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ــيكون محمالً باملطر الوفير وهو نعمة  ــم الشتاء احلالي س    يبدو جلياً أن موس
ــماوية وهبة ربانية ولكن هو بالنسبة لدوائر خدمية أو بلدية وباالً ونقمة مع  س
ــاب البنى التحتية  ــباب تتعلق بغي ــف ألنها غير قادرة على مجابهته ألس األس
ــبكات الصرف الصحي على استيعاب كميات األمطار الساقطة  وعدم قدرة ش
وهذا ماحصل أمس السبت بالفعل فمع أول زخة مطر غرقت مناطق عديدة من 
ــية والفرعية صعباً .. وثبت بالدليل  ــير في شوارعها الرئيس بغداد واصبح الس
ــتعدة ملوسم  ــاطع ان الوحدات البلدية كافة لم تكن مس القاطع والبرهان الس
ــف ان تغرق مناطق  ــرحها واالتيان بها .. شيء مؤس ــباب يطول ش ــتاء ألس الش
بغداد مع أول زخة مطر وشيء مؤسف ان يبقى من يعنية األمر متفرجاً وال حول 
تب علينا ان نعيش تداعيات  له وال قوة .. ويبقى السؤال ملاذا حصل ذلك ؟ وهل كُ

ي. هي هيّنة اذا ماكانت االستحضارات لها باملستوى الذي يرقى الى التحدّ

بغداد /

األحد
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ــني  الصحفي ــب  نقي ــد  أك
ــي،  الالم ــد  مؤي ــني  العراقي
ــبت، أن الصحافة  ــس الس ام
العراقية لم تتلوث بسياسات 
ــداً أنه  ــة وخاطئة، مؤك خبيث
ــارج العراق  ــن البلد خ دافع ع
رغم كل الظروف التي مير بها.
ــي في كلمته خالل  وقال الالم
ــي لفرع نقابة  املؤمتر االنتخاب
ــرع  ــني ف ــني العراقي الصحفي
ــل من الفروع  بابل، إن فرع باب
املتميزة لقلة املشاكل والوئام 
ــاءه وعمدنا ان تكون  بني اعض
ــي العراق قي  ــات ف اول انتخاب
ــر النقابة.وأضاف أن الدورة  مق
ــة  قابل ــنتني  لس ــتمر  ستس
ــة  ــن النقاب ــرار م ــد بق لتمدي
بحسب اجلهد املبذول، مؤكداً 
ــم  ــة ل ــة العراقي أن الصحاف

ــة  خبيث ــات  بسياس ــوث  تتل
ــي،  الالم ــح  وخاطئة.وأوض
دافعنا عن البلد خارج العراق 
ــيرا الى  ــي كل الظروف، مش ف
ــة فقدت  ــرة الصحفي ان االس
ــهيداً.وأكد ان النقابة  ٤٧٥ ش
تعد اكثر املؤسسات تنظيما 
وهي اسرة واحدة داعمة للبلد 
ولو ال جائحة كورونا لشهدنا 
الصحفيني في  ــع  جتمع جمي

مقر النقابة.

ــروة عبد  ــابقة س ــب االعالمي للنائبة الكردية الس اعلن املكت
الواحد ، جمع ١٠٠ توقيع نيابي لربط رواتب املوظفني باحلكومة 
ــت النائبة  ــه بعد ان اطلق ــب ، ان ــرة.وقال املكت ــة مباش االحتادي
ــوان املوظفون صناع  ــادرة بعن ــروه عبد الواحد مب ــابقة س الس
ــتان باحلكومة االحتادية  احلياة لربط رواتب موظفي اقليم كردس
بشكل مباشر وابعاد هذه الشريحة عن الصراعات السياسية، 
شرع مجلس النواب بجمع ١٠٠توقيع.واشارت الى، انهتم ايضا 
جمع التواقيع في محافظة السليمانية لدعم املبادرة وتقدميها 

جمللس الوزراء الدخالها حيز التنفيذ.
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كتب اِّـحرر السياسي

ــو اللجنة املالية النيابية  أكدت عض
ــبت،  ــدون، امس الس ــن حم محاس
ــض املقترحات  ــة لديها بع ان اللجن
واملعاجلات التي ستناقشها وترفعها 
ــواب واحلكومة بغية  الى مجلس الن
ــة. ــة املالي ــة األزم ــا ملعاجل اعتماده

ــة ووزارة  ــدون ، إن احلكوم وقالت حم
ــا اي تخطيط  ــة لم جند لديهم املالي
ــول  ــرت احلل ــة واقتص ــاوز االزم لتج
املطروحة منها على االقتراض فقط 
ــرادات غير  ــلت في تعظيم االي وفش
ــا حتتاجه  ــة توفير م ــة بغي النفطي
ــديد الرواتب  ــيولة مالية لتس من س
ــي العام  ــية ف وباقي االمور االساس
املقبل، مبينة ان احلكومة غير جادة 
ــكل  ــدمي املعاجلات وبدأت بش في تق
ــر املواطن بان  ــتباقي في اثارة ذع اس
ــام املقبل قد  ــن الع ــهر االول م الش
ــب دون اقتراض. ــهد وجود روات ال يش

ــا وقت  ــة لديه ــت، ان احلكوم وأضاف
ــي وفرصة كبيرة لتعظيم املوارد  كاف
ــن خالل فرض  ــهرين املقبلني م للش
ــة  ــذ احلدودي ــى املناف ــيطرتها عل س
ــيطرة على  ــم الضرائب والس وتنظي
ــبة  مزاد العملة واالتصاالت ومحاس
ــدين ومتابعة املشاريع وباقي  الفاس

ــيولة  ــة لتوفير الس ــواب املمكن االب
ــة الى ان هناك تلكؤ في  املالية، الفت
ــل وزارة املالية ونفس  املتابعة من قب
ــوزارة التخطيط التي لم جند  احلال ل 
ــاريع ومحاسبة  منها متابعة للمش
ــى ان  ــدون، ال ــت حم املقصرين.ولفت

ــات لدى  ــن املقترح ــدد م ــك ع هنال
ــى  عل ــنعمل  س ــة  املالي ــة  اللجن
ــام بغية  ــتها خالل هذه االي مناقش
ــواب ومن ثم  ــا الى مجلس الن رفعه
ــة العتمادها في عملية  الى احلكوم
ــادي. وفي  ــي واالقتص املال ــالح  اإلص

ــرق  ــهدت ط ــة ش ــورات األمني التط
ــة حركة  ــورية - العراقي ــدود الس احل
ــطة لدخول وخروج ارتال القوات  نش
ــة. ــام املاضي ــالل االي ــة خ األمريكي

وذكرت وكالة سبوتنك الروسية نقالً 
ــبت، ان  ــن مصادر أهلية امس الس ع

ــكرية للجيش األمريكي  قافلة عس
محملة باملدرعات والعتاد العسكري 
ــكة إلى  انتقلت من محافظة احلس
ــد، تضم ٣٠  ــر معبر الولي العراق عب
ــس تزامنا مع  ــاحنة، ظهر يوم ام ش
ــحن كبيرتني بنقل  ــام طائرتي ش قي
دفعتني من اجلنود واملعدات للجيش 
األمريكي من قاعدة السد الغربي أو 
ما تسمى قاعدة منتجع اليف ستون 
ــمال الغربي  ــكة الش وي ريف احلس
ــت  العراقية.واضاف ــدود  احل ــاه  باجت
ــكة  ــماء مدينة احلس الوكالة أن س
ــهدت يوم اخلميس املاضي حتليقا  ش
ــش األمريكي  ــا ملروحيات اجلي كثيف
خصوصاً في اجلهة الشمالية، وذلك 
ــى التحركات  ــة عل ــة اجلوي للتغطي
ــهدتها القاعدة  العسكرية التي ش
ــتون  ــي قاعدة اليف س ــة ف األمريكي
القريبة من الطريق الدولي احلسكة– 
ــم M٤. في وقت  ــروف باس حلب املع
ــمي باسم وزارة  أعلن املتحدث الرس
ــة العراقية أحمد الصحاف،  اخلارجي
أن وزير اخلارجية فؤاد حسني، سيزور 
ــح  ــبوع احلالي.وأوض ــكو األس موس
ــب وكالة سبوتنيك  الصحاف بحس
الروسية، أن وزير اخلارجية العراقية، 

يزور موسكو على رأس وفد وزاري.
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 * عبد الوهاب جبار
ــق عليها  ــكاد يتف ــية التي ي ــق األساس ــن احلقائ    م
ــداً مايتعلق  ــات وحتدي ــة هي ان اخلدم ــون كاف العراقي
ــي والتبليط واملاء  ــبكات الصرف الصح بالنظافة وش
والكهرباء ماعادت الدولة قادرة على تقدميها بالشكل 
ــاليب  ــاخت واألس ــول أو الصحيح ألن الدولة ش املقب
ــاد االداري واملالي هو  ــة والفس ــي الغالب ــة ه الروتيني
السائد والبيروقراطية تفرض نفسها على كل مفصل 
ــود اصالً الى افتقاده  ــباب تذمرّ املواطن تع وان احد اس
ــا امانة بغداد او  ــات التي يفترض ان تقدمه الى اخلدم
ــول عليها اذا  ــة لكن أنى يكون احلص الوحدات البلدي
ــا املالية  ــزة متاما وامكانياته ــذه الدائرة عاج ــت ه كان
ــواءً اكانت تتعلق  ــحيحة يقابل ذلك بنى حتتية س ش
ــار متهالكة ولم  ــبكات الصرف الصحي او األمط بش
تخضع للصيانة الدورية بدعوى عدم وجود تخصيصات 
ربة  مالية كافية ناهيك عن نقص املالكات البشرية املدّ
ــأن اخلدمات البلدية الى  ــه فاننا نرى ان يترك ش .. وعلي
ــركات األهلية الرصينة لتتولى  القطاع اخلاص او الش
ــا ومن دون  ــرنا اليه ــي اش ــات الت ــات او اخلدم القطاع
ــتبقى  ــنبقى ندور في حلقة مفرغة وس ذلك فاننا س
ــوارعنا ومناطقنا تغرق مع كل  النفايات مكدسة وش
زخة مطر .. لقد تأكد للمواطن البغدادي ان احتياجات 
ــراً من قدرة امانة بغداد  ــداد العاصمة هي اكبر كثي بغ
ــود تكاد تكون  ــها ورغم كل ماقامت به من جه نفس
ــة مترامية  ــو ان العاصم ــيط ه ــبب بس ــر لس التذك
األطراف وتتمدد على مساحة شاسعة وعدد سكانها 
يربو على الـ (٩) ماليني نسمة واكيد ان ذلك يحتاج الى 
امكانيات عمالقة وجهود جبارة ..نكرّر القول : اسندوا 
ــداد للقطاع  ــي تقدمها امانة بغ ــة اخلدمات الت مهم
اخلاص والشركات األهلية وكفانا صداع الرأس واتركوا 
األمانة تتفرغ لواجب التخطيط واملتابعة فهذا اجدى 

وانفع مما هي غارقة فيه اآلن.
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ــد  محم ــتقل  املس ــب  النائ رد 
ــدة ضد  ــوداني بش الس شياع 
ــا املتحدث  ــات ادلى به تصريح
الرسمي باسم احلكومة احمد 
ــالل والتي قال فيها : اننا  مال ط
نقبل قرار القضاء ولكن النقبل 
ــة  احلكوم ــرار  بق ــكيك  التش
ــركات  ــل مع ش العم ــد  بتمدي
السوداني  النقال وقال  الهاتف 
ــز ان على  ــح متلف ــي تصري : ف
ــة ان  ــم احلكوم ــدث باس املتح
يقرأ جيداً القرار القضائي الذي 
ــى على  ــعب وامتن ــر للش انتص

ــراءة القرار فألول مرة ـ  اجلميع ق
ــبة مارست العمل  وانا باملناس
ــام (١٩٧٩) ـ  ــذي منذ الع التنفي
ــذا نظرة وهكذا عبارات  ارى هك

في القرار عندما يذكر القاضي 
مصطلح « جهالة فاحشة» اي 
ــاك جهل فاحش من قبل  ان هن
ــداده وتقدميه  القائمني على اع

الى املؤسسات الرسمية ويعود 
ــارة « ضآلة  ــي ليقول عب القاض
في التقدير».وتساءل السوداني 
در قيمة الترددات التي  : كيف تُقَ
ـــ (٢٣٤) مليون  ــا كلها ب عددته
ــه في العام (٢٠٠٧) كان  دوالر ألن
ــتركني بحدود املليون  عدد املش
او املليونني وقد استحصلنا من 
النقال مليار  الهاتف  ــركات  ش
ــدة (١٥)  ــار رغم ان امل ــع امللي ورب
ــنة وهنا اليوم (٨) سنوات اي  س
نصف املدة فكيف تستحصل 

.(٢٢٣)

التتمة ص «٣»

fi˝ü@˝fl@pb∞äñm@Û‹«@ÒÜíi@ÖäÌ@ÏÁÎ

AACäÌÜ‘n€a@ø@Ú€fôD@Î@CÚíybœ@Ú€bËuD@Û‹«@ÙÏ�„a@ÚflÏÿßa@äÌä‘m@Êa@Ü◊a@ıbö‘€a
A_@Òä‘–€a@ÍàÁ@Âfl@È€b‡«a@fiÎÜu@Ï‹Å@·Àâ@ÜÌÜ‡n€a@âaä”@Û‹«@CÚ«bç@—ñ„D@�i@p�ÏñÌ@ıaâãÏ€a@è‹©

بغداد /

بغداد /

السليمانية /

ــس اجلمهورية برهم  ــع، بعدم رفض رئي ــاد مصدر مطل أف
ــوت  ــذي ص ــراض ال ــون االقت ــى قان ــع عل ــح، التوقي صال
ــدر ، إن رئيس  ــس املاضي.وقال املص ــان اخلمي ــه البرمل علي
ــع على قانون  ــح لم يرفض التوقي ــة برهم صال اجلمهوري
ــه ليس من صالحياته رفض  االقتراض ومتويل املوازنة، ألن
ــف  قوانني البرملان.وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكش
ــمه، أن القانون دخل حيز التنفيذ وتسلم جميع  عن اس

املوظفني رواتبهم.

@úœäÌ@%@3bï@Z@âÜñfl
ûa6”¸a@ÊÏ„b”@Û‹«@…Ó”Ïn€a



2محليات

بغداد/ البينة الجديدة
ــة اليات  ــار برنامج متابع في اط
ــني االداء في  ــل بهدف حتس العم
ــوم وزير  ــد الي ــارة، تفق وزارة التج
ــالء اجلبوري  ــور ع ــارة الدكت التج
ــركة العامة لتجارة احلبوب  الش
ــالكات الفنية واالدارية  والتقى امل
ــم  املوس ــير  س ــى  عل ــالع  لالط
ــلب. الش ــول  حملص ــويقي  التس

ــد الوزير اجلبوري خالل اللقاء،  وأك
ــوم  الي ــل  تعم ــارة  التج ان»وزارة 
ــتراتيجية واضحة تقوم  وفق اس
ــني االداء والدخول في  ــى حتس عل
ــني  ــل بغية حتس ــل العم تفاصي
ــه نحو االفضل  ــاء ب االداء واالرتق
التي حصلت  وجتاوز االشكاليات 
ــة  الى»اهمي ــار  سابقا».واش
ــط  في اطار  ــات واخلط االحصائي
ــالت  واملناق ــويق  التس ــة  متابع
ــركة، خاصة  التي تقوم بها الش
ــرف على اكبر عمليتني  انها تش
ــة  احلنط ــي  محصول ــويق  لتس
ــكل مهمة  والتي تش ــلب  والش
ــي االمن الغذائي  اولوية مهمة ف

اجلبوري   ــر  العراقي».الوزي ــن  لالم
ــعى  التجارة تس ان»وزارة  اوضح، 
ــات لتطوير  ــف االجتاه في مختل
االداء والتدقيق باليات العمل وبذل 
ــود لتجهيز املواطن  قصارى اجله
ــتحاقته من  العراقي بكامل مس
ــة وقد عملت  ــة التمويني البطاق
ــددة  ــات متع ــى اجتاه ــك عل لذل
او  ــوزراء  ال ــس  ــي مجل ف ــواء  س
ــوزاري او مع  اجمللس االقتصادي ال
ــدف منح التجارة  وزارة املالية به

ــام  للقي ــة  املالي ــات  التخصيص
ــردات  مف ــني  تأم ــي  ف ــا  بواجبه
وزير  ــا  التموينية».ودع ــة  البطاق
ــة االنتهاء من  التجارة الى»اهمي
مستحقاتهم  الفالحني  تسليم 
ــي وردت الى  ــوء االموال الت في ض
ــكل  تش ــي  والت ــارة  التج وزارة 
ــع  ــل م ــالق بالتعام ــة انط نقط
ــتحقات الفالحني»، مشددا  مس
ــي قيمة  العراق ان»الفالح  ــى  عل
ــارى  ــذل قص ــتحق ب ــرة يس كبي

اجلهود ملنحه مستحقاته املالية 
ــي  الت ــة  احلنط ــل  محاصي ــن  ع
سلمها في املوسم التسويقي».

ــم  ــش االن املوس ــاف: «نعي واض
التسويقي حملصول الشلب وهذا 
يتطلب جهود كبيرة في املتابعة 
والتدقيق والرقابة لغرض االشراف 
ومتابعة احلملة التسويقية التي 
ــات زراعة  ــي محافظ انطلقت ف
الشلب، والتي نتامل منها نتائج 
ــات  ــويق كمي ــي تس ــة ف ايجابي
ــلب  ــول الش ــن محص ــدة م جي
ــكل  ــرض جتهيز املواطنني بش لغ
ــة منح  ــريع».ولفت الى»اهمي س
موظفي الشركة استحقاقاتهم 
ــي  ف ــاعدتهم  ومس ــة  الوظيفي
ــي تواجههم  ــاكل الت جتاوز املش
ــواء ادارية او مالية، مبينا»دور  س
ــى تأمني رواتب  ــركة عل ادارة الش
ــع  ــى وض ــل عل ــني والعم املوظف
ــريعة».اللقاء حضره  احللول الس
ــة  املالي االدارة  ــني  العام ــدراء  امل
املالية في  ــة  والرقاب ــة  والقانوني

مركز الوزارة.

@pbÓ€a@Û‹«@…‹�ÌÎ@lÏjßa@Òâbvn€@Úflb»€a@Ú◊äí€a@Ü‘–nÌ@Òâbvn€a@äÌãÎ
k‹í€a@fiÏñ0@Ô‘ÌÏén€a@·çÏΩa@Äb¨¸@›‡»€a

بغداد / البينة الجديدة
أجنـزت الشركة العامة للصناعات 
ــركات وزارة  الهيدروليكية إحدى ش
ــال جتميع  ــادن أعم ــة واملع الصناع
ــى  ال ــة  ــدات كهربائي ــز مول وجتهي
ــق العقد  ــط البصرة وف ــركة نف ش
املبرم بني الطرفيـن .وأفـاد مدير عام 
ــركة املهندس : أحمـد ريحـان  الش
ــب اإلعالمي  ــح للمكت ــي تصري : ف
ــية  في الوزارة بأن الكوادر الهندس
ــاج  إنتـ ــل  معمـ  ) ــي  فـ ــة  والفني
ــة )  ــة الكهربائيـ ــدات الطاقـ معـ

ــركة  أجنزت أعمال جتميع وجتهيز ش
ــوع كتربلر  ــط البصرة مبولدات ن نف
ــدة منها (  ــعة كل واح عدد ( ٢ ) س
٢,٥ ) ميگا فولت/ أمبير ، مشيراً الى 
ــص بإنتاج  ــل املذكور يخت ان املعم
ــوع كتربلر  ن ــدات الكهربائية  املول
ــال  ــذ أعم ــه تنفي ــرز أعمال ــن أب وم
ــة وربط محطة مطار البصرة  صيان
الدولي وصيانة محطة مطار بغداد 
ــرى مت تنفيذها  ــال أخ ــي وأعم الدول
ــات فنية  ــود متميزة ومبواصف بجه

عالية اجلودة واملتانـة .

بغداد / البينة الجديدة
ــأة العامة  ــل/ الهي ــاركت  وزارة النق ش
ــي  ــي ف ــد الزلزال ــة والرص ــواء اجلوي االن
ــاد  ارص ــة  للجن ــادس  الس ــاع  االجتم
ــان التابعة جمللس   ــران إحدى اللج الطي
ــؤون االرصاد  الوزراء العرب املعنيني بش

ــة .، عبر  ــة العربي ــي اجلامع ــة  ف اجلوي
منصة التواصل االلكترونية  الفيديوي 
ــتمر ملدة يومني .واوضح مدير  والذي اس
ــي صاحب   ــدس عل ــأة املهن ــام الهي ع
البهادلي حضر االجتماع ممثلنا  السيد 
ــؤول  شعبة التنبؤات  هزبر اسامة مس

ــم التنبؤ اجلوي وعضو  العددية في قس
ــران في جامعة الدول  جلنة ارصاد الطي
ــث عدة محاور منها اآلثار  العربية، وبح
ــة على  الطبيعي ــوارث  للك ــلبية  الس
ــران  ــة ، والطي ــاد اجلوي ــي األرص قطاع
ــوص جائحة  ــى وجه اخلص ــي وعل املدن

ــادية للمنظمة  كورونا واخلطوط االرش
ــالً عن ،  ــة فض ــاد اجلوي ــة لالرص العاملي
ــردود االيجابي لهذه احملاور كما تطرق  امل
الى مواضيع مهمة تصب في مصلحة 
ــران في الدول  ــر عمل ارصاد الطي تطوي
ــا بينهم  ــبل التعاون فيم ــة وس العربي

ــي الهيأة  ــراق ف ــل الع ــني ممث ــدوره ب .وب
ــامة ؛جاءت املشاركة  ــيد هزبر أس الس
ــتجدات التي  ــى اهم املس ــوف عل للوق
ــة حزم  ــيما مناقش تخدم اجلميع الس
الطيران  ــة  ــي منظوم ــات ف التحصين

فيما يخص خدمات االرصاد اجلوية.

األديب محمد رشيد 
ــر القمة  ــن ( مؤمت إدارة كل م
ــي ) و ( جائزة  ــي العرب الثقاف
الدولية  ــة  الذهبي ــاء  العنق
ــل العراقي  ــان الطف ) و ( برمل
ــس اجلمهورية  ــد رئي ) تناش
ورئيس الوزراء ورئيس مجلس 
ــات  املنظم وكل  ــواب  الن
ــة واجلهات العلمية   الثقافي

ــع العالم العراقي  الوقوف م
النبيل البروفيسور د. قاسم 
ــي محنته  ــني صالح ف حس
ــه  كون ــة  احلالي ــة  املرضي
و  ــي  الروح االب  و  ــان  (اإلنس
العالم و املثقف) الذي افنى 
ــي التعليم والثقافة  عمره ف
ــم  وقي ــادىء  مب ــيخ  وترس
واحملبة. ــالم  والس التسامح 

ــرف كبير  ان الوقوف معه ش
ــيخلده التاريخ لألجيال  وس
ــع الدعاء إلى  ــة . نرف القادم
ــه  مينح أن  ــل  وج ــز  ع اهللا 
إلى  ــود  ــام ليع الت ــفاء  الش
ــه وزوجته  ــراق  والى بيت الع
ــه وابنه د.  ــهرت علي إلى س
ــر امتداده  ــر الذي يعتب مظف

الروحي والعلمي.

ــد  البري ــر  عب ــا  جريدتن ــى  ال وردت 
ــن مجموعة من  ــالة م االلكتروني رس
ــتتم احالتهم على  املوظفني الذين س
ــة يرجون  ــهر قليل ــد اش ــد بع التقاع
ــهيل  ــؤولة تس فيها من اجلهات املس
اجراءات استقطاع سلفة املائة راتب 
ــن مصرف  ــابقا م ــتلموها س التي اس
ــدة :  ــن وفي مايلي نص املناش الرافدي
ــي الدولة  ــن موظف ــن مجموعة م نح
ــى التقاعد  ــتتم أحالتنا عل ــن س الذي
ــث أفنينا عمرنا  ــهر قليلة حي بعد أش
ــن واملواطن  ــي خدمة الوط ــا ف وجهدن
ــب موقعه ووظيفته وحتملنا  كال حس

ــرق  ــي ولم نس ــم نرتش ــيء ول كل ش
ــة وخالية  ــد هللا أضابيرنا نظيف واحلم
من أية عقوبات اذ قامت مجموعة منا 
ــرض املائة راتب لغرض  بالتقدمي على ق
ــكن الئق بنا وضمانا لعوائلنا  توفير س
ــنني  من مصرف الرافدين قبل بعض س
ــنة وبفوائد ماأنزل اهللا بها  وملدة ١٥ س
ــت مجحفة  ــث كان ــلطان حي ــن س م
ــر وندفع عن  ــك حتملنا الكثي ورغم ذل
ــهرية مع  ــاط الش طريق دوائرنا األقس
ــدور كتاب من  ــا بص ــد ،تفاجئن الفوائ
ــي  الرئيس ــرع  الف ــن  الرافدي ــرف  مص
ــني فيها إن املوظف الذي  املرفق طيا يب

ــديد  ــد عليه تس ــى التقاع ــال عل يح
ــلفة أو املتبقي منها دفعة  كامل الس
ــي املصرف براءة ذمة  واحدة وإال اليعط
ــة  ــال معامل ــرض أكم ــني لغ للموظف
التقاعد وهو أجراء جديد غير مسبوق.. 
ــابقا  ــا أن التعليمات الصادرة س علم
ــت تنص في  ــا كان ــع العلي ــن املراج م
ــال املتبقي من  ــة االحالة يتم أرس حال
السلفة الى التقاعد العامة وهي التي 
ــتقطاع من راتب املتقاعد  تقوم باألس
ــاوز ٥٠٪ .. راجني النظر  ــبة التتج بنس
ــكالية  في امرنا وايجاد حل لهذه االش

.مع فائق التقدير واألحترام.

ÊbΩ5€a@µg@RPRQ@Ú„ãaÏfl@fibçâg@Ü«Ïfl@ÖÜ§@¡Ó�Çn€a

Ô◊6€a@CÔÿ‰€˝€aD@Öa7nçbi@�bÓΩb«@s€br€a@÷aä»€a

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت وزارة التخطيط ، االنتهاء 
ــا  ــة ٢٠٢١، فيم ــداد موازن ــن إع م
ــس  ــى مجل ــالها إل ــدت بإرس وع
ــهر تقريباً. ــواب في غضون ش الن

ــم الوزارة عبد  وقال املتحدث باس
الزهرة الهنداوي، إن الوزارة انتهت 
ــتثماري  ــق االس ــداد الش ــن إع م
ــيتم  ــن موازنة ٢٠٢١ التي س ضم
ــالها إلى مجلس النواب في  ارس

غضون شهر تقريباً بعد أن يقرها 
مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن قلة 
ــتكون  اإليرادات املالية للدولة س
ــكلة كبيرة في موازنة ٢٠٢١  مش
ــتثماري، ولذا فإن  ــا االس بجانبه
ــى اجلانب  ــيكون عل ــز س التركي
التشغيلي فقط، حسبما نقلت 
ــع  ــة. وتاب ــاء العراقي ــة األنب وكال
الهنداوي إذا كان هناك فائض في 
األموال فإنه سيتحول إلى اجلانب 

ــتكون  س ــث  حي ــتثماري  االس
ــتمرة  املس ــاريع  للمش ــة  األولوي
التي هي هي قيد التنفيذ ووصلت 
ــى مراحل  ــاز فيها إل ــب اإلجن نس
ــدم إدراج أي  ــة ، مؤكداً ع متقدم
ــن موازنة  ــدة ضم ــاريع جدي مش
ــا أكثر من  ــح أن لدين ٢٠٢١ . وأوض
ــي جميع  ــروع ف ــتة آالف مش س
ــي مختلف اجملاالت  احملافظات وف
ــبب  بالتوقف بس وأغلبها مهدد 

ــر التخصيصات املالية،  عدم توف
الفتاً إلى أن الوزارة فاحتت الوزارات 
ــوزارة  ــة ب ــر املرتبط ــات غي واجله
ــع أولويات لهذه  واحملافظات لوض
املشاريع وفي حال توفرت األموال 
الالزمة ستكون األولوية ملشاريع 
محددة من ضمنها املشاريع ذات 
ــاريع التي  ــع اخلدمي واملش الطاب
هي قيد اإلجناز وال حتتاج إلى أموال 

كثيرة إلجنازها .

