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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
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أعلن رئيس مجلس النواب محمد الـحلبوسي، تفاصيل ومهام مجلس اخلدمة 
ــة االحتادي يتضمن  ــي إن مهام وتفاصيل مجلس اخلدم ــال احللبوس اإلحتادي.وق
ــريعه وتنفيذ كل ما  ــذ قانون اخلدمة العامة اإلحتادية عند تش ــي:ـ اوال تنفي االت
ــا التعيني وإعادة  ــي القوانني النافذة. ثاني ــق بالوظيفة العامة اإلحتادية ف يتعل
ــك من اختصاص اجمللس حصرا  ــني والترقية في اخلدمة العامة ويكون ذل التعي
ــاس املعايير املهنية والكفاءة. ثالثا تخطيط شؤون الوظيفة العامة  وعلى اس
ــات اخلدمة العامة  ــم سياس ــي دوائر الدولة ورس ــة عليها ف ــراف والرقاب واالش
وحتديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى االجناز. رابعا اقتراح مشروعات القوانني 
ــة العامة او إبداء الرأي فيها  ــؤون الوظيف واالنظمة اخلاصة بتنظيم وتطوير ش

وبالتنسيق مع وزارة املالية.
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ــني  الصحفي ــب  نقي ــال  ق  
العراقيني الزميل مؤيد الالمي 
ــي قانون  ــاط ف ــد نق ــه توج أن
املعلوماتية  اجلرائم  مكافحة 
ــم  ــة باجلرائ ــا عالق ــس له لي
ــي  الالم ــاف  االلكترونية.واض
ــي ملوحا  ــي تصريح صحف ف
ــة  احملكم ــى  ال ــنذهب  س  :
ــي قانون جرائم  االحتادية ونلغ
ــال اقراره  ــي ح ــة ف املعلوماتي

ــاوب معنا  ــال لم يتج وفي ح
اعضاء مجلس النواب.

ــدر خاص ان القضاء العراقي   ــت «البينة اجلديدة» من مص   علم
اصدر امرا باستقدام نقيب احملامني االسبق والسابق واحلالي دون 

االشارة الى اسباب ومبررات هذا  االستقدام.
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كتب اِّـحرر السياسي

ــعى  قالت وزارة النفط إن العراق يس
ــالق  اإلط ــى  عل ــة  صفق أول  ــرام  إلب
ــط اخلام لدعم  ــبق للنف للدفع املس
ــعيه ملواجهة  ــل س ــي ظ ــه ف ماليت
تراجع أسعار النفط والطلب بسبب 
جائحة فيروس كورونا.وتسعى البالد 
ــبق خلمس سنوات بدءا  إلى دفع مس
ــي ٢٠٢١ حتى كانون  من كانون الثان
األول ٢٠٢٥ يتم رده بشحنات من خام 
ــالة أرسلتها  ــب رس البصرة، بحس
ــط احلكومية  ــويق النف ــركة تس ش
ــومو) إلى عمالئها.وقال مسؤول  (س
ــط : ان «عملية الدفع  في وزارة النف
ــحنات النفط هي جزء  ــبق لش املس
ــل ميزانية  ــة عاجلة لتموي من خط
ــاوز األزمة املالية».واضاف:  الدولة وجت
ــاه أوبك خلفض  ــات جت ــا التزام «لدين
ــتحقات  ــع مس دف ــب  ــاج، يج اإلنت
ــا  ــة وأيض ــط األجنبي ــركات النف ش
ــبب  ــا وهذا هو الس ــم اقتصادن لدع
ــى طلب  ــة إل ــا بحاج ــذي يجعلن ال
ــدد مسبقا لشراء  دفعات مالية تس
ــحناتنا النفطية».وفي  بعض من ش
ــدث  ــال املتح ــي ق ــأن السياس الش
ــة جمهورية  ــم رئاس ــمي باس الرس
مصر العربية، السفير بسام راضي، 

ــاح  عبدالفت ــري  املص ــس  الرئي إن 
ــك االردن  ــي قدم الدعوة ملل السيس
ــس احلكومة  ــي، ورئي الثان ــداهللا  عب
ــى الكاظمي كي  ــة مصطف العراقي
ــر،  ــي مص ــة ف ــة الرابع ــون القم تك
ــام اجلاري. ــر الع ــتكون في أواخ وس

ــب  ــة بحس وأضاف متحدث الرئاس
ــائل اعالم مصرية، أنه مت االتفاق  وس
ــة  ــكرتارية تنفيذي ــاء س ــى إنش عل
ــترك بني الدول  ــة العمل املش ملتابع
ــتكون مقرها هذا العام  الثالث، وس
ــح، أنه كان  ــة األردنية.وأوض اخلارجي

هناك اهتمام كبير من امللك عبداهللا 
ــي بالتجربة املصرية  واجلانب العراق
ــنوات املاضية  ــالل الس ــي متت خ الت
ــبكة  ــت خاصة في ش ــكل الف بش
ــال عن الطفرة  ــور، فض الطرق واجلس
ــة، ومت االتفاق  في الطاقة الكهربائي

ــاريع الربط  ــي مش ــاون ف ــى التع عل
ــي  األمن ــأن  الش ــي  وف ــي.  الكهربائ
کشف قائد عمليات البصرة ، اللواء 
ــف ، عن آلية  ــن أكرم صدام مدن الرك
ــواد اخملدرة عبر  ــع تدفق امل جديدة ملن
املنافذ املائية . وقال مدنف في بيان  ، 
أن  رئيس الوزراء القائد العام للقوات 
ــض املنافذ  ــلحة وجه بغلق بع املس
ــة  العراقي ــي  األراض ــل  داخ ــة  املائي
ــو اخلصيب  ــن قضاء اب ــي متتد م والت
وحتى رأس البيشة في قضاء الفاو . 
واضاف أن  وزارة املوارد املائية ستقوم 
ــور أو حواجز لغلق هذة  بإنشاء جس
ــا من قبل  ــيتم تأمينه ــرات وس املم
ــواحل لقيادة حرس  امرية خفر الس
ــة التي بذلت  ــدود املنطقة الرابع احل
ــوطا كبيرا  ــزة وقطعت ش جهود ممي
ــذة املواد  ــاردة املتاجرين به ــي مط ف
ــر حذر عضو  ــامة. من جانب آخ الس
ــراك اجليل  ــن ح ــتان ع ــان كردس برمل
اجلديد دياري أنور ، من ”انفالت أمني“ 
في اإلقليم، مؤكدا عدم وجود أجهزة 
ــك املناطق.  ــتقلة في تل ــة مس أمني
ــزة األمنية تتبع  ــال أنور إن ”األجه وق
ألحزاب السلطة وتاخذ القرارات من 
ــؤولي األحزاب، وال وجود ألجهزة  مس

مؤسساتية تعمل داخل اإلقليم“.
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 * عبد الوهاب جبار
   بات في حكم املؤكد بأن األستثمار هو الوسيلة واألسلوب 
ــاء وعمران في  ــروعات اقتصادية وحتقيق بن األمثل لبناء مش
ــاً أم خارجياً ومن  ــتثمار محلي ــذا األس ــواء أكان ه العراق س
ــيتوقف  ــي كل انحاء العالم س ــدول ف ــتعرض اوضاع ال يس
ــروع األول في البناء  ــتثمار هو خط الش امام حقيقة ان األس
ــتثمار البد من توفير كل شروطه  ولكن قبل احلديث عن األس
ــتثمار أي  الواجبة وفي املقدمة توفير بيئة عراقية آمنة لألس
ــي أو احمللي وهو مطمئن  ــتثمر األجنب ــى أدق أن يأتي املس مبعن
ــه أو تعرضه لالبتزاز  ــود لتهديدات أمنية تقلق ــاً بأن الوج متام
ــارة هنا بأن رأس  ــتى .. وال بد من االش ــد من اطراف ش والتهدي
ــه اال اذا كان  ــازف بأموال ــتثمر اليج ــان وأن أي مس ــال جب امل
ــا ظروفها ايجابية جداً  ــأن البيئة التي يعمل فيه مطمئناً ب
لكي ينجز مشروعه ويعطي مردوداته في التوقيتات الزمنية 
ــركات رصينة ولها  ــو ان يتم اختيار ش ــددة واألمر اآلخر ه احمل
ــتثمار وليس  ــي مجال األس ــمعتها وجتربتها ف ــمها وس اس
ة» الذين  ــن « القفاصّ ــى امرها حفنة م ــركات وهمية يتول ش
ــوى اتخام جيوبهم وحتقيق مصاحلهم وليذهب  اليهمهم س
ــركات املستثمرة  العراق الى اجلحيم ، وال بدان يتم الزام الش
ــاريع بصيغة «  ــل تنفيذ املش ــني صارمة من اج ــة قوان بحزم
ــة كل الضمانات  ــدم احلكوم ــاح» وباملقابل تق ــليم مفت تس
ــراق بيئة  ــل الع ــتثمرين وجع ــجيع املس ــل تش ــة ألج الالزم
ــم املتقدمة الجل  ــاح على كل دول العال ــة لهم واالنفت جاذب
ــتثمار في بالدنا ولتكن مصلحتنا فوق كل اعتبار مثلما  االس
ــة  .. ونتمنى مخلصني  ــتثمار اولوية حكومة اولي يكون االس
ــذا وال حتيد عنه قيد امنلة  ــتمر احلكومة في نهجها ه ان تس
ــي اوطاناً .. بل البناء يتم  ــعارات التبن وليتذكر اجلميع ان الش
عبر العمل اجلاد واخمللص واالستثمار احلقيقي بنيات صادقة .. 
ومن هنا فاننا نعوّل على حكومتنا ان تضع خطة استثمارية 
ــتقبلية بعيداً عن االرجتال  ــدى مبنية وفق رؤية مس بعيدة امل
ــا هو غياب  ــاع الدول وخرابه ــباب ضي والتخبط ألن احد اس
ــتثمار احلقيقي ونعود لنكرّر  ــط الطموحة للبناء واألس اخلط

القول أن الشعارات التبني اوطاناً وان األستثمار هو احلل.
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ــة الصحف ونحن خلفهم كصحف يومية يطالبون قيادة    باع
ــدم التعامل معهم  ــرطة النجدة بع عمليات بغداد ومديرية ش
ــيع  ــحاذين وامنا هم يقومون ببيع صحف تش ــولني اوش كمتس
ــس الثالثاء مت اعتقال  ــرأي العام والثقافة واملعرفة ام صناعة ال
ــه واألخر في  ــف احدهما في االعظمي ــني من موزعي الصح اثن

الكرادة . دعوة مخلصة ملن يعنيه األمر ملراعاة هؤالء الباعة.
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ــس  ــن ناظم،ام ــل حس ــر النق ــن وزي اعل
ــوّت على  ــس الوزراء ص ــاء، ان مجل الثالث
ــى  ــت ارتكابه الرش ــني من يثب عدم تعي
واالختالس بدرجة مدير عام صعودا.وقال 
ناظم في مؤمتر صحافي عقده امس بعد 
جلسة مجلس الوزراء ان «مجلس الوزراء 
ــل بتنفيذ  ــام وزارة النق ــى قي ــوّت عل ص
الطريق الرابط بني ميناء الفاو الكبير وأم 

ــوزراء صوّت  ــر»، مبينا ان «مجلس ال قص
على عدم تعيني من يثبت ارتكابه الرشى 
ــام صعودا».  ــة مدير ع ــالس بدرج واالخت
ــة رئيس  ــأل دول ــدة» تس ــة اجلدي و»البين
ــي بخصوص  ــوزراء مصطفى الكاظم ال
ــمل هذا االمر املسؤولني احلاليني  هل يش
الذين تدور حولهم شبهات فساد يعرفها 
اجلميع ولكي يتبني لنا اخليط االسود من 

اخليط االبيض؟.

‚b«@äÌÜfl@ÚuâÜi@ê˝nÅ¸aÎ@Ûëä€a@Èibÿmâa@ojrÌ@Âfl@¥Ó»m@‚Ü«@Û‹«@p�ÏñÌ@ıaâãÏ€a@è‹©
_ıaâãÏ€a@èÓˆâ@Ú€ÎÖbÌ@¥Ó€bßa@¥€Î˚éΩa@aàÁ@›‡íÌ@›ÁÎ

ــا اتفاقية مع العراق   وقعت أملاني
ــة  خمس ــاء  لبن ــة  مخصص
ــفيات مؤقتة في العراق  مستش
ــب على  التغل ــي  ــاعدة ف للمس
ــذه االتفاقية  ــي ه COVID-١٩.تأت
ــة  الصح وزارة  ــت  أعلن ــا  بينم
احصائية جديدة بعدد االصابات 
ــات  والوفي ــفاء  الش ــاالت  وح

ــاب  حس ــار  كورونا.وأش بفيروس 
ــفارة االملانية في بغداد على  الس
موقع التواصل االجتماعي تويتر 
ــي  أن االتفاقية  يوم االثنني املاض
ــع العراق  ــا املانيا م ــي ابرمته الت
تلتها اتفاقية أخرى تدعم برنامج 
إعادة اإلعمار لدعم العودة اآلمنة 
ــا إلى  ــني داخلي ــة للنازح والكرمي

ديارهم.

ــات النفطية  ــركة توزيع املنتج نفت ش
ــادة النفط  ــي توزيع م ــود اي تلكؤ ف وج
االبيض في بغداد مبينة ان التوزيع يسير 
بانسيابية عالية جدا عبر منافذ التوزيع 
في عموم العاصمة بغداد.وقال االستاذ 
ــني طالب عبود رئيس مجلس ادارة  حس
ــركة عمدت على توزيع  الشركة ان الش
ــم  ــادة النفط االبيض قبل قدوم موس م
ــيمة  ــتاء بواقع ١٠٠ لتر وفق القس الش
ــدا ان التوزيع جرى  ــم ٤ مؤك ــدة رق اجلدي
ــر املنافذ احلكومية واالهلية والوكالء  عب
ــول « هناك ٢٥  ــال بالق ــني ، مفص اجلوال

منفذ حكومي للنفط االبيض و٤٨ منفذ 
ــب الرقعة اجلغرافية  اهلي موزعة حس
واحلاجة الفعلية مع ٤٤٧الوكالء اجلوالني 
املعتمدين في جانب الرصافة و٢١ منفذ 
ــي و١٩٢ وكيل  ــذ اهل ــي و٨٦ منف حكوم
ــرخ، داعيا البعض  ــي جانب الك جوال ف
ــائل االعالم الى توخي الدقة في  من وس
ــط االبيض فيما  ــة توزيع النف ــاول الي تن
ــتقبل اي  ــركة لم تس ــار الى ان الش اش
ــذا املوضوع ال عبر  ــكوى بخصوص ه ش
ــركة  ــع الش ــة او موق ــف اخلاص الهوات
ــى  عل ــركة  الش ــة  صفح او  ــمي  الرس

التواصل االجتماعي.

˚ÿ‹m@a@ÖÏuÎ@Ô–‰m@ÚÓ�–‰€a@pbvn‰Ωa
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بغداد /

بغداد /



2محليات

نينوى / البينة اجلديدة
ــة ومن خالل  ــدت وزارة الزراع أك
ــرة  ــة نينوى مباش ــة زراع مديري
 (FAO ) منظمة األغذية والزراعة
ــني  ــع بذور االعالف لتحس بتوزي
التغذية احليوانية في محافظة 
ــتوى  ــوى بغية االرتقاء مبس نين
تربية املاشية حيث ياتي التعاون 
برعاية وإشراف من قبل السيد 
ــدس محمد  املهن الزراعة  ــر  وزي
ــي لتطوير قطاع  ــرمي  اخلفاج ك
ــروة احليوانية واالنفتاح على  الث
ــتفادة  واالس الدولية  املنظمات 
من اخلبرات ونقل نتائج البحوث 
ــع الزراعي  ــى الواق ــة إل العلمي
ــروع  ــي. مبينة أنه مت الش امليدان
ــتفيدين  بتوزيع اول دفعة للمس

ــروع دعم سبل  من خدمات مش
ــق الريفية  ــي املناط ــش ف العي
ــي محافظة  ــبه احلضرية ف وش
ــذ من قبل منظمة  نينوى واملنف
ــة والزراعة( FAO) وبدعم  االغذي
ــي .موضحة ان  من االحتاد االورب
ــع لالعالف املركزة  عملية التوزي

ــي(  ــتهدف حوال ــذور ) تس ( الب
ــن جميع  ــزارع / مربي م ٤٠٠) م
اقضية ونواحي احملافظة والذين 
ــة( ١٠٠٠) دومن  ــيقومون بزراع س
ــوض بقطاع الثروة  لغرض النه
ــة بعد ان  ــة في احملافظ احليواني
ــى نتائج  ــاء عل ــم بن مت اختياره

ــه الفاو  ــح ميداني قامت ب مس
ــاون مع كوادر وزارة الزراعة  بالتع
ــة نينوى .مضيفة  / مديرية زراع
ان من شأن ذلك حتسني التغذية 
ــاعدة املزارعني  للحيوانات وملس
ــيدة  ــق الفقيرة.مش ــي املناط ف
ــا  واعتماده ــة  املنظم ــم  بدع
ــة  ــاريع الهادف ــن املش ــر م كثي
ــي احملافظة   ــة ف ــر الزراع لتطوي
ــذ على  ــروع اخ ــذا املش ، وان ه
والتي  ــذ  التنفي ــه عملية  عاتق
ــوادر وزارة الزراعة في  تتم مع ك
ــوى وياتي ذلك من  محافظة نين
اجل املساهمة في بناء وتطوير  
ــني  الزراعي ــدين  املرش ــدرات  ق
ــن خالل ادخال  ــوزارة الزراعة م ل

التقنيات  احلديثة .
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بغداد / البينة الجديدة
ــان  ــر النفط  احس ــتقبل وزي اس
وزيرة  عبداجلبار اسماعيل مؤخرا 
فائق  ــان  ايف واملهجرين  ــرة  الهج
يعقوب ، وجرى خالل اللقاء بحث 
ــني الوزارتني  ــترك ب ــاون املش التع
العوائل  ــاة  ــن معان للتخفيف م
ــر  الوزي ــيد  الس ــد  .واك ــة  النازح
ــتمرارفي  حرص الوزارة على االس
تقدمي الدعم للعوائل النازحة في 
ــتمرار  ــيرا الى اس اخمليمات  ، مش
ــركة توزيع املنتجات النفطية  ش
بتجهيز اخمليمات باحتياجها من 
ــة وخصوصاً  ــتقات النفطي املش
ــكاز  وال ــض  االبي ــط  النف ــادة  م
ــار  .واش ــاز   الغ ــطوانات  واس

الوزارة  ــتمرار  الى أس ــماعيل  اس
ــم ملف النازحني والعوائل  في دع
وزارة  ــع  م ــيق  بالتنس ــررة  املتض
ــالل  ــن خ ــن م ــرة واملهجري الهج
ــات الضرورية  تقدمي وتلبية احلاج
ــادت  البناء العراق .من جانبها اش

ــرة واملهجرين بجهود  ــر الهج وزي
ــة  النفطي ــكيالت  والتش ــر  الوزي
ــنادهم جلهود وزارة  لدعمهم واس
ــن وعلى مدى  واملهجري ــرة  الهج
ــة االن  ــة ولغاي ــنوات املاضي الس
ــم املادي  ــدمي الدع ــالل تق ــن  خ م

ــة  تلبي ــن  ع ــالً  فض  ، ــوي  واملعن
ــن الوقود   ــل م ــات العوائ احتياج
ــرى .ويذكر ان وزارة  واخلدمات االخ
النفطية  ــكيالتها  وتش ــط  النف
ــة احلاجات  ــدمي  وتلبي ــوم بتق تق
 ، ــني  النازح ــات  ــية خمليم الرئيس
ــالت الدورية التي  ــال عن احلم فض
ــكلة في  ــوم بها اللجان  املش تق
ــة املركزية  ــا اللجن ــوزارة ومنه ال
ــعبي والقوات  لدعم احلشد الش
ــت بالعديد من  ــة التي قام االمني
الفعاليات  ومنها زيارة مخيمات 
ــن احملافظات  ــني في عدد م النازح
النازحة  للعوائل  وتقدمي اخلدمات 
في اخمليمات متمثلة مبواد غذائية 

وجتهيزات اخرى .

بغداد / البينة الجديدة
ــاالر عبد  ــح وزير العدل القاضي س افتت
ــاء ، دائرة  ــس  الثالث ــد ام ــتار محم الس
ــرمي   بحضور  ــي كرادة م ــب عدل ف الكات
ــن  ــواق حس ــت اش ــرة الدائرة الس مدي
ــر في كلمة  ــيد الوزي ــم . وقال الس هاش
ــذه الدائرة  ــبة،أن افتتاح  ه ــه  باملناس ل

ــن خطة عمل وضعتها الوزارة  يأتي ضم
ــق البالد  ــمول جميع مناط ــن اجل ش م
ــرائح  ــر  العدلية خلدمة كافة ش بالدوائ
ــر أن هذا  ــيد الوزي ــع . واضاف الس اجملتم
االفتتاح من شأنه  يساهم في تخفيف 
ــل املواطنني ،   باإلضافة  العبء عن كاه
ــات العدلية املقدمة  ــيع اخلدم الى توس

ــاز معامالتهم بصورة  ــير اجن لهم  وتيس
ــل .   من جانبها ثمنت مديرة الدائرة  افض
ــيد  الوزير لتطوير  ــود املبذولة للس اجله
ــك من اجل  ــر العدلية وذل ــل الدوائ عم
ــالت املواطنني   ــاز معام ــراع في اجن  االس
وتذليل جميع املعوقات  خدمة للصالح 

العام . 

بغداد/ البينة اجلديدة 
ــرة اجلهد  ــارة عن مباش ــت وزارة التج اعلن
ــركة العامة  ــي في الش ــي و الهندس الفن
ــة عدد من  ــال صيان ــوب باعم ــارة احلب لتج
ــع اخملزني في بابل  ــر التابعة للمجم البناك
ــوزراء اخلاص  ــب رئيس ال ــن خطة مكت ضم
ــول احلنطة  ــه حملص ــه اخلزني ــادة الطاق بزي
ــام  ــر ع ــك  مدي ــد ذل ــة . اك ــة الرابع املرحل
ــارة احلبوب املهندس  ــركة العامة لتج الش
ــت  واضاف ــان  طوف ــي  عج ــن  عبدالرحم
ــل بدأت  ــي فرع باب ــدة الفنية ف ــان الوح ب

ــي اجملمع اخملزني في  ــرات للعمل ف التحضي
ــتة  ــة ارضيات ومداخل س ــة لصيان املرادي
ــول املوافقة على صيانة  بناكر  ، بعد حص
 ( ــم (١٣و ١٤و ١٥و ١٦و ١٧و ١٨  رق ــر  البناك
ــل االرضيات واملداخل  ــن خالل اعادة تاهي م
ــي فرع بابل ومبدة  ــي وفني من قبل  مهندس
ــني الى ان  ــان» ب ــوم . «طوف ــا (٤٥) ي اقصاه
العمل متواصل على مدار اليوم ولساعات 
ــاز لغاية اليوم  ــبة االجن متاخرة و بلغت نس
ــل املكتب  ــر من قب ــراف مباش (٣٠٪) وباش
ــي لرئيس الوزراء . ويذكر ان عملية  الهندس

ــد املرحلة  ــل للبناكر تع ــة والتاهي الصيان
ــات اخلزنية  ــادة الطاق ــروع زي ــة ملش الرابع
ــتقيل  ــس الوزراء املس ــى به رئي ــذي اوص ال
ــتفادة  ــدي والذي وجه االس ــادل عبدامله ع
من  الكتل الكونكريتية ( الصبات) التي مت 
ــوارع ومناطق بغداد بالتزامن  رفعها من ش
ــاص باالكتفاء  ــي اخل ــروع الوطن ــع املش م
ــتطاع بالفعل  الذاتي حملصول احلنطة واس
ــة بناء  ــة االولى مرحل ــي املرحل ــن ف ان يؤم
البناكر من الصبات اكثر من مليون ومائتان 

الف طن في اغلب فروع الشركة .
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سامراء / البينة الجديدة
ــة  العام ــركة  الش ــفـت  كش
ــتلزمات  واملس األدوية  لصناعة 
ــدى  ــامراء إح ــي س ــة ف الطبي
شركات وزارة الصناعة واملعادن 
ــا املبرمة مع  ــن قيمة عقوده ع
ــة خالل هذا العـام  وزارة الصح
ــركة  الش ــام  ع ــر  مدي ــال  .وقـ
الصيدلي : عبـد احلميـد عبـد 
الرحمـن السالـم : في تصريح 
للمكتب اإلعالمي في الوزارة ان 
ــركة أبرمت عقداً مع وزارة  الش
ــا  ــة لتجهيزه ــة والبيئ الصح
مبليون و ( ٤٠٠ ) ألف شريط من 

باألطفال  ــة  اخلاص ــل  التحامي
ــة ( ٥٢٥ )  ــرول ) بقيم ( أنتيبيـ
ــتخدم  ــار والتي تس مليون دين

ــض  وخاف ــم  لألل ــكن  كمس
ــيتم املباشرة  للحرارة حيث س
ــاء من  ــال اإلنته ــز ح بالتجهي

اخلاصة  ــة  القانوني ــراءات  اإلج
ــى ان قيمة  ــيراً ال بالعقد ، مش
ــركة  العقود التي أبرمتها الش
ــت  بلغ ــة  الصح وزارة  ــع  م
ــام ( ٨ ) مليار و  ــذا الع ــالل ه خ
ــداً  ــار ، مؤك ــون دين ( ١١٣ ) ملي
ــركة  الش ان  ــت  الوق ذات  ــي  ف
ــادة التعاقد مع وزارة  تطمح لزي
ــا مبختلف  ــة لتجهيزه الصح
ــة لرفد  ــتحضرات الدوائي املس
ــات  واملؤسس ــفيات  املستش
ــرة  املنتش احلكومية  الصحية 
ــد وجعلها في  ــوم البل في عم

متناول الفرد العراقـي .

بغداد / البينة الجديدة
ــات  املديري  ، ــة  التربي وزارة  ــت  وجه
العامة للتربية في بغداد و احملافظات 
ــاظ على ابنية  ــة ، بضرورة احلف كاف
ــرف  وغ ــة  اخلاص ــة  التربي ــوف  صف
ــامل  ــادر لبرامج التعليم الش املص

ــا  واثاثه ــة  االبتدائي ــدارس  امل ــي  ف
ــية  األساس ــتلزمات  املس ــة  وتهيئ
ــن التالميذ ومبا  ــريحة م ــذه الش له
ــة لهم  ــية آمن ــة مدرس ــن بيئ يؤم
ــب اإلعالمي  ــان أوردهُ املكت .ونقل بي
ــم  للتعلي ــة  العام ــة  املديري  ، ان 

ــت  ــي الزم ــي واالجنب ــام واألهل الع
ــاظ  ــة باحلف ــة كاف ــات التربي مديري
ــوف التربية اخلاصة  على ابنية صف
ــرض كان  ــتغاللها ألي غ ــع اس ومن
ــة ، كونها حق قانوني  داخل املدرس
ــال ذوي  ــة لألطف ــر الرعاي ــي توفي ف

ــادت  االحتياجات اخلاصة ، هذا واش
وزارة التربية بجهود معلمي التربية 
اخلاصة والقائمني على متابعة هذه 
الصفوف ورعايتها وعملهم الدؤوب 
لتوفير بيئة دراسية مستقرة لهذه 

الشريحة .
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البصرة / البينة الجديدة
أكملت وزارة النقل الشركة العامة ملوانئ العراق اعمال الصيانة 
ــط  ــدات اإلنارة لعوامات الداللة البحرية في قناة ش اخلاصة مبع
ــدات البحرية  ــرور اآلمن للوح ــك لضمان امل ــرب املالحية وذل الع
ــهيد كنعان  ــر الش بعد اعادة العمل بالفتحة املالحية في جس
ــن  ــور املهندس فرحان محيس ــركة الدكت ــر مدير عام الش .وذك
ــنت ناصر  ــل الكاب ــر النق ــات وزي ــب توجيه ــي : حس الفرطوس
ــوات املالحية  ــار في القن ــبلي بضرورة تأمني اإلبح ــني الش حس
ــيطرة والتوجيه البحري  ــم الس ــت املالكات الفنية في قس قام
ــة والصيانة ألجهزة االنارة  ــعبة التنوير البحري باعمال اإلدام ش
ــط العرب .وأضاف الفرطوسي ان  للعوامات البحرية في قناة ش
ــط العرب  ــة العوامات البحرية في قناة ش ــال تأثيث وصيان أعم
ــتجعل من مرور الوحدات البحرية الوافدة واملغادرة الى ميناء  س
ــال الفتحة  ــاً بعد إكم ــالمة وخصوص ــر بآمان وس ــل تبح املعق
املالحية في جسر الشهيد كنعان  . من جانبه بني الكابنت رمزي 
ايشا مدير قسم السيطرة و التوجيه البحري ان األسبوع املقبل 
ــهد صيانة وتبديل مصابيح بعض العوامات في قناة خور  سيش
عبد اهللا وقناة خور الزبير للحفاظ على انسيابية حركة السفن 

والناقالت العمالقة من وإلى املوانئ  .

نينوى / البينة اجلديدة
ــة للعلوم  ــة التربي ــتير في كلي ــالة ماجس ــت رس ناقش
ــارات التواصل املفضل  ــل، مه ــانية بجامعة املوص االنس
ــبء املعرفي من  ــيني لتخفيف الع ــدى التدريس توافرها ل
ــات العليا.وتناولت الرسالة التي  وجهة نظر طلبة الدراس
ــتوى  ــة عن مس ــب منذر ذياب جنم دراس ــدم بها الطال تق
تفضيل طلبة الدراسات العليا ملهارات التواصل الرئيسة 
ــهم والفروق ذوات الدوال االحصائية  والفرعية لدى تدريس
عند مستوى (٠٫٠٥) بني النسب املتحققة ملهارات التواصل 
ــالة التعريف  ــت الرس ــة البحث.وتضمن ــراد عين ــدى اف ل
ــيي جامعة املوصل  مبهارات التواصل املفضل عند تدريس
ــات العليا  ــاده الثالثة االكثر تأثيراً على طلبة الدراس وابع

من وجهة نظرهم.

