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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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ــام، امس اإلثنني،  ــق االدعاء الع    واف
ــس النواب  ــو مجل ــب عض على طل
محمد صاحب الدراجي، بفتح حتقيق 
ــن قبل  ــع العملة م ــذة بي ــول ناف ح
البنك املركزي العراقي، ومدى صحة 
الفواتير.وطالب عضو اللجنة املالية 
النيابية، النائب محمد الدراجي، في 
ــام بتحريك  ــابق، االدعاء الع وقت س
ــكوى قضائية وفتح حتقيق حول  ش

نافذة بيع العملة.

التتمة ص «٣»
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ــياع  ــد ش ــب محم ــن النائ اعل
ــة  هيئ وكالء  ان   ، ــوداني  الس
ــركات  ــاالت وش ــالم واالتص اإلع
ــيل يقدمون طعنا  زين واسياس
ــد التراخيص. ــرار إبطال جتدي بق

ــي تغريدة له  ــوداني ف وذكر الس
ــي تويتر أضافة  على صفحته ف
الوزراء...امس  ــة  رئاس الى طعن 
ــة  مَ وكالء هيئ ــدّ ــد ق االول االح
ــركات  ــاالت وش ــالم واالتص اإلع
ــا بلوائح  ــيل طعن زين واسياس
إبطال  ــرار  ق ــى  عل ــتئنافية  أس
ــف  الهات ــص  تراخي ــد  جتدي

ــتئناف  النقال الى محكمة أس
ــد  حتدي ومت  ــة  االحتادي ــرخ  الك
ــه  ــد١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠للمرافع موع
االستئنافية. واضاف ان الشعب 

ــد. واح ــدق  خن ــي  ف ــاء  والقض
ــر طالبت جلنة  ــى صعيد اخ وعل
النيابية،  ــتثمار  واالس االقتصاد 
ــتنزاف  امس اإلثنني، بإيقاف اس

ــة في املزاد الذي  العملة الصعب
تضيع فيه مئات مليارات الدنانير 
ارباحاً ملصارف عائدية ملكيتها 
الصرفة او بالشراكة مع جهات 
ــى حد  ــذة. عل ــية متنف سياس
مازن  اللجنة،  قولها.وقال عضو 
ــدد مطالبتنا بايقاف  الفيلي، جن
ــتنزاف العملة الصعبة في  اس
مزاد البيع الذي تضيع فيه مئات 
ــهريا ارباحا  مليارات الدنانير ش
ــتحوذ عليها  غير مشروعة تس
مصارف تثار كثيرا من املؤشرات 

على عائدية ملكيتها الصرفة.

التتمة ص «٣»

ــني  ــر النقل الكابنت ناصر حس بحث وزي
ــفير التركي فاحت يلدز  ــبلي مع الس الش
ــني، امكانية وآلية  ــداد، امس االثن في بغ
ــككي بني البلدين ، جاء ذلك  الربط الس
خالل زيارة السفير التركي والوفد املرافق 
له الى وزارة النقل .وقال الشبلي تباحثنا 
امس مع اجلانب التركي بخصوص الربط 
ــة  ــككي بني العراق وتركيا ومناقش الس
ــن اتباعها  ــات التي ميك ــات واآللي احليثي

ــوي واملهم ملا  ــروع احلي ــذا املش ــاز ه الجن
ــة ترفد  ــرادات اضافي ــن اي ــيحققه م س
ــبلي يأتي ذلك  موازنة الدولة.واضاف الش
ضمن مشروع القناة اجلافة التي تسعى 
وزارة النقل جاهدة من اجل اجنازها والتي 
ــريان الذي يوصل موانئ العراق  تُعد الش
بالعالم من خالل نقل البضائع واحلاويات 
ــيرا الى ان مثل هذه  عبر هذه القناة، مش
ــاريع تعد من البنى التحتية املهمة  املش
ــوض بواقعها  ــي حتتاجها البالد للنه الت
ــرص  ــر االف ف ــا توف ــا انه كم
ــني .من جانبه  العمل للعاطل
ــعى  ــدز،  ان تركيا تس ــد يل اك
الى التعاون الفاعل مع العراق 
بخصوص عمليات النقل على 
ــد وخصوصا الربط  كل الصع
السككي والقناة اجلافة التي 
ــن  ــد م ــن املزي ــتوفر للبلدي س
دوريهما في  ــزز  وتع ــرادات  االي

املنطقة.
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ــس الوزراء،  ــدرت األمانة العامة جملل أص
امس اإلثنني، توجيهاً بشأن املفصولني 
السياسيني غير املوظفني.وذكر املكتب 
االعالمي لألمانة العامة جمللس الوزراء ، أن 
دائرة املفصولني السياسيني في األمانة 
ــت اعماماً  ــة جمللس الوزراء، وجه العام
ــر املرتبطة  ــات غي ــوزارات واجله ــى ال ال
ــة، بالعمل وفقاً  بوزارة واحملافظات كاف
ــر الديواني رقم  ــاء بقرار جلنة األم مبا ج
(٢٥) لسنة ٢٠٢٠.وأضاف البيان، أن قرار 
ــماء  ــص على (تزويدها بأس ــة ين اللجن

ــيني غير املوظفني)  املفصولني السياس
ــم من دائرة  ــبق أن مت توزيعه ــن س والذي
ــؤون املواطنني  ــيق احلكومي وش التنس
في األمانة العامة جمللس الوزراء لألعوام 
ــابقة وتعذر على اجلهات املذكورة  الس
ــيق  آنفا إبالغهم)، وذلك لغرض التنس
ــي احملافظات  ــن ف ــات اخلزائ ــع مديري م
ــؤون  كافة لإلتصال بهم.ودعت دائرة ش
ــني  املواطن ــيني،  السياس ــني  املفصول
ــم  لديه ــن  ــة مم ــمولني كاف املش ــن  م
ــل معها من  ــارات الى التواص استفس

خالل اخلط الساخن (١٦٠).
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ــتكمال  ــهد العراق انتهاء عملية الغاز احملترق بعد اس وزارة النفط : عام (٢٠٢٣) سيش
مشاريع استثماره.