بغداد / البينة الجديدة
ــن اجمللس الوطني التركي  أعل
ــبت،  للحمضيات، امس الس
ــس  ــني خم ــن ب ــراق م أن الع
ــتيراداً  اس ــر  األكث ــي  ه دول 
ــة الاللنكي من تركيا. لفاكه
ــال  ــس كم ــس اجملل ــال رئي وق
ــا  تركي ــادرات  ان ص ــار  قاجم
او  ــي  الاللنك ــة  فاكه ــن  م

ــت  من ــا)،  (مندلين ــفي  اليوس
بنسبة ٤٧٪ خالل الفترة بني 
ــرين  ــون الثاني حتى تش كان
ــرة  ــة بالفت االول ٢٠٢٠، مقارن
املاضي،  ــام  الع ــها من  نفس
ــون  ــت ١٧٤ ملي بلغ ــة  بقيم
ان  ــار  قاجم ــاف  واض دوالر. 
لفاكهة  ــادرات  الص ــم  موس
ــا هذا  ــفي كان إيجابي اليوس

ــث مت تصدير ٣٣٧  ــام، حي الع
ــهر  ألف طن منها خالل األش
الـ١٠ األولى من العام اجلاري، 
مشيرا الى انه مت حتقيق زيادة 
الصادرات بنسبة ٢٠  بكمية 
ــادة في القيمة  في املائة، وزي
ــبة ٤٧ في املائة مقارنة  بنس
ــن العام  ــها م ــرة نفس بالفت
ــار إلى أن روسيا  املاضي .وأش

ــة البلدان األكثر  تتصدر قائم
التركي  ــفي  لليوس استيراداً 
ــم العراق،  ــا، ث ــا أوكراني تليه
وبولندا، وصربيا.وتابع قاجمار 
ــتمر صادراتنا  أن تس ــع  نتوق
من فاكهة اليوسفي بشكل 
ــالل الفترة املتبقية  متزايد خ
ــاري، وأوائل  من هذا العام اجل

عام ٢٠٢١.
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البينة اجلديدة / علي شحونه الكعبي 
بتوجية من وزيرة االعمار واالسكان والبلديات العامة املهندسة نازنني 
محمد وسو ومبتابعة مستمرة من قبل املهندس جنم احليالي مدير عام 
ــاريع املاء  للخطة  ــراع في اجناز مش ــة العامة للماء وذلك لالس املديري
ــتثمارية للمديرية العامة للماء. فقد أعلن املهندس جنم  احليالي  االس
ــروع ماء  ــية بأجناز مش ــن جني ثمار جهود  كوادرنا الفنية والهندس ع
ــبة اجناز بلغلت١٠٠٪ حيث  يسهم هذا املشروع  السادة واجلبور وبنس
في القضاء على شحة املاء في قرى  السادة واجلبور وزركوش وبني ويس 
والزاوية واجلروانه    وقرى حمرين في قضاء السعدية في قضاء خانقني 
ــبة اجناز املشروع ١٠٠٪ ومن تنفيذ شركة القبس،حيث  فقد بلغت نس
ــدس جنم احليالي   بدرع االبداع  واملتميز  ــرى خالل الزيارة  تكرمي املهن ج
ــير  ــاكل واملعوقات التي رافقت س جلهوده املتميزة  في حل جميع املش
العمل من قبل مدير ماء ديالى املهندس مرتضى جاسم حمود .واضاف 
ــرى اجناز  ــب االعالمي عن زف بش ــه املكت ــي تصريح خص ب ــي ف احليال
املشروع الى أهالي محافظة ديالى العزيزة معلنا عن االستالم النهائي 
ــاء الصافي  ــروع إلنتاج امل ــغيل التجريبي ملش ــدء  التش ــروع وب للمش
والصالح لشرب وذلك  وفق املواصفات العاملية بعد توقف دام ٥ سنوات 
ــابقا متمثلةباألزمة  ــير العمل س ــادت س ،منوها عن املعوقات التي س
املالية والوضع األمني واخيرا تداعيات كورونا، موعزا هذا  االجناز نتيجة 
ــة  ــاريع وتوجيهات معالي الوزيرة  املهندس ــتمرة للمش ــة املس املتابع
ــب التوقيتات التعاقدية،   ــو في اجناز املشاريع  وحس نازنني محمد  وس
يذكر ان املشروع يعمل بطاقة انتاجية تبلغ ٢٠٠٠m٣\h وبكلفة مالية 
ــاحة ٢٢دومن من مساحة احملافظة  وان  تقدر اكثر من ٣٣مليار وعلى مس

شاء اهللا سيكون االفتتاح النهائي قريبا جدا.

البينة الجديدة / علي شريف
ــرطة محافظة بابل إنتشار الشرطة اجملتمعية  أعلنت قيادة ش
ــواق واحملال التجارية ضمن قاطع املسؤولية  في العديد من االس
اجلنوبي للمحافظة لتنفيذ حملة توعية ترمي الى محاربة فخ 
ــب توجيهات  ــرطة: حس ــزاز االلكتروني .واكدت قيادة الش االبت
ــؤون الشرطة في بث روح األمن  وزير الداخلية ووكيل الوزارة لش
ــر  ــراف مباش ــة في نفوس املواطنني وبإش ــدوء والطمأنين واله
ــواء املهندس علي  ــرطة الل ومتابعة ميدانية من قبل قائد الش
ــرطة اجملتمعية  ــارز الش ــتمر مف ــمري  تس ــم الش ــالل جاس ه
ــة ملواجهة  ــة والتثقيفي ــالت التوعوي ــار في إطار احلم باالنتش
ــد نظمت  ــي .وأضافت: لق ــزاز االلكترون ــة لإلبت ــوع فريس الوق
ــرطة اجملتمعية حملة في العديد من االسواق واحملال  مفارز الش
ــملت توزيع  ــي للمحافظة ش ــن القاطع اجلنوب ــة ضم التجاري
ــخص يتعرض للتهديد  رق تخلص أي ش امللصقات املتضمنة طُ
عبر حساب مجهول أو إبتزاز من خالل الصور اوالكالم او غيرهما 
ــاب املبتز رجل أو إمرأة حقيقي أو غيرحقيقي.  ــواء أكان حس س
ــه وزارة الداخلية من  ــا تقدم ــني مل ــادات للمواطن ــك إرش وكذل
خدمات فضالً عن الرقابة املستمرة للحاالت والظواهر الدخيلة 

على اجملتمع العراقي األصيل. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــت وزارة الزراعة ومن خالل مديرية الزراعة في محافظة بغداد   أعلن
ــا  اجملانية ملكافحة القوارض في  ــة عن انتهاء من حملته / الرصاف
ــاتني الواقعة ضمن نطاق عملها  وذلك بتنسيق مع  احلقول والبس
ــعب  ــاون مع وحدات الوقاية في الش ــرة وقاية املزروعات وبالتع دائ
ــرة وقاية  ــيق مع دائ ــد التنس ــك مت «بع ــأن ذل ــةً ب الزراعية.موضح
ــات في الوزارة  لغرض توفير مبيد نوفار ١ ملكافحة ١٠٠٠دومن  املزروع
ــل املديرية ،مبينةً  ــاتني واحلقول الواقعة ضمن نطاق عم من البس
ــف على احلقول  ــات  املكافحة انتهت بعد  ان مت الكش ــأن  عملي ب
والبساتني من قبل كوادر مشتركة ومتخصصة من قسم  الوقاية 
ــات املكافحة متت  ــى أن عملي ــيرةً ال ــعب الزراعية، مش ــي الش ف
ــم الوقاية حصراً وعدم إعطاء املبيد للفالحني  ــراف كادر قس بأش
ــوفات موقعيه على املساحات  او املزارعني ، منوهةً الى  عمل كش
ــادة ، مؤكدة   ــب اإلب ــي مت معاجلتها  لتقييم اخلطة، وتقدير نس الت
ــة وتقليل  ــدالت اإلصاب ــدف  الى خفض مع ــذه احلمالت ته ــأن ه ب
ــار القوارض واحلفاظ على احملاصيل  ــاحات املتضررة من انتش املس

الزراعية فضال عن الصحة العامة املواطنني.
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البينة الجديدة / قاسم حوشي
من خالل متابعة فرقنا الصحية 
ــة  اليومي ــا  ومتابعاته ــة  اجلوال
ــاك  هن زال  ال  ــه  بان ــت  الحظ
ــل املواطنني  ــر من قب ــاون كبي ته
ــدم  وع ــة  الوقائي ــراءات  باالج
ــم بالتعليمات الصحية  التزامه
ــة  الصح وزارة  ــن  ع ــادرة  الص
وخاصة في عدم ارتداء الكمامة 
ــدي  وعدم التقيد بالتباعد اجلس
ــات  التجمع ــي  ف ــاركة  واملش
البشرية واقامة حفالت االعراس 
التجمعات  ذات  العزاء  ومراسيم 
ــكل  بش ــة  الكثيف ــرية  البش
ــدون التقيد باي  ــداً ب ــي ج طبيع
ــي. كما الحظت فرقنا  اجراء وقائ
الرقابية بان معظم الذين اصيبوا 
ــداء الكمام  ــابقا قد تركوا ارت س
واخذوا مبمارسة حياتهم بشكل 
ــد بالتباعد  ــي وعدم التقي طبيع
ــم  بانه ــم  منه ــاً  ظن ــدي  اجلس
ــن يصابوا  ــة ول ــبوا املناع اكتس
ــل عليه  ــذا ال دلي ــرى. وه مرة اخ
ــجلت حاالت عدة بالعالم  بل س
ــرض  ــراض امل ــوع اع ــراق رج والع
ــابيع، مما  ــرة اخرى بعد عدة اس م
ــد  بالتقي ــتمرار  االس ــتدعي  يس
ــوا  اصيب ــن  مل ــراءات  االج ــذه  به
ــر  ــع خطي الوض ــذا  وه ــابقا.  س
ــديد وخاصة  ــو للقلق الش ويدع
ونحن مقبلني على فصل الشتاء 
ــدالت درجة احلرارة  وانخفاض مع
ــاعد  ــرف املس ــون الظ ــذي يك ال
ــات  للفيروس ــدوى  الع ــار  النتش
ــا حصل في  ــية وهذا م التنفس
ــة  للموج ــة  نتيج االن  ــم  العال
ــر  ــت بكثي ــي عصف ــة الت الثاني
ــدول اجملاورة  ــم وال ــن دول العال م
ــا  انظمته ــدأت  ب ــي  الت كاألردن 
ــة واالقتصادية باالنهيار  الصحي
ــدد الوفيات نتيجة  من ارتفاع ع
ارتفاع مروع لعدد االصابات الذي 
الصحية  القدرات  ــتنفذ كل  اس
ــفيات مما ادى الى  وانهك املستش
ارتفاع الوفيات وهذا ما يظهر من 
ــي العالم، فقد  ــام اخمليفة ف االرق

ــي العالم  ــدد االصابات ف ــغ ع بل
ــس االول ٦٤٧٧١٧ اصابة  ليوم ام
ــة كاعلى  ــات ١٠٧٥٨ حال والوفي
ــه الوفيات منذ  معدل وصلت الي
ــد ان نبني  ــة. وهنا الب بدء اجلائح
البناء شعبنا العزيز ان االجراءات 
ــة  الصح وزارة  ــا  اتخذته ــي  الت
والتي جنحت الى حد كبير بزيادة 
ــفاء وتقليل  ــاالت الش ــبة ح نس
ــيع قدراتنا  عدد الوفيات من توس
ــخيصية والعالجية جاءت  التش
ودؤوب  ــل  ــل متواص ــة عم نتيج
القطاعات  ــف  وتعاون بني مختل
ــات  كالعتب ــة  الديني ــات  والهيئ
املقدسة التي ساهمت معنا في 
ــاء العديد من املستشفيات  انش
ــيع  ــوم احملافظات لتوس ــي عم ف
ــريرية الى اكثر من  ــعة الس الس
ــص ملرضى  ــرير مخص ١٠ االف س
ــاز يحتاج الى  ــا. وهذا االجن كورون
ــود للمحافظة عليه  تظافر اجله
ــن وكافة  ــالل تعاون املواط من خ
ــرائح اجملتمع.مما يتطلب اليوم  ش
ــات  اجله ــن  م ــة  حقيقي ــة  وقف
ــيوخ  ــن وش ــال الدي ــة كرج كاف
ــة  االعالمي ــوات  والقن ــائر  العش
ــع املدني  ــة ومنظمات اجملتم كاف
ــاب العمل الى تفهم خطورة  وارب
ــف الوبائي وما قد تؤول اليه  املوق
االمور نتيجة لهذا التهاون وعدم 
ــة  ــراءات الوقائي ــراث باالج االكت
املتمثلة بارتداء الكمام والتباعد 
ــن وبذل  ــدي وتعقيم اليدي اجلس
ــة  ــعهم لتوعي ــي وس ــا ف كل م
املواطن الكرمي وحثه على االلتزام 
الوقائية.نتقدم  ــراءات  االج بهذه 
بالشكر والتقدير البطال اجليش 
ــاتنا  مؤسس كل  ــي  ف ــض  االبي
ــات  ــك كل اجله ــة وكذل الصحي
التي وقفت معنا في هذه املعركة 
ــعبنا  الوبائية الكبرى ونعاهد ش
ــي تطوير  ــا ماضون ف احلبيب انن
ــا الوقائية والعالجية رغم  قدراتن
ــا  نواجهه ــي  الت ــاب  الصع كل 
ــة اخلانقة  ــة املالي ــة االزم وخاص

التي يعيشها بلدنا احلبيب.

بغداد / البينة الجديدة
أبلغ البنك املركزي العراقي، امس السبت، املصارف كافة بأن بلغاريا 
ــة جديدة. وقال  ــن مواصفات أمني ــرح اوراق نقدية تتضم قامت بط
ــا بانه قام بطرح فئات ٥  ــك ، إن البنك الوطني البلغاري اعلمن البن
و١٠ و٢٠ ليف، مبينا ان هذه الفئات تتضمن مواصفات امنية جديدة 

فضال عن حتديث بعض املواصفات االمنية املوجودة فيها.
واضاف البنك ان الورقة النقدية القدمية من ذات الفئة باقية للتداول 
وذات قوة وابراء وعرض قانوني حلني استبدال االوراق النقدية التالفة 
ــي العراق  ــة املصارف اخلاصة ف ــب البنك كاف ــذه الفئة.وطال من ه
ــال النقد األجنبي  ــن يعملون في مج ــوبيهم من الذي بـإبالغ منس

باإلصدار اجلديد للبنك الوطني البلغاري.
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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  
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   تستعد مديرية املرور العامة الطالق مشروع االمتتة االلكترونية 
ــر كاميرات  ــجيل الغرامات عبر نش لرصد اخملالفات املرورية وتس
ــذي اعتاد الناس  ــيلغي دفتر اخملالفات ال ــات عالية، ما س بتقني
رؤيته لدى رجال املرور.وقال مدير قسم العالقات واالعالم العميد 
ــة االلكترونية أو  ــج االمتت ــروع برنام ــن، إن مش ــدر كرمي حس حي
ــد التعاقد،  ــة املرورية، ما زال قي ــات وتطبيق الغرام رصد اخملالف
ــوطاً كبيراً في فقرات  ــاً أن مديرية املرور العامة قطعت ش مبين
العقد من حتضير لدراسة اجلدوى واستكمال اجلوانب القانونية 
والرقابية، إضافة الى اجلوانب اإلدارية.وأضاف، أن مشروع االمتتة 
االلكترونية من املشاريع الرئيسة التي ستغير واقع الشارع في 
ــي جميع احملافظات،  ــتكون هناك كاميرات مراقبة ف البالد، وس
ــتنصب  ــرات الرقمية التي س ــتان، والكامي ــم كردس ــدا إقلي ع
ستكون رقمية بتقنية عالية ومتطورة لرصد اخملالفات ومراقبة 
ــح وزارة الداخلية من  ــروع بصال ــات، ويصب املش ــة املركب حرك
ــيلغي دفتر  ــروع س ــيراً إلى أن اكتمال املش اجلانب األمني، مش
ــرات واألجهزة  ــتعمل الكامي ــط املرور، اذ س ــات بيد ضاب الغرام
ــكل واضح وعملي،  االلكترونية األخرى على رصد اخملالفات بش
ــع التجاوزات  ــجيل جمي ــكالت وتس ــاوز العديد من املش لنتج
املرورية من قبل السائقني بشكل الكتروني.ودعا العميد حسن 
املواطنني الى االمتثال للقانون وااللتزام بالسياقات الصحيحة 
ــيقوم برصد  ــروع حال تنفيذه س ــادة املركبة، مبيناً أن املش لقي
ــار املرورية عبر تلك  ــدم ارتداء حزام األمان وجتاوز اإلش اخملالف بع
ل العديد من الغرامات املالية من  ــتُحمّ الكاميرات التقنية، وس
ــتصل الغرامة املالية الى  ــروع االمتتة االلكترونية وس خالل مش
ــال رسالة نصية عبر الهاتف النقال  ٢٠٠ ألف دينار، ويجري إرس

كرسالة تعرف بتسجيل الغرامة للسائق اخملالف.

ــررت وزارة الزراعة، تأجيل     ق
ــي بذمة الفالحني  املبالغ الت
ــت  املقبل.وقال ــام  الع ــى  ال
الوزارة إن وزير الزراعة محمد 
كرمي اخلفاجي ترأس االجتماع 
الدوري لهيئة الرأي في الوزارة 
ــة االجتماع  ــي بداي ــد ف وأك
ــل من  ــة العم ــى مواصل عل
ــتالم  اجل اجناح عمليات اس
ــي  ف ــلب  الش ــول  محص
ــلبية، فضال  ــات الش احملافظ
عن االستمرار باالستعدادات 
ــاح اخلطة  ــة الجل اجن الالزم
ــالل جتهيز  ــن خ ــتوية م الش
ــك  وكذل ــني  للفالح ــذور  الب
ــمدة مع تسهيل  جتهيز االس
االعباء  وتخفيف  ــراءات  االج
ــن الفالحني.وأضاف البيان  ع
أن االجتماع تدارس الفقرات 
ــدول اعماله  املدرجة على ج
ــة  الالزم ــرارات  الق ــذ  واتخ
بشأنها ومنها تأجيل الديون 
الفالحني  بذمة  ــتحقة  املس
ــى  ال ــديد  التس ــة  والواجب
الشركة العامة للتجهيزات 
الزراعية الى العام القادم مع 
ــروف التي يعاني  مراعاة الظ

ــني نتيجة تأخر  املزارع منها 
دفع املستحقات املالية.ولفت 
البيان الى أن االجتماع وافق 
ــهيل كل االجراءات  على تس
ــة بقطاع  ــة واخلاص القانوني
الدواجن بغية النهوض بهذا 
ــى االمام، كما اقر  القطاع ال
ــى  ــة عل ــون باملوافق اجملتمع
ــي  العلف ــعير  الش ــة  مناقل
ــى  ــوى ال ــة نين ــن محافظ م

ــب  ــات االخرى وحس احملافظ
ــني  ب ــيق  بالتنس ــاج  االحتي
ــات الزراعة واجلمعيات  مديري
االجتماع  أن  الفالحية.وتابع 
ــة  الثنائي ــات  االتفاق ــث  بح
ــبل  ــا واملانيا وس ــنب فرنس ب
ــاع  ــح القط ــا لصال تطويره
ــة اجلرارات  ــي كصناع الزراع
بالتعاون  ــة  الزراعي واملكننة 
ــة اضافة الى  مع وزارة الزراع

ــرات التفاهم في مجال  مذك
ــة  والي ــة  احليواني ــة  الصح
ــظ  ــا حتف ــا، كم ــل به العم
ــع الدعم  ــاع على رف االجتم
ــي وذلك  ــعير العلف عن الش
ــي  ف ــه  ل ــة  املاس ــة  للحاج
ــروة احليوانية مع  جتهيزه للث
ــعار  اس تخفيض  ــة  مناقش
ــرائه من الفالحني وبسعر  ش

مدعوم.

ــرض األمن في ناحية ابي صيدا  ــفت وزارة الداخلية عن إجراءاتها املتخذة لف   كش
ــم الوزارة اللواء خالد احملنا، ان اخلروقات األمنية  مبحافظة ديالى.وقال املتحدث باس
ــببها  ــة ابي صيدا، كان س ــدا في منطق ــة ديالى وحتدي ــي محافظ ــي حدثت ف الت
ــاف، ان وزير الداخلية  ــائرية وثارات مما حصل العديد من احلوادث.واض ــاكل عش مش
ــط األمن في املنطقة، منها قيامه بزيارة مفاجئة الى  اتخذ اإلجراءات الالزمة لبس
ــى منطقة ابي صيدا  ــني وتوجه بعد ذلك ال ــى القادة األمني ــة ديالى والتق محافظ
ــرطة، ومت دعمهم لوجستيا.وتابع، انه قوات الرد السريع كلفت  والتقى مديري الش
ــار األمني  ــض غير املنفذة في املنطقة، الفتا الى انه بعد االنتش ــذ أوامر القب لتنفي
الكثيف شهدت املنطقة استقرارا أمنيا وارتياحا من قبل املواطنني.واكد ان القوات 

األمنية ستقوم بإلقاء القبض على الذين تصدر بحقهم مذكرات قبض قضائية.

بغداد /

بغداد /
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ــدة»  ــم «القاع ــم تنظي ــي زعي   تُوف
ــن العمر  ــري، البالغ م ــن الظواه أمي
ــى  عل ــتان  أفغانس ــي  ف ــاً،  عام  ٦٩
ــباب طبيعية، حسبما  األرجح ألس
ــتان  أفادت به عدة مصادر في باكس
ــتان لصحيفة «عرب نيوز»  وأفغانس
ــام فقط من  ــبوع، بعد أي ــذا األس ه

انتشار أخبار عن وفاته على وسائل 
ــر  آخ ــي.وكان  االجتماع ــل  التواص
ظهور للظواهري في رسالة مصورة 
ــات  ــام لهجم ــذا الع ــرى ه ــي ذك ف
ــر من (أيلول) في الواليات  احلادي عش
ــه، إذا تأكدت،  ــبب وفات املتحدة.وتس
ــاً عميقاً داخل التنظيم  فراغاً قيادي
ــن كبار  ــراً اثنان م ــل مؤخ ت ــث قُ حي

ــحني  ــن كانا من املرش ــادة اللذي الق
ــن  ــزة ب ــا حم ــه، وهم ــي منصب لتول
ــابق  الدن، جنل زعيم «القاعدة» الس
ــامة بن الدن؛ وأبو محمد املصري،  أس
ــل الثاني في  ــد أنه الرج الذي يُعتق
ــي إيران هذا  تل ف ــم، والذي قُ التنظي
ــب تقارير إعالمية.وأكد  العام، بحس
ــتاني متمركز  ــؤول أمني باكس مس

ــة  املتاخم ــة  القبلي ــق  املناط ــي  ف
ــات.  م ــري  الظواه إن  ــتان  ألفغانس
ــمه: «نعتقد  ــر اس وقال رافضاً نش
ــد حياً...نحن حازمون بأنه  أنه لم يَعُ
ــباب طبيعية».وقال مصدر  مات ألس
مقرب من «القاعدة» في أفغانستان 
ــدد وافته املنية هذا  إن الزعيم املتش
ــدود من  ــدد مح ــر ع ــهر، وحض الش

أتباعه صالة اجلنازة.وقال املصدر «ما 
ــاكل  ــه أنه كان يعاني من مش نعرف
ــكان ما  ــي في م ــي التنفس وتوف ف
أمن  أفغانستان».وأوضح ضابط  في 
ــى عمليات  ــع عل ــتاني مطل باكس
ــة: «تلقينا  ــة اإلرهاب اجلاري مكافح
ــد بأن  ــي تفي ــات الت ــس املعلوم نف

الظواهري مات منذ نحو شهر».

ــيلتقي نظيره  ــا إلى أن الوزير س    منوه
الروسي سيرغي الفروف.وأضاف أن الزيارة 
تأتي في سياق تعزيز العالقات الثنائية 
ــث مجمل  ــكو، وبح ــداد وموس بني بغ
القضايا على مستوى املنطقة في إطار 
تكريس بغداد لدبلوماسية التوازن. من 
ــني العام لعصائب  ــب آخر أكد األم جان
ــس اخلزعلي ، ان التصدي  أهل احلق ، قي
ــروع وانه  للوجود األجنبي ورفضه مش
ــفارة االمريكية في  ــف  الس ــد قص ض
الوقت الراهن. وقال اخلزعلى في تصريح 
ــي صدرت من  ــز ان التهديدات الت متلف
ــفارة  ــب االميركي حول غلق الس اجلان
ــية ، مؤكداً  ــوى حرب نفس لم تكن س
وقوفه مع اخليارات الدبلوماسية وليس 
ــفارة االميركية في  مع استهداف الس
ــد ذي صلة  ــن.  على صعي ــت الراه الوق
ــة للجيش  ــادة املركزي ــد القي ــد قائ أك
ــرال كينيث  ــينتكوم، اجلن األمريكي س
ماكينزي، أن بغداد تريد استمرار الوجود 
ــة تنظيم  ــراق حملارب ــي الع ــي ف األمريك
ــزي خالل  ــال ماكين ــش اإلرهابي.وق داع
ــو إن حكومة العراق  ــر الفيدي مؤمتر عب
ــا تريد احلفاظ  ــارت بوضوح الى أنه أش

ــات املتحدة  ــع الوالي ــراكتها م على ش
وقوات التحالف في الوقت الذي نواصل 
ــم داعش. ــرب ضد تنظي ــه إنهاء احل في
ــير إلى  وذكر ماكينزي أن التقديرات تش
ــوة من ١٠  ــدى التنظيم ق ــه ال تزال ل أن
ــوريا، وال يزال  آالف مناصر في العراق وس
ــي التطورات  ــدا حقيقيا. وف ميثل تهدي
ــر بزعامة حيدر  ايضا أكد ائتالف النص
ــوزراء  ــس ال ــم لرئي ــه داع ــادي، ان العب
ــى الكاظمي رغم النقاط التي  مصطف
ــال عضو  ــى حكومته.وق ــجلها عل س
االئتالف واملتحدث باسمه احمد الوندي 
ان لقاءات العبادي والكاظمي مستمرة 
ــه  ــي لقاءات ــص ف ــن االول ال يخ ، ولك
الزعماء السياسيني او رؤساء احلكومة 
ــي كل صاحب قرار من  ــط، امنا يلتق فق
اجل الوصول الى انتخابات نزيهة وحل 
ــة التي يعانيها البلد  لالزمة االقتصادي
ــالف النصر داعم  ــاف، ان ائت حاليا.واض
ــة، لكن  ــي املرحلة احلالي ــي ف للكاظم
هناك بعض النقاط التي دائما ما نحاول 
ان ننتقدها من اجل مصلحة احلكومة. 
ــأن األمني اعلن الناطق باسم  وفي الش
ــلحة اللواء  ــد العام للقوات املس القائ

يحيى رسول ، مقتل ١٦ ارهابيا بعملية 
ــول في بيان  كبرى في كركوك.وقال رس
ــن القائد العام  ــر م باش ، انه بتوجيه مُ
ــرعت قطعات  ــلحة، ش ــوات املُس للق
برى  ــة اإلرهاب بعملية كُ كافح جهاز مُ
حافظة كركوك باملنطقة الرابطة  في مُ
ــون - وادي اخلناجر أبتدأت  بني وادي زغيت
ــت صباح  ــس و أُكتمل ــة اخلمي ــن ليل م
ــا  فيه ــتُهدفت  أس ــة  املاضي ــة  اجلُمع
ــا عصابات داعـش  ــرزة كاملة لبقاي مف
ــفرت  اإلرهابية.واضاف، ان العملية اس
ــتباك  ــاً بعد اإلش ــل ١٦ إرهابي ــن قت ع
ــرية. وفي  ــل اوكارهم الس ــم داخ معه
الشأن السياسي شددت كتلة التغيير 
ــواب االحتادي ،  ــة في مجلس الن الكردي
ــلطة  على ان الوقت حان لتخلي الس
ــن لعب القمار  ــتان ع في اقليم كردس
ــعب الكردي ومكتسباته،  مبصير الش
ــرية املتعلقة  ــف االتفاقات الس وكش
ــة ، أنها  ــط والغاز.وذكرت الكتل بالنف
ــؤول لرئيس مجلس  تثمن املوقف املس
الوزراء وتسانده في رؤيته بعدم املساس 
ــتان،  ــم كردس ــي اقلي ــب موظف بروات
ــول وحتت أي  ــد انه ليس من املقب وتؤك

ــة التجويع ضد  ــرف انتهاج سياس ظ
ــا ال يجوز  ــطاء، مثلم ــني البس املواطن
ــية  ــات السياس ــي الصراع ــم ف زجه
نتائجها،  وحتميلهم  املالية  واملشاكل 
ــتورية وال  ــك األفعال غير دس لكون تل
ــائل  قانونية. من جانب آخر أفادت وس
ــرطة ألقت  ــترالية، بأن الش ــالم أس إع
ــركة  ــل في ش ــخص يعم ــض ش القب
ــاوى بقيمة  ــع بدفع رش ــة، ضال نفطي
ــني  ــتخدمت لتأم ــون دوالر اس ٧٨ ملي
ــة عراقية مربحة مرتبطة  عقود نفطي
دولية مزعومة.وقالت  ــاد  بشبكة فس
ــرطة  ــتريت تاميز، إن الش ــة س صحيف
ــركة  ــدب لش ــو املنت ــت أن العض ادع
ــل وو،  ــور النفطية، راس اليتون اوف ش
ــية، دفعت شركته  ــترالي اجلنس االس
رشاوى من خالل متعاقدين من بينهم 
ــركة أونا أويل – وهي شركة مقرها  ش
ــن كبار  ــان م ــر اثن ــي أق ــو، والت موناك
بالذنب  السابقني  التنفيذيني  املديرين 
ــا جزءًا من  ــام املاضي لكونهم في الع
ــؤولني حكوميني  مخطط لرشوة مس
ــك  ــي ذل ــا ف ــدة دول مب ــي ع ــب ف أجان

أذربيجان وسوريا والعراق.