البينة اجلديدة / علي شريف
ــدس رزاق  ــة املهن ــة كربالء املقدس ــر زراعة محافظ ــور مدي بحض
ــة التعاونية في  ــاد احمللي للجمعيات الفالحي ــي ناقش االحت الطائ
ــبل الكفيلة لالرتقاء  ــات القطاع الزراعي والس كربالء اهم معوق
ــع عقد  ــاد احملافظة. االجتماع املوس ــا يخدم اقتص ــه وتطويره مب ب
ــي للجمعيات الفالحية وبحضور رئيس االحتاد  في مقر االحتاد احملل
ــاد احمللي  ــب التنفيذي لالحت ــاء املكت ريطي وأعض ــد الكَ ــد حم ولي
ــاد احمللي وعدد  ــة التابعة لالحت ــادات الفرعي ــاء وأعضاء االحت ورؤس
ــي: ان مديرية زراعة  ــني. وقال املهندس الطائ ــن الفالحني واملزارع م
ــي مبا متوفر  ــر القطاع الزراع ــرة لتطوي ــت جهودا كبي ــالء بذل كرب
ــه العراق. مؤكدا:  ــرف االقتصادي الذي مير ب ــن امكانات رغم الظ م
ــاد واملكافحة وتوفير  ــة في مجاالت االرش ــدمي خدمات مختلف بتق
البذور واالسمدة واالعالف واملعدات الزراعية املدعومة من قبل وزارة 
ــاد احمللي للجمعيات الفاالحية  ــة. من جانبه قال رئيس االحت الزراع
ــة كربالء بعض  ــي : لقدعرضنا أمام مدير زراع ريط ــد حمد الكَ ولي
ــهيل املعامالت  ــاكل التي تتعلق باجلانب اإلداري والفني وتس املش
ــر أو روتني معقد. واضاف  ــي تخص الفالحني واملزارعني دون تأخي الت
ــق باملزروعات وما تتعرض له  ــاكل تتعل الكريطي: طرحنا عدة مش
ــل الزراعية واخلضرية.  ــا تعمل على تلف احملاصي ــن آفات تصيبه م
ــي احملافظة منها  ــر زراعتها ف ــل والتي تكث ــا ان هذه احملاصي مبين
ــرورة مفاحتة دائرة  ــات وض ــل واحلمضيات والنفضي ــجار النخي أش
ــطة  ــراع مبكافحتها والتخلص منها بواس ــة املزروعات لإلس وقاي
ــي ال يفي بالغرض رغم اجلهود  ــران الزراعي لكون الرش األرض الطي
ــعب الزراعية التابعة للمديرية. كما ناقشنا  املبذولة من قبل الش
ــتثمار والتعاقد مع جهات ذات العالقة بالشأن  ايضا موضوع االس
ــب التمور أو  ــع لتعلي ــاء مصان ــي وكيفية إنش ــي والصناع الزراع
ــة ذات الطابع  ــاريع احليوية واإلنتاجي ــم وغيرها من املش الطماط
ــة باملنتجات  ــوق احمللي ــي والتي ميكن من خاللها تغطية الس احملل

الصناعية والزراعية. 
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كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة 

ــراف من املدير  بتوجيه وإش
ــة  العام ــركة  للش ــام  الع
الكهربائية  ــة  الطاق لنقل 
ــط املهندس  ــرات األوس الف
ــري عبد، ومعاونه  احمد خي
ــاريع  املش ــؤون  ــي لش الفن
ــد  عب ــد  محم ــدس  املهن
ــم تنفيذ  العزيز ورئيس قس
ــاريع املهندس مرتضى  املش
ــل  مهدي،تواص ــني  حس
املالكات الهندسية والفنية 
املشاريع  تنفيذ  ــم  في قس
ــراف  ــال املتابعة واإلش أعم
ــاء محطة حتويل  على أنش
ــدة   اجلدي ــالء  كرب ــاء  كهرب
ــذة من قبل  ١٣٢ ك.ف واملنف
ــويدية. الس  ABB ــركة  ش

ــروع  املش ــر  مدي ــال  وق
ــف،  ــد يوس ــدس مهن املهن
ــد الكانتريات  مت  اجناز قواع
ــبة ٤٠٪ من  ــل بنس بالكام
ــرى،  األخ ــدات  املع ــد  قواع

ــك اجناز ٥٠٪ من هيكل  كذل
ــيطرة،  الس ــة  قاع ــة  بناي
ــب قواعد  ــة الى ص باالضاف
ــة (اخلط  ــبكة اخلارجي الش
ــدد٤١ قاعدة،  ــي ) بع اجلنوب
ــد  قواع  ٩ ــب  ص مت  ــا  كم
ــدات اخلط  ــد مع ــن قواع م
الشمالي، فضال عن  جتهيز 
ــبكة  ــن معدات الش ٨٠٪ م
في الساحة اخملزنية اجملاورة 
ملوقع احملطة ليتم تنصيبها 
ــاف  املقبلة.وأض ــام  باألي
ــازال  ــل م ــف، أن العم يوس
ــتمر وبنسبة اجناز ٤٠٪  مس
ــة احملطة في  ــن أهمي .تكم
احلاصلة  ــات  االختناق ــك  ف
ــبكة الكهربائية  على الش
ــالء  كرب ــة  محافظ ــي  ف
املقدسة كما تعزز الوثوقية 
واسقرارية املنظومة وجتهيز 
ــتمر  ــة، والعمل مس الطاق
بوتيرة عالية الجناز املشروع 
ــة  الزمني ــرة  الفت ــن  ضم

احملددة.

 بغداد/البينة الجديدة
ــر العطا في مكتبه،  ــتقبل محافظ بغداد املهندس محمد جاب  اس
ــالم الزمانان. وجرى  خالل  ــفير الكويتي س ــس االول االثنني، الس ام
ــتعراض العالقات العراقية والكويتية والسبل الكفيلة  اللقاء» اس
بتعزيز الروابط االخوية بني البلدين ملا فيه مصلحة البلدين». وشدد 
العطا على اهمية تكثيف اللقاءات للتعاون املشترك بني اجلانبني، 
فيما اكد السفير الكويتي على استمرار دعم بالده لبغداد»، الفتا « 

تنفيذ جميع االتفاقيات وتسهيل املهمات في املرحلة املقبلة».
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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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ــاج محصول  ــادة إنت ــاء، زي ــس الثالث ــة، ام ــت وزارة الزراع   أعلن
ــوزارة ان  ــزارع البصرة.وقالت ال ــي م ــى ١٨٥ طناً ف ــم ال الطماط
ــوقة حملصول الطماطم بلغت ١٨٥ طن  الكميات املنتجة و املس
ــتمر  في مزارع الزبير، مبينة أن انتاج هذا احملصول في تزايد مس
ــويقه تتزايد بوتيرة متصاعدة .واضافت  وأن عملية انتاجه وتس
ــاحات املزروعة  ان هذا العام متيزت محافظة البصرة بزيادة املس
ــني واملزارعني  ــة للدعم املقدم للفالح ــول الطماطم نتيج حملص
ــرات  ــمدة أو املكافحة لالفات واحلش ــواء كان في مجال األس س
ــز املزارعني  ــات ،فضال عن جتهي ــة املزروع ــالل دائرة وقاي ــن خ و م
باملبيدات اخملتصة ملكافحة احلشرات واالمراض التي يتعرض لها 
ــات املنتجة منه .وتابعت ان  ــذا احملصول ، مما اثمر بزيادة الكمي ه
ــتيراد و حماية املنتج احمللي  قرار غلق املنافذ احلدودية و منع االس
ــول الطماطم، متوقعة  ــاحات املزروعة حملص ــى زيادة املس ادى إل
ــاء الذاتي من  ــرة الوصول إلى االكتف ــهد محافظة البص ان تش
ــتورد بعض  هذا احملصول خالل االيام القادمة.يذكر ان العراق يس
ــد حاجته  ــن دول اجلوار لس ــر والفواكه م ــه من اخلض محاصيل
ــتيراد  احمللية، فيما تقوم وزارة الزراعة بني احلني واالخر بحظر اس

بعض املنتجات لوجود اكتفاء ذاتي بها.

ــرار  ــارة اس ــفت وزارة التج   كش
العراقية املوجودة  مزارع الشاي 
ــن املعامل  ــام، فضال ع في فيتن
باخلارج.وذكر  العراقية  واملصلنع 
ــوزارة محمد  ــم ال ــق باس الناط
ــون ان معامل الرز في فيتنام  حن
ــت ارباحا  ــاي حقق ــزارع الش وم
ــاي  ــاء مزارع الش كبيرة ومت انش
ــام ١٩٩٩وبحصة ٥٥٪  الع ــذ  من
ــر عراقي وال صحة  للعراق، ومبدي
ــة  اخلاص ــتندات  ملس ــاع  لضي
ــزارع واملصانع. مبلكية اراضي امل

ــد ان وزارة التجارة تعاني من  واك
قلة التخصيصات املالية، وصدر 
ــردات  ــة مف ــون اربع ــرار ان تك ق
لستة اشهر فقط اال ان احلكومة 
ــرف التخصيصات  لم تلتزم بص
ــهر املذكورة،  ــتة اش املالية للس
ــه  توج ــي  الت ــات  االتهام وان 
ــني ان  ــر صحيحة.وب ــوزارة غي لل
ــن للوزارة ان تتعاقد لتوفير  الميك
ــتغلينا  البطاقة التمونية، و اس
ــة ومت  ــول احلنط ــويق محص تس
ــن  ــعة م ــة التاس ــع الوجب توزي
ــاج  ــن انت ــني م ــكر والطح الس
ــتى  عراقي.واضاف ان حاولنا بش
الطرق ان تزودنا الوزارات باسماء 

قرار  ــملهم  ــن يش ــني مم املوظف
قطع البطاقة التمونية، ونعاني 
ــي  الت ــات  الوفي ــوع  موض ــن  م
ــون، واضطررنا  ــا املواطن يخفيه
الى وضع اجهزة رقابية ومت قطع 
ــماء ونحن باجتاه تغرمي كل  االس
من لم يبلغ عن الوفاة.ولفت الى 
ــتورد تخضع  ــواد التي تس ان امل
ــة  اخلارجي ــري،  اخملتب ــص  للفح
ــى وزارة التخطيط،  ــة ال والتابع
ــات اال لدى ١٠  ــر اخملالف وال تظه

ــكلة  ــن وتكون املش او ٢٠ مواط
لدى الوكيل او الناقل او املواطن 
ــع االموال  ــه.وتابع ان جمي نفس
التي تضررت بسبب الفساد، ومت 
اعطاء االذن بدخول هيأة النزاهة 
ــة املالية للتحقيق  وديوان الرقاب
ــابقة ومت احالة  في امللفات الس
ــى القضاء. ــف ال ــة ١٠٠ مل قراب
ــزن اجملمد في  ــى ان اخمل ــت ال ولف
ــن ١٥ مخزن، ووزارة  بابل ضمن م
اي  ــع  م ــد  تتعاق ــم  ل ــارة  التج

مستثمر وتعاقد قوات التحالف 
مع مستثمرين، وان التعاقد جاء 
لتأهيل مخزن بابل اجملمد ونتابع 
مع القضاء منذ العام ٢٠٠٧ حتى 
ــع تعاقدات  ــا ان جمي االن، مبين
ــل  اجلانب االمريكي باءت بالفش
ان  ــتدرك  ابدا.واس ــح  ــم تنج ول
ــة في  ــة واملالي ــة التجاري الرقاب
الوزارة تدقق بالعديد من ملفات 
ــابقة التي رافقت  ــاد الس الفس

وزارة التجارة على مدار اعوام.
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ــاء، احلكومة بعقد  ــواب، امس الثالث ــة املالية في مجلس الن ــت اللجن    طالب
ــفة مع الوزارات ملعرفة االشكاالت التي حتول دون حتويلها الى  ــات مكاش جلس
ــات منتجة، فيما دعت إلى حتديد سقف زمني لتعظيم اإليرادات.وقال  مؤسس
عضو اللجنة، جمال كوجر، ان احلكومة مقبلة على خطوات عملية لتحسني 
ــوزراء مصطفى الكاظمي الى عقد  ــتوى الوضع االقتصادي، داعيا رئيس ال مس
ــا، وحتديد  ــكالت التي تواجهه ــة املش ــوزارات ملعرف ــة مع ال ــات منفصل جلس
ــاد.وطالب  ــاءلتها عن اموال الواردات، ومفاصل الفس ــات الفعلية، ومس النفق
ــرادات والبحث عن آليات  ــقف زمني لتعظيم اإلي كوجر، احلكومة بـتحديد س
ــتثمار  ــى منتجة، والذهاب بها نحو االس ــتهلكة ال ــل الوزارات من مس لتحوي

اخلارجي وتفعيل االنتاج احمللي واالستغناء عن االستيراد.

بغداد /

بغداد /

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة االحتادية، عن متكنها 
ــد األنبار، موضحة أن  زوَّرةٍ في هيئة تقاع ــالتٍ مُ من ضبط معام
ــغ (١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار  ــدر مبل ــة أفضت إلى إيقاف ه العمليَّ
ــاص مبتابعة دوائر  ــة ، إن ”الفريق امليداني اخل ــت الهيئ دينار.وقال
ــة في مكتب حتقيق األنبار التابع للهيئة، الذي انتقل  وزارة املاليَّ
ــن، بعد قيامه  ــرع األنبار، متكَّ ــد الوطنيَّة – ف ــى هيئة التقاع إل
ة صدور التقرير الطبي  بتدقيق املعامالت التقاعديَّة وكتاب صحَّ
ــة احملافظة، من  ــادر عن دائرة صحَّ ــك املعامالت الص ــاص بتل اخل
ــق جنح في هذه  زوَّرة“.وأضافت أن ”الفري ــةً مُ ــط (١٣) معامل ضب
ــغ (١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، الفتة  ــة بإيقاف هدر مبل العمليَّ
ــوع“، مبينة أنه  ة باملوض ــط األوليات كافة اخلاصَّ ــى أنه متَّ ضب إل
ــي العمليَّة،  ــيٍّ باملضبوطات ف ــم محضر ضبطٍ أصول ”متَّ تنظي
؛ التخاذ  تصّ ــة التحقيق اخملُ ــيِّد قاضي محكم وعرضه على الس
ــة قد أعلنت في  ــبة“.وكانت الهيئ اإلجراءات القانونيَّـة املناس
ــباط املاضي عن ضبط موظف في هيئة التقاعد  اخلامس من ش
ــر في أضابير  ــه بالتالعب والتزوي ــرع األنبار؛ لقيام ــة – ف الوطني

ضحايا اإلرهاب.

ــيد محمد احللبوسي  صادق الس
ــى  عل ــواب  الن ــس  مجل ــس  رئي
ــكيل جلنة نيابية من ثمانية  تش
ــا  ــس ، مهمته ــي اجملل ــاء ف اعض
ــاد  ــة اليج ــوارات مكثف ــراء ح اج
ــة  ــني احلكوم ــبة ب ــول مناس حل
ــتان حول  ــة واقليم كردس االحتادي
ــا يضمن  ــة ، مب ــاكل العالق املش
ــجم  ــة بتوزيع الثروة وينس العدال
ــتور النافذ ،  ــون والدس ــع القان م
وتتألف اللجنة من السادة النواب 

املدرجة اسماؤهم في ادناه :

ــياع  ــيد النائب محمد ش ١ـ الس
صابر السوداني ٢ـ السيد النائب 
ــر عباس الزرفي  عدنان عبد خضي
ــيد النائب محمد صاحب  ٣ـ الس

خلف الدراجي
٤ـ السيد النائب مزاحم مصطفى 
منصور التميمي ٥ـ السيد النائب 
ــاوي ٦ـ  ــد عبود العيس عبود وحي
ــام عبد امللك  السيد النائب هش
ــيد النائب  ــهيل ٧ـ الس علي الس
ــويرد ٨ـ  ــن خضير عباس ش حس
ــني  ــب فيصل حس ــيد النائ الس

جبار العيساوي
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   كشفت وزارة الصناعة واملعادن، امس الثالثاء ، عن خطتها 
الفتتاح معمل وخطوط إنتاج جديدة، مؤكدة تنفيذ حمالت 
ــة املدن واحملافظات التي تضررت جرّاء الفيضانات.وقال  إلغاث
املتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي ، إن هنالك مخططاً 
الفتتاح معامل وخطوط إنتاج جديدة خالل الفترة املقبلة، 
ــد، التي  ــطة وبعيدة األم ــرة واملتوس ــة القصي ــن اخلط ضم
ــت معمل األكياس  ــح أن الوزارة افتتح ــا الوزارة.وأوض تبنته
ــتيكية، من وزير الصناعة، مبيناً أن معمل األكياس  البالس
ــوجة في معمل الصناعات القطنية  ــتيكية املنس البالس
ــيجية واجللود، مت  ــركة العامة للصناعات النس التابع للش
ــاؤه من تخصيصات اخلطة االستثمارية للشركة لعام  انش
ــت إلى أن املعمل يحتوي على مكائن ومعدات من  ٢٠١٢.ولف
ــدث التكنولوجيا  ــاوية، ويعمل بأح ــئ جيكية ومنس مناش
ــنوياً، وينتج األكياس  ــة ٢٤ مليون كيس س ــة وبطاق العاملي
ــات واألحجام، التي تخدم  ــتيكية مبختلف القياس البالس
وزارات التجارة والزراعة والدفاع، حيث تستخدم في تعبئة 
املواد الغذائية كالرز والطحني والسكر، وفي تعبئة األسمدة 
ــي القواعد  ــتخدم كأكياس للرمال ف ــك تس ــذور، وكذل والب
ــباقة في  ــكرية.وأكد الصافي أن الوزارة س ــز العس واحلواج
تنفيذ احلمالت واملبادرات في دعم  القوات األمنية، والعوائل 
ــني، وفي إغاثة املدن واحملافظات  الفقيرة واملتعففة، والنازح
ــاهمة الفعالة  التي تضررت جراء الفيضانات، وكذلك املس
في احلمالت التي يتم التوجيه بها من األمانة العامة جمللس 
ــي تأهيل وتطوير  ــود مبادرات كثيرة ف ــار إلى وج الوزراء.وأش
ــالل عدد من  ــداد واحملافظات، من خ ــوارع ومناطق في بغ ش

شركاتها التي متتلك موارد مالية جيدة.

بغداد /
بغداد /

بغداد /

  خاطبت وزارة النقل، مجدداً وزارة 
السفارة  ــأن مفاحتة  اخلارجية بش
ــاء  ــدى بغداد عن انش ــة ل الصيني
ــر. الكبي ــاو  الف ــاء  مين ــروع  مش

ــل الى  ــالة من النق ــب رس وبحس
ــت ، فانها تبلغها  اخلارجية حصل
ــون  مضم ــى  ال ــة  احلاج ــاء  بانتف
ــير الى  ــابق الذي يش ــا الس كتابه
ــفارة الصينية بشأن  مفاحتة الس
ــاء امليناء.وكانت مذكرة لوزارة  انش
 ١٨ ــخ  بتاري ــة  العراقي ــة  اخلارجي
ــة  ــاري موجه ــي اجل ــرين الثان تش
ــة في بغداد  ــفارة الصيني الى الس

ــركة  ــة ش ــى مخاطب ال ــا  تدعوه
ــف  ــن موق ــتعالم ع ــة لالس صيني
ــية  اجلنس ــة  الصيني ــركة  الش
ــروع ميناء  ــة في تنفيذ مش الراغب
ــوزارة في  ــاو الكبير.وأضافت ال الف
ــة لو  ــدو ممتن ــا تغ ــا بانه مذكرته
ــفارة مبفاحتة اجلهات  تفضلت الس
ــرض اعاله  ــة للغ ــة املعني الصيني
ــل ناصر  ــر النق ــا.وكان وزي واعالمه
ــبت املاضي، ان  ــبلي، قال الس الش
ــبوع املقبل سيشهد حسم  األس
ــروع ميناء  ــذة ملش ــركة املنف الش
الفاو مؤكدا استمرار التفاوض مع 
ــركة دايو الكورية بشأن امليناء.  ش

وأشار الى وجود خالف مع الشركة 
ــأن مبالغ ومدة تنفيذ  الكورية بش
ــان  ــط ث ــا خ ــفا لدين ــاء كاش املين
للتباحث مع شركة صينية لتنفيذ 
ــاو الكبير  ــاو. وميناء الف ميناء الف
ــرة الفاو  ــبه جزي ــو ميناء في ش ه
ــرة. تبلغ  ــة البص ــوب محافظ جن
ــروع حوالي ٤٫٦ مليار  تكلفة املش
ــدر طاقة امليناء املقدرة ٩٩  يورو وتق
مليون طن سنوياً ليكون واحداً من 
ــى اخلليج  ــر املوانئ املطلة عل أكب
ــتوى العالم. ــى مس ــر عل والعاش
ووضع حجر األساس لهذا املشروع 

يوم ٥ نيسان ٢٠١٠.

ــوداني،  ــب املعلمني عباس الس ــال نقي ق
ــذا العام  ــدالت املرتفعة ه ــب املع ان نس
ــذي منح  ــت ال ــة بالوق ــة مقارن منطقي
ــص ما اليقل  ــالب، داعيا الى تخصي للط
ــاف ان هنالك  ــوات تربوية.واض ــن ٣ قن ع
ــة جيدة في االمتحانات  كونترول، ومراقب
ــع  رف ــى  ال ادى  ــالب  الط ــتعداد  اس وان 
ــذا العام،  ــاح له ــب النج ــدالت ونس املع
ــر ما اليقل عن  ــيرا الى ان يجب توفي مش
ــا الدروس  ــة تعرض عليه ــوات تربوي ٣ قن
ــا عن موضوع االنترنت. والبرامج، وتغنين

ــاس  ــد ان هكذا امر حس ــال ان  نعتق وق
ــا تالميذ  ــني واالهالي، لدين ــق املواطن وقل

ــم يدخلوا الى  ــنوات ل بعمر الـ٦ الى ٧ س
هذه املرحلة ويحتاجون الى ظروف خاصة.

ــتمرة  ــالل متابعاتنا املس ــن خ وبني ان م
ــان الدوام واللية  التوجد رؤية واضحة بش

ــذا  ــى ان هك ــار ال ــل بها.واش ــي تعم الت
ــي املدارس املوجودة في  جتربة لوطبقت ف
ــبوع واحد  ــعبية، ملدة اس ــق الش املناط
وااليجابيات،  السلبيات  ميكننا مالحظة 
وكتجربة يتم تطبيقها بعموم احملافظت، 
ــكلة كبيرة في  ــى ان هنالك مش الفتا ال
ــي املناطق  ــية خصوصا ف االبنية املدرس
ان االحصائات  ــاف  ــعبية منها.واض الش
ــف االول االبتدائي  ــالب الص ــاركة ط ملش
غير معلومة، واليوم يجب ان نضع الثقة 
ــب ان نولد الثقة  ــة ويج ــرة العراقي لالس
ــا للمراحل االولى  لدى التلميذ وخصوص
ــث }االبتدائي، فضال  {االول والثاني والثال

عن املراحل املنتهية.

ــن وجود انفالت  ــابقا م    وأضاف، ”حذرنا س
ــتان، واعتداء  ــي مناطق إقليم كردس أمني ف
ــطني وانعدام للحريات.  على الفقراء والناش
ــادي حازم هادي  ــت اكد اخلبير االقتص في وق
ــاد  ــل اللجنة العليا ملكافحة الفس ان  عم
ــومة لها .  ــداف املرس ــيء ولم حتقق االه بط
ــة من الناحية  ــادي ،  ان  عمل اللجن وقال ه
ــبقها من جلان  ــن س ــو افضل م ــة ه العملي
ــدين. و  ــف الفاس ــاد وكش ــة الفس ملكافح
اضاف هادي ان اللجنة بطيئة في ادائها ولم 
حتقق االهداف املرسومة لها السباب عديدة 
ــيق جهات اخرى مماثلة. وفي  ولم جتر اي تنس
ــأن األمني ايضا كشفت خلية الصقور  الش
ــس  ام ــة،  الداخلي وزارة  ــي  ف ــتخبارية  االس
ــة ارهابيني  ــل قتل ثالث ــاء، عن تفاصي الثالث
ــي برج املراقبة  ــن للهجوم االرهابي ف منفذي
للجيش مبنطقة الزيدان في ابو غريب، فيما 
ــف متهم باإلرهاب  ــارت إلى اعتقال ١١ أل أش

ــر العام للخلية، أبو  وجرائم اخرى.وقال املدي
علي البصري ، إن االرهابيني نفذوا بتاريخ ١٢ 
ــتهدفت برج املراقبة  ــة اس / ١١/ ٢٠٢٠ عملي
ــفرت عن  ــة الزيدان، اس ــش في منطق للجي
ــكرية  ــن الفرقة العس ــهاد جندي م استش
ــكة لالرض في قضاء ابو غريب.واضاف  املاس
البصري، انه بعد ٦ ساعات من الهجوم نفذت 
عملية امنية بالتنسيق مع قيادة العمليات 
ــتركة وطيران اجليش وقوات من الفرقة  املش
ــلحة  ــراف القائد العام للقوات املس ١٧ بإش
ــر الداخلية عثمان  مصطفى الكاظمي ووزي
ــني وقتلهم  ــاردة االرهابي ــت مط ــي ومت الغامن
ــر على  ــها، وعث ــدان نفس ــي منطقة الزي ف
ــنة.  ــتنقعات االس ــم ملقاة في املس جثثه
ــراق، الهجوم  ــورات ايضا أدان الع ــي التط وف
ــو النفطية  ــة ارامك ــتهدف محط الذي اس
ــس االول ، داعيا الى  ــوم ام ــعودية ي في الس
ــلمية.وقالت وزارة  ــات بالطرق الس حل االزم

اخلارجية ، انها تدين الهجوم الذي إستهدف 
محطة أرامكو النفطية في اململكة العربية 
ــعودية، وتؤكد املوقف العراقي بالوقوف  الس
ضد أي إعتداء ورفض التصعيد في املنطقة. 
ــد اعلنت  ــعودية ق ــلطات الس ــت الس وكان
ــاء امس االول االثنني، وقوع هجوم على  مس
محطة لتوزيع املنتجات البترولية في مدينة 
ــوب حريق في  ــه أدى إلى نش ــدة، وقالت إن ج
ــات، وذلك بعدما  ــد اخلزانات من دون إصاب أح
ــة صباحاً  ــي اليمني ــة احلوث ــت جماع أعلن
ــن  ــح. م ــاروخ مجن ــة بص ــتهداف احملط اس
جانبه عد رئيس ائتالف الوطنية، اياد عالوي، 
ــة واحدة،  ــاف الدينية مبؤسس ــد األوق توحي
ــييس.  احلل الوحيد إلبقائها بعيدةً عن التس
ــد األوقاف  ــر إن توحي ــالوي، عبر تويت ــال ع وق
ــدة انطالقا من وحدة  ــة واح الدينية مبؤسس
ــد إلبقائها بعيدةً عن  اجملتمع هو احلل الوحي
التسييس وهو ما عملنا على حتقيقه سابقاً 

ــاف، أن  هذه  ــه اليوم. وأض ــرر الدعوة الي ونك
املؤسسات ينبغي ان تبقى سندا للطبقات 
ــيعني النفخ  ــرة، ألن اي تالعب بها س الفقي
ــي رماد الطائفية التي اطفأتها وحدة ابناء  ف
شعبنا. في وقت اكدت عضو مجلس النواب 
ــاء , ان جهات  ــس الثالث ــون الدليمي , ام زيت
سياسية من مختلف املكونات حتاول عرقلة 
ــرة العتقادها بانه  ــات املبك ــراء االنتخاب اج
ــر املعركة االنتخابية او سوف تقل  ستخس
مقاعدها بسبب النظام اجلديد لالنتخابات 
ــوف لن  ــات س ــذه اجله ــى ان ه ــيرة ال , مش
ــة وان االنتخابات  ــتطيع التاثير والعرقل تس
ستجري وفق حتديد موعد قريب يزيد وينقص 
قليال عما حدده مجلس الوزراء . وفي الشأن 
ــم   ــار احلكي ــيد عم ــث الس ــي بح السياس
ــتقباله   ــالل اس ــون خ ــف عراقي ــم حتال زعي
ــفير األميركي لدى بغداد  امس الثالثاء  الس
ــني العراق  ــات الثنائية ب ــو تولير العالق ماثي

ــى  تطويرها  ــددا عل ــات املتحدة مش والوالي
ــيادة العراق .  ــدم البلدين ويحفظ س ــا يخ مب
ــة تطوير العملية  ــماحته اكد على اهمي س
التي  للمتغيرات  ــتجابة  واالس ــية  السياس
ــي العراق مبينا  ــرأت والواقع االجتماعي ف ط
ــات ميثل مدخال  ــف العابر للمكون ان التحال
ــتراتيجيا  ــة ومتغيرا س ــة العراقي حلل األزم
في النظام السياسي . عن الوضع االقليمي 
ــوار والتهدئة  ــماحته على اهمية احل اكد س
والتركيز على املشتركات مبينا ضرورة احلوار 
ــف وتغليب املصلحة  ــوف عند املنتص والوق
ــة . عراقيا اكد  ــة على املصالح اخلاص العام
ــتثمار الطاقات  ــة اس ــماحته على اهمي س
البشرية وحتفيز االقتصاد العراقي عبر تنويع 
ــك القطاعات املتلكئة  مصادر الدخل وحتري
ــاد وضبط النفقات لتجاوز  ومكافحة الفس
ــعار  ــة املترتبة على تراجع اس ــة املركب االزم