ــتخبارات االيرانية توقعت عملية اغتيال زاده .. لكن العدو  ــؤول ايراني رفيع : االس مس
جنح!!

بعد جولة صعود .. انخفاض مفاجئ السعار صرف الدوالر في االسواق العراقية.
خريطة حتالفات جديدة تعتمدها االحزاب السياسية للسيطرة على االنتخابات.
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›Óïb–n€a

ــوزراء مصطفى  ــس مجلس ال وجه رئي
ــال  بإرس ــني،  االثن ــس  ام ــي،  الكاظم
ــروع قانون املوازنة االحتادية العامة  مش
ــة العامة  ــى األمان ــوراً إل ــام ٢٠٢١ ف لع
ــرض تدقيقها.ونقلت  ــوزراء لغ جمللس ال
ــن املتحدث  ــاء العراقية، ع ــة األنب وكال
ــدر مجيد،  ــة حي ــة العام ــم األمان باس
ــي املالية  ــه وزارت ــوزراء وج ــس ال إن رئي
ــوراً إلى  ــال املوازنة ف والتخطيط بإرس
ــس الوزراء لغرض  األمانة العامة ل مجل
ــرة القانونية  ــل الدائ ــن قب تدقيقها م
لكي يتم تخصيص جلسة استثنائية 
ــس  مجل ــى  ال ــا  وإحالته ــتها  ملناقش
ــرع وقت.  ــل إقرارها بأس ــواب من أج الن
ــتبعدت  اس ــة  صل ذي  ــد  صعي ــى  وعل
ــة، وصول مبلغ  ــة النيابي اللجنة املالي
ــار دينار كرواتب موظفي اقليم  ٣٢٠ ملي
ــبوع اجلاري.وقال  كوردستان خالل االس
ــيروان  ــة املالية النائب ش عضو اللجن
ــع االحتاد الوطني  ميرزا في تصريح ملوق
ــة  ــة االحتادي ــتاني ، ان احلكوم الكردس
ــغ ٣٢٠ مليار  ــال مبل ــا رغبة بارس لديه
ــتبعدا  ــب للموظفني، مس ــار كروات دين
وصول املبلغ في االسبوع اجلاري.واضاف 
ــتان لم ترسل  ان حكومة اقليم كردس
وفدها حلد االن الى بغداد رغم مرور نحو 

ــون االقتراض  ــى مترير قان ــبوعني عل اس
ــتانية  ــم تصوت الكتل الكردس الذي ل
ــواب عليه.واكد على ضرورة  مبجلس الن
ــم خطوات جديدة  اتخاذ حكومة اقلي
ــداد حلل  ــى بغ ــا ال ــد عنه ــال وف بارس
املشاكل العالقة وابرزها رواتب موظفي 
ــأن األمني  ــتان. وفي الش ــم كردس اقلي
ــم الوائلي،  ــار ناظ ــظ ذي ق ــد محاف اك
ــتقرار األوضاع األمنية  امس اإلثنني، اس
ــى ان فريق  ــار ال ــي احملافظة، فيما اش ف
ــكلة من قبل رئيس  أزمة الطوارئ املش
ــون وحماية  ــوزراء تهدف لفرض القان ال
ــي، ان احملافظة  ــال الوائل املتظاهرين.وق
ــتقراراً أمنيا بعد قرار أزمة  ــهد اس تش
ــة الطوارئ في  ــكلة ألزم الطوارئ املش
احملافظة، مبينا ان املواطنني استبشروا 
ــة الطوارئ. وفي  خيراً بقرارات فريق أزم
ــي في  ــدر أمن ــاد مص ــه أف ــياق ذات الس
ــر  ــة ذي قار، امس االثنني، بنش محافظ
ثالثة أطواق أمنية حول ساحة احلبوبي 
ــط مدينة الناصرية.وأضاف املصدر  وس
ــمه،  ــف عن اس الذي طلب عدم الكش
ــبني  أن الطوق األمني األول يضم منتس
يحملون الهراوات، أما الطوقني اآلخرين 
فإنهما يضمان عناصر أمنية مسلحة. 
ــدر  مص ــاد  اف ــا  ايض ــورات  التط ــي  وف
ــاروخ داخل مصفى  ــقوط ص امني، بس
ــي مبحافظة صالح  ــي بيج الصينية ف

الدين.وقال املصدر إن حريقاً اندلع ضمن 
ــة، موضحاً  ــى الصيني مقتربات مصف
ــقوط صاروخ داخل  ــبب احلريق س أن س
ــرق باحد  ــة ادى الى خ ــى الصيني مصف
ــاف  وحرقه.وأض ــة  النفطي ــب  االنابي
املصدر أن الوضع مسيطر عليه ومت غلق 

ــة لطفائه. ومن  ــات في محاول الصمام
جانبها اعلنت وزارة النفط، امس االول 
ــل مبصفى  ــتئناف العم ــد، عن اس االح
بيجي خالل الساعات القليلة املقبلة.