ــيد عمار احلكيم خالل كلمته في  اكد الس
املؤمتر السنوي لتجمع همم الطالبي اليوم 
ــبت املوافق ٢١/ ١١/ ٢٠٢٠ ، ان الشباب  الس
ــه  ــراق مبجتمع الع ــزة  ــع ومي ــوام اجملتم ق
الشبابي ملا ميثلوه من نسبة تصل الى ٧٠٪ 
ــم اصحاب  ــع  كل ذلك يجعله ــن اجملتم م
ــتوجب ضرورة رعاية هذا  قيمة اعلى ما يس
ــة ركن مهم في  ــريحة.-بينا أن اجلامع الش
ــرنا الى دور  ــباب وتأثيرهم،  واش حركة الش
ــية  الطلبة اجلامعيني في احلركة السياس
ــبابي الطالبي في  ــا الدور الش وليس اخره
ــب العراقي  ــرى الطال ــرين لذا ن ــراك تش ح
ــهد السياسي.- ــا في املش محركا اساس
ــعارا  ــس ش ــباب لي ــني الش ــا أن متك اكدن

ــباب الى  ــزام،  ودعونا الش ــا الت نطرحه إمن
ــدنا  ــؤوليات واش ــادرة وحتمل املس أخذ املب
ــباب في حراك تشرين وعطائهم  بدور الش
ــى  ال ــالتهم  رس ــال  اليص ــم  وتضحايته
ــدي دائما  ــا ان التص ــام واوضحن ــرأي الع ال
ــة  محفوف باخملاطر.-جددنا الالءات اخلمس
ــاؤم والسوداوية وال  ــكي وال للتش ، ال للتش
ــوء الظن باالخرين وال لتعميم االخطاء  لس
ــلبيات وال للتهوين والتخوين ، ودعونا  والس
ــباب الى التعرف على مشروعهم فان  الش
ــن يكونوا مقنعني.- ــم يكونوا مقتنعني ل ل
ــا للطاعة العمياء ودعونا  اعربنا عن رفضن
ــة وبصيرة  ــع من رؤي ــي الناب ــزام الواع لاللت
وقلنا باهمية احلفاظ على املبادئ وما دونها 
ــاحة للتجديد والتطوير في االساليب  مس

ــييس اجلامعات فهي  واالليات. قلنا ال لتس
ــا للصراعات  ــت مكان ــكان للعلم وليس م
ــئ  ــييس اجلامعة ش ــية لكن تس السياس
ــة  ــي طلب ــي ف ــي السياس ــاعة الوع واش
ــرق بني االمرين  ــئ اخر وهناك ف اجلامعة ش
ــا على  ــات:ـ اكدن ــات اجلامع ــن مخرج وع
التنسيق بني التخطيط والتعليم فالبد ان 
تنسجم مخرجات اجلامعات مع متطلبات 
ــث العلمي  ــوق العمل واالهتمام بالبح س
ــع  ــا م ــتراتيجية وربطه ــات االس والدراس
صانع القرار وشددنا على االهتمام ببراءات 
ــات البلد  ــع احتياج ــا م ــراع وربطه االخت
وتفعيل القطاع اخلاص لتشغيل اخلريحني 
ــل  العم ــرص  وف ــل  العم ــوق  س ان  ــا  وبين
ــرص التعيني في  ــف عن ف ــة تختل املطلوب

الدولة التي ماعادت ممكنة على وفق الوضع 
ــددنا على تطوير املناهج  املادي للعراق. وش
واالبتعاد عن السياق احلفظي واكدنا اهمية 
ان تصقل املناهج شخصية اخلريج واملامه 
ــا لالهتمام  ــع مداركه.ودعون مبا درس وتوس
بالتدريسيني ماديا ومعنويا وتوفير اخلدمات 
لهم كالسكن والرعاية واالهتمام بالزماالت 
ــية من حيث االختيار واالختصاص  الدراس
والرعاية املستمرة عبر امللحقيات الثقافية 
ــهادات  ــام بحملة الش ــراق مع االهتم للع
ــي تنص على  ــل القوانني الت ــا وتفعي العلي
ــا على  ــددنا ايض ــم وش ــة له ــة الدول رعاي
ــع  ــرح الواق ــني وش ــتماع للمعتصم االس
ــي:ـ  لهم وتطمينهم. وفي واقعنا السياس
ــب النتخابات حتدث  ــة أن نذه واكدنا اهمي

فارقا كبيرا في املعادلة السياسية وقلنا ان 
معادلة النجاح نراها في حتالف طولي عابر 
ــيدفع  للمكونات وبينا ان هذا التحالف س
ــيمنع  ــني وس والنزيه ــاء  واالقوي ــاء  باالكف
ــي او عنصري ودعونا  طرح اي خطاب طائف
النخب الى تبنيه كمشروع وطني ميثل حال 
ــئ  ــة العراقية.وقلنا ان احملاصصة ش لالزم
ــئ اخر فالبد ان يرى كل فرد  وتوزيع االدوار ش
ــه االجتماعي. ــال عنه وعن واقع عراقي ممث

ــح في الترشيح في اي  وبينا ان حرية املرش
كيان يريده دون تخوين او تشهير او االتهام 
بالعمالة ودون تهديد او ضغوط.وان يسمح 
ــد دون ان  ــن يري ــان يصوت مل ــب ب ــكل ناخ ل
ــرض الى تهديد وان تكون النتائج ذاتها  يتع

خيارات الناس في صندوق االقتراع.
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ــل  ــرق عم ــكيل ف ــي، تش ــن القوم ــارية األم ــت مستش    أعلن
ــتركة لتنفيذ خطة إغالق مخيمات النازحني.وذكر املكتب  مش
ــي ، أن اجتماعا مهما عقد في  ــار األمن  القوم اإلعالمي ملستش
مستشارية  األمن  القومي ملتابعة  تنفيد توجيه رئيس  مجلس 
الوزراء خالل اجتماع  مجلس الوزراء بجلسته االعتيادية الثالثة  
ــرين املنعقدة بتاريخ ٢٧ ت١ ٢٠٢٠ اخلاصة  بالعمل على   والعش
ــم  ملف مخيمات  وضع اخلطط  املالئمة واآلليات الكفيلة حلس
ــاع ضم وزارة   ــاف البيان أن االجتم ــكل كامل.وأض النازحني بش
ــزة  األمنية   ــتركة  واألجه ــات  املش ــادة  العملي ــن  وقي املهجري
ــة  جمللس   ــة  العام ــة  واألمان ــوزارات  اخلدمي ــتخبارية  وال واالس
ــني  طوعيا  التي   ــة  تنفيد  خطة  إعادة  النازح ــوزراء  ملناقش ال
قدمتها  وزارة  املهجرين.وأشار الى أنه مت إجناز إغالق  ١٥  مخيما  
ــات  فقط  عدا  اخمليمات   ــذه  الفترة  واملتبقي  ٧ مخيم ــالل  ه خ
ــتعراض  العودة  الطوعية   ــتان  كما  مت  اس داخل  إقليم  كردس
ن  احدى   ــودة   أكثر  مِ ــنجار   وتبني  ع ــن  قضاء  س ــني  مِ للنازح
ــكل  يومي. ــتمرة  بش ــر  ألف  عائلة  ومازالت  العودة  مس عش

وتابع البيان أنه مت مناقشة تفاصيل  اخمليمات  املتبقية  وكيفية  
ن العودة   ــل الصعوبات وتقدمي  الدعم  لتمكني  النازحني  مِ تذلي
ــكيل  فرق   ــى  مناطقهم، فيما صدرت  توصيات  مهمة  وتش ال

عمل مشتركة   إلكمال  تنفيذ  اخلطة  لباقي  اخمليمات.
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ــائرون جواد املوسوي،    انتقد النائب عن كتلة س
ــات التجارية لعدم مراعاتها  ادارة املوالت واجملمع
ــا، مطالبا  ــروس كورون ــة لفي ــراءات الوقائي االج
ــان همه  ــتثمرون ب ــا اتهم باملس ــم، فيم بردعه
ــب االماكن  ــوي ، ان اغل ــح فقط.وقال املوس الرب
ــراءات الوقاية  ــزم باج ــة لم تلت ــة املزدحم العام
ــد االجتماعي فضال  ــات والتباع ــس الكمام كلب
ــرارة، الفتا الى ان  ــم وقياس درجة احل عن التعقي
ــتثمرين القائمني على املوالت والتجمعات  املس
همهم الربح وليس حياة الناس.واضاف املوسوي 
ــل دورها في فرض  ــة يجب ان تفع ان وزارة الصح
قوانني الصحة العامة لتجنب لتفشي فايروس 
كورونا لدرجة ال حتمد عقباها ويصعب السيطرة 
عليها خصوصا مع بداية موسم الشتاء وامكانية 
دخول العراق الى املوجة الثانية للكورونا فايرس 
ــاح للجائحة لغاية االن. ــي ظل عدم انتاج لق وف
ــوي الى ان االلتزام بقوانني الصحة  ــار املوس واش
ــن االصابة بكورونا  ــة هو حلماية املواطن م العام
ــماح بأنهاء  فايروس ووفقا لهذه القوانني مت الس
ــي اننا جتاوزنا مرحلة  ــر التجوال وهذا ال يعن حظ
اخلطر.واعرب النائب عن امله في ان يرى اجراءات 
ــة او اجلهات االمنية  ــن قبل وزارة الصح رادعة م
ــة ضد اخملالفني وخصوصا في االمكان  والتنفيذي

التجارية املزدحمة ، وتبقى هذه امنية الغير.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

وكاالت /

ــع ومتديد وترددات  ــم خدمات اجليل الراب وانت متنحه
ــكيك بقرار  ــف اذاً اليكون هناك تش ــة .. فكي اضافي
ــوم ٢٠٢٠/٧/٦ ومجلس  ــوزراء ي ــس ال ــل الى مجل يص
ــاعة الواحدة بعد الظهر  األمناء يعقد اجتماعا الس
ــاج مجلس  ــني وكم يحت ــك اليوم االثن ــن عصر ذل م
ــاء ليكمل االجتماع .. بالتأكيد على اقل تقدير  األمن
ساعتني ومتى مت توقيع احملضر ومتى مت توقيع الكتاب 
ــلوه الى رئيس جهاز املكتب التنفيذي للتوقيع  وارس
ــوزراء في يوم  ــى مجلس ال ــاله ال ــه وبعدها ارس علي
ــات حصلت  ــك العملي ــه اي ان كل تل ــني نفس االثن
ــاء ٢٠٢٠/٧/٧  ــي يوم الثالث ــاعات محدودة . وف ــي س ف
ــته االعتيادية وكان جدول  عقد مجلس الوزراء جلس
ــن يعرض ويصوّت  ــال خاليا من هذا القرار ولك االعم
ــاعة فقط من دون ان يؤخذ رأي  عليه خالل نصف س
ــارين أو رأي  ــة املستش ــة أو رأي هيئ ــرة القانوني الدائ
ــوداني ان كل هذه األسباب هي  وزارة املالية واكد الس

مبررات للتشكيك.
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موناكو يخالف التوقعات، ويقلب 
الطاولة على سان جرمان

خصص االحتاد البحريني لكرة السلة، 
ــادي املنامة، لتدريبات  صالتي االحتاد ون
ــي  ــاركة ف ــبعة املش ــات الس املنتخب

تصفيات كأس آسيا ٢٠٢١.
وتقام اجلولة الثانية من تصفيات كأس 
ــيا ٢٠٢١، في البحرين، خالل الفترة  آس
ــمبر/كانون أول  ــى ٣٠ ديس ــن ٢٧ وحت م

املقبل.
ــر العام  ــف، أمني الس وأكد أحمد يوس
ــلة، بأنه  ــي لكرة الس ــاد البحرين لالحت
ــادي املنامة  ــي االحتاد ون ــد صالت مت تزوي

بجميع مستلزمات التدريب وجتهيزات 
ــرب  ــرات ومياه الش ــل الك ــة مث اللعب
ــة  باإلضاف ــرى،  األخ ــدات  املع ــة  وكاف
ــن املتطوعني خلدمة  لتخصيص عدد م
ــوف على  ــاركة والوق ــات املش املنتخب

احتياجاتهم في الصاالت.
ــيوفر  ــلة س ــف إن احتاد الس وقال يوس
ــبكة مواصالت خاصة للمنتخبات  ش
ــع صاالت  ــة إلى جمي ــن فندق اإلقام م

التدريب.
ــة، جدوالً  ــدت اللجنة املنظم ونوه «أع

ــص التدريبية جلميع  ــالً للحص متكام
ــى أثناء  ــذ وصولها وحت ــات من املنتخب
ــى  ــدول عل ــوي اجل ــات، إذ يحت املواجه
ــتبدأ  أوقات تدريب املنتخبات والتي س

بشكل يومي منذ الصباح».
وأضاف «احتاد السلة عكف على تهيئة 
مالعب البطولة والتدريب وتوفير جميع 
ــاد البحريني يُطبق  ــا، االحت احتياجاته
ــاد الدولي لكرة  متطلبات وقوانني االحت
ــلة في تنظيم البطوالت العاملية  الس

بكل دقة واحترافية».

كربالء / عبد االمري الكرعاوي 
ــم رياضي المع في محافظة كربالء  اس
ــة من خالل مشاركته واجنازاته  املقدس
ــرز املدربني  ــة ويعد واحدا من اب الرياضي
ــالء والذي درب  ــة املصارعة في كرب بلعب
ــرق واملنتخبات الوطنية  الكثير من الف
ــخصيته  ش ــن  ع ــا  ليحدثن ــاه  التقين
الرياضية ..  بطاقتة الشخصية تقول 

نعمه حسني علي   •
تولد ١٩٦٥م   •

مدرب فريق كربالء واملنتخب   •
الوطني للمصارعة 

حاصل على شهادة تدريبية   •

من االحتاد االيراني
س/ ماهي بدايتك مع التدريب ؟

ج/ بدايتي كانت عام ٢٠٠٣م مع االشبال 
والناشئني والشباب.

س/ أي نادي دربت ؟
ــينية والغاضرية  ــادي احلس ــت ن ج/ درب
ومدرسة محمد علي وفريق امام املتقني 
ــباب واملنتخب  ــك دربت فريق الش وكذل

الوطني.
س/ ماهي اجنازاتك ؟

ــازات كثيرة منها حصولي على  ج/ االجن
ــوام من (  ــراق املتتالية لألع ــة الع بطول

٢٠٠٦ حتى عام ٢٠١٥م ) 

ــهادة  ــى ش ــل عل ــت حاص ــل ان س/ ه
تدريبية ؟

ــهادة تدريبية  ــم حصلت على ش ج/ نع
ــام ٢٠٠٦م  ــاد االيراني ع ــة من االحت دولي
ــة عام  ــهادة تدريبي ــى ش ــت عل وحصل

٢٠١٠م من محافظة دهوك.
س/ ماذا احرزت من بطوالت ؟

ــز االول في بطولة  ــرزت على املرك ج/ اح
ــى املركز الثاني في  العراق وحصلت عل
بطولة اخرى وحصلت على املركز الثالث 
ــتركت في  ــة واش ــة الثالث ــي البطول ف
بطولة العالم عام ٢٠٠٧و٢٠٠٨و٢٠١٠م.

س/ كيف ترى واقع املصارعة حالياً؟

ــبب عدم وجود  ــع متردي بس ج/ هو واق
ــوه  الوج ــر  تغي ــك  وكذل ــا  له ــم  الدع
ــة الرياضية  ــاً ان االندي ــة علم الرياضي
ــر الى  ــي يفتق ــب الوطن ــى املنتخ وحت
ــث اننا  ــات التدريب حي ــاط وقاع البس
ــد اختصرت على  ــرى الرياضة ق اليوم ن

لعبة كرة القدم فقط.
س/ ماذا جنيت من هذه اللعبة ؟

ــمعة الطيبة  ــهرة والس ج/ جنيت الش
ــب الثقة من الرياضيني واجلمهور  وكس
في احملافظة وفي ختام االء ناشد االحتاد 
ــة املصارعة  ــزي بااللتفاتة الى لع املرك

صاحبة االجنازات الكبيرة.

ــدرب  ــر م ــان جثي ــل قحط دخ
ــباب،  للش ــراق  الع ــب  منتخ
ــف اللقب  ــني خط ــخ ح التاري
ــود  الذي كان ينقص خزائن أس

الرافدين على املستوى القاري.
وتوج جثير بلقب كأس آسيا دون 
١٦ سنة عام ٢٠١٦، ويعول عليه 
العراق لبناء جيل جديد بعد أن 
ــباب  ــدرج ليقود منتخب الش ت
الذي تنتظره بطولة آسيا العام 

املقبل في أوزبكستان.
ــع  م ــوارا  ح ــرى  أج ــووورة»  «ك
ــوف على  ــان جثير، للوق قحط

بعض التفاصيل املهمة..
وإلى نص احلوار:

- في البداية.. هل حتقق الهدف 
من معسكر الدوحة؟

ال شك أن فائدة املعسكر كبيرة 
ــتويات  ــدا، ووقفنا على مس ج
ــني ورفعنا اجلانب البدني  الالعب
ــني، خصوصا وأن أغلبهم  لالعب
ــة البدالء  ــى دك ــون عل يجلس
ــم، كما أنهم ال يحظون  بفرقه
ــة، وال  ــة عالي ــدات تدريبي بوح

ــر  لتطوي ــة  ممكن ــاركة  مش
وبالتالي  البدنية،  مستوياتهم 
ــكر كان فرصة حقيقية  املعس
الفريق  ــتوى  للوقوف على مس

وتطوير قدراته البدنية.
ــات التي  ــر العقب ــا هي أكب - م

واجهتها؟
أكبر العقبات تتمثل في الفترة 
ــن  م ــع  انقط ــي  الت ــة  الطويل
خاللها الالعبني، رغم مطالبتي 
ــأقدم  ــق، لذا س ــع الفري بتجم
ــة  التطبيعي ــة  للهيئ ــب  طل
ــني على  ــع الالعب ــرورة جتم بض
ــبوع من  األقل بوحدتني كل أس
ــى روح الفريق  ــل احلفاظ عل أج
ولزيادة انسجام الالعبني، وال بد 
ــف التدريبات وخوض  من تكثي

مباريات ودية عالية املستوى.
ــتغير النتيجة الكبيرة  - هل س

أمام قطر من احلسابات؟
نحن لم نبحث عن النتائج في 
املباريات الودية، هدفنا هو منح 
ــة في  ــني الفرص ــع الالعب جمي
ــة دون التفكير  ــات الودي املباري

ــاف نوعية  بالنتائج، واستكش
ــا نبحث عن  ــني، ولو كن الالعب
ــا  لكنن ــا،  حلققناه ــج  النتائ
ــوي  ق ــق  فري ــني  لتأم ــعى  نس

ومتجانس وبأعمار حقيقية.
ــتوى الالعبني  - كيف رأيت مس

احملترفني في أوروبا؟
ــني املغتربني ممن احترفوا  الالعب
ــاذج مميزة  ــي أوروبا من ــب ف اللع
ــة  الكروي ــة  والثقاف ــزام  لاللت
ــن خالل  ــزة، وم ــتويات ممي ومس
ــت على  ــكر قطر أصبح معس

ــه الدعوة  ــرورة توجي ــني بض يق
ــن  ــني اآلخري ــن الالعب ــدد م لع
ــندعوا في األيام  في أوروبا، وس
ــني  الالعب ــن  م ــدد  ع ــة  املقبل
ــراق، ومن  ــارج الع ــني خ املقيم
لديهم جتارب جيدة في الدوريات 

األجنبية.
- هل ستضيف العبني محترفني 

جدد؟
ــوة ٤  ــرة لدع ــاك فك ــم، هن نع
ــن احملترفني،  العبني أو ٥ جدد م
ــال  ــن إكم ــاء م ــب االنته حس
ــم  ــم دعوته ــن ث ــم، وم أوراقه
حيث  ــات،  بالتدريب ــراط  لالنخ
ــي  ــزا ف ــم دورا ممي ــيكون له س

نهائيات آسيا.
- ما الذي ينتظر املنتخب؟

قدمت في وقت سابق منهاجي 
ــل  ــل أن نحص ــي، ونأم التدريب
ــن املباريات الودية  على مزيد م
ــتمنح  ــي س ــكرات الت واملعس
قبل  للتحضير  ــة  الفريق فرص
ــيا،  ــة آس ــى بطول إل ــه  التوج
ــكل كامل،  ــق جتدد بش والفري
ــار  ــر بأعم ــزام كبي ــاك الت وهن
ــاد  باجته ــل  ونعم ــني،  الالعب
ــرم  محت ــق  فري ــكيل  لتش

للمنافسة في البطولة.
ــل هناك نية  ــي النهاية.. ه - ف

إلضافة العبني جدد؟
باب املنتخب مفتوح للجميع، 
ــي الدوري  ــت قدراته ف ومن يثب
ــه، كما نطالب  لن نتردد بدعوت
ــال أوراق  ــني بإكم ــة املغترب جلن
ــبق  ــدد من الالعبني الذين س ع
ــن  م ــمائهم  أس ــير  تأش ومت 
ــعى  ــاز الفني، ونس ــل اجله قب
ــز،  متمي ــب  منتخ ــكيل  لتش

والبقاء لألفضل.

ــباني،  ــي إس ــر صحف ــال تقري ق
ــبت، إنَّ إيسكو، العب  اليوم الس
وسط ريال مدريد، حسم موقفه 
ــالل  ــادرة خ ــأن املغ ــي بش النهائ

امليركاتو املقبل.
ــاركا»  «م ــة  لصحيف ــا  ووفقً
ــرر  ق ــكو  إيس ــإن  ف ــبانية،  اإلس
ــكل نهائي مغادرة النادي في  بش
ــيرة  ــون ثان املقبل، مش يناير/كان
إلى أن هذه املرة األولى لالعب منذ 
ــعى  انضمامه للملكي، التي يس

خاللها للرحيل.
ــكو فكر كثيرًا  وأوضحت أنَّ إيس
ــل أن يجعل والده،  ــي القرار، قب ف
ــكو أالركون،  ــه فرانسيس ووكيل

يبلغان النادي امللكي باألمر.
ــكو أمضى  ــى أن إيس ــارت إل وأش
ــات  ــم إيجابي ــي تقيي ــهورًا ف ش
ث  ــدَّ ــم حت ــل، ث ــلبيات الرحي وس
ــن زيدان حول  ــع مدربه زين الدي م
ــاول األخير إقناعه  ــر، ولم يح األم

بالبقاء.
وأوضحت أن «زيدان يتفهم رغبة 

ــاركة بانتظام،  ــكو في املش إيس
ــي  ــف ف ــن يق ــبب ل ــذا الس وله
ــرت أنَّ الالعب يعرف  طريقه».وذك
ــر وجهته،  ــة لتغيي أنه في حاج
ــاركة أكثر  ــتمتع مبش ــى يس حت
ــن أجل  ــي يقاتل م ــا، وك انتظامً
ــط لويس إنريكي  مكان في خط

مدرب إسبانيا.
ــددت «ماركا» على أن إيسكو  وش
ــرار الرحيل عن  ــذ ق ــا اتخ عندم
ــورو ٢٠٢٠  ــع ي ــد، وض ــال مدري ري
ــض أن يظل  ــاره، لذا رف ــي اعتب ف
ــادي امللكي ملدة  ــا في الن مهمشً

موسم كامل.
اإلسبانية  الصحيفة  ــفت  وكش
أن هناك خيارين أمام إيسكو، إما 
ــبيل اإلعارة مع  ــل على س أن يرح
أحقية الشراء، أو يتم بيعه على 

الفور.
ــوس،  يوفنت أن  ــت  وأوضح
ومانشستر سيتي، هما الوجهة 

ا إليسكو اآلن. األكثر ترجيحً
ــر متعارضة  ــذه التقاري ــي ه وتأت
ــيو  ــه موقع «كالتش ــا نقل مع م

ــن وكيل  ــي ع ــو» اإليطال ميركات
الالعب، الذي أكد أنه ليست لديه 

أي نية في الرحيل عن امليرجني.
ــرت  ــه قوله: «انتش ــت عن  ونقل
ــائعات.  ــد من الش ــرًا العدي مؤخ
ا، ونستمع إلى  نحن نعرفها جيدً

كل شيء باهتمام».
ــر في أي عروض.  وأضاف: «ال نفك
ــاء الالعب  ــرة تتمثل في بق الفك
ــب اخر رفض  ــع الريال».من جان م
ــدرب  ــوب، م ــن كل ــي يورج األملان
ــن حقيقة  ــول، اإلفصاح ع ليفرب
ــد صالح،  ــري محم ــرض املص تع
ــة، عقب  ــدز، ألي عقوب ــم الري جن
ــراءات االحترازية  ــه اإلج مخالفت

اخلاصة بفيروس كورونا.
ــل زفاف  ــر حف ــالح، حض كان ص
ــر في  ــر، وظه ــي مص ــقيقه ف ش
بعض اللقطات دون ارتداء القناع 
ــروس  بفي ــب  أصي ــم  ث ــي،  الطب

كورونا.
ا ملوقع «ليفربول إيكو»، فإن  ووفقً
ــوب يصر على أن تكون عقوبة  كل
ــا مت تصوير  ــرية، بعدم ــالح س ص

ــب في حفل الزفاف ال يلتزم  الالع
بإجراءات التباعد االجتماعي.

ــار كلوب إلى أن أي مشكلة  وأش
ــتبقى  ــب س ــادي والالع ــني الن ب
ــا أنه من  ــن اإلعالم، كم بعيدة ع
ــر أي عقوبة قد توقع  الصعب ذك

على صالح.