النفط وتفشي فايروس كورونا.
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ــات غير املرتبطة  ــي للوزارات واجله ــا إعداد الهيكل الوظيف خامس
ــيق مع اجلهات  ــة عامة بالتنس ــة فيها وظيف ــوزارة وكل مؤسس ب
املعنية.سادسا وصف الوظائف العامة وشروط اشغالها بالتنسيق 
ــط والتعاون اإلمنائي واجلهات  مع األجهزة اخملتصة في وزارة التخطي
ــة التأهيل والتدريب في  ــم سياس ــابعا رس اآلخرى ذات العالقة. س
معهد الوظيفة العامة. ثامنا رسم سياسة التأهيل والتدريب اثناء 
اخلدمة ملوظفي الدولة من خالل مدارس التطوير الوظيفي في الوزارات 
وبالتنسيق مع االجهزة اخملتصة في وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي 
ــعا وضع السياسات والضوابط  واجلهات األخرى ذوات العالقة. تاس
الكفيلة بتحقيق التوازن بني عدد املوظفني في دوائر الدولة اخملتلفة 
ــوث املتعلقة  ــات والبح ــرا  اجراء الدراس ــني اخلدمة املؤداة.  عاش وب
ــأنها الى اجلهات  ــر الوظيفة العامة وتقدمي التوصيات في ش بتطوي
ــي الوزارات. ــع االجهزة اخملتصة ف ــيق م ــة في الدولة وبالتنس املعني
ــس يتضمن نتائج  ــنوي عن اعمال اجملل ــر اعداد تقرير س حادي عش
ــي يراها ضرورية لرفع  ــات التوظيف والتوصيات الت املراجعة لعملي
مستوى اخلدمة العامة ورفعه الى مجلس النواب ومجلس الرئاسة 
ــر اعداد تقرير سنوي عن كل وزارة او جهة  ومجلس الوزراء.ثاني عش
ــس الوزراء  ــس النواب و مجل ــه الى مجل ــوزارة ورفع ــر مرتبطة ب غي
ــن اداء العمل.  ــن التوصيات واملقترحات الالزمة لضمان حس يتضم

ثالث عشر:ـ أ – اعداد مشروع املوازنة اخلاصة للمجلس.
ــروع قانون املوازنة اإلحتادية  ــة مقترحات الوزارات حول مش ب- دراس
ــات اإلدارية  ــة للموظفني والنفق ــق باالعتمادات املطلوب ــا يتعل فيم
ــر إجراء  ــوزراء. رابع عش ــا الى مجلس ال ــا وتقدميه ــة عليه واملوافق
ــات املتعلقة  ــاءات وتقدمي املقترح ــات واإلحص ــوحات والدراس املس
ــي العام  ــتوى املعاش ــق التوازن بني هيكل الرواتب وبني املس بتحقي
ــات واملعايير  ــلع واخلدم ــعار الس ــة وأس ــي ضوء تكاليف املعيش ف
ــرد في الوظيفة العامة  ــة الف اإلقتصادية وحتديد احلد االدنى ملعيش
ــس اختبار  ــر للمجل ــات اخملتصة. خامس عش ــيق مع اجله بالتنس
ــم باملقابلة او  ــراد تعيينهم او اعادة تعيينه ــخاص امل مؤهالت االش
ــان التحريري او بهما معا للوقوف على صفاتهم ولياقتهم  باالمتح
ــابقة في وظيفة مثبت فيها او  ــتثنى من ذلك من له خدمة س ويس
ــدد املتقدمني للوظائف املطلوب  ــهادة عالية إال اذا كان ع يحمل ش
ــادس عشر يراعي اجمللس  ــغالها اكثر من عدد تلك الوظائف. س اش
ــتورعلى ان تنطبق على  ــي إداء عمله احكام املادة (١٠٥) من الدس ف

اجلميع شروط وأوصاف الوظيفة.
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رابطة الرياضيني الرواد واالبطال
 َّـ  اسطنبول تقيم مباراة ودية لكرة 

القدم  بني ابناء الجالية العراقية
خطف الزوراء تعادال قاتال من القوة 
ــي التي  ــاراة الديرب ــي مب ــة ف اجلوي
جمعت الفريقني في ملعب كربالء 
ــاب اجلولة الرابعة من  الدولي حلس

منافسات الدوري العراقي.
ــني  ــجل للقوة اجلوية أمين حس س
ــجل هدف الزوراء  بالدقيقة ٥٦ وس
ــي الدقيقة  ــد الرحيم ف ــد عب مهن
٩٠+٢. بداية املباراة كانت باهتة من 
ــرة الكرات املقطوعة  الفريقني وكث
وطغت اخلشونة على املباراة حيث 
ــهدت عددا كبيرا من البطاقات  ش
ــراء، مع ذلك  ــراء وواحدة حم الصف

حاول الفريقان حتقيق هدف السبق 
ــني من  ــن حس ــجل أمي وكاد أن يس
ــم، فيما  ــوار القائ ــية مرت بج رأس
ــديدة عالء عبد الزهرة  لم تكن تس
ــكل تهديدا  ــوة الكافية لتش بالق
ــة لينتهي  ــى القوة اجلوي على مرم

الشوط األول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني بدأ القوة اجلوية 
أفضليته  ــت  وأثب ــل  أفض ــكل  بش
بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 
ــني متريرة  ٥٦ بعد أن تلقى أمين حس
احلارس  ــة  ــه مبواجه ــة وضعت ذكي
ــرة داخل  ــدد الك ــني ليس علي ياس

الشباك.
ــم يتوقف وحاول عبر ركلة  الزوراء ل
ــماعيل  ــام إس ــا ضرغ ــرة نفذه ح
ــب، ورد  ــد طال ــارس فه ــا احل أبعده
ــية أبعدها  ــني برأس عليه أمين حس

احلارس.
حالة الطرد

اخلشونة املفرطة في املباراة وكثرة 
ــروعة أثرت  ــر املش ــات غي االلتحام
على فريق القوة اجلوية بعدما تلقى 
ــرار نبيل البطاقة الصفراء  العبه ك
ــاراة ويلعب  ــرد من املب الثانية ليط
ــوص العدد في الدقيقة  فريقه منق

٨٣ من املباراة.وحاول الزوراء استثمار 
ــي صفوف القوة  النقص العددي ف
ــل الكرات الطويلة  اجلوية وبدأ بنق
ــن إحدى  ــة املنافس وم ــي منطق ف
الكرات الطويلة أخطأ احلارس فهد 
ــروج للكرة ليخطف  ــب في اخل طال
ــه  ــد الرحيم الكرة برأس مهند عب
ــباك محرزا  الش ــل  داخ ــا  ويحوله
ــي الدقيقة الثانية  هدف التعادل ف

من الوقت بدل الضائع.
ــع القوة اجلوية رصيده ١٠ نقاط  ورف
ــع الزوراء  ــب، ورف ــدارة الترتي في ص

رصيده إلى النقطة ٦.

ــد  رونال إن  ــي،  ــر صحف تقري ــال  ق
ــلونة،  ــر الفني لبرش ــان املدي كوم
ا صعبًا، بعد اإلصابة  ــش وضعً يعي
ــا جيرارد  ــي تعرض له ــة الت القوي
بيكيه مدافع الفريق، خالل مباراة 

أتلتيكو مدريد بالليجا.
ــدو  «مون ــة  لصحيف ــا  ووفقً
ــيكون  ــو»، فإن كومان س ديبورتيف
ــدودة لتعويض  ــارات مح لديه خي
ــل اإلصابات  ــه، في ظ غياب بيكي
ــي يعاني منها الفريق  الكثيرة الت

في اجلزء الدفاعي.
ــي  أومتيت ــل  صاموي أن  ــت  وأضاف

ــن  جاهزي ــا  ليس ــو  أراخ ــد  ورونال
ــبة ١٠٠٪ بعد، وبالتالي على  بنس
ــب ليحل محل  كومان اختيار الع

بيكيه.
ــدي فرينكي دي  ــت أن الهولن ونوه
ــط البارسا، مرشح  يوجن، جنم وس
ــع بجانب  ــب كمداف ــي للع رئيس
ــه، خاصة وأنه  ــت لينجلي كليمون
لعب في هذا الدور لبعض الدقائق 
مع برشلونة في املباريات املاضية.

ــاركة دي يوجن  ــى أن مش ــت إل ولفت
ــرًا صعبًا،  ــون أم ــد يك ــع ق كمداف
ــكيتس  خاصة بعدما تعرض بوس

لإلصابة، وبالتالي حال قرر كومان 
الدفع بدي يوجن كمدافع، فسيكون 
عليه إيجاد شريك جديد لبيانيتش 
في خط وسط الفريق الكتالوني.

ــت أن كومان قد مينح العبيه  وتابع
ــع  ــا بالدف إم ــة،  ــباب الفرص الش
ــوس  رام أو  ــزا  مينجوي ــكار  بأوس

مينجو.
ــم  برغ ــي  أومتيت ــأن  ب ــت  وختم
ــض التدريبات  ــي بع ــاركته ف مش
ــارك بعد  مع الفريق، إال أنه لم يش
ــارة لعدم  ــي إش ــاراة ف ــي أي مب ف

جاهزيته.

ــكة  لس ــرطة  الش ــاد  ع
ــد حتقيقه فوزا  االنتصارات، بع
ــم، بهدف  ــى القاس ــا عل صعب
ــب كربالء  ــى ملع ــف، ، عل نظي

الدولي.
ــد تعادل في  ــرطة ق  وكان الش
ــة املاضية أمام زاخو بدون  اجلول
ــتعيد نغمة  أهداف، قبل أن يس

االنتصارات باجلولة الرابعة.
 وسجل هدف الشرطة الوحيد 
الالعب مازن فياض في الدقيقة 

.(٩٠)
ــز الثاني  ــرطة املرك واحتل الش
ــل  ــا ظ ــاط، بينم ــد ٨ نق برصي
ـــ١٨ برصيد  ــم باملركز ال القاس

نقطتني.

أضاف أربيل ٣ نقاط مهمة لرصيده 
بفوزه على الديوانية بهدف دون رد 
في املباراة التي أقيمت على ملعب 
ــاب اجلولة  ــري حلس ــو حري فرانس

الرابعة من الدوري العراقي.
ــن طريق  ــد جاء ع ــدف الوحي  اله
ــي الدقيقة  ــاز محمد ف املدافع ني

ــدل الضائع من  األولى من الوقت ب
الشوط األول. 

ــق الديوانية املدرب اجلديد  وقاد فري
قصي منير.

ــل رصيده  ــع أربي ــوز رف ــذا الف وبه
ــد  رصي ــد  ــا جتم فيم  ٨ ــة  للنقط

الديوانية عند النقطة ٤.

ــم التعادل   وفي مباراة ثانية حس
ــاء  الكهرب ــاء  لق  ١ ـ   ١ ــي  اإليجاب
ونفط البصرة التي ضيفها ملعب 

التاجي.
ــادل  ــى بالتع ــوط األول انته  الش
السلبي وفي الشوط الثاني افتتح 
اموري عيدان النتيجة في الدقيقة 

٥٠ من ركلة حرة فيما عادل لنفط 
ــد فرحان في  البصرة الالعب أحم

الدقيقة ٦٠.
ــده للنقطة  ــع الكهرباء رصي  ورف
ــط البصرة رصيده  ــا رفع نف ٥ فيم

للنقطة ٣. 
ــادل أهل الدار  وفي ملعب زاخو تع

ــدف لكل  ــط به ــه النف ــع ضيف م
منهما حلساب ذات اجلولة.

ــب ليث  ــر الالع ــط عب ــدم النف تق
ــة ١٩ وعادل  ــي الدقيق ــني ف حتس
ــب محمد جواد  ــق زاخو الالع لفري
ــوط  ــي الدقيقة الثانية من الش ف

الثاني. 

تسافر بعثة منتخب لبنان لى 
ــة املنامة  ــة البحريني العاصم
ــراق في ٢٦  ــد والع ــاء الهن للق
ــات  ــن منافس ــاري ضم و٢٩ اجل

تصفيات كأس آسيا ٢٠٢١. 
ــان جهاز فني محلي  ويقود لبن
ــو مجاعص،  ــادة املدرب ج بقي
ــة نتائجه  ــل مبواصل حيث يأم
املميزة في التصفيات والوصول 

إلى نهائيات البطولة.
ويستعرض كووورة ضمن تقريره 
ــي األرز والذين  الئحة بأبرز العب
يعتبرون مصدر قوة لبنان خالل 

املواجهتني املقبلتني. 
إيلي رستم 

ــد أبرز  ــان اح ــد لبن ــر قائ يعتب
ــل  ــني، إذ يأم ــني اخملضرم الالعب
ــدة  جدي ــطور  س ــة  بكتاب
ــلة اللبنانية  ــرة الس بتاريخ ك
وقيادتها إلى نهائيات البطولة 

اآلسيوية.

ــتم قد استلم شارة   وكان رس
ــابق  قيادة لبنان من زميله الس
ــور، إذ تعتبر حمال  جان عبد الن
ــرا على أي العب، خصوصا  كبي
ــلة اللبنانية  ــطورة الس ان أس
ــب منحها الكثير  فادي اخلطي

من القيمة خالل فترة قيادته. 
اتر ماجوك 

ــي  ــس ف ــب اجملن ــعى الالع يس
منتخب لبنان ملساعدة زمالئه 
ــكل مشرف،  على الظهور بش
ــف  توق ــل  ظ ــي  ف ــاً  وخصوص

الدوري احمللي.
ــن  ــد م ــوك العدي ــب ماج  ولع
أداء  ــدم  ــابقة وق الس املباريات 

مميزا نال رضا اجلمهور. 
وائل عرقجي 

ــرز الالعبني في منتخب  احد أب
ــب عالية،  ــب مواه األرز وصاح
ــالل  ــرا خ ــه كثي ــول علي إذ يع
املباراتني لتقدمي صورة مشرفة 

مع املنتخب.

ــي جيدة  ــد جاهزية عرقج وتع
ــارك ضمن  ــه يش ــا ان خصوص
ــلة ويقدم  الدوري القطري للس

أداء مميزا.
علي حيدر 

ــب  مالع ــدر  حي ــي  عل ــرف  يع
ــد ، خصوصا انه  ــن جي البحري
ــع نادي املنامة، وكان  محترف م
ــنة املاضية  ــي الس ــاز ف ــد ف ق
ــة الدوري  ــع الوحداتي ببطول م

باألردن.
ويعد حيدر ركيزة اساسية في 
منتخب لبنان حيث يأمل اجلهاز 
الفني بأن يساعد الفريق على 

حتقيق العالمة الكاملة. 
كرمي عز الدين. 

محترف لبناني آخر أيضا ولكن 
ــي للدرجة  ــي الدوري الفرنس ف
ــس  أم ــل  ــث وص ــة، حي الثاني
السبت إلى بيروت ومن املنتظر 
ــاند زمالءه بشكل كبير  أن يس

للوصول إلى نقاط املباراتني.

بات كرمي بنزميا جنم ريال مدريد، مهددا 
ــن مباراة إنتر ميالن، املقرر  بالغياب ع
ــات دور  ــاء املقبل، مبنافس لها األربع

اجملموعات بدوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، 
ــد  األح ــس  أم ــدأ  ب ــد  مدري ــال  ري أن 
ــر، مؤكدة أن  ــتعداداته ملباراة إنت اس
ــة زمالئه  ــع بقي ــم يتدرب م ــا ل بنزمي

ــت أن بنزميا تدرب  ــة. وأضاف باجملموع
ــل وخارج  ــاح األمس داخ ــرده صب مبف
ــى أنه  ــارة إل ــادي، في إش ــق الن مراف
ــام  ــة أم ــاراة املرتقب ــق باملب ــن يلح ل
النيراتزوري.  ويحتل ريال مدريد املركز 
ــة برصيد ٤  ــي باجملموعة الثاني الثان
نقاط، فيما يقبع اإلنتر باملركز الرابع 

واألخير برصيد نقطتني.
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نبض الشارع

علي رياح  

ــة (مغتربني) على  ــل مطلقا إلى إطالق صف ال أمي
جانب مهم من العبينا الذين يظهرون مواهبهم 
ــذا أفضل دوما  ــراق . وبدال من ه ــارج فضاء الع خ
ــدا وروحا  ــم باحملترفني الذين ينتمون جس وصفه
ــا إلى هذا الوطن، بل هم جزء أصيل فيه ال  وإبداع
ــارة  ميكن عزله أو محاولة انتزاعه ، ففي هذا خس

كبيرة لنا  جميعا. 
فكرة أن هذا الالعب محلي ، وآخر محترف وثالث 
مغترب ، يجب أن تنتهي ، وهذا ما دعوت إليه قبل 
ــتراليا  ــنوات من اآلن حني كنت في أس خمس س
ــة الكروية  ــدت األثر البالغ للحم ــام ٢٠١٥ ووج ع
الوطنية اخلالصة لالعبني جميعا في كاس آسيا 
ــل  ــا للمدرب الكبير راضي شنيش ــت يومه ، وقل
ــوى نتاج  ــن توصيفات ليس س ــمعه م إن ما نس
ــائل الضغط االجتماعي يجب التصدي له  لوس
وتصحيحه ، وكان الرجل في منتهى السعادة ألن 
ــمع كلماتي تلك ، فلديه هو اآلخر قناعة بأن  يس
ــذي ينتج تألقا وحضورا داخل  الالعب العراقي ال
ــب   الوطن أو خارجه يجب أن يأخذ مكانه املناس

في املنتخب.  
هذه الفكرة توطدت كثيرا بعد أشهر قليلة حني 
كنت صحفيا موفدا مع منتخب العراق الذي لعب 
ــب اليابان ، فلقد  ــي مدينة يوكوهاما مع منتخ ف
ــمعت من العبينا احملترفني في اخلارج قصصا  س
ــعي  ــك (العملي) بالوطن والس رائعة عن التمس
لتلبية نداء الواجب كلما كان ذلك ممكنا أو متاحا 
، وقد كتبت يومها الكثير من تلك القصص التي 

لم يكن جمهورنا يعرف شيئا عنها!  
اليوم تعلو نبرة (احمللي) و(احملترف) و(املغترب) ونحن 
ننتهي من وديتني أمام األردن وأوزبكستان ، وعلينا 
ــذا التبضيع لالعبينا ،  ــور ردا عمليا على ه أن نبل
ــب العالم ، وقد  ــد في مالع ــا من يتواج خصوص
ــذا الالعب أو ذاك  ــان احلاجة إلى ه ــت املبارات أثبت
منهم .. وهذا اليقني لدينا بعد مشاهدة املنتخب 
ــابات  ــتؤول إليه حس ــى انتظار ما س ــا إل يدفعن
ــا  ــدرب كاتانيتش وهو املعني أساس وقناعات امل
ــف أفضل ما  ــب وال بد من أن يوظ ــاح املنتخ بنج
ــن داخل  ــلحة وعناصر م ــن مواهب وأس ــه م لدي

العراق  وخارجه!  
ــزء املتبقي من رحلة  ــا إلى العبينا في اجل حاجتن
ــدرب  ــادة امل ــتدعي إع ــة تس ــات املزدوج التصفي
ــا وجوه تلعب في  ــاباته دومنا ضغوط .. لدين حلس
ــى (مغتربة) عن املنتخب  ــارج وال يصح أن تبق اخل
ــتحق  ــا أن لدينا وجوها داخلية أخرى تس ، مثلم
الفرصة بدال من أن تكون (مغتربة) داخل الوطن!

مغرتبون 
داخل الديار!
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منتخب سلة لبنان يتسلح ب٥ نجوم ِّـواجهتي الهند والعراق

أربيل يهزم الديوانية َّـ الدوري العراقي

مبناسبة افتتاح املقر اجلديد لرابطة الرياضيني الرواد واالبطال 
في تركيا/ اسطنبول اقامت الرابطة  مباراة ودية لكرة القدم  
ــة واالخوة والتعاون  ــة العراقية لزرع روح احملب ــني ابناء اجلالي ب
ــد رمضان  ــنت طارق احم ــاح الكاب ــر االفتت ــترك .  وحض املش
ــاعاتي/ نائب  ــور ظافر الس ــنت الدكت ــة و الكاب ــس الرابط رئي
رئيس الرابطة والكابنت مروان سهيل عبود/ امني سر الرابطة 
والكابنت نعمه مدب الطائي/ االمني املالي ومسؤول املتابعة 

إصابة بيكيه تضع كومان َّـ ورطة

تعادل مثري يحسم ديربي الزوراء والقوة الجوية

 وكاالت / 
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البينــة   / / وكاالت  واشــنطن 
الجديدة

ــي  ــس االمريك ــف الرئي كش
ــدن، امس  ــو باي ــب ج املنتخ
ــماء  أس ــن  ع ــني،  االثن االول 
ــه احلكومي.   ــن فريق ــدد م ع
ــادر ان «الرئيس  ــرت مص وذك
األميركي املنتخب جو بايدن 
ــي بلينكن وزيرا  اختار أنطون
ــري  ــون كي ــة، و ج للخارجي
ــؤون  ــا» له لش ــال خاص «ممث
ان  ــى  ال ــارت  واش ــاخ».   املن
ــوركاس  ماي ــاندو  «أليس
ــن  ــي م أميرك أول  ــيكون  س
ــي منصب  ــة ف ــول كوبي أص
وزير األمن الداخلي».  وذكرت 

ــة،  أميركيّ ــالم  إع ــائل  وس
ــابق، أنّ الرئيس  ــي وقت س ف
األميركي املنتخب جو بايدن 
ــيح الدبلوماسي  يعتزم ترش
ــن ملنصب وزير  أنتوني بلينك
 ٥٨) ــن  وبلينك ــة.   اخلارجيّ
ــاري  ــاً) هو أحد مستش عام
ــيّني في مجال  بايدن الرئيس
ــة، وكان  ــة اخلارجيّ السياس
وزارة  ــي  ف ــي  الثان ــؤول  املس
اخلارجيّة األميركيّة في عهد 
الرئيس السابق باراك أوباما، 
عندما كان بايدن يشغل في 
ــب نائب  ــت منص ــك الوق ذل
الرئيس.  وبحسب صحيفة 
ــة  ووكال ــز‘  تامي ــورك  ‘نيوي

«بلومبرغ»، اعلن بايدن امس 
ــيح بلينكن  الثالثاء عن ترش
ــة.     اخلارجيّ ــر  وزي ــب  ملنص

ــدّ املؤيّدين  ــن من أش وبلينك
ــي  ــيخلف ف ــة، وس دي للتعدّ
ــال  ح ــي  ف ــب،  املنص ــذا  ه

تعيينه، وزير اخلارجيّة احلالي 
مايك بومبيو املؤيّد لـ»حملة 
على  ــوى»  القص ــوط  الضغ
ــوادة  ــة ال ه ــران، ولسياس إي
ــا  ــني.   كم ــاه الص ــا جت فيه
ــالم أخرى  ــائل إع ــرت وس ذك
نقالً عن مصادر قريبة من جو 
بايدن في احلزب الدميقراطي، 
أنه من املتوقع أن يعني بايدن 
ــد،  ــاس جرينفيل ــدا توم لين
ــدة  ــات املتح ــفيرة للوالي س
لدى األمم املتحدة. وقال موقع 
إن  ــي  اإللكترون ــيوس  أكس
جرينفيلد،  ــاس  توم ــني  تعي
ــغلت  ــوداء ش ــي امرأة س وه
منصباً دبلوماسياً رفيعاً في 

ــابق باراك  ــس الس إدارة الرئي
ــدف إلى رفع الروح  أوباما، يه
ــي  ف ــاعدة  واملس ــة  املعنوي
ــاء بتعهد بايدن باختيار  الوف
ــة متنوعة.    وعملت  حكوم
ــاعدة  توماس جرينفيلد مس
ــي  األميرك ــة  اخلارجي ــر  لوزي
ــي عهد  ــا ف ــؤون أفريقي لش
ــام ٢٠١٣ حتى  ــن ع ــا م أوبام
عام ٢٠١٧. وقادت السياسة 
ــا  أفريقي ــاه  جت ــة  األميركي
الصحراء،  ــوب  ــة جن الواقع
ــداث عصيبة مثل  ــالل أح خ
ــوال على  ــي فيروس إيب تفش
ــي  غرب ــي  ف ــع  واس ــاق  نط

أفريقيا.    

كابول / وكاالت / البينة الجديدة 
ــرات األفغاني أمام  ــس اخملاب قال رئي
ــس االول االثنني إن حركة  البرملان ام
ــتخدام  ــدأت مؤخرا باس ــان ب طالب
ــيطة لقصف  ــيرة بس طائرات مس
مواقع القوات احلكومية األفغانية.

ــف  وهذه هي املرة األولى التي يكش
ــي عن  ــي أفغان ــؤول أمن ــا مس فيه
امتالك طالبان طائرات مسيرة وهي 
من األسلحة التي تقلل املواجهات 
املباشرة في الهجمات التي تشنها 
احلركة املتشددة وتقلل بالتالي من 
ــرية لها.وقال أحمد  ــائر البش اخلس
ــة األمن  ــراج رئيس مديري ــاء س ضي
ــواب  ــئلة الن ــى أس ــي ردا عل الوطن
ــتخدمت  ــاالت، اس ــي بعض احل «ف
ــار. لقد  ــدون طي ــرات ب ــان طائ طالب
باكتيا  ــي  واليت ــي  ف ــتخدموها  اس
ــمال)، لكن ليس  ــرق) وقندز (ش (ش
ــراج  هناك الكثير منها».وأضاف س
ــتخدمون «طائرات  أن املتمردين يس
ــزودة بكاميرات» ميكن  بدون طيار م
ــوق،  ــراؤها من الس ــخص ش ألي ش
ثم يتم تعديلها لتصبح قادرة على 
ــة  ــا أن مديري ــل، مضيف ــاء قناب إلق
األمن الوطني تريد حظر استيرادها 
ــرين  ــتان.في أواخر تش إلى أفغانس
ــالم احمللية  ــائل اإلع األول أفادت وس

ــتُخدمت  بأن طائرات بدون طيار اس
ــزل حاكم والية قندز. في قصف من

ــدة  ــة جدي ــذه التقني ــت ه وإذا كان
استخدم  فقد  لطالبان،  ــبة  بالنس
ــالمية طائرات  ــم الدولة اإلس تنظي
يتم التحكم فيها عن بعد وطائرات 
ــالح حرب  ــار للهواة كس ــدون طي ب

ــام ٢٠١٦. ــوريا في ع في العراق وس
ــط تنظيم الدولة اإلسالمية  وينش
ــام ٢٠١٥،  ــذ ع ــتان من ــي أفغانس ف
ــة في  ــات دامي ــذ عملي ــث ينف حي
ــان. وأعلنت اجلماعة  كثير من األحي
ــدة  ــن ع ــؤوليتها ع ــة مس املتطرف
ــة كابول في  ــات في العاصم هجم

األسابيع األخيرة استهدفت مركزا 
ــفرت  ــرين األول أس تعليميا في تش
عن سقوط ٢٤ قتيال وجامعة كابول 
ــرين الثاني واسفرت عن  مطلع تش
ــا أطلقت  ــخصا كم ــل ٢٢ ش مقت
ــفر  ــبت املاضي ما أس صواريخ الس

عن سقوط ١٠ قتلى.

ــاء البالد  ــد العنف في أنح  وتصاع
ــى الرغم  ــرة عل ــهر األخي ــي األش ف
ــني كابول  ــة ب ــات اجلاري ــن احملادث م
واملتمردين منذ ١٢ ايلول في الدوحة، 
ــدم بطيء.وأعلنت  ــجل تق حيث سُ
املاضي  ــبوع  األس املتحدة  الواليات 
أنها ستسحب حوالي ٢٠٠٠ جندي 
ــول منتصف  بحل ــتان  أفغانس من 
كانون الثاني ٢٠٢١، لتسريع اجلدول 
ــاق مت توقيعه  ــي احملدد في اتف الزمن
ــي الدوحة بني  ــباط ف في فبراير/ش
ــى  عل ــص  ين ــان،  وطالب ــنطن  واش
سحب كل القوات بحلول منتصف 
عام ٢٠٢١.ويفسر محللون تكثيف 
ــى القوات  ــا عل ــان لهجماته طالب
ــالم مع  ــة رغم اتفاق الس احلكومي
ــنطن ومفاوضات مع احلكومة  واش
ــة، برغبة احلركة في تقوية  األفغاني
موقفها التفاوضي من جهة وإلبقاء 
كابول حتت الضغط من جهة ثانية.
ــابات أخرى  ــة حس ــا أن للحرك كم
ــية في  ــق باملتغيرات السياس تتعل
ــح  ــات املتحدة بعد فوز املرش الوالي
ــة  ــو بايدن بالرئاس ــي ج الدميقراط
ــحاب القوات  ــارض انس ــذي يع وال
األميركية من العراق وأفغانستان أو 
على األقل يتحفظ على استعجال 

االنسحاب من البلدين.

