماعه

األعمال وفرادتها.
ــة متعددة،  ــت ثمة آداب عاملي ليس
ــل أدب عاملي واحد على الرغم من  ب
ــول بوجود هوة  ذيوع رأي خاطئ يق
ــروح األوروبية»  ــمى «ال ــا يس بني م
ــيوية» أو  من جهة وبني «الروح اآلس
ــروح األفريقية» من جهة أخرى.  «ال
ان الذين يعتنقون هذا الرأي يعاجلون 
ــاً ويتناولونه  ــاً معين وضعاً تأريخي
ــع ثابت ال يتغير مبضي الزمن.  كوض
ــذا ال يعني ان األدب  وبالطبع فان ه
ــودها االنسجام،  العاملي وحدة يس
ــابه آداب  ــر واضح هو تش ــة أم فثم
ــن حيث  ــن البلدان م ــة م مجموع
ــي  الروح ــم  العال ــن  ع ــر  التعبي
ــعوبها. فعلى سبيل املثال جند  لش
ــرقية أكثر  ان آداب بلدان أوروبا الش
ــن اآلداب  ــا م ــا بينه ــابهاً فيم تش
األخرى. واآلداب األوروبية الغربية أو 
األميركية الشمالية أو األسترالية، 
ــا بعضها من  ــر قرب ــي اليوم أكث ه
ــق األخرى.  ــن آداب املناط ــض م بع
ــدان أمريكا اجلنوبية  كذلك آداب بل
ــبانية، فإنها  باللغة األس ــة  املدون
تتأثر كثيراً ببعضها البعض، وهذا 
ــرة اللغوية.  التأثير أعمق من القش
بيد أن تباين ظروف احلياة يؤثر أيضاً 
وعلى نحو شديد في نحت مالمح 
ــد  ــذه اآلداب، وحتدي ــن ه كل أدب م