ــوب صرح باألمس في  يذكر أن كل
ــاك املزيد من  مؤمتر صحفي: «هن
الضغوط االجتماعية في البلدان 
األخرى، وحفل زفاف األخوة حلظة 
خاصة، لكن الالعبني منضبطون 
ــاف: «العبو  ــكل كبير». وأض بش
فريقي منضبطون. إنهم يعرفون 

ــه، لكن في  ــع الذي نعيش الوض
بعض األحيان األمور ال متضي كما 
ينبغي».وأمت: «تواصلت مع صالح. 
ــي حالة  ــكان جيد، وف ــه في م إن
ــراض.  ــه أع ــد لدي ــدة وال توج جي
ــيء ألقوله علنًا  ــس لدي أي ش لي

عن حفل الزفاف».
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حصل املدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال 
على سنتني اضافيتني كمدرب ملانشستر 
ــيتي اإلنكليزي لتحقيق حلمه القاري  س
ــال اوروبا في كرة  ــل باحراز دوري ابط املتمث
ــع ناديه حتى  ــد ان جدد عقده م القدم بع

حزيران/يونيو ٢٠٢٣ اخلميس.
ــا) بالتالي حدا  ــوال (٤٩ عام ــع غواردي ووض
للشائعات التي سرت مؤخرا عن امكانية 
العودة الى تدريب برشلونة في حال وصول 
املرشح فيكتور فونت الى سد الرئاسة في 
االشهر املقبلة. ويبدو ان عدم احراز سيتي 
ــي الدور  ــله في تخط ــي وفش ــب احملل اللق

ــال اوروبا  ــابقة دوري ابط ــع النهائي ملس رب
ــد العقد  ــا ادارة النادي على جتدي ــم يثني ل
ــعد نادي  ــر في بيان «يُس ــه وقال االخي مع
ــيتي االعالن عن قيام املدرب  مانشستر س
ــنتني  ــوال في جتديد عقده لس ــب غواردي بي
ــه  انضمام ــذ  «من ــاف  واض ــني».  اضافيت
ــب بتغيير  ــيتي، قام بي ــتر س إلى مانشس
ــلوب لعب النادي، وقاد فريقه إلى إحراز  أس
ــجالً خالل هذه  ــة ألقاب مهمة، مس ثماني
ــية عدة».أما غوارديوال  الفترة أرقاماً قياس
ــتر سيتي،  فقال «منذ قدومي إلى مانشس
رحب به من النادي  ــعرت بأني شخص مُ ش

ــني، العاملني،  ــد ذاتها، الالعب واملدينة بح
ــعب مانشستر والرئيس  أنصار النادي، ش
ــذ تعييني،  ــاف «من ــادي». واض ــك الن ومال
ــجلنا أهدافاً،  ــوياً، س ــر س ــا الكثي حققن
ــاً ونحن  ــا ألقاب ــات وأحرزن ــي مباري فزنا ف
ــذه النجاحات».وأوضح  جميعا نفتخر به
أن «احلصول على هذا النوع من الدعم هو 
ــيء ميكن أن يحظى به أي مدرب.  أفضل ش
أنا أملك كل شيء للقيام بعملي وتشرفني 
ــك، الرئيس،  ــا بي املال ــة التي وضعه الثق
فيران (سوريانو) وتكيسي (بيغيريستاين) 

لالستمرار سنتني إضافيتني»، 
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نبض الشارع

محمد مطاوع

ــتر سيتي بيب  ــتفهام يضعها مدرب مانشس مع كل عالمة اس
ــم اجلزائري رياض محرز،  ــوال على طريقة تعامله مع النج جواردي
ــن محوها  ــزة ال ميك ــراء عالمة ممي ــي الصح ــد محارب ــع قائ يض
ــؤال  ــوف) ومتعن الس ــهولة، وتزيد الضغوطات على (الفيلس بس

اجلدلي: ملاذا تعامل محرز بهذه الطريقة؟
سجل رياض محرز هدفا عامليا مبرمى اجلابون، استلم كرة طويلة 
بالكعب، اخترق صفوف املدافعني..تالعب بهم وأسقطهم أرضا 
ــى املذهول.. ــباك حارس املرم ــكن الكرة في ش تباعا قبل أن يس
ــجل هناك في أقاصي إفريقيا..وتردد صداه في إجنلترا،  الهدف س
ــائل  ــل االجتماعي..ومعها وس ــائل التواص ــابقت وس حيث تس
اإلعالم على االحتفال به باعتباره واحدا من أجمل أهداف املوسم 
ــج بتهنئته على هذه  ــابق رفقاء محرز في البرمييرلي احلالي، وتس

اللوحة الفنية الرائعة..
ــتر  ــل محرز إلى مانشس ــم منذ رحي ــدال القائ ــاد اجل الهدف..أع
ــذه الطريقة؟ وملاذا حوله  ــيتي: ملاذا يعامل جوارديوال جنمه به س
ــه الرائعة والتي يعترف  ــب بديل أو العب طوارئ، رغم مهوبت لالع
ــة مميزة، وهو  ــرز ميتلك موهب ــوال دائما بالقول إن مح ــا جواردي به
ــم، ويعرف ما يقوم به على أرض امللعب، لكن األقوال  العب حاس

ال تعكسها األفعال..
محرز شارك منذ انطالق املوسم احلالي في ٥ من أصل ٨ مباريات 
بالدوري االجنليزي، جلس على مقاعد البدالء في مباراة، واستبدل 
ــكل  ــتبعد بش ــل مباراتني فقط، فيما اس ــات وأكم ــي ٣ مباري ف
ــم عن تشكيل  غريب من قائمة مباراة ليفربول، حيث غاب احلس
ــا احتاجها في  ــرز عندم ــى ورقة مح ــذي فقط حت ــوال ال جواردي

الشوط الثاني.
ولو قارنا النجم اجلزائري بنجم آخر يلعب في اجلهة املقابلة مثل 
ــترلينج الذي يعتبر حاليا األكثر إهدارا للفرص وإضاعة  رحيم س
لألهداف، جند أنه لعب في البرمييرليج ٨ من ٨ مباريات، ولعب ٦٢١ 
ــتبدل في مباراة واحدة فقط، رغم األداء السيء الذي  دقيقة واس
ــوى هدفني ومتريرة حاسمة مقابل هدف  ــجل س يقدمه، ولم يس

ومتريرة حاسمة حملرز خالل ٤٣٢ دقيقة في البطولة اإلجنليزية.
محرز يستحق األفضل، قلناها في املوسم املاضي، ونكرر قولها 
ــب اجلزائر جمال بلماضي ميتلك  ــتمرار، ويبدو أن مدرب منتخ باس
ــه الثقة الالزمة  ــي التعامل مع جنمه األول، ومنح ــر ف كلمة الس
ــبب الذي يجعل محرز مثال  ملواصلة اإلبداع والتألق، وإال فما الس
ــجل هدفا ال نزال نكرر مشاهدته حتى اآلن في قبل نهائي أمم  يس
أفريقيا وفي الدقيقة ٩٠ بكرة ثابتة هزت شباك املرمى النيجيري 
ــرا للجزائر وعاد محرز  ــم أخي ونقلت احملاربني للنهائي الذي ابتس

ورفاقه يحملون الكأس العالي في احتفالية أسطورية.
ــرز، ويعامل  ــة وإمكانيات مح ــل امتالك فريق بقيم ــن تخي ال ميك
ــتبداله في ٣ من أصل  ــط، من حيث اس باعتباره من العبي الوس
ــارك فيها، وإبعاده عن مباراتني أخريني، دون أي تبرير  ٥ مباريات ش
من املدرب الذي يكتفي بكيل املديح لنجمه، وفي األسبوع الذي 
يليه يستبعده من التشكيلة بأكملها، ولن جند جلوارديوال أي عذر 
ــر، ويحتاج  ــتخدام ورقة محرز، وفريقه في املركز العاش بعدم اس
جهود كل جنومه املميزين إلخراجه من احلالة السيئة التي مير بها 

والتي ال تتناسب مع اإلمكانيات الهائلة التي ميتلكها الفريق.
ــه جوارديوال دون أن يصدر تصريحا  ــرة جديدة يحرج محرز مدرب  م
ــائل  ــه، والرد دوما يكون على أرض امللعب، والرس واحدا يدينه في
ــم باإلجناز  ــروا العال ــني، الذين أبه ــو بقميص احملارب ــا وه يوجهه
ــميا للنهائيات القادمة  اإلفريقي، وكانوا أول من أعلن التأهل رس
ــم عاقدوا العزم  ــة التصفيات، ويبدو أنه ــل جولتني على نهاي قب
ــي نهائيات  ــاب ف ــب لها ألف حس ــوة يحس ــوا ق ــى أن يكون عل

مونديال قطر ٢٠٢٢.

رسائل محرز ال تصل 
جوارديوال
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الكشف عن سبب موافقة زيدان على قرار إيسكو

ــان جرمان حامل  قلب موناكو الطاولة على ضيفه باريس س
ــوط األول الى فوز  اللقب عندما حول تخلفه صفر-٢ في الش
كبير ٣-٢ اجلمعة في افتتاح املرحلة احلادية عشرة من بطولة 
فرنسا في كرة القدم، موقفاً انتصاراته املتتالية عند ثمانية.

ــهل  ــان في طريقه الى حتقيق فوز س ــان جرم وكان باريس س
ــن إصابة عضلية في  ــدم بثنائية لنجمه العائد م عندما تق
الفخذ مهاجم موناكو السابق كيليان مبابي في الدقيقتني 
٢٥ و٣٧ من ركلة جزاء، لكن موناكو رد بقوة في الشوط الثاني 
ــجيله ثالثة أهداف بينها ثنائية ملهاجمه األملاني كيفن  بتس
فوالند (٥٢ و٦٦) وهدف قاتل للبديل الدولي اإلسباني السابق 

فرانشيسك فابريغاس (٨٤ من ركلة جزاء).
ــادس  وواصل موناكو صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا والس
ــد إلى املركز  ــى ٢٠ نقطة وصع ــم فرفع رصيده إل ــذا املوس ه
ــان جرمان  ــاط خلف باريس س ــارق أربع نق ــاً بف ــي مؤقت الثان
ــم واالولى بعد ثماني  ــارته الثالثة هذا املوس الذي مني بخس

انتصارات متتالية.

الحاصل على شهادة تدريبية دولية من االتحاد االيراني عام ٢٠٠٦ 
نعمه الكركوشي : بدأت حياتي التدريبية عام ٢٠٠٣ مع الناشئني والشباب 

تخصيص صالتني لتدريبات منتخبات تصفيات كأس آسيا

 وكاالت / 

 وكاالت / 

 وكاالت / 



بريوت / وكاالت / البينة الجديدة 
ــف األعمال في  ــس حكومة تصري قال رئي
ــان دياب إن الفساد ربح جولة  لبنان، حس
ــركة  ــدة، وذلك على خلفية إعالن ش جدي
ــن مراجعة  ــحابها م ــة انس ــق دولي تدقي
ــان املركزي.وأضاف  ــرف لبن ــابات مص حس
ــت عنه  ــب ما نقل ــة، بحس ــاب اجلمع دي
ــوا  ــمية «أحبط ــة الرس ــة اللبناني الوكال
ــة  ــاد جول ــح الفس ــي. رب ــق اجلنائ التدقي
ــأس. ال بد أن  ــلم للي ــن نستس ــدة. ل جدي

ــة  ــت رئاس اللبنانيني».وكان إرادة  ــر  تنتص
ــت في وقت  ــة اللبنانية، قد قال اجلمهوري
ــال»  ومارس ــز  «الفاري ــركة  ش إن  ــابق  س
ــهور مهمة  ــت قبل ش ــي تول ــة الت الدولي
ــابات وملفات مصرف لبنان  مراجعة حس
ــة املوكلة  ــن املهم ــحبت م املركزي، انس
ــي وزير املال  ــا أكد اخلبر غازي وزن إليها.كم
ــال اللبنانية  ــف األعم ــي حكومة تصري ف
قائال إن شركة استشارات إعادة الهيكلة 
ألفاريز آند مارسال انسحبت من التدقيق 
اجلنائي ملصرف لبنان املركزي ألنها لم تتلق 

املعلومات الكافية للقيام بالتدقيق.وبررت 
الشركة وقف عملها، بعدم حصولها على 
وعدم  ــة،  املطلوب ــتندات  واملس املعلومات 
ــن التوصل إلى هكذا معلومات،  تيقنها م
ــانٍ اجلاري  ــرين ث رغم حصولها مطلع تش
ــلم  ــهر لتس ــى متديد عملها ثالثة أش عل
املستندات املطلوبة.وفي ٣ تشرين الثاني، 
ــليم  ــرف املركزي بتس ــاب املص ــب دي طال
كافة املستندات لشركة التدقيق، معتبرا 
ــف  ــق، يصن ــة التدقي ــة لعرقل أي محاول
ــؤولية عن التسبّب  ــراكة في املس أنه ش

ــتويات املالية  مبعاناة اللبنانيني على املس
ــاب  دي ــية.ولفت  واملعيش ــة  واالقتصادي
اجلمعة، إلى أن «جدار الفساد سميك جدا 
ومرتفع جدا أمام االصالح. سنبقى نحاول 
ــادر آمال  ــذا اجلدار الذي يص ــى نهدم ه حت
ــاد». ــة تنتصر على الفس ــني بدول اللبناني
ــة  أن منظوم ــم  ــن نعل ــال «نح وأردف قائ
ــهولة، ونعلم  ــاد لن تستسلم بس الفس
ــة  ــتقاتل بشراس ــة س املنظوم ــذه  أن ه
ــها. لكنني على يقني أن هذه  حلماية نفس

املنظومة ستسقط في النهاية.

البينــة   / وكاالت   / الربــاط 
الجديدة

 تتسع دائرة التضامن مع املغرب 
يوما بعد يوم منذ تدخله وإنهائه 
ــاريو  ــيطرة عصابات البوليس س
ــادة  ــرات وإع ــر الكرك ــى معب عل
ــة  حرك ــام  أم ــه  وتأمين ــه  فتح
ــا،  موريتاني ــى  وإل ــن  م ــارة  التج
ــي  ــن الت ــة التضام ــد حمل فبع
العربي ومجلس  ــان  البرمل أبداها 
ــج ومنظمة  ــاون لدول اخللي التع
ــن  ــدد م ــالمي وع ــاون اإلس التع
الدول العربية واإلسالمية، عبرت 
ــة  ــدول اإلفريقي ال ــن  ــد م العدي
ــرك  ــا للتح ــن تأييده ــا ع بدوره

ــي  ــزز ف ــد يع ــو تأيي ــي وه املغرب
مضمونه دعما ملغربية الصحراء 
ــة  االنفصالي ــة  للجبه ــذا  ونب
ــاوالت  ــدا مبح ــا وتندي وحاضنته
ــة برمتها  ــن املنطق ــث بأم العب
ــراء املغربية  ــن الصح ــس أم ولي
ــاع  اتس ــل  مقاب ــي  لوحدها.وف
ــع املغرب، جتد  ــرة التضامن م دائ
ــاريو نفسيهما  اجلزائر والبوليس
ــي  ــر، فف ــة أكب ــرج وعزل ــي ح ف
ــت دول املنطقة  الوقت الذي كان
ــر حقيقي في  ــى تغيي تتطلع إل
ــي عقودا  ــرقية ينه ــارة الش اجل
والتنمية  ــراكة  الش من تعطيل 
ــن  والضغائ ــاري  التج ــادل  والتب

والتآمر، التزال اجلزائر على املسار 
ــر وهو أمر  ــيء تغي ذاته كأن ال ش

يؤكده اجلزائريون أنفسهم. 
ــرت عن  ــي عب ــدول الت ــدرك ال وت
ــرب ودعمت  ــع املغ ــا م تضامنه
ــاء إغالق  ــي التحرك إلنه قراره ف
ــذي دام ثالثة  ــر الكركرات ال معب
ــت  حترك ــة  اململك أن  ــابيع،  أس
ــرعية الدولية  ضمن قواعد الش
وبدون نية للقتال مع ميليشيات 
ــاريو التي أثارت  ــة البوليس جبه
ــت إنهاء اتفاق  الفوضى ثم أعلن
ــف عبث  ــف إطالق النار.وكش وق
ــة ورد فعلها  ــة االنفصالي اجلبه
ــة  ــارات وال رؤي ــك خي ــا ال متل أنه

ــزاع. كما  الن ــوية  عقالنية لتس
رفع عنها غطاء املظلومية التي 
تسوقها في كل مرة حتت عنوان 
ــا  ــرت دول غيني ــرر».  وعب «التح
ــواتيني وغامبيا  االستوائية وإس
ــطى  ــا الوس ــة إفريقي وجمهوري
ــاوتومي  والغابون وس ــي  وجيبوت
ــر  القم ــزر  ــاد ج واحت ــت  وبرنيس
والصحراء  ــاحل  الس دول  وجتمع 
ــى  إل ــا  ووقوفه ــا  تضامنه ــن  ع
ــه لطرد  ــرب في حترك جانب املغ
االنفصاليني من معبر الكركرات.

ــلحة  القوات املس بإمكان  وكان 
ــيات  ميليش ــحق  س ــة  املغربي
ــت  التزم ــا  أنه إال  ــاريو  البوليس

ــع  ــت م ــس وتعامل ــط النف ضب
ــكل مناسب وهو أمر  الوضع بش
ــانا من دول عربية  القى استحس
وافريقية أحسنت قراءة الرسالة 
املغربية ومضمونها أال تهاون في 
الدفاع الشرعي عن حقوق املغرب 
ــة  اململك وأن  ــه  وأمن ــيادته  وس
ــة باتفاق وقف إطالق النار.   ملتزم
ــؤون  ــى للش ــل األعل وكان املمث
ــة  ــة األمني ــة والسياس اخلارجي
ــف بوريل  ــاد األوروبي جوزي باالحت
ــى احلفاظ  ــدد في بيان عل قد ش
على حرية التنقل واملبادالت عبر 
ــة الكركرات،  ــي منطق احلدود ف
ــتقرار  ــى أهمية االس ــيرا إل مش

ــر إغالق أو  ــة وما تأثي ــي املنطق ف
ــبة للمنطقة  فتح املعبر بالنس
املغاربية ودول الساحل، فللمعبر 
ــتراتيجية. ــة وأهمية إس خاصي
ــة  ــى عالق ــر عل ــور آخ ــي تط وف
املغربية،  ــراء  الصح بالوضع في 
ــة  بعث أن  ــدة  املتح األمم  ــدت  أك
مينورسو متواجدة في مواقعها 
ــام مبهمتها  ــتمرة في القي ومس
ــاريو. ــا ملا تروج له البوليس خالف
وأكد ستيفان دوجاريك املتحدث 
ــم األمني العام لألمم املتحدة  باس
ــالق النار  ــك وقوع تبادل إلط كذل
بني القوات املغربية وميليشيات 

البوليساريو .

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة

ــي املنتخب جو  ــس األميرك ــن الرئي أعل
بايدن أنه اختار تسعة من كبار مسؤولي 
ــب  ــي مناص ــة لتول ــه االنتخابي حملت
ــي خطوة  ــت األبيض ف ــة في البي رفيع
ــق إدارته،  ــكيل فري ــدرج في إطار تش تن
ــبوع من  فيما تأتي هذه اخلطوة بعد أس
ــي البيت األبيض. ــاره كبير موظف اختي

وجاء في بيان لبايدن أن الواليات املتحدة 
ــؤالء  ــم (ه ــرى وه ــات كب ــه حتدي «تواج
التسعة) يحملون وجهات نظر متنوّعة 
ولديهم التزام مشترك بالتصدي لهذه 
ــا أقوى  ــراج البالد منه ــات إلخ التحدي
وأكثر احتادا».ويعتزم كذلك تعيني املئات 
ــض في  ــت األبي ــي البي ــي مناصب ف ف
ــرة حملته  ــهر املقبلة بينهم مدي األش
ــون نائبة  ــي ديل ــني أومال ــة ج االنتخابي
لكبير املوظفني.وستعمل أومالي ديلون 
البالغة من العمر ٤٤ عاما حتت إمرة رون 

كلني الذي أعلن بايدن األسبوع املاضي 
ــه اختاره ملنصب كبير موظفي البيت  أن
ــعة  ــون صاحبة خبرة واس األبيض.وديل
ــية وقد  ــي احلمالت االنتخابية الرئاس ف
ــبع منها، وكانت نائبة  ــاركت في س ش
مدير حملة الرئيس السابق باراك أوباما 
ــس  ــار الرئي ــات ٢٠١٢.واخت ــي انتخاب ف

ــاعد مديرة  ــب مس ــي املنتخ الدميقراط
ــموند النائب  ــيدريك ريتش ــه س حملت
ــاريه.  ــة لويزيانا، كبيرا ملستش عن والي
ر من  ــدّ املتح ــي  الدميقراط ــيتخلى  وس
ــن العمر ٤٧  ــة والبالغ م ــول إفريقي أص
عاما عن مقعده النيابي ليتفرّغ ملنصبه 
ــون الثاني  ــن ٢٠ كان ــارا م ــد اعتب اجلدي

ــا  ــدن رئيس ــب باي ــد تنصي ٢٠٢١، موع
ــار بايدن كذلك  ــات املتحدة.واخت للوالي
ــرم  ــي اخملض ــب الدميقراط ــذا املنص له
مايك دونيلون الذي هندس إستراتيجية 
حملته االنتخابية.وجاء في بيان لكلني 
أن «الفريق الذي بدأنا بالفعل تشكيله 
ننا من التصدي للتحديات التي  سيمكّ
ــوم األول» من  ــا منذ الي ــا بالدن تواجهه
ــار بايدن  ــل اإلدارة اجلديدة.كما اخت عم
ــى جيل  ــيدة األول ــي الس ــر موظف كبي
ــاريها ومستشاره  بايدن وكبير مستش
ــب  املكت ــات  عملي ــر  ومدي ــي  القانون
بايدن ملوظفي  ــار  البيضاوي.ويأتي اختي
ــزال الرئيس املنتهية  إدارته في حني ال ي
واليته دونالد ترامب على موقفه الرافض 
ــات الثالث  ــرار بالهزمية في انتخاب لإلق
ــرين الثاني وفي توقيت يتواصل  من تش
ــميا  ــه امتناع إدارته عن التعاون رس في
مع فريق بايدن املكلّف بتنظيم عملية 
ــلطة.وبدأ الرئيس املنتهية  انتقال الس

ــراءات معظمها  ــاذ إج ــي اتخ ــه ف واليت
ــي خطوة رمبا  ــا الدميقراطيون ف يرفضه
ــم طريق خصمه بايدن إلى البيت  لتلغي
األبيض.وفي أحدث هذه اخلطوات أعلنت 
وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) امس 
ــس دونالد ترامب  ــاء أن الرئي االول  الثالث
سيخفض بشكل حاد عدد القوات في 
ــتان من ٤٥٠٠ إلى ٢٥٠٠ قبل أن  أفغانس
ــحاب  يترك منصبه، ليتراجع عن االنس
ــذه بحلول  ــدد بتنفي ــذي ه ــل ال الكام
ــاع بالوكالة  ــد امليالد.وقال وزير الدف عي
ــو ألفي جندي  ــر إن نح ــتوفر ميل كريس
ــتان بحلول كانون  ــيغادرون أفغانس س
ــادر ٥٠٠ آخرون  ــي ٢٠٢١، على أن يغ الثان
ــن  ــي كل م ــى ف ــث ال يبق ــراق، بحي الع
ــدي أميركي،  ــوى ٢٥٠٠ جن ــن س البلدي
ــس رغبة  ــذا القرار يعك ــا أن ه موضح
ــتان  ــاء حربي أفغانس ــب «في إنه ترام
ــادة  وإع ــؤولية  ومس ــاح  بنج ــراق  والع

جنودنا الشجعان إلى الوطن».

القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة

ــس املاضي   ــار يوم اخلمي ــع انفج  وق
ــذي ألنابيب  ــس املغ ــي اخلط الرئي ف
الغاز الطبيعي في محافظة شمال 
ــرقي مصر، وفق  ــمال ش ــيناء ش س
ــى الهجوم  ــالم محلي، بينما تبن إع
ــة  الدول ــم  لتنظي ــري  املص ــرع  الف
ــالمية (داعش).وأعلن التنظيم  اإلس
ــى تليغرام  ــان عل ــي بي ــرف ف املتط
ــر دون تقدمي  ــؤوليته عن التفجي مس
أدلة، بينما أعلنت السلطات احمللية 
بشمال سيناء في بيان أنها أخمدت 
ــى إمدادات  ــم يؤثر عل ــق وأنه ل احلري
ــح بعد حجم  ــا لم يتض الغاز، فيم
الضرر الذي حلق بخط األنابيب.وقال 
ــب وأعمدة  ــنة الله ــهود إن ألس ش
ــان الكثيف تصاعدت من خط  الدخ
ــهد من  األنابيب في وصفهم للمش
ــن مدينة  ــع رؤيتهم للحدث م مواق
صحيفة  ــرت  وحولها.وذك ــش  العري
ــروق> (خاصة) نقال عن مصدر  <الش
ــران اندلعت في  ــمه، أن الني لم تس
ــرق  ــوب الغاز عند قرية التلول ش أنب
ــاحلية.وأكد  الس العبد  ــر  بئ مدينة 
املصدر أن الشركة املصرية للغازات 

ــة) «  ــكو (حكومي ــة جاس الطبيعي
تعاملت مع الواقعة بتأمني اخلطوط 
للسيطرة  التحكم  وإغالق محابس 
ــا أنه «مت الدفع  على احلريق»، مضيف
ــيارات اإلطفاء للمنطقة وإغالق  بس

ــوازي خلط  ــار الطريق الدولي امل مس
ــيارات التأمني  ــرور س ــني م ــاز حل الغ
وعربات اإلطفاء».وفي شباط املاضي، 
وقع انفجار مشابه في خط األنابيب 
ــيناء  وتبنى الهجوم تنظيم والية س

ــة  ــم الدول ــري لتنظي ــي املص الفرع
ــالمية اإلرهابي، وفق بيان نشره  اإلس
ــه على تويتر. ــابات تابعة ل عبر حس
وذكر التنظيم حينها أن الهجوم وقع 
على خط األنابيب الذي «ينقل الغاز 
ــباط  ــرائيلي إلى مصر».وفي ش اإلس
ــلة من الهجمات  ٢٠١١ بدأت سلس
عسقالن-العريش،  خط  استهدفت 
ــي عام  ــدار حوال ــى م ــرض عل إذ تع
ــام للتفجير أكثر من ٢٧  ونصف الع
مرة مما أدى إلى توقف مصر وقتها عن 
ــرائيل. ــاز الطبيعي إلس الغ تصدير 
ــذ ٢٠١٣  ــش املصري من ــذ اجلي وينف
تاريخ إسقاط حكم جماعة االخوان 
ــلمني، حملة أمنية وعسكرية  املس
ــيناء تستهدف  ــبه جزيرة س في ش
ــذي أعلن  ــيناء ال ــة س ــم والي تنظي
ــم تنظيم  ــي ٢٠١٤ لزعي مبايعته ف
ــالمية أبوبكر البغدادي  الدولة اإلس
ــذي قتل في غارة وعملية أميركية  ال
ــرين األول  ــمال سوريا في تش في ش
ــوات املصرية من  ــت الق ٢٠١٩.ومتكن
قتل املئات من املتطرفني، إال أنها لم 
ــي القضاء نهائيا على  تنجح بعد ف
ــزال تتعرض  ــم املتطرف والت التنظي

من حني إلى آخر العتداءات إرهابية.

واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة
يعتزم الرئيس األميركي دونالد ترامب لقاء شخصيات 
بارزة من حزبه من والية ميشيغان في البيت األبيض، 
ــه االنتخابية لتغيير  ــعي حملت اجلمعة، في إطار س
ــرين  ــة التصويت الذي جرى في الثالث من تش نتيج
الثاني، بعد أن منيت بسلسلة من الهزائم القضائية.
ــة بأن «حملة ترامب  ــت رويترز عن مصادر مطلع ونقل
ــد على إقناع  ــتراتيجية جديدة تعتم ــت إلى إس حتول
املشرعني اجلمهوريني بالتدخل نيابة عنه في الواليات 
ــه الدميقراطي جو  ــا منافس ــي فاز به ــمة، الت احلاس
بايدن، مثل ميشيغان، لتقويض مصداقية النتائج».
ــتعداداته  ــري اآلن اس ــدن باالنتخابات، ويج ــاز باي وف
ــي املقبل، لكن  ــي ٢٠ كانون الثان ــلطة ف لتولي الس
ــة ويبحث عن طريقة  ــب يرفض االعتراف بالهزمي ترام
ليبطل النتيجة، مدعيا أن تزويرا واسع النطاق شاب 
ــيغان  ــز فريق ترامب على واليتي ميش التصويت.ويرك
ــن حتى إن تغيرت  ــلفانيا في الوقت احلالي، لك وبنس
النتيجة في الواليتني لصالح الرئيس اجلمهوري فإنه 
ال يزال يحتاج لتغيير النتيجة في والية ثالثة ليتفوق 
على بايدن في أصوات اجملمع االنتخابي.وذكر مصدر في 
ميشيغان أن زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ في 
الوالية مايك شيركي ورئيس مجلس النواب هناك لي 
تشاتفيلد، وهما جمهوريان، سيزوران البيت األبيض 
ــراء قانونيون  ــب.ودق خب ــن ترام ــتجابة لطلب م اس
ــأن النهج الذي يتبعه ترامب، كرئيس  جرس إنذار بش

ــلطة يحاول التشكيك في عملية عبر فيها  في الس
ــككهم  ــن إرادتهم، رغم أنهم أبدوا تش ــون ع الناخب
ــة بالبالد ميكنه  ــريعي في والي ــي أن أي مجلس تش ف
ــون فيها.وتفوق بايدن  ــل قانونا ما قرره الناخب أن يبط
ــارق يقارب ٦  ــعبي بف ــى ترامب في التصويت الش عل
ــة مئوية.لكن نتيجة  ــوت مبا ميثل ٣٫٨ نقط ماليني ص
االنتخابات حتسم بناء على أصوات اجملمع االنتخابي، 
ــعبي في كل والية  ــل الفائز بالتصويت الش إذ يحص
على األصوات اخملصصة لها في اجملمع االنتخابي، التي 
ــكاني  تتحدد وفقا لعدة معايير من أبرزها الوزن الس
ــدن على ٣٠٦ أصوات  ــل الدميقراطي باي للوالية.وحص
ــع االنتخابي الذي يحدد  مقابل ٢٣٢ لترامب في اجملم
ــو ما يزيد كثيرا على األصوات  الفائز باالنتخابات، وه
ــا ٢٧٠.ويجب على كل الواليات  الالزمة للنصر وعدده
ــام على األقل من  ــمية قبل ٦ أي ــق النتائج الرس توثي

انعقاد اجملمع االنتخابي في ١٤ كانون االول املقبل.
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ــني  ــب األميركي ــات ح ــص إجاب ــي أن أخل كان عل
ــاعر  ــارئ يقارن بقصيدة الش ــم ألترك الق لبلده
الليبي عمر الكدي «بالد حتبها وتزدريك»! أو جملة 
ــراي «ال أحد يحب  ــر العراقي صفاء الس املتظاه
العراق بقدري» الذي دفع حياته ثمنا لها.ال يعني 
ــتمتاع  ــترخاء واالس ــب الوطن اجللوس واالس ح
ــبة  ــتمرة، بل مبحاس ــية املس بالعروض السياس
ــاتها وعدم العمل  ــة على وعودها وممارس احلكوم
ــك أن حتب  ــا. ”ال ميكن ــد الفجوة بينهم ــى س عل
ــك“، اختارت صحيفة  ــدك دون أن حتب مواطني بل
ــى  ــت عل ــاعات التصوي ــز ذروة س ــورك تامي نيوي
ــاذا يعني أن  ــؤال ”م ــاب الرئيس لتطلق س انتخ
حتب بلدك؟“ على فئات مختلفة من األميركيني، 
ــقاق متوقع،  ــا كانت اخملاوف تتصاعد من ش بينم
ــي منصب الرئيس. ــيفوز ف بغض النظر عمن س

ــرة وال يتوارى  ــؤال يحمل داللته املباش هدف الس
ــدت األوطان، لكن  ــد منذ أن وج ــو تقليدي وج وه
ــه، بينما ال أحد  ــن في حلظة إطالق أهميته تكم
ــى البيت  ــد ثانية إل ــن الفائز العائ ــرف بعد م يع
ــي غالبية اإلجابات التي كانت  األبيض.لم أجد ف
ــاعر الضغينة  جميلة ومعبرة بدرجة عالية، مش
ر  واخلالف، كانت فلسفة حب البلد طاغية ال تذكّ
ــرة“ املتهكمة  ــي أميركا املعاص بجملة ”هذه ه
ــارع، أو انتهاك  ــي الش ــة حتدث ف ــى كل جرمي عل
ــق الناس.وأجمعت  ــرطة بح ــه رجال الش يقترف
ــى التقارب بني فئات اجملتمع وإن كان  اإلجابات عل
ــا كان يقتل  ــتياء من اآلخر مهم صعبا، ألن االس
فكرة حب الوطن.أن حتب بلدك، في نظر متحدثة 
ــه أفضل مما  ــة في رؤيت ــة، يعني الرغب للصحيف
ــن التواطؤ في  ــنا ع ــاءلة أنفس ــو عليه، ومس ه
ــن األهمية مبكان  ــوأ، ألن م ــماح بجعله أس الس
ــون صورة الوطن املثالية عندما مينح احلب،  أن تك
ــالم، االزدهار.. على  الطعام، املأوى، الصحة، الس
ط آخر فلسفة  ــاواة للجميع.بينما بسّ قدم املس
حب الوطن، بالفخر في االنتماء إليه وأال يخشى 
مواجهة مشاكله، معبرا عن حبه لبلده تأسيسا 
على احلرية الصارخة التي ميتلكها الناس بالرغم 
ــي، ألنه  ــن كل اخلالف اإلثني والديني والسياس م
ــد كبير في  ــوا أحرارا إلى ح ــرى أن اجلميع مازال ي
ــن خيبة أمله  ــا عبر آخر ع ــا يريدون! فيم فعل م
ــيني الذين ال يفعلون شيئا في إدارة  من السياس
املشاكل وحلها. وعزاؤه في ذلك أن الناس قادرون 

على معاقبتهم الحقا في االنتخابات. 

كرم نعمة

رأي

أنقرة / وكاالت / البينة اجلديدة
ــرار  ــا تك ــيا وتركي ــن روس ــاول كل م  حت
جتربتهما في اقتسام النفوذ في عدد من 
الساحات كسوريا وليبيا لكن هذه املرة 
ــتغالل أزمة  ــي جنوب القوقاز عبر اس ف
ــي هذا الصدد أعلن  ناغورني قره باغ.وف
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، امس 
ــاءات فنية بني  ــد لق ــاء، عق االول الثالث
ــكريني التركي والروسي  الوفدين العس
ــراءات  ــث اإلج ــرة، لبح ــة أنق بالعاصم
ــالق  ــف إط ــب وق ــا عق ــوي تنفيذه املن
ــد أكار في  ــم قره باغ.وأك ــار في إقلي الن
ــع قادة من اجليش عبر تقنية  اجتماع م
ــترك  ــل املش ــي، أن العم ــال املرئ االتص
ــتمر مع اجلانب الروسي بخصوص  مس
ــاغ.وكان الرئيس  ــره ب ــورات في ق التط
التركي رجب طيب اردوغان أعلن االثنني 
ــال عسكريني إلى  موافقة البرملان إلرس
ــاركة في مهمة  ــان بهدف املش أذربيج

ــية تركية ملراقبة وقف إطالق النار  روس
ــرين  في إقليم ناغورني قره.وفي ١٠ تش
ــي  ــاري، أعلن الرئيس الروس ــي اجل الثان
فالدميير بوتني، توصل أذربيجان وأرمينيا 
ــف إطالق النار  ــى اتفاق ينص على وق إل
ــوات البلدين  ــاغ»، مع بقاء ق في «قره ب
متمركزة في مناطق سيطرتها احلالية.

ــس األذربيجاني إلهام  فيما اعتبر الرئي
ــر لبالده،  ــة نص ــاق مبثاب ــف، االتف عليي
ــا  ــي حققه ــارات الت ــدا أن االنتص مؤك
ــوزراء األرميني  ــرت رئيس ال اجليش أجب
ــول االتفاق  ــينيان، على قب نيكول باش
ــف، أن االتفاق ينص  ــني عليي مكرها.وب
على استعادة أذربيجان السيطرة على 
ــالل  ــا، خ ــا أرميني ــات حتتله ٣ محافظ
ــة محددة، وهي كلبجار حتى  فترة زمني
ــاري، وأغدام حتى  ــرين الثاني اجل ٢٥ تش
ــه، والتشني حتى  ــهر نفس ٢٠ من الش
ــى  ــول عل ــون األول املقبل.واحلص ١ كان

ــر اجلنود  ــان التركي لنش ــن البرمل إذن م
ــام فيما  ــيمتدّ على ع ــكلي وس أمر ش
ــكريني  ــدد العس ــان ع د اردوغ ــيحدّ س
تركيا  إرسالهم.وتسعى  ــيتم  الذين س
في استنساخ للسيناريو السوري على 
ــة األرمينية، لتأمني  ــدود األذربيجاني احل
ــاركة القوات  ــيعه مبش ــا وتوس نفوذه
الروسية في تنسيق عمليات عسكرية 
ــار في قره  ــف الن ــة وق ــتركة ملراقب مش
ــال  ــدف حترك اردوغان إلرس باغ.كما يه
ــان لتنفيذ  ــه إلى أذربيج ــد من قوات مزي
ــا في  ــعية وتثبيته ــه التوس مخططات
ــروات حيث حتتوي  ــق الغنية بالث املناط
ــا وإقليم قره  منطقة أذربيجان وأرميني
ــزون هام من احملروقات يثير  باغ على مخ
ــى مقربة  ــي تقع عل ــع الدول الت مطام
منها.ويحاول الرئيس التركي استدراك 
تقلص ثقله في قضية قره باغ، بعد أن 
ــيطة في الهدنة  ــيا الوس حققت روس

ــب جيوسياسية هامة  األخيرة مكاس
ــى  ــالم إل ــظ الس ــا حلف ــال قواته بإدخ
ــاس أن يتم  ــاغ على أس ــي قره ب ناغورن
جتديد وجودها كل خمس سنوات، فيما 
ــتبقى القوات التركية خارج اإلقليم  س
ــة  ملراقب ــز  مرك إدارة  ــي  ف ــاعدة  للمس
العسكري  الوجود  الهدنة.ويوسع ذلك 
الروسي ويضع حدا فيما يبدو للتنافس 
ــكو وأنقرة في  ــي بني موس اجليوسياس
ــوريا  ــني الطرفني في س ــل ب ــراع مماث ص
ــل النفوذ  ــي املقابل يظ ــن ف وليبيا.لك
ــر اذربيجان  ــوة عب ــرا بق ــي حاض الترك
ــرارات مجموعة  ــي وقت مت فيه جتاوز ق ف
مينسك بخصوص األزمة ما يشير الى 
ــية تغلبت  ان املصالح التركية والروس
ــعوب منطقة جنوب  ــى مصالح ش عل
ــني االرمن الذين  ــاز وخاصة املدني القوق
ــم وارواح ابنائهم قبل  دفعوا ممتلكاته
انسحابهم من مناطقهم في قره باغ.
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ا حاولتُ أن أكتبَ في هذا املوضوع الذي يشغلني والكثير  كلمّ
ــاحة الثقافية  ــن أقراني الذين يؤملهم حقاً ما يجري في الس م
من أمور تأخذ طرائق شتى ، أرجئ الكتابة إلى ما بعد وأقول :ــ 
ة في الكتابة  ــي وللناس في أهوائهم  ؟! لكنني أعاود الهمّ مال
حلظة إذ أقرأ منشوراً هنا وآخر هناك يخلوان من أبسط مقومات 
تِبا فيه ، وحتديداً الشعر ، وبالذات قصيدة النثر ،  اجلنس الذي كُ
نْ هبَّ ودب !!الفيسبوك  هذا النوع من الكتابة املبتلية بكلّ مَ
ـ جعلت الكثيرين ممن ال  ــيـ  ـــ أو صفحات التواصل االجتماع ـ
همَّ لهم وال موهبة في ميدان اإلبداع الشعري حتديداً ، يلجون 
ــوس ويوجع  ــاك ما يقرف النف ــروا هنا وهن بتها ، لينش ــن بوّ م
ــرقات من  القلوب بكثرة األخطاء النحوية واإلمالئية ، بل والس
هذا املبدع وذاك !!صفحات التواصل امتألت باأللقاب واألسماء 
والصفات التي ما انزل اهللا بها من سلطان ،، األلقاب الشعرية 
ــات االفتراضية التي  والروائية واإلعالمية ، إضافة إلى املؤسس
ــال أدنى تقدير للكلمة وما  ــهادات واأللقاب ب متنح الدروع والش
تعنيه !!( أتعرف ما تعني الكلمة ؟! ) هذا ما قاله الراحل عبد 
الرحمن الشرقاوي في مسرحيته ذائعة الصيت ( احلسني ثائراً 
ــا أن نعيها ونعطيها  ــهيداً ) ،، للكلمة حرمة كبيرة علين وش
ــان الطارئني واملتحذلقني  ها ، ال أن جنعلها علكة على لس حقّ
ــات التواصل  ــاء !!صفح ــال أدنى حي ــن وجاهة ب ــني ع والباحث
ــاعر الفالني  ــيب ، فالش ــذه منحتهم إيّاها بال رقيب أو حس ه
ني والكاتب األملعي وووو ، إضافة إلى الشهادات  واإلعالمي العالّ
التي متنح بال أي تقدير ملا تعنيه الشهادة هذه كونها في األدب 
ــان اجلميع :ــ على  ــؤال يتبادر الى أذه ــن أو اإلعالم ...!س أو الف
ــب ؟!إذا كان على  ــهادة وذاك اللق ــت هذه الش نح ــار مُ أي معي
ــبوك ، هذا الفضاء االفتراضي املليء بالشوائب  معيار الفيس
ــالم ؟!!وإذا  واالدّعاءات والكذب والنفاق فلنقرأ على اإلبداع الس
ــيلك فيا  ــيلني واش كان على معيار الصداقة واالخوانيات وش
ــا أن نعي متاماً أن  ــهادات وتلك األلقاب ؟!علين لبؤس هذه الش
ــق مبدعا في أي مجال من مجاالت  صفحات التواصل لن تخل
ــهادات  ــال الزمان أو قصر ، ومهما كثرت الش ــداع مهما ط اإلب
ــاء واخلالي من الفكر  ــر املليء باألخط وعلت األلقاب !!ال النش
ــا ، وال آالف  ــاعراً أو كاتباً أو إعالمي ــق ش ــق اإلبداعي يخل واخلَل
االعجابات والتعليقات التي تؤشر لهذا وذاك أيضا!!لم أتطرق 
ــكل عام ،  لهذا املوضوع لوال حرصي الكبير على الثقافة بش
ــعر وقصيدة النثر ) بشكل خاص ، لكثرة  واإلبداع األدبي ( الش
ــذوا يتزاحمون على أبواب الروابط  ــمع من الذين أخ ما أقرأ وأس
ــي أصدروها بعد  ــم الت ــني كتبه ــة حامل ــات الثقافي واملنتدي
ــات التواصل متوهمني  ــخبطوه ) على صفح جمعهم ملا ( ش
ــد احلقيقي واملوضوعي لهم  ــعر حقيقي بفضل غياب النق ش
ــاباتهم ويواصلوا  ــذوا بنصيحتي ويعيدوا حس ــى أن يأخ !!أمتن
ــيفهمون حينها حقيقة  ــث أنهم س ــم ، حي ــراءة والتعلي الق
ــعر إذا كانت ثمة موهبة  ــا أقول ، وعندها يبدءوا بكتابة الش م
ــيئا منذ  ــيئا فش حقيقية لديهم !!املوهبة  كالبذرة ، تنمو ش
ــت بالقراءة  قل ــقيت وصُ ــى وتكبر كلما سُ ــة الوالدة األول حلظ
ــال أو ذاك ، ال أن تأتي  ــة والتواصل احلقيقي في هذا اجمل واملتابع

بغتةً دون سابق إنذار أو في خريف العمر !!.
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على مقربة منكم

عبدالسادة البصري
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متابعة / البينة الجديدة
ــئ الثقافي  ــي مركز كرمة بن هان  يحتف
مبتحف أحمد شوقي افتتح معرض جديد 
ــس األربعاء  ــة منى فتحي يوم ام للفنان
ــرور رئيس قطاع  ــت رعاية د. خالد س ، حت
ــور لفيف  ــكيلية، وبحض ــون التش الفن
ــور. «وقالت الفنانة  ــن الفنانني واجلمه م
ــن مدير املركز: «املعرض هو  شيماء حس
ــاط املركز هذا املوسم ويضم  باكورة نش
ــال الفنانة  ــدث أعم ــن أح ــة م مجموع
ــاهد  منى فتحي والتي يغلُب عليها مش
ــاعرية للحظات أنثوية متباينة، كما  ش
تتنوع مجموعة أخرى من األعمال ما بني 
ــة للفنانة  ــات تعبيرية برؤية خاص لقط

ــر طبيعية أو  ــها مبناظ ــم إحساس تترج
عالقتها اخلاصة جتاه اخليول والعرض في 
مجمله يحمل للمتلقي حالة وجدانية 
وجمالية جديرة باملشاهدة.»منى فتحي 
ــرة فنون  ــات ح ــكيلية، دراس فنانة تش
جميلة، شاركت في العديد من املعارض 
ــارج، ولها معرضان  ــة مبصر واخل اجلماعي
ــي ٢٠١٨ و٢٠١٩،  ــدار األوبرا عام ــان ب فردي
ــتمر معرضها مبركز كرمة بن هانئ  ويس
ــرين الثاني اجلاري  ــى ٢٨ نوفمبر/تش حت
ويستقبل املركز جمهوره يومياً من ٩ص 
حتى ٩م عدا يومي اجلمعة واالثنني (٦ ش 
ــوقي – خلف برج النيل باجليزة  أحمد ش

أمام حديقة احليوان – كورنيش النيل).

سمية العبيدي
ــاب ... احكمت وضع  وقفت عند الب
ــا اجلميلتني  ــى عينيه نظارتها عل
الواسعتني والتي لم يضيقها العمر 
ــة واضحة  ــال وبدت في لهف اال قلي
ــاوج , نعم  ــة بحر الذهب املتم لرؤي
ــا لعماتها مع  ــي تزامن زيارته ها ه
ــم احلصاد  تريد أن تتمتع  قرب موس
ــعى األيدي  ببحر الذهب قبل أن تس
ــى حصاده وجمعه  فمن  املباركة ال
ــت إجازتها ألنها  ــويقه . رتب ثم تس
ــعى للترويح عن نفسها  كانت تس
مبناظر الريف املمتعة والتي اشتاقت 
ــا أرادت االطمئنان على  لرؤيتها كم
عماتها وتناول طعامهن بني حقول 
ــد  فقد كان لهذين  الذهب والزبرج

ــاعرها  ــل كبير في مش اللونني فع
ــها  , فقد كان من أقوى  واحاسيس
متعها في احلياة أن تفترش العشب 
ــأكل ما أعد على احلطب من خبز  وت
ــاطة  ــذه البس ــت ه ــام , كان وطع
ــي  ــتعباد . وه ــد االس ــا ح تتملكه
ــذه االمور أبعد  ــي املدينة عادت ه ف
ــا أما في  ــا ولو جزئي ــن أن حتققه م
الريف حيث عماتها فكانت تشعر 
بسعادة وامتالء ال نظير لهما . وهي 
ــعر بحرية كبيرة ال جتدها  هناك تش
ــي ملكة متوجة  ــي بيتها . هنا ه ف
بالبنفسج واجلوري , كانت عماتها 
ــت بناتهن  ــا وكان ــن تدليله يحس
يفرحن بوجودها معهن ويتسابقن 
ملسامرتها ووضع اسرارهن الصغيرة 

ــني . فقد كانت  ــا الودودت ــي اذنيه ف
كلما أتت حتصد ما في صدورهن من 
ــرف أكثر من  ــرار ومن أماني  وتع أس
ــن ما تتطلع اليه كل منهن  أمهاته
ــريكها الذي تود في حياتها  ومن ش
ــت هداياها  ــة , كان ــرية املقبل االس
ــرة   ــر نفائس في محيط االس تعتب
ــرائها بل  ــن في عجلة لش فلم تك
كانت تنتقي كلما مرت في االسواق  
شاال لفاطمة أو ثوبا لسعاد أو مرآة 
جميلة ألحالم  وهكذا   تلم الهدايا 
من أركان السوق بل تقطفها كثمار 
ــل أن تزمع  ــرح قب ــجار الف ــن أش م
ــهور . وقفت تنظر ومع  ــفر بش الس
إنها سرحت بعيدا وعامت أفكارها 
في واد آخر غير إنها انتبهت ، باحثة 

عن البحر فلم جتده  ال موسيقى وال 
تهاد وال ذهب  أين كل ذلك ؟ تساءلت 
مع نفسها ترى هل أخطأت التاريخ 
وهل سبقها احلصاد إذ تلكأت عنه   
ــهد كله  عجبت  ــل فاتها املش ؟ ه
ــدا ورتبت  ــت الزمن جي ــد أحص فق
ــام  .  ــل كل ع ــا تفع ــا كم إجازته
تقهقرت الى مطبخ عماتها وسألت 
بلهفة جاءها اجلواب   ال لم تتأخري 
ولكن  ايدي السوء أحرقت احلاصل 
ــك البحر الذهبي حريقا وذهب  فهل
ــفوحا  ــا لعامنا القابل مس طعامن
ــن وانتهى رزق  ــوء فعال احلاقدي بس
ــب االحمر .  ــع الله ــاء م ــا هب أوالدن
حزنت وتأسفت وامحت نظرة احلب 
ــي كانت متأل  ــرح الت ــاؤل والف والتف

ــورا  . غير إنها لم  ــا ضياء ون عينيه
ــيئا من ذلك لعماتها كي  تظهر ش
ــل  ــن  ب ــن  بلواه ــف عليه ال تضاع
ــروج للنزهة الى  صمتت وأجلت اخل
زمن آخر . ظنت إن عماتها في ضيق 
ــت بأكبر  ــذا اتصل ــال ريب ل ــادي ب م
ــراء مؤونة  ــت اليه ش ــا وطلب أوالده
ــلها الى  ــيء ويرس ــام من كل ش ع
ــدي ثقة  .  كانت  ــة ذويها بي مزرع
ــت  ــى  .  كان ــا االُول ــذه مبادرته ه
ــا الكبير  ــم إن زواج ابن عمه تعل
ــة مبكرا اثر  ــذي اخترمته املني ال
ــي الذي  ــال وهو الصب مرض عض
ــات في احضانهن منذ  ربته العم
ــم كان موعد  ــاره  نع بكورة أظف
زواجه  قد حان  ولكنه لم يحدث 

بسبب الكارثة التي حلت باحلقل  
لذا اندست قبيل النوم مع عمتها 
ــها و وسوست  الكبرى في فراش
لها   : يا عمة أريد أن أحضر معكن 
ــو ابن عمي  ــة زواج عادل فه فرح
امنيته  ــرني فرحته وحتقيق  وتس
ــذ زمن كنت  ــر زواجه م ــا انتظ وأن
أنتظر دعوتكم لي حلضورها . اآلن 
أنا هنا أريد أن أفرح وأؤكد انتمائي 
ــرعي بالتجهيز عمتي  ألهلي   أس
ــت رزمة  قبل انتهاء إجازتي  ودس
مالية ضخمة بني يديها  , حاولت 
ــكر في  ــة االعتراض  أو الش العم
ــزت الى األرض  ــل غير انها قف األق
ــح  بلم ــة  الغرف ــارج  ــت خ ومض

البصر .

متابعة / البينة الجديدة

ــيالجا»  رواية «هوش ــدث   تتح
ــعود عن معاناة  ــميح مس لس
ــكان األصليني في أميركا  الس
رّضوا  الشمالية، وتفاصيل ما عُ
ــل على يد  ــن مآس وتنكي له م
ــن  الذي ــتعمرين  املس ــزاة  الغ
ــوا  ــم، وجعل ــتوطنوا بالده اس
سكانها األصليني على هامش 
ــر  والتاريخ.وتظه ــا  اجلغرافي
الرواية معالم إحدى احلضارات 
ــكان األصليني في مدينة  للس
ــيالجا»،  ــمها «هوش قدمية اس
ــة  اخلارط ــى  عل ــن  م ــت  محي
ــى أنقاضها مدينة  وأقيمت عل
ــي كندا. إذ  ــال احلالية ف مونتري
ــم الذي  ــي ذاك اإلقلي وُجدت ف
تنتمي إليه هوشيالجا حضارة 
ــخ،  التاري ــق  عم ــي  ف ــة  ضارب
ــا املادية  ــا منجزاته ــت له كان
ــدل على  ــي ت ــة الت والتنظيمي
ــع ورخائه في  تقدم ذلك اجملتم
ــان احلضارة  ــر من أزم زمن مبك
اإلنسانية.والرواية الصادرة عن 
ــي  ــون» ف ــرون وموزع «اآلن ناش
ــي ٢٥٦ صفحة  ــان جاءت ف عمَ
من القطع املتوسط، واختيرت 
ــال  أعم ــن  ــة م لوح ــا  لغالفه

الفنان األميركي جورج كاتلن، 
وحرص فيها املؤلف على الربط 
ا  بني قضيته بوصفه فلسطينيًّ
ــه وأجداده،  ــن أرض آبائ ر م جّ هُ
ــكان؛ ذلك  ــة هؤالء الس وقضي
ــي احلالتني  ــح الظلم ف أن مالم
تكاد تكون واحدة.يقول سميح 
ــاعر  ــي وصف املش ــعود ف مس
ــي كانت تنتابه أثناء إقامته  الت
ــاض  ــى أنق ــال عل ــي مونتري ف
ــا  نهره ــام  وأم ــيالجا»  «هوش
العظيم: « قضيت وقتًا طويالً 

ــى في مونتريال،  من أيامي األول
ــى  ــير عل ــر، أس النه أزور  ــا  وأن
ــرى أهله  ــتعيد ذك جانبه، وأس
ــرات، كان  ــرات إثر م القدماء م
السكون يعمّ املكان، وال أسمع 
ــي، وعندما  ــوى وقع خطوات س
يحني وقت الراحة كنت أجلس 
على مقعد خشبي على طرف 
ــر طويل ميتد  النهر، بقرب جس
ــوم بينما  ــه.ذات ي ــوق أمواج ف
كنت أجلس على نفس املقعد 
ــبي، جاء أحدهم وجلس  اخلش

ــا،  انتباهً ــره  أع ــم  ل ــي،  بجانب
ــر إلى  ــي بالنظ ــغلت نفس ش
ــر  ــة كانت مترّ فوق اجلس غمام
املعلق أمامي، تستند تارة على 
ــم تبتعد عنه  ــض أطرافه ث بع
ــة، وتعود إليه  ــرعة فائق في س
ــه وترتخي  ــة كأنها تداعب ثاني
ــان  لس على  ــرد  لرغباته».ويس
ــن كثيرًا من  ــل الرواية مارف بط
ــني إلى  ــوق واحلن ــارات الش عب
تراث أجداده الذين تعرضوا إلى 
ــطينيون  ــرض له الفلس ما تع
من ظلم فادح: «أخذ الشخص 
اجلالس بجانبي يغني بكلمات 
ــا، وفي حلظة توقف  لم أفهمه
عن الغناء ثم أخبرني أنه يغني 
بلغة أجداده من شعب املوهاك 
أصحاب النهر القدماء، عندما 
ــافهم أطلقوا عليهم  مت اكتش
ــم «الهنود احلمر» مبدلوالت  اس
ــد أن أباد  ــة، وبع ــة واضح دوني
ــا  ــي أجدادن ــف األوروب املكتش
ــق على من  ــل أرضنا أطل واحت
ــكان  «الس ــم  اس ــا  منّ ــي  بق
ــي  ف ــرونا  حش  ... ــني»  األصلي
ــوى  محميات، ال منلك فيها س
مساحة ضيقة من األرض، وما 
ــا في خضم  ــا نتخبط فيه زلن

حياتنا املغلقة.
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ــزة هذه  ــا املوج ــي قراءتن ف
عمدنا الى وقفة تاملية في 
شعرها.  لنجد في فنها قبل 
ــعر  ــيء لونا من الش كل ش
ــدرة على  ــك الق ــذي ميتل ال
ــوار الروح،  ــل في اغ التغلغ
ــاب  ينس ــف،  رهي ــس  بهم
ــان وايقاعات عذبة ، مما  باحل
ــاس  جعله اقرب الى احس
القارىء وذائقته، مبا يختزن 
من طاقة عاطفية وحسية 
عامرة، تفصح عن مشاعر 
ــات رؤى، وجتارب،  هي خالص
ــالم،  واح ــاهدات،  ومش
وتصوير ما الميكن ان يصوره 
ــاعرة، بوجد  ــال الش اال خي
ــر، في  ــي كبي ــرح طفول وف
عالم بات فيه الفرح قليل.. 
ــميا صالح)  ــد ( س فقصائ
ــة الغموض  ــن نزع ــأت ع ن
ــد،  التجري ــرات  ومغام
ــب.  والتركي ــف،  والتفلس
ــاع  ــة التي ش ــك االبني بتل
ــد  املعق ــب  التجري ــا  فيه
ــعراؤنا  ــدى الكثير من ش ل

املعاصرين..
ــم رؤاها  ــا تكتب وترس انه
ــرب  اق ــة  ــية فني بحساس
ــهلة  العفوية، لغة س الى 
ــم  ــة،. لغة جتيد رس ، ممتنع
ــن  م ــا  قرب ــر  االكث ــور  الص
النفس، برهافة لها بريقها 
ــاء  وبن ــة  وبحبك ــاص،  اخل
ــص.. نصوص حتمل  واع للن
ــاح على  ــا انفت ــي ثنياه ف

الطبيعة، برؤى حاملة ملونة 
الذي يحيط  البحر  بنهكة 

مبدينتها بانياس ..
تعال 

نعيد ترتيب العالم !
اعيد لك الفرح

وتعيد لي جنوني
لم يداخلني الشك حلظة

ان وصالك قاب ضحكة
او دمعة او دمعتني
الست عني قلبك

وصوت روحك!
في مثل هذا املناخ الشعري 
ــميا صالح)  تبدو جتربة ( س
ــا لونها ونكهتها  جتربة له
ــا عملية  ــي فنه ــرى ف ، اذ ن
ــاف  ــل، واكتش ــث، توغ بح
ــري  البص ــتوى  املس ــى  عل

ــا.. كما جند  ــي مع والنفس
ــزوع ملا هو  ــي قصائدها ن ف
ــجار  االش ــرى  فن ــي،  حس
ــور  والطي ــورود  وال ــر  والبح
تهاويل  ــال  وانثي واالطفال، 

العشق والغياب في مفازات 
التحرق.  فضال عما متيزت به 

من قدرة على رسم اجلزئيات 
ارهف  ــف  ووص ــات  بالكلم
ــرى التفاصيل  ــاعر، لن املش
مرئية في قصائدها، كأنها 
ــام ينفعل مبا ترى  جتربة رس
ــي روعتها في  ــني، لتبق الع
ــعرية.  ــف الصور الش تالفي
ــا نافذة  ــح علينا ايض وتفت
الذات والوجدان على اشياء 
العالم اخلارجي، ليكتسب 
الشعري  الغنائي  ــها  حس
ــة  تعبيري ــة  فني ــح  مبالم
ــادت في  ــة. مثلما اف خاص
ــر  العناص ــن  م ــغلها  مش
ــيقية  واملوس ــة.  القصصي
واستخدامها الرائع لتداخل 
ــتع بذلك افق  احلواس، ليس
ــر  الكثي ــروز  بب ــدة  القصي
ــردية، وتعدد  ــن البؤر الس م
االصوات داخل النص. كيما 
ــدة حالة من   ــق القصي حتق
ــج والتجديد ومتنحنا  التوه

احساسا باالمتاع.

