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جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية
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ــواء  ــة، الل ــي وزارة الداخلي ــالم ف ــات واإلع ــر العالق ــف مدي    كش
ــيراً إلى أن  ــدة عن عصابة التقاعد، مش ــعد معن، تفاصيل جدي س
ــداد، فضالً عن  ــي العاصمة بغ ــملت عدة مناطق ف ــاطاتها ش نش
ــتضافته ، إن هذه العملية  ــات األخرى.وقال معن، خالل اس احملافظ
ــاءت بتوجيه من رئيس احلكومة، ومتابعة وزير الداخلية، بخطوة  ج
ــاً، بينهم ١٣ موطفاً  ــخصاً متهم بخطوة، إذ مت القبض على ٢٩ ش
في هيئة التقاعد، منهم أربعة موظفات، برئاسة املدعو أبو هاشم، 
وزوجته املدعوة كوبرا، وميلكون مكتبني؛ األول في منطقة الشواكة، 
والثاني في منطقة املنصور، حيث وضعت الفتات على تلك املكاتب 

تظهر أنها للمحاماة أو ما يشبه ذلك. 
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 * عبد الوهاب جبار
   ما أن يحلّ موسم الشتاء من كل عام ويبدأ هطول األمطار 
ــبون  ــون اياديهم على قلوبهم ويحس ــى يضع العراقي حت
ــقوط املطر  ــية مايترتب على س ــاب خش لذلك ألف حس
ــوارعهم  الغزير على وجه التحديد من غرق ملناطقهم وش
ــبح يهدد القرى  ــيول اآلتية الينا فهي األخرى ش وأما الس
واحلقول والبساتني .. مصدر القلق لدى العراقيني هذا متأت 
من اننا دولة المتتلك بنية حتتية لشبكات الصرف الصحي 
ــدود  ــار وليس لدينا مايكفي من الس ــى ملياه األمط وال حت
ــيء عندنا  ــيول وان كل ش ــر الس ــادي مخاط ــة لتف الالزم
ــتقبلية  ــابات مس ــروك للصدفة فال تخطيط وال حس مت
ــبكات الصرف الصحي  للتحديات وال هم يحزنون .. ان ش
ــادم الزمن وعدم اجراء  ــي اغلب مدننا متهالكة جراء تق ف
الصيانة لها او استبدالها حيث ان اغلبها يعود الى عقود 
الستينات والسبعينات من القرن املاضي يوم كانت بغداد 
ــكانها ليس بالعدد احلالي الذي  مجرد احياء متباعدة وس
ــاع االفقي  ــمة ناهيك عن االتس ــل الى (٩) ماليني نس وص
ــتوى  ــى حتتية الترتقي الى مس ــدود يقابل ذلك بن ــر احمل غي
ــكانية  ــاحة او الكثافة الس ــورات احلاصلة في املس التط
ــواء  ــة لنقول بأن الكوادر اخلدمية س ــن اكثر صراح ..ولنك
ــة األخرى برغم  ــة بغداد أم األجهزة األمني ــت في امان اكان
ــكلة اكبر من حجم مايبذل  ماتبذله من جهود لكن  املش
ــاج اهمال  ــنويا هو نت ــة بغداد س ــه العاصم وان ماتعيش
ــي كانت ترصد  ــم كل امليزانيات الضخمة الت ــم رغ متراك
ــع اخلطط واملعاجلات  ــب مايتطلب من اآلن وض ــذا اجلان له
اجلذرية لوضع حد للخدمات األساسية ليس على مستوى 
ــراق وان يعهد بذلك الى  ــة بغداد بل كل مدن الع العاصم
ــول رئيس مجلس الوزراء  ــركات عاملية متخصصة .. يق ش
ــبت الحدى  ــالل زيارته امس الس ــى الكاظمي خ مصطف
ــي جانب الكرخ ولقائه بالكوادر  محطات تصريف املياه ف
العاملة فيها : ان املواطن العراقي يستحق ان ينال افضل 
ه الكاظمي  ــا وجّ ــاة الكرمية له ، كم ــات وتوفير احلي اخلدم
ــكالت التي تواجه عمل هذه الكوادر لالرتقاء  بتجاوز املش
ــتباقية  ــو االفضل .. مطلوب وضع خطط اس بعملها نح
للنهوض بواقع شبكات الصرف الصحي وايجاد معاجلات 
ــاقطة الجل االستفادة  ــتفادة من مياه االمطار الس لالس
ــب دول العالم اال عندنا  ــول به في اغل ــا وهذا مامعم منه
ــدراً مع  ــار تذهب ه ــن مياه االمط ــرة م ــات الكبي فالكمي
األسف .. ومطلوب ايضاً ان نحسب للشتاء وللصيف كي 

النعيش حالة القلق واالستنفار . 

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

كتب اِّـحرر السياسي

   كشف مصدر امني ، عن حصيلة 
ــة  ــهدتها مدين ــي ش ــداث الت االح
ــة امس االول اجلمعة . وقال  الناصري
املصدر ان حصيلة احداث الناصرية 
بلغت ٣ شهداء و٧٠ شهيدا واضاف 
املصدر انه من ضمن اجلرحى «٥» من 
القوات األمنية وافاد املصدر االمني 
ان عدد من خيم املعتصمني احترقت 
ــاحة  ــي س ــجار ف ــدالع ش ــد ان بع
ــة. الناصري ــطمدينة  ــي وس احلبوب

ــة اعلن مدير  ــد ذي صل وعلى صعي
عالقات واعالم وزارة الداخلية اللواء 
ــعد معن ، عن اقالة قائد شرطة  س
ــي على خلفية  ــار حازم الوائل ذي ق
ــاحة  ــهدتها س التي ش ــداث  االح
الناصرية.وقال معن  احلبوبي وسط 
ــن منصب  ــي م ــة الوائل ــه مت اقال ان
ــاف انه مت  ــرطة ذي قار.واض قائد ش
تعيني اللواء عودة سالم عبود قائداً 
ــي  ــار. وف ــة ذي ق ــرطة محافظ لش
ــياق ذاته اعلن املتحدث باسم  الس
ــلحة  ــوات املس ــام للق ــد الع القائ
ــكيل  مصطفى الكاظمي، عن تش
جلنة حتقيق بشأن احداث الناصرية، 
ــار الى ان توتر االوضاع في  فيما اش
العراق ليس في مصلحة البلد.وقال 

اللواء يحيى رسول ان «القائد العام 
ــوزراء  ــس ال ــلحة رئي ــوات املس للق
ــدر قراراً  ــي، اص ــى الكاظم مصطف
ــرطة في محافظة  باقالة قائد الش
ــة للتحقيق  ــكيل جلن ــار وتش ذي ق
ــي جرت في  ــي احداث اجلمعة الت ف

ــر التجوال  ــالن حظ ــة، واع احملافظ
فيها، والغاء اجازات حمل السالح، 
ــي  ــات الت ــن التداعي ــد م ــع املزي ملن
ــي العراق».  ــلم االهلي ف ــر الس تض
ــا عاد متظاهرو  وفي التطورات ايض
ــبت،  ــار، امس الس ــة ذي ق محافظ

ــاحة احلبوبي بعد انسحاب  الى س
ــا، فيما اقدموا  ــغب منه قوات الش
على قطع جسر احلضارات وتقاطع 
إن   ، ــي  امن ــدر  مص ــال  البهو.وق
ــار عادوا  ــري محافظة ذي ق متظاه
الى ساحة احلجبوبي بعد انسحاب 

ــا. ــغب منه ــة الش ــوات مكافح ق
ــل عدم  ــدر الذي فض ــاف املص واض
الكشف عن اسمه، أن املتظاهرين 
ــارات وتقاطع  ــر احلض قطعوا جس
ــي  وف ــة.  احملترق ــارات  باالط ــو  البه
ائتالف  لوح  ــية  السياس التطورات 
ــادي،  ــدر العب ــة حي ــر برئاس النص
ــة  النيابي ــات  االنتخاب ــة  مبقاطع
املقبلة.وذكر االئتالف ، غابت معايير 
النزاهة والعدالة ولو بشكل مقبول 
ــى ذات  ــكام إل ــن، ومت االحت ومطمئ
ــرض اإلرادة كما  ــاليب التزوير وف أس
ــات ٢٠١٨م، فإنَّ  ــان انتخاب ــدث إب ح
ــية  ــعبية والسياس املقاطعة الش
ــم االئتالف بيانه  خيار مطروح.وخت
ــة_وإالّ  #انتخابات_نزيه ــم  بوس
ــالن لكتلة  ــر هذا اول اع ــال. ويعتب ف
ــة  مقاطع ــة  بامكاني ــية  سياس
ــرر ان جتري  ــات املقبلة املق االنتخاب
ــن جانب  ــران املقبل. وم ــي ٦ حزي ف
ــيار  ــد النائب الكردي هوش ــر اك آخ
عبداهللا ، ان الطبقة السياسية في 
ــتان ليست لديها نية  اقليم كردس
ــال عبداهللا  ــف نهب الثروات.وق لوق
ــر، ان البیان  ــر تويت ــدة عب ــي تغري ف
ــتان  ــة اقلیم كردس ــر حلکوم االخی

واستمرارها بالتالعب بالشعارات.
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ــواب  ــس الن ــو مجل   رأت عض
ــود  الوف أن  ــف،  نصي ــة  عالي
بالتفاوض  املكلفة  احلكومية 
ــتان  مع حكومة إقليم كردس
ــاوض على (هواء) ألن نفط  تتف
ــه لتركيا ملدة  ــم مت بيع االقلي
ــاكل  ــاً، بدليل أن املش ٥٠ عام
ــدأت في االقليم  االقتصادية ب
وبلغت  ــنوات  ــبع س ــذ س من
ــة  ــوام الثالث ــي األع ــا ف ذروته
ــدأت رواتب  ــا ب ــة عندم املاضي

املوظفني تتأخر عدة شهور .
ــزب  ــف ، إن ”احل ــت نصي وقال
ــد  ــم عق اإلقلي ــي  ــم ف احلاك
ــنوات  ــبع س ــة منذ س اتفاقي
لبيع النفط لتركيا ومت استالم 
األموال ووضعها في أرصدة في 
اخلارج تخص العائلة احلاكمة، 
ــم  ــة ل ــذه الكارث ــبب ه وبس
ــوى  يعد هناك نفط للبيع س
ــر الناقالت  ــط املهرب عب النف
ــبب  الس ــذا  وله ــة،  احلوضي
االقتصادية  ــة  األزم ــت  عصف
ــم وكان أول املتضررين  باإلقلي
منها شريحة املوظفني الذين 

ــت رواتبهم تتأخر وتتعرض  بات
ــي حني  ــاري، ف ــار اإلجب لالدخ
ــلطة اإلقليم على  ــذب س تك
ــي بالالئمة على  ــاس وتلق الن
للتغطية  ــة  االحتادي احلكومة 
ــادها وقيامها بنهب  على فس
ــاءلت  وتس  .” ــعب  الش ــروة  ث
ــن  م ــدة  الفائ ــا  ”م ــف  نصي
ــود تفاوضية من قبل  ذهاب وف
ــيء  ــة ومج ــة االحتادي احلكوم
وفود كردية الى بغداد في حني 
ــه منذ  ــم مت بيع ــط االقلي نف
ــني  ــبعة أعوام وملدة خمس س
ــنة؟ هل حكومتنا جاهلة  س
ــذه الدرجة؟  ــة الى ه أو مغفل
ــة باملوضوع  ــا على دراي أم أنه
ومفاوضاتها عبارة عن متثيلية 
ــعب  الش ــى  عل ــك  للضح
ــت، ان ”على  العراقي؟.وأوضح
احلكومة العراقية أن تكشف 
احلقيقة أما الشعب العراقي 
ــن موقفها جتاه ما قامت  وتعل
ــلطة االقليم، مع إنهاء  به س
ــي القيمة لها  ــات الت املفاوض
ــعب  ــد أن مت نهب ثروة الش بع

من قبل العائلة احلاكمة“.

بغداد /

Ï Ë}∏\;k]Ë¡\Åi’\Â;‹Ä]ë’\;oÅ¢\;II;;ÎÄ\Ü;ÍÖ}…;flâ•;€z’]¬’\;CÍÂÊfi’\;‡\ÖÁ\;ã^ÑD;ÿ]Ëi≈\8

رأى عضو اللجنة املالية النيابية، جمال 
كوجر، أن كل وزارة كانت عبارة عن دولة، 
ــبه  األمر الذي يجعل عملية اإلصالح ش
ــتحيلة، على حد قوله.وقال كوجر)،  مس
ــتضافته  إن «وزير التخطيط، وخالل اس
في اجللسة العامة مع رئيس الوزراء، أكد 
ــق ملوظفي  ــه العدد الدقي ــه (ليس لدي أن
الدولة)، وعليه يجب أن تكون هناك حلول 
ــا أن تلجأ احلكومة  بهذا اخلصوص، منه
الى آلية معينة، كأن تعتمد على النظام 
البايومتري إلثبات عدد املوظفني، أو أن يتم 
ــة  ــيس قاعدة بيانات لكل مؤسس تأس

ــذه القاعدة  ــاف، أن «ه ــي الدولة».وأض ف
يجب أن تكون مبنية على أسس علمية 
ــت أوالً وجود املوظف في تلك الدائرة،  تثب
ــة إلى ذلك املوظف  ومدى حاجة احلكوم
ــيما أن  ــم حتريك التنقالت، ال س لكي يت
ــة باملوظفني  ــات مكتظ ــاك مؤسس هن
ــي نقصاً حاداً  ــات تعان تقابلها مؤسس
ــب أن يكون  ــالً: «يج ــل قائ فيهم».وأكم
ــيراً الى  هناك تنظيم لهذا العمل»، مش
ــوم على  ــابقا كانت تق ــوزارات س أن «ال
ــإن كل وزارة كانت  ــك ف ــة، لذل احملاصص
عبارة عن (دولة) بحد ذاتها، وبالتالي فإن 

عملية اإلصالح شبه مستحيلة».

اتهمت جلنة اخلدمات النيابية، 
ــوال  األم ــرف  بص ــة  املالي وزارة 
ــط  الوس ــار  باألعم ــة  اخلاص
ــات أخرى.وقال  ــوب باجتاه واجلن
عضو اجلنة عباس العطافي ان 
”قانون احملافظات لسنة  ٢٠١٥ 

ــا للمحافظات  ــى حصص أعط
ــذ وواردات  ــة واملناف ــن اجلباي م
ان  ــاف  وغيرها“.واض ــط  النف
”وزارة املالية منذ ٢٠١٥ لم حتول 
ــك االموال الى  ــغ من تل اي مبال
واجلنوب  ــط  الوس ــات  محافظ
ــال خاصة  ــى طالها االهم وحت

ــى ما عليه  ــرق ووصلت ال بالط
ــب االموال  ــع ان ”اغل االن“.وتاب
ــات  باجتاه ــرف  وتص ــب  تذه
ــواب تلك  ــدا ان ن ــرى“، مؤك اخ
ــتكون لهم وقفة  احملافظات س
في موازنة ٢٠٢١ لتثبيت صرف 

مخصصات تلك احملافظات“.

b„ÎâÏ◊@Âfl@ó‹Çn€a@lä”@Â«@tÜznm@ÚÓΩb»€a@Úzñ€a@NNÒäfl@fiÎ˛
ــا، تنضم  ــروس كورون ــار في ــرة منذ انتش ألول م
ــى قائمة املتفائلني  ــة الصحة العاملية إل منظم
ــج  ــر برام ــن الكابوس.مدي ــص م ــرب التخل بق
ــان، توقع عودة  ــة، مايك راي ــوارئ في املنظم الط
ــام املقبل  ــي الع ــع الطبيع ــى الوض ــم إل العال
ــروس كورونا. ــات املضادة لفي ــع ظهور اللقاح م

مسؤول الصحة العاملية قال إن هذه اللقاحات، 
ــتمكن من  ــى اإلجراءات احلالية، س باإلضافة ال
ــيطرة الفعالة على  ــادي اإلغالق وحتقيق الس تف
ــى املنظمة العاملية  املرض.تصريحات غريبة عل
ــوى حتذيرات،  ــتمرت ألشهر ال تصدر س التي اس
وأنباء متشائمة، تقوي موجة أمل بقرب اخلالص 
من الفيروس خالل األشهر املقبلة تسود العالم 
ــا، بعد اإلعالن عن لقاحات بفعالية جتاوزت  حالي
٩٠ في املئة.وقد سارعت العديد من الدول لوضع 
خطط لالستفادة من اللقاحات في أقرب اآلجال، 

إذ قال الرئيس األميركي دونالد ترامب إن تسليم 
لقاح فيروس كورونا سيبدأ األسبوع املقبل.

ــي اخلطوط األمامية  ــد ترامب أن العاملني ف وأك
ــن  ــار الس ــي وكب ــال الطب ــي اجمل ــني ف والعامل
ــتفيدين من اللقاح، بينما  ــيكونون أول املس س
ــة العاملني في  ــة التالي ــمل الفئ ــع أن تش يتوق
ــن  ــي ال ميك ــف الت ــية والوظائ ــاالت األساس اجمل

إجنازها من املنزل.

@ÚÓ€bΩa@·Ënm@ÚÓibÓ‰€a@pbflÜ®a@NN@ÊaÏÅa@laÏ‰€a@|ï
2015@à‰fl@lÏ‰¶aÎ@¡çÏ‹€@ÚññÇΩa@fiaÏfl˛a@ÜÌÜjni

@Òâbj«@ÚÓ”aä«@ÒâaãÎ@›◊@Z@kˆb„@NN@ìiÖ@Âfl@új”a
›Óznéfl@Èjë@Ä˝ï�aÎ@NN‘‘Ú€ÎÖ‘‘@Â«

بغداد /

ــة االقليم  ــج الوطني، حكوم ــت كتلة النه اتهم
بتحويل كردستان الى مهبط لطائرات شخصيات 
ــاء العراقي. وقال  ــة بقضايا ارهابية للقض مطلوب
النائب عن الكتلة مهند العتابي إن ”هناك حتركات 
ــم فيها رقص  ــي االقلي ــلطة احلاكمة ف ــن الس م
ــعب العراقي  ــى االم وجراح بقية مكونات الش عل
ــا“. واضاف ان ”من  ــة للمواطن الكردي به وال عالق
بني تلك االمور وجود عدد من الشخصيات اتهموا 

باإلرهاب وتسببوا بقتل العديد من العراقيني“، 

@Z?üÏ€a@wË‰€a@Ú‹n◊
@µa@ÊbnçÖä◊@o€Ïy@·Ó‹”¸a@ÚflÏÿy
lbÁâ�bi@¥„aÜΩa@paäˆb�€@C¡jËflD

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ــتخدمها حزب العمال الكردستاني  وزير اخلارجية يتوقع تعاونا مغايرا من ادارة بايدن مع امللف العراقي وتدمير مغارة يس
في شمال.

ــفير االمريكي  ــرات (نيميتز) الى اخلليج العربي واالعرجي يبحث مع الس ــدة االمريكية حترك حاملة الطائ ــات املتح الوالي
ملفي سنجار والنازحني

اعتقال (٢٩) عامال بصاالت «الروليت» في بغداد وتوقف املالحة في خور عبد اهللا بسبب سوء الطقس.
ألول مرة بالعراق .. دوائر الدولة تعتمد على اجلباية االلكترونية في حتصيل االموال والنزاهة تكشف حاالت اختالس لعالج 

كورونا في البصرة.
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2محليات

بغداد / البينة الجديدة
ــة ، العديد  ــذت وزارة التربي اتخ
ــتعداداً للعام  من اإلجراءات اس
ــي اجلديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ ،  الدراس
ــتمرار عملية  بهدف ضمان اس
ــن  ــا يؤم ــم ومب ــم والتعل التعلي
ــة  والطلب ــذ  التالمي ــة   صح
واملالكات التعليمية وسالمتهم  
.  ونقل البيان الذي أوردهُ املكتب 
ــاك خلية أزمة  اإلعالمي ان ، هن
ــر التربية  ــة وزي ــكلت برئاس شُ
ــد الدليمي  ــتاذ علي حمي األس
ــات  ــة إدارة االزم ــى عملي ، تتول
ــريعة  الس ــات  املعاجل ــاد  وإيج
ــيم الدوام  لها ، فضالً عن تقس
ــي)  والثالث ــي  والثنائ ــادي  (األح
ــية كافة ، إذ  ــل الدراس للمراح
سيكون الدوام ليوم واحد لكل 
ــي وبحسب املرحلة  صف دراس
ــي او ثانوي) .  ــية ( ابتدائ الدراس
إذ إن  املرحلة االبتدائية قُسمت 
ــوم  (ي  .. ــا  فيه ــة  الدراس ــام  أي
ــبت لتالميذ الصف األول ،  الس
ويوم األحد للصف الثاني ، ويوم 
ــف الثالث ، اما يوم  اإلثنني للص

ــع  ، ويوم  ــاء فللصف الراب الثالث
ــاء للصف اخلامس وأخيراً  األربع
ــاس  ــوم اخلميس للصف الس ي
ــال في  ــك احل ــي) .وكذل االبتدائ
الثانوية مبستواها  املدارس  دوام 
ــد  فق  ، ــدادي)  واإلع ــط  (املتوس
ــبت للصف  ــوم الس صص (ي خُ
ــد  ــوم األح ــط ، وي األول املتوس
ــط ، ويوم  للصف الثاني املتوس
االثنني للصف الثالث املتوسط 

ــف الرابع  ــاء للص ــوم الثالث ، وي
ــدادي ، ويوم األربعاء للصف  اإلع
اخلامس اإلعدادي ، ويوم اخلميس 
ــدادي)  اإلع ــادس  الس ــف  للص
ــص دوام املدارس  ــا يخ .اما فيم
االهلية الذي سيكون ليوم واحد 
ــا االلتزام  ــاً ، فيجب عليه أيض
التام بتعليمات وضوابط خلية 
ــة الصحة  ــرارات جلن ــة وق األزم
والسالمة الوطنية التي تنطبق 

ــار  على املدارس احلكومية ، وأش
ــاء  أعض دوام   ، ان  ــى  ال ــان  البي
ــرافية  ــة واالش ــات اإلداري الهيئ
والتعليمية سيكون بواقع ٥٠٪ 
ــتقوم  من املالك الكلي .هذا وس
الوزارة بتوفير (التعليم عن بُعد) 
ــطة القناة التربوية ودعم  بواس
ــف املواد  ــة خملتل ــوات احمللي القن
ــية ، إذ تُضاف  ــل الدراس واملراح
ــي تُدرس (عن  ــص املواد الت حص
ــواد التي  ــص امل ــد) الى حص بع
تدرس بالتعليم املباشر ، لتعزيز 
عملية تعليم الطلبة وإثرائها ، 
مع تأكيد أهمية اكمال املناهج 
ــاد  باعتم ــررة  املق ــية  الدراس
ــاليب  ــائل واألس مختلف الوس
ــة  (االلكتروني ــة  التعليمي
واملباشرة) .كما أكدت الوزارة في 
البيان تطبيق إجراءات السالمة 
ــالكات التعليمية  ــة وامل للطلب
ــات ، إذ  ــداء الكمام ــد ارت وتأكي
ــة مسؤولية  تتولى إدارة املدرس
ــة أي تلميذ أو طالب تظهر  إحال
ــروس كورونا ،  ــراض في عليه إع

الى املراكز الصحية.

بغداد / البينة اجلديدة
قد إجتماع مشترك بني وفدي  عُ
ــركة العامة للنقل البري  الش
ــة للخطوط  ــركة العام والش
اجلوية العراقية ملناقشة آليات 
جتديد عقد الشحن اجلوي بني 
ــي مبنى  ــركتني .وجرت ف الش
ــوط  ــة للخط ــركة العام الش
ــة العراقية مباحثات بني  اجلوي
ــث آليات تطوير  الطرفني لبح
ــم  التفاه ــق  وتعمي ــل  العم
ــب اإلجراءات  القانوني وتصوي
ــل الوصول الى  اإلدارية من أج

أفضل النتائج لتجديد العقد 
ــني العمل به  ــاء مبضام واإلرتق
ــن النقل  ــاع ع ــرأس األجتم وت
ــم  ــر قس ــيد مدي ــري الس الب
ــة الى املدير  ــود ، باإلضاف العق
ــر املالي ومدير  ــي واملدي القانون
ــر عن  ــب ، وحض ــم املكات قس
ــوط  ــة للخط ــركة العام الش
ــري  مدي ــة  العراقي ــة  اجلوي
ــحن  والش والتدقيق  القانوني 
ــددَّ السيد مرتضى  اجلوي .وش
كرمي الشحماني رئيس مجلس 
اإلدارة مدير عام الشركة على 

أهمية أبرام العقود املشتركة 
ــركات  مع بعض الوزارات والش

توصيات  ــذ  لتنفي ــة  احلكومي
ــي  ــوزراء ف ــة ال ــس رئاس مجل
ــيق أطر العمل املشترك  تنس
ــركاتها  ــر الدولة وش ــني دوائ ب
ــوارد اخلزينة املالية  لتعظيم م
ــات  اخلدم ــتوى  ــني مس وحتس
ــي  ــل الت ــرة النق ــيع دائ وتوس
ــطول الشركة  ينهض بها أس
ــيما  العامة للنقل البري ، الس
ــوالت  واحلم ــع  البضائ ــل  نق
ــة فضالً عن  ــدات الثقيل واملع
ــتهالكية  اإلس ــلع  الس ــل  نق

واملواد التجارية .

ÔçaâÜ€a@‚b»‹€@‚aÎÜ€a@ÚÓ€e@äí‰m@ÚÓi6€a@ÒâaãÎ
@Cb„ÎâÏ◊D@Úzˆbu@âbín„a@›√@ø@RPRQ –@RPRP

النجف االشرف /  عامر عبدالعزيز
بحث املهندس عبدالرحمن عجي طوفان 
مدير عام الشركة العامة لتجارة احلبوب 
ــرف  مع النائب االول حملافظ النجف االش
ــويق الشلب  ــم الكرعاوي واقع تس هاش
ــار في بيان نقلة اعالم  في احملافظة . واش
ــظ  االول حملاف ــب  النائ ان  ــارة  التج وزارة 
النجف التقى مدير عام الشركة العامة 
ــة التفقدية  ــالل زيارت ــارة احلبوب خ لتج
ــو صخير وجرى  ــايلو اب ــويق س ملركز تس
ــويق الشلب  خالل اللقاء بحث واقع تس
ــة التي  ــبل الكفيل ــي احملافظة و الس ف
تعزز فرص زيادة الكميات املسوقة خملازن 
ــارة . الطرفان التقيا مجموعة  وزارة التج
ــرون دورهم  ــن ينتظ ــن الفالحني اللذي م
ــلب و استمعا  ــليم محصول الش لتس
ــي تواجه عملية  ــم املعوقات الت ــى اه ال
ــلب والتي بينوا  تسويقهم حملصول الش
ــي ارتفاع  ــا فنية تتمثل ف ــا الى انه فيه
ــكلة  ــة ، اضافة الى مش ــبة الرطوب نس
االكياس و التاخير في صرف املستحقات 
املالية حملصول احلنطة وما تاله من تاخير 
ــد مرور  ــلب بع ــتحقات الش لصرف مس
ــويق . مدير  ــابيع على بدء التس ثالث اس
عام الشركة اكد جلمع الفالحني اللذين 

ــويق ان إدارة  ــز التس ــي مراك ــم ف التقاه
ــة املركزية  ــالل اللجن ــن خ ــركة وم الش
ــل اي  ــل تذلي ــن اج ــل م ــويق تعم للتس
معوق امامكم و تناقش كل الفرص التي 
ــمح بقبول االنتاج مبا يحقق الرضى  تس
ــدم حرمانكم من اي فرصة  للطرفني و ع
ــويق محاصيلكم  ــن من خاللها تس ميك
ــدون اي تعقيدات او  خملازن وزارة التجارة ب
ــن  ــض ، الى جانب ان نكون عند حس رف
ــدم التجاوز على  ــن الوزارة من خالل ع ظ

ــط املعتمدة.  وبني  ــات و الضواب املواصف
ــركة وبعد دراسة اسباب تصاعد  ان الش
ــبب  ــداد الكميات التي مت رفضها بس اع
ارتفاع الرطوبة مت تعديل نسبة الرطوبة 
ــعار  ــى (١٦.٥) وبخصوص اس ــن (١٦) ال م
ــويق  االكياس فان اللجنة املركزية للتس
ــز االكياس بضمان  ــد اتخذت قرار جتهي ق
ــركة حتى  ــويق اول كمية خملازن الش تس
ــاء املالية ومتنحكم  تخفف عنكم االعب
فرصة تسويق الشلب مكيس ، اما فيما 

ــلب ،  ــتحقات احلنطة والش يخص  مس
ــر التجارة  ــم اهتمام معالي وزي أؤكد لك
ــن  م ــدة  جدي ــات  دفع ــني  تام ــوع  مبوض
املستحقات وفعال مت تامني ذلك في بنود 
ــن بانتظار  اطالقها  ــرض االخير و نح الق
ــار الى انه مت  ــل وزارة املالية . واش ــن قب م
ــويق مع ادارة  كذاك مناقشة واقع التس
ــة التي  ــبل الكفيل ــف والس ــرع النج ف
ــويق ، واوعزنا مناقلة  ــزز ارتفاع التس تع
اخلطة الزراعية التي لم يباشر فالحوها 
ــويق و التي تعطي الفرصة للفالح  التس
بتسويق انتاجه للمواقع التي لم تشهد 
زخم في التسويق خاصة مبواقع اخلورنق 
ــنتيح فرصة  و النجف االفقي وبذلك س
االجتاة الى تسويق احملصول مكيس .  من 
جانب اخر استعرض النائب االول حملافظ 
النجف هاشم الكرعاوي اهم املكاسب 
التي حتققت اليوم خالل تواجد مدير عام 
الشركة العامة لتجارة احلبوب باعتماد 
ــبة الرطوبة ( ١٦.٥) بدال من (١٦) ، ومت  نس
ــداد الفاحصني ومت زيادتهم من  تعزيز  اع
احملافظات ، ومت توفير االداوت اخملتبرية لهم 
ــحبت لهم من مواقع عملهم .  والتي س
ــار الى الى وجود حتسن  « الكرعاوي « اش
ــد موافقة االدارة  ــتالم بع في معدل االس

العامة على تعديل فقرة الرطوبة وسوف 
ــالل االيام القادمة مع توجيه  تتصاعد خ
ــرع النجف بفتح  ــركة لف مدير عام الش

اخلطة الزراعية لكل املواقع . 
ــد كذلك مركز  ــركة تفق   مدير عام الش
تسويق ( احلسانية ) في قصاء املشخاب 
ــذي مت افتتاحة قبل ايام والتقى كذلك  ال
ــرا عن اهم  بعدد من الفالحني مستفس
ــويقهم حملصول  ــالل تس ــاكلهم خ مش
الشلب موكدا لهم خالل االيام القادمة 
ــيكون هناك توازن بالتسويق ووجهنا  س
ــرع واخملتبر االهتمام بالفالح وان  ادارة الف
ــن اجملاملة  ــه وان يبتعدوا ع ــوه حق يعط
ــالح العراقي متعب  ــيرا الى ان الف ، مش
ــة   فقرةفني اي  ــن  ع ــث  نبح ان  ــا  وعلين
ــن خاللها . طوفان  ــاعده م قانونية نتس
ــن موظفي  ــه التقى بعدد م ــالل زيارت وخ
ــم ومتثلت  ــى طلباته ــتمع ال الفرع واس
ــز و  ــهادة و احلواف ــاد ش ــنب و اعتم بالغ
ــات اخلطوره و زيادة مخصصات  مخصص
امليزان ومخصصات فنية، ووجه االقسام 
ــذا  ــك . ه ــاذ االزم بذل ــة باتخ ذات العالق
ــركة عدد من مدراء  ــق مدير عام الش وراف
االقسام ( الهندسي و التسويق و قسم 

املوازد  املالي و االعالم ) .