السمات التي يتصف بها.
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ــى املطلق،  ــفر إل ــزن املقدس والس ــو احل ــم صن ــريف الباس الش
ــماء املفتوحة  ــداد والس ــرة وبغ ــني البص ــة ماب ــه مكوكي رحالت
ــم عباب الغبار  ــذ اجملاعة األولى كنا نقتح ــى مصراعيها، ومن عل
ــاف واملوت  ــنوات احلصار العج ــا عن الرغيف، س ــافرين بحث مس
ــافر بهم إلى البرازخ، ومن  يطوق األحبة ويختطف األطفال ليس
هناك كان باسم الشريف معمار اخللود الكبير وقبطان الرحالت 
ــارع املتنبي،  اخلطرة، يعرض كتبه على ارصفة باب املعظم او ش
ــورة وقطاعاتها املتداخلة، حني أراه  بعدها يختفي في مدينة الث
أقول احلمد هللا مازالت الدنيا بخير ألن فيها هذا الباسم الشريف 
ــات  ــض االنحناء وغادر مؤسس ــذل واملبايعة ورف ــع ال ــذي قاط ال
النظام إلى غير رجعة، جوعه فخر وكرامته رفعته وتقواه هويته 
ــض باحملبة واملقامات  ــماء توم ــده غناه وفخاره وعرفانيته س وزه
ــواهد  ــهادات يحملها إلى القلوب فهي ش ــة، قصصه ش العالي
ــعادات األماكن املضاعة التي مرت عليها قدماه غير  األشياء وس
ــرق الطويلة تقودانه  ــرعتني، قدماه احململتان بهم غبار الط املس
ــا، فهي مالذه  ــه أحد فيه ــل اليتنفس مع ــح لألم دائما إلى فس
اخلاص من عنف الواقع وسواد االيام التي تدور بالفقدان والرحيل 
ــهادته: في خضم هذا  وغياب األحبة، يقول الراحل الكبير في ش
ــي الفادح الذي املته متوالية احلروب والتي باتت  الغياب والتالش
ــواخص ماتبقى من االمكنة، ان  ــكل تهديدا وجوديا على ش تش
مجموعة سعادات االمكنة املضاعة شكلت بالنسبة لي وسيلة 
ــيء  ــعادات رغم ان كل ش ــت من خاللها املرور إلى تلك الس متكن
ــى أنه من هنا ابتدأ دون محددات  ــيرا إل أصبح محض فقدان، مش
ــتطاع الوصول إلى  ــد خضير: انه اس ــبقة، يقول عنه محم مس
ــهل الوصول إليها، وأن الشريف ميتلك وعيا  امكنة ليس من الس
ــي قدمها في مجموعته تلك  ــهادة القصصية الت من خالل الش
ــردية  ــد مجموعته على س ــزة وثمينة وتعتم ــهادة مرك وهي ش
ــة في معرفة املكان، ونحن نقول نعم هو هكذا في جتواله  خالص
ــه املرجتاة  ــد وصل إلى أماكن ــذ البداية، فق ــرت اليه من ــذي أش ال
ــرده احلكيم وهو  ــرية، وقد وسمها بس ــة والس املغلفة بالقداس
ــي حتملها بوصلة  ــك االمكنة وجغرافياتها الت ــر مواضع تل يؤش
ــرد والسر وهي تقود املغامرين الباحثني عن تلك األماكن في  الس
سفر طويل، لهذا احتاط هو لألمر وأجل الكثير من املواعيد حتى 
حانت ساعة املضي سريعا قبل أن يبطئ وتختفي البوصلة، فما 
ــي عمود الريح  ــى غيمته املاطرة وارتفع ف ــه إال أن امتط كان علي
ــوت موتا عموديا ال ميوته إال العارفون، نحن نراه موتا وهو يراه  ليم
ــة األحالم والوقائع، رحل وترك لنا دموعا هاطلة  ارتفاعا عن ترابي
ــن الهطول، والذي  ــتكف ع من غيوم احزاننا التي اليبدو انها س
ــلوى هو اعتقادنا الراسخ بقرب ودنو  يبعث في قلبي الصبر والس
ــتركة ألننا منتلك األجنحة ذاتها وامليول  عوالم تلك البرازخ املش
الالهبة في تراجيع أوتار حيواتنا هنا وحيواتنا هناك، سالم عليك 
ــه عثرات  ــريف الذي التدنس ــم في املوت واحلياة والش ايها الباس
ــة الثرى، فروحك محلقة  في الثريا وقبرك  الهوى وال ترعبه وحش

قبلة املشتهى.
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فنارات

حميد اِّـختار

مفهوم األدب العالمي ال 
يشمل النتاجات متوسطة 

القيمة أو الظواهر 
السطحية الشائعة في 
اآلداب القومية، وإنما 

يقتصر على اآلثار 
اإلبداعية ذات القيمة 

الفنية والجمالية
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وق أعيـاني رتّب حضورك إنّ الـشّ

والـــغ الغياب فـإن الــهجـر أضناني

بعض الذي فيّ في نفسي  سأذكـره

وأنت بعضي وبعضي فــيك ألــقانـي

وبي وجـــدتك حــتّى فـيك ذبت أنـا

وبي رسـمــتـك في ذاتــي وأفـــناني

جــد بالـــوصال وكن منّي مبقربة

وســـامـر الــورد في أفــياء بستاني

يا كــم بعمري حلظات سأعــشـقـها 

تـــرجو اللّقاء على تــهـومي تـحناني

كـــم عاشق كان يهواني وأجـهله

وقـــد رحـلـت وشال اللّيل عـنواني

سال القصور ويشكو من صبابته

ولــوعة  البعد أوحت سـرّ حرماني

مللم حــكايا الهوى من جـيب 

بــــوصلتي

وكــــن زماني الذي جافته أزمـــاني

علي ابو غدير
استريحي ايتها النخلة 
ــرات  الف ــف  كت ــى  عل
ي  ــد س تو ، خي ستر ا و
صدره البارد، نامي حللم 
ــرد هاالت  ــرك، يط ينتظ
ــا  ــي اتعبه ــك الت عيني
طول االنتظار،لفي يديه 
ــرك،  ــالك خص ــول اف ح
ــدوش قلبك  ــي خ لتخف

املنهك شوقاً وحرمانا ، 
ابدئي حكايةً اسطورية 
ــة، تُعلق  ــر ونخل بني نه
ــى  عل ــا  روايته ــراف  اط
ــك  ٍاهل ــة  مدين ــوابِ  اب
الهجر ازقتها ، واستباح 
ــيلها  شناش ــر  صب
ــاء  ــي م ــة، اغترف القدمي
ــقي نبتة  ــاة ، لتس احلي

اخللود على سواحلك .