ساقطفك
من بني اقمار بنات نعش

وني ايها املالك الكَ
ــماء  الس ــكن  تس ــذي  ال

الثامنة!
ثم اتوه بحقل البوح

مستفزة الوهتك
بقطاف

ميتد من ضفة الشوق
بضفة العبق

الصنع من اناي انت!
ــام  ام ــف  تق ــاعرة  الش

ــكل  ب ــي  احلس ــم  العال
ــا  ــه، انه ــاده وامتدادات ابع
ــباكه  ــاد ميد ش ــل صي مث
ــل مظاهر  ــن اج ــه م وقلب
ــة  بنزع ــالل.  واجل ــال  اجلم
ــية  رومانس ــية،  رومانس
ــع احلب  ــل م تتعام ــي  الت
ــث  ــاعر احلدي ــادوات الش ب
ــة الكتابة  ــذي يتقن لغ ال
الشعرية، ليحقق التحاما 
ــى درجة  ــا ال ــل احيان يص
التماهي، بضروب التركيب 
ــيقى  واملوس ــاع  وااليق
ــة  ــق بني ــة، لتخل الداخلي
ــا  فيه ــى  تتجل ــة  ايقاعي
الشعر،  ــيقى  موس ايقاع 
بكل ما تزخر به قصائدها 
ــركات وصور  من افعال وح
ــات واصوات، تنصهر  ومرئي
ــل بوتقة واحدة  كلها داخ
ــيج جتربة شعرية  في نس
ــا  وتفرده ــا  اصالته ــا  له

وصوتها اخلاص.

كم يبدو الشعر 

جوهريا ومهما 

للحياة، انه اشبة 

بفاعلية خلق االحالم، 

فاعلية احلياة، بل هو 

احلياة ذاتها والوجود، 

فال ميكن للحياة ان 

تكون حياة من دون 

شعر، وحني يكون 

رائعا وخالقا مينحنا 

القدرة للنفاذ الى 

قلب االشياء، مينحنا 

احلب، فثمة اشعار 

متألونا باحليوية 

واالخيلة، وعشق كل 

ما تقع عليه العني 

وال تقع.. هذه الروح 

الوثابة بطاقة الشعر 

جندها في الديوان 

السادس الصادر 

حديثا للشاعرة 

املبدعة ( سميا 

صالح) املوسوم ( 

رقص على ايقاع 

املطر). 

كاظم حسوني

نجد َّـ فنها قبل كل 
شيء لونا من الشعر 

الذي يمتلك القدرة على 
التغلغل َّـ اغوار الروح، 

بهمس رهيف

الشاعرة تقف امام 
العالم الحسي بكل ابعاده 

وامتداداته، انها مثل صياد 
يمد شباكه وقلبه من اجل 

مظاهر الجمال والجالل

6ثقافية

عصام سامي ناجي

في زمنِ األلسنةِ اخلرساءْ
العدلُ مريضٌ وضريرٌ
لُ من غير رداءْ يتجـوّ

يبحثُ عن خبزٍ في األرصفةِ
ويسألُنا عن قطرةِ ماءْ

والريحُ تدكُّ منازلنا
وتعيثُ فسادًا في األنحاءْ

واجلوع طريقٌ ممتدٌ
يرنو للجوعي باستهزاءْ

قد سرقوا احلنطةَ
ما تركوا

من تلك احلنطةِ
غير هواءْ

**
ال أملك إال ذاكرتي

وبعض شجيرات الزيتون
ال أملك إال ذاكرتي

وبقايا العقل اجملنون
فاعذرني إن صرتُ رمادًا

في زمني
زمن األشباحْ

بعضُ نباتاتٍ في أرضي
نبتت بسفاح

**
من دون مالمحِ يا زمنٌ

يقتاتُ على فقر الفقراءْ
ووقود احلربِ هم الفقراءْ

وأوراق صناديق الساسةِ

يوم الزينةِ
ينتخبون األعضاءْ

ا مظلومني على عتباتِ من  وميوتون جياعً
انتخبوهم

ورصيفُ الشارع صار ”وكالة أنباء“
الرايةُ تدمي في كفي

والنصرُ حكايا للترفيه!
لو عاد األشرمُ أبرهةٌ
لن يجد أبابيال ترميه
فاألمةُ غرقى ال تدري
رج من أرض التيه  اخملَ
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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بغداد / البينة الجديدة
االمربيولوجي رائد عبداالله عباس

ــير في  ــت التغذية امر عس اصبح
ــى  ــني عل ــيما وان القائم ــا س بلدن
ــاري اضحوا يفكرون  التج القطاع 
ــادي دون االكتراث  فقط بالعامل امل
ــت اخلضار  ــاس , فكان ــة الن بصح
املهجنة واللحوم املهرمنة وغيرها 
من االغذية الضارة عنوان ملكاسب 
هوالء , كل هذا ادى الى ظهور امراض 
ــملت  ــات عديدة  ش ــة وعاه عصي
ــبب  ــر هرموناتها بس وتغي ــدد  الغ

ــيطرة النوعية احلقيقة  ابتعاد الس
في موسساتنا الغذائية.رمبا كانت 
مشاكل الغذة الدرقية في مقدمة 
ــث ان هذه الغدة  ــباب حي هذه االس
ــؤولة على كثير من الفعاليات  مس
احليوية.في جامعة كيوشو كشف 
الياباني هاكارو هاشيميتو  العالم 
ــن مرض التهاب   بعد بحوث عدة ع
ــمه  ــب الس ونس ــة  الدرقي ــدة  الغ
ــن تقرير  ــيموتو وكان عبارة ع هاش
قد قدمه الى اجلامعه يفيد.االشارة 
ــات الدرقيّة في  ــص هرمون ــى نق إل
ــود  ــود الي ــلّ وج ــي يق ــق الت املناط
ــدول املتقدمة.وقد عرف  فيها في ال
ايضا  باسم الْتِهاب الغدة الدرقية 
دِّي  ــؤَ ــا ما يُ ــن، وغالبً ــي املزم اللمف
ــدة الدرقية  ــاط الغ ف نش عْ إلى ضَ
(قصور الدرقية) , مرض هاشيموتو 
ا لقصور  ــيوعً هو السبب األكثر ش
ِّر في املقام األول  ث الدرقية كما إنه يُؤَ
ــف العمر،  ــاء في منتص على النس
ا لدى  ث أيضً ــدُ ــن أن يح ك ــن ميُ ولك
ــن وفي  ــاء في أي س ــال والنس الرج
األطفال.ونظرًا ألن مرض هاشيموتو 

ــي املناعة الذاتية،  ــدُّ اضطرابًا ف يُعَ
ينطوي السبب على إنتاج أجسام 
ــد يؤكد  ــة. ق ــر طبيعي ــادة غي مض
اختبار الدم وجود األجسام املضادة 
إلنزمي بيروكسيداز الدرقي، وهو إنزمي 
ــوال الطبيعية في  ــي األح يوجد ف
ا  ــؤدي دورًا مهمًّ ــة وي ــدة الدرقي الغ
ــون الدرقي , ولكن  ــي إنتاج الهرم ف
ــام املضادة  ال يعطي اختبار األجس
ــيداز الدرقي نتيجة  ــزمي بيروكس إلن
ــي كل املصابني بالتهاب  إيجابية ف
ــيموتو. لدى  الدرقية لهاش ــدة  الغ
كثير من األشخاص أجسام مضادة 
إلنزمي بيروكسيداز الدرقي، ولكنهم 
ــي الغدة  م ف ــني بتضخُّ ــر مصاب غي
الدرقية  ,أو قصور الدرقية، أو غيرها 
ــم  ل ــي،  املاض ــكالت.في  املش ــن  م
ن األطباء من اكتشاف خمول  يتمكَّ
ــور الدرقية)،  ــة (قص ــدة الدرقي الغ
ــر الرئيس لإلصابة مبرض  وهو املؤش
األعراض  ر  تتطوَّ ــيموتو، حتى  هاش
ــتخدام اختبار  ا, ولكن باس ــبيًّ نس
ــة  الدرقي ــدة  للغ ــز  احملف ــون  الهرم
الدقيق، يستطيع األطباء تشخيص 

ــة مبكرًا. ــات الغدة الدرقي اضطراب
ــدة الدرقية  ــون احملفز للغ ان الهرم
ــار للفحص، فمن  ــل اختب هو أفض
ــن  ــك م ــق طبيب ــح أن يتحقَّ املرج
ــدة الدرقية أوالً  ــون احملفز للغ الهرم
ويتبعه باختبار الهرمون الدرقي إذا 
ــؤدي اختبارات  ــت احلاجة كما ت دع
ــدة الدرقية دورًا  الهرمون احملفز للغ
ــور الدرقية. اذا  ا في عالج قص مهمًّ
سبب مرض هاشيموتو عوز هرمون 
ــة، قد حتتاج إلى عالج  الغدة الدرقي
ــتبدالي بهرمون الغدة الدرقية,  اس
وينطوي ذلك عادةً على االستخدام 
اليومي للهرمون الدرقي االصطناعي 
ــني  ليفوثيروكسني.الليفوثيروكس
للثايروكسني،  االصطناعي مشابه 
ــة من هذا  ــخة الطبيعي وهو النس
الهرمون الذي تفرزه الغدة الدرقية, 
الفمويُّ مستويات  الدواء  يستعيد 
كافية من الهرمون ويعكس جميع 
ــة.   الدرقي ة  ــدَّ الغُ ــور  قص ــراض  أع
للجسم خاليا اجلسم نفسه  تغزو 
ة الدرقية،  دَّ كريات الدم البيضاء الغُ
ضادَّة فتكون  ا مُ ــامً وتتشكل أجس

ة الدرقية ضعيفة النشاط في  دَّ الغُ
ــو ٥٠٪ من املرضى  ــة لدى نَح البداي
ة الدرقية  ــدَّ ــني بالتهاب الغُ املصاب
ــيموتو. أما لدى باقي  بحسب هاش
ــاطها  ة بنش دَّ ــى، فتعمل الغُ املرض
ــرض (على  ــي بداية امل ــي ف الطبيع

الرغم من أن عددًا قليالً من املرضى 
ة  ــدَّ ــاط الغُ ــرط نش ــن ف ــون م يعان
ــة في بداية اإلصابة باملرض)،  الدرقي
ة مصابة  ــدَّ ــح الغُ ــد ذلك تصب وبع
ــض  بع ــاط.يعاني  النش ــور  بقص
ة  دَّ ــاب الغُ ــني بالته ــى املصاب املرض

ــيموتو من  ــب هاش ــة بحس الدرقي
اضطرابات الغدة الكظرية وكذلك 
ــدد الصماء، كما  ــاكل  في الغ مش
ــاك بعض االمراض تتاثر بهذه  ان هن
الغدة مثل الذئبة احلمامية والتهاب 

املفاصل الوماتيدي.

دُّ اضطرابًا يف املناعة الذاتية  عَ سببه ناتج عن أجسام مضادة غري طبيعية ..  مرض (هاشيموتو) يُ

متابعة / البينة الجديدة
ــراءً جراحياً توضع  ــد زرع الكلى إج يع
ــليمة مأخوذة من  ــه كلى س من خالل
ــرع متوفى،  ــن متب ــخص حي، أو م ش
ــخص لم تعد كليتاه  داخل جسم ش
ــة صحيحة.والكليتان  تعمالن بطريق
ــى كل جانب  ــوان يقعان عل هما عض
ــفل القفص  ــود الفقري أس ــن العم م
ــى  ل ــة الكُ ــرة، ووظيف ــدري مباش الص
الرئيسية هي تصفية وإزالة النفايات 
ــوائل من الدم عن طريق  واملعادن والس
ــد الكليتان القدرة  البول.وعندما تفق
على التصفية هذه، تتراكم مستويات 
ــات في  ــوائل والنفاي ــن الس ــارة م ض
ــى زيادة ضغط  ــم، ما قد يؤدي إل اجلس
ــوي (مرض  ــل الكل ــدم، وتالياً الفش ال
ــة النهائية).يحدث  ــى في املرحل ل الكُ
ــة النهائية،  ــي املرحل ــرض الكلى ف م
ــو ٩٠٪ من  ــى نح ــد الكل ــا تفق عندم
ــكل طبيعي. درتها على العمل بش قُ

ــرض  ــائعة مل ــباب الش ــمل األس وتش
الكلى في املرحلة النهائية ما يلي:

كري. •داء السُّ

ــن خارج  ــدم املزم ــط ال ــاع ضغ •ارتف
السيطرة.

ــن،  املزم ــى  ل الكُ ــات  كبيب ــاب  •الته
ــة املطاف من  ــاب وتندب في نهاي الته
ليتني  الكُ ــحات الصغيرة داخل  املرش

(الكبيبات).
لية متعددة الكيسات. •داء الكُ

ــم  ــن لديه ــخاص الذي ــاج األش ويحت
ــة النهائية،  ــي املرحل ــوي ف مرض كل

ــى إزالة النفايات من مجرى الدم عن  إل
ــى)، أو زرع  ل ــيل الكُ ــق اآللة (غس طري
لى للبقاء على قيد احلياة. مريضة  الكُ
ــي غرفة  ــل الكلى ف ــى جهاز غس عل
ــزة - GETTY IMAGES ، وتعد  العناية املرك
ــي أغلب األحيان اخليار  لى ف زراعة الكُ
ــوي،  ــل الكل ــى الفش ــي ملرض العالج
ــدى احلياة. لوي م ــل الكُ مقابل الغس

لى  ــة الكُ ــون زراع ــن املمكن أن تك وم

ــن أو مرض  لَى املزم ــرض الكُ ــاً مل عالج
ــل الكلوي في املرحلة األخيرة،  الفش
ــعور  ــاعد املريض في الش ــث تس بحي

بحال أفضل وعيش حياة أطول.
ما اخملاطر على املتبرع؟

ــاة  ــذ حي ــد ينق ــى ق ــرع بالكل إن التب
ــض املتبرعني  ــن بع ــا، لك ــخص م ش
األحياء قد يكونون أكثر عرضة بصورة 
ــور في وظائف  طفيفة لإلصابة بقص
ــكل عام،  ــي املستقبل.بش ــى ف الكل
ــة  ــر طفيف ــة مخاط ــرع بالكلي للتب
ــد  ــة عن ــل، خاص ــد الطوي ــى األم عل
ــذه اخملاطر باخملاطر الصحية  مقارنة ه
ــك، قد يرفع  ــدى عموم األفراد.ومع ذل ل
ــكل طفيف جداً،  التبرع بالكلية بش
ــل الكلوي في  ــة بالفش خطر اإلصاب
ــطي  ــة املطاف خاصة بني متوس نهاي
ــرة امللونة.وتكون  العمر من ذوي البش
ــر طفيفة،  ــذا اخلط ــاع ه ــبة ارتف نس
ــبتها  ــفر عن احتمالية تقل نس وتس
ــل الكلوي في  عن ١٪ لإلصابة بالفش
ــاً محتمالً  ــتقبل.بوصفك متبرع املس
للكلى، ستخضع لفحص طبي شامل 

ــد ما إذا كانت كليتك متوافقة  لتحدي
بشكل جيد مع جسد املتلقي احملتمل 
لها.وسيتعني فحصك بعناية للتأكد 
من عدم إصابتك بأي مشكالت صحية 
ــك بكليتك. ــد تبرع ــور عن ــد تتده ق

ويشمل التبرع بالكلى جراحة كبرى، 
ــا مبا في ذلك النزف  وهناك مخاطر له
العظمى من  ــة  األغلبي والعدوى.لكن 
املتبرعني بالكلى تتعافى من اجلراحة 
مبضاعفات طفيفة. بعد إزالة الكلية 
ــادة  ع ــث  متك ــة)،  الكلي ــتئصال  (اس
ــفى،  ــة واحدة فقط في املستش لليل
ــي املنزل.ومع  ــك ف ــتكمل تعافي وتس
ــم الكلية  ــيكبر حج مرور الوقت، س
املتبقية مع توليها دفق الدم اإلضافي 
ــم.إن معدل  ــالت اجلس ــيح فض وترش
ــى املدى  ــد احلياة عل ــى قي ــاء عل البق
ــبة  ــه تقريباً بالنس الطويل هو نفس
ــوا  ــم يتبرع ــن ل ــراد الذي ــوم األف لعم
ــراء  ــام بإج ــه ع ــى بوج بالكلى.ويوص
ــي ذلك رصد  ــة، مبا ف ــوص منتظم فح
ــدم لتقييم  ــف الكلى وضغط ال وظائ

صحتك بعد التبرع بالكلى.

متابعة / البينة الجديدة
توصلت دراسة بجامعة إدنبرة إلى 
ــي الفضاء  ــال التعدين ف أن عم
املستقبليني الذين سيعملون 
ــر، قد  ــخ أو القم ــى املري عل
البكتيريا  ــتخدمون  يس
ــادن  املع ــتخراج  الس
املفيدة من الصخور 
املثاقب  ــن  م بدالً 
 ، ت ا و د أل ا و
ــث صمم  حي
من  الباحثون 
اجلامعة  جتارب 
محطة  لتشغيل 
ــة  الدولي ــاء  الفض
ــتخدام  اس أن  ــت  أثبت
ــتعادة  الس ــات  امليكروب
املوارد القيمة ميكن أن يعمل 
ــة  منخفض ــتويات  مس ــي  ف
ــا  ــة أو انعدامها.وفق ــن اجلاذبي م
ــى ميل»  ــة «ديل ــه صحيف ــا ذكرت مل

ــتخدم هذه األشكال  البريطانية، تُس
ــل على  ــات بالفع ــاة امليكروب ــن حي م
ــن الذهب والنحاس  األرض للتنقيب ع
ــم يكونوا  ــن اخلبراء ل ــوم، لك واليوراني
ا  ــيعملون أيضً متأكدين مما إذا كانوا س
ــة اجلاذبية.وضع  ــات منخفض ــي بيئ ف
ــت، وهي صخرة  ــات البازل الفريق عين
ــر واملريخ، في  ــى القم ــادةً عل توجد ع
محلول بكتيري على مدار ثالثة أسابيع 
ــتخراج املعادن   ــن اس ــدوا أنه ميك ووج
 BIORO» ــماة النادرة.هذه التقنية، املس
تقرب املستوطنات البشرية في عوالم 
بعيدة خطوة أقرب ألنها ستجعل من 
ــئ والدعم من  ــاء املالج ــهل إنش الس
ــور تشارلز  املوارد احمللية.قال البروفيس
ــرة، الذي قاد  ــن جامعة إدنب كوكيل م
ــة احملطة  ــروع «BIOROCK»، إن جترب مش
ــا على  ــالً علميً ــت دلي ــة كان الفضائي
ا  ــتخدامه يومً املفهوم، الذى ميكن اس
ــدة، مضيفا  ــتويات مفي ــى مس ــا إل م
«تقدم جتاربنا الدعم للجدوى العلمية 

ــري املعزز  ــن العنص ــة للتعدي والتقني
ــي. ــام الشمس ــر النظ ــا عب بيولوجيً
ــاء  ــادة رواد الفض ــا إلع ــط ناس وتخط
ــاء  إلى القمر في عام ٢٠٢٤ بهدف إنش
ــتدامة  ــارات عودة مس ــتعمرة وزي مس
ــل اخلطة  ــل. تتمث ــد املقب ــالل العق خ
ــة منصة  ــيكون مبثاب ــي أن القمر س ف
ــات املأهولة األولى إلى  انطالق للمهم
ــي منتصف عام  ــي وقت ما ف ــخ ف املري
ــرة أن كل من  ــح باحثو إدنب ٢٠٣٠.يوض
ــان باملعادن واملعادن  املريخ والقمر غني
ــية مثل احلديد واملغنيسيوم،  األساس
ــتغرق الرحلة إلى املريخ ما بني  وستس
سبعة إلى تسعة أشهر، لكن كوكيل 
كشف أن البكتيريا التي استخدموها 
ــكل فعال،  مد بش ــف أو جتُ ميكن أن جت
ثم تتفاعل عند وصولها إلى الكوكب 
ــا  البكتيري ــتخدام  اس ــن  األحمروميك
ــة لزراع   ــور إلى الترب ــم الصخ لتحطي
ــادن ألنظمة  ــر املع ــل، أو لتوفي احملاصي

دعم احلياة التي تنتج الهواء واملاء.

استخدام البكترييا الستخراج املعادن الثمينة من املريخ والقمر

فقدان الذاكرة والشيخوخةالتربع بالكىل .. هل من خماطر عىل املدى الطويل؟

متابعة / البينة الجديدة
ــك من العيش  ــادي املرتبط بالعمر ال مينع ــدان الذاكرة الع فق
ــبيل املثال، فرمبا تنسى أحياناً  حياة طبيعية ومثمرة. على س
اسم أحد األشخاص، ولكن تتذكره في وقت الحق من اليوم. قد 
تضع نظارتك في غير موضعها في بعض األحيان. أو رمبا حتتاج 
إلعداد قوائم مبعدل أكثر مما سبق في املاضي لتذكر املواعيد أو 
املهام.هذه التغييرات احلادثة في الذاكرة ميكن التحكم فيها 
ــكل  ــل قدرتك على العمل والعيش بش ــكل عام وال تعط بش
مستقل أو احلفاظ على احلياة االجتماعية.كلمة «اخلَرَف» هي 
ــن األعراض،  م لوصف مجموعة م ــتخدَ ــامل يُس مصطلح ش
ــل، واحلكم،  ــرة، والتعقُّ ــى ضعف في الذاك ــتمل عل التي تش
ــدأ اخلَرَف تدريجياً،  ــارات عقلية أخرى. عادةً ما يب واللغة، ومه
ــخص في العمل،  ويتفاقم مع مرور الوقت ويُعرقل قدرات الش
ــون فقدان  ــا يك ــادةً م ــة والعالقات.ع ــالت االجتماعي والتفاع
ــى العالمات أو أكثر  ــق حياتك واحداً من أول ــرة الذي يُعي الذاك
رة األخرى  ــمل العالمات املبكِّ رَف. قد تش العالمات املميِّزة للخَ

على:ـ
•طرح نفس األسئلة بشكل متكرِّر.

ث. •نسيان كلمات شائعة في أثناء التحدُّ
•الدمج بني الكلمات مثل قول «سرير» بدالً من «طاولة».

ــاع وصفة  ِّب ــة، مثل ات ــام مألوف ــول إلنهاء مه ــذ وقت أط •أَخْ
طعامظو

ــياء في غير أماكنها املناسبة، مثل وضع احملفظة  ع األش •وَضْ
في درج املطبخ.

•الضياع أثناء السير أو القيادة في منطقة مألوفة.
•اإلصابة بتغييرات في املزاج أو السلوك لسبب غير معلوم.

ــبب تلفاً  ــراض التي تس ــي أحد األم ــي الصدغ ــرَف اجلبه  اخلَ
GETTY IMAGES/IMAGE SOURCE - تدريجياً باملخ

ــخ، ومن ثم  ــاً تدريجياً بامل ــبِّب تلف ــمل األمراض التي تس  تش
تنجم عنها اإلصابة باخلَرَف، ما يلي:

•داء ألزهامير هو السبب األكثر شيوعاً لإلصابة باخلَرَف.
•اخلَرَف الوعائي.

•اخلَرَف اجلبهي الصدغي.
رَف أجسام ليوي. •خَ

تختلف اخلطوات املرضية (التقرير الطبي) لكل حالة من هذه 
احلاالت فيما بينها إلى حدٍّ ما. ال يكون ضعف الذاكرة دائماً هو 
العالمة األولى، ويختلف نوع املشكالت التي تُصيب الذاكرة.