ــتئناف  ــيتم اس ــت الوزارة ، إنه س وقال
ــاعات  العمل مبصفى بيجي خالل الس

ــم االضرار فيه.  ــة املقبلة وتقيي القليل
ــية ايضا اكدت  وفي التطورات السياس
النائب عن االحتاد الوطني الكردستاني 
ريزان شيخ دلير، امس االثنني، ان اخلالفات 
بني حكومتي االحتادية واالقليم تعمقت 
عقب مترير قانون االقتراض.وقالت شيخ 

ــب اعالم حزبها، ان االوضاع  دلير بحس
ــا  ــروس كورون ــبب فاي ــراق بس ــي الع ف
ــة  واالجتماعي ــة  االقتصادي ــات  واالزم
ان  ــة،  موضح ــيئة،  س ــية  والسياس
االوضاع اذا استمرت بهذه الصورة فلن 
تتشكل حكومة قوية، تستطيع جتاوز 
ــيات  ــد من تدخل امليليش ــات واحل االزم
ــأن احمللي  ــل اخلارجي. وفي الِش والتدخ
ــفت مفوضية االنتخابات عن عدد  كش
األحزاب في العراق التي تستعد خلوض 
ــة املبكرة املقررة في  االنتخابات النيابي
ــر بيان للمفوضية  ٦ حزيران ٢٠٢١. وذك
انه وفي إطار تعزيز التكامل في العمل 
ــامها، ناقش  ــني دوائر املفوّضية وأقس ب
ــرة  ــل دائ ــة عم ــني آلي ــس املفوّض مجل
ــية،  السياس ــات  والتنظيم ــزاب  األح
ومدى التطبيق الكامل لقانون األحزاب 
ــال األحزاب  ــية، ومتابعة أعم السياس
السياسية وأنشطتها مع األخذ بنظر 
ــادئ احلزب  ــارض مب ــدم تع ــار ع االعتب
ــتور  ــع الدس ــه م ــه أو أهداف أو برنامج
ــان  ــار البي ــنة ٢٠٠٥.وأش ــي لس العراق
ــوم من خالل  ــزاب تق ــى ان دائرة األح ال
ــارات ميدانية دورية  مالكاتها بإجراء زي
د من  ملقرّات األحزاب السياسية؛ للتأكّ
ــل بالقانون،  ــا الكام ــا والتزامه وجوده
ا  ورصد مخالفاتها والتحقيق فيها إداريًّ
وإحالة اجلنائية منها للمحاكم اخملتّصة 

ــى مجلس  ل إل ــر مفصّ ــع تقري ــد رف بع
ا ما يتعلّق مبسألة حتديث  املفوّضني.وأمّ
ــجيل األحزاب السياسية،  عملية تس
ــفت  ــيس فكش ومنحهم إجازة التأس
ــية  املفوضية ان عدد األحزاب السياس
ــيس مبوجب  ــهادة تأس نِحت ش التي مُ
ــبوعي)  ــجيل األحزاب األس (موقف تس
ــي موقعها  ــره املفوّضية ف ــذي تنش ال
ــمي قد بلغ نحو (٢٣٠)  اإللكتروني الرس
ا، وما يزال نحو (٧٧) حزبًا  ــيًّ حزبًا سياس
ــي وقت  ــيس. وف ــد التأس ا قي ــيًّ سياس
ــي العراق،  ــت بعثة االمم املتحدة ف اعلن
ــدمي هولندا دعما ماليا  امس االثنني، تق
ملشروع تقوده األمم املتحدة لتقدمي الدعم 
ــدرات املفوضية  ــي بناء ق ــاعدة ف واملس
العليا املستقلة لالنتخابات في العراق.
ــاهمة  وذكرت البعثة ، انه اترحب باملس
البالغة ثالثة ماليني يورو والتي قدمتها 
ــدة  ــوده األمم املتح ــروع تق ــدا ملش هولن
لتقدمي الدعم واملساعدة في بناء قدرات 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
ــل  التموي ان  ــت،  العراق.واضاف ــي  ف
ــك في دعم  ــهم كذل الهولندي سيس
ــارين االنتخابيني  عملية نشر املستش
ــدة في الوقت الذي  التابعني لألمم املتح
جتري مفوضية االنتخابات التحضيرات 
الالزمة لتنظيم االنتخابات العامة في 

حزيران ٢٠٢١.
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كتب اِّـحرر السياسي

بغداد /

@ÜÓ«c@Ï€@Z@kflaäm
@�b”b–ma@’‘ydç@ÔibÇn„a
AAÊaäÌg@…fl@�b»Ìäç

ــد ترامب في  ــي دونال ــس األمريك قال الرئي
ــية،  ــة له بعد االنتخابات الرئاس أول مقابل
ــوف يحقق اتفاقا  إنه لو أعيد انتخابه فس
ــريعا مع إيران. واعتبر ترامب في مقابلة  س
نقلتها فوكس نيوز أن االنتخابات الرئاسية 
ــة تزوير في  ــهدت أكبر عملي ــة ش األمريكي
ــض احلديث عن موعد  الواليات املتحدة.ورف

إلنتهاء معركته القضائية بهذا الشأن.