ــاء والكتاب  ــاد العام لالدب صدر عن  االحت
في العراق اجلزء االول من كتاب(صفحات 
من تاريخ الفن الروائي في العراق) لألديب 
نقدية   بيلوغرافية  ــة  احلريزيدراس حميد 
ــة خالل  ٩٠  ــة النجفي ــات الروائي لالبداع
عاما)) ١٩٣٠—٢٠٠٣   وقد تضمن الكتاب 
باالضافة الى املقدمة لالستاذة الدكتورة 
ــة   ــف بالرواي ، التعري ــلطاني  ــان الس امي
ــف   النج ــخ  وتاري ــا   كتاباته ــة  وكيفي
وطبيعة املدينة االجتماعية واالقتصادية 
والفكرية التي مهدت  لوالدة الفن الروائي 
ــة ماقبل  ١٤  ــدارات الروائي ، تضمن االص
ــا ومابعدها حتى عام  متوز ١٩٥٨  وخالله
٢٠٠٣  . حيث بلغ عدد الروائيني والروائيات 
ــي  ابدعوا ما  ــف ١٧ روائية وروائ في النج
ــع  ــل ان يتاب ــة .نأم ــه ((٣٣))  رواي مجموع

ــزء الثاني من  ــدار اجل ــق اص ــا العري احتادن
ــاب  البلغ ٤٨٢ صفحة ضم الكتابة  الكت
عن (٢٨) روائية وروائية ابدعو  اكثر من ٤٥ 

رواية   في الفترة  من ٢٠٠٣  الى ٢٠٢٠ .

متابعة / البينة اجلديدة 
الزاهد  ــا  الفنانة هن ــدت  تعاق
ــة  درامي ــة  بطول أول  ــى  عل
ــرمي أبو  ــع املنتج ك ــة م مطلق
ــركة  الش ــاركة  مبش ــري  ذك
ــات اإلعالمية،  املتحدة للخدم
ــري  والعمل فكرة الكاتب يس
ــة  ــن نوعي ــو م ــي، وه الفخران
ــة ٤٥ حلقة،  ــال الدرامي األعم
ــة  ــل نهاي ــرض العم ــرر ع ومق
العام احلالي، ولم تفصح اجلهة 

املنتجة عن اسم العمل.
ــي  ــل ف ــرة املسلس ــدور فك وت
ــدي،  كومي ــي  اجتماع ــار  إط
ــص  قص  ٩ ــن  ع ــارة  وهوعب
ــرض  ــة تع ــة، كل قص مختلف

ــة، ولكل  ــي ٥ حلقات متصل ف
ــل مختلف مع  قصة فريق عم
ــي جميع  ــا الزاهد ف ــود هن وج
ــل،  بأحداث املسلس القصص 
ــرة  كبي ــة  نخب ــم  يض ــذي  وال
ــرف، ويكتب  ــوف الش ــن ضي م
ــث  ــني، حي ــل ٨ مؤلف املسلس
كل مؤلف قصة من القصص. 
ــة أنه  ــر صحافي ــرت تقاري وذك
ــي  ــى مؤلف ــار عل ــع االختي وق
ــاد صالح،  ــم: إي ــص وه القص
ــد  ــدرا أحم ــد، في ــاء محم ضي
ــماعيل،  ــام إس ــري، هش املص
هند فايد، محمد جالل، إيهاب 
ــايب، وفكرة  ــل، وأمين الش بليب
للكاتب يسري  ترجع  املشروع 

ــاج  اإلنت ــؤول  مس ــي  الفخران
ــدة للخدمات  ــي باملتح الدرام
ــراج  باإلخ ــوم  ويق ــة،  اإلعالمي