متابعة  / البينة الجديدة 
طور خبراء نوعية جديدة من أقنعة 
الوجه القطنية التي تقتل ما يصل 
إلى ٩٩٪ من البكتيريا والفيروسات 
ــن التعرض  ــاعة م ــون س ــي غض ف
ــمس.تتعدد  والش ــار  النه ــوء  لض
ــي  ف ــات  واالختراع ــافات  االكتش
ــركات  ــابق ش مجال الصحة وتتس
ــورات  ــى تطوير اكسس ــة عل عاملي
ــن فيروس  ــه م ــي الوج ــة حتم طبي
ــاع  ــتجد.وهناك إجم ــا املس كورون
ــراء الصحة على أن  ــد بني خب متزاي
ــن أن ينتقل عن طريق  الفيروس ميك
ــز األميركية  ــت املراك ــواء، وقال اله
ــراض والوقاية منها  ــة األم ملكافح
ــن  ــا ميك ــرض كورون ــببات م إن مس
ــاعات. ــل عالقة في اجلو لس أن تظ

ــتخدام القناع  وينصح اخلبراء باس
ــة  الرعاي ــن  أماك ــي  ف ــوص  باخلص
الصحية أو في وسائل النقل العام 
بتطوير  ــون  الباحث ــام  املزدحمة.وق

ــأنه  ــد من ش ــي جدي ــيج قطن نس
ــجني التفاعلية  إطالق أنواع األكس
(ROS) عند تعرضه لضوء النهار، مما 
ــل امليكروبات امللحقة  يؤدي إلى قت
ــطح القماش.وصنع الباحثون  بأس
للميكروبات  ــادة  املض ــتهم  أقمش
ــل موجبة  ــط سالس ــن طريق رب ع
الشحنة من ثنائي إيثيل أمني إيثيل 
كلوريد (DEAE-CL) بالقطن العادي، 
ــغ القطن  ــوا بصب ــك، قام ــد ذل بع
املعدل في محلول محسس ضوئي 
سالب الشحنة.وميكن ألي شخص 
ــاش اخلاص به  ــاع القم ــر قن تطهي
ــارج حتت  ــاعة الغداء باخل خالل س
ــق  طري ــن  ع أو  ــمس،  الش ــعة  أش
ــن الوقت حتت  ــرة أطول م قضاء فت
ــون أقل  ــي تك ــب والت ــواء املكت أض
ــمس. ــة بكثير من ضوء الش كثاف

ــل  وأظهر االختبارات أنه ميكن غس
ــى األقل  ــرات عل ــا ١٠ م ــادة يدويً امل
ــتمرار لضوء النهار  وتعريضها باس

ــل دون أن تفقد  ــدة ٧ أيام على األق مل
ــات. للميكروب ــاد  املض ــاطها  نش

ــديد على  ــال الش ــلّ اإلقب ــي ظ وف
ــات واقنعة الوجه من جرّاء  مام الكِ
ــرت ابتكارات  ــاء كوفيد-١٩، أبص وب
ــذه  ه ــت  وبات ــور  الن ــة  تكنولوجي
األقنعة وسيلة لتنقية الهواء وأداة 
للترجمة أو ملراقبة مؤشرات الوضع 
ــتحدثت  ــي اليابان، اس الصحي.وف
ــركة «دونات روبوتيكس» كمامة  ش
ــتخدمني على مراعاة  تساعد املس
ــوم مقام  وتق االجتماعي  ــد  التباع
ــي- ــل قناع «س أداة للترجمة.ويعم

ــات  ــل كلم ــالل نق ــن خ ــس» م فاي
املستخدم عبر تقنية البلوتوث إلى 
ــمح  ــق للهواتف الذكية يس تطبي
للناس بالتخاطب على بعد عشرة 
أمتار.وسبق أن طورت شركة يابانية 
ــا  البكتيري ــل  تقت ــة  كمام ــا  ايض
والفيروسات بواسطة الكهرباء من 
خالل نسيجها الذي ينتج شحنات 

ــن  ــرك الذي ــا يتح ــة عندم كهربائي
ــات وحتد  يرتدونها وتفتك بالفيروس
ــارها في األماكن العامة. من انتش

ــر اخلبراء ان الكهرباء الصادرة  واعتب
ــراً ألن هذه  ــة نظ ــيج آمن من النس
ــون منخفضة جداً  ــحنات تك الش
ــيمات  بحيث تؤثر فقط على اجلس
ــط، وتعمل  ــواء فق ــة في اله امللوث
ــن وصولها  ــع م ــا لتمن ــى قتله عل
ــيج الثوري  ــم.ويعد النس إلى اجلس
الذي استعمل في إنتاج الكمامات 
ــون من مواد  ــا للبيئة إذ يتك صديق
خام مشتقة من النباتات.وبحسب 
ــو  ــوا لوب ــد «ج ــره معه ــان نش بي
العاصمة لشبونة،  أنطونيس» في 
حتمل الكمامة اسم «مو» وطرحت 
ــار  ــواق في نيسان.وأش ــل األس داخ
ــى أن الكمامة  ــد في بيانه، إل املعه
ــي القضاء على  ــت فعاليتها ف أثبت
فيروس كورونا بعد التجارب اخملبرية 

وطرحها في األسواق.

الــشــمـس تـــحـــارب كـــــورونـــــــا
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«سارمات» الرويس وحده يستطيع تقدير فرص نجاح صاروخ أمريكي جديد
متابعة / البينة الجديدة

لن يستطيع صاروخ أمريكي جديد من 
ــارمات  ــة صاروخ س ــراز SM-٣ مقارع ط
ــي العابر للقارات، في نظر خبير.  الروس
ــع لوكالة  ــالم التاب ــاز اإلع ــن جه وأعل
ــن  ع ــة  األمريكي ــي  الصاروخ ــاع  الدف
ــو  ــاروخ BLOCK-IIA ، وه ــة ص ــاح جترب جن
نسخة جديدة من صاروخ SM-٣ املضاد 
للصواريخ، مشيرا إلى أن هذا الصاروخ 
ــتيا عابرا للقارات  أصاب صاروخا بالس
وأسقطه.ووفق وكالة الدفاع الصاروخي 
األمريكية، فإن الواليات املتحدة متكنت 
ألول مرة في التاريخ من اعتراض صاروخ 
بالستي عابر للقارات بواسطة صاروخ 
ــة األرضية. ــاد مت إطالقه من املنص مض

ــي  الروس ــكري  العس ــر  اخلبي أن  إال 
ــتانتني سيفكوف لم ير  العقيد كونس
ــاروخ األمريكي  ــررا إلعالن جتربة الص مب
ــال اخلبير  ــهودا. وق ــازا مش ــد إجن اجلدي
ــاروخ  ــة إن ص ــات صحفي ــي تصريح ف
ــل مع أهداف  ــص للتعام SM-٣  مخص
، أي أنه مخصص العتراض  ــرعةً أقل س

ــتطيع  ــخ التكتيكية.وقد يس الصواري
صاروخ SM-٣، مع ذلك، اعتراض صاروخ 

ــتي، ولكن ال ميكنه أن يفعل ذلك  بالس
ــتي  إال بعد أن  يخفض الصاروخ البالس

ــى مقربة من  ــرعته إلى حد كبير عل س
الهدف املزمع تدميره. وال ميكن أن يحقق 

ــة النجاح  ــاروخ SM-٣ في هذه احلال ص
ــه  ــا يحمل ــر م ــل إال إذا مت تدمي الكام
ــتهدف من رؤوس مدمرة.  الصاروخ املس
ومن أجل ذلك يجب أن يحمل الصاروخ 
االعتراضي الرأس املدمر املناسب.وأشار 
اخلبير إلى أن الصاروخ البالستي يحقق 
ــه عندما تصبح  املهمة املطروحة علي
ــني الهدف  ــة بينه وب ــافة الفاصل املس
املطلوب تدميره مئات الكيلومترات في 
حني ال يزيد مدى صاروخ SM-٣  على ٢٠٠ 
ــارة إلى أن الصاروخ  كيلومتر.وجتدر اإلش
ــاء التجربة  ــقط أثن ــي لم يُس األمريك
الصاروخ البالستي احلقيقي، بل أصاب 
ــتي. ما يحاكي حتليق الصاروخ البالس

ــارمات  ــى أن صاروخ س ــت اخلبير إل ولف
ــليمه إلى  ــيا لتس ــتعد روس الذي تس
ــتطيع  ــلحة هو وحده يس قواتها املس
أن يختبر قدرات الصواريخ االعتراضية، 
ــاروخ يقدرعلى  ــم أن هذا الص ــع العل م
ــبكات اخملصصة الصطياد  اختراق الش
ــتطيع أن ينأى بنفسه  الصواريخ، ويس

عن الصواريخ االعتراضية.

متابعة / البينة الجديدة

ــكارات  االبت ــر  أكب ــن  م ــد  العدي
دلت  ــد عُ ــة اجملتمعية ق التكنولوجي
ــتخدام املدني من خالل  يّفت لالس وكُ
ــكري األصلي نعم  العس ــا  تطبيقه
ــات  ــلحة وتقني ــل أس بالفع ــاك  هن
ــودة  موج ــتقبلية  مس ــكرية  عس
ــكارات  ــر االبت ــن أكب ــد م اآلن. العدي
دلت  ــد عُ ــة اجملتمعية ق التكنولوجي
ــن  م ــي  املدن ــتخدام  لالس ــت  يّف وكُ
ــكري األصلي.  خالل تطبيقها العس
فاإلنترنت قد اختُرع في األصل ألغراض 
الهواتف  ــت  ــكرية، وكذلك كان عس
احملمولة. نعم هناك بالفعل أسلحة 
ــتقبلية  مس ــكرية  عس ــات  وتقني
موجودة اآلن. في الواقع عندما يتعلق 
ــكرية،  العس ــا  بالتكنولوجي ــر  األم
السيما األسلحة، فال نهاية للخيال 
أن  ــدو  يب ــة،  احلقيق ــي  ف ــداع.  واإلب
رها أو  ــلحة التي يطوّ الكثير من األس
ــتخدمها اجليش األمريكي وغيره  يس
ــرة من أفالم  ــتوحاة مباش اليوم مس
ــم جموح  ــن رغ ــال العلمي.ولك اخلي
ــلحة والتكنولوجيا، فإنها  هذه األس
ــى  عل ــك  وتوش ــل،  بالفع ــت  اختُرع
ــار في مختلف أنحاء العالم؛  االنتش
ــا نتعرف عليها  إليك مجموعة منه

في تقريرنا التالي:
PHASR.. بندقية اإلعاقة الضوئية  

بندقية اإلعاقة والتحفيز الشخصية 
 ،(PHASR)ـــ ــاراً ب ــرف اختص ــا تع أو م
ــدف إلى  ــاك يه ــر فت ــالح غي ــي س ه
ــى بدالً  ــة األعداء بالعم ــاك وإصاب إرب
ــه وزارة الدفاع  رت ــن قتلهم، وقد طوّ م
ــة «البنتاغون». وهي بندقية  األمريكي
ــتخدمها كل  خفيفة، وصممت ليس
من اجلنود ومسؤولي إنفاذ القانون في 

الواليات املتحدة «الشرطة». 
 أسلحة وتقنيات عسكرية مستقبلية

ــي حدوث عمى  ــبب البندقية ف وتتس
ــزر  اللي ــعة  أش ــتخدام  باس ــت  مؤق
ــبب أضواء الليزر، التي  املركزة. وتتس
ــة متناوبة، في  ــوال موجي تعمل بأط
إرباك األشخاص الذين ينظرون إليها 
ــات، ما  ــعور باالجتاه ــم الش وإفقاده
ــى الوقوف  ــر قادرين عل يجعلهم غي
ــار هو  ــك عن القتال. واخلبر الس ناهي
ــتخدم في هذا  ــزر املس ــوء اللي أن ض
ــبب أي ضرر دائم لعني  السالح ال يس

الناس.   
ليزر يمكنه التعرف على نبضات قلبك 

الفريدة
ــي قريباً  ــش األمريك ــيتمكن اجلي س
ــخاص بعينهم خالل  ــن تعقب أش م
ــود من الناس،  ــط حش تواجدهم وس
وذلك ليس من خالل الوجه أو طريقة 
املشي، ولكن من خالل إيقاع نبضات 
ــدى كل  ــن نوعه ل ــد م ــب الفري القل
ر واختبر البنتاغون  ــخص. فقد طوّ ش

ــز  ــح ومتيي ــه مس ــزراً ميكن ــراً لي مؤخ
ــافة تصل إلى  ــب من مس دقات القل
ــم نظام  م ــر). صُ ــاً (٢٠٠ مت ٦٥٠ قدم
ــمى ليزر جيتسون) اجلديد  الليزر (يس
ــطة  نع بواس ــة اإلرهاب، وصُ ملكافح
البنتاغون بناءً على طلب من القوات 
ــاً لتقرير ورد  ــة األمريكية، وفق اخلاص
في مجلة (MTR).وخالفاً لبعض أنواع 
ــي تعتمد  ــد الهوية الت ــات حتدي تقني
ــمات  ــات احليوية (الس ــى القياس عل
الفريدة)،  ــلوكية  أو الس التشريحية 
فإن مجاالت ليزر جيتسون للكشف 
ــعة حتت  ــب باألش ــات القل عن نبض
احلمراء ميكن أن تكون بعيدة عن فكرة 
ــدي. فهذا  التقلي ــي  الضوئ ــح  املاس
ــعر نبضات  ــن أن يستش ــزر ميك اللي
القلب حتى من خالل املالبس، وفقاً لـ 
MTR.ويقرأ ليزر جيتسون دقات القلب 
ــاس االهتزاز،  ــر قي ــى بُعد عب ــن عل م
ــس  ــن التالم ــة م ــة خالي ــي تقني وه
ــم تترجم  ــطح. ث ــس اهتزاز األس تقي
اخلوارزميات األمناط في ضربات القلب 
وحتولها إلى ما يشبه التوقيع القلبي 
ــاً MTR. مع ذلك، يتطلب  الفريد، وفق
اإلصدار احلالي من جيتسون ٣٠ ثانية 
ــح وجمع بيانات  إلجراء عمليات املس
ــو احلد الذي يعوق  نبضات القلب، وه
ــذه التكنولوجيا  ــدة ه ــا فائ ــاً م نوع
خاصة عندما يتحرك الناس، حسبما 

.MTR ورد في تقرير

مسدسات رقمية وبنادق كهرومغناطيسية وتقنية للتخفي الكمومي

تزويد منظومة غراد 
األوكرانية بقذائف حرارية

احلرس الثوري يطلق مدينة عائمة 
برتسانة من األسلحة إىل املياه البعيد

متابعة / البينة الجديدة
أعلن سيرغي تورينكو، املدير الفني لشركة هادرون األوكرانية 
ــميرتش  ــاج، أنه ميكن جتهيز أنظمة غراد أو س ــاث واإلنت لألبح
ــرأس احلربي،  ــب فقط تغيير ال ــة، ولهذا يج ــرة احلراري بالذخي
ــات اجليش  ــة احتياج ــع DEFENSE EXPRESS. لتلبي ــب موق حس
ــل احلرارية. األول   ــركة نوعني من القناب ــي، طورت الش األوكران
ــاحة ١٦  ــر الكامل في مس ــن التدمي ــذي يضم RGT-٢٧S٢ ال
ــي األماكن الضيقة. الثاني  ــر مكعب، وهو األكثر فعالية ف مت
٢٧S-RGT مت تطويره لالستخدام في التضاريس اجلبلية، لذلك 
ــكل  فهي ال تتدحرج مثل القنابل اليدوية التقليدية، ولها ش
ــتطيل، كما مت استخدام كال النوعني بالفعل في اخلدمة. مس
ــاء  ــتقبل إنش ــيرغي تورينكو، من املمكن في املس ــا لس وفقً
ــش األوكراني. ليس  ــلحة اجلي ــرة حرارية جلميع أنواع أس ذخي
ا لقاذفات القنابل اليدوية.  فقط لـغراد وسميرتش، ولكن أيضً
يبلغ الفرق في السعر بني القنبلة التقليدية والقنبلة احلرارية، 

ا للمدير الفني، حوالي ٣٠ باملائة. وفقً

متابعة / البينة الجديدة
ــس، أحد أضخم  ــوم اخلمي ــوري اإليراني، الي ــرس الث ــق احل أطل
ــن، التي مت  ــوزن ٤ آالف ط ــتراتيجية اجلديدة، ب ــلحته االس أس
ــرات احمللية. وقام  ــكل كامل باالعتماد على اخلب تصنيعه بش
ــني  ــالمي، بتدش ــني س قائد احلرس الثوري اإليراني، اللواء حس
ــهيد رودكي  البارجة اإليرانية اجلديدة العابرة للمحيطات الش
ــب وكالة  ــرس الثوري.وبحس ــوة البحرية للح ــي تتبع للق الت
ــة متعددة األغراض،  ــة، فإن البارجة احلربي ــاء فارس اإليراني أنب
ــيّرات  ــع أنواع املروحيات واملس ــى نقل وتفعيل جمي قادرة عل
ــة الضخمة نحو ٤ آالف  ــات الصاروخية.وتزن البارج واملنظوم
ــرا، مت تزويدها  ــرض ٢٢ مت ــى ١٥٠ مترا وع ــل إل ــن بطول يص ط
ــورة.وزودت البارجة مبنظومة  مبنظومات رادارية وصاروخية مط
اتصاالت شاملة ومنظومة ٣ خرداد الصاروخية ومنظومة رادار 
املصفوفة املمرحلة، باإلضافة إلى منظومات صواريخ سطح-
ــات  ــل املروحي ــة حم ــتطيع البارج ــطح وسطح-جو.وتس س
واملسيّرات والزوارق واملصنعة جميعها في داخل إيران وبقدرات 
ــب الوكالة، تعد البارجة اجلديدة سالحا قتاليا  إيرانية.وبحس
ــة متحركة،  ــتيا وهو مبثابة مدينة بحري ــتخباريا ولوجس اس
ــاهم البارجة اجلديدة  ــا املطورة.وتس ــكل معداتها وأنظمته ب
ــاعدة واإلغاثة ألساطيل الصيد والتجارة اإليرانية  بتقدمي املس

والدول اإلقليمية.
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ميثم الياسري 
ــه اآلن في مجتمعاتنا  ما نعيش
ــود أزمة  ــل ويعكس على وج يدل

ــى مختلف  ــرة عل ــة كبي أخالقي
ــواء  س ــد  والصع ــتويات  املس
ــة واالقتصادية  كانت االجتماعي
ــة ، وهنا  ــية و الثقافي والسياس
ــيس منظومة  البد من أعادة تأس
ــع األمور  ــة ترج ــة متكامل قيمي
ــق من قول  ــا، وننطل إلى نصابه
ــول اهللا صلى اهللا عليه  وآله  رس
ــم مكارم  ــلم ( أمنابعثت ألمت وس
ــدت بعثته  ــالق ) حيث جتس األخ
ــي  وه ــالق  األخ ــكارم  م ــام  بأمت

ــة إلى  ــماويه مقدس ــالة س رس
ــن نعيش كمجتمع  قومه،  ونح
ــن  م ــت  جعل ــة  أخالقي ــة  أزم
ــير عكس إجتاه هذه  الكثير الس
ــم واملبادئ التي  ــكارم من القي امل
ــة الطريق  ــاس خارط ــي باألس ه
ــعوب التي تؤمن بالرساالت  الش
ــف  ــم مع األس ــماويه،  لك الس
الشديد هناك سلوكيات خرجت 
ــات عن دائرة  ــن خاللها اجملتمع م
الصواب واملبدأ والشواهد كثيره 

وال تعد وال حتصى ، وهنا نتسائل 
متى ندرك أهمية وجود منظومة 
تتجلى   ــات؟  للمجتمع أخالقية 
ــخصية النزيهة  ــي جوهر الش ف
القادرة على صنع القرار السليم 
،  وهو ما ينعكس بالضرورة على 
ــرار األخالقي  ــاذ الق ــة إتخ عملي
ــم واملبادئ  ــي منظومة القي بتبن
ــة و هذا التبني يجب أن  األخالقي
ــة متكاملة  ــوم  على منظوم يق
يساعد القادة  واملعنيني باجملتمع 

ــن واملثقفني وأهل  ــن رجال الدي م
ــج  ــالل برام ــن خ ــاص م االختص
ــالل  خ ــن  وم ــراس  وك ــه  توعوي
ــوارات  واحل ــرات  واملؤمت ــدوات  الن
ــر القيم و الرقي  لكي تقوم بنش
ــكل  ــي اجملتمع بش ــر ف والتحض
ــم  ــا ، يت ــدروس علمي ــج وم ممنه
ــاركته على جميع  ــزه ومش تعزي
ــزام  االلت ــم  ث ــتويات..ومن  املس
احلقيقي بتطبيقها وحتويلها من 
نظريات ومفاهيم الى واقع عملي 

ــلوب ونهج في حياة وسط  وأس
ــي ال حتتمل  ــات الت ــذه اجملتمع ه
ــلبية  ــر الس ــن الظواه ــد م املزي
ــط  ــه على  اجملتمع وس والدخيل
ــارها وحتجيمها  انتش للحد من 
ــام ولتنعم  ــة للصالح الع خدم
الشعوب بقواعد أخالقية حتكم 
ــع  ــى اجملتم ــول إل ــرد للوص كل ف
ــدي مبا لديه من قيم  املثالي  يقت
ــه التعايش  ــه عليا متكن أخالقي

مع بقيه ممن يعيش معهم .

* د. سيف الدين زمان الدراجي
 تركز االستراتيجيات الوطنية 
على حتسني مستوى املعيشة 
ــتقرار  واالس ــن  األم ــان  وضم

ــني ولعل  ــة للمواطن والرفاهي
قطاع االتصاالت هو أحد أهم 
ــاس  التي لها مس القطاعات 
ــر في حياة الفرد فضال  مباش
عن ما توفره من اليات وتقنيات 
ــي  ــي ف ــر األداء احلكوم لتطوي
ــح  املصال ــق  وحتقي ــة  الدول
ــى  عل ــس  لي ــالد  للب ــا  العلي
ــب  الداخلي فحس ــتوى  املس
ــتوى الدولي  ــى املس ولكن عل
ــراف  ــا. أن التنظيم واألش أيض
االتصاالت  ــوق  االمثل على س
وتقنية املعلومات القائم على 

ــي  اإليجاب ــس  التناف ــاس  أس
ــات متميزة آمنة  ــدمي خدم وتق
ــق مناخات  ــتركني وخل للمش
ــا  ــتثمار  وفق لالس ــزة  محف
ــى مصالح  ــر حتافظ عل ملعايي
ــعى  جميع األطراف هو ما تس
ــة  احلكومي ــات  اجله ــه  إلي
ــاء  االرتق ــان  لضم ــة  اخملتص
بعمل هذا القطاع احليوي. إن 
ضمان جودة قطاع االتصاالت 
ــن املعلومات  باإلضافة إلى ام
واالتصاالت الراديوية من حيث 
ــبكة  للش ــة  األمني ــة  احلماي

ــف  الطي إدارة  و  ــة  احلكومي
ــص  التراخي إدارة  و  ــوي  الرادي
وتوفير  والترددات  ــلكية  الالس
بيئة إلكترونية تضمن  خلوها 
ــرة  الظاه ــالت  التداخ ــن  م
ــد  يع ــيبرانية   الس ــر  واخملاط
ــب دورا كبيرا  ــا يلع أمرا حيوي
ــن القومي في  ــز األم في تعزي
ــر الهجمات  ــة مخاط مواجه
على  ــل  والتحاي ــة  اإللكتروني
ــفير حلماية  التش تكنولوجيا 
ــن  أم و  ــائل  والرس ــات  املكامل
ــبكات و جتاوز أي خلل في  الش

اليات أمن نظام البنى التحتية 
ــع  لقطاع االتصاالت.لقد توس
ــمل إضافة  مفهوم األمن ليش
ــكرية  العس ــه  تعريفات ــى  إل
ــق بقدرة  ــرى تتعل ــا اخ قضاي
ــدول  ــة  لل احلكومي اإلدارات 
ــج تنموية و  ــى تنفيذ برام عل
ــية  اقتصادية وسياس خطط 
ــن دون امن ال  ــة. فم واجتماعي
ــن دون تنمية  ــد تنمية وم توج
ــن . أن التحول في  ــد أم ال يوج
املفهوم الدولي لألمن القومي 
التحديات  ــة  نتيج الوطني  أو 
ــون  ــع اخملطط ــة دف االقتصادي
ــتراتيجيات في  وصانعي االس
العالم إلى توجيه السياسات 
ــو تعزيز  ــتراتيجيات نح واالس
ــادي  االقتص ــن  األم ــات  مقوم
ــكل قطاع اقتصاد  والذي يش
ــف احملمول ما  ــبكات الهات ش
ــي  ــاجت احملل ــن الن ــارب ٢٪ م يق
ــب ما  ــي العاملي حس اإلجمال
ــارت إليه عدد من التقارير  أش
ــي  ف ــة  ــة  املتخصص املتاح
ــي  العلم ــور  التط ــات  دراس
ــث خلص  ــي، حي والتكنولوج
ــر إلى أن  ــن هذه التقاري عدد م
ــف  ــاع يضي ــذا القط ــم ه دع
بشكل كبير للنمو االقتصادي 
السنوي. ومن جانب آخر وعلى 
الرغم من ما قد يعده البعض 
إال  ــات  للخصوصي ــاكا  انته

ــتخبارات  االس وكاالت  أن 
ــد  ــاط العدي ــتطاعت إحب اس
ــات  والهجم ــات  العملي ــن  م
اإلرهابية بعد عمليات تنصت 
ومراقبة لعدد من األهداف عبر 
ــت والهواتف  ــبكات اإلنترن ش
ــات قضائية  ــة وفق أذون النقال
ــة  ــات احلكومي ــت الهيئ مكن
ــى معلومات  ــالع عل ــن االط م
ــق باألمن الوطني  مهمة تتعل
ــاط  ارتب ــط  وترتب ــة  جه ــن  م
ــن  ــني م ــاة املواطن ــق بحي وثي
ــي ضوء ما تقدم  جهة  أخرى.ف
ــروري أن تولي  ــن الض ــه م فإن
الوطني  األمن  ــتراتيجيات  اس
أهمية كبيرة لقطاع االتصاالت 
ــى  إل ــة  باإلضاف ــات  واملعلوم
مراجعة طرق تخطيط وحتليل 
وتقييم السياسات احلكومية 
ــار  ــذا اإلط ــن ه ــة ضم املتبع
بالشكل الذي يضمن مواكبة 
ــريع في  الس التقني  ــور  التط
ــة البيئة  ــذا القطاع لتهيئ ه
ــة  الوطني ــرؤى  وال ــبة  املناس
ــا مقومات  ــي ترتكز عليه الت
ــتقرار  ــن و الرفاهية واالس األم

للشعوب.