ÚÓé–‰€a@@pbÓ‹‡»€a@ø@bÓ‹»€a@pbçaâÜ€a
البينة الجديدة  / هبة حسني

ــية  النفس ــة  اخللي ــة  برعاي
ــارية   ــي مستش ف ــتراتيجية  الس
ــيق  عالي  ــي  وبتنس ــن  القوم اآلم
مع وزارة  التعليم  العالي والبحث 
العلمي،  أحتضنت  جامعة بغداد/  
ــتير  ــة اآلداب  برنامج  ماجس كلي
العمليات  النفسية وهو  األول  من  
نوعه  على  مستوى  العراق  والشرق 
األوسط في العام الدراسي (٢٠١٧ 
–٢٠١٨) وبدأ الطلبة  املنضوين  في  
هذا البرنامج  مبناقشة رسائلهم،  
ــة   مناقش ــوم،   الي ــت،  مت ــث   حي
ــتير  املوسومة   بـ(  رسالة املاجس
ــر املنتج»  ــج_ غي ــه» املنت التوج
ــدى املدراء  ــإدارة األزمة ل وعالقته ب
ــة )  ــاع والداخلي ــي الدف ــي وزارت ف
ن  ــني  قاسم  مِ للطالبة هبه  حس
ن  ــاتذة املتكونة  مِ ــل جلنة األس قب
ــاً  ــار عبداجلبار رئيس ( أ.د.عبدالغف
ــو عضواً  ــور احلل ــة منص و أ.د.بثين
ــني  ــرفاً و أ.م.د.ثريا علي حس ومش
ــرمي  عبدالك ــان  أ.م.د.أمي و  ــواً  عض
عبداحلسن عضواً)، حيث  حصلت 
رسالة الطالبة على تقدير (أمتياز). 
ــائل  للرس ــات  املناقش ــت  ومازال
ــب  ــتمرة  لبقية الطلبة حس مس

ــذي  أعدته   ــات  ال ــدول  التوقيت ج
ــة  الدراس ــت  اآلداب.وهدف ــة  كلي
ــاس التوجه»املنتج _ غير  إلى قي
املنتج» وإدارة األزمة لدى املدراء في 
ــاع والداخلية ومعرفة  وزارتي الدف
أيّ األساليب التي يستخدمها ذوو 
ــي التعامل، وأيها  التوجه املنتج ف
يستخدمها ذوو التوجه غير املنتج 
ــى نظرية  ــدراء اعتماداً عل ــدى امل ل
 (١٩٧٤,Fromm) ــروم  لف ــه  التوج
ــل إلدارة  ــاليب التعام ــة أس ونظري
ــوس(Moss,١٩٩٠)، إذ متّت  ــة مل األزم
ــرة وأمام كل فقرة  صياغة (٣٨) فق
ــة لإلجابة  بدائل متدرج ــة  خمس
ــاس التوجه و (١٨) موقفاً يعبّر  ملقي
ــا املدراء في  ــن األزمة التي ميّر به ع

ــف ثالثة  ــام كل موق ــم وأم دوائره
رفي،  ــاليب للتعامل معها (معّ أس
ــا  بصيغتهم ــي)  جتنب ــلوكي،  س
ــة البحث  ــت عين ــة. وبلغ النهائي
ــراً مت أختيارهم بطريقة  (٣٠٠) مدي
ــاع  الدف ــي  وزارت ــن  م ــوائية  عش
ــة بغداد. ــي محافظ ــة ف والداخلي

ــه  توج ــن  ع ــة  الدراس ــفت  وكش
ــاً)  (منتج كان  ــث  البح ــع  مجتم
ــه املنتج  ــدراء ذوي التوج ــع امل ويتب
ــا  ــة هم األزم إدارة  ــي  ف ــلوبني  أس
ــة  مقارن ــلوكي)  والس ــي  (املعرّف
ذوي  إن  و  ــي)  (التجنب ــلوب  باألس
التوجه غير املنتج أكثر استعماالً 
ــلوب (التجنبي) مقارنة بذوي  لألس
ــتدل من هذه  ــه املنتج. ويس التوج

ــا أرتفعت درجة  ــه كلّم النتائج أنّ
ــتعمال  ــج) أزداد أس ــه (املنت التوج
ــلوكي)  والس (املعرّفي  ــلوبني  األس
ــة والعكس صحيح.  في إدارة األزم
ــبة لألسلوب (التجنبي)  أما بالنس
ــادة درجة التوجه  فإنّهُ يقل عند زي
ــي  ف ــة  الباحث ــت  (املنتج).وأوص
ــي توصلت إليها،  ضوء النتائج الت
بضرورة أختيار املدراء املنتجني ذوي 
الكفاءة اإلدارية املتجددة واملبدعة 
ــائل التطور احلديث  واملواكبة لوس
ــن أية  ــات بعيداً ع ــة األزم ملواجه
ــد أقترحت  ــخصية. وق ــزات ش حتي
أجراء دراسة التوجه (املنتج _ غير 
ــى حدة وربطهما  املنتج) أو كالً عل
ــداع،  (اإلب ــل  مث ــرى  أخ ــرات  مبتغي
ــة، والذكاء اإلداري، وإدارة  والغطرس
ــاالت، واالندماج الوظيفي) و  االنفع
دراسة إدارة األزمة وربطها مبتغيرات 
أخرى مثل (وعي الذات، وخصائص 
املعرّفي،  ــر  والتفكي ــخصية،  الش
ــي... إلخ) فضالً  ــر العقالن والتفكي
ــة احلالية على  عن تطبيق الدراس
ــن املدراء في الدولة  عينة خاصة م
ــة،  اخلاص ــات  (الدرج ــون  تك كأن 
ــني،  واألمني ــكريني  العس ــادة  والق

ورؤساء الهيئات).
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البينة الجديدة / قاسم حوشي
افتتح السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد 
ــي ٢٠٢٠ ثالث  ــرين الثان ــبت ٢٨ تش ــي  امس الس التميم
ــريع ملرضى السرطان وصاالت  ردهات مخصصة للزرق الس
ــرطانية واجملهزة من مناشئ  املزج الكيمياوي لالدوية الس
ــفى االمل الوطني لعالج االورام مؤكدا  عاملية في مستش

دعم الوزارة ملراكز االورام وتلبية احتياجاتها كافة.

بغداد / البينة اجلديدة
أجرى مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف 
ــفى  علي احلجامي)، يوم اخلميس املاضي ، زيارة تفقدية ملستش
ــالم (١) امليداني في معرض بغداد الدولي، ملتابعة الوضع  دار الس
الصحي ملرضى كورونا والوقوف عند أحتياجاتهم.وقال احلجامي 
ــفى، إنّ مستشفى دار السالم (١) ملرضى  خالل زيارته للمستش
ــفيات  ــات ويعد من أكبر مستش ــن القاع ــا يضم عدد م كورون
ــة اخملصصة ملرضى كورونا،  ــتوى العراق واملنطق العزل على مس
ــاش الرئة، مبينا  ــة الى ردهات انع ــرير اضاف ألنه يضم (٤٠٠) س
ــاً فقط من املصابني  ــفى يوجد فيه حالياً ٥٠ مريض أن املستش
ــهد  ــف  مدير عام صحة الكرخ، أنه وألول مرة يش بكورونا.وكش
ــدد اإلصابات  ــاض كبير جداً بع ــن بغداد، أنخف ــب الكرخ م جان
ــبة الشفاء تصل الى (٩٤٪)  بفايروس كورونا يقابله أرتفاع بنس
ــود لزيادة  ــاً إلى أن األمر يع ــدى الوفيات (١٪)، الفت ــا لم تتع فيم
الوعي لدى الناس إضافة الى وجود نوع من مناعة القطيع التي 
اصبح ميتلكها الكثير من املواطنني.وعبر احلجامي عن أمله بأن 
ــروس كورونا،  ــفاء من املصابني بفاي ــتمر ارتفاع حاالت الش يس
ــي جانب الكرخ  ــع جميع مرضى كورونا ف ــداً أمكانية جم مؤك

مبستشفى عزل وأحد.

بغداد / البينة الجديدة
ــيد الوزير املهندس  ــرة الثروة احليوانية وبتوجيه من الس أجرت دائ
ــرمي اخلفاجي بضرورة إجراء لقاءات مع مربي الدواجن في  محمد ك
ــاكل واملعوقات التي  ــل معهم للتعرف على املش العراق والتواص
ــع احللول واملقترحات  ــه قطاع صناعة الدواجن من أجل وض تواج
ــأنها النهوض وتطوير صناعة الدواجن، حيث مت إجراء  التي من ش
ــيدة معاون  اللقاء مع نخبة من مربي قطاع الدواجن من قبل الس
ــتعراض ومناقشة املشاكل  مدير عام دائرة الثروة احليوانية.ومت إس
ــع احللول واملقترحات الالزمة  ــات التي تواجه القطاع ووض واملعوق
ــيادته  ــيد الوزير للحصول على مصادقة س ــم رفعها إلى الس ليت
ــاج الدواجن  ــأنها تطوير وحتفيز إنت ــي من ش ــى املقترحات الت عل

وتشجيع القطاع للتقدم والنهوض باالقتصاد الوطني.

بغداد / البينة الجديدة
ــة  العام ــركة  الش ــت  أعلنـ
إحدى  اإللكترونية  ــة  لألنظم
ــة  الصناع وزارة  ــركات  ش
واملعادن عن عقودها وأعمالها 
ــا املقدمة  ــزة وخدماته املنج
ــة اخملتلفة خالل  ــر الدول لدوائ
الثاني احلالـي  ــرين  شهر تش
ــركة :  ــال مدير عام الش .وقـ
ــد اهللا الكعبـي :  ــد عبـ أحمـ
في تصريح للمكتب اإلعالمي 
ــركة  الش ان  ــوزارة  ال ــي  ف
ــز وتنصيب  ــزت عقد جتهي أجن
ــات  ــج مضاد للفايروس برنام
ــع  ــة م ــع ( ١٠٠٠ ) رخص بواق
ــرة  الدائ ــح  لصال ــب  التدري
وزارة  ــي  ف ــة  واملالي ــة  اإلداري
ــت بتنفيذ  ــط فيما قام النف

وباجات  ــات  الهوي ــن  م ــدد  ع
ــات  وباج ــيارات  الس ــول  دخ
ــركات وزارة  ــود خملتلف ش عق
ــادن ، مضيفاً  ــة واملع الصناع
ــاً  ــت أيض ــركة قام ــأن الش ب
ــركة العراقية  ــز الش بتجهي
ــات املصرفية بطابعة  للخدم
ــا  ــة وملحقاته ــة حديث ملون
ــزن  خ ــدات  ووح ــار  أحب ــع  م
ــز ونصب  ــرى وجتهي أخ ومواد 
ــغيل منظومة كاميرات  وتش
ــا لصالح  ــة وملحقاته مراقب
ــقيقتها شركة اور العامة  ش
ــركة  ــتعداد الش ، مؤكداً إس
ــات  اخلدم ــدمي  وتق ــاون  للتع
ــال  األعم ــف  مختل ــذ  وتنفي
ــات  ومؤسس وزارات  ــة  لكاف

الدولة والقطاع اخلـاص .

@|nn–Ì@Ú˜Ój€aÎ@Úzñ€a@äÌãÎ
@Îb‡Ó◊@xåfl@p¸bïÎ@pbÁÖâ@t˝q

@ø@Êbüäé€a@Ûôäfl@ÚÌÎÖ¸
@?üÏ€a@›fl¸a@Û–ínéfl

@Ú�‡ƒ„ˇ€@Ú�flb»€a@Ú�◊äí€a
@b�ÁÖÏ‘«@Â�«@Â�‹»m@Ú�Ó„Î6ÿ€�a
@ä�Ëë@fi˝�Å@Òà�–‰Ωa@b�:b‡«cÎ
Ô�€bßa@Ô�„br€a@Â�Ìäím

@ÚÌÜ‘–m@ÒâbÌã@äØ@Ôflbvßa
@ÛôäΩ@H1I@‚˝é€a@âaÖ@Û–ínéΩ
Ô€ÎÜ€a@ÖaÜÃi@ûä»∂@b„ÎâÏ◊

@…fl@paıb‘€@ä£@ÚÓ„aÏÓßa@ÒÎär€a@ÒäˆaÖ
@ÖbØgÎ@pbj‘»€a@›Ó€àn€@ÂuaÎÜ€a@Ôiäfl

Ô‹0a@wn‰Ωa@·«Ö@ÚÓÃi@›‡»€a@pb”Ï»Ω@fiÏ‹ßa

بغداد / البينة اجلديدة

ــن  ع ــارة  التج وزارة  ــت  اعلن
بحث الشركة العامة لتجارة 
ــائية  مع الشركة  املواد االنش
العامة للصناعات التعدينية 
ــويق  ــي وزارة  الصناعة تس ف
مواد انشائية  املنتجة محليا 
ــة بيع مواد  ــع وزارة التربي ، وم
ــد ذلك  ــل .اك ــائية باالج انش
ــي  عل ــركة  الش ــام  ع ــر  مدي
ــدان الالمي واضاف بانه مت  حم
وزارة الصناعة  ــيق مع  التنس
ــواد  امل ــويق  لتس ــادن  واملع
االنشائية احمللية املنتجة في 
التعدينية  الصناعات  شركة 
ــع  ــاون بتوقي ــالل التع ــن خ م
عقد بعمولة رسم التصريف 
ــه  بنوعي ــتك  املاس  ) ــي  وه
ــوت  ــارد •  والفالنك ــار والب احل
ــازل •  ــراري الع ــوف احل • والص
 ( ــر،  البرامي ــاس  االس ــالء  الط

مشيرا بان مت كذلك التنسيق 
ــركة الصناعات  ــع ادارة  ش م
ــي  ف ــة  الكائن ــة  التعديني
منطقة التاجي  و مدير قسم 
التسويق لتنظيم االتفاق بني 
حول  ــث  والتباح ــركتني  الش
ــم التصريف   ــد رس ــة عق الي
آمال ان تكون  النتائج ايجابية 
ــجيع املنتج احمللي  ــة تش بغي
دوائر  ــني  ب التجاري  ــاون  والتع
ــواد  للم ــة  املصنع ــة  الدول
ــب اخر  ــن جان ــائية .م اإلنش
ــك  هنال ــان  ب ــي  الالم ــار  اش
ــة /  ــع وزارة التربي ــيق م تنس
ــة االولى لغرض  تربية الرصاف
ــائية املتوفرة  بيع املواد  االنش
ــل  الى  ــع باالج ــة البي بطريق
ــية  وتقدمي  ــالكات التدريس امل
ــهيالت  ــة التس ــم وكاف الدع
ــة  الى  ــبل املتاح بكافة الس
ــق االطر  ــريحة  وف ــذه الش ه

القانونية .

صالح الدين / البينة اجلديدة 
ــركة العامة إلنتاج املنطقة  ــتمرة من مدير عام الش مبتابعة مس
ــراف من قبل مدير  ــن، وبأش ــمالية املهندس وليد خالد حس الش
ــتمر مالكات احملطة  ــروع املهندس باسم صبحي ضيف تس املش
ــروع محطة  ــة بأعمال تنفيذ مش ــركة cmec الصيني ــوادر ش وك
ــة إنتاجية ( ١٢٦٠ ) ميكاواط  ــاء صالح الدين احلرارية وبطاق كهرب
ــعة كل وحدة ( ٦٣٠ ) ميكاواط حيث  وبواقع وحدتني توليديتني س
يستمر العمل بتنصيب أبراج شبكة (١٣٢) ك. ف  وتغليف مجرى 
ــي والعمل  ــاء جدار احملطة الرئيس ــر األول وأعمال بن ــاز للبويل الغ
ــدات التوليدية  ــال التنفيذ وربط الوح ــتمر حتى أكمال أعم مس
ــة اإلنتاجية حيث  ــة لرفدها بالطاق ــاء الوطني ــة الكهرب مبنظوم
ــروع الى  ــروع ( ٩٤ ٪ ) ويهدف هذا املش ــاز املش ــبة أجن ــت نس بلغ

إضافة طاقة إنتاجية الى الشبكة الوطنية .
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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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ــه ال وجود لقاعدة  ــة املالية في مجلس النواب أن ــدت اللجن    أك
بيانات بأعداد املوظفني، داعيةً احلكومة إلى وضع آلية بايومترية 
ــخيص الفضائيني منهم.وقال  ــة تلك األعداد وكذلك لتش ملعرف
عضو اللجنة جمال كوجر، إن وزير التخطيط، وخالل استضافته 
ــوزراء، أكد أنه (ليس لديه العدد  ــة العامة مع رئيس ال في اجللس
ــق ملوظفي الدولة)، وعليه يجب أن تكون هناك حلول بهذا  الدقي
ــى آلية معينة، كأن تعتمد  ــوص، منها أن تلجأ احلكومة ال اخلص
ــيس  على النظام البايومتري إلثبات عدد املوظفني، أو أن يتم تأس
ــة في الدولة. وأضاف أن هذه القاعدة  قاعدة بيانات لكل مؤسس
يجب أن تكون مبنية على أسس علمية تثبت أوالً وجود املوظف 
في تلك الدائرة ومدى حاجة احلكومة الى ذلك املوظف لكي يتم 
حتريك التنقالت، ال سيما أن هناك مؤسسات مكتظة باملوظفني 
ــع، يجب أن  ــاداً فيهم.وتاب ــات تعاني نقصاً ح ــا مؤسس تقابله
ــيراً الى أن الوزارات سابقا  يكون هناك تنظيم لهذا العمل، مش
ــى احملاصصة، لذلك فإن كل وزارة كانت عبارة عن  كانت تقوم عل
(دولة) بحد ذاتها، وبالتالي فإن عملية اإلصالح شبه مستحيلة.

وبني كوجر أن احلكومة احلالية هي الوحيدة التي لديها اجلرأة في 
ــخيص اخللل، ويفترض أن يتم البدء بخطوات عالجية لهذا  تش
ــة احلالية وحدها، داعياً  ــل املتراكم الذي ال تتحمله احلكوم اخلل

إياها الى أن تضع آلية الكتشاف الفضائيني.

ــة عثمان  ــر الداخلي ــه وزي   وج
ــبت،  الس ــس  ام ــي،  الغامن
ــع  برف ــة  األمني ــكيالت  التش
ــتعداداً لالنتخابات  قدراتها اس
ــة املقبلة.ونقلت وكالة  البرملاني
ــن املتحدث  ــاء العراقية ع األنب
ــم الوزارة اللواء خالد احملنا،  باس
إن وزير الداخلية يشرف بشكل 
ــع العمليات  ــر على جمي مباش
األمنية التي تنفذها تشكيالت 
الوزارة، الفتاً إلى أن الغامني وجه 
ــكيالت األمنية  تعليماته للتش
ــوزارة الداخلية برفع  ــة ل التابع
ــى يكون  ــا حت ــتوى عمله مس
ــي لتطوير  ــتقرار أمن ــاك اس هن
لالنتخابات. ــتعداداً  اس ــن  األم

ــات  ــراء االنتخاب ــاف أن إج وأض
ــاك  هن ــون  تك أن  ــتلزم  يس
ــإن جميع  ــة، لذلك ف ــة آمن بيئ
بدأت  الداخلية  وزارة  تشكيالت 
ــة  األمني ــا  عملياته ــد  تُصاع
ــدراً  ــق ق ــذي يحق ــكل ال بالش
أكبر من األمن ومحاربة اجلرمية، 
ــام املقبلة  ــى أن األي ــيراً إل مش
ــداً للعمليات  ــهد تصاع ستش
ــكيالت وزارة الداخلية  ــن تش م
ضد عصابات اجلرمية.وفي سياق 

ــا أن الفترة  ــح احملن متصل أوض
ــاطات  نش ــهدت  ش ــة  املاضي
ــكيالت وزارة  متميزة جلميع تش
ــا يتعلق  ــواء في م الداخلية س
ــاب  اإلره ــة  مكافح ــات  بعملي
وتنفيذ عمليات كبرى مناطقية 
ــات  عملي ــك  وكذل ــة،  عملياتي
ــتخبارات  االس ــاز  جله ــة  نوعي
واإلطاحة بشبكات بقايا داعش 

ــات في مناطق  اإلرهابية وعملي
ــلحة املناطق  ــوب لنزع أس اجلن
التي تشهد صراعات عشائرية.
كان  ــة  الداخلي وزارة  أن  ــع  وتاب
ــف  ــا جهد متميز في الكش له
ــات  ــات الكيلوغرام ــط مئ وضب
ــى  إل ــول  ،والوص ــدرات  اخمل ــن  م
ــن تصلها القوات  أماكن لم تك
العديد  ــض على  والقب األمنية، 

ــار املروجني،  ــن املتهمني الكب م
وكذلك محاربة اجلرمية املنظمة، 
كما أنها حققت جناحات ك بيرة 
ــاد  ــتوى قضايا الفس على مس
ــاط  ــب، ومت إحب ــي كالتهري املال
ــرة لتهريب النفط  ــبكة ك بي ش
ــتخدم أنابيب  ــرة تس في البص
ــرقة املنتجات  ــت األرض لس حت

النفطية والنفط اخلام.
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ــاكر جودت أن  ــتثمار البرملانية ندى ش ــة االقتصاد واالس ــو جلن   رأت عض
ــتان أو باقي احملافظات أمر ضروري  ــواء في إقليم كردس توطني الرواتب س
ــينهي ظاهرة  ــيرة إلى أن التوطني س ــيس نظام مالي صحيح، مش لتأس
ــني ومزدوجي الرواتب.وقالت جودت ، ان احلكومة في وادٍ ومجلس  الفضائي
ــي ازمات عديدة، ومن بينها  ــي وادٍ آخر، وهذا االمر يدخل البلد ف النواب ف
االزمة املالية التي اضطر البلد بسببها الى االقتراض ألكثر من مرة بغية 
ــة الرواتب للموظفني، مبينة ان هناك اتفاقاً بني بغداد واربيل على  تغطي
ــليم رواتب موظفي االقليم مقابل تسليم حكومة االقليم ٢٥٠ ألف  تس

برميل من النفط يوميا و ٥٠٪ من واردات املنافذ في االقليم.

بغداد /

بغداد /

ــي، أهمية حسم     بحث رئيس مجلس النواب محمد احللبوس
تعديل قانون احملكمة االحتادية، مع رئيس حتالف عراقيون السيد 
ــب اإلعالمي لرئيس مجلس النواب في  عمار احلكيم.وذكر املكت
بيان ، إن رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي، استقبل رئيس 
ــيد عمار احلكيم اخلميس املاضي، ملناقشة  حتالف عراقيون الس
ــي في العراق واالنتخابات املبكرة. ــتجدات الوضع السياس مس

ــواء الالزمة  ــان، على أهمية تهيئة األج ــاء، وفقا للبي وأكد اللق
إلجراء انتخابات حرةٍ تعبّر عن إرادة الناخب،بعيدا عن استخدام 
ــي وترهيب السالح للتأثير على خيارات الناخبني،  املال السياس
ــعبي  ــك من خالل حتقيق األمن االنتخابي لتحظى بقبولٍ ش وذل
ــي ودولي.كما بحث اللقاء، أهمية حسم تعديل قانون  وسياس
ــن القوانني الالزمة للمضي بإجراء  احملكمة االحتادية، باعتباره م
ــه، أكد رئيس  ــا احملدد.من جهت ــرة في موعده ــات املبك االنتخاب
حتالف عراقيون على ضرورة االستقرار السياسي، وتوحيد الرؤى 

ملواجهة التحديات التي مترُّ بها البالد.

ــبت، من  ــاد عالوي، امس الس ــالف الوطنية اي ــس ائت ــذر رئي    ح
تصعيد مرتقب جلماعات التطرف وفي مقدمتها داعش في ظل 
ــتقرار السياسي، وقال عالوي في تغريدة له ، اخشى  غياب االس
ــي مقدمتها داعش  ــات التطرف وف ــد مرتقب جلماع ــن تصعي م
ــتقرار السياسي.واضاف  ــتغل غياب االس االرهابية التي قد تس
عالوي، ايضا قد تستغل تلك اجلماعات تفاقم االزمة االقتصادية 
ــعب والقوى  والصحية، وغياب عقدٍ وطني يجمع مكونات الش
ــيرا الو  ــتئصال االرهاب من جذوره، مش ــدم اس ــية، وع السياس
ــة االلتفات اليها  ــي على احلكوم ــات خطيرة ينبغ ــك ملف ان تل

ومعاجلتها.
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بغداد /

بغداد /

بغداد /

ــن القومي  ــار األم ــث مستش   بح
قاسم األعرجي ، مع وفد من أهالي 
ــني وتكثيف  ــنجار إعادة النازح س
ــر  بالقضاء.وذك ــي  األمن ــد  اجله
ــي ، ان االخير  ــب االعرج بيان ملكت
ــي قضاء  ــن أهال ــتقبل وفدا م اس

سنجار، برئاسة محمود األعرجي، 
ــاء،  بحث الوضع  وجرى خالل اللق
األمني في قضاء سنجار، واإلسراع 
ــادة النازحني الى مناطقهم  في إع
ــة  ــق اتفاقي ــن، وتطبي ــكل آم بش
سنجار، في أقرب وقت ممكن. وأكد 
ــار األمن القومي، أناجليش  مستش

ــيقوم بتطبيق القانون  العراقي س
ــال تدريب  ــني إكم ــة، حل ــي املدين ف
ــنجار،  ــي س ــن أهال ــني م املتطوع
مبينا أنأولوية احلكومة هي حتقيق  
ــي  واجملتمع ــي  األمن ــتقرار  االس
ــنجار، وجميع مدن  ــاء س ــي قض ف

العراق.

ــة وليد  ــات النيابي ــة اخلدم ــا رئيس جلن دع
ــة عمليات  ــكيل غرف ــهالني ، الى تش الس
خاصة ملواجهة السيول واألمطار املتوقعة 
ــب ما تشير توقعات الطقس الصادرة  حس
عن الهيئة العامة لالنواء اجلوية العراقية.