خالد احللفاوي.
ــرمي أبو  ــد املنتج ك ــاء تعاق وج
ــدة للخدمات  ــع املتح ذكري م
ــاون  تع كأول  ــة  اإلعالمي
ــو ذكري أن  يجمعهما. وأكد أب
ــيعرض نهاية العام  العمل س
ــدى  ــة إح ــى شاش ــي عل احلال
ــات  للخدم ــدة  املتح ــوات  قن
ــى أنهم  إل ــيرا  اإلعالمية، مش
حاليا في مرحلة اختيار أبطال 
ــة، مؤكدا أن  ــل لكل قص العم
اختياره هنا الزاهد جاء بسبب 

جناحاتها السابقة.

متابعة / البينة اجلديدة 
ــفت الفنانة لقاء سويدان  كش
عن رأيها في عمليات التجميل 
ــأ إليها معظم الفنانني  التي جل
ــي الفترة األخيرة، حيث أكدت  ف
ــى  ــة عل ــا ضيف ــالل حلوله خ
إحدى الندوات الصحافية، أنها 
واحدة  لعملية جتميل  خضعت 
طوال حياتها في منطقة األنف، 
ــدم أبدا على هذا  وقالت: «لم أن
ــا مرة  ــأجلأ إليه ــل س ــرار، ب الق
ــر». وكانت  ــرى إذا تطلب األم أخ
ــت اعتزالها الفن  ــاء قد أعلن لق
ــابها في  ــر حس ــذ فترة، عب من
«فيسبوك»، وأنها ستترك اجملال 
ــللية، لكنها عادت  بسبب الش
عن قرارها فور أن عرضت عليها 
العرض املسرحي  املشاركة في 
ــد  ــع محم ــعب» م ــان الش «فن
ــرة من  ــة كبي ــادل، ومجموع ع

ــرح القومي  ــباب فناني املس ش
ــدة ندمها على  ــر، مؤك في مص
ــعرت  ــزال بعد أن ش ــرار االعت ق

بحنني جارف الى التمثيل.

متابعة / البينة اجلديدة 
ــي عياش عمله  أطلق الفنان رام
ــا ثائر» والذي  ــي بعنوان «أن الوطن
ــار بيروت  ــن أحداث انفج يعبر ع
التي جرت في ٤ أغسطس املاضي. 
ــالل تغريدة له  وقال عياش من خ
ــكل فخر أعلن  ــى «تويتر»: «ب عل
ــب الكتير  ــل فيه من احل عن عم
ــل الكتير».  ــع الكتير واألم والوج
ــكر في تغريدة  وتوجه رامي بالش
أخرى إلى املمثلة اللبنانية كارمن 
ــاركته في الكليب،  لبس التي ش
إذ قامت بلعب دور األم، وقال لها: 
«حضورك إضافة كبيرة لهالعمل 
ــرفتيني  الوطني.. كارمن لبس ش
ــك ومهنيتك»، فردت كارمن:  برقي
ــدا عمل وطني  «حبيبي رامي هي
ــزء منه..  ــون ج ــرفني ك رائع بش
ــد أحلى  ــد بصير بع ــك أكي ومع

وأقوى، شكرا إلك مع محبتي».

ــدت لبرنامج  ــن أك ــت كارم وكان
ــم تتردد في  ــا ل «the insider» أنه
ــون  ــب ك ــي الكلي ــاركة رام مش
ــة، وحتمل  ــة أكثر من رائع األغني
ــا، وتابعت:  ــا حزنا وأمل في طياته
ــق بالتصوير ولم يكن  «لم أتضاي
ــرة األولى التي  ــا رغم أنها امل غريب
ــب، وكان  ــا فيديو كلي أصور فيه
ــن  ــه، ولك ــوار في ــهال ألن ال ح س
الصعب هو موجة احلر الشديدة 
واخملرج اختار لي أن أرتدي فستانا 

شتويا».