ــري، امس  أعلن محافظ النجف لؤي الياس
ــج البري  ــروع طريق احل ــني، البدء مبش االثن
ــعودية .وذكر بيان  ــط العراق بالس الذي يرب
ملكتبه ، انه مت امس املباشرة مبشروع طريق 
ــعودية  ــج البري الذي يربط العراق بالس احل
ــرف بطول ٢٣٩ كم  عبر مدينة النجف االش
ــادل التجاري. ــح مناطق للتب ــال عن فت فض

ــي  ــهم ف ــق سيس ــذا الطري ــاف، ان ه واض
ــع الزراعي والصناعي والتجاري  تطوير الواق

ومشاريع السكنية في النجف.

@’Ìäü@ Îäí∂@ıÜj€a
@¡iäÌ@à€a@5€a@wßa
ÚÌÖÏ»é€bi@÷aä»€a

بغداد /
بغداد /

وكاالت /



2محليات
بغداد / البينة الجديدة

ــر التخطيط،  ــيد وزي جدد الس
ــد بتال  ــور خال ــتاذ الدكت األس
ــس االثنني،  ــوم، ام ــم، الي النج
ــزام العراق الكامل بتحقيق  الت
ــاة ضمن خطة  ــداف املتبن االه
 ٢٠٣٠ ــتدامة  املس ــة  التنمي
ــا  لتحقيقه ــاد  اجل ــعي  والس
ــاعة العدالة  والتي تتضمن اش
ــام  واالهتم ــة  االجتماعي
ــني  والنازح ــنني  املس ــا  بقضاي
ــباب وذوي اإلعاقة  ــرأة والش وامل
ــات اخلاصة وحرصه  واالحتياج
ــات ناضحة  على تنفيذ سياس
ــن الفقر . وأضاف  للتخفيف م
ــي كلمة له  ــر، ف ــيد الوزي الس
خالل االحتفالية التي اقامتها 
ــبة مرور عام على  الوزارة، ملناس
ــكان  انعقاد مؤمتر نيروبي  للس
والتنمية، ان االهداف التي التزم 
ــر نيروبي  ــي مؤمت ــا العراق ف به
ــب  تتطل ــة  والتنمي ــكان  للس
ــاون  ــد والتع ــن اجله ــر م الكثي
املشترك من اجل توفير الرعاية 
والشاملة  املتكاملة  الصحية 
ــض معدل  ــى خف ــعي ال والس
ــز  ــبة ٥٠٪ وتعزي ــات بنس الوفي
ــاص في تنفيذ  ــاع اخل دور القط

ان  ــا  مبين  ، ــاريع  املش ــل  ومتوي
ــات كبيرة  ــه حتدي ــراق يواج الع
ــه  جلائحة  ــيما بعد تعرض الس
ــن  ــببته  م ــا س ــد ١٩ وم كوفي
ــة  تداعيات  على الفئات الهش
ــاء  ــا النس ــع ومنه ــي اجملتم ف
واسهمت  القاصرات  والفتيات 
ــف  ــبة العن ــاع  نس ــي ارتف ف
ــرأة، فضال عن   اجملتمعي ضد امل
والبطالة في  ــر  الفق ــدالت  مع
البلد ، موضحا ان ذلك يأتي في 
ــل  بارتفاع  ــدٍ اخر  يتمث ظل حت
ــكاني  الس ــو  النم ــدالت  مع
ـــ(٢.٦٪)، مما يتطلب  التي تقدر ب
مضاعفة املوارد الالزمة لتلبية 
ــددة لألعداد  ــات املتع االحتياج
ــكان  بعد ان  ــدة من الس املتزاي

ــراق الى  ــكان الع ــاوز عدد س جت
ــمة، الفتا  الى ان  ٤٠ مليون نس
نسبة السكان في سن العمل 
ــت اكثر من  ــنة ) بلغ (١٥-٦٤س
ــركاء املانحني  ــا  الش ٥٦٪ داعي
ــة الى تقدمي  ــات الدولي واملنظم
املزيد من الدعم والعون للعراق 
لتمكينه من االيفاء بالتزاماته 
.من جانبها،  قالت ممثل صندوق 
االمم املتحدة للسكان  الدكتورة 
ــا كولومبيا  : ان العراق قدم  ريت
ــي   ــة  نيروب ــي قم ــا ف ٢٠ التزام
ــة، تضمنت   ــكان والتنمي للس
االجنابية  الصحة  االولويات في 
ــني  ومتك ــي  الدميغراف ــوع  والتن
ــداف التنمية  ــل اه ــرأة ومتوي امل
ــة  ــج التنمي ــتدامة وبرام املس

ــتعداد  ــدة اس ــكان, مؤك والس
ــم   الدع ــدمي  لتق ــدوق   الصن
ــيرة الى ان  ــالزم للعراق  . مش ال
خطتهم لهذا العام تهدف الى 
رفع مستوى املشاركة والدعم 
ــارات  ــري وامله ــم االس للتنظي
ــباب  .إلى  ــة ودعم الش احلياتي
تقدمي  االحتفالية  ذلك شهدت 
واألوراق،  ــروض  الع ــن  م ــدد  ع
ــيد وكيل  ــا كل من الس قدمه
ــط الدكتور ماهر  وزارة التخطي
ــام  ع ــر  ومدي ــان،  جوه ــاد  حم
ــي الوزارة،  ــرية ف التنمية البش
الدكتورة مها الراوي، ومستشار 
ــكان  صندوق االمم املتحدة للس
ــدي العالق، تناولت  الدكتور مه
ــكانية  الس ــات  السياس واقع 
ودور  ــة،  املتحقق ــوات  واخلط
ــات اخملتلفة في حتقيق  القطاع
ــتدامة،  ــة املس ــداف التنمي أه
ــذا  ــي  ه ــة ف ــوات املقبل واخلط
ــذا وحضر االحتفالية  اجملال ، ه
ــرة  الهج ــرة   وزي ــيدة  الس
ــق، وعدد  ــن إيفان فائ واملهجري
ــوزارات  و املديرون   ــن وكالء ال م
العامون، وممثلو القطاع اخلاص 
ــي  املدن ــع  اجملتم ــات  ومنظم

وأساتذة اجلامعات.