برلني / وكاالت / البينة الجديدة
ــي امس االول  ــي أملان ــال دبلوماس  ق
ــي فرصة  ــل ف ــالده تام ــني إن ب االثن
للعودة إلى نهج مشترك بني الواليات 
ــج  ــأن البرنام ــا بش ــدة وأوروب املتح
ــي عندما تتقلد اإلدارة  النووي اإليران
ــادة الرئيس  ــة اجلديدة بقي األميركي
ــلطة.وكان  ــب جو بايدن الس املنتخ
ــي دونالد ترامب قد  الرئيس األميرك
انسحب في أيار ٢٠١٨ من اتفاق مع 
ــتهدف تقييد برنامجها  طهران يس
ــالح  ــن تطوير س ــا م ــووي ملنعه الن
ــف عقوبات  ــووي في مقابل تخفي ن
ــادت  أع ــا  عنها.وبينم ــة  اقتصادي
ــرض عقوباتها  ف املتحدة  ــات  الوالي
ــة «أقصى  ــران وأعلنت حمل على إي
ــكت  ــوط» على طهران، متس الضغ
ــي أملانيا  ــرى املوقعة، وه الدول األخ
ــا وبريطانيا وروسيا والصني،  وفرنس
األملاني  ــي  الدبلوماس باالتفاق.وقال 
ــترطا أال ينشر اسمه «مع تولي  مش
ــلطة  اإلدارة األميركية اجلديدة الس
في العام املقبل، ستتاح لنا الفرصة 
الستخدام (االتفاق النووي مع إيران) 

للغرض الذي وُجد من أجله– تقييد 
اإليراني».وأضاف  ــووي  الن ــج  البرنام
ــوزراء خارجية أملانيا  ــد اجتماع ل بع
ــا وبريطانيا في برلني إلجراء  وفرنس
ــذا  ــران «ه ــوص إي ــات بخص محادث
ــل، في ضوء  ــكل عاج ــوب بش مطل
ــا النووية  ــران اللتزاماته ــاك إي انته
الدبلوماسي  متزايد».وقال  ــكل  بش
ــتعد  ــدول األوروبية الثالث تس إن ال
ــية املكثفة  ــن الدبلوماس ــرة م لفت
ــتواجه مفاوضات  ــا أنها س لعلمه
ــيتولى  الذي س بايدن  ــال  صعبة.وق

ــون الثاني إنه  ــلطة يوم ٢٠ كان الس
سيعاود االنضمام لالتفاق إذا عادت 
ــاع الصارم له،  ــران أوال إلى االنصي إي
ــيعمل مع احللفاء «لتعزيزه  وإنه س
ومتديده، كما سيعمل بفاعلية أكثر 
لكبح أنشطة إيران األخرى املزعزعة 
اعلن  املاضي  لالستقرار».واالسبوع 
ــة اإليراني محمد جواد  وزير اخلارجي
ــتعدة للعودة  ظريف أن طهران مس
ــواردة  ــات ال ــى االلتزام ــا» ال «تلقائي
ــال رفع جو  ــاق النووي، بح في االتف
بايدن العقوبات التي فرضها سلفه 

ــه قبل  ــحابه من ــد انس ــب بع ترام
ــي مقابلة مع  ــال ظريف ف عامني.وق
ــرت  صحيفة «إيران» احلكومية نش
ــن القيام به  ــة أمر ميك ــاء «ثم األربع
ــاج الى أي  ــي وال يحت ــكل تلقائ بش
ــذ الواليات  ــاوض. تنف ــروط أو تف ش
ــب القرار  ــا مبوج ــدة التزاماته املتح
٢٢٣١، ونحن ننفذ التزاماتنا مبوجب 
ــاملة املشتركة»،  خطة العمل الش
وهو االسم الرسمي لالتفاق النووي.
ــة «ضغوط  ــد ترامب سياس واعتم
ــام  ــرر ع ــران، وق ــال إي ــوى» حي قص
ــادي  ــكل أح ــحاب بش ٢٠١٨ االنس
ــج النووي  ــول البرنام من االتفاق ح
ــالمية  ــني اجلمهورية اإلس ب ــرم  املب
والقوى الكبرى، وأعاد فرض عقوبات 
ــران.  ــى طه ــية عل ــة قاس اقتصادي
ــالمية بعد  ــت اجلمهورية اإلس وقام
ــحاب،  ــذا االنس ــن ه ــام م ــو ع نح
ــذ التزامات واردة  ــع عن تنفي بالتراج
ــذي مت تثبيته في إطار  في االتفاق ال
ــرار مجلس األمن  ــي يتمثل بق قانون

الدولي ٢٢٣١.

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــبق، هنري  ــر اخلارجية األميركي األس طالب وزي
ــنجر، اإلدارة األميركية القادمة بالتحرك  كيس
ــوط التواصل»  ــتعادة «خط ــل بغية اس العاج
ــنوات حكم  ــي توترت خالل س ــني، الت مع الص
ترامب، معتبرا أن توتر العالقات سيشكل أزمة 
ــكري مماثل  ــى صراع عس ــد إل ــن أن تتصاع ميك
ــرت «بلومبيرغ»  ــة االولى.  ونش للحرب العاملي
ــا «ناس»، جاء  ــنجر، ترجمه تصريحات لكيس
ــا لبعض  ــاس م ــا لم يكن هناك أس ــا: «م فيه
ــينزلق إلى  ــراءات التعاونية، فإن العالم س اإلج
كارثة مماثلة للحرب العاملية األولى»، مضيفا إن 
ــكرية املتاحة اليوم ستجعل  «التقنيات العس
ــيطرة عليها  مثل هذه األزمة أكثر صعوبة للس
ــابقة».  ــي العصور الس ــك التي كانت ف من تل
ــنجر أن «أميركا والصني تنجرفان  واضاف كيس
اآلن بشكل متزايد نحو املواجهة، وهما يديران 
ــة»، مبينا أن  ــيتهما بطريقة املواجه دبلوماس
«اخلطر هو أن بعض األزمات ستحدث وستتجاوز 
الكالم، لتكون صراع عسكري حقيقي».  وقال 
ــترك لوباء  ــد املش ــر التهدي ــل أن يوف ــه «يأم أن

ــات السياسية بني  كوفيد-١٩ فرصة للمناقش
ــدن منصبه في ٢٠  ــا يتولى باي ــن، عندم البلدي

كانون الثاني».  
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ــتنتج انتخابات الرئاسة األميركية في  بصرف النظر عما س
ــيكون امام الفائز اجلمهوري او  الثالث من تشرين الثاني، س
ــة كبيرة، وهي  ــة حتديات داخلية وخارجي الدميوقراطي جمل
ــات املتحدة مجتمعة،  ــبق ان واجهتها الوالي حتديات لم يس
ــا واميركيا، ما  ــتثنائية عاملي ــاع اس ــروف وأوض ــي ظ ذلك ف
رة او  ــدّ ــول مق ــي حل ــوج ف ــس الول ــى أي رئي ب عل ــيصعّ س
ــتنفدت عناصر القوة في  ــى التحديات التي اس مقترحة.أول
ــي اغرقت اجملتمع  ــي جائحة كورونا، الت ــام األميركي ه النظ
ــابق لها، جلهة االنتشار الوبائي  األميركي بأزمة صحية ال س
ــي الصفوف األولى  ــدالت الوفيات، التي وضعت البالد ف ومع
ــرة للرئيس دونالد ترامب بعدم  ــط اتهامات مباش دوليا، وس
ــول الفعالة له، ففي  ــى مواجهة الوباء ووضع احلل قدرته عل
ــيكون هذا التحدي أكثر صعوبة، فيما لو وصل  حال فوزه س
ــل املعجزات. ــن من فع ــدن لن يتمك ــون باي ــي ج الدميوقراط

ــات املتحدة  ــير الى أن الوالي ــات غير وردية تش ــة احصائي ثم
ــاد الكبير في  ــن كارثة اقتصادية األكبر منذ الكس تعاني م
ــل االنكماش االقتصادي الى  ــات القرن املاضي. إذ وص ثالثيني
ــن هذا العام. كما بلغت  ــي املئة، خالل الربع الثاني م ٣١٫٤ ف
ــى ١٤٫٧ في املئة وهي  ــان املاضي ال ــبة البطالة في نيس نس
ي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩  ــني عامَ ــبة جتاوزت فترة الركود العظيم ب نس
ــا أدت الى فقدان ٤٠  ــم تتجاوز آنذاك ١٠ في املئة، كم التي ل
ــبب في ضياع جميع  مليون وظيفة في فصل الربيع، ما تس
ي ما قبل اجلائحة. اما في  قت خالل عامَ ــب التي حتقّ املكاس
ــبته  ــي، فقد أفاد نحو ٢٣ مليون بالغ أي ما نس ــال الغذائ اجمل
ــرهم غالباً لم يكن  ١٠٫٥ في املئة من جميع البالغني، أّن أُس
لديها ما يكفي من الطعام، خالل أسبوع كامل. إضافة الى 
ــون في منزل ال يحصلون  أن ما بني ٧ و١١ مليون طفل يعيش
. كما أن األميركيني مدينون، مببالغ تصل  فيه على طعام كافٍ
ات  ــتحقّ ــديد مس رهم عن تس الى ٢١٫٥ مليار دوالر جرّاء تأخّ
ــك، أن ١٧٫٣ مليوناً من  ــوأ من ذل ــارات للمالكني. واألس اإليج
ــادرة على دفع  رة لم تكن ق ــتأجِ ــرة مس ــل ٤٤ مليون أس أص
ــوارع. ــيصبحون في الش ــار، ما يعني انهم س ــدالت اإليج ب

ــي، فهناك حتديات ذات طابع عاملي،  اما على الصعيد اخلارج
ــا القضايا الدولية  ــدد الطرف. من بينه ــك ثنائي ومتع وكذل
التي ألميركا صلة مباشرة فيها كسباق التسلح الذي ظهر 
ــيا والصني  مجددا مع العديد من األقطاب في طليعتها روس
ــدة املدى،  ــطة والبعي ــتية املتوس ــخ البالس ــة الصواري جله
ــا باملنظمات  ــاخ، عالوة على عالقته ــى قضايا املن إضافة ال
ــهدت تهميشا  العاملية وفي طليعتها األمم املتحدة التي ش
ــل مع  ــاكل التموي ــب كمش ــد ترام ــالل إدارة دونال ــرا خ كبي
ــكو ومنظمة الصحة العاملية وغيرها من الوكاالت  االونيس
ــي لم يرق عملها للرئيس ترامب، إضافة الى  املتخصصة الت
ــي الوقت التي  ــة ومنظمة التجارة العاملية، ف ــا العومل قضاي
ــا وضرب كل ما  ــة الى التوجه داخلي ــدت اإلدارة األميركي عم
له عالقة باالنفتاح على اخلارج، وهي قضايا جميعها تعتبر 
ــمالي التي تقوده الواليات املتحدة  ــس النظام الرأس من أس

وحتتاج الى إجابات محددة عليها.

د. خليل حسني

رأي

صنعاء / وكاالت / البينة الجديدة

ــوث األمم املتحدة  ــف مكتب مبع  كش
ــن غريفيث، امس  ــاص باليمن، مارت اخل
ــري ترتيبات  ــن أنه يج ــني، ع االول اإلثن
ــرى  إلجراء مفاوضات جديدة لتبادل أس
بني احلكومة الشرعية وجماعة احلوثي.

وقال املكتب، إنه «بصدد الترتيب جلوالت 
مقبلة من مناقشات اللجنة اإلشرافية 
ــرى،  ــة مبتابعة تنفيذ اتفاق األس املعني
ــب لألطراف».وتابع  وحتديد موعد مناس
ــيتم  «مبجرد االنتهاء من الترتيبات، س
ــرين األول  اإلعالن عنها».ومنتصف تش
ــة واحلوثيون  ــت احلكوم ــي، تبادل املاض
ــني، بينهم ١٥  ــن اجلانب ــيرا م ١٠٥٦ أس
سعوديا و٤ سوادنيني، في أكبر صفقة 
ــتمرة للعام  ــادل منذ بدء احلرب املس تب
العاصمة  ــاورات في  السادس.وإثر مش

ــت  توصل ــتوكهولم،  س ــويدية  الس
ــون  ــي ١٣ كان ــون، ف ــة واحلوثي احلكوم
ــاق ملعاجلة الوضع  ــى اتف األول ٢٠١٨، إل
ــى  ــاحلية عل ــدة الس ــة احلُدي مبحافظ
ــرى  ــر (غرب)، وتبادل األس ــر األحم البح
واملعتقلني، الذي زاد عددهم حينها عن 
ــا إحصاء دقيق  ــا.وال يوجد حالي ١٥ ألف
ــني، خاصة  ــدى الطرف ــرى ل بعدد األس
ــر بعد هذا  وأن الكثيرين وقعوا في األس
التاريخ.وفيما يتصل بالتحركات األممية 
ــترك»،  إلقناع الطرفني بــ»اإلعالن املش
ــبق  ــال املكتب األممي إن «غريفيث س ق
ــات عن بعد، إضافة إلى  وأن عقد نقاش
ما أمكن عمليا من جوالت مكوكية بني 
ــول نص اإلعالن  ــط ح الطرفني، للتوس
املشترك لعدة أشهر.. واستمر الطرفان 
باالنخراط في العملية».وأردف»املبعوث 
ــس األمن  ــاء مجل ــع أعض ــاص أطل اخل

ــو إتاحة  ــوب ه ــى أن املطل ــي عل الدول
ــرح كل  ــني ليش ــام الطرف ــة أم الفرص
ل  ــه، بهدف التوصّ منهما لآلخر مواقف
معا إلى التنازالت املطلوبة، وسيناقش 
هذا اخليار وغيره من اخليارات مع األطراف 
في وقت قريب».و»اإلعالن املشترك» هو 
ــة قدمها غريفيث،  ــودة مبادرة أممي مس
في آذار املاضي، إلى احلكومة واحلوثيني 
حلل النزاع، وخضعت لتعديالت أحدثها 
الشهر اجلاري.ومن بني بنود هذه املبادرة 
ــتئناف  ــامل إلطالق النار، واس وقف ش
وإطالق جميع  ــية،  السياس املشاورات 
ــام ٢٠١٥،  ــذ ع ــرى واملعتقلني.ومن األس
ــارة  اجل ــوده  تق ــي،  عرب ــف  حتال ــذ  ينف
ــي  ــكرية ف ــات عس ــعودية، عملي الس
اليمن، دعما للقوات املوالية للحكومة، 
ــا يحظى  ــة احلوثيني فيم ــي مواجه ف
ــيطرون  ــون بدعم من إيران، ويس احلوثي

ــى محافظات، بينها  ــالح عل بقوة الس
ــمال) منذ ٢٠١٤. العاصمة صنعاء (ش

ــف قتيل، بينهم  وخلفت احلرب ١١٢ أل
ــن  ــة م ــات ٨٠ باملئ ــي، وب ــف مدن ١٢ أل
السكان، البالغ عددهم نحو ٣٠ مليون 
نسمة، يعتمدون على املساعدات، في 
ــانية بالعالم، وفق األمم  أسوأ أزمة إنس
املتحدة.وقالت احلكومة اليمنية، امس 
ــل بإيجابية  ــا تتعام ــني، إنه االول اإلثن
ــترك» املقدم من األمم  ــع «اإلعالن املش م
ــي ألزمة  املتحدة، كمقترح حلل سياس
ــات لوزير  ــي تصريح ــاء ذلك ف البالد.ج
اخلارجية محمد احلضرمي، خالل لقائه 
ــرة تلفزيونية مع املبعوث األممي  عبر دائ
ــق وكالة  ــن غريفيث، وف ــى بالده مارت إل
ــمية..كما بحث  ــاء اليمنية الرس األنب
احلضرمي مع غريفيث عددا من القضايا 

املتصلة بعملية السالم في اليمن.
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ــوال ١٧ عاماً ،فضالً عن  ــاالت بالصحف واجملالت ط ــدت مبق  لطاملا ناش
عشرات احلوارات للفضائيات بالعراق والوطن العربي ،لإلهتمام بآثارنا  
التي نهبت من بواكير التنقيبات قبل قرن ،وبكل عهود حني كان أرشد 
ــرق اآلثار لتباع باألسواق العاملية ،أو ماقامت به  مرافق هدام ،وغيره يس
ــاجدة طفاح من سرقة القالدة السومرية وتقدميها لزوجة القذافي  س
ــرات بنبش املواقع اآلثارية  بزيارتها، وغير الكثير ، بعد احلرية قام العش
لعراق احلضارة ،واآلثار، ومت تهريب أكثر من ١٥ ألف قطعة آثار ،فالسارق 
ــارقيه  ــف اجملتمع يصفق لس ــذا حصل ولألس ــجن ثم يخرج هك يس
ــول على هؤالء  ــية اآلثار أقول : أع ــف الناصرية ومفتش ــي ملتح .بزيارت
ــرقة اآلثار،  ــم تلوث أيديهم بس ــتقبالً فالذين ل ــباب بقيادته مس الش
هؤالء هم بناة الوطن ،ومن يحميه ،ويهتم بآثاره ليس ملصلحة خاصة،  
ــل أغراض غير  ــهادة متنح مقاب ــة ألغراض ذاتيه ولش ــة خارجي أو خلدم
ــق باحلق ألهداف بحثية ..وعلمية..  ــة،  بل عملهم اجلاد هو الناط وطني
ــروت العام املاضي بزيارة لألهل والوطن  ــة تامة،  فور عودتيّ من بي بأمان
ــا البعثة األجنبية،  ــاركت به ،حضرت باليوم الثاني ندوة باملتحف ش
ــه وأراه  ــم ثانيةً  ..ما أملس ــا ،وهذا اليوم زرته ــت لي مداخلة فيه وكان
ــوان يقرأ املوضوع  ــار وطنهم .. من عتبة العن ــن محبتهم بصدق آلث م
ــتهم  آثارنا،وسرقت.ناقش ــت  هرب ــا  ومحتواه،لطامل ــه،  ودالالته،ورمزيت
لساعتني عن أعمالهم باإلكتشاف، والتنقيب، واملتابعة،واحلرص على 
ــار العاملي (أكثر  ــذل فالناصرية خزان اآلث ــظ اآلثار ،جهود جبارة تب حف
ــأل اهللا  ــن ألف موقعاً لآلثار) حتتاج التنقيب،واحلماية ، واإلهتمام،أس م
ــى العراق،فاجلهل بقيمة  ــم بعملهم بهؤالء يبن أن يحفظهم،ويوفقه
ــذا ألتمس دعمهم : بكل مايحتاجون  ــار يؤدي لتخريب األمكنة ..ل اآلث
ــداً ،توفير  ــم الضئيلة ج ــادة رواتبه ــة للتنقيب، زي ــائل علمي من وس
ــات علمية عن التنقيب  ــالهم بدورات،وبعث احلماية الالزمة لآلثار ،إرس
ــة الدولة ..وهناك عدة نقاط  ــارج العراق،وإكمال الدكتوراه على نفق خل
ــارات ج١ ،وكتابي  ــن كتابي الفن ــار بفصول م ــة لإلهتمام باآلث مفصل
ــذي قدمته  ــوز وخبايا ال ــومرية رم ــاء الس ــة في األزي ــة التراثي العالم
ــي مبؤمتر النور  ــرزاق  ..  الذي وقف مع ــم اآلثار عامر عبد ال ــابقاً لعال س
ــدت  الدولي بحضور ٣٥٠ أديبا ً من خارج وداخل العراق ٢٠١٠ الذي ناش
ــجله التاريخ  ــراث العاملي ،لذا موقفه يس ــال آثارنا بالئحة الت ــه إدخ ب
ــي كتابي ( العالمة التراثية في  ــه ووطنه ..أ هديت األنقياء بزيارت ملدينت
ــومرية رموز وخبايا) للسيد طاهر كوين ،والسيد مصطفى  األزياء الس
ــم   ــيد مصطفى جاس ــار - أأمل للحبيب الس ــتير آث ــم -ماجس جاس
ــباب  األنقياء  ــة لهؤالء الش تكملة الدكتوراه باآلثار ألننا بحاجة ماس
ــض ماكتبت من مقدمات ملتحف  ــام زيارتي إهداء مؤلفاتي، وبع .. بخت
ــارة ،ومهدها .. متحفنا  ــومر طفولة احلض الناصرية إيقونة حضارة س
ــت ياعاملنا العامر  ــة اجلديدة .!  لقد جنح ــداً بحلته املُبهج :جميل ج
بحب اآلثار، ونتمنى كل مدراء الدوائر كعامر،لم يعمل قبله أحد مثلما 
قدم آلثارنا ومتحفنا بل بعضهم وبخ بكتاب رسمي لإلهمال والسرقة 
ــابقاً فيما عمل عالم اآلثار عامر  ،وهؤالء الشباب اخمللص النزيه من  س
الكفاءات اآلثارية بحرص دون مصالح  نعرفها متاماً يبغونها ، لذا على 
ــابة مستقبلية، ودعمها لتقود  جميع املدن العراقية تهيئة قيادات ش
ــات القادمة وأن اليتكرر أي  ــتقبالً .. من اإلنتخاب الثقافة العراقية مس
ــل يحاول يلمعه بعض املنافقني كما طلبت املرجعية  ــارق والفاش س
رب اليُجرب)  ،أبتهل  جلميع كادر املتحف الشباب الرائع   ــيدة (اجملُ الرش

بالتوفيق بعملهم املميز خلدمة العراق املقدس  .آثارنا بأعناقكم.
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حيدر حاشوش العقابي

جرح عميق
وبسالة حلم معتق باالنتظار..

عشق كعصفور اصابعي
مير من نافذة  وقتي االخير

وبنصف شهيق اتنفس ركام الشوارع
سأحصي اعمدة االنتظار

كي تأتني ناصعة احلب
ــالة لتكوني  ــابيح الص ــأحصي تس س

امرأة كاملة
تكون حلمي االجمل

ــش  ــا بغب ــي اصطفيه ــادتي الت او وس
االرتعاش,

يطول االنتظار...
الذئاب حولك

حتاول قضم قطعة من نهدك االيسر,
وانا احاول ان امسك هذا التهافت املر

واحميك من الوجع ..
جسدي حبة افيون

نرد يرميه الفقراء
ليعوضوا قمصان بقائهم هنا

على هذه االرض 
متوت القداسة

ويزاول جتار البارات
زيفهم املكرر ..

لن يعد ملكة ذلك الوهج القدمي
فالفرسان 

لم يبق منهم احد
يولد من فروج التبر

الف قاتل..
يولد

من فرج الرغيف
الف قتيل

يولد املغني من عينيك
ــي  يااغنيت ــرك  خص ــارج  مع ــر  وتزده

االخيرةال عليك
سيمر الرهان على ضوء 

حصانك االليف
وستكسرين بترول االغالل
الذئاب مازالت حتوم حولك

ياارنبة شعري 
وانا خائف من هزمية الوجع
خائف ان تسقطي ذات ليل

في غياب قمري 
خائف عليك ان يصطادك نذل خبيث

ويرمي قماش نهديك 
بترعة الشوارع..

خائف عليك من جالد اعمى
ال يعرف شيئا عن صبح احلب

ونقاء االسئلة

هدى حجاجي احمد
كان لدي كالم كثير، كلمات بليغة، 
قة و جاهزة، حتى النية  جمل منسّ
في الصراخ كانت لدي، و لكنني مثل 
كل مرة، فقدت صوتي، راقبت مضي 
اللحظة و أنا صامتة ،، ذاب الصمت 
ــكاري التي ال  ــدي صرخات اف بني ص
ــي ان تخرس عيني ..مرهقة  ترغب ف
ــي وحلظاتي  ــف طرف ذكريات ألني أق
ــي  احللوة وبدال من..تلفت خاليا رأس

ألني أفرط في البكاء دون احلاجة ألن 
ــورني انا  تهطل أن أقع بني يداه ويس
ــه ووقعت ضحية  ــدت جدا عن ابتع
ــي هاوية  ــا عل ــول األرق ..ان ــق حت قل
ــا تصرخ وتذكرني  الفرص التي ايض
ــتنقذ ..ما حيلة قلبي؟ّ! من  انها س
ــاذا تتكرر كل  ــي ؟! مل ــيقنع عقل س
ــتي  ــا من هشاش ــد فيه ــور تزي األم
ــات واألماني  ــاذا تتفق علي اخليب ..مل
ــت؟ تعب الكالم  الغير مكتملة وان

ومللت العتب وانتهت قواي وخارت 
ــي لتختار ان  ــم من ــي ..بربك ك روح
تهجره؟ واذا عدت ماذا تتوقع ان جتد 
من يدان كسرتها انتظاراتها ليداك 
ــن صدقك ملاذا ال اراه بني افعالك  ! اي
ــك .؟ كان األمر  ــا في نوتات صوت كم
أشبه بحلم مزعج استيقظت منه 
ــوات اآلوان عبثا كنت  مبكرا وقبل ف
أحاول معك ملء فراغات األلم التي 

خلفها غيابك.

البينة الجديدة / علي شريف 
ــت الثقافي في  ــة البي برعاي
ــط نظم فريق  محافظة واس
ــداع معرضا  رؤيا الكوت لالب
ــكيلية  التش للوحات  ــا  فني
ــق البيت الثقافي  على حدائ
ــورا غفيرا  ــهد حض حيث ش
ــال  احملافظة٠وق ــاء  ابن ــن  م
مناف  ــي  الثقاف ــت  مديرالبي
املعرض  ان  العتابي:  سعدون 
يأتي بعد فترة توقف بسبب 
ــي اثرت  ــة كورونا والت جائح
ــلبي على احلركة  بشكل س
الثقافية في احملافظة. مشيرا 
ــتمر  الى ان رغم التوقف اس
ــطي  الواس الثقافي  ــت  البي

ــالل املنصات  ــل من خ بالعم
االلكترونية. من جانبه اوضح 
ــعيد مسؤول فريق  سنان س
رؤيا الكوت لالبداع ان املعرض 
ــددا من  ــم ع ــكيلي ض التش
ــي تناولت عدة  اللوحات والت
ــبابية  موضوعات وطنية وش
ــن تضحيات اجليش  فضال ع
االبيض في مواجهة جائحة 
ــت بني  ــك تنوع ــا كذل كورون
او  ــوان  باالل ــمت  رس ــي  الت
ــن قبل  ــاص م ــم الرص بالقل
ــباب الفريق املوهوبني في  ش
ــا على  ــم مثني ــال الرس مج
دور البيت الثقافي في رعاية 

املواهب واالهتمام بها. 

متابعة / البينة الجديدة

النيل  ــن  م ــى مقربة  عل
األزق ومقرن النيلني، وبني 
ــي  ــور الوف ــادة اجلمه وف
ــر  وزي ــح  افتت ــعر،  للش
فيصل  واإلعالم  الثقافة 
ــح فعاليات  محمد صال
ــعرية،  أيام اخلرطوم الش
ــودانية  ــة الس بالعاصم
ــرين  صباح اليوم ٢٢ تش
الثاني ٢٠٢٠، بقاعة وزارة 
التعليم العالي والبحث 
ــي، بحضور مديرة  العلم
د.  ــوم  اخلرط ــة  جامع

ــدوى عبدالرحمن علي  ف
ــر  ــق عم ــه، ود. الصدي ط
ــت  بي ــر  مدي ــق  الصدي
ــوم، وعدد  ــعر اخلرط الش
ــال  ورج ــفراء  الس ــن  م
ــي  الدبلوماس ــلك  الس
العراق،  ــفراء:  س بينهم 
موريتانيا، اليمن، وامللحق 
جنوب  لسفارة  الثقافي 
امللحق  وممثل  ــودان،  الس
خادم  ــفارة  لس الثقافي 
احلرمني الشريفني، وعدد 
من العلماء وأهل اإلعالم 
بينهم  ورموز اجملتمع من 
الدكتور عبدالقادر سالم 

ــني  الفنان ــاد  احت ــس  رئي
بدأت  حيث  السودانيني، 
األول  ــوم  الي ــم  مراس
ــرض كتاب  ــاح مع بافتت
دور  ــض  لبع ــب  مصاح

النشر منها: دار جامعة 
ــة  للطباع ــوم  اخلرط
ــة  مؤسس ــر،  والنش
عبداهللا الطيب الوقفية، 
ــة  ــة للطباع دار األجنح

دار  ــع،  والتوزي ــر  والنش
كمال  ــوراق  وال ــدارات،  م
ــى  إل ــة  باإلضاف ــة،  وداع
الشعر  بيت  ــورات  منش
ــرة الثقافة  اخلرطوم ودائ
ــارقة.وقدمت فقرة  بالش
ــة  توثيقي ــة  افتتاحي
ــو  الفيدي ــيط  وس ــر  عب
ــي  ــا تغن ــدت جانب جس
ــر  الكبي ــان  الفن ــه  في
ــرمي  عبدالك ــاعر  والش
ــال  باألعم ــي  الكابل
ــة،  الفصيح ــة  الغنائي
أعدها اإلعالمي والباحث 

مصعب الصاوي.
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ــاء االجتماع    في حني أن علم
ــرون  إلى   ــاء النفس ينظ وعلم
ــة الفراغ  على  أنها  حالة   حال
ــوب   فيها   ــر  مرغ ــلبية  غي س
ــفات   ــض  الفلس ــي  بع ،   ف
ــفة  ــل  الفلس ــرقية  مث الش
ــة  من   ــة ، رؤي ــة والطاوي البوذي
ــة الذاتية  ــالل  وهم الطبيع خ
ــن   ــه  ع ــي  بحث ــتقلة .ف املس
ــي  نصه   ــة  ف ــذات  املوجوع ال
املنشور  في  صحيفة  « املثقف 
ــراغ  بالف ــاً  « رجم ــاً    « حديث
ــالح   ف ــاعر  الش ــا  يحيلن  ،  »
ــابندر  إلى تلك  املعضلة   الش
ــة  املتمثلة  ب « الفراغ «  األزلي
، إنه منط احلياة الذي سطا  من  
ــنا حتى  ــا  على نفوس خالله

أصبح يرجمنا  :
الفراغُ  السطوة

رجماً... على قيد النسيان
نزفاً

منلة الوقت تشاكلت
وحبة قمح تتصاعد حفرة

غلتها ...
كسوف الوقت خوفاً

يستعجلها ..... غراب
املساء

ــع  ــة - ، تدف ــت كان – منل والوق
حبة قمحها - ذواتنا -  إلى غلة 
ــتعجلها  غراب   حفرتها ليس
ــؤم   ــاء  -  كناية  عن  الش املس
ــاعر هنا رهني  ــدان ، الش والفق
غرفته ، واملسافة التي تفصله 
ــاله   عن بابها – صوت رنة مرس
ــة ،  ــك الرن ــكان تل –  كان بإم
ــاذه من ذلك الفراغ الرهيب  إنق
ــلل تلك الكلمات من  لوال تس

فتحة باب غرفته :

سمعي على قيدِ (رنة مرسال)
منتصف فتحة باب

الغرفة .....
مطرقة السؤال .....

حان وقت العشاء
ــاكه  ــع إمس ــا وم ــاعر هن الش

مبطرقة السؤال :
« حان وقت العشاء « 

ــى  إل ــت  الوق ــذات  ب ــا  يحيلن
السؤال الفلسفي الكبير :

ــط هذا  ما حقيقة وجودنا وس
ــذي يحيطنا من كل  الفراغ ال
ــي العالقة بني  ــا ه ــب ، وم جان
ــود ومعرفتنا به ؟ ،  جوهر الوج
ــراغ ال ميكن رؤيته  ــع أن  الف وم
ــا هو ،  ــزال تبدو كم ــت ال ت ،  أن
ــيئاً خاطئاً  ال يبدو أن هناك ش
ــك هناك  ــن بداخل ــك ، لك في
ــيء خاطئ يعيقك ، أو كما  ش

يقول : 
توسلت التأجيل قليالً

أمتت غلق الباب متاماً
ــؤال ..؟ امتت غلق  ــال كل س ح

الباب
حد النسيان

ــاعرية الفراغ هنا  تكشف  ش
ــم ال يوصف من  ــن تاريخ مه ع
ــارات احملددة  ــع املس ــالل تتب خ
للذات املأسورة به ، واملتداخلة 
فلسفياً ، بهجرتها املفاهيمية  
داخلها  أوالً ، بينما  تركز  ثانياً  
ــن  ــورة وع ــذات    املأس ــن  ال ع
البعيدة حتى عن   ــاراتها  خس

الغفوات :
حتى لم تعد

غفواتكَ
أن تعدَ خساراتكَ

فاغمضِ عينيك .