محبوبة خماسي 
 شاعرة تونسية
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 ما من سياسي او برملاني عراقي تخوض معه نقاشا 
ــم لك صورة  ــان تدهور االقتصاد العراقي اال ورس بش
مأساوية عن اقتصاد يتداعى وازمة مالية تستفحل 
ــتغربوا الن ذلك  ــق وال تس ــوح في االف ــؤم تل ونذر ش
متات اصال عن غياب اخلطط احلكومية وغياب االرادة 
ــراق والنهوض به الى االفاق التي  احلقيقية لبناء الع
ــه بوصفه بلدا  ــه التي تليق ب ــه يتصدر مكانت جتعل
ــتلزمات التي  ــة وكل  املس ــه ثروات هائل ــا وفي نفطي
تؤهله الن يكون في املقدمة وليس في ذيل القائمة!!  
وال اريد ان اذيع سرا بالقول ان واحدة  من اهم اسباب 
ــو االعتماد الكلي على  ــود اقتصاد عراقي هش ه وج
ــا بات  ــر النفط او م ــرادات تصدي ــن اي ــا يتحقق م م
ــك اهمال متعمد  ــرف باالقتصاد الريعي يقابل ذل يع
ومقصود لباقي انشطة االقتصاد  وقطاعاته احليوية 

كالصناعة والزراعة والسياحة وغيرها..
ــق  ــدأ اوال بتحقي ــا فليب ــادا قوي ــد اقتص ــن يري  ان م
ــلغم من  ــتيراد البطيخ والش االكتفاء الذاتي الن اس
ــكان انتاجها محليا  ــدود ومواد اخرى باالم خارج احل
ــيوفر مليارات الدوالرات سنويا خلزينة الدولة التي  س
ــدقيك حتى  نهبها اللصوص..ولكي تضحك ملء ش
ــك ان كنت التدري ان  ــتلقي على كتفيك اقول ل تس
ــون الطاطم) من تركيا  ــتورد مؤخرا( معج العراق اس
ــدوالرات  ــارات ال ــون دوالر !! وان ملي ــة(٦٠) ملي بقيم
ــاتل  ونس ــكويت  ــتيراد بس ــنويا الس ــتنزف س تس

وحامض حلو من دول اجلوار!!
ــط تنموية في  ــادا قويا فليبدا بخط ــن يريد اقتص م
ــن اولى اخلطوات اعادة  جميع  قطاعات الدولة ولتك
ــت او توقفت  ــي أغلق ــل الت ــع واملعام ــاء املصان احي
ــج لغاية في نفس  ــن جهات التريد لها ان تنت بأمر م
يعقوب..من دون صناعة حقيقية وانتاج فعلي يسد 
احلاجة احمللية يصبح احلديث عن اقتصاد قوي مجرد» 
ــتخدم فيها احدث  خرط»  ومن دون زراعة حديثة تس
ــمدة  ــاليب والتقنيات واملكننه الزراعية واالس االس
ــن اقتصاد عراقي  ــن ان نتحدث ع ــة الميك الكيمياوي

قادر على مجابهة االهتزازات!!
ــط ونعيد صياغة  ــاد على برميل النف لنغادر االعتم
ــتمد مقوماته من االرادة الوطنية  اقتصاد جديد يس

الصلبة
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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.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

بغداد /البينة الجديدة
ــي،  الربيع ــارق  ط ــي  العراق ــان  الفن ــي  توف
ــر ناهز ٨٣ عاماً وبعد  اجلمعةاملاضي، عن عم

مسيرة حافلة.
ونعت الفنان الراحل وزارة الثقافة والسياحة 
ــة  ــات الفني ــن املؤسس ــد م ــار والعدي واآلث
والثقافية العربية. كما نعته نقابة الفنانني 
العراقيني، بعدما ظل على مدى عقود مصدر 
ــرة في بالده من خالل  ــعادة للطفل واألس س