البينة الجديدة / واثق صباح

ــركة  ــت وزارة النقل/ الش اعلن
العراق،  العامة لسكك حديد 
ــن مواصلة رحالتها اليومية  ع
ــا احلديثة  ــنت قطاراته على م
ــداد  بغ ــة  محط ــن  م  (DMU)
ــة  محافظ ــاه  بأجت ــة  املركزي
ــروراً  م ــس  وبالعك ــرة  البص
ــة  ــة (احلل ــات اجلنوبي باحملافظ
 - ــماوة  الس ــة-  الديواني  -
ــى  ــك عل ــاء ذل ــة). ج الناصري
ــر النقل  ــات وزي ــوء توجيه ض
الكابنت ناصر حسني الشبلي 

ــن قبل  ــر م ــام املباش واالهتم
ــيد  ــكك الس ــر عام الس مدي
طالب جواد كاظم احلسيني: 
ــرورة تقدمي افضل اخلدمات  بض

ــني  للمواطن ــح  املري ــفر  والس
ــنت القطارات  ــى م ــرام عل الك
ــق  وف ــة  والنازل ــدة  الصاع
الصحية  والشروط  األجراءات 

ــة. اذ ينطلق القطار من  الالزم
محطة بغداد املركزية الساعة 
ــاءً بينما ينطلق من  (٧٫٠٠)مس
محطة قطار البصرة الساعة 
(٧٫٣٠)مساءً .يذكر ان : احملطات 
ــة  بكاف ــوم  تق ــية  الرئيس
ــة من خالل  ــراءات الوقائي االج
ــتمر  ــر والتعقيم  املس التعفي
القطارات  ــتمالت  مش ــل  داخ
ــات  املتطلب ــق  وف ــة  واالرصف
ــة للوقاية من  الصحية الالزم
ــافرينا  وباء كورونا حمايةً ملس

الكرام . 

بغداد / البينة الجديدة
ــات معالي وزيـر  بنـاءاً على توجيه
الصناعة واملعادن السيد : منهـل 
عزيـز اخلبـاز : بإقامة دورات لتطوير 
وتنمية إمكانيات ومهارات موظفي 
ــكيالت التابعة لها  ــوزارة والتش ال
ــم مبختلف اجملاالت  ــادة خبراته وزي
امس  ــت  .أنطلقـ ــات  واالختصاص
ــرين  ــق ٢٩ تش ــد املواف االول  األح
ــالث دورات  ــال ث ــي ٢٠٢٠ أعم الثان
ــالم اإللكتروني  ــة حول اإلع تدريبي
في تنفيذ البرنامج احلكومي ودورة 
التعاقدات  ــية في  القياس الوثائق 
ــم  القوائ ــداد  إع ودورة  ــة  احلكومي
املالية وفق النظام احملاسبي املوحد 
ــركة العامة  ــا الش ــي نظمته والت
ــة  التابع ــة  اإللكتروني ــة  لألنظم
ــالل مركزها التدريبي  للوزارة من خ
ــم التدريب والتأهيل  وبإشراف قس
ــة واملالية مبركز  ــرة اإلداري في الدائ
ــة أيام  ــتمر خلمس ــوزارة وستس ال
متتالية مبشاركة واسعة ملنتسبي 

ــة  التابع ــكيالت  والتش ــوزارة  ال
ــص  ــة وباألخ ــن ذوي العالق ــا م له
ــركة العامة لكبريت املشراق  الش
ــور الفت ومتميز  حيث متيزت بحض
ــاص  االختص ذوي  ــن  م ــا  ملوظفيه
.وستتنـاول دورة اإلعالم اإللكتروني 

ــا الدكتور :  ــيحاضر فيه ــي س الت
ــد : من كلية  ــاح عـواد محمـ صبـ
ــة  العراقي ــة  اجلامع ــي  ف ــالم  اإلع
ــمل مفهوم وخصائص  محاور تش
ــائل اإلعالم  ــكال ووس ونشأة وأش
األداء  ــة  مراقب ــة  وآلي ــي  اإللكترون

دورة  ــتتناول  س ــا  فيم ــي  احلكوم
ــي يحاضر  ــية الت ــق القياس الوثائ
ــدم :  ــني أق ــس مهندس ــا رئي فيه
عـالء محمـد جعفـر : مدير قسم 
العقود مبركز وزارة الصناعة محاور 
ــية في  ــن ماهية الوثائق القياس ع