متابعة / البينة الجديدة
ــن  ــز م ــة .. حي ــكان واملكان امل
ــدا لفتنة  ــال ومتجي ــة احل أناق
ــة ذوقه وفداحة  الفن وفصاح
التخييل واإلبداع حيث القول 
باإلبداع يؤثث املكان ويعلي من 
ــق نذر جتاه القامات  القيمة وف
والتجارب والرموز. هكذا ووفق 
ــة مينح املكان  رؤية مخصوص
ــا  ــن عناوينه ــيئا م ــه ش زائري
ــفتها. من هنا  وفلس وبوحها 
ــنوات  ــل س ــان يحم ــر الفن م
التجربة ويرنو إلغنائها باملزيد.
وهنا يرنو الفنان األمهر إلى أن 
يتمثل املكان شيئا من جتربته 
ــح أبوابه على  في معرض يفت

ــغف  وأمام وجتاه أصحاب الش
ــكيلي والتلوينات  بالفن التش
ورواد  ــة  احلرفي ــكارات  واالبت
ــرض  لع ــدة  املع ــاءات  الفض
ــكيلي  التش ــي  الفن ــداع  اإلب
اجلمالي مبا ميكن معه توسيق 
ــن ودوره االجتماعي  ــرة الف دائ
ــي  والثقاف ــادي  واالقتص
هذا  عموما.تدخل  ــاري  واحلض
في  ــك  نفس لتخال  ــاء  الفض
ــدى  أو بإح ــي  أوروب ــد  رواق ببل
ــم املتطورة  ــات العال غاليريه
ــودة  ــكان وج ــة امل ــرا ألناق نظ
ــي  اخلارج ــكله  لش ــداد  اإلع
والداخلي في ضرب من جمالية 
ــام مختلف  أم املفتوح  اإلطار 

ــكالها.  وأش الفنية  ــال  األعم
الداخلية  جودة في الهندسة 
ــرواق  ال ــة  لباعث ــود  يع ــذا  وه
ــا  ــه ووعيه ــة فكرت ومهندس
ــة اخلبرة  ــي وهي صاحب اجلمال
ــب العلمي من  واملعرفة واجلان

والنتيجة  ــص..  التخص حيث 
حتفة فنية اسمها «موزاييك» 
ــة من  ــاء.في ضاحي فسيفس
ــر حتديدا  ــي النص ــس وبح تون
بعثت احملبة للفن والصناعات 
ــرف وإبداعات  ــة واحل التقليدي

بن  ملية  ــة  املهندس ــني  احلرفي
ــذا الرواق  ــي ه ــة الفرين خليف
ــى  عل ــدد  متج ــدمي  ق ــم  وحلل
والثقافة  والفن  باالبداع  صلة 
ــة عموما وكان  وتونس اجلميل
ــي  وه ــق  يتحق ــا  حلم ــك  ذل
ــد الفن واملعمار  خريجة معه
ــنة ١٩٨٢ مع نيلها  بتونس س
ــة الداخلية  ــهادة الهندس ش
حيث عملت في أشهر مكاتب 
املعمار في تونس ومنها مكتب 
أحمد بوسالمة وهي الدارسة 
ــاتذة  األس ــن  م ــدد  ع ــى  عل
ــكيليني  التش ــني  والفنان
ــلتوت  ش باخلصوص  ــم  ومنه
ــني التليلي  وبن محمود وحس

ومميطة، وتنقلت في دراستها 
ــا  ــات م ــف الورش ــني مختل ب
ــرة ومعرفة  ــوز خب ــا حت جعله
ــكال  األش ــف  مختل ــي  ف
كالنحت  الفنية  ــرات  والتعبي
واخلزف والصورة. وقد كان الفن 
ــتمرار في  ــرا لديها باس حاض
حرصها على التعلم واملتابعة 
ــم اجنذابها إلى  ــغف رغ والش
ــة الداخلية التي هي  الهندس
ــن قائم بذاته وهو ما مكنها  ف
ــني  ــى احلرفي ــرف عل ــن التع م
ــذي يتقد  ــم اجلميل ال وعامله
ــت عملهم  ــا وإبداعا وتابع فن
العديد من  الدقيق لتكتشف 

املوهوبني منهم.

الفراغ كشرط إنساني هو 
إحساس بامللل العام واالغتراب 
االجتماعي والالمباالة ،  غالباً  ما 
يصاحب  الشعور  بالفراغ  عسر  
املزاج   ، االكتئاب  ، والوحدة  ، 
وانعدام  التلذذ  ،  واليأس  ، أو غير 
ذلك من االضطرابات  العقلية  / 
العاطفية  ، مبا في ذلك اضطراب 
الشخصية الفصامية  ،  وما  
بعد الصدمة ،  واضطراب  
نقص  االنتباه  وفرط احلركة ،  
واضطراب الشخصية احلدية ، 
الشعور بالفراغ  هو أيضاً جزء  
من  عملية  طبيعية للحزن ، 
نتيجة  موت  شخص  عزيز ، أو 
تغييرات  مهمة  أخرى ، ومع ذلك 
، فإن  املعاني  اخلاصة   للفراغ   
تختلف  باختالف  السياق  
والتقاليد  الدينية  أو الثقافية  
التي  تستخدم  فيه .

قراءة / احمد فاضل

6ثقافية

علي الوائلي

عشتار  يا مالكي 
 زهرتي التي ابحث عنها 

بني صراع وسكون 
متلمساً همسات صوتها 

ذكرى يقظة
اوهمني بها املعبرون
انها اضغاث احالم

تنهيدة مجنون
تشعل شغف كل ليلة 

سادها االشتياق
تقتل صمت االنتظار 
محدثة فوضى عارمة 

توقض احللم النائم
بأنامل عاجزة 

لبلبل بال اجنحة
فقد تغريده 

امام صوت الذكريات
مفتشاً بدمعة يأس عن امل 

      بطرق عارية 
شهدت قبل اعوام 

اعدام جائع
اراد انقالب النص 
على شبيه لوحة

اضاعت مالمحها 
لتكون صورة باهتة

رسم مليكتي 
حافية القدمني 

 تتراقص رغم لغة الغدر 
على سمفونية الطني

تداعب انامل الشمس 
قبل ان يجف القلم

وتعلن صرخة صمت 
على رضاب الورد 

بصوت الندى
فرغةً اضطرابات رأس متخم بفوضوية  مُ

فكر
قضى االربعون ومازال يتأمل رؤيا ضرير 

تناغم ابنة القمح .

@Ü»i@›‡nÿÌ@%@ÊaÏÌÖ
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احمد فاضل

فالح الشابندر
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يوسف  الصغير  إبني  فاجأني 
وهي  ما كتبه عني  لي  أرسل  وقد 
القصيدة الرابعة في مشوار حياته 
 ٢٠٢٠/١١/٢٣ الغض ففي صبيحة 
من يوم االثنني كانت هذه الكلمات 
شيئا  له  أصحح  ولم  رتوش  بال 
أشكر   .. وشوقه  وبراءته  بعفويته 
اهللا تعالى على فضله ونعمه التي 

ليوسف  وأمتنى  حتصى  وال  تعد  ال 
العمر املديد واحلظ األوفر والصحة 

التامة .

أنا أشتاق إليك

يوسف واثق
أبي عندما أستيقظ 

وأرى ثيابك على األريكة 
تنهار دموعي

وأمتنى أن تعود األيام
وتبقى دائما بجنبي

ألنني أحبك وأشتاق إليك يا أبي
ومتر األيام بصعوبة  

ألنك بعيد عني.

ÚÓœb‘q@·«aäi



albaynanew@yahoo.com

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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8تقارير

الزهراء (ع ) تعدّ املرأة الوحيدة من بني نساء املسلمني التي 
اختارها الرسول (ص) لتخرج معه يوم املباهلة

مـتـابـعــة و اعـــــــــداد
البينة الجديدة

فاطمة الزهراء ( عليها السالم) ولدت 
ــت النبي  ـــ) بن ــة -١١ ه ــوم (٥ للبعث ي
ــلم) ،  محمد (صلی اهللا عليه وآله وس
أمها السيدة خديجة عليها السالم، 
ــي أحد  ــي (ع)، وه ــام عل ــا اإلم وزوجه
ــن  ــة، الذي ــاء اخلمس ــاب الكس أصح
ــن  ــم. وم ــة بعصمته ــد اإلمامي تعتق
أوالدها اإلمام احلسن، واحلسني عليهما 
السالم، وزينب (ع)، وهي املرأة الوحيدة 
التي اصطحبها النبي (ص) لـمباهلة 
ــورة الكوثر  تها س ــارى جنران.خصّ نص
ــر واإلطعام  ــات التطهي ــملتها آي وش
ــا وفضيلتها أحاديث  ه ــي حقّ ووردت ف
ــث اعتبرها أبوها  لوالك والبضعة؛ حي
بضعة من نفسه (ص) وغضبها غضب 
اهللا ورضاها رضاه.وبعد وفاة رسول اهللا 
ــلم)، بويع لـ  ــی اهللا عليه وآله وس (صل
ــقيفة على أن يكون  ــي بكر في الس أب
ــلمني، لكنَّ  ــى املس ــة عل ــو اخلليف ه
ــا رأت  ــة؛ مل ــت البيع ــراء (ع) رفض الزه
د  ــر التي أكّ ــاً لبيعة الغدي فيها نقض
ــي بن أبي  ــتخالف عل فيها النبي باس
ــده لتولي  ــالم ) بع ــب (عليه الس طال
ــت فاطمة من  نع ــلمني. ومُ ــور املس أم
اإلرث وكذلك التصرف في األموال التي 
ــص لها النبي (ص) في قضية  قد خصّ
رفت  ــةً عُ ــت خطب ــه ألق ــدك، وعلي ف
أثناء  ــد أصيبت  بـاخلطبة الفدكية.وق
اقتحام منزلها من قبل أنصار أبي بكر 
بأمر منه وحتت إشراف عمر بن اخلطاب 
ــن اإلمام علي وممن كان  ألخذ البيعة م
معه في البيت عنوةً -وذلك بعد رحيل 
ــا الفراش في  ــل- مما ألزمه ــا بقلي أبيه
ــرة األخيرة من عمرها، إلى أن أودى  الفت
ــنة ١١  بها ذلك في ٣ جمادى اآلخرة س
للهجرة. وقد وُورِي جثمانها الثرى ليالً 
فية.تسبيحات الزهراء  وبطلب منها خُ
ــي األعظم (صلی اهللا  ذِكر علّمها النب
ــا، ومصحف  ــلم) إياه ــه وآله وس علي
ــاءات ربانية  ــمل إلق فاطمة الذي يش
ــه اإلمام علي  ــا فاطمة، وجمع ته تلقّ
ــا األئمة من  ــي صحيفة، تَداوَله (ع) ف
ــب العصر عجل اهللا  ولدها، إلى صاح
تعالى فرجه.PNG كما تعتقد الشيعة.
ــيدة  ــن ألقابها الزهراء، والبتول، وس م

نساء العاملني، ومن كناها أم أبيها وأم 
األئمة.

حياة الزهراء(ع)
ــة  ــراء (ع) الرابعة أو اخلامس تُعدّ الزه
ــا  ه ــي، وأمّ ــن أوالد النب ــول- م ــى ق -عل
ــى زوجات  ــي أول ــة، ه ــيدة خديج الس
ــون أنّ  ــد أجمع املؤرخ ــي (ص). وق النب
ــة وبالتحديد في  ــا كان في مك مولده
بيت السيدة خديجة، الواقع في زقاق 
ــرب من  ــاق احلجر بالق ــن وزق العطاري

املسعى.
الوالدة و النشأة

ــيعة والدتها في  لت مصادر الش ــجّ س
ــاءً على  ــادى اآلخرة. وبن ــوم ٢٠ جم الي

ــدت الزهراء  ــائد لديهم، ول ــرأي الس ال
في السنة اخلامسة لـلبعثة النبوية. 
ــنة واجلماعة،  أما الثابت عند أهل الس
ــل البعثة بخمس  أن والدتها كانت قب
ــي  ــد والكفعم ــه املفي ــنوات. وأثبت س
ــن البعثة.نظراً  ــنة الثانية م ــي الس ف
ــوص التاريخية حول حياة  لقلة النص
ــة - حتى فترة  فاطمة (ع) في الطفول
ــي (ع)-  ــام عل ــا باإلم ــل زواجه ــا قب م
ــب التعرّف على مفاصل حياتها  يصع
ــاهدا  ــذه املرحلة. فقد كانت ش في ه

ــفية املفروضة  على التصرفات التعسّ
هة  ــش املوجّ ــركي قري ــل مش ــن قب م
ــد أن ظهرت الدعوة  ــا، وذلك بع لوالده
النبوية إلى العلن. باإلضافة إلى ذلك، 
لم متض من طفولتها إال بضع سنوات، 
حتى دخل بنو هاشم ومناصري النبي 
ــاملة، أيام  ــروف املقاطعة الش ــي ظ ف
ها  ــدت أمّ ــي طالب.كما فق ــعب أب ش
ــو طالب عمّ  ــام طفولتها، وارحتل أب أي
أبيها - وهو محامي الرسول (ص) األول 
بعد وفاة جده عبد املطلب- . ومن أهم 
ــذه املرحلة، هي مؤامرة  األحداث في ه
ــول، وهجرة النبي  ــش لـقتل الرس قري
ــالً، وبالتالي  ــة لي ــة إلى املدين من مك

هجرتها مع سائر الفواطم إلى املدينة 
ــی اهللا عليه  ــاً لهجرة والدها (صل تبع
ــلم ) وذلك حتت رعاية علي بن  وآله وس

ابي طالب (ع).
الخطبة و الزواج

ــأن كبار  ــة ب ــادر التاريخي ــرت املص ذك
ــى خطبتها  ــد أقدموا عل الصحابة ق
ــرة إلى املدينة، إال أن من بني  بعد الهج
ــالم) هو  ــع، كان علي (عليه الس اجلمي
اخملتار ليصبح صهراً للنبي (صلی اهللا 
ــدم بعض كبار  ــلم ).وأق عليه وآله وس

ــالم االوائل، أو  قريش من معتنقي اإلس
ــيدة  من أصحاب املال، إلى خطبة الس
ــر وعمر،  ــل أن أبا بك ــة (ع). ونق فاطم
ــاً أقدموا  ــن بن عوف أیض وعبد الرحم
علی ذلك. فلم ينل أحد منهم القبول. 
ــول لهم: [يا  ــكان يأتى الردّ من الرس ف
اء. أو كما ذكرت  ر بها القضَ فالن] انتَظِ
ــات قال أحدهم آلخر: «إنه  بعض الرواي
ــي موقف أن  ــرَ اهللاَّ فيها».وف ينتظرُ أَم
الرسول أقسم باهللا بأن لو كان في أهل 
ــي زوجها إياه، وقال:  بيته خيراً من عل
«ما أنا زوّجتك ولكن اهللا زوّجك». تقول 
ــول  بعض الروايات أن جبرئيل أمر الرس
(ص) ليزوّجها علياً، فإن اهللا قد رضيها 
ــرّ االمام علي بن  ــه ورضيه لها.كان مي ل
ــائر املهاجرين-  ــب (ع)- كس ــي طال أب
ــهور التي تلت  بظروف صعبة في الش
ــاع درعه إزاء  ــى املدينة، فب ــرة إل الهج
ــن النبي (ص).وكان  الصداق باقتراح م
ــوال أو ذي احلجة،  ــهر ش الزفاف في ش
ــنة الثانية للهجرة، بعد غزوة  من الس
بدر على املشهور،أو في السنة الثالثة 

بعد أحد.
األوالد

اتفقت كلمة الباحثني على أن كالً من 
ــني، وزينب، وأم كلثوم،  احلسن، واحلس
ــالم)  ــم الس ــراء (عليه ــم أوالد الزه ه
ــيعة وبعض مصادر  ــاً ملصادر الش وفق
ن  ــنة، هناك ولد آخر اسمه مُحسِ الس
ن) للزهراء الذي طرحته على  (أو مُحسَّ

إثر ما تعرضت له بعد وفاة أبيها (صلی 
اهللا عليه وآله وسلم ) بقليل.

الحياة الزوجية
ــواع االبتالءات  ــراء ( ع) أن ــت الزه حتمل
ــات حياتها الزوجية.  بالتزامن مع بداي
ــا ذكروا بأن ذات مرة، لم جتد طعاماً  كم
ملدة ثالثة أيام وأن احلسنني قد اضطربا 
علیها من شدة اجلوع. كانت تتقاسم 
ــا  خادمته ــع  م ــة  املنزلي ــف  الوظائ
ــول (ص)  ــد أن اختارها الرس ــة بع فض

ــاعدتها.لم تنادِ فاطمة زوجها إال  ملس
بالتقدير واالحترام. كما كانت تخاطبه 

بأبي احلسن في حضور اآلخرين. 
من وفاة النبي إُّـ وفاتها

ــهد أحداثاً عدة حصلت  إن التاريخ ش
للزهراء (ع) في الفترة األخيرة املنتهية 
ــه اعتراها حزن  ــا. فذكروا أن إلى وفاته
ــوا بأنهم  ــاة أبيها، ونقل ــديد إثر وف ش
ــك،[ ومن  ــد ذل ــا تضحك بع ــم يروه ل
ــقيفة،  ــي حادثة الس ــم الوقائع ه أه
واالستيالء على اخلالفة، وتبعه غصب 
ــاء خطبتها  ــى إلق ــذي آل إل ــدك، وال ف
أواخر  ــي  الصحابة.وف ــى  عل الفدكية 
ــهد  حياتها أوصت علياً (ع) بأن ال يش

أحد جنازتها ممن ظلمها، وأن ال يصلّي 
عليها أبو بكر وعمر، فدفنها علي ليالً 

ولم يُعلمهما بذلك.
الفضائل

ــراء (ع) في  ــرت فضائل عديدة للزه ذك
ــير  ــخ والتفس ــث والتاري ــب احلدي كت
ــأ قرآني،  ــا منش ــم له ــا، فقس وغيره
ــارك  وتش واملباهلة،  ــر  التطهي كآيتي 
ــائر أهل البيت  الزهراء، النبي (ص) وس
ــبب نزولها،  ــالم) ، في س (عليهم الس
والقسم اآلخر منقولة كما في حديث 

ثة. البضعة وتلك التي تصفها باحملدّ
العصمة و الطهارة

ــيدة الزهراء  ــيعة بأن للس تعتقد الش
مقام العصمة؛ لكونها أحد مصاديق 
ــل  ــث أراد اهللا أله ــر، حي ــة التطهي آي
ــة من كل  ــارة والنزاه ــت(ع) الطه البي

جنَس ودنَس.
اِّـنزلة عند اهللا ونبيه

ــة على أن  ــيعة االمامي ــت الش أجمع
ــار  ــة األطه ــدر األئم ــراء (ع) تتص الزه
ــة واملنزلة، وذلك  ــن ولدها- في املرتب -م
ــول اهللا (صلی اهللا عليه  بعد أبيها رس
ــن أبي  ــا، علي ب ــلم ) وزوجه ــه وس وآل
ــد ذكرت املصادر الروائية  طالب (ع). وق

ــرف بـحديث لوالك،  ــيا، ع حديثا قدس
ــكال مختلفة، في أحدها  وقد ورد بأش
ــق فاطمة  ــموات بخل يُناط خلق الس
(عليها السالم) ورسول اهللا (صلی اهللا 
ــلم ) واإلمام علي (عليه  عليه وآله وس
ــالم) و روي عن النبي (ص) أنه قال:  الس
يغضب اهللا عز وجل. لغضبها، ويرضى 

لرضاها.
بضعة الرسول

ــه، ويحترمها  ــول يحبّ ابنت كان الرس
ــره، ويدل على  ــاً واحتراماً قلَّ نظي حب

ــروف للنبي،  ــذه العالقة، حديث مع ه
ــا: «يؤذيني ما آذاها، وينصبني ما  عنه
أنصبها»، أو: فاطمة «بَضعة مني» و: 
ــرّني، ومن ساءها  ــرّها فقد س «من س
ــاً لروايات أخرى:  ــاءني»، وطبق فقد س
». ونقل هذ  ــيّ ــزّ البريّة عل «فاطمة أع
ثني القدامى من الشيعة  احلديث احملدّ
ــنة أحمد بن حنبل  كـاملفيد ومن الس

بعبارات مختلفة.
آية املباهلة

ــدّ املرأة الوحيدة من  إن الزهراء (ع ) تع
ــي اختارها  ــلمني الت ــاء املس بني نس
الرسول (ص) لتخرج معه يوم املباهلة، 
ــة.  ــة املباهل ــي آي ــة ف ــرت الواقع ذُك
ــادر احلديثية  ــير واملص وطبقاً للتفاس
ــة، فإنَّ آية املباهلة قد نزلت  والتاريخي
في أفضلية أهل بيت الرسول (عليهم 
ــه.  أهلَ ــم  تعتبره ــث  حی  . ــالم)  الس
فاصطحب الرسول (ص) فاطمة وعلي 

يا نصارى جنران. واحلسنني متحدّ
الوفاة والتشييع والتدفني

ذكرت املصادر إن السبب الذي أدى إلى 
ــالم)  الزهراء (عليها الس ــهاد  استش
ــت أحداث  ــي رافق ــات الت ــي اإلصاب ه
ــقيفة، مما  ــا والس ــاة أبيه ــا بعد وف م
ــهيدة. ألزمتها الفراش حتى ماتت ش
ــة املؤرخني على أنّها  وقد اتفقت كلم
توفيت سنة ١١ للهجرة، وإمنا اختلفوا 
ــهور  ــهره ويومه، واملش ــي حتديد ش ف
ــن  ــث م ــی الثال ــهدت ف ــا استش أنّه
ــتند هذا القول،  ــادى اآلخرة، ومس جم
ــادق (ع)،  ــي عبد اهللا الص ــة عن أب رواي
ــول بأنه حدث  ــب البعض إلى الق وذه
في ١٣ جمادی األولی وفقاً لروایة أخری 
ــادق (ع)، حیث قال: إن  ــن اإلمام الص ع
ــول اهللا (صلّی  فاطمة مکثت بعد رس
ــبعین  ــة وس ــه وآله ) خمس اهللا علی

یوماً. 
اِّـدفن

ــيم جتهيز  نظرا ملا قد أجري من مراس
جثمان الزهراء (ع) وتشييعها ودفنها 
ــار، بقي  ــداً عن األنظ ــل وبعي في اللي
ــر مخفياً على الناس، لكن  محل القب
تُذكر عدة مواقع محتملة ملدفنها:إما 
في بيتها. أو بني قبر رسول اهللا ومنبره 
ــرة  مقب ــن  م ــة  بناحي ــة.او  الروض أي 

البقيع.
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روي عن النبي (ص) أنه قال: يغضب اهللا عز وجل لغضبها ويرضى لرضاها وتحملت 
الزهراء ( ع) أنواع االبتالءات بالتزامن مع بدايات حياتها الزوجية
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ــب  ــم تنته، بحس ــام ٢٠١١ ل ــروف ع ظ
الصحفي، أحمد السهيل، الذي شارك 
ــرات  ــام ٢٠١١، وتظاه ــرات ع ــي تظاه ف
تشرين اول ٢٠١٩.ويقول السهيل إنه «ال 
ميكن القول بوجود أي غاية غير الغايات 
ــرار قانون  ــة إق ــن محاول ــية م السياس
جرائم املعلوماتية، خصوصا أنه يتزامن 
ــديد للنظام  ــعبي ش مع حالة رفض ش
ــام». ع ــكل  بش ــي  العراق ــي  السياس
ويضيف السهيل «هذه األجواء الرافضة 
ــة  ــرت فرص وف ــية  السياس ــة  للعملي
ــيني على اختالفهم  للفاعلني السياس
ــق أمام أي حراك  ــادرة بقطع الطري للمب
ــات ضمن  ــع احلري ــل قم ــعبي، وجع ش
ــى حماية النظام  إطار قانوني يهدف إل
ــة،  ــوات معارض ــن أي أص ــي م السياس
ــري مبخالفات  ــع يج ــد أن كان القم بع
قانونية واضحة».ويقول رئيس جمعية 
ــن حرية الصحافة، مصطفى  الدفاع ع
ــخة املكتوبة عام ٢٠١١  ناصر، إن النس
ــيئة وخطيرة للغاية وتعود بالعراق  «س
ــا  ــا أنه ــوري»، مضيف ــد الديكتات للعه
ــرة البرملان». ــن ذاك ــى م ــب أن متح «يج
ــام ٢٠١١ عقوبات  ــخة ع ــملت نس وش

ــد لـ»جرائم»  ــجن املؤب ــى الس تصل إل
ــمعة  ــاءة إلى س ــددة، منها «اإلس متع
ــما  ــتخدم اس البالد»، أو احلبس ملن اس
ــتعماله لإلنترنت.وقال  وهميا خالل اس
نائب في البرملان العراقي ، إن جلنة األمن 
ــون جرائم  ــادت صياغة قان ــاع أع والدف
املعلوماتية ومت اقتراح تغيير عنوانه إلى 
ــة اجلرائم االلكترونية»،  قانون «مكافح
ــمولية،  كون هذا التعريف أكثر دقة وش
من حيث اجلرائم التي ترتكب بواسطة 
ــف النقالة أو ألواح  ــوب أو الهوات احلاس
ــيتم  ــي س ــاز الكترون ــاد أو أي جه اآليب
ــخة  ــتقبال.واضاف أن النس إنتاجه مس
املوجودة حاليا لم تطرح للنقاش وجرى 
ــن أصحاب املصلحة  تعديلها بعيدا ع
ــن املقترحات التي  كما مت جتاهل عدد م
ــي «أفضل»  ــتدركا «ه ــا»، مس قدمناه
ــخة ٢٠١١ لكنها ال تزال حتتوي  من نس
ــن «النقوصات».اما النائب في  الكثير م
ــادي يقول إن  ــي، بدر الزي ــان العراق البرمل
ــودة «القانون ستقضي على املئات  مس
ــاالت االبتزاز االلكتروني»، مضيفا  من ح
ــكيل  ــتتضمن تش في بيان أن  أنها «س
ــم املعلوماتية،  ــة خاصة بجرائ محكم
يحدد من خاللها العقوبات التي وضعت 
ــاس باحلريات  على املبتز من دون أي مس

العامة».ويحتج ناشطون عراقيون على 
ــن أن «التعريفات  ــودة معتبري نص املس
الفضفاضة» ملواد قانونية جرمية ميكن 
أن تستخدم من قبل السلطة إلسكات 
ــا تبدو  ــا أنه ــعبية، كم ــة الش املعارض
ــب  كما لو كتبت على «عجالة».وبحس
ــؤون القانونية،  اخلبير العراقي في الش
ــروع القانون  ــإن مش ــي التميمي، ف عل
ــف مقتضبة وهي  ــى «تعاري يحتوي عل
ــرف»، كما أن «مواد القانون  حتتاج ان تع
ــب مع أهمية القانون». قليلة ال تتناس
ــي مردان،  ــط العراقي، عل ويقول الناش
ــدو وكأنها  ــون التي تب ــارات القان إن عب
ــل «االعتداء  ــى عجالة»، مث كتبت «عل
ــرية  على املبادئ والقيم الدينية أو األس
ــي ميكن أن تعني أي  أو االجتماعية» الت
ــادات االجتماعية  ــيء من النقد للع ش
ــة باحلريات. ــى املطالب ــائرية وإل والعش
ــذه عقوبة  ــودة القانون ه ووضعت مس
السجن من (٧-١٠) سنوات والغرامة ملن 
ــوب بقصد  ــتخدم اإلنترنت واحلاس يس
«االعتداء على املبادئ والقيم الدينية أو 
أو االجتماعية».ويضيف مردان  األسرية 
إن «للسلطة سوابق كثيرة باستخدام 
ــق مصاحلها،  الضبابية لتحقي ــة  اللغ
ــال زواج (الفصلية)  ــد مث ــن أن ننتق ميك

ــم وفقا  ــائرية) ونحاك ــة العش أو (الدك
ــذا».وزواج الفصلية هو عرف  للقانون ه
ــائري قدمي – وما يزال يستخدم في  عش
ــوع من التعويض ألهل  أحيان نادرة- كن
ضحايا جرائم القتل، مبنحهم «عرائس» 
ــدون أي التزامات أو  ــة القاتل ب من عائل
ــذ آرائهن.وحتى  ــوق لهن أو حتى أخ حق
في املواضيع األكثر حتديدا مثل «القيم 
ــف واضح ملا  ــإن غياب تعري ــة» ف الديني
ــد يكون مدعاة  يعنيه هذا املصطلح ق
ــب  ــاكل القانونية بحس للتجرمي واملش
ــني علي، املعروف  الناشط واملدون حس
بـ(حسني تقريبا).ويقول علي، وهو طالب 
ــابق، إن علماء دين كبارا  علوم دينية س
يقولون إن «املسلمني مختلفون بينهم 
ــيء ابتداء من  ــير في كل ش في التفاس
صفات اهللا ووصوال إلى أحكام الوضوء»، 
ــنحدد ماهي القيم  ويتساءل «كيف س
الدينية إذاً؟»ويعتقد التميمي أن «عقوبة 
ــاس بالقيم الدينية واألسرية غير  املس
ــق للقانون في  ــل املطب ــة، وتدخ واضح
إشكالية فهم النص».ويشير التميمي 
في حديث ملوقع «احلرة» إلى أن «مشروع 
ــب احملرض حتى وإن لم تتم  القانون عاق
ــدأ العقوبة  ــف مب ــة، وهذا يخال اجلرمي
ــال عقوبة على  ــن املادي ف ــاء الرك النتف
النوايا».وتشير املادة ١٦ من القانون إلى 
ــا جرمية التحريض كل  أنه «يعد مرتكب
ــترك  ــاعد أو اتفق أو اش من حرض أو س
مع الغير على ارتكاب جرمية من اجلرائم 
ــذا القانون، فأن  املنصوص عليها في ه
ــع اجلرمية عوقب بنصف العقوبة  لم تق
ــطون  ــا قانونا».وانتقد ناش ــررة له املق
ــون ما يبدو أنه «حتيز» في نصوص  عراقي

ــب  ــح احلكومة.فبحس ــون لصال القان
ــإن  ــالم، ف ــد الس ــد عب ــط، أحم الناش
ــات  ــم يفرض على مؤسس ــون ل «القان
ــا يتعلق بتصريحاتها أو  الدولة قيودا مب
طريقة خطابها، ما يعني إن الهجمات 
والتحريض ضد الناشطني مسموحة أو 
ــالم  متغاضى عنها».ويضيف عبد الس
أن «رؤساء وزارات مثل عادل عبد املهدي، 
ــم الوزارات  وقادة أمنيني ومتحدثني باس
األمنية افتروا وحرضوا على املتظاهرين 
وأدى  ــرات،  امل ــرات  عش ــطني  والناش
ــم الكاذبة إلى  ــم ومعلوماته حتريضه
شقاق اجتماعي بني العراقيني، بدون أن 
رئيس جميعة  أحد».ويقول  يحاسبهم 
ــى  مصطف ــة،  الصحاف ــن  ع ــاع  الدف
ــرعني جتاهلوا اقتراحات  ناصر، إن «املش
ــات  ــرمي خطاب ــة بتج ــات املدني املنظم

ــل  والتضلي ــض  والتحري ــة  الكراهي
والتزييف الناجت عن اجليوش االلكترونية 
ــرمي األحزاب التي  ــة لألحزاب وتغ التابع
انشأت تلك اجليوش».وطالب ناصر أيضا 
بتجرمي أية جهة رسمية او حزبية يثبت 
ــها على املواطن من دون أوامر أو  جتسس
ــير الفقرة الرابعة  رخصة قضائية.وتش
ــخة القانون املعدلة  من املادة ٨ من نس
ــجن  مدة التقل  ــه «يعاقب بالس إلى أن
ــنوات  والتزيد على عشرة  ــبع س عن س
ــنوات وبغرامة التقل عن (١٠٠٠٠٠٠٠  س
ــي والتزيد  ــار عراق ــني دين ــرة مالي ) عش
على (١٥٠٠٠٠٠٠ ) خمسة عشر مليون 
ــتخدم شبكة  دينار عراقي  كل من اس
ــوب  ــد اجهزة احلاس ــة أو أح املعلوماتي
ــد االعتداء على  ــي حكمها بقص وما ف
ــرية او  ــم الدينية او االس ــادئ والقي املب

االجتماعية «.ويأتي اجلدل حول مسودة 
ــراق منذ  ــهد الع ــون في وقت يش القان
ــبوقة  ــام حركة احتجاجية غير مس ع
ــب خاللها  ــا، طال ــا وعفويته بحجمه
ــل  ــر كام ــني بتغيي ــات آالف العراقي مئ
ــية ومحاربة الفساد  للطبقة السياس
ــني اخلدمات.لكن زخم  ــة وحتس والبطال
ــي البالد تراجع  ــة االحتجاجية ف احلرك
مطلع العام بفعل تفشي وباء كوفيد-
ــط التوتر بني واشنطن وطهران  ١٩ ووس
ــي العراقية.وخنقت احلركة  على األراض
ــأة حملة خطف واغتيال  أيضاً حتت وط
ــدن جنوب  ــداد وفي م ــطني في بغ ناش
العراق.وتتهم األمم املتحدة «ميلشيات» 
ــرات عمليات اخلطف  ــا خلف عش بأنه
ــابيع  والقتل، وقعت معظمها في األس

األخيرة جنوباً.