عمله مبسرح الدمى.
ولد الربيعي في العام ١٩٣٧ وبدأ بالعمل في 
اإلذاعة ثم التلفزيون فقدم العديد من برامج 
ــة املعرفة)  ــابقات مثل (رحل ــه واملس الترفي
و(لقاء األصدقاء) و(الثالثي الضاحك) وغيرها. 
ــة التلفزيون العراقي في ١٩٥٦  واكب انطالق
ــج (قره  ــران برنام ــه أنور حي ــع زميل ــدم م وق
ــينات  ــتمر عرضه في اخلمس ــوز) الذي اس ق
ــبعينات وأكسبه شهرة  ــتينات والس والس
ــنيور». وأسس  ــخصية «أبو ش كبيرة عبر ش
ــع  ــراق م ــي الع ــت» ف ــى «املاريون ــن الدم لف

ــرح بغداد  ــران، فكونا فرقة مس صديقه حي
ــت عروضها في  ــة للعرائس التي قدم اجلوال
املدارس واملتنزهات وساحات الترفيه بأنحاء 
ــالت تلفزيونية  ــي مسلس ــارك ف العراق.ش
ــون ليلى في  ــي) و(مجن ــت كراس منها (الس
ــرحية  ــال املس ــن األعم ــا م ــف) وغيره الري

والسينمائية.
ــي للطفولة  ــي العراق ــز الثقاف ــه املرك كرم
ــطس املاضي بإطالق  وفنون الدمى في أغس
ــن مهرجان  ــذا العام م ــى دورة ه ــمه عل اس
ــباب الدولي ملسرح الدمى والتي أقيمت  الش

عبر اإلنترنت.

ــام حلفل  ــرف الع ــن املش  اعل
ــي  الذهب ــالل  اله ــزة  جائ
الصحفي حيدر النعيمي على 
صفحته على انستاغرام عن 
ــل أفضل  ــمية جائزة حق تس
ــة غنى تايتل،  مطرب أو مطرب
ــاعر عادل  الش ــم جائزة  بأس
ــن اكراماً للراحل الذي  محس
ــبوع. وجاء  ــاه هذا االس فقدن
ــرار التالي أكراماً لروح  في الق
فقيد العراق والشعر الشاعر 
ــن سيتم  الكبير عادل محس
ــمية جائزة حقل  أفضل  تس
ــة غنى تايتل  مطرب أو مطرب

ــم جائزة الشاعر عادل  ، بأس
محسن  أكراماً له كونه كان 
ــة التحكيم  ــد أعضاء جلن أح
ــا  ــل .كم ــذا احلق ــارة له اخملت
ــيتم تأجيل طرح البوستر  س
ــمي حلفل جائزة الهالل  الرس
ــدورة الثانية  دورة  ــي، ال الذهب
ــوري ملدة  ــان بهجت اجلب الفن
ــن  ــذي كان م ــام ، وال ــة أي ثالث
ــق امس.الرحمة  املقرر أن يطل
األخ  ــاعر  للش ــرة  واملغف
ــان  األنس واحلبيب  ــق  والصدي
ــر  والصب ــن  محس ــادل  ع

والسلوان لعائلته الكرمية.
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متابعة / البينة الجديدة
ــاء فهما أكثر  ــنطن - يقدم العلم واش
اكتماال للدور احليوي الذي يلعبه النوم 
ــى حتول  ــوا إل ــخ وتوصل ــة امل في صح
ــوم يحدث في  ــي وظيفة الن مفاجئ ف
سن ٢٫٤ عام تقريبا عندما يتغير هدفه 
ــى الصيانة  ــي من بناء املخ إل األساس
ــون اجلمعة إنهم  واإلصالح. وقال باحث
أجروا حتليال إحصائيا لبيانات من أكثر 
ــوا  ــة تتعلق بالنوم. ودرس من ٦٠ دراس
ــوم حركة  ــدة مرحلة ن ــرة النوم وم فت
ــم املخ وحجم  ــريعة وحج العني الس
ــابيا  ــا حس ــروا منوذج ــم، وابتك اجلس

لكيفية تغير النوم أثناء النمو.
وهناك باألساس نوعان من النوم، وكل 
منهما مرتبط مبوجات محددة ونشاط 
ــد مرحلة حركة  ــي املخ. وتع عصبي ف
ــرك فيها  ــريعة، التي تتح ــني الس الع
العني بسرعة من جانب إلى آخر خلف 
ــة نوم عميق مع  ــون املغلقة، مبثاب اجلف
أحالم مفعمة باحليوية. وتكون مرحلة 
ــريعة بال  ــوم بدون حركة العني الس الن
ــون املخ أثناء  ــالم إلى حد كبير. ويُك أح