ــا  وأنواعه ــة  ــدات احلكومي التعاق
ــلع  الس ــز  جتهي ــة  لوثيق ــرح  وش
ــرح وثيقة  ــات املتصلة وش واخلدم
ــلع  ــة عطاءات جتهيز الس مفاضل
واالشغال مع تطبيق عملي إضافة 
ــداد القوائم املالية وفق  إلى دورة إع
ــد بإلقاء  ــبي املوح ــام احملاس النظ
احملاضرين كل من الدكتور : وسـام 
ــر : والدكتور : محمـد عنـاد :  ناصـ
من ديوان الرقابة املاليـة .هـذا وتأتي 
ــدورات ضمن خطة  ــذه ال ــة ه إقام
ــركة  وزارة الصناعة واملعادن والش
ــة  اإللكتروني ــة  لألنظم ــة  العام
ــي الوزارة  ــل موظف ــب وتأهي لتدري
ــابهم خبرات  ــكيالتها وإكس وتش
ــل  تواص ــث  حي ــدة  جدي ــة  عملي
ــركة املذكورة وقسم التدريب  الش
ــة  اإلداري ــرة  الدائ ــي  ف ــل  والتأهي
ــوزارة برامجهما  ــز ال ــة مبرك واملالي
ــر على  ــا الكبي ــة لتأثيره التدريبي
ــتوى أداء العمل ورفع  ــر مس تطوي

كفاءة العامليـن .

@åÓË£@ÖÎb»m@lÏjßa@Òâbvn€@Úflb»€a@Ú◊äí€a@…”aÏfl
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البينة الجديدة / عامر عبدالعزيز
اكدت وزارة التجارة ان السايلوات 
و املواقع التابعة للشركة العامة 
ــاودت العمل  ــوب ع ــارة احلب لتج
ــراري نتيجة  ــف اضط ــد توق بع
غزارة االمطار التي شهدتها مدن 
ــالد .   اوضح  ــوب الب ــط وجن وس
ذلك املهندس عبدالرحمن عجي 
طوفان  مدير عام الشركة . وقال 
ــا في النجف و الديوانية  مواقعن
ــم من تعطيل  و بابل وعلى الرغ
ــا اال انها  ــذا اليوم فيه الدوام ه
باشرت اعمالها من خالل معاودة 
ــس من  املكي ــلب  الش ــتالم  اس
ــوقني ، اما فيما  الفالحني و املس
ــلب الفل  ــتالم الش ــص اس يخ
ــحب املياه  العمل جاري على س
التي جتمعت في سراديب املعمل 
ــايلو وتهيئة اخلطوط للبدء  الس
ــلب الفل . كما و  ــتالم الش بأس
ــايلو ابو صخير ( اكبر  ــر س باش
ــلب ) بكمية  ــتلم ش ــع اس موق
ــر ) الف طن  ــالث عش ــت ( ث بلغ
ــد اعداد  ــلب بنوعية حل من الش

الشلب  ــتالم  ــر اس باش التقرير 
ــن الفالحني  ــس م ــل واملكي الف
ــف موجة  ــد توق ــوقني بع و املس
ــايلو  ــاف الى ان س ــار واض االمط
الدورة في بغداد و مواقع الشركة 
ــالح الدين و االنبار و ديالى  في ص
ــة عاودت  ــل و كربالء املقدس وباب

ــن باحلصة املقررة  جتهيز املطاح
ــة . «  ــة احلنطة احمللي ــن خلط م
طوفان « كشف ان اجلهد الفني 
ــركة  ــي مواقع الش ــي ف و اخلدم
ــال تصريف  ــل اعم ــة يواص كاف
ــي جتمعت في  ــاه االمطار الت مي
ــاقطت طيلة  املواقع نتيجة تس

ــس ، والعمل  ــوم ام ــار وليل ي نه
جاري على سحب وتنظيف مياه 
األمطار التي جتمعت بكثافة في 
ــيتم معاودة  ــع املراديه وس مجم
ــن حال االنتهاء  جتهيز  للمطاح
ــالكات  امل ــى  ال ــار  بالكامل.واش
ــف  ــايلو النج ــي س ــة ف العامل
ــوم امس  ــرت منذ ي ــي باش االفق
ــذا اليوم  ــاء االول له ومنذ الضي
ــرى االمطار  ــار مج بتحويل مس
في موقع سايلو النجف االفقي 
ــى اخلزين  من خالل  للحفاظ عل
ــرى لتصريف  ــح قنوات او مج فت
دون  ــه  للحيلول ــار  االمط ــاه  مي
ــقفات  ــى املس ال ــاه  املي ــول  دخ
ــى ان ادارات  ــار ال ــب ،   يش والقب
ــة وتنفيذا  ــروع و املواقع كاف الف
ــركة قد  ــه مدير عام الش لتوجي
ــا وجتوالها في  ــت تواجده واصل
ــه االمطار و  ــالل موج ــع خ املواق
ــن الليل من  ــاعات متأخرة م لس
ــن وتصريف  ــة اخلزي ــل متابع اج
ــار و االطمئنان على  ــاه االمط مي

سالمته .
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البينة الجديدة / علي شريف
ــويق  ــرف حمالت حصاد وتس ــي محافظة النجف االش ــت ف انطلق
محصول الشلب بعد تهيئة وتوفير كافة االستعدادات واملستلزمات 
ــم احلصاد والتسويق. وقال مدير زراعة احملافظة  الالزمة إلكمال موس
ــعب الزراعية  ــالوي: ان الكوادر في املديرية والش ــهيد الفت منعم ش
باشرت بعمليات املتابعة واإلشراف حلمالت حصاد محصول الشلب 
ــن جانبه اكد رئيس  ــاحات املزروعة في احملافظة.م ــي احلقول واملس ف
قسم التخطيط واملتابعة في املديرية الدكتور مضر جهاد على بدء 
ــايلوات وزارة التجارة في احملافظة حيث مت  ــويق الى س عمليات التس
تسويق  (٢٣٨) طنا يا سمني و (٨١) طنا عنبر لتكون الكمية املسوقة 
لغاية االن (٣١٩) طنا.كما تستمر حمالت استزراع محصول احلنطة 
ــاحة املزروعة  ــهر املاضي حيث وصلت املس الذي انطلقت خالل الش

باحلنطة اكثرمن (٦٥٢٠٥) دومن واكثرمن (٥٠٠٠) دومن حملصول الشعير.