ــنوات، أثارت مسودة قانون «جرائم املعلوماتية» العراقي جدل بني  منذ بدء النقاش حولها قبل س
ــأن العقوبات التي تصل إلى السجن ١٠  أعوام وغرامات  ــطني ومشرعني عراقيني، خاصة بش ناش
ــت منظمة هيومن رايتس ووتش بني كتابة مجلس  ــأن احلريات.وربط كبيرة، وهو ما يثير القلق بش
ــع يهدف لقمع املعارضني العراقيني»،  ــودة القانون عام ٢٠١١ وبني «جهد أوس الوزراء العراقي مس

خاصة وأن كتابته جاءت بعد تظاهرات عراقية تزامنت مع تظاهرات الربيع العربي .
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زيد شحاتة

ــرب ممن  ــن الع ــد قليال م ــد جت ق
ــب وطريقة  ــم معجبون بترام ه
ــع مختلف  ــه وتعامله م حكم
القضايا العاملية, لكن الغالبية 

ــره طريقته العنصرية  كانت تك
ــذا  ــة.. وه ــة املتعجرف واملتعالي
ــر  كثي ــي  ف ــود  موج ــاع  اإلنطب
ــل وحتى عند  ــن دول العالم ب م
األوربيني.. وجتده  ــكا  أمري حلفاء 
ــر من األمريكيني  أيضا عند كثي
ــبيهة  ــت ش ممن أصولهم ليس
ــه وكما  وأمثال ــب  ترام ــول  بأص
املصوتني  ــاءات  إحص ــي  ف ظهر 
ــد يتصور  ــه بايدن..ق له وخلصم
ــخصية  البعض أن ترامب هو ش
سيئة وقبيحة, وأنه قد جنح في 
الفوز باإلنتخابات في غفلة من 
ــات املعروفة التي تقود  املؤسس
أمريكا, وأنه وبذكاء إستطاع أن 
ــتعدي“ اإلعالم األمريكي,  “ يس

ــور حني  ــب لصفه اجلمه وكس
هاجم وسائل اإلعالم كلها, وجنح 
ــيطنها قبل أن تفعل  في أن يش
ــتغل صعود  هي معه ذلك.. وأس
ــدى البيض  ــس العنصري ل النف
ــة, لكن احلقيقة  ليفوز بالرئاس
ــك مطلقا..أمريكا وكلنا  غير ذل
ــد يحكمها  ــك, أنها ق يعرف ذل
ــن يقودها  ــه ليس م رئيس لكن
ــة..  العام ــاتها  سياس ــدد  ويح
ــات ضاربة في  ــاك مؤسس فهن
ــم  والتحك ــوخ  والرس ــوة  الق
ــي احلياة, هي من  مبختلف نواح
تقرر من وكيف ومتى وأين وعلى 
املدى اإلستراتيجي, وألن اجملتمع 
األمريكي بدأ يتفكك فال روابط 

ــن أن  ــة ميك ــة أو تاريخي حقيقي
ــح, وصار  ــه معا إال املصال جتمع
ــب  ــة وتدنت نس ــره الساس يك
ــات, صارت  ــاركة باإلنتخاب املش
ــة الن يحصل تغير  ــاك حاج هن
ــع لتلك  ــذب اجملتم ــا يعيد ج م
ــا  ــد حيويته ــات, ويعي املؤسس
ــل اجلمهور  ــن خالل تفاع لها م
ــك  تل ــدأت  معها..ب ــي  األمريك
ــخص  العملية من خالل دفع ش
ــة  ــة للرئاس ــول أفريقي ــن أص م
ــل وال حتى  ــابقة لم حتص في س
ــن قبل.. ومنحه  محاوالت لها م
”أوباما“  ــو  وه ــوز  الف ــات  مقوم
ــواء  اإلحت ــات  سياس ــذ  لينف
واملهادنة ورمبا التلويح بالقوة دون 

إستخدامها, إال بشكل محدود 
جدا وضد التنظيمات اإلرهابية, 
ــا إدارات  ــبق أن صنعته التي س

ــي  ولتمض ــابقة..  س ــة  أمريكي
فترتيه الرئاسيتني بشكل هادئ 

نسبي دون حرب كبيرة.

القيادات النسائية ومواجهة االبتزاز االلكرتوني

ميناء الفاو حلم عراقي عزيز

* د.نهلة نجاح عبداهللا
ــاط  ــرأة العراقية النش ــة امل زوال ــد مُ تع
السياسي من القضايا املهمة التي تُطرح 
ــد التغيير الذي  ــع العراقي بع ــي الواق ف
ــي عام ( ٢٠٠٣ )  شهده نظامه السياس
،ويعتمد إشغال املرأة ملواقع قيادية بارزة 
ــدى تقبل  ــي مقدمتها م ــروط ف على ش
ــة ، ومدى الكفاءة  اجملتمع لذلك من جه
التي تظهرها املرأة ذاتها من جهة آخرى، 
ــتوى تعليمها والفرص  ويرتبط ذلك مبس
ــدت اعداد كبيرة  املتاحة لها، وقد اجته
ــات مثقفات،  ــن متعلم ــم لنجده منه
ــن ومصدر  ــدى به ــاذج يحت ــن من وأصبح
ــع االخريات،  ــاء اجملتم ــدوة لنس فخر وق
ــاط  ــاركة املرأة النش ويالحظ على مش
ــة انها  ــدول املتقدم ــي ال ــي ف السياس
ــلوب الدميقراطي والذي  ــتعمل األس تس
ــب وعرقلة  ــبث باملناص يحول دون التش
ــالً إلى  ــن انها اقل مي ــالً ع ــر فض التغيي
ــل بروح  ــول للعم ــا مي ــاد ، ولديه للفس
الفريق واملشاركة اجملتمعية.واملتابع لدور 
النساء  العراقيات في مراكز صنع القرار 
يجد تعمل حتت هيمنة األحزاب وتسعى 
ــد مبوجب   ــع او ض ــت م ــد التصوي لتأكي
قرارات الكتل والتيارات السياسية التي 
ــاء  ــوون حتتها، ال يوجد صوت للنس ينض
ــاء  ــن نس ــا ال ميثل ــاء الكوت ــى نس وحت
ــي ككل وحتى لم تظهر  ــع العراق اجملتم
ــدوة جملتمعهن  ــية ميثلن ق ــوز سياس رم
وفي الوقت ذاته وال ميكن بخس حق املرأة 
ــاء قياديات أثبتت شجاعتها  فنجد نس
ــات اجملتمع املدني وهي عنصر  في منظم
ــة الوطنية  ــل املصاحل ــي تفعي ــل ف فاع
ــي  اجملتمعي.وتعان ــلم  الس ــق  وحتقي
ــكل عام  حتديات اجتماعية  النساء بش

ــية تتداخل مع بعضها البعض  وسياس
ــة التي  ــي الهيمنة الذكوري ــخ ف وتترس
ــب القيادية،  ــول دون وصولها للمناص حت
ــزء  ــا كج ــها واقصاءه ــم تهميش اذ يت
ــاركتها  ــادات وتقاليد حتجب مش من ع
ــع القرار  ــام، كمراكز صن ــال الع ــي اجمل ف
ــجعها على االكتفاء باجملال اخلاص  وتش
ــداً عن  ــدده اجملتمع لها بعي ــا يح وفق م
ــتحقاق ، وعند دخولها للمعترك  أي اس
ــم اخر  ــرض لك ــا تتع ــي فأنه السياس
ــقيط  التس ــا  وابرزه ــات  التحدي ــن  م
ــي واالعالمي والذي يرمي بأثاره  السياس
ــاء اجملتمع  ــها وعلى نس على املرأة نفس
ــح لديهن هاجس  الالتي يتخوفن ويصب
ــبب  ــي، بس ــول العمل السياس من دخ
العراقي  ــع  القبلية للمجتم ــة  الطبيع
ــة،  العائل ــم  واس ــرف  بالش ــا  وارتباطه
ــي  ــن تقدمي عمل سياس ــي ال ميك بالتال
ــة بالتالي  ــع الدكتاتوري ناجح ومنتج م
التخلص من الهيمنة الذكورية والنظرة 
ــاج  ــة النض ــد أولوي ــرأة يع ــة للم الدوني
ــد امرأة  ــرأة فال جن ــي للم الدور السياس
ــرة في  ــن ح ــم تك ــة ان ل ــة منتج قيادي
مجتمع يحترم دورها وكيانها بعيداً عن 
االستهداف املمنهج والذي في وقت ذاته 
ــاء  ــتهداف النس ــال الرجل، اال ان اس ط
ــتغالل صور  كان مضاعفاً، فضالً عن اس
ــتخفاف بها   ــحات ونشرها واالس املرش
واهانتها في مواقع التواصل االجتماعي 
ــر املقاطع  والتحرش علناً، فضال عن نش
ــحات عراقيات  ــة قيل إنها ملرش اإلباحي
ــوب تخدش احلياء كجزء  وصور الفوتوش
من ثقافة اجتماعية تقلل من مكانتها، 
ــة  األخالقي ــة  املنظوم ــار  انهي ــر  ليؤش
والقيمية ،وتركز على اجلوانب الشكلية 

ــة في حني يُعجبون بالقياديات  واملظهري
ــداول  ــم ت ــدم ويت ــم املتق ــي دول العال ف
صورهم واملقارنة مع النساء العراقيات، 
ــتهدف التقليل من  ــب تس ــي بالغال الت
ــكل بذلك  ــة ليش ــرأة العراقي ــأن امل ش
ــزاً وعاقاً امام طموح املرأة العراقية  حاج
ــي أوج  ــي تكون ف ــابة الت ــيما الش الس
عطائها وترغب بخدمة مجتمعها كما 
ــطات املدنيات  ــال في واقع الناش هو احل
ــي قمن بأدوار مختلفة  واملتطوعات الالت
ــيما  ــع، الس ــات للمجتم ــن خدم وقدم
ــى  ــرين ٢٠١٩ وحت ــات تش ــي احتجاج ف

ــاهمن في إغاثة  ــاء جائحة كورونا س اثن
العوائل املهمشة والفقيرة واملتضررة من 
ــرزت تلك التحديات  ــار اجلائحة.وقد اف اث
ــيوع ظاهرة االبتزاز االلكتروني اذ تعد  ش
ــواع والصور اخملتلفة  من اجلرائم ذات األن
ــؤدي إلى  ــى عليه، اذ ت ــبة للمجن بالنس
التفكك األسري وحدوث مشاكل كثيرة 
ــة إلى اآلثار  ــدان الثقة باإلضاف منها فق
ــية ك(القلق ، اخلوف ، االكتئاب)،  النفس
ــة إثباتها  ــة بصعوب ــم هذه اجلرمي وتتس
ــة وان الفاعل  ــم احلديث ــن اجلرائ ألنها م
ــد  ــا، وتع ــتعمل التكنولوجي ــا يس فيه
ــاء من اكثر الفئات تعرضاً لالبتزاز  النس

ــبب عدم وجود  في اجملتمع العراقي، وبس
قانون خاص باجلرائم االلكترونية لذا فأن 
ــز، او يتم  ــاء تخضع للمبت غالبية النس
ــهير بها والتسقيط بها للحد من  التش
ــاركتها، بالتالي اصبح االبتزاز أحد  مش
ــحات  ــم التحديات التي تواجه املرش أه
ــي خوض العمل  ــردد الكثير منهن ف وتت
ــيح، وتختلف دوافع  ــي والترش السياس
ــاء،  فقد  ــزاز االلكتروني  ضد النس االبت
تكون ( مالية، نفسية، جنسية، احلصول 
ــا ، انتقامية)، وفي  ــات او اخفاءه معلوم
ــا للتدريب  ــز ناي ــراه مرك ــتطالع اج اس
ــة انترنيوز  ــم من منظم ــي وبدع االعالم
ــطات  ــاء الناش ــن النس ــة م ــى عين عل
ــن هن االبتزاز  ــات ملعرفة وعيه واالعالمي
ــات على ان  ــم املبحوث ــت معظ اذ أجمع
ــباب التي  ــد األس ــادي هو أح ــع امل الداف
ــبة (٦٤٪) ، فيما كان  ــو لالبتزاز بنس تدع
ــي باملرتبة الثانية بنسبة  الدافع اجلنس
(١٤٪) والدوافع االخرى بنسب اقل، فيما 
ــيء  ــبة (٦٦٪) منهن اليعرفن ش تبني نس
ــزاز في القانون العراقي،  عن عقوبة االبت
ــة معرفتهن  ــت (٣٦٪) مبحوث ــا بين فيم
ــون العراقي ،  ــزاز في القان ــة االبت بعقوب
ــباب وقوع الضحايا في االبتزاز  وعن أس
بينت االجابات ان نسبة (٥٤٪) ان اجلهل 
التواصل  ــع  ملواق ــة  االلكتروني ــر  باخملاط
ــة  ضحي ــراد  االف ــل  يجع ــي  االجتماع
ــة الثانية  ــاءت باملرتب ــا ج ــزاز، فيم لالبت
ــبة (٥١٪)،  ــدة باآلخرين بنس ــة الزائ الثق
ــات عدم  ــرت إجابات املبحوث ــا أظه فيم
ــراق في  ــن االخت ــج حماية م ــر برام توف
ــخصية  الش ــن  وهواتفه ــيبهن  حواس
ــبة  ــت نس ــا وضح ــبة (٦١٪)، فيم بنس
ــج احلماية.بالتالي  (٣٩٪) امتالكهن برام

ــع اجملتمع  ــرأة مرهون بوض ــع امل ــأن وض ف
ــاء  ــتقراره ينعكس على النس وعدم اس
ــيان ما  خلصوصية وضعها وال ميكن نس
ــن حروب وأزمات على  تعرضت له املرأة م
مر عقود من الزمن منذ حقبة الثمانينات 
ــات تأثراً  ــت اكثر الفئ ــة االن اذ كان ولغاي
ــي النظر  ــت ذاته وينبغ ــاءً في الوق وعط
الى وجودها في العمل السياسي ضرورة 
ــوض بواقعه  ــد النه ــع يري ــكل مجتم ل
ــيء ثانوي او  ــر اليه كش ــن النظ فال ميك
ــالم  ــي حتقيق الس ــه ف ــة الهميت رفاهي
ــجلت دول كبرى  ومعاجلة االزمات وقد س
جناحات منقطعة النظر بفضل قيادتها 
ــي  ف ــيندا  ــيدة جاس ك(الس ــوية  النس
ــا).وال ميكن  ــدا) و(ميركل في املاني نيوزلن
ــذا ال يتغير بدون وعي اجتماعي  تغيير ه
حقيقي تتبناه وسائل االعالم ومنظمات 
ــي اذ عليها ان تتصدى لكل  اجملتمع املدن
ــروج لها هنا  ــلبية التي يُ ــر الس الظواه
ــهير والتسقيط  وهناك كحمالت التش
ــر  ــي عب ــزاز االلكترون ــي واالبت السياس
ــتمرة ترصد كل  ــة مس ــالت إعالمي حم
ــاء  ــي تتعرض لها النس ــاكات الت االنته
ــة بحق من  ــراءات القانوني ــذ اإلج وتتخ
ــر ويروج ويشارك في اإلساءة للمرأة  ينش
ــت ذاته على  ــي الوق ــة  وتركز ف العراقي
ــع واحلفاظ  ــرأة في اجملتم ــة دور امل فاعلي
ــى كيانها وكرامتها ومعاقبة كل من  عل
تسمح له بالتجاوز واملساس بكرامتها، 
ــل  العم ــي  ف ــل  فاع ــر  عنص ــا  كونه
ــة ، اذ يقاس  ــي وحتقيق التنمي السياس
ــع بوضع املرأة فيه ومدى  تطور أي مجتم

نيلها حلقوقها وحرياتها.

* اكاديمية وناشطة مدنية

طالب واعي الربيعي

ــط ضجيج  ــام وس ــذه األي ــش ه نعي
ــو الصني  ــرقا نح ــه ش ــو للتوج يدع
ــة  ــات اقتصادي ــات واتفاق ــي حتالف ف
ــب  والغري ــابه،  وماش ــتثمارية  واس
ــبوهة  ــية مش ــوات سياس ــا دع أنه
ــرق  ــتبدادية ش ــن أنظمة اس ــي م تأت
والطبيعة  وتتماثل  أوسطية تتشابه 
ــزب الواحد في منط  ــية للح السياس
ــني  ــح أن الص ــم الصيني.صحي احلك
ــة الثانية في  ــر القوة االقتصادي تعتب
ــب ضخمة  ــت مكاس ــم وحقق العال
ــك يعود بالطبع  ولكن الفضل في ذل
ــمالي  الرأس ــوم  املفه ــة  لديناميكي

ــمولي  لإلقتصاد وليس للنموذج الش
وال  ــي  الصين ــيوعي  الش ــزب  للح
ــان .ولكن هل  ــك اثن ــي ذل ــف ف يختل
ــي العراق بوصفه  هذا ما نطمح له ف
ــي الصالح ليسود  النموذج السياس
في بلدنا ، وهل نحتاج ملزيد من القهر 
ــر  ــات وتدمي ــع احلري ــتبداد وقم واالس
ــغ كونغ  ــل اإليغور وهون ــات مث االقلي
والتبت وسحق الناس في ساحة تيان 
آن مني .إن أي اتفاقية تعقد مع الصني 
حول بناء ميناء الفاو هي ليست حلم 
عراقي خالص بل حاجة استراتيجية 
ــية مهترء  ــم سياس ــبوهة لنظ مش
التاريخية لإلستمرار  فقدت الشروط 
آلن بالضرورة وتبعا للقواعد العلمية 

ــاد  اإلقتص أن  ــدة  واملؤك ــخة  الراس
ــروطه على السياسة وفي  يفرض ش
ــن أولوياتنا  ــراق ال يلزمنا وليس م الع
ــل  ب ــي  ــي الصين ــوذج السياس النم
ــم احلرية والدميقراطية  نحتاج ملفاهي
ــة واالقتصاد  ــة والتكنلوجي والرفاهي
ــات العلمية في الفضاء  احلر والنظري
ــة واألمن وبناء القوة  والصحة والتربي
ــيقول متحمس للتوجه  .بالتأكيد س
ــن طريق  ــني وماذا ع ــوقا نحو الص ش
ــر ومردوداته االقتصادية، نقول أن  احلري
ــاءه بعيدا عن  طريق احلرير الميكن إنش
ــة العراق التاريخية  العراق وهنا فرص
في فرض شروطه باملشاركة في طريق 
ــية  ــا ملفاهيمه السياس ــر وتبع احلري

ــب أن يخضع أمنه  ــا وال يج وحاجاته
ــات اآلخرين وأمزجة  ــادي لرغب االقتص
ــوار واآلغراب.فميناء الفاو ذاك  دول اجل
احللم العراقي العزيز ليس مستحيال 
بناءه مبشاركة عراقية فاعلة حكومية 
ــركات عاملية  ــعبية بدعم من ش وش
ــروط العقود  غربية رصينة وتبعا لش
ــارف عليها في رصانة  العراقية املتع
ــه العالية .إذن  ــأ الغربي وجودت املنش
ــكل  فالفروقات هائلة وخطرة في ش
ــية  ــات والتحالفات السياس الصداق
ــوذج  والنم ــي  الصين ــوذج  النم ــني  ب

الغربي، وأنظر لنظامك السياسي
ــه  وتعاقدات ــية  السياس ــه  وحتالفات
ــن  م ــد  تتأك ــوف  فس ــة  االقتصادي

ــل لي من  ــتقبل بلدك وق ــكل مس ش
ــت أو قل لي من  ــادق أقل لك من أن تص
ــى  ــن تصادق .وال ننس ــت أقل لك م أن
ــه املثالية مع  ــراق وصداقت حتالف الع
ــوفييتي وحزبه الشيوعي  االحتاد الس
ــن اربعني عام  ــتمرت اكثر م ــي اس الت
ــوفييت  ــج الكارثية على الس والنتائ
ــتبدادي املميت وعلى  ومنوذجهم االس
ــي  ــات منوذجه السياس العراق ومأس
ــوفييتي ،  ــتمد من النموذج الس املس
وال يلزم الشعب العراقي تكرار جتارب 
ــتدمي بعناوين اقتصادية  الفشل املس
ــم ترفض حركة  ــتثمارية مع نظ واس
التاريخي وقوانينه وشروطه التحالف 

معهم . 

تـــرامــــب .. وجــه أمـريـكـا الــقـبـيــــــــح
رنيم التميمي 

ــي احلياة  ــاكلنا ف  أغلب مش
ــل ذواتنا في  ــا نرفض تقب أنن
ونحاول  ــلبياتها  وس ــرها  ش
ــروب والتخفي بواجهات  اله
النبيلة  واألخالق  ــامح  التس
ــر  ، وأي محاولة تتحقق للش
ــت  حت ــع  تق ــا  فين ــوت  املكب
مسمى العصبية او ضغوط 

احلياة ، ولكن علينا جميعاً ان نرحم اجملتمع من هذه التناقضات 
ــنا ونقبل ذاتنا ونعترف بشرها قبل خيرها  املغروسة في نفوس
ــذه الطريقة في تقبل الذات وحبها  ــل على أصالحها ، فه ونعم
ــض والنفاق  ــا افضل من التناق ــر ايجابيةً وهي قطع ــي األكث ه
والوجوه املتعددة .كل شخص يرمي نفسه في فضاء معني وكل 
ــه في قدر معني وكل فرد يستطيع  ــتطيع ان يرمي نفس فرد يس
ــت تلك املكانة عاليةً  ــع لذاته مكانةً بعينها ،  وان كان ان يصن
ــاً وإن كثرت  ــياء جميع ــد يعلمه األكتفاء أن األش ــةً فق او هابط
ــى من يتحدثون  ــك قانعاً التكترث ال ــتزول فتصبح ملء قلب س
ــك فيما  ــا معرفت ــر مضاعف، إمن ــع او بخي ــوت وضي ــك بص عن
ــن التواضع وطيب  ــيبقيك في تلك البؤرة م ــه لآلخرين س تقدم
ــوء الذي  النفس وارتقاء الذات .. نحن ال منلك ذلك القدر من الس
ــتطيع ان نحمل وجهني اثنني أمام  يحجبهم عنا ولكننا ال نس
ــه  ــان مع نفس ــالم اإلنس الناس وجهٌ ومن خلفهم وجه اخر..س
ــدأ ذلك حني يقرر  ــع اآلخر ومن ثم مع اجملتمع .. يب ــالم م بوابة س
ــة .. وأن يعيش كما يريد  ــرار والتبعية املقيت ــان عدم اإلجن اإلنس
ــاً به فعالً .. ال  ــن دون خوف ، إن كان مؤمن ــم مبا يعتقده م ويتكل
ــب .فأحياناً يكون  ــور كصوت مختلف فحس مجرد حب للظه
اإلختالف نشازاً ينتهي للعداء .نحن نحتاج لفهم أعمق لذواتنا 
ــر ملعتقداتنا وأفكارنا .. لنعرف كيف نحيا ، و كيف  ومعرفة أكب

نتعايش مع اآلخرين.

روح الورد صاحب

ــراض هي لعبة  ــة االقت عملي
ــل  ــة ألج ــية مدروس سياس
ــراق وإبقائه غارقاً  افالس الع
ــى الرغم من  ــون عل في الدي
ــه. ان عملية االقتراض  خيرات
ــت من صالح  ليس الداخلي 
الشعب العراقي لذا يجب أن 
ــا ألنها حتماً  يكون واعياً له

ــتقبل العراق واجياله القادمه بل أجياالً  ستؤثر سلباً على مس
ــن املمكن ان يلبي  ــى ان االقتراض هذا م ــو االجيال، إضافة إل تل
ــت احلالي..والتي أصبحت  ــعب العراقي في الوق احتياجات الش
ــبب تأخير الرواتب ، لكن ماذا  ــم اليومية صعبة جداً بس حياته
ــراض الداخلي مرة تلو  ــر وزارة املالية لألقت ــوف تضط بعد؟... س
األخرى إلى ان يعلن البنك املركزي عن إفالسه وبعدها سوف لم 
ــاوره وهكذا يصبح  ــن لها احلل غير االقتراض من الدول اجمل يتس
ــتثمرها  العراق مديوناً على الرغم من كثرة خيراته التي لم تس
ــكل الصحيح.ان عملية االقتراض هذه  احلكومه العراقية بالش
ــعب العراقي مما يجعل  ــتخلف مشاكل في غنى عنها للش س
ــعبهم العراقي على  ــن موافقة ش ــه يدفعون ثم ــال اجيال أجي
ــو خطةٌ واضحة اي  ــة العراقية،ان تأخير الرواتب ه قرار احلكوم
ــعبها العراقي عاجزا  ــل احلكومة ش ــية لكي جتع لعبة سياس
ــه. ــبب تردي األوضاع واملعيش ويوافق على عملية االقتراض بس
ــعبها ان يعيش  ــد لش ــة فعالً تري ــة العراقي ــت احلكوم ان كان
ــراض. واالن من  ــالً غير االقت ــه عليها ان جتد ح ــاة حره وكرمي حي
ــرف النظر عن قضية االقتراض  واجب احلكومة العراقية ان تص
الداخلي واخلارجي الن عملية االقتراض هذه هي لعبة سياسية 
ــتقبل العراق وافالسه في حال االقتراض  تهدف إلى حتطيم مس
الداخلي ويبقى غارقاً في الديون في حال االقتراض اخلارجي.احلل 
الوحيد هو ليس االقتراض، لدينا موارد عديدة ومن ضمنها املوارد 
ــتطيع  ــة والزراعية والخ.... فقط من الوارد النفطي تس النفطي
احلكومه من خالله تأمني رواتب املوظفني لذا التنخدعوا بقضية 
االقتراض سواء كان اقتراضا داخليا او خارجيا فعواقبه وخيمة 
ــن الطائفيه  ــد بعيد ع ــعب عراقي موح ــا كش ــذا يفترض بن ل
ــة احتجاجية ضد عملية االقتراض ان  والعنصرية ان نقف وقف
ــال القادمة ألنهم  ــا بل من أجل أبنائنا واألجي ــم يكن من أجلن ل
ــون الكبيرة والفقر  ــن ان نورث لهم الدي ــتقبل بدالً م جيل املس
ــوا احراراً  ا وحياة حره ليعيش ــش علينا ان نورث لهم أرضٍ والعي
ــن ان ميضوا حياتهم  ــوا... كالعبيد وبدالً م ــل من ان يعيش أفض
ــا للديون التي خلفتها لهم  ــم يدفعون دمهم وارواحهم ثمن وه
ــاندة شعبهم العاجز يجب ان نتحد معاً ونرفض  احلكومة مبس
ــيء ممكن ان يضر مبستقبل اجيالنا ونوفر لهم مستقبالً  كل ش

جيداً وجميل.ومن اهللا تعالى التوفيق.