ــريعة،  ــة العني الس ــة نوم حرك مرحل
ــن طريق بناء  ــط عصبية جديدة ع رواب
ــا يُعرف بالوصالت العصبية،  وتقوية م
ــن  م ــاب  األعص ــا  خالي ــن  متك ــي  الت
ــز القدرة  ــؤدي إلى تعزي ــل، مما ي التواص
على التعلم وترسيخ الذكريات. وأثناء 
النوم، يصلح املخ أيضا قدرا يسيرا من 
الضرر العصبي اليومي الذي تتعرض له 
ــات والبروتينات داخل اخلاليا  عادة اجلين
ــى التخلص من  العصبية باإلضافة إل

املنتجات الثانوية التي تتراكم. ــماء على ارتفاع  ــم بلجيكي، معلق في الس فتح مطع
٥٠ مترا، أبوابه أمام الزوار مع مراعاة التباعد االجتماعي، 
وذلك بعد إغالقه بسبب جائحة كورونا. ويسمى املطعم 
ــاء في السماء»، حيث بدأ عمله في بلجيكا وامتد  «عش
ــو ٦٠ دولة. ويقوم  ــى دول أخرى وأصبح له فروع في نح إل
ــكل  ــد ويتم تثبيتهم بش ــوس على مقاع ــن باجلل الزبائ
جيد حول طاولة، بينما يقوم طهاة مشهورون بتحضير 
ــتيعاب املطعم، قبل  ــى أن اس ــار إل ــام لهم. ويش الطع
ــام الطاولة الواحدة، ولكن  ــخصا أم اجلائحة، كان ٢٢ ش
ــام الطاولة  ــدد الزبائن أم ــة انخفض ع ــل اجلائح في ظ
ــل بني الطاوالت  ــخاص، كما مت الفص ــدة إلى ٤ أش الواح
ــاحة أكبر حلركة الطهاة ومقدمي اخلدمة،  وأتيحت مس

وفق وكالة «رويترز».

متابعة / البينة الجديدة
ــنطن - أفاد بحث جديد أن نقص فيتامني د يزيد من خطر  واش
االصابة بفيروس كورونا املستجد بنسبة ٥٠ باملئة. والشمس 
ــم  ــني د، فهي تعطي اجلس ــن لفيتام ــدر األول واآلم ــي املص ه
حاجته من األشعة فوق البنفسجية الالزمة إلنتاج الفيتامني.  
ــاول بعض األطعمة  ــص فيتامني د بتن ــا ميكن تعويض نق كم
ــردين والتونة، وزيت  ــماك الدهنية كالسلمون والس مثل األس
السمك وكبد البقر والبيض، أو تناول مكمالت هذا الفيتامني 
ــم الفيتامني احليوي  ــتخدم اجلس املتوافرة بالصيدليات. ويس
ــيوم بشكل  للحفاظ على صحة العظام وامتصاص الكالس
فعال، وعدم وجود ما يكفي منه يرفع خطر إصابة األشخاص 
بهشاشة وتشوهات العظام، والسرطان وااللتهابات، ويعطل 

اجلهاز املناعي للجسم

متابعة / البينة الجديدة
اوتاوا - تسعى الكنائس في كندا إلى ابتداع أساليب مبتكرة 
ــرة وباء  ــا خالل فت ــد إغالقه ــني بع ــتقطاب املصل ــادة اس إلع
ــة في أوتاوا  ــتحداث كنيس ــد-١٩. ومن هذه األفكار اس كوفي
حجرة زجاجية تتيح للمؤمنني الصالة مع مراعاة مستلزمات 
الوقاية. ومتتد هذه املنشأة على أربعة أمتار مربعة، وهي تضم 
في الوسط حاجزا زجاجيا كما أنها مزودة نظام تنقية للهواء 