بغداد / البينة اجلديدة
تفقد وزير التربية األستاذ علي حميد الدليمي ، برفقة مدير عام 
تربية الرصافة الثانية األستاذ قاسم العكيلي عدداً من املراكز 
ــي» ، للوقوف على  ــي «التكميل ــة الدور الثان ــة لطلب االمتحاني
ــم العامة . ونقل  ــال امتحاناته ــم واملضي في اكم احتياجاته
بيان صادر عن املكتب اإلعالمي ان  ، الدليمي الحظ ارتياحاً لدى 
ــئلة وكيفية جتاوبهم  ــة املمتحنني ، وعن مدى فهم األس الطلب
ــيرة  ــى اكمال املس ــعي الوزارة ال ــتمرار س ــدا اس ــا ، مؤك معه
ــي تخللتها  ــروف الصعبة الت ــة وحتدي الظ ــة للطلب التعليمي
ــر التربية اثناء جولته املالكات  ــنة .هذا والتقى وزي أيام هذه الس
ــاد بجهودهم وباملسؤولية التي تقع على  التربوية املراقبة وأش
ــم من األمانة واإلخالص لزرع بذورها في األجيال القادمة  عاتقه

.

دياُّـ / البينة الجديدة
ــالة ماجستير في  ناقشت رس
ــة للعلوم الصرفة  كلية التربي
ــر  حتضي ــى،  ديال ــة  بجامع
ــادات  مض ــة  فعالي ــة  ودراس
ــدة  جدي ــتقات  ملش ــآكل  الت
ــة ثايادايازول. حاوية على حلق

ــالة التي قدمتها  وتهدف الرس
ــرمي أحمد الى  ــة هبة ك الطالب
ــآكل جديدة  حتضير مضادات ت
ــة ثايادايازول،  حاوية على حلق
ــي  الضوئ ــت  التثبي ــة  ودراس
ــن  ع  (PVC) ــتخدام  باس ــا  له

ــعة  لألش ــا  تعريضه ــق  طري
ــجية.وتضمنت  البنفس ــوق  ف
ــالة التعرف على كيفية  الرس
ــر التآكل في املعدن احلديد  تأثي
ــدن  املع ــطح  س ــالء  ط ــد  بع
ــرة  احملض ــدة  اجلدي ــات  باملركب
ــدة التآكل بتراكيز  وحساب ش

مختلفة من احلوامض.

بغداد / البينة الجديدة
ــة والتدريب  ــم التوعي أقام قس
ــي للصحة  ــز الوطن ــي املرك ف
والسالمة املهنية التابع لوزارة 
ــؤون االجتماعية  ــل والش العم
ــيق مع مركز التضامن  بالتنس
العمالي/ مكتب بغداد (منظمة 
ــة عن  ــة) دورة تدريبي مجتمعي
بُعد (online) للمدة من ٢٧-٢٨/ 
١١/ ٢٠٢٠.وبني معاون مدير عام 
ــني فاضل عباس إن  املركز حس
هذه التجربة هي األولى للمركز 
ــة  التوعي ــج  برام ــذ  تنفي ــي  ف
 ،(zoom) ــذة ــب عبر ناف والتدري
ــال نقابيون  ــا عم ــارك فيه ش
ــات عراقية  ــر محافظ من عش

ــكلوا نواة للجان الصحة  ليش
ــاريع  ــالمة املهنية للمش والس
ــي تأتي  ــم الت ــي محافظته ف
ــات  احتياط ــع  م ــجاماً  انس
ــة  املهني ــالمة  والس ــة  الصح
ــة كورونا. ــن جائح ــة م للوقاي

ــدى مركز  ــدورة اب ــي ختام ال وف
ــي رغبته في  ــن العمال التضام
ــل والتعاون مع  ــتمرار العم اس
ــة دورات  ــي إلقام ــز الوطن املرك
ــاطات أخرى مستقبال مبا  ونش
ــل العاملني  ــي تأهي ــهم ف يس
ــالمة  ــي مجال الصحة والس ف
ــم   ــن تعظي ــال ع ــة فض املهني
املوارد للمركز الوطني للصحة 

والسالمة املهنية.
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البينة الجديدة / 
قاسم حوشي

ــر الصحة  ــيد وزي ترأس الس
ــن  حس ــور  الدكت ــة  والبيئ
ــاعات  س ــي  وف ــي  التميم
متاخرة من مساء يوم امس 
االول االحد املوافق ٢٩ تشرين 
ــا في  ــي ٢٠٢٠ اجتماع الثان
ــم  ــب ض ــة الط ــرة مدين دائ
ــي  الطب ــي  االعالم ــق  الفري
ــتجدات  ــة اخر مس ملناقش
ــي عموم  ــة كورونا ف جائح
الصحية  واالجراءات  العراق 
ــدارس تزامنا  املتخذة في امل
ــي  ــام الدراس ــدء الع ــع ب م
الشتاء  وقدوم فصل  اجلديد 
ــيد الوزير خالل  ــد الس ، واك
الدور  اهمية  االجتماع على 
االعالمي في عملية تثقيف 
اجلائحة  ــة  ملواجه ــع  اجملتم
تزامنا مع بدء العام الدراسي 
اجلديد وقدوم موسم الشتاء 