االقرتاض وافالس العراق

ضغوط الحياة

الطعام أهم من الحرية عند البعض وهذا ما جعل العراق إُّـ الهاوية

د. علي محمد عبد الحسني أبو شبع
ــيمات  عند العراقيني آراء مختلفة وتقس
ــاً لو  ــزاب, عموم ــزاب وغير األح ــدة أح ع
ــون على  ــخاص ال يتفق ــع أربع أش اجتم
ــالً  ــعباً كام ــق ش ــف يتف ــد وكي رأي واح
ــرروا أرواحهم من  ــى رأي واحد كي يح عل
ــا  ــنة ١٩٩١م عندم ــي س ــد الظلم؟ف قي
ــي باالنتفاضة ضد  ــعب العراق قام الش
ــض اآلراء ولكن  ــت بع ــور اختلف الدكتات
ــل الثورة هو التدخل اخلارجي  سبب فش
ــبب دخل  ــذا الس ــني, له ــو املنتفض نح
تدخل خارجي آخر لدعم الدكتاتور؛ لذلك 
ــبب التدخل اخلارجي.  فشلت الثورة بس
عموماً نختصر األحداث ونتكلم عن ثورة 
العراق سنة ٢٠١٩م انقسم الشعب إلى 
ــم منتمي إلى أحزاب  عدة مجاميع! منه
فيرفض الثورة والتظاهرات بصورة عامة, 
ــل اخلارجي,  ــى التدخ ــم منتمي إل ومنه

كذلك يرفض هذا املشروع, منهم متمتع 
برواتب مزدوجة, ومنهم مستفيد برواتب 
ــض الثورة,  ــات ترف ــذه الفئ ــة... فه باطل
ــو الفقير مادياً  ــن الطامة الكبرى ه ولك
احلامل قلة الوعي الذي يكون ضد الثورة 
واللواط,  ــاب,  باإلره ــن  املتظاهري ويصف 
ــن وقعوا في  ــة... لرمبا املتظاهري واجلوكري
ــر وارد؛ ألنهم  ــذا أم ــيطة فه أخطاء بس
ليسوا معصومني أو أنبياء, فهذه الفئات 
ــبع  ــتفيدة بش ــا آنفاً املس ــي ذكرناه الت
ــبع العقول, واحلرية,  البطون! وجتاهل ش
والكرامة.لذلك أين رسالة األمام احلسني 
ــي (تطبير,  ــذي يفهمها البعض ه (ع) ال
ــني لو بايع  ــم, وقيمة...), اإلمام احلس ولط
يزيد لعاش عيشة امللوك في قصور وأموال 
وجتارة... لكن العز والكرامة والوطنية هي 
ــيء, فضحى بروحه, وإخوانه,  فوق كل ش
ــل حتقيق عالم  ــه من اج وأوالده وأصحاب
حب وتضامن والطمأنينة والكرامة, ومن 
ــى األجيال وكما  ــالة إل ــل أن يترك رس أج
يقول شاعر العراق عبد احلسني أبو شبع 
(ت١٩٨٠م) واصفاً رسالة اإلمام احلسني: 
  هـي الرسالــة اخلالــدة اللــي تنفــع

 هــي الــذي للبشــر رادت جتمـــــع
هــي الــذي أعمــل تگـــول أو أزرع

هــي اتگـــول العقــل خــل يتوسع...
لألسف الشديد الرسالة اخلالدة للبشــر 
ــبب قلة  رادت جتمع هي اآلن متفرقة؛ بس
الوعي والتفرقة وكذلك؛ بسبب املصالح 
ــب  أغل ــون!  البط ــبع  بش ــخصية  الش
الواعني وخاصةً املتمكنني مادياً, خرجوا 
للمطالبة باحلقوق املسلوبة؛ ألن ما فائدة 
هذه اإلمكانية املادية لنفسه وينظر جاره 
ــوز! وكذلك  ــد الفقر والع ــن بلده بأش وأب
ــي لعدة أوقات!  ــاع التيار الكهربائ انقط
ــوارع  ــدة اإلمكانية والش ــك ما فائ وكذل
ــدمي والنفايات,  ــث الته ــورة من حي متده
ــا الفائدة لإلمكانية واملصانع مفقودة  وم
ــيء  وهي لقمة عيش العاطلني... لكل ش
ــعب العراقي له أسباب  محروم منهُ الش
ــي  اخلارج ــل  والتدخ ــة  املرتزق ــح  لصال
ــبب كل واحدة  ــم عن س ــزاب نتكل واألح

على حدة:
ــبب هو  ــاع التيار الكهربائي: الس انقط
كثير من املصانع والدول واملرتزقة واألحزاب 
ــان  ــبب حرم ــرة بس ــوال زاخ ــع بأم تتمت
ــار الكهربائي؛  ــعب العراقي من التي الش
ألن هذا الشركات تصنع مولدات صغيرة, 
ــحن,  ش ــات  ورافع ــدات,  للمول وأدوات 
ــارع الذي  ــدات الش ــى مول ــة إل باإلضاف

ــبة بها, وكذلك املبردات, وكثير  لهم نس
ــو مكينة احلالقة  ــحن نح من أدوات الش
الشحن, وأضوية شحن, ومراوح شحن... 
ــتيراده وشراءه  كل هذا ما ذكرناه يلزم اس
من قبل الشعب العراقي؛ بسبب حرمانه 
للكهرباء! لذلك ال يسعون لضبط التيار 
ــس  ــيط لي ــيء بس ــو ش ــي وه الكهربائ
تعجيزي. املدارس واملستشفيات: تتمتع 
ــبب العيادات  ــوال زاخرة بس املرتزقة بأم
ــة واجلامعات األهلية؛ ألن  واملدارس األهلي
ــن العراقي عندما يذهب إلى  اليوم املواط
مستشفى حكومي لم يفحص بشكل 
جيد وتعالج! بينما لو ذهب إلى الطبيب 
ــكل أفضل,  ــادة تعالج بش ــاص للعي اخل
واملدارس كذلك لو وضع املواطن العراقي 
ــدارس احلكومية لم يتعلموا  أوالده في امل
ــع: تتمتع  ــدارس األهلية.املصان ــل امل مث
ــزاب  ــي واألح ــل اخلارج ــة والتدخ املرتزق
ــراق  ــتورد الع ــي يس ــل لك ــق املعام بغل
ــن بلدان أخرى لكي يتمتعون  املنتجات م
بأموال زاخرة.الشوارع املليئة بالنفايات: 
ــة  ــن نظاف ــروم م ــي مح ــن العراق املواط
ــاحات, بسبب  ــوارع والس وجمالية الش
ــة على  ــل واملراقب ــرف والتموي ــدم الص ع
ــوارع, تكون الشوارع كما وصفناها  الش

د. جنان الدليمي 
الطفولة هي صفاء احلياة ونقاء الروح وطهارة القلوب 
ــزن للذكريات اجلميلة  ــل مراحل العمر ومخ وهي اجم
ــيلة للتخلص من الغضب واحلزن داخل البيت ملا  ووس
ــراءة وتلقائية وهم زينة احلياة الدنيا  يتمتعون به من ب
ــالم في  ــرآن الكرمي ورمز للبراءة  والس ــا ذكر في الق كم
ــه الطفل في هذه املرحلة ؟.  ــم. فما الذي يحتاج العال
ــى  االهتمام  باألطفال في  ــب ان يحرص اجلميع عل يج
ــية   ــة اجلوانب الصحية والنفس ــذه املرحلة من كاف ه
ــي القلب  ــرك آثارها ف ــة تت ــذه املرحل ــة،ألن ه والعقلي
ــي احلياة والنمو  ــى األبد .فالطفل له حق ف والنفس ال
ــذي يوفر له  ــب ال ــط املناس والتعليم والصحة والوس
الراحة واالطمئنان واحلرص على غرس القيم األخالقية 
ــاون والتراحم وحب الوطن.  ــجاعة واإليثار والتع كالش
ــة حيث أن  ــوق مدنية وقانوني ــل ايضا حق ــا للطف كم
ــأن وهذه احلقوق  ــا اخلاص بهذا الش ــكل دولة قانونه ل
ــل احلق في  ــاء العالم، مث ــع أنح ــابهة في جمي متش
ــجالت  ــجيله في س ــل وتس ــكل طف ــم ل ــاء اس إعط
ــة الصحية واحلاقه في  ــة كذلك حقه في الرعاي الدول
ــتغالل  ــم من االس ــة وحمايته ــات التعليمي املؤسس
البدني واجلنسي.وقد شاركت املنظمات غير احلكومية 
ــأن حقوق  ــعوب  بوضع اتفاقيات بش ــات الش ومنظم

ــل والتي ركزت على حماية األطفال من النزاعات  الطف
ــلحة ومكافحة  بيع وبغاء األطفال وحظر عمالة  املس
ــية التي اقرتها اتفاقية  األطفال .ومن املبادىء األساس
ــق األطفال  ــام ١٩٨٩ هي ح ــل الدولية ع ــوق الطف حق
ــز واحترام رأي  ــاء والنماء وعدم التميي ــي احلياة والبق ف
ــري  ــاف والعنف األس ــن االختط ــه م ــل وحمايت الطف
ــذا يجب ان يكون هناك  وحماية خصوصياتهم. من ه
ــي من حاضر  اهتمام كبير بالطفولة ألنهم جزء رئيس
ــات اخملتلفة التي  ــي ظل التحدي ــتقبلها ف البلد ومس
يعانيها اَي بلد من صراعات وأزمات في كل اجملاالت ومن 
ــذه احلماية  ــورات التكنولوجية.لهذا تتحق ه ــزو الث غ
ــة التدابير الوقائية والعالجية  من خالل تنفيذ ومتابع
ــكالت الطفولة داخل اجملتمعات اخملتلفة  ملواجهة مش
بأستحداث األنظمة التشريعية ومتاشياً مع االتفاقيات 
واملواثيق الدولية اخلاصة  بحقوق اإلنسان بشكل عام 
ــوق تتطلب  ــكل خاص.هذه احلق ــوق األطفال بش وحق
ــي مجتمعاتنا العربية أن يهتموا  من اجلميع خاصة ف
ــرس روح الوطنية فيهم لقيادة األمة بدال  باألطفال وغ
ــردتهم وحرمتهم من  ــي ش ــروب واالقتتال الت ــن احل ع
حقوقهم األساسية التي ينبغي أن يعيشوا فيها وان 
ينالوا التعليم الكافي والعيش في امان واستقرار بدال 
ــية لهم تتطلب  عن اخلوف والرعب ألن املعاجلة النفس
ــات واحلروب قد دمرنا  ــال ونكون بتلك الصراع وقتا طوي
ــقاطهم من اخلارطة  وليس تدمير  أمة املستقبل واس
ــية  ــقاط نظام.وهذا يتطلب من القوي السياس أو إس
ــة أن تعي ذلك جيدا  ــات املتصارعة في املنطق واجلماع
ــبيل  ــتقبل األمة في س ــون بتدمير مس ــي ال يقوم حت
ــلطة واالنقياد وراء الفتنة  ــي الس الصراع على كراس
ــن امتنا العربية  ــا أولئك الذين ال يريدون م التي يزرعه

تبعث من رمادها لتحلق في سماوات االبداع.

الطفولة عاِّـنا اِّـخملي نسعى لتنفيذ حقوقه
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ثقافة اإلعتذار منظومة أخالق دينية وإجتامعية .. متى نتعامل معها؟

د. ناظم الربيعي : ثقافة اإلعتذار نفتقر إليها واليوم ما أحوجنا إليها 
لكي تصبح عرفا جديدا يف جممتعنا 

تسعى أغلب الشعوب نحو تعزيز أدب اإلعتذار في مناهجها التربوية وسلوكها اإلنساني بغية تعليم مجتمعاتها كيفية التعامل مع هذه املفردة النبيلة 
ــلوك كما  ــفة تهذيب الس ــوء الفهم ، وقد ربطت هذه الفضيلة بفلس ومتى تكون وملاذا تلجأ إليها عندما تتعرض العالقات  اإلجتماعية إلى اإلختالل وس
ــواء عن  يصفها علماء اإلجتماع والنفس ، ألنها إقرار بالذنب نتيجة إرتكاب اخلطأ أو الزلل في إنتهاك منظومة القيم األخالقية والدينية واإلجتماعية س
قصد أو دون ذلك .(جريدة البينة اجلديدة) تناولت هذا املوضوع مع نخبة من املفكرين والباحثني لتطرح عليهم بعض األسئلة ، ما مدى تأثير ثقافة اإلعتذار 
ــيجة نظام بنية العالقات اإلجتماعية والسياسية، وهل منتلك ثقافة جتعل الواحد منهم قادرا على اإلعتراف بأخطائه ثم  ــخصية وتعزيز وش في بناء الش

تقدمي اإلعتذار فى الوقت املالئم وباللغة والطريقة املناسبة؟.

استطالع / علي صحن عبد العزيز

جذور البداوة 
ــك ثقافة  ــم الربيعي : بال ش د. ناظ
اإلعتذار نفتقر إليها في مجتمعنا 
ــذور البدوية التي  ــي ذات اجل العراق
تتميز بالغلظة ، واليوم ما أحوجنا 
ــي تصبح عرفا جديدا في  إليها لك

مجمتعنا.
إنتصار الذات 

ــف / باحث  ــني يوس ــعد ياس د . س
ــن  ــدول ع ــذار والع ــي:  اإلعت أكادمي
ــس  ــة تعك ــمة حضاري ــأ س اخلط
ــات  ــيّ اجملتمع ــان  ورق ــيّ اإلنس رق
ــة اإلعتذار منذ  ــاعت ثقاف التي أش
ــع ، ولذا  ــى للمجتم ــة األول اخلليق
ــع  ــة م ــات متصاحل ــي مجتمع فه
نفسها ومع اآلخر ومنتجة وفاعلة 
ــس  ــم نلم ــف ل ــة ، ولألس ومتفوق
تشكالت هذه الثقافة في مجتمعنا 
ــذي هيمنت عليه تقاليد  العربي ال
ــراء والفكر الذكوري املرتبط  الصح
ــية، ولذا البد من اإلنتصار  بالفروس
على الذات أوالً واإلدراك أنْ ال تعارض 
ــية» و»االعتذار « ، ألن  بني «الفروس
ــن اخلطأ هو  ــع ع ــذار والتراج اإلعت
ــي تبني  ــة الت ــجاعة احلقيقي الش

اإلنسان واجملتمعات.
كينونة إنسانية 

ــكري / عالم  الدكتور عبد اجلبار ش
ــاعر  ــس وعالم االجتماع / ش النف
وروائي:ثقافة اإلعتذار يجب إن تكون 
ــع اآلخرين  ــها الفرد م فردية ميارس
ــون اجتماعية  ــب ان تك ــا يج ، كم
ــع مع  ــات اجملتم ــها مؤسس متارس
ــتوى  ــا البعض ، فعلى مس بعضه
ــة اإلعتذار للغير  الفرد جند أن ثقاف
ــانية  ــة أخالقية وإنس هي منظوم
ــا بالغير ،  ــي األن ــون نتيجة وع تك
ــاني له كينونة إنسانية  كأنا إنس
ــة واإلرادة ،  ــي الوعي واحلري ــي ه الت
ــانية على كل  هذه الكينونة اإلنس
شخص أن يحترمها في نفسه ، وأن 
يفرض  على اآلخرين احترامها ، كما 
أنه على هذا الشخص أن يحترمها 
ــدها الفيلسوف  في األخر ، ويجس
األملاني (اميانويل كانط) في إحترام 
ــا  فعندم  ، ــانية  اإلنس ــة  الكرام
يحترم الشخص كرامة الغير فإنه 
ــانيته  في نفس الوقت يحترم انس
ــا أنه على األنا  ــي ذلك الغير ، كم ف
ــة اإلعتذار  ــرد أن يلجأ إلى ثقاف كف
ــي  ــوف الفرنس ــرى الفيلس كما ي
ميرلوبونتي عندما تتعرض عالقته 
ــوء التفاهم وإلى  ــع الغير إلى س م
ــلوكات واالقوال  سوء التاويل للس
ــه أخطاء متس بكرامة  ، فتصدر عن
ــرى ميرلوبنتي أنه  ــذا ي ــر ، له الغي
ــوات التواصل  ــح قن ــب أن  تفت يج
ــاركه  ــر ، وان يش ــع األخ ــوار م واحل
ــيفهمه ويعذره  ــا آنذاك س وجداني
ــه أن يتعذر له  ــا يجب علي ومن هن
ــى يقيم  ــه اجتاهه حت عن اخطائ
التواصل معه باستمرار ،أما على 
ــتوى اإلجتماعي ، فإن ثقافة  املس

ــائدة  ــون س ــب أن تك ــذار يج اإلعت
ــي كل  ــع وف ــات اجملتم ــي كل بني ف

مؤسساته اجتاه بعضها البعض.
تعزيز العالقات 

ــرج  ومخ ــد  /ناق ــرمي  ك ــالء  ع د. 
مسرحي:

ــردة  املتف ــات  الصف ــن  م ــذار  اإلعت
ــا  مل ــك  وذل ــامح،  والتس ــل  بالنب
تشكله هذه الصفة من أهمية في 
ــي، فضالً  ــاء التواصل اإلجتماع بن
ــز العالقات والتي هي جزء  عن تعزي
من هذه الثقافة التي تتأثر بالبيئة 
ــض العادات  ــراد وبع ــة باألف احمليط
اجملتمعات  ــة  تعتمدها طبيع التي 
القبلية، ومستوى طبيعة النزاعات 
ــاس ، قد يكون هناك  بني بعض الن
الكثير ممن يجهلون معنى اإلعتذار 
وتأثيره على العامل النفسي، وهذا 
ــخاص  ــكالية لهؤالء األش يعد إش
ــن، وذلك  ــم مع اآلخري ــي تعامله ف
ــأن اإلعتذار  ــدم الفهم ب ــبب ع بس
ــس ثقافة  ــس وقواعد تالم ــه أس ل
ــاتها على بناء  اجملتمعات وانعكاس

الشخصية وقوة حضورها، بالتالي 
ــاري ال خالف  ــلوك حض اإلعتذار س

عليه.
منظومات فكرية 

صادق الذهب / مدير قسم التعليم 
العام واملالك تربية الكرخ : اإلعتذار 
كثقافة رمبا لم يجرب الكثيرون منا  

ــلوكا إيجابيا ذا  ــاره س لذته باعتب
تأثير طيب وفعال  في بناء منظومة 
ــاهم في  ــة  تس ــة قيمي اجتماعي
ــاس  ــع مبني على أس خلق مجتم
ــرام املتبادل ، ولعل ذلك  الود واألحت
ــباب التي جعلت  كان من أهم األس
ــا أن يتخذ  ــي مجتمعن ــذار ف لألعت

ــاوزت اإلعتذار من  ــا عديدة جت صيغ
ــخص منها ،  ــى الش ــخص إل الش

ــخص  ــذار من الش ــون اإلعت أن يك
وقبيلته إلى شخص وقبيلته متاما 
ــعب  ــا يعتذر بلد من بلد اوش مثلم
ــن أثر في  ــا ، لذلك م ــعب مل ــن ش م

ــات  ملنظوم ــي  النفس ــتقرار  اإلس
ــاس تقدمي  فكرية مجبولة على أس
ــه عما هو  ــي وتفضيل ــو إيجاب ماه

ــذا  ــس ه ــك ، لي ــلبي أو دون ذل س
ــوم قبول  ــار مفه ــب امنا ص فحس
ــا عاليا  ــكل مقياس ــذار يش اإلعت
ــذي تتربى  ــوروث ال ــجاعة بامل للش

عليه األجيال في مجتمع معني.
فعل إيجابي 

ــاعرة:  اإلعتذار  إسراء األسدي / ش

ــت مثقفا  ــإذا كن ــة ف ــة راقي ثقاف
ــا  خلوق ــت  أصبح ــذارك  أعت ــي  ف

وإنسانيا في ثقافتك ، و اجملتمعات 
املتحضرة التي لها حظ من املدنية 
ــامح  ــد ثقافة التس ــالق جتي واألخ
ــلمي  الس ــش  والتعاي ــذار  واالعت

ــة اآلخر ، واحترام  املبني على محب
ــان وقدراته اإلبداعية  حقوق اإلنس
والثقافية ، وتعميم ثقافة اإلعتذار 

ــراد واجملتمعات  ــي لألف ــل إيجاب فع
ــار ،  ــدم واالزده ــي التق ــاهم ف يس
ــة لنهضتها  ــع فرص عظيم ويصن
وتطوير قدراتها العلمية واألخالقية 

على حد سواء.
فضيلة اإلعتذار 

/ ــماوي  الس ــم  كاظ ــان  عدن
ــذار  ــة اإلعت ــب:  ثقاف ــث وكات باح
ــمو فوق  ــي تس ــات الت ــن الثقاف م
 ، والتنظيرية  املوضوعية  الثقافات 
ــخصية وذاتويتها  وهي معيار الش
ــا باهللا  ــا وصلته ــا ورصانته وقوته
ــان من  ــا أودع في اإلنس ــى وم تعال
اخلير والفضيلةواملعروف ، واإلعتذار 
ــرى البعض  ــا ي ــا كم ــس ضعف لي
ويعتقده بل قوة وارادة شخصانية 
ــي حياته وهي  ــان ف ميتلكها اإلنس
ــه ، لذا  ــيا من مقومات جزءا اساس
تسعى الكثير من البلدان ودهاتها 
ــك الثقافة  ــيخ تل وعلماؤها لترس
ــا للحفاظ على  ــوس ابنائه في نف
ــك اجملتمع وبناء اركانه ، فهي  متاس
جزء من مناهج دراسية في املدارس 
ــن جوامع  م الدينية  ــات  واملؤسس

ــادة تنقل للدارس  وكنائس ودور عب
ــلك  ــمو ويس ــة ليس ــك الثقاف تل
طريق احلب والسالم ونبذ الكراهية 
ــذار املعتذر  ــر بعد إعت واحلقد والش
باخلطأ وكما يقال ، اإلعتراف باخلطأ 

فضيلة.
اإلسراع باِّـبادرة 

ــة  مدرس  / ــي  ناج ــرة  امي
ــن  م ــذار  االعت ــكيلية:يعتبر  وتش

ثقافة اإلسالم وهذا الدين العظيم 
ــه الصدور  ــا حتمل ــي تنهي م ، والت
ــداوات ومايقع من  ــد والع ــن احلق م
ــراء  ج ــات  واخلصوم ــاحنات  املش

أو  ــد  ــاء بقص ــن أخط ــه م مايترك
ــي بعض اجملتمعات  بغير قصد ، وف
ــزء من مقوماتها  يعتبر االعتذار ج

وثقافتها الفكريه ، فتراهم يزرعون 
ــذه الثقافة منذ  ــم ه ــي اطفاله ف
الصغر ، واالعتذار ليس كلمه تقال 
ــث لتبرير اخلطاء ،  ــي زحمة احلدي ف
ــاع التام بأن هناك  إمنا يعني االقتن

ــي  ينبغ ــأ  خط
ــه وهو  تصحيح
ــب تقدمي  ما أوج
ــا  ــذار ، كم اإلعت

أنه 
سلوك حضاري 

ــد  عب ــف  لطي
ــث  ــالم / باح س
ــب :  ــب وكات أدي
بخالف ما يسود 
البعض  ــوس  نف
عن  ــورٍ  تص ــن  م
ــذار  اإلعت ــون  ك
ــل  حتم ــة  خصل
ــا  طياته ــي  ف
عالمات اخلضوع 

ــردّد، أو التعبير عن  ــف، أو الت للضع
ــار، أو الفشل، ورمبا  مالمحِ االنكس
ــير  ــا، وتفس ــإنَّ حتليله ــة، ف الهزمي

ــا الزمانيَّة واملكانيَّة، يقودنا  أبعاده
ــذه الظاهرة  ــوم ه ــورةِ مفه إلى بل
ــل  ــس نب ــي تعك ــا الت وتوصيفاته
ــكه باجلوانب اإليجابية  الفرد ومتسّ
ــة،  القيمي ــه  جتمع مُ ــةِ  ملنظوم
دّ دليالً على احلبّ واجلمال  والتي تُعَ
ــا فضيلة تعبّر  ــاني، بوصفه اإلنس
ــل بنمطٍ  ــفٍ أخالقي يتمث عن موق
ــي مرتبط بثقافةِ املُسامحة.  حس
ــذي  ــذارَ ال ــول إنَّ االعت ــن الق وميك
ــة  ــان صف ــالك اإلنس ــب امت يتطل
ا حضاريًا  ــلوكً دُّ س ــجاعة، يُعَ الش
ــعوب ورقيها  ــدمِ الش ــط بتق يرتب
ــع التنبه  ــزم اجلمي ــر الذي يل ، األم
ــل على  ــئة الطف ــى ضرورة تنش إل
ــامحة،  واملُس ــذار  اإلعت ــجيتي  س

بوصفهما شفاءً للهم اإلنساني.
قيمة التسامح

ــاعرة:   ــليمان/ ش ــا س ــادة مهنَّ ميَّ
ــالق النبيلة  ــن األخ ــذار هو م اإلعت
ــا لبُبرر  ــخص م ــي يصدرها ش الت
أو  ــخص  ــقّ ش ــه بح اقترف ــأً  خط
ــا  ــخاص، ورمب ــن األش ــة م مجموع

ــكاب  ــه، فارت ــعب بأكمل ــقّ ش بح
ــمات  ــمة من س ــو س ــاء ه األخط
البشر، فالكمال هللا وحده سبحانه 
ــف ال يجيد العديد  وتعالى، ولألس

من األشخاص تقدمي اإلعتذار، وذلك 
ــم بأهميّة هذا التّصرّف وما  جلهله
ــة للنّفس، فقد  ــد يعقبه من راح ق

ــذار لعواقب غير  ــدم االعت ــؤدّي ع ي
ــأنها زيادة األحقاد  محمودة من ش
ــف  النّاس،ولألس ــني  ب ــة  غين والضّ
موا االعتذار،  ــدل أن يقدّ الكثيرون ب
ــا ارتكبوه  ــهم م ــوّغون ألنفس يس
ــأ بطريقة  ــن خط م
ــرون أنّ  ــرى، وي أو بأخ
أو  ــة،  هزمي ــذار  االعت
انتقاص  أو  ــف،  ضع
ــم  مقامه ــن  م
 ، ــخصيّتهم ش و
ــن  م ــا  م ــف  ولألس
ــذار  إعت ــة  ثقاف
اجملتمعات  ــا  تتبنّاه
ــد من دول  في العدي
ــليم  والتّس العالم، 
ــون  يخطئ ــم  بأنّه
ــون تارةً  ــارةً ويصيب ت
ــرى ، في حني جند  أخ
ــذار هو أحد  أنّ االعت
ــمات الثّقافة في  س
ــات  ــة ومجتمع ــات الغربيّ اجملتمع

رق األقصى. الشّ
شجاعة اإلعتذار 

اثير السومري / إعالمي  األعتذار فن 
ــدم الثقافي  ــون الرقي والتق من فن
ــيء ،  ــرة قبل كل ش ــدأ من األس تب
ــموحان  ــن س ــا كان الوالدي فكلم
ــق  التطبي ــق  ــم يتحق أبنائه ــع  م
ــان  ــاس اإلنس ــي ، ألن مقي احلقيق
ــدى اعتناقه  ــن في م ــي يكم الواع
ــن االعتذار وتعامل به مع اآلخرين  ف
ــاً من  ــذار غيث ــون األعت ــث يك ، حي
الرحمة يطفئ الغضب فالقصص 
ــا عن األقوام  ــة التي حدثتن القرآني
السابقة ، وما حصل معها بعدما 
أخطأت فعتذرت فاغشاها اهللا عز 
ــى عكس إبليس  ــل برحمته عل وج
ــم يتعذر  ــجود ول ــذي رفض الس ال
ــدم تنفيذ األمر اإللهي فنزل  على ع
ــذار  األعت ، ألن  ــه  ــب اهللا علي غض
ــس  ــا إبلي ــجاعة كان الميتلكه ش
وقد الميتلكها اجلميع ، واجملتمعات 
ــا  ــى أفراده ــترط عل ــة تش املتقدم
ــن خالل  ــة م ــة األنيق ــك الثقاف تل
وضع أسس تربوية واجتماعية في 
مناهجها الدراسية لتالميذها في 
ــي وبالفعل  ــاء جيل واع ــبيل بن س
ــول لقمم الرقي  ــتطاعوا الوص اس
أن  ــر  األم ــم  به ــل  ،ووص ــز  والتمي
ــي تخفف  ــني الت ــرعون القوان يش
العوقبة بحق اجملرم الذي يعتذر عن 
، والسبب في ذلك لكي ينشأ قوام 
ــات وطيده  ــي قوي ذو عالق مجتمع
بني أفراده ، فإذا أفتقر اجملتمع لتلك 
ــاكله وضعف  ــة كثرت مش الثقاف

قوامه وبانت هشاشته.
سمة رفيعة 

ــاعر  ــج / ش ــر البنفس ــي جاب  عل
ــق األمر  بالفرد  ــي: بقدر تعل وإعالم
ــؤلية  ــو مس ــك ه ــة ، كذل والعائل
مجتمع بأكمله لتنشيط وترسيخ 
ــأ ومن ثم  ــراف باخلط ــة اإلعت ثقاف
االعتذار ، وتعد لغة اإلعتذار هي من 
أنبل وأشرف اللغات  واخلصال التي 
نصت عليها كل األديان والرساالت 
ــر فكر  ــالل نش ــن خ ــماوية م الس
ــه  اهللا( جله  ــامح الذي خص التس
ــلني. جالله ) جلميع األنبياء واملرس
ــاء قانون  الذين أنزلهم رحمة ألرس
ــري  البش ــلمي  الس ــش  التعاي
ــول  واجملتمعي ، فمثال حكاية الرس
األكرم محمد ( صلى اهللا عليه واله 
ــلم ) وموقفه مع جاره اليهودي  وس
الذي كان يتعمد ايذائه  ويسامحه 
ــك مثل  ــا ، وكذل ــول اهللا   دائم رس
ــالم ،  ــيح عليه الس ــيدنا املس س
حني جروه للتعذيب وبابشع الطرق 
ــا اليذائه ، بينما كان  التي تعمدوه
ــامحهم ، والكثير  يدعو اهللا أن يس
ــعنا ذكرها  ــن املواقف التي اليس م
اآلن  ومن خالل هذان املثالن أراد اهللا 
ــرية  ــا وبرهانا  للبش أن يعطي درس
ــامح واالعتذار هي  ــة التس بأن لغ
ــدرك بني  ــة ترفع من ق ــمة رفيع س
ــل وكينونة  ــذا هو أص ــع ، وه اجملتم
ــه اهللا ليعمر  ــذي خلق ــان ال االنس
هذه األرض وجعله متسيدا عليها 
ــه وخلقه  ، وقبل أن  وقوم له أخالق
ــامح  أختم كلمتي أقول ، إن التس
واالعتذار وتقبل أخطاء اآلخرين هي 
أسرية ومجتمعية  تربية  محصلة 
وبيئية ناضجة يجب أن تعم اجملتمع  

وبالتالي نتحلى بها جميعا .
ثقافة عالية 

ــة: كلمة  ــزاوي / إعالمي ــال الع نض
ــا  عن غيره  ــذار  متيز صاحبه األعت
ــي مبادرته  ــلوبه ف ــي طريقة أس ف
ــح للمقابل مدى  ،حيث  إنها توض
ــرم أخالقه ،وهي   حلم صاحبها وك
ــار الذين  ــمات الكب ــن س ــمة م س
ــجاعة ،  ــع وألش ــون بالتواض يتحل
ــذا  يجعل من أملرء أن يكون مميزاً  وه
ــن يحملون في  ــن الذي ــن غيره م ع
ــة والتكبر ، كما  ــم الضغين قلوبه
ــعوب الواعية والتي  وإن أغلب ألش
ــة تتحلى بهذه  ــة عالي حتمل ثقاف
ــامح ، األعتذار  ــن التس ــة م الصف
ــده  يعتق ــذي  ال ــوم  باملفه ــس  لي
البعض أنه تصغير لقيمة األنسان 

أذا بادر هو به طاملا هو اخملطىء.