للحؤول دون انتقال عدوى فيروس كورونا املستجد.
اها القس في كنيسة  ــمّ ــف عن هذه احلجرة التي س ش وقد كُ
ــروز «غرفة  ــة الكندية جويل ك ــي العاصم ــس يوحنا ف القدي
ــعائرهم الدينية في  ــة ش ــرب»، وهي تتيح للمصلني ممارس ال

داخل الكنيسة من دون القلق من اإلصابة بالفيروس.
وقال كروز لوكالة الصحافة الفرنسية «خالل اجلائحة احلالية، 
ــعر أناس كثر بالعزلة والوحدة. نفتقد مجرد االجتماع معاً  ش

واجللوس واإلصغاء».
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لندن - يشهد العالم في اكتوبر/تشرين األول 
ظاهرة فلكية نادرة لم حتدث منذ أكثر من ٧٠ 
عاما، حيث يظهر القمر األزرق والذي سيكون 

مرئيا في جميع مناطق الكرة األرضية.
ــر لن يلمع  ــب خبراء الفلك فإن القم وبحس
ــيظهر بني لون  ــون األزرق فعليا، لكنه س بالل
ــون األزرق  ــت، واختيار الل ــض باه ــادي وأبي رم
ــن ندرة  ــف ع ــدث الفلكي يكش ــة للح صف
ــب القمر  حدوثها، مثلما من النادر أن يكتس
اللون األزرق. ويتم منحه هذا االسم ألنه ثاني 

ــهر نفسه، حيث  قمر مكتمل يظهر في الش
يحدث األول في ١ أكتوبر/تشرين االول املقبل، 

والثاني في ٣١ من الشهر نفسه.
وحتدث هذه الظاهرة سبع مرات كل ١٩ عاما، 
ــهد التالي إال  ما يعني أن العالم لن يرى املش

في ٣١ أكتوبر/تشرين االول عام ٢٠٣٩.
ــيكون القمر االزرق مرئيا في جميع انحاء  وس
العالم وهذا ما يجعل الظاهرة نادرة فقد كان 
ــر ظهور للقمر االزرق بهذا االمتداد العاملي  آخ

في العام ١٩٤٤.

متابعة / البينة الجديدة 

متابعة / البينة الجديدة
ــواء اجلوية، امس األحد،  ــت هيئة األن  توقع
ــاً تدريجياً في  ــراق انخفاض ــهد الع أن يش
درجات احلرارة نهاية األسبوع احلالي، مبينة 
ــيكون غداً االثنني.  ــالب اخلريفي س أن االنق
ــر اجلابري  ــة عام ــالم الهيئ ــر إع ــال مدي وق
ــوز إن «هناك  ــومرية ني ـــ الس ــي حديث ل ف
ــات احلرارة  ــى انخفاض بدرج ــرات عل مؤش
ــبوع احلالي في  واعتدال األجواء خالل األس
كافة انحاء البالد»، مبيناً أن «درجات احلرارة 
ــة بغداد  ــجلة في العاصم ــى املس العظم
ــغ ٤١ درجة  ــد من املتوقع أن تبل اليوم االح

ــة مئوية». وأضاف  ــة والبصرة ٤٥ درج مئوي
ــيكون تدريجياً  ــري، أن «االنخفاض س اجلاب

ــاً وابتداء من  ــات احلرارة وليس مفاجئ بدرج
ــراوح ما بني ٤١  ــبوع احلالي لتت نهاية األس
ــاً إلى أن «االنقالب  ــة مئوية»، الفت و ٤٣ درج
ــني حيث  ــوم غد االثن ــيكون ي ــي س اخلريف
سيتساوى الليل مع النهار». وأشار، إلى أن 
«هيئة األنواء تعتمد على توقعاتها اجلوية 
ــة لألرصاد  ــة العاملي ــر املنظم ــق معايي وف
ــس كما  ــوات الطق ــس من ه ــة، ولي اجلوي
يقوم البعض منهم بتوقعاته عن الطقس 
ــع التواصل االجتماعي  عبر صفحات مواق
والتي تعطي معلومات مغلوطة عن حالة 

الطقس في العراق».