ــهالني ، ان هناك ضرورة ملشاركة  وقال الس
ــي احملافظات  ــة ف ــدات اإلداري ــع الوح جمي
ــاري واملوارد  ــات واجمل ــر البلدي ــة لدوائ إضاف

ــر الدفاع  ــاء، إضافة لدوائ ــة والكهرب املائي
املدني.واشار السهالني ان غرفة العمليات 
ــى عاتقها توحيد اجلهود  يجب ان تأخذ عل
ــة اخلدمية أثناء  ــة الدوائر احلكومي بني كاف
هطول كميات كبيرة من األمطار عبر توجيه 
اجلهد الهندسي الى أماكن اخللل باالعتماد 
ــر في ظل  ــي لتلك الدوائ ــى اجلهد الذات عل
ــي تعاني منها احملافظات. األزمة املالية الت

ــدد على ضرورة وضع خطة آنية عاجلة  وش

ــبكات الصرف  ــام بحملة لصيانة ش للقي
ــات الرفع  ــالً عن جتهيز محط الصحي فض
ــا رئيس جلنة اخلدمات  مبولدات الطاقة.ودع
ــر اخملدومة  ــالء املناطق غي ــى اي ــة ال النيابي
ــبكات الصرف الصحي اهمية خاصة  بش
ــاء  ــبيس إلكس من خالل تزويدها مبادة الس
ــوارعها التي تعاني من مشاكل خدمية  ش
، إضافة الى فك االختناقات التي تشهدها 

تلك املناطق في حال هطول األمطار.
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    وأضاف معن، أن املناطق التي نشطوا فيها هي دوائر التقاعد 
في الشواكة والوثبة، ومحافظات صالح الدين، واألنبار، ونينوى، 
ــفورية،  ــث مت ضبط الكثير من األختام املزورة، ولواصق فس حي
ــتر كارد،  ــم هيئة التقاعد، والكثير من بطاقات املاس حتمل اس
ــي تزوير األوراق  ــتخدامها ف ــة إلى طابعات قدمية، الس باإلضاف
ــهادات الوفاة،  ــتخدم في ش ــة، مثل الورق األصفر، املس القدمي
والتقارير الطبية. وأشار إلى أن  أحد املتهمني كان يعمل سابقا 
ل منزله إلى  ــي هيئة التقاعد، ولديه خبير في هذا اجملال، وحوّ ف
ــتغرقت  بط، الفتاً إلى أن العملية اس ــة للتزوير، حينما ضُ ورش
ــتدراج والتعقب،  ــات، واالس ــدأت بتلقى املعلوم ــهر، ب عدة أش
ــف هؤالء،  ــن العاصمة لكش ــي مناطق م ــب الكمائن ف ونص
ــون معامالت مزورة. وتابع أن  الذين يصدرون هويات مزورة ويروج
بعض الرواتب وصلت إلى ٨ ماليني، وبعض الفروقات وصلت إلى 
ــى أن عملية مقبلة ال تقل أهمية عن هذه  ٢٦٠ مليوناً، الفتاً إل
ستنفذها وزارة الداخلية. وقال سعد، إن توقيتات إجناز معامالت 
املواطنني أصبحت أقل، عقب القبض على تلك العصابة، حيث 
ــم منهم  كانت تعرقل املعامالت، للحصول على األموال، وقس
ــا في عمليات  ــتفادة منه ــرقة هذه امللفات واالس يقومون بس
ــبكة  ــت وزارة الداخلية، االحد املاضي، اختراق ش التزوير.واعلن
ــن ٣٠ مليار  ــة اكثر م ــا وحتايلها، الدول ــت جرائمه ــر، كلف تزوي
شهريا، من خالل دفع رواتب تقاعدية لغير مستحقيها.وذكرت 
وكالة االستخبارات ، أنه مبتابعة شخصية واشراف مباشر من 
ــتخبارات  قبل وزير الداخلية عثمان الغامني متكنت وكالة االس
ــات االحتادية في وزارة الداخلية ومبوافقات ومتابعات  والتحقيق
ــر في هيئة التقاعد  ــبكة تزوي قضائية من اختراق وتفكيك ش
ــي الهيئة العامة  ــن ٢٩ متهم (موظفني ومعقبني) ف مؤلفة م
ــون بعمليات تزوير وحتايل على القانون تتلخص  للتقاعد يقوم
ــة للمواطنني ومنحهم رواتب تصل إلى  بإصدار هويات تقاعدي
ــات مالية كبيرة تصل في حدها  ــني دينار عراقي) وفروق ( ٨ مالي
ــط إلى (٢٦٠ مليون دينار عراقي) دون استحقاق قانوني. املتوس
واضاف البيان انه على إثر ذلك مت تشكيل فريق عمل في وكالة 
ــبكة التزوير وتوثيق  ــراق ش ــذي متكن من اخت ــتخبارات ال االس
عملياتها اإلجرامية بالصوت والصورة والشخصيات التي تدير 
ــبكة اإلجرامية  ــيتم إحالة الش هذه العمليات، مؤكدا انه  س

إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل.
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ــار النيابية، امس  ــة اخلدمات واإلعم ــدت جلن    انتق
ــم بني حتمل  ــني، مخيرة إياه ــبت، أداء احملافظ الس
ــن على خدمة  ــح اجملال للقادري ــؤولية أو فس املس
ــة  ــو اللجن ــت عض ــي احملافظات.وقال ــني ف املواطن
ــي، ، إن احملافظني يجب أن يختاروا بني  ليلى التميم
ــن على حتمل  ــني ومخططني قادري ــوا إداري أن يكون
املسؤولية؛ أو ترك اجملال ملن يرغب بخدمة مواطني 
ــوا  ــني أصبح احملافظ أن  ــى  ال ــيرةً  ــة، مش احملافظ
ــي حلول.وأضافت، أن  ــوا واضع ــكالت وليس للمش
تقارير اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى 
ــم تصل الى  ــني ل ــم أداء احملافظ ــي لتقيي الكاظم
ــكالت  ــة اآلن.وأكدت أن مش ــواب لغاي ــس الن مجل
ــي منها احملافظات، ال  ــاد التي تعان اخلدمات والفس
ــة أو حكومية،  ــون من خالل جلان نيابي ميكن أن تك
بل من خالل منظومة صحيحة لذلك للوصول إلى 
ــع للقانون.وتابعت إن تلك املنظومة  مواطن يخض
يجب أن تستند الى التواصل املباشر مع األشخاص، 
ــاد يحدث عندما يجلس املقاول صاحب  إذ أن الفس
ــركات مع املهندسني وجهاً لوجه، في حني أن  الش
ــي كل دول العالم،  ــذا النظام غير موجود ف مثل ه
ــة االلكترونية ومواصفات  ــل تعتمد على احلوكم ب
ومعايير تضعها الدائرة املعنية ويتم االعالن عنها 
ــك جهاز  ــا، وهنال ــركات عروضه ــدم كل الش وتق
الكتروني يظهر رسو املشاريع على الشركات وفقاً 

للمواصفات التي أعلنت قبل ذلك.

بغداد /

ــزام بوضع  ــألة اإللت ــرق ملس   دون التط
ــة لکي  ــة االحتادی ــي اخلزین ــرادات ف اإلي
ــکل  بش ــم  االقلی ــة  حص ــتلمون  یس
ــیابي، أثبت صحة توقعاتنا. وعلى  انس
ــة التعديالت  ــت جلن ــر اعلن ــد آخ صعي
ــا،  ــع أعماله ــاء جمي ــتورية، إنه الدس
ــي  ــا ف ــتقدم تقريره ــا س ــدة أنه مؤك
ــات املقبلة.وقالت اللجنة وفقاً  اجللس
ــه مت إنهاء  ــاء العراقية، إن ــة االنب ل وكال
جميع أعمالنا والتقرير جاهز وسنقدمه 
ــات املقبلة.وأضافت أن املادة  في اجللس
ــم حتت  ــل مثار جدل وستحس ١٤٠ متث
قبة البرملان كما أكد النائب احمد عبد 
اهللا اجلبوري ، أنه لن يتم املضي مبشروع 
ــي،  إقالة رئيس البرملان محمد احللبوس
ــيرا الى ضرورة التوافق على تغيير  مش
ــال اجلبوري ، إنه نرجح  اولويات االداء.وق
ــة املطالبة باقالة رئيس البرملان  مراجع
ــق على  ــد تواف ــي بع ــد احللبوس محم
ــام  امله ــع  وتوزي االداء  ــات  اولوي ــر  تغيي
ــى قصر عمر  ــراكة القرار اضافة ال وش

البرملان.وأضاف ستكون هنالك شراكة 
ــي ولن منضي مبشروع  بالقرار السياس
ــي. وفي املشهد  اقالة الرئيس احللبوس
السياسي اكد عضو البرملان عن كتلة 
ــمري، قدرة التيار  ــالم الش ــائرون س س
ــى التغيير واالصالح وتقومي  الصدري عل
ــمري ،  ــية.وقال الش العملية السياس
ــات االالف من ابناء التيار  ان تظاهرة مئ
ــاحة التحرير واقامة صالة  ومؤيديه بس
ــدرة التيار  ــل واضح على ق اجلمعة دلي
ومؤيديه على تقومي العملية السياسية 
ــدى الصدر حول  ــد زعيمهم مقت وتايي
االنتخابات املبكرة.واضاف، ان مايحدث 
ــكل  ــة ل ــالة واضح ــر رس ــي التحري ف
ــدين واملرجفني بان التيار وابناءه  الفاس
على العهد مبكافحة االنحالل والفساد 
ــأن احمللي أعلن  وضد االحتالل. وفي الش
ــياع   ــس النواب محمد ش ــو مجل عض
ــة طريق ملنح  ــدمي خارط ــوداني، تق الس
ــال، مبيناً  ــدة للهاتف النق رخص جدي
ــة وطنية حكومية. أن من بينها رخص

وقال السوداني ، إنه قدم خارطة طريق 
تفصيلية مقترحة ملنح رخص الهاتف 
ــدأ  العمل بها  ــدة التي يب ــال اجلدي النق
ــة  ــص احلالي ــد التراخي ــاد عق ــد نف بع
ــوزراء، مضيفاً أن  ــس مجلس ال الى رئي
ــح ثالث  ــق تضمنت من ــة الطري خارط

ــركات عاملية  رصينة  رخص جديدة لش
ــر مرتبطة بأية جهة  ــوءة مالياً وغي كف
سياسية داخل العراق أو خارجه.وأشار 
ــروط بأن ان  ــح الرخص مش ــى أن من إل
ــون  إحداها رخصة وطنية حكومية  تك
ــى ادخال خدمة اجليل الرابع  للعمل عل

واجليل اخلامس للعراق،  مبيناً أن اختيار 
ــيكون على وفق  ــركات الفائزة س الش
ــفافة وعادلة عبر  إجراءات منافسة ش
ــتقلني  ــن اخلبراء  اخملتصني املس جلنة م
املشهود لهم بالنزاهة واحلس الوطني 
ــح الرخص  ــراءات من ــرف  على  إج تش
ــروط والضوابط  ــع  الش ــدة وتض اجلدي
ــب  ــار  املناس االختي ــان  لضم ــة  الالزم
للشركات اجلديدة بعيداً عن الشركات 
ــل  ــي متث ــلة أو الت ــدة أو الفاش الفاس
ــية.  ــات ألحزاب  او جهات سياس واجه
ــوداني إلى أن هذه الشركات  ولفت الس
ــن تبدأ من الصفر كما يحاول  اجلديدة ل
ــك ألنها  ــر ذل ــني تصوي ــض املنتفع  بع
وبحسب املادة (٢٨) من عقد الترخيص 
ــة  ــركات املنتهي ــع  الش ــتتفاوض م س
ــتركني  ــل قواعد املش ــا لنق تراخيصه
ــودات األخرى  ــة واملوج ــى التحتي والبن
ــدة االنتقالية احملددة   اليها في ضمن امل
ــن دون إضرار  ــة م ــل اخلدم ــة لنق الالزم

املواطن.
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أطفال غري معرتف بهم ولم يرتك 
وصية.. معركة متوقعة للتنازع 
على مرياث األسطورة مارادونا

كربالء/ عبد االمري الكرعاوي 

ــالء الذين بدأوا حياتهم  واحد من ابطال كرب
ــم  ه ــى  وحت ــم  طفولته ــذ  من ــة  الرياضي
ــونها ليكملوا مشاورهم الرياضي في  ميارس
واحدة من األلعاب الرياضية حتى ان يصبحوا 
ابطاال صاحبي االجنازات الكبيرة وهم يعدون 
ــهم وكذلك يعدهم اجلمهور الرياضي  انفس
هم ابطال في البلد اليوم التقينا بأحد هؤالء 

االبطال والتي تقول بطاقة الشخصية
• حسني سمير عويل 

• تولد ١٩٩٩م

ــة أي لعبة  ــك مع اللعب ــف كانت بدايت • كي
كمال االجسام ؟

ــتها ألجل  ــي هي هواية ما رس ــت بدايت • كان
ــن الوزن الثقيل  ــف وزني ألنني كنت م تخفي
ــاه وفي نفس  ــى ما امتن ــط وزني ال ــال هب وفع
ــق هذه اللعبة منذ طفولتي  الوقت انا عاش
واحلمد هللا مت حتقيق أمنيتي وامتنى مستقبال 
ــالء  ــال كرب ــد ابط ــون اح ــاء اهللا ان اك ان ش

الكبار.
• من هو صاحب الفضل عليك ؟

ــو الكابنت رعد  ــل الكبير ه ــب الفض • صاح
القصاب.

• ما هي اجنازاتك ؟
ــر وحلد هذه اللحظة هو  • اجنازي االول واالخي
مت تخفيف وزني الثقيل بفترة تتجاوز ٩٠ يوم 

فقط.
• هل لك مشاركات ؟

• انا شخصياً نظمت بطولة في عام ٢٠١٩م 
ــة وحصلت عل  ــة ناجح ــث كانت بطول حي

حب اجلمهور واالحتاد والرياضيني.
ــد  تع • كيف ترى حال اللعبة حالياً ؟• 

ــازات الكبيرة  ــة هي صاحبة االجن هذه اللعب
وتعد ام االلعاب الرياضية ألنها تنمي اجلسم 
ــا العالقات  ــة البدنية وجند فيه وتزيد اللياق

ــل رياضي  ــي تخلق جي ــة وه ــدة والطيب اجلي
متكامل.

• ما هو طموحك ؟
• طموحي االكبر هو ان اقدم االجناز الى بلدي 

واصل الى النجومية.
• كيف ترى انتشار القاعات في هذا الوقت ؟

ــداً حيث  ــة وصحية ج ــي ظاهر صحيح • ه
جتمع الشباب الرياضي بدالً من وجودهم في 
املقاهي وغيرها وهناك تعد االجنازات الكبيرة 
ــد االحتاد  ــاء ناش ــام اللق ــباب وفي خت للش
ــكره  املركزي لاللتفاتة لهذه اللعبة وقدم ش

لكادر اجلريدة الغراء.

ــرة  كبي ــأة  مفاج ــة  الديواني ــر  فج
ــة  ــات اجلولة اخلامس ضمن منافس
ــقط  ــدوري املمتاز، بعد أن اس من ال
ــرطة بهدفني دون رد في املباراة  الش
التي أقيمت في ملعب اإلدارة احمللية 

في الديوانية.
ــرف  ــة احملت ــي الديواني ــجل هدف س
ــي الدقيقة  ــلي ف البلجيكي كابس

٤٤ وعلي حامد في الدقيقة ٨٨.
ــن حتقيق نتيجة  ــن الديوانية م متك
ــة ليعوض  ــذه اجلول ــي ه ــرة ف كبي
ــا الفريق  ــي تعرض له ــارة الت اخلس
في اجلولة املاضية امام اربيل، حيث 
ــة أصحاب األرض عن  أثمرت أقضلي
ــدم للديوانية  التق ــجيل هدف  تس
ــوط األول بأقدام  ــة الش ــل نهاي قب
ــي  لينته ــلي  كابس ــي  البلجيك

ــة  الديواني ــدم  بتق األول  ــوط  الش
بهدف دون رد.

ــوط الثاني حاول الشرطة  وفي الش
ــل في  ــاراة لكنه فش ــودة للمب الع
فك دفاعات الديوانية ليتلقى هدفا 
ــطة  ــة ٨٨ بواس ــي الدقيق ــا ف ثاني
ــي حامد، لتنتهي املباراة  الالعب عل

بفوز الديوانية بهدفني دون رد.
ــة  ــده للنقط ــة رصي ــع الديواني ورف
السابعة فيما جتمد رصيد الشرطة 

عند النقطة الثامنة.
تعادل عادل للطلبة وزاخو

ــاراة  ــي مب ــادل اإليجاب ــم التع حس
ــو بهدف لكال  ــي الطلبة وزاخ فريق
ــاء اليوم  ــي جرت مس ــني الت الفريق
ــاح اجلولة  ــب الكرخ بافتت في ملع

اخلامسة من دوري الكرة املمتاز.
ــد جواد  ــق زاخو محم ــجل لفري س

ــجل للطلبة الالعب محمد  ٤٢ وس
ــي الدقيقة  ــال من ركلة جزاء ف جف

.٧١
 الشوط األول كان هادئا مع أفضلية 
ــث حاول  ــق زاخو، حي ــبية لفري نس

ــديدة مرت  ــن تس ــواد م ــد ج محم
ــاول محمد  ــوار القائم، فيما ح بج
ــت العارضة  ــديدة عل جفال من تس
ــالث دقائق  ــوط بث وقبل انتهاء الش
متكن محمد جواد من إحراز الهدف 

ــوط  ــق زاخو لينتهي الش األول لفري
األول بتقدم زاخو بهدف دون رد.

ــع الطلبة  ــوط الثاني اندف في الش
لتعديل النتيجة وكاد أن يدفع ثمن 
ــارس أمجد  ــاح لوال براعة احل االنفت
ــد  ــديدة محم ــذي رد تس ــم ال رحي
ــق الطلبة على  ــل فري ــواد، وحص ج
ــت الكرة  ــد أن ملس ــزاء بع ــة ج ركل
اخللفية التي سددها ذو الفقار عايد 
يد املدافع عصام ياسني ليحتسب 
ــجل منها  ــزاء س ــة ج ــم ركل احلك
ــادل في  ــدف التع ــد جفال ه محم
ــدالء الطلبة  ــة ٧١، وحاول ب الدقيق
ــني فيما  ــم وحيدر حس ــي كاظ عل
ــتعادة التفوق،  تبقى من الوقت الس
ــم تكن بالتركيز  لكن محاوالتهم ل
ــي لتنتهي بالتعادل اإليجابي  الكاف

بهدف لكل منهما.

ــة  للنقط ــده  رصي ــة  الطلب ــع  ورف
ــو رصيده  ــع زاخ ــا رف ــة فيم الثامن

للنقطة اخلامسة.
تقاسم النتيجة بني قطبي 

الكهرباء
وتقاسم فريقا الكهرباء والصناعات 
ــة نتيجة مباراتهما التي  الكهربائي
ــب التاجي، وذلك  ــتضافها ملع اس
ــدف ملثله  ــادل كال الفريقني به بتع

حلساب اجلولة اخلامسة.
ــب محمد  ــاء الالع ــجل للكهرب س
ــادل  ــة ٣٠ وع ــي الدقيق ــم ف إبراهي
للصناعات الكهربائية حسن داخل 

في الدقيقة ٥٢.
ــة  ــده للنقط ــاء رصي ــع الكهرب ورف
ــع الصناعات  رف ــا  ــة فيم السادس
ــى النقطة  ــده إل ــة رصي الكهربائي

الثانية.

ــوا  ف وُظّ ــال،  عم ــة  ثالث ــرض  تع
ــييع ودفن  ــي تش ــاعدة ف للمس
بعدما  النتقادات  مارادونا،  دييغو 
بجوار  التقطوا صورا ألنفسهم 

نعشه، بينما كان مفتوحا.
واستخدم مكتب خدمات اجلنائز 
ــاعدة  ــخاص الثالثة للمس األش
ــطورة كرة  ــز نعش أس ــي جتهي ف
ــذي توفي يوم  ــابق ال القدم الس

األربعاء عن عمر يناهز ٦٠ عاما.
ــن رؤية الثالثة  وفي صورتني، ميك
ــش  ــب النع ــون بجان ــم يقف وه
ــمني وكل منهم  املفتوح، مبتس

يرفع إبهامه.
اإلنترنت  الصورتان على  وظهرت 
ــان مارادونا يرقد  ــني كان جثم ح

ــي، األمر الذي  في القصر الرئاس
أثار حالة من الغضب.

ــال ومحامي  ــر أعم ــد مدي  وتعه
ــورال، باتخاذ  ــا، ماتياس م مارادون
ــد «النذل»  ــراءات قانونية ض إج

املسؤول عن الصور.
ــر «من  ــع تويت ــورال مبوق ــال م وق
ــن أرتاح  ــرى صديقي، ل ــل ذك أج
ــى يدفع ثمن مثل هذا الفعل  حت
الفظيع». حشود غفيرة في وداع 

أسطورة كرة القدم مارادونا
ــالم  إع ــائل  لوس ــث  حدي ــي  وف
ــاس بيكون،  ــال ماتي ــة، ق محلي
بينيير  ــيبليوس  مدير مكتب س
ــز في حي باتيرنال  خلدمات اجلنائ
ــة  األرجنتيني ــة  العاصم ــي  ف

ــال الثالثة  ــس آيرس إن الرج بوين
ــارج  خ ــن  م ــني  «موظف ــوا  كان
ــل  ــي حم ــاعدوا ف ــب» س املكت

النعش الثقيل.
ــاة تلفزيونية  ــون لقن ــال بيك وق
ــرة وثقت  ــرون. األس ــن مدم «نح
ــم منذ  ــن نعمل معه ــا، ونح بن
ــاف بيكون أن  فترة طويلة». وأض
ــات جنائز  ــركته نظمت خدم ش
ــة مارادونا  ــراد آخرين من عائل ألف
ــرة لديها  ــل. وأردف «األس من قب
ــبب  ــا، ولهذا الس ــة بن ثقة تام
تأثرنا بشدة». وقال مدير املكتب 
ــغ من العمر ٧٥  «والدي الذي يبل
ــي، وأخي  ــي، وأنا أبك ــا يبك عام

أيضا. إننا مدمرون».

ــفت قناة «TN» األرجنتينية  كش
ــطورة كرة القدم،  ــبب وفاة أس س
ــو أرماندو مارادونا، وذلك بعد  دييغ

تشريح جثته.
ــن بيانات  ــاة، نقال ع ــرت القن وذك
ــة، أن مارادونا توفي  ــريح اجلث تش

بسبب قصور حاد في القلب.

وأشارت إلى أنه لوحظ أن مارادونا 
أصيب بـ «وذمة رئوية حادة»، التي 
ــل القلب  ــبب فش ــدث إما بس حت
ــائل من الدورة الدموية  إلزالة الس
ــر  ــبب ضرر مباش في الرئة، أو بس

في حلمة الرئة.
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نبض الشارع

إيهاب زهدي

كشفت تقارير عن موت دييغو مارادونا، فقيراً بوجود ٧٥ ألف 
ــابه بعد حياة من اإلفراط  ــترليني فقط في حس جنيه إس
ــتعدة  ــن عائلته مس ــم محاميه، ولك ــا يزع ــا، كم والهداي
ــيارات واجملوهرات،  للمعركة على ملكية بعض املنازل والس

واملتوقع أن تصل قيمتها إلى ١٥٠ مليون جنيه إسترليني.
ــاء، بنوبة قلبية عن عمر  ــي مارادونا أول من أمس األربع وتوف
ــز الـ ٦٠، وبعدما بدد الكثير من ثروته الهائلة من خالل  يناه
ــه من قبل  ــرقة أموال ــؤولة، وس ــج من احلياة الغير مس مزي
ــاً لتقرير صحيفة  ــت، وفق ــتغلوا كرمه الالف ــخاص اس أش

«كورييري ديال سيرا» اإليطالية.
وحصل األسطورة األرجنتينية، الذي ميكن القول أنه أعظم 
ــغ ضخمة من خالل  ــي التاريخ، على مبال ــب كرة قدم ف الع
ــات جتارية مثل بوما، باإلضافة إلى ١٥ مليون  عقود مع عالم
ــنوياً، من خالل كونه الرئيس الفخري  ــترليني س جنيه إس
ــه التدريبية في  ــيا، ومهام ــي بيالروس ــت ف ــو بريس لدينام
ــط، ومع ذلك كان لديه أقل من ٧٥٠٠٠ جنيه  ــرق األوس الش

إسترليني في حساباته املصرفية، كما يزعم التقرير.
ــة تصريحات عن صحفي أرجنتيني يدعى  ونقلت الصحيف
لويس فينتورا، كان دائماً مقرباً من مارادونا، قوله في برنامج 
ــابه املصرفي،  ــيء في حس تلفزيوني: «لم يتبق من ماله ش
لقد مات فقيراً، وثروة مارادونا تبددت بسبب يديه املثقوبتني، 
ــرقته من قبل بعض املقربني منه، إذ كان كل ما عليهم  وس

فعله، هو السؤال، ليعطى».
ــاعد مارادونا في  ــاني، احملامي الذي س فيما زعم أجنيلو بيس
ــم التهرب الضريبي طويلة األمد في إيطاليا، أن  محاربة ته
ــال، وقال: «عاش فوق  ــه القليل جداً من امل ــا كان لدي مارادون
ــد أن تعرف أين ذهب  ــا جداً، وإذا كنت تري ــه، وكان كرميً طاقت
ماله، فتحدث إلى األشخاص الذين أحاطوا به واستخدموه، 

ولم يكن في جيبه أبداً أكثر من ١٠٠ يورو».
ــه  ــون جني ــي ٣٣ ملي ــه حوال ــا كان لدي ــا ورد أن مارادون كم
إسترليني كضرائب غير مدفوعة وقت وفاته، وأجبر ذات مرة 
على تسليم أقراط كان يرتديها إلى الضرائب لتسوية ديون، 
ــة ٤٠ مليون جنيه  ــورة ضريبية بقيم ــرض ذات مرة لفات وتع
ــلطات اإليطالية، وهو ما نفاه محاميه،  إسترليني من الس
ــروة مارادونا أو عدم  ــر متضاربة عن ث ــك، هناك تقاري ومع ذل

وجودها.
ــاً، إال أنه يبدو  ــن أن مارادونا مات فقيراً نقدي ــى الرغم م وعل
ــاك اآلن معركة تلوح  ــم تكن كذلك، وهن ــة أصوله ل أن قيم
ــتلقي مزيداً من الضوء على  في األفق حول ميراثه، والتي س
حالته املالية الغامضة، وتشمل ممتلكاته مجوهرات وأرض 
ــقق في  وممتلكات مرموقة مبا في ذلك مبنى كامل، وعدة ش
ــتثمارات في  ــيارات فاخرة، واس ــط بوينس آيرس، و٦ س وس
كوبا وإيطاليا، ومدارس كرة القدم في الصني، وعقود حقوق 
ــد الوفاة،  ــارية املفعول حتى بع ــتبقى س ــورة التي س الص

بحسب صحيفة «كورييري ديال سيرا».
ــون جنيه  ــى ١٥٠ ملي ــة ممتلكاته إل ــل قيم ــع أن تص ويتوق
إسترليني، وفقاً لتقارير في األرجنتني، والتي أكدت أن الكل 
ــن املقرر أن  ــن بني أولئك الذين م ــة من الكنز، وم ــد قطع يري
ــرف مارادونا  ــاة مارادونا أبناءه. واعت ــتفيدوا مالياً من وف يس
ــاء مختلفات،  ــالل حياته بولدين وثالث بنات من أربع نس خ
ــريكته  ــابقة كلوديا فيالفان، وش ــه الس ــي ذلك زوجت مبا ف
ــابقة فيرونيكا أوجيدا، وابناءه املعترف بهم هم دييغو  الس
جونيور (٣٤ سنة)، جانا (٢٣ سنة)، دملا (٣٢ سنة)، جيانا (٣٠ 

سنة)، ودييغو فرناندو (٧ سنوات).

مارادونا مات  فقرياً
ÄÏn–Ωa@ì»‰€a@…fl@aâÏï@fib‡«@¬b‘n€a@Ü»i@‚âb«@köÀ

مارادونا .. مسرية األسطورة األرجنتينية بالصور

ــف  توقع مصدر مقرب من عائلة الراحل ماردونا، فضل عدم الكش
عن اسمه، أن «تندلع معركة كبيرة» حول تقاسم ميراثه ألنه «لم 
يترك وصية»، وذلك في تصريح له بعد وفاة األسطورة الذي يصعب 

معرفة حجم ثروته وما إذا قام بتوزيعها قبل مماته.
ــه جانينا، التي  ــام ٢٠١٩، خالل خالف مع ابنت ــدد مارادونا في ع وه
ــيتبرع بكل ما  ــيته» بعدم االعتناء به، هدد بأنه س اتهمت «حاش
ــيارات الفاخرة  ــتثمارات والعقارات والس ــي ذلك االس ميلكه، مبا ف

والعقود اإلعالنية من بني أمور أخرى.
ــن القانون األرجنتيني ينص على أن ثلثي امليراث يجب أن يذهب  لك
الى األطفال والزوجة، وأنه ال ميكن حرمانهم منه، وال ميكن لشخص 
أن يتبرع استنادا الى وصية سوى بخمس ممتلكاته. لكن منذ تلك 
الرسالة التهديدية، تصالح مارادونا وابنته كما اتضح من الرسائل 
ــائل التواصل االجتماعي من قبل  العاطفية التي نشرت على وس
ــقيقتها داملا خالل عيد امليالد الستني لوالدهما في ٣٠  جانينا وش

أكتوبر املاضي.