د. عالء كريم: اإلعتذار من الصفات املتفردة بالنبل والتسامح، وذلك ملا تشكله هذه الصفة من أمهية يف بناء التواصل اإلجتامعي

د. سعد ياسني يوسف: اإلعتذار والعدول عن اخلطأ سمة حضارية تعكس رقيّ اإلنسان  ورقيّ املجتمعات التي أشاعت ثقافة اإلعتذار

د. عبد اجلبار شكري: 
ثقافة اإلعتذار جيب إن 
تكون فردية يامرسها 

الفرد مع اآلخرين ، 
كام جيب ان تكون 
اجتامعية متارسها 

مؤسسات املجتمع مع 
بعضها البعض

عدنان كاظم السماوي

اثري اِّـوسويد.عالء كريمصادق الذهب نضال العزاوي علي جابر

اسراء االسديامرية ناجيميادة مهنا سليمان

د.سعد ياسني يوسفعبد الجبار شكريد.ناظم الربيعيلطيف عبد سالم
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة الكاتب العدل َّـ / الباب الشرقي 
العدد العمومي ١٧٣٦٣
السجل ٨٧ 
التاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٣

إعـــــــــالن
ادناه االنذار اِّـسري من قبل السيد كاتب عدل الباب الشرقي اِّـحرتم 

بالعدد ١٧١٣٥واِّـؤرخ َّـ ١٩ / ١١ / ٢٠١٠ واِّـوجه اُّـ السيدة / منتهى حسن بالل 
العنوان /بغداد – زيونة م٧١٢  ز٣  د٤٢ وِّـجهولية محل االقامة قرر نشره َّـ الصحف اِّـحلية 

جهة االنذار:ـ

سبق وان تعهدت بتحويل ملكية العقار اِّـرقم (٢٣٥٣٠/٤ م١١ مزرعة حمدي) جنسه دار سكن ونظرا لعدم فتح البيان َّـ دائرة التسجيل العقاري  بالرغم من 
مطالبتي اِّـتكررة لذا انذرك بضرورة الحضور َّـ دائرة التسجيل العقاري َّـ الرصافة االوُّـ لغرض فتح البيان َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠٢٠/١٢/١٣  وبخالفه 

سوف اتخذ كافة االجراءات القانونية بحقك لدى اِّـحاكم اِّـختصة وتحميلك كافة اِّـصاريف واتعاب اِّـحاماة.
اِّـنذر : سعد عبد الزهرة جاسم 

الهوية اِّـوحدة /١٩٦٦٠٨٥٥٦٤١٧ َّـ ٢٠١٦/٨/٤
العنوان : بغداد /٥٠٥    ز٤١   د٢٢   االستمارة / ٩٥٨٣

كاتب العدل 
حنان حميد حمود

مديرية تنفيذ كربالء 
اعــــــالن

ــخص الثالث واِّـبينة  تبيع هذه اِّـديرية باِّـزاد العلني اِّـواد العائدة للمدين (كريم حميد الكلكاوي) اِّـدونة تفاصليها واقيامها َّـ القوائم اِّـرفقة واِّـودعة لدى الش
ــر من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه االعالن َّـ جريدة َّـ محل  ــاعة الرابعة من عصر اليوم العاش ــراء الحضور َّـ تمام الس واصافها ازاء كل منها فمن له رغبة بالش
تواجد االثاث الكائن َّـ محافظة كربالء - اِّـخيم (فندق الحميد) مقابل اِّـخيم الحسيني والثمن يدفع نقدا والداللية على اِّـشرتي مستصحبني معهم هوية االحوال 

اِّـدنية وتسديد مبلغ التأمينات القانونية البالغ١٠٪ من القيمة التقديرية. 
القيمة التقديرية الكلية للمواد -/٩٠٢٤٥٠٠٠(تسعون مليون ومائتان وخمسة واربعون الف دينار)

اِّـنفذ العدل

محكمة األحوال الشخصية َّـ الناصرية
العدد: ٥١٥٩/ش/٢٠١٩                                                 

 اِّـدعى عليه / كاظم ربوعي زاير
م/ تبليغ حكم غيابي 

بتاريخ ٢٠١٩/١١/٤ وبعدد اضبارة ٥١٥٩/ش/٢٠١٩ 
ــى بالتفريق  ــا اقتض ــا غيابي ــة حكم ــذه اِّـحكم ــدرت ه اص
ــب شرح  وبالنظر ِّـجهولية محل إقامتك الوقت الحاضر حس
ــرر تبليغك  ــان عبيد عليه تق ــن عدن ــغ  القضائي محس اِّـبل
ــاله وبإمكانك  ــور أع ــم اِّـذك ــني بالحك ــني يوميت َّـ صحيفت
ــوم التالي لتاريخ  ــرة أيام من الي ــرتاض خالل  مدة عش االع

نشر اإلعالن.
القاضي / عباس معني كاظم

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢٠/٢٠٤٣
التاريخ : ٢٠٢٠/١١/٢٤

اُّـ / اِّـنفذ عليه / سامر عدنان محمد
ــرطة الحي اِّـرقم َّـ تاريخ  ــعار اِّـختار قرية النضال و كتاب مركز ش ــب اش لقد تحقق لهذه اِّـديرية من حس
ــار يمكن اجراء التبليغ  ــه وليس لك موطن دائم او مؤقت اومخت ــك مجهول محل االقام ٢٠٢٠/١١/١٩ ان
ــتناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل  عليه , واس
خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك 

ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
منفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد

اوصاف اِّـحرر:ـ
(دين)

ــط  ــه و اربعون  مليون تفاصيل قرار حكم عمل واس ــط بمبلغ قدره خمس قرار صادر من محكمة عمل واس
اِّـرقم ٢٨/محكمة عمل واسط الصاد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٧ عن مبلغ مقداره ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسه و 

ابعون مليون دينار عراقي.

محكمة االحوال الشخصية َّـ الغراف
العدد: ١٦٥٥/ش/٢٠٢٠

إعــــــــــالن
قدم اِّـواطن علي عبد مجبل طلبا لهذه اِّـحكمة يطلب 
ــور الزوجة  ــة ولعدم حض ــن زوجة ثاني ــه الزواج م في
ــغ الزوجة  ــة عليه تقرر تبلي ــة االقام االوُّـ ومجهول
ــا بصحيفتني  ــالل اعالن ــرب ج ــيد أك ــة س االوُّـ فاطم
محليتني وَّـ حالة عدم حضورها َّـ اِّـوعد اِّـقرر يوم 
ــوف تنظر بالطلب  ١١/٣٠/ ٢٠٢٠ فان اِّـحكمة س

حسب القانون.
القاضي/ احمد ثجيل اِّـياحي

قفدان هوية 

ــدة اُّـ الوكيل َّـ  ــة عائ ــدت هوي فق
ــع الحبوب /  ــة لتصني ــركة العام الش
ــف  ــالء ضاي ــم (نج ــارة بإس وزارة التج
ــى من يعثر عليها  معيبد) فالرجاء عل

تسليما للمصدر.
مع التقدير

ضمان أوسع لالنتشار

إعالناتكم في



ــة واملعدنية التي  ــي موضوعة الثروات الطبيعي وانت تبحث ف
ــا، حائرا، مصدوما ملاذا  ــا اهللا بها في العراق تقف مندهش وهبن
ــعة  ــذه الكنوز وقطاعات واس ــذه اخليرات وكل ه ــا كل ه عندن
ــية صعبة؟..هناك  ــا معيش ــش ظروف ــعب تعي ــذا الش ــن ه م
ــاد في قابل  ــادة قابلة للنف ــن النفط بوصفه م ــن يتحدث ع م
ــتكون( اخلليفة) او  ــي دون ان يدري بان ثمة معادن س ــن االت الزم
ــام ( باي.. باي)..  ــال لنا في يوم من  االي ــط اذا ما ق ــل  للنف البدي
ــر بكميات  ــتراتيجي الذي يتوف ــفات..املعدن الس ــا الفوس انه
ــي املناطق الغربية من العراق وحتديدا بني مدينتي  هائلة جدا ف
ــح اجليولوجي  ــات وتقدر هيئة  املس الرطبة والقائم . وعكاش
ــذه املادة ب(٧٥ ,٥) مليار  ــة االحتياطات العراقية من ه االمريكي
ــة ومايفرح اكثر  ــبته ٩٪ من االحتياطات العاملي طن اي ما نس
ــاعد  في جامعة  ــتاذ املس ــراك الفهداوي) االس ــور( ع ان الدكت
االنبار  يؤكد  بان نفاد الفوسفات سيكون بعد (٣٠٠٠) سنة وان 
ــور الفهداوي اقيمت  ــفات والكالم مازال للدكت صناعة الفوس
ــة وان هذه  ــن كونها اقثصادي ــتراتيجية اكثر م ــابات اس حلس
ــفات باتت تستخدم في العديد من الصناعات  املادة اي الفوس
ــض  وحام ــفور  الفس ــر  ــر عنص ــيما حتضي ــة الس الكيمياوي
ــة واحلربية  ــتعمل في الصناعات التعديني ــفوريك املس الفس
ــيج واعواد الثقاب  اضافة  ــة والغذائية واخلزفية والنس والطبي
الى صناعة االسمدة الجل زيادة انتاج احملاصيل الزراعية وليس 
ــتخراج بعض املعادن من  ــب بل هناك امكانية الس هذا فحس

الفوسفات و( كلشي وكالشي)!
ــفات اال  ــم كل هذه االهمية وامليزات والعمر املديد  للفوس ورغ
ان مستشار محافظ االنبار لشؤون الطاقة السيد( عزيز خلف 
ــي يوم اخلميس  ــق صيحته خالل تصريح صحف الطرموز) اطل
املاضي( ٢٠٢٠/١١/١٩) مناشدا باعادة تشغيل املعامل احلكومية 
ــار وفي املقدمة منها  ــن العمل في عموم مدن االنب املتوقفة ع
ــاة له ان  ــأن  اعادة احلي ــذي من ش ــفات القائم ال ــل فوس معم
ــان حكومة االنبار  ــب الطرموز ف ل ( ٣٠٠٠) عامل وبحس ــغّ يش
ــوزارات االخرى ذات  ــة  خاطبت وزارة الصناعة واملعادن وال احمللي
ــريعة لتشغيل املعامل الصناعية  الصلة الجل وضع خطة س
ــنة ال لسبب مقنع سوى  التابعة للدولة واملتوقفة منذ( ١٧) س
الرغبة ان تبقى عاطلة !! ويعرف اجلميع ان تشغيل هذه املعامل 
ــرا عن العمل يعني توفير االالف من فرص  العمل  املتوقفة قس
ــيما اذا ماعرفنا بانه اضافة الى معمل  ــباب العاطل الس للش
ــغيلها  ــاج التي في حال تش ــاك معامل للزج ــفات هن الفوس
ــمنت القائم  ــنويا اضافة الى معمل س ــج االف االطنان س تنت
ــتورد  ــرى.. وفي اخلتام اقول اليس من الظلم ان يس ومعامل اخ
ــنويا بينما معاملنا  ــراق زجاجا بقيمة( ١٠٠) مليون دوالر س الع
النتاج هذه املادة معطلة رغم قدرتها على انتاج(١٨٠) الف طن 
من املواد  الزجاجية؟.. وزارة الصناعة واملعادن مطالبة بالتحرك 
ــع خدمة للمصلحة الوطنية  ــوري ملعاجلة واقع هذه املصان الف

وعسى ان نسمع االخبار التي تثلج الصدور..

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.
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(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٥٣٧) - االربعاء - ٢٥ - تشرين الثاني - ٢٠٢٠
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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أثار قانون ( اجلرائم املعلوماتية) الذي يخضع لقراءة ومناقشة مجلس النواب 
ــعبية والفكرية والسياسية  ــعة من األوساط الش العراقي انتقادات واس
واألدبية واألعالمية والصحفية وحتى الدينية بل حتى من قبل من اليقرأ أو 
ة لهما  ة بحرية الرأي والتعبير ومقيدّ يكتب ملا انطوى عليه من فقرات ماسّ
ــنا لعقود طويلة حتت ظل النظام  ــبوق أو مبرر .. لقد عش ــكل غير مس بش
ــلفاً وان مصير  ــث الوجود حلرية الرأي أو التعبير ألنها مصادرة س البائد حي
ــاً جراء ذلك ومع  ــا احلمر املقصلة وهكذا فقدنا اناس ــن يتجاوز خطوطه م
ــديد أننا نذهب الى هكذا قانون في الوقت الذي ينتصب في  ــف الش األس
ــداً نصب احلرية الذي يرمز الى انعتاق  ــاحة التحرير حتدي قلب بغداد وفي س
ــة .. احلرية التي  لد فجر احلري ــم والدكتاتورية وموّ ــني من قيود الظل العراقي
ــهورة : « ايها  ــي طالب ( ع) قولته املش ــا أمير املؤمنني علي بن اب ــال فيه ق
ــرار « وفي وصيته  ةً ، وان الناس كلهم اح ــداً وال أمَ ــاس أن آدم لم يلد عب الن
ــن عبد غيرك وقد  ــي نهج البالغة : « التك ــن ( ع) كما ف ــه االمام احلس البن
ــتعبدمت  ــراً « وقال اخلليفة عمر بن اخلطاب ( رض)   « متى اس ــك اهللا ح جعل
ــي ككاتب واعالمي أؤمن  ــم امهاتهم احراراً ؟» .. وبوصف ــاس وقد ولدته الن
دها سوى قيد واحد هو  ها أو يحّ بأن احلرية هي حق دستوري مشروع اليقيدّ
ــول األكرم وآل بيته األطهار وصحبه  ــاس بالذات اآللهية وبالرس عدم املس
األبرار أو التعرض ملا يسيء الى الناس في اموالهم واعراضهم ولذلك فأنني 
ــدام .. فعندما  ــو وصلت العقوبة الى االع ــأواصل قول احلقيقية حتى ل س
تكون احلكومة فاسدة أو ظاملة أو مقصرّة بحق شعبها فسوف لن اسكت 
ــى في  ــتِ مقصرة ياحكومة وال اخش ــا بالقلم العريض : أن ــوف اقوله وس
ــول كلمة احلق لومة الئم .. وعندما تكون احلكومة عادلة وتقدم اخلدمات  ق
ــا واصفق  ــوف اصطف معه ــة فانني س ــكل امان ــعبها ب ــية لش االساس
ــه فانني اطالب كل  ــي كلمات مديح بحقها .. وعلي ــا واكتب لها بقلم له
ــهم كثيرا وان يتركوا هذا القانون جانباً  ــادة النواب اال يجهدوا انفس الس
ــريع كقانون  ــا األولوية واألهمية في التش ــريعات له ألن هناك قوانني وتش
ــترداد اجملرمني  ــروقة وقانون اس ــن أين لك هذا ؟ وقانون اعادة األموال املس م
وقوانني اخرى ذات صلة بحياة الناس وقوانني لها عالقة بنجاح األنتخابات 
ــل التعبير عن  ــن اجلمر ألج ــعب على احرّ م ــي ينتظرها الش ــرة والت املبك
ــن ميثلونه خير متثيل  ــتقبلية في اختيار م ــه الوطنية وتطلعاته املس ارادت
ــا فعليه ان يلغي مفردة  ــد ان يعرقل او يضع قيوداً على تفكيرن ــن يري وان م
ــتور العراقي وان يبّدل تسمية ( مدينة احلرية) ببغداد والتي  احلرية من الدس
ــمية اخرى وعليه ان يلغي  ــمة الى تس ــها عن ثالثة ماليني نس يزيد نفوس
ح :  ــان األجيال وهي تصدّ ــخت في اذه ــة الراحلة أم كلثوم والتي ترّس اغني
ــد كل من يعنيه األمر ان يدلو  ي.. وفي اخلتام اناش اعطني حريتي .. اطلق يدّ
ــيء الصيت اذا ما اخذ  بدلوه ويتصدى بقوة الجل عدم مترير هذا القانون س
ــارة بان القضاء العراقي ملتزم بايقاع  مجراه في التطبيق العملي مع االش
ــيء للحريات العامة سواء عن طريق  العقوبات القانونية ملن يتجاوز او يس
ــموعة واملقروءة ) وصوالً الى مواقع التواصل  ــائل االعالم ( املرئية واملس وس

االجتماعي أو السوشيال ميديا .
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

متابعة / البينة الجديدة

ــي  العراق ــواد  االع ــع  صان راح 
ــريطا  ــوس ش ــري يق ــر البص من
ــاعدة اللهب  ــب مبس من اخلش
ــلوب هو  ــا أن هذا االس موضح
ــات املميزة لالالت  إحدى العالم
التي كان يصنعها والده الراحل 
ــري يدويا والتي كان  ثابت البص
يقبل على شرائها فنانون يذيع 
العالم.وفي  أنحاء  صيتهم في 
ــام ٢٠١٩  ــاة والده ع ــاب وف أعق
ــا) العزم على  ــد منر (٣٨ عام عق
احملافظة على ارث عائلته، وقال 
ــرز، انه يرى والده  لتلفزيون رويت
ــيء بالورشة  الراحل في كل ش
ــا كان  ــره في كل م ــي أث ويقتف

يفعله بقدر ما تعينه الذاكرة.
وأضاف منر لتلفزيون رويترز طالع 
ــت ع الدنيا واالعواد  أول ما وعي
ــوفها  ــا أروح أش ــن م ــي وي يعن

ــغف  ــدي ش ــدأ عن ــي، فب قدام
ــر  عم ــن  م ــة  الصناع ــم  لتعل
ــت أدخل  ــنة ظلي تقريبا ١٢ س
ــل من بني  ــة للوالد أدخ الورش
هاي املاكينة وبني هاي املاكينة 
ــغل أخبصه  ومرات اذا عنده ش
ــع بره وبعدين  يقوللي روح اطل

بهذا  ــتمر  اس ــت  ــال فظلي تع
ــو يعلمني  ــي حلد ما بدأ ه الش
ــي  فالنش ــوي  س ــي  ويقولل
وفالنشي.وتابع الوالد أضاف ع 
ــياء مثل  العود الكثير من االش
ــا ما  ــد االن تقريب ــود، وحل العام
حد يضيف العامود بس الوالد 

ــة  ــود تقوي ــذا العام ــو ه ألن ه
ــه حتى الوجه ما يتقوس  للوج
التي  االعواد  ــاع  الزمن.وتب مبرور 
ــا  ــن مب ــري االب ــا البص يصنعه
ــر  ــني ٧٠٠ و٢٠٠٠ دوالر، وورث من ب
ــة زبائن والده الراحل التي  قائم
ــم  ــارا بينه ــني كب ــم فنان تض
ــي الذائع  ــود العراق ــازف الع ع
ــمة.وفيما  ش ــر  نصي ــت  الصي
ــه  ــه عمل ــبب ترك ــق بس يتعل
ــه عمل والده  كمعلم ومتابعت
ــواد قال  ــي صنع االع الراحل ف
ــاي املهنة  ــتمريت به منر أنا اس
ــت  ــه كان ــد اهللا يرحم ألن الوال
ــخص يكمل من  أمنيته انه ش
ــى هذا اإلرث  بعده ويحافظ عل
البصري والعراقي ويكمل بهذا 
الشي وصراحة أني حتى بناتي، 
ــني صغار،  ــات ثن ــي عندي بن أن
ــويه يكبرن حتى  منتظرهن ش

أدخلهن للورشة يساعدني.
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متابعة / البينة الجديدة
ــيارة  ــني متر بك س ــق أن تندهش ح ــك احل ل
ــوارع كركوك، وتزاحم  ــبية تقطع ش خش
ــيارات احلديثة الفارهة، فهذه السيارة  الس
نسخة خشبية من سيارة نوع مرسيدس 
ــة  ــة كركوكي ــن صناع ــل ١٩٥٣ ولك مودي
ــب مت جلبه من السليمانية. جائحة  بخش
ــن في  ــذي اعل ــالق ال ــروف اإلغ ــا وظ كورون
ــروس، دفعا عبد  ــي الفي كركوك عند تفش
ــراغ الطويل  ــت الف ــغل وق ــد لش اهللا أحم
ــول أحمد  ــر وملفت. يق ــيء مغاي بإجناز ش
ــفق نيوز؛ «منذ سنتني  (٤٤ عاما) لوكالة ش
أفكر في صنع سيارة، ولكن كنت مشغوالً 

بأعمال اخرى، إال انه في الوقت الذي انتشر 
ــر املنزلي   ــدء احلج ــروس كورونا وب ــه في في
ــيارة  ــع الس ــة لصن ــي الفرص ــنحت ل س
ــد الذي  ــب».ويضيف أحم ــن خش ولكن م
ــيارات «أحب مهنة  ــي س ــل ميكانيك يعم
تصليح السيارات واتقنه بشكل جيد، لذا 
استفدت من هذه املهنة في صنع السيارة 
ــتغرق مدة ٦ أشهر مبساعدة أحد  الذي اس
ــذ مدة في محلي اخلاص  العاملني معي من
بتصليح السيارات».ويشير إلى أن  «الفكرة 
ــد التقارير في  ــهادتي ألح راودتني بعد مش
ــيارات قدمية وفاخرة مثل  احدى املواقع لس
ــنة ١٩٥٣ وانا  ــيدس يعود لس سيارة مارس

ــيدس  ــيارة نوع مارس ــس الس ــت نف صنع
ــب من  ــب»، الفتا الى ان اخلش ــن باخلش لك
ــاب يوجد  نوع جيكس وهو نوع من االخش
ــليمانية. ويؤكد أحمد الذي  في مدينة الس
ــكن كركوك منذ أكثر من ثالثة عقود،  يس
ــي القيادة  ــة ف ــي آمن ــيارة وه ــة الس متان
ــواء مثل البرد  ــيارة كل االج ــل الس وتتحم
ــيرا الى ان  احملرك وأجزاء السيارة  واحلر، مش
ــالت املصلحني  ــراؤها  من مح االخرى مت ش
ــيارات القدمية. ويختتم أحمد حديثه  للس
ــي  ــت ف ــي وضع ــيارة الت ــة الس ــن عالم ع
مقدمتها، التي حتمل احلرف األول من اسمه 

وباخلط الكوفي.

انتشرت خالل الساعات القليلة املاضية شائعات قوية 
ــربيني في  ــهيرة رضوى الش ــول زواج اإلعالمية الش ح
ــر، وأن زوجها رجل متزوج من أخرى لتكون رضوى  الس

ــر الذي عرضها النتقادات  بذلك الزوجة الثانية، األم
ــا لفكرة أن  ــروف عنها رفضه ــه من املع خاصة أن

ــائعات  تكون املرأة زوجة ثانية. وفي ردها على ش
ــة  ــوى حقيق ــفت رض ــا كش زواجه

ــع التواصل  ــى مواق ــردد عل ــا ت م
ــي، حيث أكدت خالل  االجتماع

بث مباشر عبر حسابها على 
أن  ــذ  ــا من أنه ــبوك»،  «فيس
دخلت مجال اإلعالم واجهت 
ــائعات، ال  ــن الش ــر م الكثي
ــزواج  بال ــة  املرتبط ــيما  س
ــرد على أي  ــم ت ــالق، ول والط
ــدة،  ــرة واح ــوى م ــا س منه
ــم مواطن  ــل اس ــا قي حينم
ــكان ال بد  ــي صراحة، ف مغرب
ــي الواقعة، واآلن  ــرد وتنف أن ت

ــائعة  ــد أن ترد ألن الش كان ال ب
ــا،  ــا وحده ــة ال تخصه احلالي

ــخاص آخرين  ــل متعلقة بأش ب
حتبهم وتعتبرهم مبثابة أسرتها، 
وتكن لهم كل االحترام والتقدير.

ــر احلادية  ــترالي بعم ــا أس جن
ــز  ــادث قف ــن ح ــعني م والتس
باملظلة واقتصرت إصاباته على 
ــقوطه  ــض الكدمات بعد س بع
ــا أعلنت  ــب م ــي احمليط، بحس ف
ــاء  ــرطة. ومت إنقاذ املظلي مس الش
ــني  ــكان محلي ــل س ــن قب ــد م األح
ــيدني.  ــمال س ــرب من واريوود ش بالق
ــي  الت ــوارئ  الط ــات  خدم ــت  وقام

ــكان احلادث بفحص  ــتدعيت إلى م اس
ــف عن  ــاب الذي لم يُكش الرجل املص
ــمه، وأظهرته ميشي على الصخور  اس
ــا كانت  ــال اإلنقاذ، فيم ــاعدة رج مبس
ــرى مغطاة بضمادة. ونُقل  ساقه اليس
بعدها املظلي املصاب إلى مستشفى 
ــيدني إلجراء  ــور في س ــال نورث ش روي
ــرطة  ــوص إضافية. وأوضحت الش فح
بعد ذلك أن مظلته انتشلت من املياه.

ــتري وزُحل  ــك، إن كوكبي املش ــاء فل ــال علم ق
ــض، في  ــا البع ــن بعضهم ــيقتربان م س
ــى  ــل، إل ــون األول املقب ــن كان ٢١ م
ــجل منذ  درجة كبيرة لم تس
ــنة.وبدأ  س  ٨٠٠ ــو  نح
الكوكبان يقتربان 
بعضهما  ــن  م
 ، ــض لبع ا
ــف  ــذ الصي من
ــن  وم ــي،  املاض
ــرا  ــب أن يظه املرتق
ــد  ــق، وق ــت الح ــي وق ف

صارت املسافة الفاصلة بينهما أقل من مسافة 
ــب صحيفة «ديلي ميل»  القمر الكامل. وبحس
ــذه  ــيبلغان ه ــني س ــإن الكوكب ــة، ف البريطاني
الدرجة من القرب، مباشرة بعد غروب الشمس، 
ــتوي. ويرتقب أن يكون  عند حدوث االنقالب الش
ــة على كوكب  ــا من أي نقط ــهد مرئي هذا املش
ــتواء  ــدون عند خط االس ــن من يوج األرض، لك
سيكونون أكثر قدرة على رصده. وفي العاصمة 
ــيكون الكوكبان  ــال، س ــدن، مث ــة لن البريطاني
قريبني من األفق، بعد ساعة من غروب الشمس، 
ــكوب ممكنا بني  ــيصبح هذا الرصد بالتلس وس

١٦ و٢٥ من كانون األول املقبل.
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ــة اجلديدة)  ــر جريدة ( البين ــرة حتري ــالمات تقولها اس س
ــد الوهاب جبار  ــل رئيس التحرير عب ــها الزمي وعلى رأس
ــى املقدم ( لؤي محمد كاظم) الجرائه عملية جراحية  ال

تكللت بالنجاح متمنني له الصحة والشفاء التام .
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ــائل من مواطنني من مختلف مناطق  تلقت « البينة اجلديدة» رس
ــاهدة ( قناة  ــن مش ــدم متكنهم م ــا من ع ــكون فيه ــراق يش الع
ــاة العراق االخبارية  ــهولة على خالف قن العراقية الفضائية) بس
ــية ملعاجلة هذه  ــدون االعالم العراقي ـ الدائرة الهندس وهم يناش
املشكلة وايجاد حلول خدمة للمشاهدين الذين يعشقون برامج 
ــاة املتنوعة وعلى وجه اخلصوص برنامج دفتر مالحظات  هذه القن
ه ويقدمه الزميل املتألق فائق العقابي وبرنامج ونطقت  ــدّ الذي يع
شهرزاد الذي سيعاد بثه بعد اكنمال االستحضارات اخلاصة به .. 

حتية لشبكة االعالم العراقي .
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