* باحث َّـ شؤون السياسة 
الخارجية واالمن الدولي.
عضو االكاديمية اِّـلكية 

الربيطانية لدراسات الدفاع

االتــــــصـــــــاالت وأمـــــــــــن الـمــعـلـــــــــومــــــــــــــــــات

االزمـــــــة األخــالقـيـــــــــــة فــــــــي مـجـتـمـعـاتـنــــــــــــــا نرشة أحوال الناس هذه األيام ولكنها 
عيل طريقة رشح مادة اجلولوجيا 

* عبري توفيق 
  نتيجة لعوامل التعرية التي 
حدثت في اآلونة األخيرة والتي 
ــياء كثيرة لم  كشفت عن أش
ــودة من قبل ,ومنها  تكن موج
املبادئ  ــن  ــر م الكثي ــاء  إختف
ــت متبعة  ــراف التي كان واألع
ــدع  ــن الب ــد م ــور العدي وظه
املستحدثة،أيضا مالت أخالق 
ــاس إلي اإلنحدار  كثير من الن
ــب هبوط في التالل  وذلك بس
ــا  ــون عليه ــوا يقف ــي كان الت
ــاح مثيرة  ــم ري ــت عليه ,وهب
ــقوط  ــهوات  أدت إلي س للش
ــة،  بالغفل ــة  احململ ــار  األمط
ــقطوا  س ــك  لذل ــة  ونتيج
ــتنقعات من  ــا في مس جميع
ــم  فجرفه ــة  والرذيل ــل  الوح

ــار من  ــوا في بح ــار فغرق التي
ــم لم  ــك ألنه ــات، و ذل الظلم
ــلحوا أنفسهم  يكونوا قد س
بقوارب  النجاه،، وعلي اجلانب 
األخر فقد ثبت قلة قليلة  فوق 
ــاهقة  التي  ــم اجلبال الش قم
ــق  ــوا الصعود إليها بش فضل
يتخللها  ــم  ل والتي  ــس  األنف
اي تشققات أوتصدعات،  ولم 
ينجرفوا إلي ما حرم اهللا وذلك 
بفضل اعتصامهم بحبل اهللا 
ــم  ــاآلداب والقي ــكهم ب ومتس
الراسخة، مع أن هذا الصعود 
ــر من مجاهدة  كلفهم الكثي
كان  ــك  ذل أن   إال  ــس،   النف
مبثابة غمامة صغيرة سرعان 
ــعت وغدا بعون اهللا  ما انقش
سوف تشرق عليهم الشمس 
ــور  بالن ــمائهم  س ــئ  فتمل
ــي ليال  ــدفء ف ــم بال وتغمره
ــا عن ليال  ــتاء الباردة، ام الش
ــوف تكون مليئة  الصيف فس
ــرة وتصفو  ــمات العط بالنس
ــا صبروا  ــاة وذلك مب ــم احلي له

وكانوا يتقون.
* من جمهورية مصر العربية

االتـــمــتـــــــــــة فــــــــي ســــــــــــوق الـعـمــــــــــــــــــل

حيدر كاظم 
ــي مطلع  ــهد العالم ف  ش
ــورة  ث ــرين  العش ــرن  الق
تكنولوجية متثلت بتطبيق 
ــة  اإللكتروني ــة  األنظم
ــات  املؤسس مختلف  ــي  ف

احلكومية حيث أثبتت هذه 
االنظمة جدارة وسرعة في 
ــر الكثير من  ــل مما وف العم
اجلهد والوقت على العاملني 
القطاع احلكومي مثل  في 
ــادة  وزي ــة  التكلف ــل   تقلي
ــة والدقة في نقل  اإلنتاجي
ــي  ف ــا  وإجنازه ــة  املعلوم
ــب واحلفاظ  ــت املناس الوق
ــمية من  على الوثائق الرس
ــة  ــف إضاف ــاع والتل الضي
ــدي  ــل بإي ــاز العم ــى اجن إل
ــرية تامة ،وقد  ــة وبس قليل
ــة األمتتة في  ــورت تقني تط

ــذي  ــي ، وال ــال الصناع اجمل
ــي الثورة  ــه ف ــت بدايات كان
ــت  طبق ــث  الصناعية،حي
معظم الدول العربية نظام 
االمتتة اإللكترونية   احلديثة 
ــاد  الفس ــى  عل ــاء  للقض
اإلداري واملالي وإيقاف الهدر 
باملال العام للسيطرة على 
ــارك  (اجلم ــة  الدول واردات 
ــب ) وبالتالي زيادة  والضرائ
االزمة  ــل  ــي ظ ــواردات ف ال
ا ميكن  املالية الراهنة. عمومً
تقنية  بأنها  األمتتة  تعريف 
ما  ــذ عملية  بتنفي ــم  تهت

ــر املبرمجة  من خالل األوام
ــم التلقائي  في  مع التحك
ــذ  ــان التنفي ــاجت ، لضم الن
ــات،  للتعليم ــح  الصحي
ــاجت قادر  ــون النظام الن ويك
ــل دون التدخل  ــى العم عل
ــر  اجلدي ــن  وم  , ــري  البش
االمتتة  ــق  تطبي أن  ــر  بالذك
ــات  املؤسس ــض  بع ــي  ف
ــح إمكانية  احلكومية اوض
ــذو حذو  ــراق في  ان يح الع
الدول املتقدمة تكنولوجيا 
ــات أو عوائق . ومن  دون عقب
ــق االمتتة  ــاع ان تطبي املش

ــنوات  س ــد  بع ــيؤدي  س
ــرص العمل  ــل ف ــى تقلي ال
واحلقيقة عكس ذلك متاما 
ــة تعمل  ــذه التقني إذ أن ه
ــف جديدة  على خلق وظائ
ــاك  بعض املهمات  أي أن هن
ــي يؤديها العامل كجزء  الت
ــم  تت ــوف  س ــه  عمل ــن  م
وباملقابل  ــة   تلقائي بصورة 
ــى املهارات  ــة إل ــإن احلاج ف
ستظل  الفريدة  ــرية  البش
ــف  الوظائ ــو  لنم ــة  مهم
ــنوات  للس ــتقرارها  واس

القادمة.
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جمهورية العراق
وزارة الصناعة واِّـعادن

الشركة العامة لكربيت اِّـشراق
قسم الشؤون التجارية

تمديد نشر اعالن مناقصة محلية رقم ١ / م / ك ب م / ٢٠٢٠

إنشاء دائرة متكاملة

ــكيالت وزارة الصناعة واِّـعادن عن  ــراق احدى تش ــركة العامة لكربيت اِّـش تعلن الش
ــب  ــغيلية لعام ٢٠٢٠ وحس ــالن مناقصة محلية ضمن اِّـوازنة التش ــر اع تمديد نش
التعليمات والشروط الفنية واِّـخططات وجداول الكميات اِّـطلوبة والوثائق القياسية 
ــتندات اِّـناقصة وبكلفة تخمينية قدرها (٨٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار عراقي  اِّـرافقة ِّـس

(فقط ثمانمائة وخمسون مليون دينار عراقي).
ــركات واِّـكاتب واِّـقاولني اِّـصنفني من  ــرتاك َّـ اِّـناقصة من الش فعلى الراغبني باالش
ــمي َّـ مقر  ذوي الخربة واالختصاص حصرا تقديم عطاءتهم خالل اوقات الدوام الرس
الشركة العامة لكربيت اِّـشراق حصرا وخالل موعد اقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا 
ــى ان تقدم العطاءات َّـ ثالث ظروف  ــوم  االحد اِّـوافق ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠ عل ــن ي م
ــدم العطاء  ــم مق ــكات) مختومة ومثبت عليها اس ــاري – مستمس ــة (فني – تج مغلق

وعنوانه ورقم الهاتف واسم ورقم اِّـناقصة مرفقا معها ما يلي:ـ
ــمائة  ــات االولية البالغة (٨٥٠٠٠٠٠) دينار (فقط ثمانية ماليني وخمس ١-التأمين
ــن مصرف عراقي  ــاب ضمان صادر م ــب صك مصدق او خط ــار عراقي) بموج ــف دين ال

معتمد.
٢-براءة ذمة او عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب لغرض االشرتاك باِّـناقصة.

٣-شهادة تسجيل وتأسيس الشركة وهوية تصنيف اِّـقاولني.
٤-وصل شراء اِّـناقصة النسخة االصلية.

وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او منع للتجوال يكون الغلق َّـ اول يوم يليه 
ــمي وَّـ الوقت نفسه للحصول على شروط اِّـناقصة ومواصفاتها  من ايام الدوام الرس
ــراق / ٤٥ كم جنوب اِّـوصل او مكتب اِّـتابعة َّـ  ــركة َّـ اِّـش الفنية مراجعة مقر الش
ــارع مستشفى السعدون االهلي / عمارة شركة اِّـالحة  بغداد الكائن َّـ البتاوين / ش
ــون  ــة / الطابق االول لقاء مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠دينار) (فقط مائتان وخمس العربي
الف دينار) غري قابلة للرد. وِّـزيد من االستفسار يرجى زيارة مقر الشركة َّـ محافظة 

نينوى او االطالع على موقع الشركة االلكرتوني وروابط االتصال ادناه:ـ
ــورة (٤٥) كم  ــة نينوى / ناحية الش ــراق االتحادية / محافظ ــة الع ــوان : جمهوري العن

جنوبا.
عنوان اِّـوقع االلكرتوني:ـ

HTTP://WWW.MISHRAQ.INDUSTRY.GOV.IQ

الربيد االلكرتوني :ـ 
INFO@MISHRAQ.INDUSTRY.GOV.IQ

MSHRAKEBRT@GMAIL.COM

مكتب اِّـدير العام:ـ ٠٧٧٢٨٤٣٠٨٧٠   -   ٠٠٩٦٤

اِّـدير العام

جمهورية العراق
وزارة الصناعة واِّـعادن

الشركة العامة لكربيت اِّـشراق
قسم الشؤون التجارية

تمديد نشر اعالن مناقصة محلية رقم ٢ / م / ك ب م / ٢٠٢٠

شراء اليات ومعدات وسيارات متنوعة

ــكيالت وزارة الصناعة واِّـعادن عن  ــراق احدى تش ــركة العامة لكربيت اِّـش تعلن الش
ــب  ــغيلية لعام ٢٠٢٠ وحس ــالن مناقصة محلية ضمن اِّـوازنة التش ــر اع تمديد نش
ــتندات اِّـناقصة وبكلفة  ــية ِّـس ــروط الفنية اِّـطلوبة والوثائق القياس التعليمات والش

تخمينية قدرها (١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مليار وثالثمائة مليون دينار فقط).
ــاب الخربة  ــب واصح ــركات واِّـكات ــن الش ــة م ــرتاك َّـ اِّـناقص ــني باالش ــى الراغب فعل
ــركة  ــمي َّـ مقر الش ــاص حصرا تقديم عطاءتهم خالل اوقات الدوام الرس واالختص
العامة لكربيت اِّـشراق حصرا وخالل موعد اقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم  
ــاءات َّـ ثالث ظروف مغلقة  ــى ان تقدم العط ــق ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠ عل ــد اِّـواف االح
(فني – تجاري – مستمسكات) مختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه ورقم 

الهاتف واسم ورقم اِّـناقصة مرفقا معها ما يلي:ـ
ــر مليون  ــة (١٣,٠٠٠,٠٠٠دينار) (فقط ثالثة عش ــات االولية البالغ التأمين  -١

دينار) بموجب صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد.
ــرتاك  ــة للضرائب لغرض االش ــة العام ــن الهيئ ــدم ممانعة م ــة او ع ــراءة ذم ب  -٢

باِّـناقصة.
شهادة تسجيل وتأسيس الشركة وهوية تصنيف اِّـقاولني.  -٣

وصل شراء اِّـناقصة النسخة االصلية.  -٤
وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او منع للتجوال يكون الغلق َّـ اول يوم يليه 
ــمي وَّـ الوقت نفسه للحصول على شروط اِّـناقصة ومواصفاتها  من ايام الدوام الرس
ــراق / ٤٥ كم جنوب اِّـوصل او مكتب اِّـتابعة َّـ  ــركة َّـ اِّـش الفنية مراجعة مقر الش
ــارع مستشفى السعدون االهلي / عمارة شركة اِّـالحة  بغداد الكائن َّـ البتاوين / ش
ــون  ــة / الطابق االول لقاء مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠دينار) (فقط مائتان وخمس العربي
الف دينار) غري قابلة للرد. وِّـزيد من االستفسار يرجى زيارة مقر الشركة َّـ محافظة 

نينوى او االطالع على موقع الشركة االلكرتوني وروابط االتصال ادناه:ـ
ــورة (٤٥) كم  ــة نينوى / ناحية الش ــراق االتحادية / محافظ ــة الع ــوان : جمهوري العن

جنوبا.
عنوان اِّـوقع االلكرتوني:ـ

HTTP://WWW.MISHRAQ.INDUSTRY.GOV.IQ

الربيد االلكرتوني :ـ 
INFO@MISHRAQ.INDUSTRY.GOV.IQ

MSHRAKEBRT@GMAIL.COM

مكتب اِّـدير العام:ـ ٠٧٧٢٨٤٣٠٨٧٠   -   ٠٠٩٦٤

اِّـدير العام

مديرية زراعة محافظة واسط

م / انذار

اُّـ / الفالح اِّـرتحلة (جربه بطي شاورده)

ــن االرض اِّـوزع عليك والبالغة  نظرا الرتحالك ع
ــلف ٢ / ١ مقاطعة ٤ / ام  ــم ضمن الس (٣٠) دون
ــم ٤١٣ َّـ  ــرار التوزيع اِّـرق ــب ق ــان بموج الجرب
ــون ١١٧  ــق القان ــربم وف ١٧ / ١١ / ١٩٧١ واِّـ
ــنة ١٩٧٠ لذا ننذرك بوجوب العودة والسكن  لس
ــن تاريخ  ــرتة (١٥) يوم م ــالل ف ــتغالل وخ واالس
ــاء التوزيع  ــم الغ ــه يت ــذار وبخالف ــذا االن ــر ه نش
ــرتداد االرض وتأجريها وفق الضوابط  عليكم واس

والتعليمات.

م.ر مهندسني زراعيني
اركان مريوش حسني

مدير زراعة محافظة واسط

أعالن
اُّـ اِّـتهم /اِّـقدم / قيس محمد فنطيل القرغولي

محل العمل / مديرية االحوال اِّـدنية و الجوازات و االقامة
العنوان/ محافظة واسط / العزيزية 

ــنة  بما انك متهم وفق احكام اِّـادة (٣٤١) من ق.ع.ع رقم  ١١١ لس
ــطة  ــك اقتضى تبليغك بواس ــة محل اقامت ــدل و ِّـجهولي ١٩٦٩ اِّـع
ــام محكمة قوى االمن الداخلية الثالثة  هذا االعالن على ان تحضر ام
اِّـنطقة الثالثة خالل مدة اقصاها ثالثون يوما اعتبار من تاريخ تعليق 
ــالن َّـ محل اقامتك وتجيب على التهمه اِّـوجه ضدك وعند  هذا االع
ــتنادا الحكام اِّـواد  ــك غيابيا اس ــوف تجري محاكمت عدم حضورك س
ــن قانون اصول اِّـحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلية  (٦٥و٦٦) م

رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.

اللواء الدكتور
عبد الرزاق حسني كاظم

رئيس محكمة قوى االمن الداخلية الثالثة
اِّـنطقة الثالثة

أعــــــــــــــــــالن
ــداوي) فمن لديه اعرتاض مراجعة  ــمخي لفته) الذي يطلب تبديل لقبه  من (غرباوي) اُّـ (الرويش بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (عبد ش
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم  ــه س هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس

(٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد:٨٣٨ /ب/٢٠٢٠
التاريخ :٢٠٢٠/١١/١٩

اُّـ اِّـدعي عليه/ بالل طارق شكر 
اعــــــــــالن

اقام اِّـدعي اِّـدير اِّـفوض ِّـصرف االقتصاد لالستثمار و التمويل 
ــديد  ــوى اِّـرقمة اعاله يطلب دعوتك للمرافعة و الحكم بتس الدع
ــن قيمة قرض   ــار) ع ــون مليون دين ــعه و خمس ــدره (تس ــغ ق مبل
ــة اِّـأمون و  ــعار مديرية ناحي ــب اش ــة محل اقامتك حس ولجهولي
كتاب محكمة بداءة البياع بلعدد ٢٥٨١َّـ ٢٠٢٠/١١/٤  تقرر 
تبليغك بمضمون عريضة الدعوى اِّـرقمة ٨٣٨/ب/٢٠٢٠ و نشر 

بصحيفتني محليتني لذا اقتضى حضورك يوم ٢٠٢٠/١١/٣٠.

القاضي محمد حران السراي
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ــور في هذه الزاوية بعدد جريدة البينة   في عمودي  املنش
ــادر بتاريخ(٢٠٢٠/١٠/٢١) حتت  اجلديدة املرقم(٣٥١٣ ) والص
ــوان ( قانون التقاعد والضمان االجتماعي على الئحة  عن
االنتظار) تساءلت بحرقه ملاذا ظلت مسودة القانون منذ 
العام( ٢٠١٧) مركونة فوق الرفوف العالية املنسية طبعا 
واشرت الى مطالبة جلنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة   
ــالها  البرنامج احلكومي النيابية  للحكومة بوجوب ارس
ــريحة  ــت فيها خدمة لش ــدف قراءتها والب ــان به للبرمل
ــيما اذا ماعرفنا بان املستفيد  ــعة من الشعب الس واس
في حال تشريع القانون ووضعه موضع التطبيق الفعلي 
ــانه ان يفتح  ــن عراقي.. ومن ش ــدود (٥) ماليني مواط بح
ــعة من االمل امام قطاعات  من الناس تبحث  بوابة واس
عن مظلة تشعرها باالطمئنان ملستقبل ممسوك مسك 
ــعي محموم الى احلصول على الوظيفة  اليد  في ظل س
ــتقرة  ــية مس احلكومية بوصفها الضامنة حلياة معيش
ــس ذنب املواطن بل ذنب  ــعور لي نوعا ما وتنامي هذا الش
ــني ال بخلق فرص  ــة بالتعي ــت منهمك ــة التي ظل الدول
ــة احلكومية او  ــرى غير الوظيف ــي قطاعات اخ العمل ف
ــف قطاعا مهمال رغم  القطاع اخلاص الذي ظل مع االس
ــراس ورغم كثرة( الهمبالت)  ــوات التي تصدع ال كل الدع
التي لم نقبض منها سوى ( اخلرخشات).. وتكمن اهمية 
ــة اجتماعية ملن ميرضون او  ــكل ضامن القانون كونه يش
يصل بهم العمر عتيا فال يستطيعون سعيا الى كسب 
ــان.. املهم  ــة العيش والتي تعني الكرامة لكل انس لقم
ــن دون احلاجة  ــد « حزامة» وم ــوزراء قد ش ــس ال ان مجل
ــته  ــة» ليصوت في جلس ــي» راغب عالم ــي ليغن الن يات
االعتياديه التي عقدها يوم الثالثاء املاضي السابع عشر 
ــة رئيس  ــي(٢٠٢٠) برئاس ــرين الثاني احلال ــهر تش من ش
الوزراء مصطفى الكاظمي على قانون التقاعد والضمان 
ــي اخلطوة متاخرة  ــي للعمال وكما يقال ان تات االجتماع
ــون الذي طال  ــا وبذالك فان القان ــن اال تاتي نهائي خير م
ــودته من» زاغور» احلكومة  التي  انتظاره قد خرجت مس
نبارك لها مجهودها هذا وان املطلوب االن سرعة ارساله 
ــاه وحينها  ــرة في مرم ــواب لتكون الك ــس الن ــى مجل ال
سنتوجه الى ابوابه لطرقها بكل ما اوتينا من،قوة بغيه 
ــى قراءته قراءة متانية ليخرج الى العلن من دون  حثه عل
نواقص او علل واال يلجا البرملان الى اسلوب( السلق) الن 
ــتدفع ثمن التمرير  املزاجي او كما يقال(جفيان  الناس س
شر مال عليوي) املنا كبير بالنواب الذين حتمسوا للقانون 

ان يواصلوا مشوارهم بكل اصرار.

هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨

العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

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.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٥٣٤) - االحد - ٢٢ - تشرين الثاني - ٢٠٢٠

7mbÿÌâb◊

NNÔ«b‡nu¸a@Êb‡ö€aÎ@Ü«b‘n€a@ÊÏ„b”
AAÊbΩäibÌ@ÚflÏÿßa@D@âÏÀaã@CÂfl@xäÅ

ÔΩb»€a@ta6€a@Úzˆ¸@Â‡ô@ÚÓ”aä»€a@7«aÏ‰€a@xaâÖ�@ béfl@

@ÊÜ‹Ì@b„ÎâÏÿi@pbibñfl@pbÓˆ˝iä◊@ıbé„
Úzˆb¶a @ıÜi @à‰fl @Ú‹–üÎ @�̋ –ü @75

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــة اجلمهورية،  اعلن ديوان رئاس
إلدراج  ــاع  ومس ــود  جه ــن   ع
النواعير العراقية ضمن الئحة 
ــكو). ــي (اليونس ــراث العامل الت
ــوان  دي ــس  رئي إن  ــان  بي ــر  وذك
ــام الدين   ــة مهند حس الرئاس
ــود  اجله ــة  ــى مضاعف ال ــا  دع
ــاظ على اإلرث  ــة للحف الوطني
ــي  ــاري العراق ــي واحلض الثقاف
ــخ  ــق تأري ــب وعم ــا يتناس ، مب
ــس  ــدد رئي ــن .وش ــالد الرافدي ب
ــة  ــى أهمي ــة عل ــوان الرئاس دي
ــعياً  ــدمي الدعم الكامل، س تق
النواعير  ــة  إلدراج حرفة صناع
ــة التراث  ــة ضمن الئح العراقي
ــاف  واض ــكو.  اليونس ــي  العامل
ــة، خالل  ــوان الرئاس ــس دي رئي
ــم عدداً من  ــتقباله وفداً ض اس
ــني وأعضاء  التراثي ــطني  الناش
ــة  ــف صناع ــج ملل ــة التروي جلن

ــرات ،ان  ــي أعالي الف الناعور ف
ــن كانت  ــالد الرافدي ــارة ب حض
السبّاقة في خدمة اإلنسانية، 
واملنجزات  ــكارات  االبت ــدمي  وتق
ــب واحلاجة البشرية،  مبا يتناس
مثل الكتابة والتدوين والزراعة 
وإختراع العجلة، وبراعة البناء 

والعمران، وسن القوانني ووضع 
ــات  ــة والعالق ــس السياس أس

الدولية والنظم االجتماعية.
واشار الى  ان رئاسة اجلمهورية 
ــدم لكم  ــارك جهودكم وتق تب
الدعم الكامل إلجناح مسعاكم 
الوطني،في إدراج نواعير قضائي 

ــة  الئح ــن  وهيت،ضم ــة  حديث
ما  ــكو،  اليونس العاملي  التراث 
ــيط  ــح آفاقاً جديدة لتنش يفت
ــة والفنية  ــات الثقافي القطاع
ــة، مبا  ــياحية واالقتصادي والس
ينسجم وأهداف تعظيم املوارد 

وتنويع مصدر الثروات.

ــر مما نعيش مفرداتها  ــت حياتنا اليومية مزدحمة بالكثي أمس
ــؤال  ــكاد يخلو يوم من القيل والقال وكثرة الس تفصيلياً وال ي
ــت أم الدائرة  ــني الناس في البي ــث الدائر ماب ــواء اكان احلدي س
ــى ؟!. بل وحتى في  ــوق أم في املقه ــكان العمل أم في الس أم م
ــي طاملا هي  ــي التكاد تنته ــة الت ــها الليلي ــا وكوابيس أحالمن
ــان القيل والقال لن  ــه .. وعليه ف ــكاس للواقع الذي نعيش انع
ــة ومتدفقة ..هناك من  ــف طاملا بقيت احلياة متواصل ولن يتوق
ــن موعدها املقرر  ــهرية التي تتأخر ع ــدث عن الرواتب الش يتح
ــغله  وهناك من يلوك كالماً عن افالس احلكومة وهناك من تش
ــدوام وهناك من  ــا الغائبة على ال ــة التموينية ومفرداته احلص
ــار النازلة من  ــارعه ومنطقته مبياه األمط ــى من غرق ش يخش
ــك القصة التي  ــل والقال تل ــى مافي القي ــماء ولكن احل الس
ــية  دارت مابني رجل وأمرأته حول رجل اضطرته ظروفه املعيش
ــية أموره  ــد األصدقاء لتمش ــن أح ــغ من املال م ــتالف مبل الس
ــاً منزله  ــها ولكنه ظل مالزم ــة التي يعيش ــني انفراج األزم حل
ــديد مابذمته من  ــرح مغادرته جراء عدم قدرته تس ــكاد يب وال ي
ديون مستحقة السداد فقالت له زوجته أن اجللوس في البيت 
ــي سيء أو  ــيجعلك في وضع نفس ــك س واالنطواء على نفس
ــتكون معقداً فرّد عليها أنني أخشى اخلروج من املنزل ألنني  س
ــتحي واخجل من أن يراني من استلفت منهم املال وأنا في  اس
ــداد مابذمتي لهم .. فاستجمعت املرأة  وضع ليس مبقدوري س
ــدري يارجل أن احلكومة  ــا وقالت له : أال ت ــدور في ذهنه كل ماي
ــارات من  ــرض منه امللي ــان وراحت تقت ــى البرمل ــا ال ت يديه ــدّ م
الدنانير الجل تسديد الرواتب الشهرية للموظفني واملتقاعدين 
واملستفيدين من الرعاية االجتماعية .. أليس األولى باحلكومة 
م يارجل وتوكل على اهللا لتواصل  ان تستحي من شعبها ؟!.. قُ
ــتطيع االيفاء بديونك .. الى هنا  ــب املال كي تس العمل وتكس
انتهت احملاورة .. أن مايثير الضحك والسخرية صراحة أن يصل 
ــة تقف عاجزة عن تأمني متطلبات الرواتب  احلال بنا أن احلكوم
ــهرية ألنها ورثت خزينة خاوية من احلكومة السابقة وما  الش
ــيء حتى املاء  ــتورد كل ش يثير الضحك ايضاً أن بلدنا صار يس
ــاء) بينما في بالدنا نهران عظيمان  املعلب من اخلارج (قناني امل
هما دجلة والفرات .. ومع كل هذا وذاك فان األمل معقود برقبة 
اخليرين وباهللا القادر املقتدر ألن يفرّج هذه الغمة عن العراقيني 
ــن وافضل بعد ان  ــابقاً أحس وتعود األمور الى ماكانت عليه س
ــون اهللا. ورحم اهللا  ــراق وممن ال يخاف ــدون والس عبث بها املفس

من قال :ـ

نّتها           وال تبينتّ إال خاليَ البالِ دع املقاديرَ جتري في أعَ

ني وانتباهتها      يغيّر اهللا من حالٍ إلى حالِ مضةِ عَ ما بني غَ
اللهم غير حال العراقيني من هذا احلال الى احسن حال.
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

ــرة صحة كربالء، عن  أعلنت دائ
تسجيل والدة ٧٥ طفالً وطفلة 
ــات بفيروس  صاب ــات مُ من أُمه
ــدء اجلائحة داخل  كورونا منذ ب
ــي آذار املاضي.وقالت  احملافظة ف
ــهدت ردهة الشفاء  الدائرة : ش

ــائية  النس ــفى  مُستش ــي  ف
ة، والدة  والتوليد ب كربالء املُقدسَ
ــة وطفلة من أُمهات  ( ٧٥ ) طفل
نذ  ورونا مُ ــروس كُ ــات بفي صاب مُ
ــة باجلائحة  ــجيل أول إصاب تس
ــي آذار من العام  افظة ف في احملُ

ــتقبال  ــالَ عن إس ــاري، فض اجل
الردهة ألكثر من ( ١٢٥ ) مريضة 
ــي.  الوبائ ــروس  بالفي ــة  صاب مُ
إبراهيم  وقال مدير املستشفى 
ــفاء التي  الركابي، أن ردهة الش
ــتقبال النساء  مت تهيئتها إلس
نَ  إصابتهُ ــخص  واملُش احلوامل 
ــهدت  ــا، قد ش ورون ــروس كُ بفي
ــة  إصاب أول  ــجيل  تس ــذ  ن ومُ
افظة في آذار  ــي احملُ باجلائحة ف
ــاري ، والدة ( ٧٥ )  ــام اجل ــن الع م
طفلة وطفلة، مبينا أن الوالدات 
ــع ( ٤٣ ) والدة عن  ــت بواق زع ، توَ
ــات القيصرية، (  ــق العملي طري
٢٤ ) ذكر و( ١٩ ) أنثى ، والوالدات 
ــة ( ٣٢ ) والدة ، ( ١٩ )  الطبيعي

ذكر و ( ١٣ ) أُنثى.

شكرا من  االعماق اقولها ومعي مراجعون 
ــى ( العقيد جبار كاظم عبود) مدير  كثر ال
ــؤون االحوال املدنية في ميسان  قسم ش
ــية  الداء واجبه بكل مهنية واخالص ومتش
ــة  ــؤولية عالي ــني مبس ــالت املراجع معام
ــى تذليل الصعاب  ــاون رائع وحرص عل وتع
امام املراجعني..فبارك اهللا به وسدد خطاه 
ــر السابق  ..مع االعتذار الذي ورد في النش

بخصوص  االسم.
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ــا، أصبح  ــة وضحاه ــني ليل ب
إندونيسي يعمل في صناعة 
التوابيت غنيا، بعدما سقط 

ــزك يزيد وزنه  على بيته ني
ــدر ثمنه  ــغ، ويق ــى ٢ ك عل
دوالر.  ــون  ملي  ١٫٨ ــو  بنح
ــرو  مت ــة  صحيف ــت  ونقل
ــائل  ــن وس ــة ع البريطاني
ــية، اليوم  ــالم أندونيس إع
ــوا  جوش أن  ــاء،  األربع
ــن  م ــغ  البال ــج  هوتاغالن
العمر٣٣ عاما، كان يصنع 
تابوتا خارج منزله في بلدة 
أندونيسيا  شمالي  كوالجن 
ــر  احلج ــقط  س ــا  عندم
ــزل  املن ــقف  س ــرق  واخت

ــتقر داخل الغرفة. وقال  ليس
جوشوا عندما ملست احلجر 
ــاخنا وأدركت  ــزال س كان ال ي
ــقط من الفضاء؛ ألنه  أنه س

ــتحيل أن يكون أي  ــن املس م
شخص قد رماه على منزلي. 
إلى أن  ــة  ــارت الصحيف وأش
ــزن ٢٫١  ــر، الذي ي ــر احلج عم
ر بحوالي ٤٫٥  ــدّ ــم ويق كغ
ــنة، الفتة إلى أنه  مليار س
من النوع النادر جدا، وتبلغ 
ــون  ــو ١٫٨ ملي ــه نح قيمت
دوالر. وشكر الرب الذي رزقه 
بهذه الهدية، قرر جوشوا، 
ــة أطفال بناء  وهو أب لثالث
ــه. وقال  ــة في قريت كنيس
ــة أوالد ومتنيت  ــت ثالث أجنب
ــي طفلة  ــا أن يكون ل دائم
ــقوط احلجر  وأعتقد أن س
هو عالمة على احلظ اجليد 

بأني سأجنب طفلة.
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