البطل حسني سمري عويل بدايتي عام ٢٠١٥..  صاحب الفضل على صقل موهبتي الكابتن رعد القصاب 

الديوانية يفجر أكرب مفاجآت الجولة الخامسة بالفوز على الشرطة
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 وكاالت / 

 بغداد / 
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 وكاالت / 

هدف "يد اهللا" ضد إجنلترا، ثم تاله "هدف القرن"

دييغو مارادونا -كأس العالم عام ١٩٨٦، 
خالل جلسة تدريبية، ومع زوجته 

السابقة كلوديا وابنتيهما دملا وجيانينا



دبي / وكاالت / البينة الجديدة
ــيخ متيم بن  ــر قطر الش ــن أمي  أعل
حمد، اخلميس املاضي ، خالل زيارته 
إلى تركيا أنه اتفق مع الرئيس رجب 
طيب أردوغان على توطيد الشراكة 
ــائل  ــن، فيما أفادت وس بني البلدي
ــمية بأنه مت  ــالم التركية الرس اإلع
ــي مجاالت  ــات ف ــع ١٠ اتفاقي توقي
مختلفة بني تركيا وقطر.وقال أمير 
قطر، في تغريدة عبر حسابه على 
ــي الرئيس  ــت مع أخ ــر: «أجري تويت
ــة ناجحة  ــي أنقرة جول ــان ف أردوغ
ــراكة  الش ــول  ح ــات  املباحث ــن  م
ــا على  ــة، واتفقن ــة التركي القطري
توظيف املزيد من إمكانيات بلدينا 
لتوطيد هذه الشراكة التي تتطور 

ــر ومصلحة  ــتمرار ملا فيه خي باس
ــا تبادلنا  ــعبينا»، مضيفا: «كم ش
ــا  القضاي ــن  م ــدد  ع ــي  ف ــرأي  ال
ــة والعاملية». ــورات اإلقليمي والتط

ــابه  ــدوره، قال أردوغان، عبر حس وب
على تويتر: «أجرينا اليوم لقاء بناء 
ــيخ  ــع أخي العزيز أمير قطر الش م
متيم والوفد املرافق له ووقعنا عددا 
ــنواصل تعزيز  ــن االتفاقيات. وس م
ــاالت مع  ــة اجمل ــي كاف ــا ف تضامنن
ــقيق الذي  ــعب القطري الش الش
ــة متينة». ــه عالقات ودي ــا ب تربطن

ــادت وكالة  ــك، أف ــون ذل ــي غض ف
ــة اإلذاعة  ــول» وهيئ ــاء «األناض أنب
ــأن أردوغان  ــة ب ــون التركي والتلفزي
والشيخ متيم عقدا اجتماعا ثنائيا 

وآخر موسعا على مستوى الوفود، 
ــع  ــم توقي ــي مراس ــاركا ف ــم ش ث
ــني البلدين.وأفادت  ــات ب ١٠ اتفاقي
التركية الرسمية  ــائل اإلعالم  وس
ــن وقعوا  ــؤولني من البلدي بأن مس
ــاالت مختلفة  ــي مج ــات ف اتفاقي
ــترك في  ــتثمار املش ــا: االس أبرزه
ــي» مبدينة  الذهب «القرن  ــروع  مش
ــطة  وأنش والبورصة،  ــطنبول،  إس
الترويج املشترك في املناطق احلرة.

ــاء  إنش االتفاقيات  ــت  كما تضمن
ــتركة،  جلنة اقتصادية وجتارية مش
ــاه،  ــال إدارة املي ــي مج ــاون ف والتع
ــاون االقتصادي واملالي،  وتعزيز التع
والتعاون في مجاالت األسرة واملرأة 

واخلدمات االجتماعية.

إسطنبول / وكاالت / البينة الجديدة

ــراك إن  ــن األت ــاد املصدري ــال احت ق
ــعودية علّقت رسميا واردات  الس
ــض ومنتجات أخرى  اللحوم والبي
ــابق هذا  ــي وقت س ــا ف ــن تركي م
ــهر وذلك عقب مقاطعة غير  الش
ــهر للمنتجات  ــذ أش ــمية من رس
التركية وسط توترات سياسية بني 
اإلقليميني.ويتحدث  ــني  املتنافس
ــات  ــن عقب ــراك ع ــدرون األت املص
ــعودية،  ــدة للعمل في الس متزاي
ــال أعمال  ــود فيه رج في وقت يق
باململكة دعوات لفرض حظر على 
الواردات التركية وتشهد العالقات 
البلدين تدهورا.والعالقات بني  بني 
أنقرة والرياض متوترة منذ سنوات 
الرئيس التركي  بسبب سياسات 
ــة  ــان اخلارجي ــب أردوغ ــب طي رج
وتدخالته في شؤون الدول العربية 
ــق حالة  ــا يدفع خلل واخلليجية مب
ــتقرار.وتفاقم التوتر  من عدم االس
ــبب  ــن قبل عامني بس بني البلدي
ــة  ــل جرمي ــا تدوي ــاوالت تركي مح
مقتل الصحفي السعودي جمال 
ــقجي في قنصلية بالده في  خاش
اسطنبول في تشرين األول ٢٠١٨، 
ــي حملة  ــور الترك ــاد احمل ــث ق حي

ــمعة القيادة  شرسة لتشويه س
ــعودية والتشكيك في دورها  الس
ــاء  إرس ــي  ف ــي  والدول ــي  اإلقليم
الرياض  إن  أنقرة  ــتقرار.تقول  االس
ــد مقاطعة  ــا بأنه ال توج أبلغته
ــمية، لكن احتاد املصدرين قال  رس
ــارة التركية أخطرته  إن وزارة التج

ــض  ــق واردات بع ــرر تعلي ــه تق بأن
ــابق  ــلع التركية في وقت س الس
ــرار التجميد  ــهر احلالي.ق من الش
يشمل أيضا سلعا بينها اللحوم 
احلمراء والبيضاء والبيض والعسل 

واحلليب وبدائل احلليب 
ــالة  ــغ االحتاد أعضاءه في رس وأبل

«واردات  ــي  اإللكترون ــد  بالبري
ــا  ومنتجاته ــراء  احلم ــوم  اللح
ــا  ومنتجاته ــاء  البيض ــوم  واللح
والعسل  والبيض  املياه  ومنتجات 
ــن احلليب  ــم، فضال ع ومنتجاته
ــب األم، تقرر تعليقها  وبدائل حلي
ــول  ــرين الثاني).»وتق ــن ١٥ (تش م

إن  ــراك  األت ــن  املصدري ــة  جمعي
الصادرات إلى السعودية تراجعت 
ــرة  ــهور العش ــة في الش ١٦ باملئ
ــي إلى ٢٫٢٣  ــى من العام احلال األول
ــرة التجارة  ــار دوالر.وكانت وزي ملي
ــان قالت  ــة روحصار بكج التركي
ــاض أكدت  ــبوع إن الري ــذا األس ه
ــمية  ــة رس ــود مقاطع ــدم وج ع
ــع التركية وهو ما ميكن أن  للبضائ
ــام منظمة  ــن أنقرة عليه أم تطع
الرئيس  ــق  العاملية.واتف ــارة  التج
ــان  أردوغ ــب  طي ــب  رج ــي  الترك
ــعودي امللك سلمان  والعاهل الس
ــي اتصال هاتفي  ــن عبدالعزيز ف ب
األسبوع املاضي على «إبقاء قنوات 
احلوار مفتوحة لتحسني العالقات 
الثنائية والتغلب على املشاكل،» 
حسب ما ذكرت الرئاسة التركية.
ــباب ما  ــن من األس ــكال البلدي ول
ــرات قبيل  التوت ــة  ــوه لتهدئ يدع
ــى إدارة أميركية  ــلطة إل نقل الس
ــب جو  ــس املنتخ ــدة، فالرئي جدي
بايدن الذي سبق أن وجه انتقادات 
ــيواجه ضغوطا  حادة ألردوغان، س
ــرض عقوبات  ــرس لف الكونغ من 
على تركيا بسبب شرائها سالحا 
ــادة تقييم  ــيا وقد تعهد بإع روس

العالقات مع السعودية.

دبي / وكاالت /
 البينة الجديدة

ــوزراء  ال ــس  رئي ــتقبل  اس
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، 
ــي ، أول رحلة  األربعاء املاض
ــركة طيران  ــن ش ــة م جتاري
ــي» اإلماراتية، في  ــالي دب «ف
ــون جنوب تل  مطار بن غوري
ــاق تطبيع  ــد اتف ــب، بع أبي
ــارات  اإلم ــني  ب ــات  العالق
ــو  نتنياه ــرائيل.وقال  وإس
ــتقبال  اس ــم  مراس ــالل  خ
ــي» إن «هذه  ــة «فالي دب رحل
هي الرحلة اجلوية التجارية 
ــييرها  ــى التي يتم تس األول
ــرائيل، وهي  من دبي إلى إس
ن  رحلة تاريخية كونها تدشّ
ــرات من الرحالت  اآلن العش
ــتنطلق  س ــي  الت ــة  اجلوي

ــارات العربية  ــى دبي واإلم إل
املتحدة والبحرين ناهيك عن 
ــبوعيا،  ــرق األقصى أس الش
ــك  ذل ــى  إل ــاف  يض ــث  حي
ــة حليازة  ــاء من احلاج اإلعف
ــاف:  دخول».وأض ــيرة  تأش

ــهد هنا انفتاحا هائال  «نش
ــة  التجاري ــة  احلرك ــى  عل
ــياحية،  ــة والس واالقتصادي
ــط  ــرق األوس مما يجعل الش
ــدة  جدي ــح  مبالم ــم  يتس
ــث  حي ــا،  حق ــة  ومختلف

ــعوب  ــح تالقي الش أنه يتي
ــن  نح ــاء.  الزعم ــك  وكذل
ــرائيلي  اإلس الصراع  نفتت 
ــا  تعاون ــه  لنجعل ــي  العرب
إسرائيليا عربيا، بغية صنع 
ــتقبل جديد بل حاضر  مس

جديد، ونقوم بذلك بسرعة 
العالم  أن  ــد  وأعتق ــة،  فائق
كله ينظر ويدرك أننا نصنع 
ــو ما نرحب  التاريخ هنا، وه
ــؤال  به جميعا».وردا على س
ــي حول مرور الرحالت  صحف
عبر األجواء السعودية، قال 
نتنياهو: «إننا نسيّر بالفعل 
رحالت جوية متر عبر األجواء 
ــا تعلمون،  ــعودية، كم الس
ــر  ــالت مت ــذه الرح ألن كل ه
ــا فيها  ــعودية، مب ــوق الس ف
الرحالت اخلاصة بالشركات 
ــرائيلية، وهو ما أعتبره  اإلس
ــه، وأتوقع  ــا ب ــرا مرحب تغيي
ــرة التطبيع  ــأن تواصل دائ ب
توسعها، وأقول ذلك مبنتهى 
ــاء على  ــة»، وفقا ملا ج الثق

صفحته في فيسبوك.

أتالنتا / وكاالت / البينة الجديدة
ــة  ــي بالوكال ــاع األمريك ــر الدف ــل وزي وص
ــس املاضي إلى  ــر، اخلمي ــتوفر ميلل كريس
ــبقا،  ــم يُعلن عنها مس ــي زيارة ل ــر، ف قط
ــدة «العديد»، كما اجتمع  حيث تفقد قاع
ــؤون الدفاع  ــة القطري لش ــر الدول مع وزي
ــوات  الق ــر  ميلل ــى  العطية.والتق ــد  خال
ــد اجلوية في  ــدة العدي ــة في قاع األمريكي
قطر التي تضم حوالي ٨٥٠٠ جندي أمريكي 
ــة والقيادة  ــة إلى مقاتالت أمريكي باإلضاف
ــة األمريكية التي  ــوات اجلوي ــة للق املركزي
ــة األمريكية  ــرف على العمليات اجلوي تش
ــن،  البحري ــر  ميلل زار  ــا  املنطقة.كم ــي  ف
األربعاء املاضي ، في زيارة غير معلنة أيضا، 
ــة له منذ تعيينه  ــت أول رحلة خارجي وكان
ــاع بالوكالة بعدما أقال الرئيس  وزيرا للدف
ــر الدفاع مارك  ــي دونالد ترامب وزي األمريك
ــية وسط  ــبر عقب االنتخابات الرئاس إس
ــن  البحري ــتضيف  بينهما.وتس ــات  خالف
ــة األمريكية  ــس للبحري ــطول اخلام األس
ــوات البحرية والتي  ــادة املركزية للق والقي

ــفينة وأكثر من  ــي ٢٠ س ــف من حوال تتأل
٧٠٠٠ عسكري أمريكي.وجاءت زيارة ميللر 
ــبوع تقريبا من  إلى البحرين وقطر بعد أس
إعالن ميللر أن القوات األمريكية في العراق 
وأفغانستان سيتم تخفيضها بحلول ١٥ 
ــل ٥ أيام فقط  ــون الثاني املقبل، أي قب كان
ــس املنتخب جو بايدن اليمني  من أداء الرئي

الدستورية.

¥i@Ôiä»€a@·Ó‹»n€a
lb‘»€aÎ@Úπä¶a@

دعني أخبرك شيئا يسيرا عن الذكاء االصطناعي في ظل حضور 
ــارات وعمليات  ــن فقر مه ــا م ــات عربية تعاني أساس مجتمع
ــذكاء الطبيعي الفطري ومناهج بعيدة متام البعد عن  وآليات ال
ــل منظومات تعليمية عربية فقيرة  مناطق التفكير العلمي، ب
ــتقبلية، فكافة الكتابات التي تناولت  ــاتها املس جدا في دراس
ــوعة  ــطرته املوس قصة الذكاء االصطناعي نقلت حرفيا ما س
ــلوكا وخصائص  احلرة ويكيبيديا عن املفهوم من حيث كونه س
ــم بها البرامج احلاسوبية، جتعلها حتاكي القدرات  معينة تتس
الذهنية البشرية وأمناط عملها. من أهم هذه اخلاصيات القدرة 
ــم تبرمج  ــل على أوضاع ل ــتنتاج ورد الفع ــى التعلم واالس عل
ــدم توفر تعريف  ــذا املصطلح جدلي نظراً لع ــي اآللة. إال أنَّ ه ف
ــد اهللا على أن ويكيبيديا لم حتدد مفهوما  محدد للذكاء. ونحم
واضحا للذكاء، رغم آالف الرسائل والطروحات العلمية املتناثرة 
ــد املصطلح بل  ــت بتقنني وتقعي ــة التي قام ــا العربي مبكتباتن
ــي الكبير والصغير نصدر مواضعات  وأصبحنا في الوطن العرب
ــطور باملوسوعة احلرة  ــتنادا إلى ما هو مس متعددة للذكاء.واس
ــول طبيعة  ــدل وجدال ح ــجال وج ــإن هناك ثمة س ــة ف العاملي
ــري  ــس هذا الفرع البش املفهوم الذي يبدو مضطربا، فقد تأس
لَكة الذكاء ميكن  ــا أن مَ ــي على فرضية مفادها وكنهه الصناع
وصفها بدقة بدرجة متكن اآللة املصنعة من محاكاتها. وما لبث 
ــر هذا املفهوم أو باألحرى بزوغ مجال الذكاء االصطناعي  أن ظه
حتى أثار مساحات واسعة من اجلدال والنقاش الفلسفي حول 
ــج العلمية التي  ــدود املناه ــري وح ــة عمل العقل البش طبيع
ــي أقيمت مئات  ــا بكفاءة، وفي الوطن العرب ــل على ضوئه يعم
ــوم وتطبيقاته  ــول جدلية املفه ــرات املؤمترات ح الندوات وعش
ومناطق استخدامه دون أن نرصد ملمحا واحدا للحراك العلمي 
ــبب إحجام  ــص اإلمكانات أو بس ــة نق ــه إما بحج ــي تطبيق ف
ــط هذا اجلدل  ــر في املستقبل.ووس ــه عن التفكي اجملتمع نفس
ــذكاء وأنواعه التي  ــن طبيعة ال ــا من دول الغرب ع ــود زعمً احملم
رف بنظرية الذكاءات املتعددة  ــان وصوال إلى ما عُ ميتلكها اإلنس
ــائل عنها، وكيفية  ــهدت اجلامعات العربية آالف الرس التي ش
ــي منطلقا  ــورة الذكاء االصطناع ــكل ث ــا باآللة. تش محاكاته
ــن أجل حتقيق  ــديدة التفاؤل م ــكار وتطلعات ورؤى ش ــا ألف قوي
ــة للمواطن من ناحية،  ــعادة والرفاهي ــى وأكبر قدر من الس أعل
ــن ناحية أخرى. ــرض الهيمنة للحكومات م ــدرة والقوة وف والق

ــأن  ــار إليه موقع أوراكل بش ــر بالذكر أن ننقل نصا ما أش وجدي
ــط العبارات، يشير مصطلح الذكاء  الذكاء االصطناعي «بأبس
االصطناعي إلى األنظمة أو األجهزة التي حتاكي الذكاء البشري 
ــتنادًا إلى  ــها اس ــن من نفس ــام والتي ميكنها أن حتس ألداء امله
املعلومات التي جتمعها. يتجلى الذكاء االصطناعي في عدد من 
ــكال. بعض هذه األمثلة: تستخدم روبوتات احملادثة الذكاء  األش
ــرع وتقدمي  ــكل أس ــكالت العمالء بش االصطناعي لفهم مش
ــا أن القائمني على الذكاء االصطناعي  إجابات أكثر كفاءة، كم
ــة من مجموعة كبيرة  ــتخدمونه لتحليل املعلومات الهام يس
من البيانات النصية لتحسني اجلدولة، وميكن حملركات التوصية 
ــتنادًا إلى عادات  تقدمي توصيات مؤمتتة للبرامج التلفزيونية اس

املشاهدة للمستخدمني».

د. بليغ حمدي اسماعيل

رأي

باريس / وكاالت / البينة الجديدة
ــة  قليل ــام  أي ــد  بع ــا  فرنس ــتعد  تس  
الستضافة مؤمتر دولي تسعى من خالله 
إلى جذب أكبر عدد ممكن من الدول لتقدمي 
إلنقاذ لبنان الغارق في أزمات متناثرة.وفي 
ــادر مطلعة  ــار قالت ثالثة مص هذا اإلط
ــا ستستضيف مؤمترا  اخلميس إن فرنس
ــني يوم  ــركاء دولي ــع ش ــو م ــر الفيدي عب
ــث تقدمي  ــون األول لبح ــن كان ــي م الثان
ــانية للبنان الذي يعاني  مساعدات إنس
ــدت ذات املصادر  ــة خانقة.وأك أزمة مالي
ــدف الذي يعقد بالتعاون مع  أن املؤمتر يه
ــذب أرفع متثيل ممكن  األمم املتحدة إلى ج
ــجيع على تقدمي مساعدات  بهدف التش
لالقتصاد اللبناني املثقل بالديون.وتعهد 
ــرون  ماك ــل  إميانوي ــي  الفرنس ــس  الرئي
ــاعيه للحيلولة  ــا في مس باملضي قدم
ــار هائل في  ــار لبنان بعد انفج دون انهي

مرفأ بيروت في الرابع من آب، دمر مناطق 
ــة املالية  ــة وزاد األزم ــن املدين ــعة م واس
ــية في البالد تعقيدا وتسبب  والسياس
في مقتل نحو ٢٠٠ شخص وإصابة ٦٥٠٠ 
ــية الرامية  آخرين.غير أن املبادرة الفرنس
ــتقرار في لبنان وإلصالح  إلى إرساء االس
ــاد وإتاحة الفرصة إلطالق العنان  االقتص
على مساعدات دولية مبليارات الدوالرات 
ــية  السياس ــة  األزم ــبب  بس ــرة  متعث
ــتقالة حكومة سعد  املستمرة منذ اس
ــارع. الش ــتجابة لضغوط  ــري اس احلري

ــرا لتدهور الوضع  ــت املصادر إنه نظ وقال
ــة كوفيد- ــل جائح ــادي وفي ظ االقتص

ــي قدما في  ــا املض ١٩، فقد قررت فرنس
ــدر  مص ــاعدات.وقال  املس ــر  مؤمت ــد  عق
ــر «ال توجد رغبة كبيرة  مطلع على املؤمت
ــاعدة لبنان،  ــن اجملتمع الدولي في مس م
ــاعدات اإلغاثة يجب أن تذهب  لكن مس

االنتهاء  ــيتم  إلى الشعب».وس مباشرة 
ــي مطلع  ــر ف ــل املؤمت ــع تفاصي ــن وض م
ــبوع احلالي، لكنه يستهدف جذب  األس
أكبر عدد ممكن من املسؤولني احلكوميني 
ــركة  ــابق أكدت ش ــي وقت س الكبار.وف
ــة في  ــال املتخصص ــد مارس ــز آن ألفاري
ــحابها  ــارات إعادة الهيكلة انس استش
ــق جنائي ملصرف لبنان املركزي،  من تدقي
ــة  ــات الالزم ــق املعلوم ــم تتل ــا ل بعدم
ــبق  ــل القرار الذي س ــام املهمة.وميث إلمت
ــة في حكومة تصريف  وأعلنه وزير املالي
األعمال اللبنانية يوم ٢٠ تشرين الثاني، 
ــرا ألن  ــان نظ ــبة للبن ــة بالنس انتكاس
ــب املانحني األجانب  التدقيق أحد مطال
ــاوز  ــي جت ــد ف ــاعدة البل ــية ملس الرئيس
ــوأ أزمة يواجهها  االنهيار املالي، وهو أس
ــي اندلعت بني  ــة الت ــرب األهلي ــذ احل من
عامي ١٩٧٥ و١٩٩٠.فيما  كشف الرئيس 

ــاء املاضي   ــال عون األربع اللبناني ميش
ــة  ــاعدة دولي ــال أي مس ــن تن ــالده ل أن ب
ــق اجلنائي  ــكلة التدقي ــل مش ــل ح قب
ــزي، فيما  ــرف لبنان املرك ــابات مص حلس
ــارا اقتصاديا متفاقما  يعيش البلد انهي
ــير بالبالد  ــية عميقة تس ــة سياس وأزم
ــن دون حلّ  ــون «م ــال ع ــو اجملهول.وق نح
ــابات  ــق اجلنائي (حلس ــكلة التدقي مش
ــن االتفاق ال مع  ــزي) ال ميك املصرف املرك
ــاعدة لبنان وال مع  الدول الراغبة في مس
ــي والهيئات املالية  ــدوق النقد الدول صن
ــق  التدقي ــألة  «مس ــاف  املماثلة».وأض
ــبي اجلنائي قضيّة وطنية بامتياز  احملاس
ــروج من األزمة  ــيلة الفضلى للخ والوس
ــى أنه وجه  ــيرا إل ــها»، مش التي نعيش
رسالة إلى مجلس النواب (البرملان) حول 
ــة هذه  ــدف معاجل ــي به ــق اجلنائ التدقي

«املأساة الوطنية الكبيرة».
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ــل أيام مررتُ من أمام ملعب امليناء الذي بات هياكل بل  قب
ــب حديث ،فاعتصر  ــان متكامل بعد هدمه لبناء ملع بني
ــل حينما  ــب فقط ، ب ــى امللع ــرةَ ، ال عل ــاً وحس ــي أمل قلب
شاهدتهم يقومون بهدم سينما امليناء الصيفيّ ، البناية 
ــكنت ذاكرة األجيال منذ ثالثينات القرن املاضي ،  التي س
والتي أمتعتنا بعرضها األفالم الهندية والعربية والكاوبوي 
ن  ، وغنّى فيها عبد احلليم حافظ وشريفة فاضل وفهد بالّ

وفايزة أحمد ومحمد سلطان وغيرهم في الستينات  !!
ــذي يريدونه في  ــى امللعب ال ـــ أال ميكن أن يُبن ــاءلت :ـ تس
م  دَ ــاهد على قِ ــاء على حاله كش ــكانٍ آخر، ويبقى املين م

الرياضة في املدينة ؟!
ــ ألم نتخلّص من ثقافة الهدم واخلراب بعد  ؟!

ــ ما لنا ال نشبه  شعوب األرض التي تعتزّ وتفتخر بإرثها 
ــا كانت ،،  ــم تعد مثلم ــيل البصرة ل ــي ؟!شناش العمران
ــمٌ منها ، وآخر مت التجاوز عليه وبناؤه وفق أهواء  مَ قس دِ هُ
صت لقصر  صّ املتجاوزين فلم تسلم سوى األماكن التي خُ
الثقافة والفنون واحتاد أدباء البصرة وجمعية التشكيليني 
!! وكان بإمكان احلكومة احمللية أن جتعل من املنطقة كلها 
أماكن تراثية للسياحة وتصوير املسلسالت واألفالم التي 
مَ وبُني  دِ ــب املاضية!!بهو اإلدارة احمللية هُ تتحدث عن احلق
ــنوات من الثقافة والفن في  مكانه مولٌ كبير ، وألقيت س
ــكوير  ــلة املهمالت ، وكان األجدر ترميمه وبناء ( تامي س س
ــاحات البصرة املمتلئة بالسكراب   ــاحة من س ) في أي س
لت ومت اتخاذها مقراً للجيش  مِ !!بناية احملافظة القدمية أُهْ
ــا مبنى للثقافة  ــرطة ، وباإلمكان ترميمها وجعله والش
ــا النابض (  ــف املدينة وقلبه ــون  كونها في منتص والفن
ار) !!البناية األثرية للمحكمة الشرعية في البصرة  العشّ
ــاكنوها  ر س ــا وحتولت الى بيوتات لم يُعِ ــاوز عليه مت التج
ــا تراثياً !!والكثير  من  ــام لقيمة البناية وأهميته أيّ اهتم
ــرن وكانت  ــييدها أكثر من ق ــى تش ــي مرَّ عل ــن الت األماك
ــاري في  ــة والفن املعم ــران والثقاف ــة للعم ــات فارق عالم
ــن اخلارطة العمرانية  ت م ــحَ سِ ت ومُ مَ دِ البصرة قدميا ، هُ
لتقوم مكانها عمارات وأسواق وكراجات وغيرها !!أيعقل 
ــي أبداً ، ولم  ــرم تراثنا العمران ــذا ؟! أيعقل أننا لم نحت ه
ي اقتصاد البلد ،  ــياحية تغذّ ر أن جنعل منه أماكن س نفكّ
أم إنّ ثقافتنا تُعنى بالهدم وال شيء غيره ؟!منذ عام ٢٠٠٣ 
ــر من األماكن  ــذه تغيّرت معالم الكثي ــاعة ه ولغاية الس
ــوى صورٍ في ذاكرة  ــي البصرة ولم يبق منها س التراثية ف
ر بآلية البناء والعمران  ــابقة  !!علينا أن نفكّ األجيال الس
ــدا عن  هدم التراث العمراني هذا ، وجنعل منه متنزهاً  بعي
ــق  ــر بعني العاش ــن ، وان ننظ ــة والف ــياحة والثقاف للس
ــع املادي والنظرة  احلقيقي للمدينة وارثها بعيدا عن اجلش

متناسني هويتها التراثية احلقيقية .
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عبدالسادة البصري
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طالب عبد العزيز

هل ينبغي أنْ يكونَ للشاعر موقفٌ ما، 
ــؤال  إزاء ما يحدث حوله؟ قد يبدو الس
ــع كثيرون  ــر طبيعته، إذ يُجم ــى غي عل
على أنَّ االجابة بنعم، هي الصحيحة، 
فقد كان الشاعر عبر الزمن لسانَ حال 
ــا اليوم،  ــةُ مبفهومن ــة، والقبيل القبيل
ــع والوطن  ــه اجملتم ــي ما تعني تعني ف
ــك. أعتقد بأنَّ  ــا الى ذل ــة وم والسياس
سؤاالً كهذا كثيرا ما يطرح في البلدان 
ذات األنظمة التوليتارية، والدكتاتوريات 
ــدول  ال ــي  ف ــا  ورمب ــة،  واحلزبي ــة  الفردي
الثيوقراطية أيضاً، أو التي لم تتشكل 
هويتها السياسية والوطنية بعد، أما 
ــة الدميقراطية،  ــدول ذات االنظم في ال

ــات  املؤسس ــم  حك ــى  عل ــة  والقائم
ــا، مثلما  ــذا فيه ــؤال ه ــدم الس فينع
ــا  ــه متاماً.معظمن ــة عن ــدم االجاب تنع
ــكل أو بآخر  ــعراء وكتاب) عانى بش (ش
من املطالبة مبوقف مؤيِّد، صريح ومعلن 
ــابق، واحلرب مع إيران أو  من النظام الس
غزو الكويت، فقد كانت السنوات تلك 
ــان املواهب، واختيار  االصعب في امتح
ــن احلقيقة، حيث  االنتماء، والتعبير ع
ــة الثقافة في  ــب، منتج تباينت النخ
ــا، إزاء ما كان يحدث، لذا، ذهب  مواقفه
ــاً) بكلّيته أو  ــاً أو خائف ــض (قانع البع
ببعضها الى التأييد واجملاهرة به، بينما 
ــى االمر، بلغة  ــال البعض اآلخر عل احت
ــتعيناً مبا في  ــة، مس ــة ومبهم غامض
واملشعوذين  واملتصوفة  الغنوص  كتب 

ــن الذ  ــاك م ــاومي، وهن ــص وته ــن قص م
ــي ركن  ــزواء ف ــى االن ــت، وارتض بالصم

ــي تعبير عن رفض  ــل من احلياة، ف مهم
ــرّت احلروب  ــا يحدث، وبذلك م مطلق مل
واحلصارات، وسنوات التعسف برعبها 
ــراً ذا معنى في  ــر، دون أن تترك أث الكبي
الشعر أو في السرد، بل وبعامة الثقافة 
العراقية.لم يكن للغجر وطنٌ ذات يوم، 
ــابٌ لقومية  ــم انتس ــرف عنه ــم يُع ول
ــا تفرقت  ــوا بدين، ورمب ــا، أو أنهم آمن م
ــابهم وأصالبهم في ظهور وبطون  انس
ــة، وعبر  ــي التغريبة العجيب ــر، ف الغي
ــذي جابوا بلدان  ــم التاريخي، ال ترحله
ــعر  االرض به، لكنهم أطلعونا على ش
ــة والصدق، وعبر  ــة في العذوب كان غاي
قصائد قصيرة نقلوا لنا حياتهم، التي 
كانت، دومنا تزويق ومراء، كان خالصهم 
ــن والقومية والدين  ــات الوط من تابوه

ــاً، كالذي نبحث  ــد منحنا أدباً خالص ق
ــلطة،  ــتراطات الس عنه بعيداً عن اش
ايِّ سلطة. ليس الشاعر ملزماً مبوقف، 
تريده أو تقترحه عليه جهة ما، فالشعر 
ابن احلرية املطلقة، وهو البرعم الناتئ 
ــي الكبيرة. ــجرة املعان ــل في ش اجلمي
ــاعر  اً من مطالبة الش ــا ال جندُ بدّ إذا كنّ
ــه مبوقفه  ــا نطالب ــف معني، فإنن مبوق
ــدوى وجودنا على  من احلياة واملوت، وج
ــر الكبرى،  ــده متأمالً املصائ االرض، نري
ــا، وإذا أردناه قريبا  ــف بانتظارن التي تق
من مشاعرنا واحاسيسنا فليكتب لنا 
ــق، والطبيعة  قصائد في احلب والعش
ــانية، ال نريد من الشعر  والعالئق االنس
ــينا، إمنا  ــاعر أنْ يكونا راويةً ملآس والش

نريدهما معينا لنا على نسيانها.

 البينة الجديدة / هناء العبودي
ــياحة واآلثار  ــة والس ــر الثقاف ــيد وزي ــار الس  أش
الدكتور حسن ناظم إلى  ضرورة متابعة اخلطاب 
الشعري النسوي في هذه املرحلة لنرى اين وصل، 
ــمع لنرى املوضوعات التي  ونبّه الوزير الى أننا نس
ــدا حرصه  ــاعرات، مـؤك ــى اهتمام الش ــوز عل حت
ــه مهتما  ــعري كون ــهد الش ــى متابعة املش عل
ــن تقديـره ملا تقوم  ــعرية العربية، معبرا عـ بالش
ـــاط إبداعي وحـراك  ــه «منصة إبداع» مـن نش بـ
ــعد  ــة الدكتـور س ــر املنص ــاكرا مدي ــي، ش ثقاف
ــي على ماتقدمه هذه املنصة من إبداعات  التميم
ــعرية  ــية ش ــزة.  جاء ذلك خالل حضوره أمس ممي
ــبة يوم بغداد من خالل الفضاء االفتراضي  مبناس
ــداع في بغـداد مدينة االبـداع  نظمتها منصة إب

ـــعار (بالشعر نحرر  ــكو، حتت ش االدبي- اليونس
ــم اجلمال) مساء  ــة ونرس األرواح ونخلق الدهش
ــاركة عدد  ــبت املاضي٢٠٢٠/١١/٢١ ومبش يوم الس
ــلطنة  ــدري من س ــة البـ ــاعرات: بدري ــن  الش م
ــة العربية  ــم مـن اململك ــس امللح ــان، وبلقي عم
السعوديـة، ود.حنني عمر من اجلزائر، ودالل البارود 
ــر وفليـحة  ــر من مص ــت، وهاجـر عم ــن الكوي م
حسـن وورود املوسوي من العراق. تغنّت القصائد 
ــي احلياة ومواقفها  ــمو حضورها ف بروح املرأة وس
اإلنسانية واجلمالية، واستلهامها ملعاني التاريخ 
ــر دالالت املاء  ــة، عب ــرأة العراقي ــذي صنعته امل ال
ــاعر بدرية  ورمزية دجلة والفرات كما كتبته الش
ــتلهام روح  ــلطنة عمان، وعبر اس ــدري من س الب
الشهادة وصبر األم العراقية وهي تعيش مشاعر 

الفقد واحلرمان، إذ كتبت الشاعرة حنني عمر من 
ــبايكر،   ــهداء س اجلزائر قصيدتها املهداة الى ش
ــعودية بلقيس  ــاعرة الس فضال عن قصيدة الش
ــم صور حبها للعراق مشفوعة  امللحم وهي ترس
ــه االرهابيون من جرائم  ــم والرفض ملا يرتكب باألل
ــا في قصيدتها  ــل والتفجيرات الدامية كم القت
ــهيدة  ــداة الى الطفلة الش ــداد“ امله ”غزالة بغ
ــاعر الكويتية  ــدة الش ــن قصي ــال ع ــراء، فض زه

ــراق حاضرا وقويا،  ــاروك“ وهي حتلم بالع ”دالل الب
وقصيدة الشاعرة املصرية هاجر عمـر، وهي تقف 
ج  ــن خالله توهّ ــتعيد م أمام متثال اجلواهري لتس
ــجته قصائد  ــك مانس ــخ، وكذل ــعر والتاري الش
ــراق وتاريخه وعمقه  ــرى عبّرت عن ثقتها بالع أخ
ــد حافلة باحلب  ــاني عبر قصائ ــاري واإلنس احلض
والشجن للشاعرات املغتربات فليحة حسن من 
ــن بريطانيا كما حفلت  ــوي م أميركا وورود املوس
ــي قـدمها كل  ــن املداخالت الت ــة بعدد م اجللس
مـن الشعراء عبد الرزاق الربيعي وعدنان الصائغ 
ــرازق، والدكتورة  ــيد عبد ال ود. مزهر اخلفاجي وس
ــاطات عودة بغداد الى  ناصرية، لتؤكد هذه النش
ــر القرون جاذبة  ــا التي عرفت بها على م مكانته

للمبدعني وفاعلة في  الثقافة.
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بهذا التقدمي ميكن الدخول إلى 
(الدرامية)  النادر من  ــتوى  املس
التي يقترحها الشاعر الدكتور 
ــتبك من  (نوفل أبو رغيف) ليش
ــوح (الكتابة  ــالل نصه املفت خ
ــور  املنش ــد)  كوفي ــن  زم ــي  ف
بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٤،,مع الصنعة 
ــة املفتوحة  ــعرية) احلاذق (الش
ــاعر  ــاءات رؤية الش ــى فض عل
حيناً ، و على الرؤية اإلنسانية 
ــى االلتفاتات  ــر,و عل ــاً آخ حين
ــية الذكية في أحيانَ  السياس
ــة مؤطرة  ــي صنع , وه ــدةٍ عدي
بامتياز مبهارات الكتابة وأصول 
بنيتها,  ــتراطات  واش ــا  لعبته
النصية  ــة  الكتاب ــات  فجمالي
والصور  ــة  البالغي والصياغات 
الشعرية هي التي هيأت املكان 
هِ هذا،و دعته  ــاعر في نصّ للش
ــي جتليات درامية  ألن يخوضَ ف
ــكونة بقلق الروح وأسئلة  مس
ــا املوت).  ــي (يغرقه ــاة الت احلي
ــا ابورغيف منذ  ــدأ تراجيدي وتب
ــدث املتمثل  ــة إنطالق احل حلظ
ــراع وتصاعده باجتاه  ببدء الص
ــود والبقاء,  ــن الوج ــث ع البح
ــتبك فيها ويتداخل  حيث يش
ــعري  الش ــس  الهاج ــا  معه
واجلمالي والفني بنحو مسبوك, 
فُّ عن  ــه الهاجس الذي ال يكُ إن
ــن خالل  ــور م ــي واحلض التجل
واإليقاعية  اللغوية  املستويات 
بنظام  ــة  احملكوم ــة  والتركيبي
املهارة,منَحَ  ــق  فائ ــيميائي  س
ــربةَ من  ــعريتَهُ املتش النصَ ش
اخلالدة,  األصيلة  الدراما  منابع 
ــكيل  ــعى إلعادة تش التي تس
احلياة باجتاه ما ينبغي أن تكون 

,وليست كما هي كائنة.
يقول أبو رغيف :

لنيَ  ــودُ محمَّ نّا نَع ــسِ كُ ((باألم
ــبِ  وتَعَ ــارات,  النَه ــب  بصخ

املشاوير
لنزرَعَ ليلَ الدفاترِ بوحاً شقياً 

هاد نعتقه للسُ
ــراب  ــن خ ــاهُ م ــا رممن ــع م وجنم

السياسة (...)
عنُ في تسجيل مالمح البالد  منُُ

الغارقة باملوت 
ن الوقتُ يكفي..)) ولم يكُ

ــص  الن ــذا  ــي ه ــان ف اإلمع إنَّ 
املفتوح يعكسُ كيف تتشكل 
جتربة الكتابة النصيَّةِ املغايرةِ 
ــو  (أب ــب  الكات ــا  أجنزه ــي  الت
ــته  ــن خالل معايش رغيف), م
القاسية وجتربته احليّة ونظرته 
التي  ــاة  املعان ــك  لتل ــة  اخلاص
سببها فايروس كوني مجهول 
ــل واإلجتاه, يفتك  الهوية واألص
, وميحق  ــةٍ ــال رحم ــرية ب بالبش
ــالمَ  األح قُ  ــحَ ويس ــاتِ  األمني
رُ  ــوة,فيعبّ وقس ــيةٍ  بوحش

الشاعر عن ذلك بقوله : 
(( إنه املوتُ املزمن احلميم الذي 

نبتَ هنا 
مذ كان مقر الشمس الدائم ما 

بني النهرين )).
ــذه  ــة به ــكأت الكتاب ــد ن  وق
ــاط  لألمن ــرة  املغاي ــلوبية  األس
ــي  األساس ــرحَ  اجل ــرورة,  املك
ــاة اإلنسانية, من خالل  للمأس
إستناد الكاتب إلى العديد من 
العناصر الدرامية املبثوثة داخل 
ــت ذروتها  ــنت النص,التي بلغ م
ــف عن  القاصمة حلظة الكش

احلقيقة،يقول :
ــد غيلة بني  ــي املنايا متت ((ها ه

ردهات احملجورين
لتطفئهم صوتاً صوتاً

ــباب ذروتهم  ــذا يبلغ الش وهك
في بالدنا

كيفَ إذن نقنع باإلنتظار 
ونحن نريد الكتابة

عن كل هذا الغياب السحيق؟. 
((

ــعرية النص  ــد متوضعت ش فق
ــالل (أنا)  ــا من خ في حقيقته
ــاعر احلاضرة والفاعلة في  الش
النص,  أحداث  مجمل مفاصل 
بغض النظر عن كونها أحداثاً 
 , ــةً أم متخيلةً ومفترضةً واقعي
ــة عن ماليني  ــب بالنياب فالكاتُ

ــذه  ه ــون  يعيش ــن  مم ــر  البش
ــس فراق  ــاة يكابد هواج املأس
ــسَ وداع احلياة  ــة وكوابي األحب
ــي جميع  ــة ف ــالم املؤجل واألح
ــص الذي ال ينحصر  وحدات الن
النظر إليه كقصيدة شعرية أو 
ــل بوصفه كتابةً  نص مغاير, ب
مبنيةً على آالمٍ روحيةٍ ولوعاتٍ 
ــن مصادر  ــذى م ــة, تتغ موجع
ــة  وثقافي ــة  ودرامي ــعرية  ش
ــد  ــابك وتتعاض ــعة, تتش واس
ــتى  ــاقها املضمرة ش أنس في 
ــةً  ممزوج ــعرية  الش ــور  الص
ــة, فضالً عن  ــة العالي بالدرامي
ــاء الفني  ــف اللغة والبن توظي
بهدف التعبير عن رؤية مكثفة 
ــب من كل  ــن موقف الكات تعل
ــن أن يحدث,  ــدث وما ميك ما ح
ــه للوجود  ــف عن نظرت وتكش
ــفة  ــم وتومئ إلى فلس وللعال
ــةٍ مركبة و  ــوت بلغ ــاة وامل احلي
وعي متفوق , يقول الدكتور أبو 

رغيف:
ــح املوتُ بديالً عن  ((فحنيَ يُصبُ

نا القدميةِ املؤجلةِ أصالً أحالمِ
ــاً  صديق ــسُ  وابي الكَ ــر  وتَصي

قسرياً
ــد  العي ــب  خُ صَ ــتَبدلُ  ويُس
رفِ  ــني الغُ ــزواء ب ــةِ اإلن بوحش

واجلُدران
ــى ويوقظ  ــيفرز املعن من ذا س

احلروف؟.))
ــفُ  ــذه املقاطع تكش ــل ه ولع
ــر الدرامية التي  عن أبرز املظاه
ــيخ  ترس ــى  ال ــص  الن ــعى  س
جذورها في تربة شعرية الوجع 
اجلديدة,  ــة  العراقي ــه  ومالمح
حيث أنفتاح الصورة الشعرية 
لكل  احلاملة  ــردات  املف وبالغة 
ــم  والقي ــة  الروحي ــي  املعان

اإلنسانية 
ــاني الذي  النبيلة في نصٍ إنس
ميثل جوهر خطاب الشاعر عبر 
ــكالها  وأش املتواصلة  كتابته 
ــالةً  رس ــل  متث ــي  املتعددة,الت
ــاة,  ــةِ احلي ــرَ درامي ــةً عب عميق
ــة  الطافح ــعريةُ  الش ــث  حي

وجدل احلياة واملوت عند ضفاف 
الكتابة.

ويواصل رسم جداريته ,فيقول 
:

 .. ((إنه املوتُ
ــافَ  ط قِ ــنُ  يُتقِ ــذي  ال ــوتُ  امل

العراقيني
ــدء  ــذ ب ــم من ــاً معه كان كرمي

التاريخ
 وكانوا مخلصني له

ــط  (حائ ــس  التضاري ــت  فكان
املبكى) و(مذبح إسماعيل)

و(سبي كربالء) و(خراب املغول) 
و(أحواض التيزاب)

ــبايكر) و( آمرلي ) و(داعش)  و(س
و(اإلغتياالت) و(الطرف الثالث)

وميتد املوال..))
و هنا يسعى صاحب النص ألن 
ــرحَ  ــخَ حقائقَ األلم و يش يرسَّ
ــزل ما ينبغي  ــاً حيَّةً تخت دروس
ــه وكيف ميكن أن  أن نكونَ علي
ــاً لكلمات  ــون, وليس رصف نك
ــردة  مج ــعرية  ش ــات  وصياغ
ــبَ تقليديةٍ  ــي قوال ــا ف وصبِّه
ــع اآلخرون  ــا يصن ــدةٍ كم جام
ــن لنصوصهم أن تعني  ,فيمك
ــيء, أو ال تعني أي شيء  كل ش
مطلقاً, وهي تغرق في كيمياء 
ــعر  الش ــادالت  ومع ــة  اللغ
في  ــور  تغ ــي  الت ــتباكاته  واش
ــلب النصَ  ــاق اللغة, فتس أعم
ــانَ كثيرةٍ,على  ــي أحي ــهُ ف روحَ
ــوي عليه هذا  العكس مما ينط
ــق , ألنه  ــص الطويل العمي الن
ــة في زمن كوفيد). ذروة (الكتاب
ــن أن نقول  ــا, ميك ــذا دوم وهك
ــص الكبير اخملتلف  بأن هذا الن
ــر صاحبه  ــبه إلى حدٍ كبي يش
ــل  ــي مجم ــتغرق ف ــذي يس ال
قصائده بنحت رؤيته اجلمالية 
في النظر إلى احلياة وفي إعادة 
ــا وخلق هويتها  إنتاج همومه
ــاعر  ــن جديد,وهذا ديدن الش م
ــذي قدم  ــو رغيف) ال ــل أب (نوف
ــداداً ملنظومته  ــدُّ أمت ــاً يع نص
ــفٌ  مختل ــه  لكن ــة,  الكتابي
شكالً وتقطيعاً, فهي نصوص 
ــل روحاً ال  ــانية فريدة حتم إنس
ــوى  ــة روح أخرى, س ــبه أي تش
ــه  ــو رغيف نفس ــل أب روح نوف
بأناقتها وشفافيتها وعذوبتها 

وحظورها املؤثر.

ليس نصاً يُقرأ هكذا 
كأي نصٍ مقروء آخر، 
وليست قصيدةً شعريةً 
أو قصةً أو رواية قد متر 
عليها مروراً عابراً للبحث 
عن إستئناسٍ حلظويٍ أو 
ها القراءةُ ثم  متعةٍ تولَّدُ
تتركها وتغادر, بل هو نص 
, يُقرأ ليُعاش و ليتم  حياةٍ
الغوص في تفاصيله التي 
تنتهي باملتلقي الى عالم 
فسيح .وقد تبدو مفارقةً 
فهو صوت احلياة القادم 
من تراجيديا احلياة.. وهو 
شاهد على زمنٍ خارجٍ عن 
حسابات األزمنة األخرى, 
ألنه ال ينتهي إال لتبدأ دورته 
احلتمية من جديد, إنهُ 
نص يشيّد عبر مجازاته 
وإستعاراته وصياغاته 
البالغية حياةً تشبه 
احلياة وال تُشبهها, ألُناسٍ 
اجتمعت على صيرورة 
معاناتهم شتى القوى 
القدرية, املرئية والالمرئية, 
ودفعتهم إلى منتبذ قصي, 
وجعلت من دونهم حجاباً 
مياثلُ هيئة الوادي الذي 
فصلت ضفتاه بني احلياة 
واملوت .

قراءة / أ.د.رياض موسى سكران

6ثقافية

بغداد / البينة الجديدة
ــي املهرجان  ــي الفيل ــت الثقاف ــر البي حض
ــعر٢٠٢٠) الذي أقامته  ــعري (سوق الش الش
ــات الثقافية بالتعاون مع أملانيا  دائرة العالق
وفرنسا بحضورالسيدة ميسون الدملوجي 
ــة والنائب فوزي  ــار رئيس اجلمهوري مستش
ــا  ــفارات أملاني ــن س ــي ع ــرزي وممثل ــرم ت اك
ــون وزارة الثقافة وعدد  ــا ومدراء عام وفرنس
ــعراء  ــؤولني والفنانني واألدباء والش من املس
في القصر العباسي.ابتدأ املهرجان بكلمة 
ــتاذ مدير عام دائرة العالقات الثقافية  لألس
ــب فيها  ــة رح ــاكر بكلم ــن ش ــالح حس ف
بالضيوف الكرام. مبينا ان املهرجان يتكون 
ــني الثقافة  ــة ب ــن األول املوازج ــن محوري م
ــراكة األدبية  ــي الش ــور الثان ــعر واحمل والش
ــابقة  ــالق مبادرة ومس ــاً انط ــة معلن األنيق
أدبية بعنوان (القلم اليرتدي الكمامة) وهي 
ــباب بقيادة جلنة عراقية  خاصة بشعر الش
ــي  ــة للجانب الفرنس ــا كلم وعربية.بعده
ــرة العالقات  ــكره لدائ ــن ش ــرب فيها ع أع
ــوان (محبة  ــدة بعن ــى قصي ــة وألق الثقافي
ــب األملاني ألقتها  ــم كلمة للجان للعراق).ث
ــليمان معلنة عن مشروع  السيدة أميرة س
ــة  ــي.ثم كلم ــي فرنس ــي أملان ــي عراق ثقاف
للسيدة مستشار رئيس اجلمهورية ميسون 
ــكرها واعجابها  ــي أعربت عن ش الدملوج
لنجاح املهرجان وباملكان الذي وقع االختيار 
ــي.وكان لداراالزياء  عليه وهو القصر العباس
ــرض لألزياء  ــالل ع ــور من خ ــة حض العراقي
ــة األزياء حنني.بعدها  أقامته املبدعة عارض
أقيم حوار شعري رائع بني مرتضى التميمي 
ــاعرة علياء املالكي يتوسطهم عزف  والش
ــون اخلالدي  ــان ميم ــة العود.وللفن ــى آل عل
النصيب األكبر بأعتالء املسرح وإلقاء شعر 
ــه. واخيرا  ــر جميع احلضور في للمتنبي أبه
ــات املوسيقية معزوفات  أقام معهد الدراس

تراثية بقيادة األستاذ عالء صبري.
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ا.د. رياض موسى سكران

وليد حسني

لم يفزْ باحلبِّ غيرُ عليٍّ

نِ قد نزا كالشبلِ في احملِ
راراً رجلٌ آخى احلياةَ مِ

نِ
طَ وانبرى منها بال عَ

اكتوى بالعيشِ يا لوجودٍ

ؤمتنِ بهمٍ في ظلِّ مُ مُ

اِنزوى في الليلِ مثلَ طريحٍ

رنِ  في وباءٍ حلَّ كالدَّ

واعتراهُ اخلوفُ حنيَ مشيبٍ

الً  .. في الرأسِ والبدنِ وغِ مُ

ى منذُ دمعٍ سخيٍّ يتلظّ

نِ ممسكاً ديباجةَ احلَسَ

أيّها املمتدُّ منذُ احتضارٍ

نِ هَ ا من رعشةِ الوَ ما جنَ
واستقلَّ املوتَ ذلك فجٌّ

والنوى ضربٌ خال اإلحنِ

أيّ قلبٍ في شيوع ابتهالٍ

ننِ قد رأى غيباً من السُ
ما جفا.. واملردياتُ ثقالٌ

الةُ الفنتِ ى حمّ وَ والطُ

نِيعٍ لن يقاومنَ جميلَ صَ

دائمٍ أثرى من املُزَنِ

لنا كلَّ غيظِ الصحارى مَ فَحَ

قرُ بالوطنِ واستبدَّ الفَ
و ..  يا أبا حسّ

الى إين متضي ..؟

نِ
كَ لم تنلْ قِسطاً من السَ

والليالي إن متادتْ بفقدٍ

مابكتْ إالّ على رَزِنِ
بثيابِ الطهرِ كنتَ مهيباً

لسموٍّ حلَّ بالكفنِ
أيّها الباذخُ بني حضورٍ 

لنِ شاسعٍ في السرِّ والعَ
كانَ في الناسِ عظيمَ احلنايا

لم يكن يوماً بال مؤنِ
ما سعى من دون حالةِ حبٍّ

نِ دَ حامالً للبِشرِ في هُ
يستطيبُ اللحظَ ملّا جتلّى 

كاشفاً للغمِّ واحلَزَنِ

ى .. ما أشاحَ بوجهٍ وتصدّ

نِ جُ إنْ أبانَ الغدرَ في الهَ

وارتدى للخلدِ ثوبَ كفاحٍ

ِ
من جزيلِ الشكرِ واملِننَ

يعتلي للمجدِ ألفَ صهيلٍ

ما كبا في باحةِ املهنِ

ا .. للناسِ بعضُ سطوعٍ   رُمبّ

نِ جَ ماثالً في الشكِّ والشَ

ما أضلّ اخللق غير دعيٍّ

كبلوغ الرجسِ في الوثنِ

ْ عزيزاً ياحبيبَ قلوبٍ منَ

موجعاتٍ من رحى الزمنِ
يارى استشاطتْ  والعيونُ حَ

في مصابٍ جلّ باملدنِ

ما همى حتّى أتاحَ لقلبٍ

عابثاً في سكرةِ الوسنِ

وهوى الصبرُ غداةَ نحيبٍ

ِ  باجتياحِ الدمعِ لم يَنبُ

زينب العقيلي
ــوت ، الفأر   ــوت العنكب حتاوطني  بي
ــذه االركان  ــي ه ــي ، ف ــح انيس اصب
ــاد  االربعة  املليئة بالكتابات الجس
ــي معهم   ــت بصمت ــة  ، وضع ماضي
ــن يتمتعون  ــؤالء الذي ــالتي له .. رس
ــم  أحالمه ــون  ويخوض ــاة  باحلي
ــعداء بحريتهم،  وأمنياتهم وهم س
ــني  مترف ــيء،  ش ــكل  ب  ، ــم  بأمانه
منشغلني مع عوائلهم وأطفالهم ، 

ال يحكمهم أحد ولم تقف أمامهم
عوائق متنعهم من شيء، يستيقظون 
ــي العصافير  ــم باغان ــرب اذانه لتط
ــوة عند  ــحر القه ــقون س ويستنش
كل صباح ميتعون ناظرهم باألشجار 
ــى  عل ــة  املطل ــر  واملناظ ــار،  واألزه
ــيء مبخيلتهم..  البحار،لم يتركوا ش
ــذه اخلربة  ــا هنا،أقعد به ــن لمَ أن لَك
ا نعيما لم اذقه  ، العيش الرغيد  تاركً
ــي املتاهات  لهذا املكان الذي  ،وجرتن
ــه  املنعزل  ــا ب ــدي حبيس صار جس
ــاة اجلميلة  ــن الكائنات ، وعن احلي ع
ــوى اني  ــيئا س واملزهرة لم ارتكب ش
ــي بهذا  ــم  وضعون ــم اكٌ بقذارته ل
ــاة .. فلقد كنت  ــدى احلي ــة م الزنزان
ــي بنفاقهم  .لمَ  ــا لم ادنس قلب بريئً
جنيتم عليّ  بهذا العذاب ، أعطوني 
ــر  واطي ــق  أحل ــي  أتركون  .. ــي  حريت
ــرا ان الوحدة  ــت مؤخ كالطيور..ادرك
ــن البد منها لتكون  صعبة جدا ولك
نقياً عليك جتنب بعض البشر فاالمر 
ــي نفس الوقت  صعب جدا ودقيق ف

ولكن البد منه .
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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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8ما وراء الحدث

متابعة / البينة الجديدة

ــش  اجلي أركان  ــس  رئي ــد  توع
ــد باقري  ــي اجلنرال محم اإليران
ــة بـ»انتقام  ــس االول اجلمع ام
قاس ينتظر اجلماعات اإلرهابية 
ــوم»  الهج وراء  ــف  يق ــن  وم
ــل عالم  ــن مقت ــفر ع الذي أس
ــبما ذكر  ــووي إيراني بارز، حس ن
التليفزيون اإليراني.وقتل العالم 
زاده  ــري  فخ ــن  محس ــووي  الن
ــة األمنية له  ــن احلراس وعدد م
في اشتباكات مسلحة وقعت 
ــة اإليرانية  ــرق العاصم ــي ش ف
طهران اليوم اجلمعة، فيما يبدو 
ــات اغتيال  ــرار لعملي ــا تك أنه
سابقة، ألقت إيران باملسؤولية 
عنها على وكاالت استخبارات 
ــرائيلية، حسبما  أمريكية وإس
ــرج لألنباء. ــرت وكالة بلومب ذك
زادة  ــري  فخ إن  ــري  باق ــال  وق
ــتطاع رفع القدرة الدفاعية  اس
ــتوى مقبول من  للبالد إلى مس
رئيس  ــد  الردعية.وتوع ــدرة  الق
ــد باقر  ــي محم ــان اإليران البرمل
ــا باالنتقام ملقتل  قاليباف أيضً
ــر قاليباف في  زادة.وذك ــري  فخ
ــأر  ــر أن «الث ــى تويت ــدة عل تغري
ــن فخري زادة قادم  لدماء محس
ــام  ــال إن «انتق ــة». وق ال محال
ــن نفذ  ــمل كل م ــران سيش إي
ــن  ــف اغتيال محس ووقف خل
اخلارجية  وزير  زاده».وأدان  فخري 
ــواد ظريف  ــة محمد ج اإليراني
ــي وصفها  ــدة العملية الت بش
ا  ــاء»، مؤكدً ــة العمي بـ»اإلرهابي
ــورط  ــت ت ــرات تثب ــود مؤش وج
االغتيال،  ــرائيل في عملية  إس
حسبما ذكرت وكالة فارس.وقال 
ــوة اجلبانة التي  ــذه اخلط إن «ه
توجد فيها مؤشرات جادة على 
ــفت  ــرائيل التي كش تورط إس
ــن  م ــة  ــاوالت عدواني ــن مح ع
ــا الذين أصيبوا  جانب منفذيه
باإلفالس».وأضاف أن ايران تدعو 
أوروبا  ا  ــدً ــي وحتدي الدول اجملتمع 
إلى وضع حد ملعاييرها املزدوجة 
ــذا العمل  ــة ه ــينة، وإدان املش
ــن  اإلرهابي املنظم.وقتل محس
ــي منطقة دماوند  فخري زاده ف
ــبما  حس العاصمة،  بضواحي 
أخبار اجلمهورية  ذكرت شبكة 
ــوزارة  ل ــان  بي ــالمية.وأفاد  اإلس
ــر  عناص أن  ــة،  االيراني ــاع  الدف

هاجمت  ــلحة  مس ــة»  «إرهابي
ــيارة  ــة س ــوم اجلمع ــر الي ظه
ــن فخري زاده رئيس  تقل محس

ــكار  واالبت ــاث  األبح ــة  منظم
بالوزارة.وجاء في البيان أنه «أثناء 
ــه األمني  ــني فريق ــتباك ب االش
ــن  ــب محس ــني، أصي واإلرهابي
ــرة  خطي ــروح  بج زاده  ــري  فخ
ــفى»، حيث  إلى املستش ونقل 
ــي هناك.ووفقا لوكالة أنباء  توف
فارس اإليرانية، قال وزير الدفاع 
اإليراني العميد أمير حامتي امس 
ــي تغريدة على  االول  اجلمعة ف
ــال العالم النووي  تويتر إن اغتي
فخري زاده يظهر «عمق كراهية 
األعداء» للجمهورية اإلسالمية 
ما  أن  الوكالة  ــرت  االيرانية.وذك
ــخاص  ــة إلى أربعة أش بني ثالث
ــن قتلوا فيما وصف بأنه «  آخري
ــق بالنيران «.وتأتي عملية  تراش
القتل في وقت بالغ احلساسية 
ــر هزمية  ــث توف ــران، حي ــي إي ف
الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
في انتخابات الثالث من نوفمبر 

ــط  ــادة ضب ــران إلع ــة إلي فرص
العالقات مع الغرب بعد سنوات 
ــر.وكان موقع  ــن تصاعد التوت م
األمريكي  اإلخباري  ــيوس  أكس

قد ذكر هذا األسبوع أن حكومة 
ــرائيل قد أصدرت تعليمات  إس
ــتعداد لضربة  إلى قواتها لالس
ــى إيران  ــة محتملة عل أمريكي

ــرة املتبقية من والية  خالل الفت
ــار إلى أن  ــع ذلك أش ترامب، وم
ــتند إلى معلومات  األمر لم يس

ــأن  ب ــم  تقيي أو  ــتخباراتية  اس
ــتصدر أمرا  الواليات املتحدة س
ــوم.وكان أربع علماء  ــن هج بش
ــني إيرانيني آخرين قد قتلوا  نووي
في طهران منذ عام ٢٠١٠.ووفقا 
ــة لألنباء  ــر اإليراني ــة مه لوكال
ــع انفجار  ــمية، وق ــبه الرس ش
قرب محطة للشرطة في نفس 
املنطقة التي وقع فيها التراشق 
ــران ، لكن لم يتضح على  بالني
الفور ما إذا كان هناك رابط بني 
ــدت وكالة (فارس)  احلادثني. وأك
اإليرانية، مقتل العالم اإليراني 
النووية  املتخصص في الطاقة 
ــن فخري  ــخ، ”محس والصواري
أن  ــة  الوكال ــت  زادة“.وأوضح
”فخري زادة“: ”تعرض لالغتيال 
ــالل تفجير وإطالق نار في  من خ
ــد، قرب  ــة دماون ــرد مبنطق أبس
ــران“، امس االول  العاصمة طه
(فارس)،  ــد  تأكي ــي  اجلمعة.ويأت

ــر  ــرة من نش ــرة قصي ــد فت بع
ــوز)، القريبة من  وكالة (رجاء ني
ــة،  ــة اإليراني ــة األمني املؤسس
ــري زاده“، الذي  خبر مقتل ”فخ

الدفاع  أبحاث  يترأس ”منظمة 
ــم  ــدة“، والتي تعرف باس اجلدي
إعالم  ــائل  وس (سبند).ونشرت 
ــاهد فيديو  ــة صورًا ومش إيراني

ــوق  والط ــتهداف  االس ــكان  مل
األمني الذي فرضته قوات األمن 
ــة  ــر أن املعارض ــي املوقع.يُذك ف
ــفت في مؤمتر  اإليرانية، قد كش
أول  ــرين  تش ــالل  خ ــي،  صحاف
ــبند) ملوقع  املاضي، عن بناء (س
ــرخة  ــي منطقة ”س ف ــد  جدي
حصار“، شرق العاصمة طهران.
وقالت منظمة ”مجاهدي خلق 
ــي  ــبند)، الت ــة“، أن (س املعارض
ــاع“ اإليرانية،  ــع ”وزارة الدف تتب
مسؤولة عن املوقع اجلديد الذي 
ــع لتصنيع  ــر مجم ــر أكب يُعتب
ــتية)  (الباليس ــخ  الصواري
إيران. ــي  ــخ ف ــة صواري لصناع
كانت ”الوكالة الدولية للطاقة 
ــي بداية  ــة“، قد أعلنت ف الذري
ــار  آث ــدت  رص ــا  أنه ــهر،  الش
ــع لم تعلن  ــوم) في موق (يوراني
إيران.وأفاد  ــلطات في  عنه الس
تقرير الوكالة حول برنامج إيران 
النووي؛ أن: ”الوكالة رصدت آثار 
ــي من مصدر  ــوم) طبيع (يوراني

ــري في موقع لم تُعلن عنه  بش
ــف  ــم تكش ــران للوكالة“.ول إي
ــع، إال  ــم املوق ــة عن اس الوكال
ــية ذكرت،  ــادر دبلوماس أن مص
ا، أن الوكالة تطرح أسئلة  سابقً

ــق مبوقع  ــران“ تتعل ــى ”طه عل
ذكرت ”إسرائيل“ أنه جرت فيه 
ــرية سابقة. ــاطات ذرية س نش

وذكرت مصادر أن الوكالة أخذت 
ــع في منطقة  ــات من املوق عين
ــاد“، في ”طهران“، في  ”توركز آب
الربيع املاضي، وأن إيران تباطأت 

ــير  ــة لتفس ــدمي األجوب ــي تق ف
أن  التقرير كذلك؛  النتائج.وأكد 
ــران كثفت عمليات تخصيب  إي
ــل  وص ــث  حي ــوم)،  (اليوراني

مخزونها احلالي من (اليورانيوم) 
ــادل ٥٥١  ــا يع ــى م ــب إل اخملص
ــقف  ــي حني أن الس ــم، ف كلغ
ــاق النووي املبرم  احملدد في االتف
ــة، في ٢٠١٥،  ــوى الدولي مع الق
ــم. واعتبرت «جلان  هو ٣٠٠ كلغ
ــي  ــان صحف ــي بي ــة» ف املقاوم
ــن مكتبها االعالمي ان  صادر ع
عملية اغتيال الشهيد العالم 
محسن فخري زادة هي اجرامية 
ــة وعربدة  ــاب دولة وبلطج واره
متارسها دول االستكبار العاملي 
ــالمية  االس ــعوب  الش ــق  بح
ــغ االمة من  ــرة وهدفها تفري احل
ــى  لتبق ــا  وعلمائه ــا  طاقاته
ترتضي الذل والهوان والتخلف.
واكدت جلان املقاومة ان عملية 
ــي تتويج  ــة تات ــال اجلبان االغتي
ــان  ــي احض ــض ف ــاء البع الرمت
ــددت  .وش ــي  الصهيون ــدو  الع
«جلان املقاومة» على انه البد من 
ــبة مرتكبي هذه اجلرمية  محاس
النكراء ومن يقف وراءهم حتى 

ــرر مثل هذه اجلرائم بحق  ال تتك
ــادت» جلان  ــة .واش ــاء االم علم
الكبيرة  ــازات  باالجن ــة»  املقاوم
التي حققها العلماء االيرانيون 
ــى  ــروض عل ــار املف ــم احلص رغ

ــي  ف ــالمية  االس ــة  «اجلمهوري
ايران» ورغم املالحقة واالغتيال 
ــزة  ــة وممي ــازات نوعي ــر اجن تعتب

ــداع هؤالء  ــل اب ــت بفض حقق
ــرة  ــم الكبي ــاء وجهوده العلم
ــدؤوب  ــم ال ــم وعمله ومثابرته
ــف .وتقدمت جلان  ــذي ال يتوق ال
ــر التعازي واصدق  املقاومة باح
ــاعر املواساة والغضب الى  مش
االخوة في اجلمهورية االسالمية 
في ايران قيادة وحكومة وشعبا 
ــل ان يتقبل  ــة اهللا عز وج داعي
الشهيد محسن فخري زادة في 
عليني مع الشهداء والصديقني 
ــدث رئيس الوزراء  واالنبياء . وحت
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو عن 
العالم النووي اإليراني محسن 
ــن  ــني م ــل عام ــري زاده قب فخ
مقتله، امس االول اجلمعة، لدى 
ــفه النقاب عن مستندات  كش
ــيفية، ووصفه حينها بأنه  أرش
رئيس مشروع نووي سري إليران.   
ــان ٢٠١٨، ذكر نتنياهو  في نيس
اسم فخري زاده عندما كشف 
ــيف نووي، قال  النقاب عن أرش

ــاد قد أخذوه من  إن عمالء املوس
طهران.وقتها، نعت نتنياهو زاده 
ــري  ــروع نووي س بـ»رئيس مش
ــد». وقال  ــروع عم ــمى مش يس
ــني «تذكروا  ــو للصحفي نتنياه
ــري زاده».وفي  ــم، فخ هذا االس
ــه  وج ــة،  اجلمع ــابق  س ــت  وق
مسؤولون إيرانيون اتهامات إلى 
إسرائيل بالوقوف وراء مقتل زاده 
ــي مدينة  ــلح ف في هجوم مس
ــد  ــة دماون ــي منطق ــرد ف آبس
ــران  إي ــدأت  طهران.وب ــط  بوس

ــن التزاماتها  ــحاب م في االنس
ــاق النووي التاريخي لعام  باالتف
ــد عام من  ــي ٢٠١٩، بع ٢٠١٥ ف
ــي  ــس األمريك ــحاب الرئي انس
دونالد ترامب من االتفاق وفرض 

عقوبات شديدة على البالد.في 
ــهر املاضي، وثقت الوكالة  الش

ــة عدة  ــة الذري ــة للطاق الدولي
لالتفاقية.  ــدة  جدي ــاكات  انته
وقالت إيران في وقت سابق هذا 
األسبوع إنها بدأت في حقن غاز 
في  اليورانيوم  ــافلوريد  هيكس

أجهزة طرد مركزي مبنشأة نطنز 
النووية. وأعاد الرئيس األمريكي 
ــر أخبار عبر  دونالد ترامب نش

ــع «تويتر»،  ــي موق ــابه ف حس
ــم النووي  ــأن اغتيال العال بش
ــن فخري زاده في  البارز محس
ــة املاضي،  ــوم اجلمع طهران ي
ــى املوضوع. ــق عل دون التعلي
ــر  وأعاد ترامب في «تويتر» نش
ــورك  «نيوي ــة  لصحيف ــر  تقري
ــال فخري زاده. ــز» عن اغتي تامي
ــر تغريدة  كما أعاد ترامب نش
ــرائيلي يوسي  للصحفي اإلس
ــذا  ــى أن ه ــص عل ــان تن ميلم
ــا لبرنامج  ــم كان رئيس العال
ــري  الس ــكري  العس ــران  إي
ــدى جهاز  ــه كان مطلوبا ل وأن
ــرائيلي  اإلس ــتخبارات  االس
«املوساد» على مدى سنني وأن 
ــه يوجه ضربة إلى إيران  اغتيال
من الناحية النفسية واملهنية.
ــة  ــلطات اإليراني ــدت الس وأك
ــس  رئي زاده،  ــري  فخ ــال  اغتي
والتكنولوجيا  ــاث  األبح مركز 
ــوزارة الدفاع، محملة  التابع ل
إسرائيل املسؤولية. من جانبه 
ــین دهقان،  اتهم العميد حس
ملرشد  ــكري  العس املستشار 
ــورة اإليرانية علي خامنئي،  الث
وراء مقتل  بالوقوف  ــرائيل  إس
ــن  محس ــووي  الن ــم  العال
ــارج العاصمة  ــري زاده، خ فخ
ــس االول اجلمعة. ــران، ام طه
ــابه  ــر حس ــان، عب ــال دهق وق
ــر أيام  ــي آخ ــر»: «ف ــي «تويت ف
ــية حلليفهم  ــاة السياس احلي
ــد  دونال ــي  األمريك ــس  (الرئي
إلى  الصهاينة  ترامب) يسعى 
إيران  ــى  ــد الضغط عل تصعي
ــعة  ــوب حرب واس بهدف نش
ــان أن رد  ــاف دهق النطاق».وأض
«كالصاعقة  ــيكون  س ــران  إي
ــهيد  الش ــة  قتل رؤوس  ــى  عل
ــى  عل ــيندمون  وس ــوم  املظل
ــابق،  ــا فعلوه».وفي وقت س م
ــاع اإليرانية،  أعلنت وزارة الدف
ــلحة  إرهابية مس أن «عناصر 
املاضي  هاجمت ظهر اجلمعة 
ــن فخري  ــل محس ــيارة تق س
ــني  ب ــتباك  االش ــاء  وأثن زاده. 
ــني،  واإلرهابي ــي  األمن ــه  فريق
ــيد محسن فخري  أُصيب الس
ــروح خطيرة ونقل إلى  زاده بج
ــلت  فش فيما  ــفى»،  املستش
ــي في  الطب ــق  الفري ــود  «جه
«العالم»  قناة  إحيائه».وذكرت 
ــمية أن «عناصر  اإليرانية الرس
ــي  ف زاده»،  ــت  اغتال ــة  عميل
التابعة ملدينة  آبسرد  منطقة 
ــاق محافظة  ــي نط ــد ف دماون
ــس  رئي ــد  تعه ــا  طهران.فيم
ــي، اللواء  ــش اإليران أركان اجلي
محمد باقري، بـ»رد قاس» على 
العالم  ــل  ــني في مقت املتورط
ــن  النووي اإليراني البارز محس

فخري زادة.

وسائل االعالم االيرانية تكشف تفاصيل جديدة :
 ماحصل تفجري واطالق نار!!

اغتيال (رأس ايران النووي) العالـم حمسن فخري زادة  .. احلدث الصادم والتداعيات املخيفة

NO.3539.SUN.29.NOV.2020 العدد (٣٥٣٩) األحد ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠ 

ترامب يعيد نرش اخبار يف « تويرت» عن اغتيال العالـم النووي االيراين يف طهران

رئيس اركان اجليش االيراين يتوعد بانتقام قاس ملن يقف وراء عملية االغتيال

طهران تتهم 
ارسائيل باغتياله 

هبدف اثارة 
حرب شاملة

الجنرال محمد باقرمحمد جواد ظريفالعميد امري حاتمي

روحاني ترامبنتنياهو

العالم النووي
محسن 

فخري زاده



9فنية

بغداد / صباح رحيمة

ــد دخول الطفل الدار التي  وعن
االم  زواج  ــل  ــا حف ــام فيه يق
ــني ذليلة  ــر اليه بع ــي تنظ وه
ــذي  ال االب  ــر  وجتب ــرة  منكس
ميارس فحولته وسلطته ليقع 
ــى هذه  ــه عل ــالل دكتاتوريت ظ
ــأ الى أية  ــة التي تلج الطفول
زاوية أو مالذ يقيهم برد الشتاء 
وقر الصيف ويدفع هذه البراءة 
أمان  ــط  بخي ــك  التمس ــى  ال
ــاديء وأمني  ــق بدفيء ه والتعل
وهو يحتضن طفولة مشابهة 
لطفولته وضياع مثل ضياعه 

ــاء  البيض ــة  الصداق ــأ  لتنش
ــر وديع  ــرو صغي ــه وبني ج بين
ــه وينام  ــتقبله عند عودت يس
ــع عنه ما ميكن  في كنفه يدف
ــاس بأي  أن يفكر فيه دون املس

ــاة غير أن  ــيء في هذه احلي ش
هذه احلياة ال تخلو من األشرار 
الذين يتبجحون بقتل الفرحة 

ــفك الدماء دون  ــذذون بس ويتل
ذنب فإسقطت صانعة الفيلم 
هذه املعاني والدروس على قتل 
هؤالء للكالب والسعي البادتها 
مثل مايسعى القتلة الى إبادة 

ــق اال  ــة ح ــرية دون وجه البش
ــن نزعة عدوانية  مبا يحملوه م
ــتطيع هذا  ــيطانية وال يس ش

ــع هؤالء  ــالم من ــل املس الطف
ــي  ف ــني  واملتعاون ــلحني  املس
ــاهد بأم  ــل اجلرمية وهو يش فع
ــني  مضرج ــا  الضحاي ــه  عين
ــى قارعة الطريق  بدماءهم عل
الذي يدور داخله  ــاس  واالحس
ــه ومن أحبه وملجأه  أن صديق
ــوف ليس في  ــن الوحدة واخل م
مأمن من فوهات بنادق اجملرمني 
ــة ألمه وهو بني  وعند أول فرح
ــام بطهوره  ــب للقي يد الطبي
ــمعه  ــرن في س ــه ي ــع أقران م
صوت الرصاص فيهرع خارجاً 
ــرو  ــه اجل ــه وندمي ــد حبيب ليج
اللطيف ممدداً ينزف الدم الذي 
ــه وأختلط مع  ــل يديه وثياب بل
ــراب مثل أم  ــه ليواريه الت دمع
ــود يفكر  ــا ليع ــدت وليده فق
ــؤالء  ــة ه ــة مقاوم ــي كيفي ف
ــر اليهم  ــن وهو ينظ املتصيدي
ــي منطقة  ــكان عالي ف من م
ــودة  ــول الع ــا تق ــة كأنه قدمي
ــراث وعندما  ــى الصالة والت ال
ــم يبحثون  ــل القتلة وه يدخ
ــدة يعودون  ــة جدي ــن ضحي ع

ــيئاً إال  ــم لم يجدوا ش ادراجه
أنها املفاجأة الدرامية املوفقة 
ــة  ــا صانع ــا به ــي باغتتن الت

ــي دخول الطفل الى  الفلم وه
ــة وأطفالها  ــأ يضم كلب مخب
ــم ينعمون بأمان  من اجلراء وه
ــرع  ــم ض ــد منه ــم الواح يلق
ــا كدعوت  ــص حليبه ومي أمه 

للحياة وضرع املستقبل الذي 
ينتظر البشرية التي ستخلوا 
ــالذاً أمنا  ــن القتلة وتكون م م

ــتغلت الكاميرا  ــني .اش للعامل
ــر األحداث  ــة في تصوي بحرفي
ــخوص  الش ــع  م ــل  والتعام
ــم موفقاً  ــن كان إختياره الذي
ــهم الطفل وحتى  ــى رأس وعل

ــرف اجلهد الذي  ــرو الذي أع اجل
ــول على اللقطات  بذل للحص
ــى دور ادارة  ــة وال ننس املطلوب

ــرا  الكامي ــة  وحرك ــر  التصوي
ــر الفلم  ــا مونتي ــي قدمه الت
بانسيابية مريحة واملوسيقى 
ــة  بعناي ــارة  اخملت ــة  التصويري
ــي وفرت اجلو  ــاج الت وادارة االنت
ــريط  ــا ش ــرج لن ــم ليخ املالئ
ــه  بأضاءت ــاً  ممتع ــينمائياً  س
وفلترة ومكساج صوته واالدارة 
ــت لنا بيئة  ــة التي قدم الفني
ــكل  املوضوع بش ــع  م متاهت 
ــا هذا الفلم بفلم  كبير ، ذكرن
 ( ــوارس  الن ــون  يقتل ــم  إنه  )
ــة كانت  التحكيمي ــة  .اللجن
ــي تقييمها لالفالم  منصفة ف

حسب متابعتي لكل االفالم.

املوسيقى التصويرية املختارة بعناية وادارة االنتاج التي وفرت اجلو 
املالئم ليخرج لنا رشيطا سينامئياً ممتعاً بأضاءته

قراءة أولية لفيلم نباح مدى احلياة للمخرجة كاردنيا هيمن
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يبدأ الفيلم بصف درايس وتالميذ الزالوا يتعلمون أول االشياء وصورة 
جرس الصف بلقطة كبرية وهو يرن رنيناً عالياً معلناً بداية املشوار

اح لبعض نجــوم  كــورونــا ســفّ
الــفن  الـعراقـي والـعربـي 

 أحمد ذيبان أحمد

لم نكن نتوقع ان االقدار اخملفية 
ــا منذ بداية العام  قد مدت يده
ــذا  ــون ه ــى االن ان يك ٢٠٢٠ وال
الوباء الفيروسي العاملي كورنا 
ــم ب االعدام  الفتاك الذي حك
ــن   ــوم الف ــن جن ــض م ــى بع عل
العراقي والــعربي  هذا القرش 
ــش  املتعط ــا  كورون ــش  الوح

ــي والعربي    ــوم   الفن  العراق ــع حياة خيرة  جن ــوت  وتقطي للم
ــم هذا العدو القرش  ــم من احياء الى اموات فقد الته وحتويله
ــاحق   فنانني عراقيني وعرب من خيرة الفن  القاطع املاحق الس
العراقي والعربي منهم فنانني اصدقاء لي في الفيسبوك  وكل 
ــي مهب الريح  ــي   ذهبوا جميعا ف ــع التواصل االجتماع مواق
ــوى الذكريات والصور  ليكونوا خبر ماضي لم يتبقى منهم س
ــات ان يرجعوا الى  ــات حيث اجلميع مات وهيهات هيه والكلم
ــراق الفنانني العراقيني   وهم  ــاة  قلبي تقطع املا وحزنا لف احلي
ــن الفنان خلف ضيدان  رحمة اهللا والفنان اخملرج العراقي  كل م
ــلمان إثر إصابته بفيروس كورونا، .و أن «السلمان  ــني الس حس
ــا بعد الفنان طالب  ــبب كورون هو ثاني فنان عراقي يتوفى بس
مناف الذي التهمته الكورونا وجعلته في اعداد املوتى  والفنان 
ــينمائي وكاتب قصة  ــرج س ــلمان هو فنان ومخ ــني الس حس
ــة جنوبي العراق  ــد ١٩٥٠ في مدينة الناصري ــرة من موالي قصي
ــون اجلميلة ببغداد، وله  ــل أكادمييا في معهد الفن .وكان الراح
ــارك السلمان  ــينمائي. وش العديد من املؤلفات في اجملال الس
ــة الوثائقية منها «اجلدا»،  ــي إخراج العديد من األفالم الروائي ف
ــدث في يوم واحد»، و»صمت الضجيج»،  و»يوميات فالح»، و»ح
ــارك في متثيل فيلم «الكرافة» وله مشاركة  و»تأويالت» كما ش
ــم» و»بطاقة رجل».  ــة منها «احلل ــال درامية تلفزيوني ــي أعم ف
ــوي صفحاته وتنقله  الى دار االخرة ليكون  وجاءت كورونا لتط
ــاك بعض الفنانني  ــداد الضحايا رحمه اهللا    كذلك هن ــن اع م
ــبب  ــعراء واالدباء والكتاب العراقيني توفوا بس وبعض من الش
فيروس كورونا ، وكذلك هناك بعض الفنانني من الدول العربية 
ــي الفنان املصري  ــر حيث توف ــا  ففي مص ــم الكورون التهمته
ــن عمر ناهز ٦٨ عاما والضحية االخرى  الفنانة  إبراهيم فرح ع
ــا وتوفي العديد من  ــة نادية رفيق، عن عمر ناهز ٨٥ عام املصري
ــوا ضحايا القرش املتوحش كورونا وكان  الفنانني املصريني كان
ــر الضحايا هو  صدمة وحزن في مصر لوفاة الفنانة القديرة  اخ
ــد ٤٣ يوما من الصراع مع فيروس  ــة  رجاء اجلداوي  وبع والنجم
ــر ناهز ٨٢ عاما. وخيم  ــا، توفيت الفنانة املصرية عن عم كورون
حزن داخل األوساط الفنية في مصر ومتابعون أعادوا نشر آخر 
رسالة صوتية للجداوي وحتذيرها من التهاون مع الفيروس. وكان 
ــاة املمثلة النجمة  ــتيقظت عليه مصر، عن وف ــر حزين اس خب
ــرش الكورونا  فنانني عرب من دول  ــرة ، وكذلك التهم الق القدي
عربية اخرى مثل الفنان اجلزائري نور الدين زيدوني والذي  هو اول 
ــة الكورونا اضافة الى فنانني اخر على  فنان عربي يكون ضحي
ــم ، ناهيك عن وفاة  ــة الى دول العال ــتوى دول عربية اضاف مس
االطباء واملهندسني واملثقفني والكتاب واالعالميني والرياضيني 
وغيرهم كانوا ضحية الكورونا ،املدمر الطاحونة  التي ال ترحم  
ــاحة اعدامات حتيط في  ــتوى العالم هو عبارة عن س على مس
ــا يحلوا منها من  ــرقا وغربا وتختار م ــم وتخيم علية ش العال
ــلمني .  مسنني وغير  ــلمني وغير مس ــر عربا واجانب مس البش
مسنني . وتنقلهم مبوت عبر جنات او جحيم  .وتقطع حياتهم 
وحرياتهم . وجتعلهم في اعداد املوتى ومتحي ذكراهم  .. ليكونوا 
ــي الفتات .. وصور تقول انه فارق  ــماء ف فيما بعد ذكريات .. واس
ــيء انتهى  ــاة .. وهيهات هيهات العودة للحياة  ..  فكل ش احلي
ــت كورونا في كل دول  ــت  فعل وزمن مضى ..نعم هكذا فعل حت
ــأل  ــت القريب والغريب ..  والعزيز واحلبيب ..نس العالم وخطف
ــبحانه وتعالى بلطفه ان يزيل هذا الوباء اخلطير الكبير  اهللا س
ــمة واالمل  ــاني اجمع وان ترجع احلياة والبس عن العالم االنس

واالمان والفرحة جلميع البشرية.

البينة الجديدة / 
علي شريف

ــة  الفنان ــدت  حص
صالح  ــكيليةالزهراء  التش
ــي  ف ــث  الثال ــز  املرك ــاس  عب
أقامتها  التي  الدولية  املسابقة 
مؤسسة عشتار الدولية للثقافة 
والفنون.وقالت الفنانة عباس:لقد 
شارك في املعرض(١٢٠) فنانا من 
الوطن العربي وقد حصدت فيها 
ــوان  باالل ــومة  املرس ــي  لوحت

ــوار العراق  ــي متثل اه ــة والت املائي
ــارة  على املركز الثالث. وجتدر االش
ــكيلية الزهراء  ــة التش ان الفنان
ــن محافظة بابل  صالح عباس م
ــهادة املاجستير  حاصلة على ش
ــة من جامعة  ــي الفنون اجلميل ف
بابل عام( ٢٠١٢ ) وموظفة في وزارة 
واآلثار وعضو  والسياحة  الثقافة 
ــكيليني  ــة الفنانني التش جمعي
ــي العديد  ــاركت ف العراقيني وش
ــارض الفنية داخل العراق  من املع

وخارجه.

البينة الجديدة / صابرين الكاتب
 بحضور وزير الثقافة والسياحة واآلثار 
ــر من رواد  ــن ناظم  وجمهور غفي حس
ــف املتجول في  ــح املتح املتحف افتت
القشله أبوابه من جديد  بعد انقطاع 
ــهد الثقافي  ــا كامال عن املش دام عام
ــبب جائحة كورونا واألوضاع التي  بس
ــاد الوزير باجلهود  ــر بها البلد وقد أش م
ــل وترميم املتحف  ــة إلعادة تأه املبذول
والتي متت في ظروف صعبة خالل فترة 
ــراء حظر التجوال اجلزئي  الركود من ج
ــة والبيئة  ــة الصح ــذي فرضته جلن ال
ــاء واطلع الوزير  ــي الوب للحد من تفش
خالل جولته في أروقة املتحف على أهم 
ــاطات والفعاليات التي يقدمها  النش
الفنانون  من معروضات وأشغال يدوية 
وحرف تدل على قدرة و إمكانية الفنان 
ــاج اإلبداع رغم كل  العراقي على األنت
ــا أن عمليات  ــروف الصعبة ,  علم الظ

ــم جاءت مببادرة  الصيانة والترمي
ذاتية  وبجهود  شخصية 

ــس  ومؤس ــر  ملدي
ــة  منظم

ــراد من  ــم ط ــول هاش ــف املتج املتح
ــة  ــة حكومي ــن أي جه ــم م دون أي دع
ومبشاركة مجموعة من فناني املتحف 
ــذا العمل الذي  ــف املهن  في ه ومبختل
ــكل يومي دون  أستمر ثالثة أشهر بش
انقطاع والذي تزامن مع فصل الصيف 
ــرارة وذلك من أجل  ــاع درجات احل و ارتف
ــاء التراث العراقي و أظهار املتحف  أحي
ــة العراق  ــق مبكان ــذي يلي ــكل ال بالش
ــر  اجلدي ــن  وم ــة,  الثقافي و  ــة  احلضاري
ــات الترميم والصيانة  بالذكر أن عملي
ــن نوعها  ففي  ــت األولى م ــذه  ليس ه
ــهد  ــام  ٢٠١٨ ش ــابق من الع ــت س وق
املتحف بعض اإلضافات على أجنحته 
وممراته الداخلية كإنشاء بوابة عشتار 
ــي للمتحف  التي تزين املدخل الرئيس
ــاء الطابع احلضاري للمكان  بغية إضف
ــا  كم ــي,  العراق ــراث  للت ــدا  وتخلي
وخصصت  أحد جوانب املتحف  لعمل 
ــوار بكل ما  ــد االه لوحة جدارية  جتس
ــة بطريقه  ــن طبيع ــط بها م يحي
ــص  وخص ــع,  الواق ــي  حتاك
جانب آخر إلقامة مسرح 

ــاء  وأحي ــة  الفلكلوري ــاء  األزي ــرض  لع
ــبات الدينية والثقافية ,وتعتبر  املناس
منظمة املتحف  الثقافي املتجول هي 
ــتقلة غير  منظمة مجتمع مدني مس
تابعة ألي  حزب أو جهة حكومية أخذت 
على عاتقها ومنذ تأسيسها في العام 

ــد اخلطاب الثقافي  ٢٠١٢مهمة  توحي
ــى املوروث احلضاري للعراق  واحلفاظ عل
ــور الفوتوغرافية  ــالل عرض الص من خ
ــة في  ــة املعروض ــار العراقي ــم اآلث أله
متاحف العالم واحتواء مختلف املهن 
ــليط الضوء  ــكيلة وتس والفنون التش

ــا للجمهور  ــا وتقدميه ــا إعالمي عليه
ــة معارضهم  ــة مواهبهم وإقام وتنمي
ــف و خارجه  ــخصية داخل املتح الش
ــل بني  ــة الوص ــف حلق ــر املتح ويعتب
ــورة مصغرة  ــر وهو ص ــي واحلاض املاض
ــني زواياه مختلف  ــراق واحد يضم ب لع
ــف الكيانات  ــات خملتل ــون والثقاف الفن
ــا  العراق  ــف التي يتكون منه والطوائ
ــوب كما حترص  ــى اجلن ــمال ال من الش
ــر املتحف  ــة مبدي ــف املتمثل أدارة املتح
الباحث هاشم طراد والناطق اإلعالمي 
ــتار اجلوده على أقامة ورش مصغره  س
ــم  ــون كالرس ــف الفن ــم مختل لتعلي
ــام اجلمع أما في  ــط والنحت في أي واخل
باقي األيام فيكون مخصص الستقبال  
ــع  م ــيق  بالتنس ــية  املدرس ــالت  الرح
ــة  والثانوي ــة  االبتدائي ــدارس  امل إدارات 
وكذلك طالب اجلامعات لتنمية الوعي 
الوطنية  ــة  الهوي ــيخ  وترس ــي  الثقاف
ــدة بثقافاتهم  ــف األجيال اجلدي وتعري
ــارت عتمة الفكر  ــم التي أن وحضاراته
ــوم في  ــكل العل ــاني ومهدت ل اإلنس

العالم .

متابعة / البينة الجديدة
ــن قلقها  ــابا ع ــرت الفنانة نيكول س عب
ــا  ــروس كورون ــاح في ــن لق ــا م ومخاوفه
ــع جول  ــذي ينتظره اجلمي ــتجد ال املس
العالم للتخلص من هذا الوباء املميت 
ــرت  اجلديد.ونش ــام  الع ــة  بداي ــع  م
ــد  ألس ــورة  ص ــة  اللبناني ــة  النجم

ــعة  ــم مكبل ونائم داخل غرفة االش ضخ
ــام عليه للوصول  ــالل التجارب التي تق خ
الى اللقاح املناسب، وعلقت عليها «برأيي 
ــرب من  ــدام خيارين اض ــوك ق ــم بحطّ ع
ــاح وبتموت (اذا متل  ــض: يا بتاخد اللق بع
ف عدد البشرية).  ط بدو يخفّ ما يقال اخملطّ
ــى تخاف من اللقاح  ط حت يا بكون مخطّ

ــا وتداعياته». ــده ومتوت من كورون وما تاخ
ــدث ضجة بني  ــا الذي أح ــل تعليقه وأكم
متابعيها وتركت سؤاالً لهم قائلة ”«انتو 
ــل معها اجلمهور  ــو بتختاروا؟»، ليفاع ش
بشكل كثيف وانقسم التعليقات بني من 
وافقها الرأي حول تقليص عدد الناس ومن 

سخر من افكارها وخوفها من اللقاح.

نـيـكـول سـابـا تـثـيـر الـجـدل بـصـورة 
وتـعـلـيـق عـن لـقـاح كـورونـــا!

تــاريــخ عـريــق ربـط الـمـاضـــي بـالـحـاضــر ووحــــد الــخـطـــاب الـثـقــافـــــــــــــــــي
املتحف احلضاري الثقايف املتجول

الفنانة التشكيلية الزهراء صالح عباس 
حتصد املركز الثالث بمسابقة دولية للرسم
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د.عبد الحميد الصائح

اليجيدُ العربُ وضعَ قانونٍ للنشر في 
البلدان العربية . ليست هذه شتيمةً 
ــة  أو جتاوزاً عاماً، بل هي نتيجة دراس
أجريتها ضمن رسالة جامعية درستُ 
فيها معظمَ قوانني النشر في الدول 
ــا  أصدرته ــي  الت ــق  العربية،واملواثي
اجلامعة العربية بهذا الشأن وكانت 
ــراتٍ وردتْ في تلك  ــخٍ لفق مبثابة نَسْ
ــتعراض  اس ــا  هن ــد  أري ــني.ال  القوان
أو  ــادة  املعت ــائية  اإلنش ــات  املقدم
ــابهة التي  ــرراتِ املتش ــعِ واملب الدواف
ــل ميكنني  ــك اللوائح، ب رت تل ــدّ تص
ــة  ــن ازدواجي ــوذج م ــبيهها بنم تش
التفسير الدائرة بني الفرق اإلسالمية 
عةَ  جميعها،فهي تتفق على أن البِدْ
ضاللة، لكن (تعريف البدعة ) سبب 
ــال وتخوين  ــن اقتت ــا م ــدور بينه ماي
ــر وكراهية متبادلة !! .. كذلك  وتكفي
ــبة لقوانني النشر حيث عادة  بالنس
ماترد مصطلحات متحركة في ثنايا 
ــات القانونية مثل ( الصالح  الصياغ

ــي) و(اإلرهاب)  ــن القوم ــام) و(األم الع
و(الرموز الدينية) و(الرموز الوطنية) ، 
والسلم االهلي أواملساس باستقالل 
أو  ــالمتها  وس ــا  ووحدته ــالد  الب
ــية  مصاحلها االقتصادية أو السياس
ــة العليا كما  ــكرية واألمني أو العس
ــن القانون. ــة م ــادة الثالث ــي امل ورد ف

ــدداً لها  ــى مح ــا المعن ــذه كله وه
والتعريف متفقاً عليه ، بل هي سببُ 
ــة  ــة واألخالقي ــكاالت القانوني اإلش
ــة ورقة أو قانون ينظم  التي تواجه أي
ــائل  ــر في وس ــل اإلعالم أو النش عم
ــة . فهي  ــل اخملتلف ــالم و التواص االع
ــد الدولة  ــس بي ــلَطٌ لي ــيفٌ مسْ س
املركزية حسب، بل بيد جميع مراكز 
ــات  ــخصيات واجلماع ــوذ والش النف
ــال واإلتهام  ــتطيع اإلعتق ــي تس الت
واحملاكمة واالدانة وتنفيذ احلكم خارج 
الرسمية .مشكلة  اطار املؤسسات 
ــم املعلوماتية الذي يريد  قانون جرائ
ــعُ في هذا  ــواب اقرارَه يق مجلس الن
ــتنقع التأويلي للمصطلحات .  املس
أضف الى ذلك ان سياسيي الطبقة 
ــا  ومراكزه ــا  فئاته ــكل  ب ــة  احلاكم
ــائل  وأذرعها من نواب واعالميني ووس
ــر وهم  ــة معايي ــر الحتكمهم أي نش
يصرحون ويكشفون لالعالم مببالغة 
ــرية أو  ــات يفترض أن تظلَ س معلوم
شخصية تؤثر على املصالح العامة 
ــدروا  يص أن  ــرض  يفت وكان  ــالد.  للب
ــم يجرمهم على  ــاً به ــا خاص ميثاق
ــات جدية ضد  ــا بعقوب ــك ملحق ذل
ــر  ــاع التوت ــاعات وصنّ ــي االش مروّج

ــيني  ــري الكراهية من السياس ومثي
ــل اصدار هذا  ــائل اإلعالم، قب في وس
ــي أو  ــع الصحف ــذي يض ــون ال القان
املدوّن متهماً سلفاً في كل مايعمل، 
ــو حق الوصول  ــم ما في عمله ه وأه
الى املعلومة وهو حقٌ مضمونٌ دولياً 
ــن مصادرِه  ــف ع ومحلياً، وأنّ الكش
ــاالتٍ نادرة، حيث اليُرغمُ  محكومٌ بح
ــى  عل ــم  العال كل  ــي  ف ــيّ  الصحف
كشفِ مصادره اال طوعياً حني تؤدي 
ــى اإلضرار  ــرها ال ــة التي نش املعلوم

ــاس  ــن القومي الفعلي، أو املس باألم
بكرامة أو امن األفراد، ويكون الكشف 
ــاء وحده  ــامَ القض ــرية تامة وأم بس
ــرض املصدر للخطر  بضمان عدم تع
ــكلة التعريف وتوصيف اجلرمية  .مش
ــي مايعيبُ هذا القانون  أو التجاوز ه
ــن  ــاءلة ع ــام مس ــا ام ــر، ألنن اخلطي
ــعارات  التفاصيل، فالقانون ليس ش
ــا تفصيالت .. واذا  ومباديء عامة وإمن
ــات  ــضَ التعريف ــتعرضنا بع ــا اس م
ــون فلن جتد  ــواد القان ــي م ــواردة ف ال

ــد بالطبيعي  ــاً طبيعياً، واقص عراقي
ــي  السياس ــر  غي أو  ــي  املنتم ــر  غي
يتداولها، مثل إثارة النعرات املذهبية 
أو الطائفية أو الفنت أو تكديراألمن أو 
ــاءة إلى سمعة  النظام العام أو اإلس
ــة من  البالد،كما تنص املادة السادس
ــاهدتَ مواطناً عادياً  القانون. هل ش
ــيء الى سمعة  يثير الكراهية أو يس
ــون أو  ــة التلفزي ــى شاش ــالد عل الب
ــيون  ــا يفعل السياس ــي تويتر كم ف
العراقيون جميعهم؟ ال أعتقد.كذلك 

ــع جهة معادية  ــى التعامل م مامعن
ــرّع اجلليل لتنص فقرة  في عرف املش
ــتراك  ــون على جرمية (االش في القان
ــج أو التعاقد أو  ــاوض أو التروي أو التف
التعامل مع جهة معادية بأي شكل 
ــكال…)،والعراقيون جميعاً  ــن األش م
ــي اجلهة  ــط من ه ــون بالضب اليعرف
املعادية في ظل تعدد الوالءات .. حيث 
تظللُ قبةُ البرملان اليوم والءاتٍ شتى 
ــرائيل واخلليج  ــران واس ــكا واي ألمري
ــا  وغيره ــيا  وروس ــني  والص ــا  وتركي
ــرة املذكورة  ــف الفق ــا. وتضي وغيره
ــد زعزعة  ــن يقص ــة كل م (…ومعاقب
األمن والنظام العام أو تعريض البالد 
للخطر) أيضاً ماهو األمن العام وماذا 
ــام العام !! ومن يحدده  يقصد بالنظ
ــمي أو تفسير  ــير الرس ؟ الن التفس
ــادي الطولى غير احلكومية ميكن  األي
ان يتهم أي متظاهر أو صحفي مهني 
ــص  ــل التنصي ــريء بذلك.ويتواص ج
ــة ترد في  ــى درجة مخيّب ــي ال التأويل
ــرين وهي احلبس  املادة احلادية والعش
ــى أي من القيم  ــن اعتدى عل لكل م
ــب  ــو مايتطل ــة ،وه ــادئ الديني واملب
احاطة بتوصيف – االعتداء – القيم 
ــى ذلك  ــن – مامعن ــاديء – الدي – املب
بالضبط ؟ ماذا يريد املشرّع أن اليقال 
ــهد  ــي مجتمع حر يش ــط ف بالضب
ــكار واعادة  ــد واالف ــي العقائ جدال ف
قراءة التاريخ بعلمية واحترام؟ !!.أما 
ــزعُ الثقة  ــاعات التي تزع فقرة اإلش
ــام املالي اإلليكتروني أو األوراق  بالنظ
و  ــة  اإلليكتروني ــة  واملالي ــة  التجاري

ــي والثقة  ــرار باالقتصاد الوطن اإلض
ــة للدولة ..فهذا البند حقا يثير  املالي
ــفقة والتعليق عليه..كنا نتوقع  الش
أن نصوصاً متقدمةً اكثر موضوعية 
ــاك أمن املواطنني  ورُقيّا تتعلق بانته
ــهير  والتش ــخاص  االش ــف  وخط
ــق  لتطبي ــج  والتروي ــخصي  الش
ــدود خارج القضاء الذي  مايعرف باحل
ــرات النساء في  راحت ضحيته عش
ــعة، واالجتار بالبشر  حوادث قتل بش
ــى  ــدي عل ــال والتع ــاك االطف وانته
احلرمات الشخصية،وفتاوى التكفير 
ــن روايات  ــه بعض اجلهلة م ومايروّج
ــر تنتقص من  ــى املناب ــة عل كوميدي
قيم أئمة الدين وسيرته الصحيحة، 
وتشوهه مبنصات السحر والشعوذة 
ــراض  األم ــالج  وع ــام  األوه ــع  وبي
ــائل  وس ــود  تس ــي  الت ــات  باخلراف
ــدم واجلنس  ــور ال ــر ص التوصل ونش
ــي او املالي..  ــرض االبتزاز السياس بغ
ــرائح  ــي منها ش ــؤون تعان وهذه ش
ــعة في العالم، وعلى العراق اذا  واس
كان دولة مختلفة عن الدول العربية 
عي أن  ــمولية التقليدية كما يدّ الش
ــن  ــا ومتحضراً في س ــون متعالي يك
قوانني النشر واملعلومات، ال أن يصدر 
ــبه اجلرمية املشرعنة ضد  قانونا يش
ــرأي واملدونني الصحفيني  أصحاب ال
ــمائهم  اخمللصني الذين يكتبون باس
ــرار  االش ــن  املعادي ألن  ــة،  الصريح
ــفوا وجوههم  ــن يكش ل احلقيقيني 
واسماءهم ولن مير هذا القانون حتى 

من حتت أقدامهم. وللحديث بقية .

عبداالمري اِّـجر 

ــور علي الوردي  في واحدة من افاضاته املهمة، يتوقف البروفس
ــدا عندما  ــعبي، وحتدي ــلطة في اخمليال الش ــألة الس عند مس
ــخ، على انه  ــي التاري ــم ما ف ــورة حلاك ــي االذهان ص ــتقر ف تس
مستبد، ويقف مبواجهته رمز عادل يتمثل بنبي او ولي صالح، او 
هكذا تقدمه الكتب املقدسة او كتب السير وغيرها.. وانطالقا 
ــاز الناس الى االول  ــتبد) تنح ــن هذه الثنائية (الصالح – املس م
ــلطة!   ــتبد الس ــلمه املس ــدس)، وترى من الظلم ان ال يس (املق
ــيط، فاحلاكم ليس فردا   يرى الوردي ان االمر اكبر من هذا التبس
ليقرر مصيره الشخصي، وامنا رمز ملنظومة كبيرة من وزراء ووالة 
ــتفيدين وغيرهم، ممن يرتبط  ــكريني ومس ــية وقادة عس وحاش
ــي  ــا باملعنى، فالنظام السياس ــره، وانقل هن ــم مبصي مصيره
ــون احلكومة فيه، بل هو  ــخاص الذين ميثل ليس بالضرورة االش
فكرة ومشروع، قد تتبدل احلكومات داخله، لكنه يبقى، مثلما 
يبقى املدافعون عنه.اميركا اليوم لم تعد فقط الدولة املوجودة 
ــم، يتمثل بالعوملة،  ــل باتت منوذجا عامليا للحك في حدودها، ب
ــاء  ــوفيتي يناصفها ذلك، وان رؤس ــا كان االحتاد الس ــا كم متام
وملوكا وزعامات كبيرة، مبن يقف وراءهم من شعوب وجماعات، 
ــياحية وثقافية  ــة وس ــرى، اقتصادية ورياضي ــات كب ومؤسس
ــتمرار وجودها وازدهارها يقترن بوجود النموذج  وغيرها، بات اس
ــوم، وان تغيير هذا النموذج  ــوده اميركا الي ــمالي الذي تق الرأس
ــام ١٩١٧  ــتراكية في الع ــورة اكتوبر االش ــى ثورة كث ــاج ال يحت
وبرؤية جديدة، ودولة بحجم االحتاد السوفيتي وبقوة اكبر، لكي 
ــد ان يصبح مصير جهات مهمة  ــر املوازين في العالم، بع تتغي
ــع اجلديد.يراهن البعض  ــا مرتبط بالوض ــار اليه كاجلهات املش
ــدون ان تغييرا  ــت االبيض، ويعتق ــاء في البي على تغيير الرؤس
ــيحصل في السياسة االميركية مبجيء هذا وذهاب  جوهريا س
ــالف كبير في توجهات احلزبني،  ــادا منهم بوجود اخت ذاك، اعتق
اجلمهوري والدميقراطي، وهذا محال، كونه يتعارض مع مصالح 
ــة مؤثرين في العالم ومؤسسات كبرى مختلفة تغذيها  ساس
ــد حتصل بعض  ــا، لكن ق ــة وتتغذى منه ــة االميركي السياس
ــي التفصيلي، اما رؤية جديدة او  التغييرات ذات الطابع االجرائ
ــوذج احلالي الى طريق  ــازال ينتظر وصول النم ــوذج جديد، فم من
ــرث قوتها ليعيد  ــها وي ــد ينطلق من اميركا نفس ــدود، وق مس
ــدة مختلفة، لكن رمبا  ــا من جديد كقوة عظمى وبعقي انتاجه

بعد عقود وليس االن بالتأكيد!.

حمزة مصطفى

ــون أقل من  ــي غض ــة ف ــرة الثاني للم
ــم  ــون جرائ ــن قان ــب ع ــبوع أكت أس
ــان قراءة  ــة الذي قرأه البرمل املعلوماتي
ــريعه. صحيح أن  ــدا لتش ــة متهي ثاني
ــني  ــني القراءت ــنوات ب ــر س ــو عش نح
ــروف نضجت أو رمبا  ــدو أن الظ لكن يب
ــا أينعت وحان قطافها  أن هناك رؤوس
ــرة العراقية  ــم احلفاظ على األس بإس
ــة واخلصوصية  ــخصية العراقي والش
العراقية والطماطة السورية واإليرانية 
ــة حيث التوجد بفضل األخوة  والتركي
ــة.  عراقي ــة  طماط ــاء  الزعم ــادة  الق
ــوف يتم  ــون الذي يناقش اآلن س القان
التصويت عليه بأغلبية مريحة داخل 
البرملان برغم كلمات تطييب اخلواطر 
ــي وردت في مداخالت بعض النواب  الت
ــر مرة ولـ اللوحة  ممن يؤمنون لـ الكش
ــة وضرورة عدم  ــأن أهمي مرة أخرى بش
مصادرة حرية التعبير, كون هذه احلرية 
ــتور العراقي طبقا  ــودة في الدس موج
ــودة  موج وإذا  ــب  منه.طي  ٣٨ ــادة  للم
ــتور؟ كم مادة بالدستور بقيت  بالدس
ــش أوحبر  ــش والتن ــادة الته ــرد م مج
ــمى.  ــم على غير مس ــى ورق أو إس عل
ــل مواد  ــا مث ــداول بعضه ــح ت أو أصب
ــواها  وس األكبر  والكتلة  ــة  الفيدرالي
ــيطان. ملاذا  مبثابة رجس من عمل الش
ــتور  ألن هناك إرادة في أن يتحول الدس
ــى حديدة عن الطنطل عند البعض  ال
ــني جنوع  ــه ح ــر نأكل ــن مت ــال م أو متث
ــي أن هذه  ــر. يبدو ل ــد البعض اآلخ عن
ــة  ــل الدميقراطي ــا مث ــص كله القص
ــة والتداول  ــة التعبير والفيدرالي وحري

السلمي للسلطة لم تكن في األصل 
ــات أطراف  ــروع أو متبني ــزء من مش ج
ــة للنظام  ــوى املعارض ــي ق ــرة ف كثي
ــابق.كان الهدف األول واألخير هو  الس
إسقاط النظام السابق فقط وعندها 
أي في اليوم التالي بعد السقوط لكل 

حادث حديث. لكن يبدو أن بعض قوى 
ــراد كان لهم  ــة األك ــة خاص املعارض
ــوم على  ــاء الدولة يق ــي بن ــر ف رأي آخ
ــة وحرية التعبير وما  مبدأ الدميقراطي

ــرعان مامتت  ــى ذلك برغم أن ذلك س ال
ــتور,  الدس ــواد  م أول  ــي  ف ــه  مصادرت
ــدم  بع ــق  تتعل ــي  الت ــادة  امل ــا  ومنه
معارضة الدميقراطية لثوابت اإلسالم 
ــة التعبير أو  ــون حري ــس ، قان أوبالعك
قانون سب العنب األسود مثلما يحلو 

ــميته هو جزء من هذا التواطؤ  لي تس
ــذي يقول  ــاه وال ــذي ورثن ــي ال اجلماع
ــر قد يكون  ــئ آخ ــئ ويحيل الى ش ش
ــدا في  ــه. النذهب بعي ــا مع متناقض

ــوف يجلدنا  جلد هذا القانون الذي س
ــط من العقوبات سجنا  بسيف باش
ــت بعيدة مالم  وغرامة بعد فترة ليس
ــث يحترم  ــامال بحي ــدل تعديال ش يع
آدمية اإلنسان العراقي الحريته. أقول 
النذهب بعيدا ألن مواده اجلالدة كثيرة 

ــاء اهللا واليكم بعضها.السجن  ماش
ــى ٥ ماليني د.ع  ــة ٣ إل ــنتني وغرام لس
ملن يستخدم اإلنترنت إلهانة اآلخرين 
ــب، السجن مدى احلياة  بالقذف والس

ــمعة البالد ويتسبب  ــيء لس ملن يس
ــجن لـ ٣  ــة النظام املالي، الس في أذي
ــهر وغرامة ٢ إلى ٣ ماليني لكل من  أش
يتطفل أو يزعج أو يتصل مبستخدمي 
ــح.  تصري ــدون  ب ــن  اآلخري ــت  اإلنترني
ــنوات وغرامة ٢ إلى ٣  السجن لـ ٣ س
ــتخدم اإلنترنت  ــن يس ــني لكل م مالي
وينتحل صفة أو اسماً ليس له، بقصد 
التضليل أو الغش، السجن ملدة سنة 
وغرامة ٢ إلى ٥ ماليني لكل من يعتدي 
على املبادئ والقيم الدينية واألخالقية 
ــرية واجملتمعية، السجن املؤقت  واألس
ــني إلى ٣٠ مليون لكل  وغرامة ١٠ مالي
ــئ أو يدير موقعاً يحرض على  من ينش
الفسق والفجور. آني من اآلن فصاعدا 
ــب العنب األسود بس. يعني ال  راح أس

الفرنسي وال احللواني.

ثوابت قديمة!قــــــانــــــــون ســــــــب الـعـنــــــــب األســـــــــــــــــــــود

جــــريــمــــــة قـــانــــــــون جــــــرائـــــم الـمـعـلـــــومـاتـيــــــــــــــة
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حيدر كاظم شمخي

ــوم  ــذ الي ــة من ــة العراقي ــرت احلكوم اج
ــلطة عدة  ــد الس ــنمها مقالي االول لتس
ــال  اليص ــة  ومالي ــية  سياس ــات  اصالح
ــرز هذه  ــن اب ــان ، وم ــر االم ــى ب ــراق ال الع
ــاكل احلالية  ــخيص املش االصالحات تش

بدقة ومنهجية وصياغة خطة اصالحية 
ــر  ــادة النظ ــل واع ــن اخلل ــة مواط ملعاجل
ــي مبجمله عبر ما اطلق  باملنهاج احلكوم
ــة البيضاء) حيث  عليه اصطالحا ( الورق
ــدة محاور   ــت الورقة االصالحية ع تضمن
ــاص والطاقة  ــيط القطاع اخل منها تنش
ــات  اخلدم ــر  وتوفي ــل  والنق ــاالت  واالتص
ــية وتطوير احلوكمة واالصالحات  االساس
االدارية العامة واعادة رسم نظام احلماية 
ــث ان اخللل في الهيكل  االجتماعية .حي
ــات  االقتصادي واملالي هو تراكم السياس
العامة عبر توظيف عوائد ايرادات النفط 
ــتثمار  ــكل الذي يعود بالفائدة واس بالش
ــرة  ــيطرة الدولة املباش رؤوس االموال وس
ــى عجلة االقتصاد وحتريكها مبا يخدم  عل
ــدور  ــى ال ــة ال ــي اضاف ــاد العراق االقتص
ــي للدولة في تقدمي اخلدمات العامة  الريع

للمجتمع . وقد هدفت الورقة البيضاء الى 
اعادة التوازن االقتصادي واملالي في العراق 
ــمح للدولة  ــار الذي يس ووضعه في املس
باتخاذ اخلطوات املناسبة خللق فرص عمل 
للمواطنني وعيش حياة كرمية، وتضمنت 
الورقة االصالحية الية التعامل مع قانون 
الضمان االجتماعي لشمول العاملني في 
القطاع العام واخلاص واخملتلط والتعاوني 
باالستحقاقات التقاعدية . وقد عد قانون 
التأمينات االجتماعية الن يكون بديال عن 
قانون التقاعد املوحد والتقاعد والضمان 
االجتماعي للعمال. ورفع الدعم احلكومي 
ــل  ــاف متوي ــات وايق ــض القطاع ــن بع ع
ــة وتخفيض  ــد من املوازن ــدوق التقاع صن
ــتيفاء اجور  ــركات العامة واس دعم الش
ــور الكمارك  ــادة واردات اج ــاء وزي الكهرب

والضرائب.

االصالح احلكومي والوضع الراهن 

بعض قوى املعارضة خاصة األكراد كان هلم رأي آخر 
يف بناء الدولة يقوم عىل مبدأ الديمقراطية وحرية التعبري

فالح أمني الرهيمي
يقول أحد املفكرين (تبدأ احلرية حيث ينتهي اجلهل) وهذا يعني 
ــع الذي يعرف فيه  ــع الذي تعيش فيه احلرية هو اجملتم أن اجملتم
ــان وجوده ويعرف حدود ذاته وحدود اآلخرين ووجودهم من  اإلنس
ــان وحياته  ــي تكبل طاقات اإلنس ــالل التحرر من القيود الت خ
ــة أو معنوية  ــواء كانت قيود مادي ــي واألدبي س ــه العلم وإنتاج
والتخلص من اإلجبار والفرض والتخلص من العبودية لشخص 
رّفَ املفكر (جون لوك) احلرية هي التحرك ضمن  ــة .. وعَ أو جماع
ــخصية  ــاذ القرارات الش ــة اتخ ــة وإمكاني ــني الطبيعي القوان
ــا يريد ويرغب  ــة دون قيود كم ــأن امللكية اخلاص ــرارات بش والق
ــد ودون التبعية  ــان احلق من أح ــب اإلنس ــان ودون أن يطل اإلنس
ــان حريته  ــلطة واإلنس ــي ضوء الس ــة ف ــن واحلري إلرادة اآلخري
الشخصية ملمارسته حرية اإلعالم ... وحرية املثقف واإلعالمي 
ــي العراقي اآلن محددة حريته بفسحة ضيقة وفرها  والسياس
له الدستور من مخلفات االحتالل األمريكي للعراق عام/ ٢٠٠٣ 
ــددة ومكبوتة  ــا فإنها مه ــاحة الضيقة له ــم من املس وبالرغ

ــون (اجلرمية  ــن قان ــة ومراقبة (كامت الصوت) واآلن س من مالحق
ــة حديدية على  ــك احلكومة بقبض ــة) الذي به متس املعلوماتي
تلك الفسحة الضيقة من احلرية وترفع السيف األعمى بوجه 
ــيء الصيت ... وقبل هذا  ــن يتجاوز فقرات ذلك القانون س كل م
القانون كان يوجد (كامت الصوت) الذي يبيح حرية كاملة للقتل 
بدم بارد وهو طليق بينما الضحية يسكن القبر كما توجد قوة 
ــلب والفساد اإلداري واحلرية  مدعومة متتلك حرية النهب والس
الشخصية املطلقة ويوجد فيه املرتشي يسرح وميرح والراشي 
ــف  ــتطاعت أن تكتش معتقل في بلده .. اخملابرات العراقية اس
ــدادي) بينما هي  ــة داعش (البغ ــم املنظمة اإلرهابي ــأ زعي مخب
ــف ومعرفة (كامت الصوت) الذي اغتال املفكر  عاجزة عن الكش
ــرات غيره (والرجل الثالث)  ــمي) والعش ــام الهاش األمني (هش
ــائل التهديد بالقتل بكل حرية تهدد  وقتلة املتظاهرين ... ورس
ــم تتحرك  ــريفة ول ــة الوطنية الش ــة العراقي ــاب الكلم أصح
ــون جلنة حتقيقية  ــل الضحية وتتك ــلطات إال بعد أن يقت الس

ملعرفة اجلاني الذي يسجل عليه مجهول الهوية.

اإلنسان العراقي وقانون جرائم املعلوماتية
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جمهورية العراق
ديوان الوقف الشيعي

الدائرة القانونية 
قسم الدعاوى

العدد : ٢ / ٣ / ١ / ٣٦٩١
التاريخ : ٥ / ١١ / ٢٠٢٠ م
١٨ / ربيع االول / ١٤٤٢ هـ

اُّـ / اِّـدير اِّـفوض لشركة خرب البصائر للمقاوالت العامة
م / تبليغ

نظرا ِّـجهولية محل اقامتك وعنوان شركتك وحسب كتاب مركز شرطة 
ــة ذي العدد (١٤٢٩٢ َّـ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠) تقرر تبليغكم  الصالحي
ــيعي / الدائرة  ــف اليومية بالحضور اُّـ مقر ديوان الوقف الش َّـ الصح
الهندسية / قسم الصيانة الكائن َّـ اِّـيدان بناية محافظة بغداد سابقا 
ــتمارة الرضائية ِّـشروع مرقد السيد ادريس  لغرض التوقيع على االس

ابن الكاظم (ع).
... مع التقدير.

                                                                   الدكتور
                                                                مخلص محمود حسني

مدير عام الدائرة القانونية / وكالة

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد الرصافة اإلتحادية
دار القضاء َّـ الزهور
محكمة جنح الزهور

العدد:٤٤٥ / ج / ٢٠٢٠
التأريخ : ١٨ / ١١ / ٢٠٢٠

إُّـ اِّـتهم / ١- خولة مرجان عباس / 
٢ - وسام عداي مرجان /  ٣ - أحمد علي جار اهللا 

م / إعالن تبليغ
ــرر تبليغك  ــكناك تق ــك وعدم تواجدك بمحل س ــة محل اقامت ِّـجهولي
ــرا بصحيفتني محليتني للحضور أمام هذه اِّـحكمة َّـ موعد  إعالنا ونش
ــادف ٢٣/١٢/٢٠٢٠ بالدعوى الجزائية اِّـرقمة ٤٤٥  اِّـحاكمة اِّـص
ــتجرى اِّـحاكمة بحقك غيابا  ــة عدم حضورك س / ج / ٢٠٢٠ وَّـ حال

وعلنا.
القاضي محمد حبيب اِّـوسوي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد الرصافة اإلتحادية
دار القضاء َّـ الزهور
محكمة جنح الزهور

العدد: ٣٣٧ / ج / ٢٠٢٠
التأريخ : ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠

إُّـ اِّـتهم / سرمد علي شاكر
م / إعالن تبليغ

ــرر تبليغك  ــكناك تق ــك وعدم تواجدك بمحل س ــة محل اقامت ِّـجهولي
ــرا بصحيفتني محليتني للحضور أمام هذه اِّـحكمة َّـ موعد  إعالنا ونش
ــادف ٢٧/١٢/٢٠٢٠ بالدعوى الجزائية اِّـرقمة ٣٣٧  اِّـحاكمة اِّـص
ــتجرى اِّـحاكمة بحقك غيابا  ــة عدم حضورك س / ج / ٢٠٢٠ وَّـ حال

وعلنا.
القاضي محمد حبيب اِّـوسوي

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت مني الوثيقة اِّـدرسية وبأسم (هديل اِّـنتصر باهللا نعيم ثجيل) والصادرة من مدرسة (بدر الكربى) 

ومعنونة اُّـ مديرية تربية الكرخ االوُّـ فالرجاء على من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار.
مع التقدير

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ١٧١٦ / ٢٠٢٠ 
التاريخ: ٢٠٢٠/١١/٢٦

إعـــــــــــــالن 
ــع َّـ ألكوت العائدة اُّـ  ــل ٧٩١/٣م ٣٨ الخاجية  الواق ــة تنفيذ الكوت  العقار التسلس ــع مديري تبي
اِّـدين(نهاد بشري كويعد) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (منتظر ماجد مكي )البالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون 
ــر  ــة هذه اِّـديرية خالل مدة ( ٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش ــراء مراجع ــار فعلى الراغب بالش دين
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان  مس

رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- ٧٩١/٣ م ٣٨ الخاجية  الواقع َّـ الكوت

٢-جنسه ونوعه : بستان ملك صرف حسب قيد العقار مسجل باعتبار ١٢,٥٠٠سهم منها ١٦٩٥سهم 
اُّـ اِّـدين نهاد بشري كويعد

ــكنيه اِّـتناثره و القطعه  ــيد عليها عدد من الدور الس ٣-حدوده واوصافه  : القطعه بصوره عامه مش
مقطوعه االضباره خالية من اِّـشيدات وقت اجراء الكشف 

٤-مشتمالته :- 
٥-مساحتة :-  ٥دونم 

٦-درجة العمران :
٧- الشاغل :- الشركاء

ــر الف دينار للسهام اِّـباعه  ــعمائة و اثنا عش ٨-القيمة اِّـقدرة : ٣٠,٩١٢,٠٠٠ ثالثون  مليون و تس
البالغه ١٦١سهم 

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد:١٠٦٣ /ب/٢٠٢٠
التاريخ :٢٠٢٠/١١/٢٦

اُّـ اِّـدعي عليه/ اِّـدير اِّـفوض لشركة البريق العراقي للمقاوالت العامة اِّـحدودة / اضافة لوظيفته
اعــــــــــالن

ــك للمرافعة و الحكم  ــوى اِّـرقمة اعاله يطلب دعوت ــتثمار و التمويل الدع ــر اِّـفوض ِّـصرف االقتصاد لالس ــام اِّـدعي اِّـدي اق
ــون مليون و ثمانمائة و تسعه و ثمانون الف دينار) عن قيمة قرض  ولجهولية محل اقامتك  ــديد مبلغ قدره (واحد و خمس بتس
حسب اشعار مختار منطقة العروبة الثانية/قضاء العزيزية بالعدد ١٠١٧٨ و كتاب مركز شرطة العزيزية بالعدد ١٠١٧٨َّـ 
٢٠٢٠/١١/١٤  تقرر تبليغك بمضمون عريضة الدعوى اِّـرقمة ١٠٦٣/ب/٢٠٢٠ و نشر بصحيفتني محليتني لذا اقتضى 

حضورك يوم ٢٠٢٠/١٢/١٣.
القاضي محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد الرصافة اإلتحادية
دار القضاء َّـ الزهور
محكمة جنح الزهور

العدد: ٤٦١ / ج / ٢٠٢٠
التأريخ : ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠

إعالن
 إُّـ اِّـحكوم عليه غيابيا / عبد األمري سعدون جاسم

ــرر تبليغك  ــكناك تق ــل س ــدك َّـ مح ــدم تواج ــك وع ــل أقامت ــة مح  ِّـجهولي
ــة والذي يقضي  ــن هذه اِّـحكم ــم الصادر بحقك م ــني يوميتني بالحك بصحيفت
ــتنادا ألحكام اِّـادة ٢٩٢ / ٢٩٨ من  ــيط ِّـدة سنة واحدة) اس (بالحبس البس
ــددة لالعرتاض  ــدة القانونية اِّـح ــرتاض عليه ضمن اِّـ ــون العقوبات ، لالع قان
ــون الحكم الغيابي بمنزلة  ــهر ، وَّـ حالة عدم االعرتاض يك والبالغة ثالثة أش

الحكم الوجاهي.
القاضي محمد حبيب اِّـوسوي 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد الرصافة اإلتحادية
دار القضاء َّـ الزهور
محكمة جنح الزهور

العدد: ٤٠٩ / ج / ٢٠٢٠
التأريخ :١٨ / ١١ / ٢٠٢٠ 

إُّـ / اِّـتهم : مصطفى حامد جرب حسن
م / إعالن تبليغ

ــكناك تقرر تبليغك  ــل إقامتك وعدم تواجدك بمحل س ِّـجهولية مح
ــذه اِّـحكمة َّـ  ــني للحضور أمام ه ــرا بصحيفتني محليت ــا ونش إعالن
موعد اِّـحاكمة اِّـصادف ٢٣/١٢/٢٠٢٠ بالدعوى الجزائية اِّـرقمة 
٤٠٩/ ج/٢٠٢٠ وَّـ حالة عدم حضورك ستجرى اِّـحاكمة بحقك 

غيابيا وعلنا.
القاضي محمد حبيب اِّـوسوي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد الرصافة اإلتحادية
دار القضاء َّـ الزهور
محكمة جنح الزهور

العدد: ٤٠٧ / ج / ٢٠٢٠
التأريخ : ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠

إعالن 
إُّـ اِّـحكوم عليه غيابيا / وليد سالم محمود

ِّـجهولية محل اقامتك وعدم تواجدك َّـ محل سكناك تقرر تبليغك 
ــذه اِّـحكمة والذي  ــني يوميتني بالحكم الصادر بحقك من ه بصحيفت
ــتنادا ألحكام اِّـادة  ــنة واحدة ) اس ــيط ِّـدة س يقضي ( بالحبس البس
ــدة القانونية  ــرتاض عليه ضمن اِّـ ــون العقوبات،لالع ــن قان ٤٥٧ م
ــهر وَّـ حالة عدم االعرتاض  ــددة لالعرتاض،والبالغة ثالثة أش اِّـح

يكون الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي.
القاضي محمد حبيب اِّـوسوي

مديرية بلديات واسط
لجنة البيع وااليجار

تنويه 
ــم ١٧٠٤َّـ٢٠٢٠/٩/٢١  ــا اِّـرق ــا بإعالنن الحاق
ــدة العدد ٣٥١٥  ــدة البينة الجدي ــور َّـ جري اِّـنش
ــدة  اِّـزاي ــل  تأجي ــم  ت  ٢٠٢٠/١٠/٢٥ ــخ  بتاري
ــوم االثنني  ــدة ي ــون اِّـزاي ــوف تك ــبوع وس ــدة أس ِّـ
٢٠٢٠/١١/٣٠ الساعة العاشرة صباحا َّـ بلدية 
ــيد محافظ  ــاء بهامش الس ــب ما ج ــة وحس العزيزي
ــة اِّـرقمة  ــط القانوني ــة بلديات واس ــاب مديري وكت

١٩٨٥ َّـ ٢٠٢٠/١١/٢٦.
لذا اقتضى التنويه

جمهورية العراق
ديوان الوقف الشيعي

الدائرة القانونية 
قسم الدعاوى

العدد : ٢ / ٣ / ١ / ٣٦٩٢
التاريخ : ٥ / ١١ / ٢٠٢٠ م
١٨ / ربيع االول / ١٤٤٢ هـ

اُّـ / اِّـدير اِّـفوض لشركة اصوات النوارس للمقاوالت العامة
م / تبليغ

نظرا ِّـجهولية محل اقامتك وعنوان شركتك وحسب كتاب مركز شرطة 
ــم  ــرر تبليغك ــدد (٥٢٢٤ َّـ ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠) تق ــة ذي الع الكاظمي
ــم  ــيعي / قس ــة بالحضور اُّـ مقر ديوان الوقف الش ــف اليومي َّـ الصح
ــابقا لغرض  العقود الحكومية الكائن َّـ اِّـيدان بناية محافظة بغداد س
ــروع صيانة وتأهيل مسجد غريب  ــتكمال االجراءات التعاقدية ِّـش اس

الطوس (ع) اِّـثنى.
... مع التقدير.

                                                              الدكتور
                                                                مخلص محمود حسني

مدير عام الدائرة القانونية / وكالة

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري َّـ/ اِّـدائن

إعالن بإعادة مزايدة
التسلسل أو رقم القطعة :  ٢/١٢١

اِّـحلة أو رقم واسم اِّـقاطعة : ٧ كصيبة 
الجنس : أراضي زراعية 

النوع : ملك صرف 
رقم الباب : /

رقم الطابق : /
رقم الشقة  : /

ــاء اِّـدائن/منطقة كصيبة وتحتوي  ــتمالت : أراضي زراعية تقع َّـ قض اِّـش
على بحريات أسماك وقاعة مهدمة.

الشاغل : خالية من الشاغل
اِّـزروعات أو اِّـغروسات : /

واردات اِّـبيع السنوية : /
مقدار اِّـبيع : تمام العقار

ــاله للراهن/علي  ــار اِّـوصوف أع ــع العق ــدة التجارية لبي ــرتك اِّـزاي ــر ل بالنظ
ــة البالغ  ــني الوطني ــركة التأم ــن ش ــن اِّـرته ــب الدائ ــي لقاء طل ــليم ناج س
ــدة (١٥) يوماً  ــا ِّـ ــى إعادته ــداً اقتض ــار نق ــون دين (٥٣١٦٦٧٥٩٥) ملي
ــر اإلعالن فعلى الراغب َّـ اإلشرتاك فيها  اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نش
ــتصحبا  ــجيل العقاري َّـ اِّـدائن خالل اِّـدة اِّـذكورة مس مراجعة دائرة التس
ــة أو كفالة مصرفية ال تقل عن ١٠٪ من القيمة  ــه تأمينات قانونية نقدي مع
ــاعة (١٢)  ــتجري َّـ الس ــدرة للمبيع البالغة ١٠٪ ديناراً وان اِّـزايدة س اِّـق

ظهراً من اليوم األخري.



ــب ما متاح لي من معلومات ان كل دول العالم تقريبا تستوفي  بحس
من اصحاب املركبات اخملتلفه االنواع واملوديالت واالستخدامات (رسما) 
حتت مسمى (صيانة الطرق ) وهكذا بالنسبه لنا في العراق .. والرسم 
من حيث التعريف : (هو ايراد مالي عام يرتبط بالنشاط االداري للدوله 
ــق العامه  ــن قبل احد املراف ــدمي خدمة عامه م ــه لقاء تق ــم جبايت تت
ــمي ) وقد دأبت مديرية املرور العامه منذ  ــتوفى مبوجب وصل رس ويس
سنوات طويلة على استيفاء رسم صيانة الطرق ويكون موعد ذلك في 
حال قام السائق بتجديد اجازة املركبة (السنويه )بواقع (٦٠)الف دينار 
ــيارة الصالون االجرة و(١٥٠)الف  للمركبة اخلاصة و(١٢٠)الف دينار لس
دينار للمركبة ذات احلمولة (٥-١٨)راكب و(٢١٠)الف دينار اذا كانت اكثر 
من (١٨)راكبا و(١٨٠) الف دينار للمركبة ذات حمولة (١طن ) و(٢٤٠)الف 
ــار الكثر من (١طن )و(٣٠٠) الف دينار للمركبة من (٥-١٠)طن و(٣٦٠) دين
ــف دينار للمركبة (١٠-١٥)طن و(٦٠٠)الف دينار للمركبة من (١٥)طن  ال
فأكثر ويزداد الرقم صعودا بالنسبة للمركبات االنشائيه كالشفالت 
واحلفارات واحلادالت وغيرها .. واكيد ان هذه الرسوم تشكل عبئا على 
ــف له  ــوارد مالية كبيرة خلزينة الدولة ولكن مايؤس ــن وتؤمن م املواط
ــا صيانة الطرق  ــات مقابلها واعني به ــا اي الدولة ال تقدم اخلدم انه
ــواء اكان ذلك في العاصمة بغداد ام في اغلب  ــة والفرعية س الرئيس
محافظات العراق ويشهد اهللا ان شوارعنا في حال يرثى له و «تعبانة 
ــنوات  ــراء االهمال احلكومي املتواصل على مدى س ــة « جدا ج وخربان
ــن اعماقهم :  ــألون م ــتخدمي الطرق يس ــة وهو ما يجعل مس طويل
ــنة ؟! وازاء هذه املعادلة املتناقضة حد اللعنة .. اموال  وين تروح فلوس
ــمال طالبت مديرية املرور العامة  كبيرة جتبى وخدمات صفر على الش
ــناد جباية  ــي (٢٠٢٠/١١/٢٦) وزارة الداخلية بأس ــس املاض ــوم اخلمي ي
ــذه املهمة مؤكدة ان  ــة الطرق الى جهات اخرى واعفائها من ه صيان
واقع الشوارع في بغداد « مؤلم « و»فحطان « وانها اي املديرية كتبت 
ــرات اخملاطبات للجهات املعنية بهذا اخلصوص بحسب تصريح  عش
ــم العالقات واالعالم فيها (فادي عماد ). ويعترف الرائد  للرائد من قس
فادي صراحة بأن واقع الشوارع في بغداد «مؤلم « ويحتاج الى اعمال 
صيانة وتأهيل وهي ال تصلح لسير املركبات جراء التلكؤ في اعمارها 
من قبل اجلهات ذات العالقة وعمال بالقول املأثور (رحم اهللا امريء جب 
الغيبة عن نفسة )فأن وزارة الداخلية خاطبت وزارة االعمار واالسكان 
ــة من واجب جهات  ــة بغداد بأن تكون اجلباي ــات العامة وامان والبلدي
ــتحصل  ــذه املهمة ومؤكده ان ما يجبى او يس ــرى واعفائها من ه اخ
ــلم املبالغ بشكل  ــمية وتس ــب وصوالت رس من املواطنني يتم بحس
يومي الى خزينة الدولة .. ويبدو ان هذه « املهمة « باتت تشكل حرجا 
ــة اجلمهوريه رقم (٤٠) لسنة (٢٠١٥) قد  وخجال للمرور اذ ان قرار رئاس
نص على فرض رسم سنوي الغراض صيانة الشوارع والطرق واجلسور 
عند جتديد اجازة تسجيل املركبة « السنوية « في دائرة املرور اخملتصة 
ويتم توزيع االيرادات املالية ما بني جهتني هما وزارة االعمار واالسكان 
ــور والشوارع  ــغال العامة ألجل صيانة الطرق واجلس والبلديات واالش
ــوارع والتقاطعات  ــدن وتتولى امانة بغداد صيانة الش الداخلية للم
ــا وان اجلهة التي  ــوة املرور العامة لها مايبرره ــار ارى ان خط .. بأختص
ــوس الناس )عليها ان تنهض بواجبها كامال غير منقوص  تصلها (فل
ــدات «من  ــة الدولة « له ــدوى ان تدخل خلزين ــم ماج ــاهللا عليك واال ب

مليارات الدنانير سنويا وشوارعنا (سودة مصخمة )!! 

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 (٣٥٣٩) - االحد - ٢٩ - تشرين الثاني - ٢٠٢٠

7mbÿÌâb◊

@âÎäΩa@NN@÷ä�€a@Ú„bÓï@·çâ
@AA@CÈ„biäÅD@ âaÏë@Âfl@D@È„˝vÅD
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ــة  الثقاف ــة  جمعي ــي  حتتف
ــاعر واالعالمي(  للجميع بالش
ــالل  من،خ ــر)  احل ــد  عب ــذر  من
ــر  مط ــرة(  االخي ــه  مجموعت
وقالت  ــماء).  الس ــى  ال صاعد 
ــي  الطائ ــل  ام ــة  املهندس

ــة في  ــة الثقافي ــو اللجن عض
ــة للجميع ل  ــة الثقاف جمعي
ــة  ــة اجلديدة) ان اجللس ( البين
ــم  ــاعر( جاس ــيديرها الش س
ــيكون موعدها في  العلي) وس
ــف  والنص ــة  الرابع ــاعة  الس

ــاء يوم االربعاء املقبل  من مس
االول/٢٠٢٠     ــون  كان ــق٢/  املواف
ــة الثقافة للجميع  في جمعي
ــفى  ــرع االول بعد مستش الف
الراهبات ببغداد والدعوة عامة 

للجميع

متابعة / البينة الجديدة
ــى موعد مع  ــم عل ــدو أن العل  يب
ــر  يتحض إذ  ــل،  مذه ــاف  اكتش
الوسط العلمي في مصر والعالم 
ــميا خالل أيام، حيث  إلعالنه رس
اكتشفت مؤخرا أول عظام طيور 
ــان، وحتديدا في  ــع وادي احليت مبوق
محمية وادي الريان في مصر.وقال 
محمد سامح، مدير عام محمية 
ــام  ــا أم ــة، «إنن ــة املركزي املنطق
ــاف فريد من نوعه»، مبينا  اكتش
«تعود العظام املكتشفة حديثا 

ــي ٣٧  ــا حوال ــة عمره ــى بجع إل
مليون سنة، لتصبح بذلك أقدم 
التاريخ،  ــي  ف ــفة  بجعة مكتش
وهو ما يضفي األهمية على هذا 
ــاف».وأضاف، أن «هذا هو  االكتش
االكتشاف األول من نوعه لعظام 
طيور في هذه احلقبة التاريخية، 
ــني، حيث  املعروفة بعصر اإليوس
ــبق لنا من قبل اكتشاف  لم يس
ــذه احلقبة»،  ــور في ه ــام طي عظ
ــكاي نيوز  ــا نقلت عنه س وفق م

عربية. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــا  ــي، فيلم االرهاب ــش  داع ــم  ــدر تنظي أص
ــركة  وثائقيا عن معركة املوصل، إثر بدء ش
ــرض الفيلم الذي  ــس األميركية ع نيتفلك
ــهدتها املدينة  أنتجته عن املعركة التي ش
ــال الصحفي  ــي ٢٠١٦ و٢٠١٧. وق خالل عام
والكاتب حسن حسن في تغريدة، ، إن فيلم 
ــن اللقطات  ــوي ”الكثير م ــم يحت التنظي
ــات،  والتصريح ــني  للقناص ــة،  األصلي
ــيرا في الوقت ذاته إلى أن ”داعش  الخ،“مش
روج لنسخته متضمنة شعار نتيفلكس“. 
ــو ملقاطع من  ــع فيدي ــدة مبقط ــق تغري وأرف

ــر. وبدأت  ــة كومبيوت ــى شاش ــم عل الفيل
ــالم والترفيه  ــركة نيتفلكس إلنتاج األف ش
التلفزيوني األميركية، بعرض فلمها املرتقب 
ــى  ــات أن يحظ ــط ترجيح ــل“، وس ”املوص
بتقييمات عالية. وتدور أحداث الفيلم، وهو 

ــه باللهجة العراقية،  األول الذي يتم إنتاج
ــال القوات  ــياق قصة حقيقية البط في س
ــرب عصابات  ــنوا ح ــوات“ ش العراقية ”س
ــاذ مدينتهم،  ــراع إلنق ــش في ص ــى داع عل
ــم االرهابي خالل  املوصل، من براثن التنظي
عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧.والفيلم من إخراج ماثيو 
كارناهان، وشارك في تنفيذه اخملرج العراقي 
ــا مت انتاجه  ــرون، فيم ــد الدراجي وآخ محم
ــو، وهما  ــل األخوين أنتوني وجو روس من قب
 ،” “Avengers -End game” ــم ــا فيل منتج
ــطورية حني مت عرضه  الذي حقق إيرادات أس

في دور السينما.

متابعة / البينة اجلديدة
ــن الباحثني  ــد م ــر العدي ابتك
ــرطان بالفعل  ــال الس في مج
«قنابل ذكية» تسمح باإلفراج 
ــني  مختلف ــن  لعقاري ــم  املنظ
ــرطان.ولكن  للس ــن  مضادي
ــاء يقولون إن املفقود هو  العلم
ــبح» - وهو نظام  ر الش «املفجّ
ــلل عبر  ــه التس ــل ميكن توصي
واآلن  ــم.  اجلس رادار  ــات  دفاع
ل  ــروس املعدّ ــدون أن الفي يعتق
ــي على  ــن أن يقض ــا ميك حديث
منو الورم لدى مرضى السرطان 
ــي  النقيلي. وقال املعد الرئيس
البروفيسور دميتري  ــة  للدراس

شايخميتوف، من كلية الطب 
ــي الواليات  ــوري ف ــة إمي بجامع

ــذه طريقة جديدة  املتحدة: «ه
ــرة.  ــرطانات املنتش لعالج الس

ــات  باجلين ــليحها  تس ــن  ميك
ــي حتفز املناعة  والبروتينات الت
ــن جتميع  ــرطان، وميك ضد الس
ــا لو كنت  غالف الفيروس، كم
ــات الليغو».ومتت  ــع مكعب تض
ــات  ــة أهمية الفيروس مناقش
ــرطان، واملعروفة  ــة للس القاتل
ــة  احلالّ ــات  الفيروس ــم  باس
ــود،  لعق ــا  واختباره ــألورام،  ل
ــة  األغذي ــة  وكال ــت  ووافق
والعقاقير (FDA) في عام ٢٠١٥ 
على أحد هذه الفيروسات ضد 
ــط نظام  ــرطان اجللد.ويلتق س
ــرعة  ــم بس ــاع في اجلس الدف
الفيروسات احملقونة في مجرى 

ــلها إلى الكبد، وهو  الدم ويرس
ــن الفضالت  جهاز التخلص م
ــد الباحثون  ــم. ووج ــي اجلس ف

ــة  هندس ــادة  إلع ــة  طريق
نظام توصيل الفيروس، 

بحيث ال يتم التقاط 
ــهولة  الفيروس بس
من  أجزاء  بواسطة 
ــي.  املناع ــاز  اجله
ــل من  ــذا يجع وه
ــن  حق ــن  املمك
الفيروس في الدم 
دون التسبب في 
ــل  ــدوث تفاع ح

التهابي شديد.

متابعة / البينة الجديدة
شنت الفنانة اللبنانية، نادين جنيم، هجوما الذعا على 
ــبابا أخرى لنجاحها  ــا الذين يرون أس بعض منتقديه
ــة  ــى أن مهن ــيرة إل ــا، مش ــا ومجهوده ــر موهبته غي
ــل غير القوي  ــتوعب الكل ولكن ال يكم ــل تس التمثي
وما «بينجح غير الشاطر».وكتبت نادين على حسابها 
ــتغرام»، «مثل العادة كل ما بيكون  ــخصي بـ»إنس الش
ــمع هنا وهناك نفس األسطوانة،  عندي عمل جديد بس
ــوريني ... «.وتابعت  لو ما جماعتنا ولو ما فالن ولو ما الس
ــتغلت مع  ــاس أنا اللبنانية الوحيدة التي اش «على أس
ــرق أنه مش الكل  ــتغلوا بس الف جماعتكم! كتير اش
حصد نفس النجاح ألنه بكل بساطة تعبي وجهدي 
ــي من صنع  ــنني وموهبتي ه ــالل هذه الس خ
ــي وإصراري  ــه وطموح ــة من ــي ونعم رب
ــخصي». على النجاح بيرجع جملهود ش
ــاع الكل وما  ــت «هذه املهنة بتس وأضاف

بيكمل غير القوي وما بينجح غير الشاطر». 

متابعة / البينة اجلديدة
ــتعانة  ــن االس ــكان ع ــدة للس ــدوق األمم املتح ــن صن  أعل
ــا من  ـــ١٦ يوم ــة ال ــالق حمل ــامة إلط ــة ش ــوت املغربي بالروب
ــاء.  ــاط ضد العنف والتمييز االجتماعي ضد النس النش
ــة «القاضي  ــع جامع ــاون م ــدوق بالتع ــل الصن ويعم

ــاف  الستكش ــة  املغربي ــاض»  عي
ــذكاء االصطناعي في  ــات ال إمكان
ــكال التمييز  مكافحة جميع أش
وأوضح  ــات.  والفتي ــاء  النس ضد 
ــة أن «الروبوت  بيان للهيئة األممي
ــي إطالق  ــاركت ف ــامة، ش ش

ــة العاملية من خالل  احلمل
شريط فيديو للتعبئة 
ــى  ــف عل ــد العن ض
ــة  الرقمي ــات  املنص
لصندوق األمم املتحدة 

للسكان  للقضاء على 
العنف ضد املرأة».

متابعة / البينة اجلديدة
ــدان،  ــي العي ــة م ــة الكويتي ــرت اإلعالمي نش
ــق الصور  ــى تطبي ــابها اخلاص عل ــى حس عل
ــتغرام»، صورة قدمية تعود  والفيديوهات «إنس
ــي كاظم  ــان العراق ــباب الفن ــى مرحلة ش إل
ــب  ــاهر. وظهر فيها مبالمح جميلة بحس الس
ــن تعليقات  ــه الكثير م ــارت إلي ــا أش م
املتابعني. وبدورها أشارت العيدان 
إلى أن الفنان العراقي 
ــاهر  ــم الس كاظ
ــاالً  جم ــزداد  ي
ــع التقدم في  م
ــت:  وكتب ــر  العم
ــاهر قبل  ــورة كاظم الس «ص
و بعد. كل ما يكبر يحلى».

ــرون بثناء  ــئ الكثي وفوج
ــى الفنان  ــة عل اإلعالمي
خصوصاً أنها كثيراً ما 
ــخر من الفنانني  تس
وتوجه  ــاهير  واملش
أقسى االنتقادات 

ــات: «احلمدهللا  ــي التعليق ــاء ف ــا ج إليهم.ومم
ــكرك»  ــي نحمدك ونش ــد رب ــت على أح رض
ــر أحلى وأحلى القيصر» و»مي راضية  و»ويصي

عن القيصر» و»أبو وسام الذهب».
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ــة الوطنية   ــى مدير البطاق مراجعون ال
ــون  يتقدم ــدر   الص ــة  ملدين ــدة  املوح
بالشكر والثناء الى العقيد هيثم فالح 
الشمري مدير البطاقة الوطنية املوحدة 
ــوده اخمللصة في اجناز  ملدينة الصدر جله
املعامالت مبهنية عالية وتذليل الصعاب 
ان وجدت من اجل التخفيف عن معاناة 
ــيابية تؤكد  ــيتها بانس املواطنني ومتش
ــود لكل  ــت اجله ــاس .. بورك ــة الن خدم
العاملني اخمللصني في هذه الدائرة وعلى 

رأسهم العقيد هيثم الشمري.

ــها الزميل  ــت البينة اجلديدة وعلى راس تلق
ــار برقية  ــاب جب ــر عبد الوه ــس التحري رئي
ــام مديرية حماية  ــكر وتقدير من مدير ع ش
ــواء  الل ــة  احليوي ــأت  واملنش ــخصيات  الش
احلقوقي ( اسماعيل نعمة غيالن ) لتعاونها 
وابرازها نشاطات وفعاليات املديرية اخملتلفة 
ــة احلقيقة  ــس صورة الصحاف وهو ما يعك
ــع من نهج  ــذا التعاون ناب ــد اللواء ان ه واك
ــة  االعالمي ــالتها  ورس ــي  الوطن ــدة  اجلري
ــارك اهللا بجريدة البينة اجلديدة  الصادقة فب

وكل العاملني فيها .
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