ــاالت االصابة في  ــد ح وتزاي
ــاورة ودول العالم   ــدول اجمل ال
ــوزارة  ــى قيام ال ــيرا ال ، مش
ــح  ــالت املس ــا بحم ودوائره
للمواطنني  الفعال  امليداني 
والذي رافقه حمالت اعالمية 
ــرق  الف ــه  وتوجي ــة  توعوي
ــص الهيئات  الصحية لفح
ــن  ــالب م ــية والط التدريس
ــع  ــا م ــل تزامن ــة املراح كاف
اجلديد  ــي  الدراس العام  بدء 
ــة من فيروس كورونا  وللوقاي
ــا التميمي  ــتجد ، ودع املس
الى تكثيف اجلهود والتعاون 
ــالم ونقل  ــائل االع ــع وس م
ومصداقية  ــة  مبهني االخبار 
ــني باهمية  ــة املواطن وتوعي
ــد االجتماعي وارتداء  التباع
ــتخدام  واس ــات  الكمام
ــى  ــاظ عل ــات للحف املعقم
ــن  م ــم  ووقايته ــم  صحته

االصابة باملرض .

بغداد / البينة الجديدة
ــم العالقات اخلارجية واإلعالم في الشركة العامة للنقل  نظم قس
ــيد  البري صباح اليوم االحد حملة جديدة للتبرع بالدم برعاية الس
ــركة. ــحماني  رئيس مجلس اإلدارة مدير عام الش مرتضى كرمي الش

ــري وموظفي  ــاء النقل الب ــن ابن ــدداً كبير م ــي احلملة ع ــارك ف وش
ــهاماً متواضعاً من  ــام كافه وتعد تلك احلملة إس ــعب واألقس الش
ــركة في رفد املؤسسات الطبية بالدم من خالل  قبل منسوبي الش
ــركة  ــة التي تعمل عليها الش ــي .وتأتي تلك املمارس ــز الوطن املرك
ــتمرار من خالل برنامج حافل تنهض به جلنة العمل التطوعي  بأس
ــم العالقات اخلارجية واإلعالم ضمن توجيهات السيد مدير  في قس
ــود فريق املركز  ــحماني باملبادرة وثمن جه ــاد الش عام الشركة.وأش
ــركة  ــوبي الش الوطني لتبرع الدم والدور الريادي الذي يقوم به منس
في املشاركة بحمالت التطوع واإلسهام بنشاط األعمال اإلنسانية 

والتبرع للمؤسسات اخليرية ودور اإليتام واملسنني . 
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ــية  ــراكة مع جهات سياس   او بالش
ــفافية  ــبب غياب الش متنفذة، وبس
ــدار مايباع  ــر مق ــوح في نش والوض
ــدوالر فان  ــرف يوميا من ال ــكل مص ل
املعلومات املتوفرة تشير الى ان بعض 
املصارف يربح شهريًا اكثر من ثمانني 

ــى ان هذا املصرف  ــار دينار ، مبعن ملي
لوحده يستحوذ على ما يكفي راتبًا 
شهريًا مبقدار (٤٠٠) الف دينار  ألكثر 
ــبنا  من (٢٠٠) الف مواطن وإذا احتس
ــخاص  ــة أش ــدل العائلة خمس مع
ــون عراقي  ــي إلعالة ملي ــي تكف فه

شهريا، وإذا جمعنا اليها ارباح بقية 
ــرت تريليونات الدنانير  املصارف لتوف
ــن احللول  ــنويا.وأضاف الفيلي وم س
ــتنزفة  ــذه األزمة املس ــة له املقترح
ــاط بيع  ــع نش ــام. ١. وض ــال الع للم
ــه حتت أنظار  ــة في كل مراحل العمل

الرأي العام والسلطات الرقابية ملنع 
ــروع  التالعب وانهاء الربح غير املش
ــة على  ــارف معتاش ــل مص ــن قب م
ــذ  ــام.٢. ان يتخ ــال الع ــتنزاف امل اس
البنك املركزي إجراءات واضحة بالبيع 
ــر للدوالر الى التجار الفعليني  املباش

ــارف  باملص ــرور  امل دون  ــني  واملواطن
ــاط  ــي التقدم اي نش ــيطة الت الوس
ــاب  ــادي تنموي.٣.ميكن احتس اقتص
ضريبة ارباح بشكل مسبق لضمان 
ــة من عملية  حتصيل ايرادات إضافي

بيع الدوالر في مزاد العملة.
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ــدم الى  ــي طلبه املق ــي، ف ــار الدراج واش
ــذي حصلت البينة  ــاء العراقي، وال القض
ــخة منه، الى انه تواردت  اجلديدة على نس
معلومات عن عدم صحة الفواتير اخلاصة 
ــتندية للمصارف التي  ــادات املس باالعتم
ــدم قيام البنك  ــل ببيع العملة، وع تتعام
املركزي العراقي بواجباته بفرض الغرامات 
ــر الصحيحة  ــن الوثائق غي ــف ع والكش

ــخاص  واالش ــركات  الش ــن  م ــة  املقدم
ــتفيدين.واكد، عدم وجود تطابق في  املس
قيمة الواردات املالية اجلمركية والضريبية 
ــن طريق نافذة  ــع قيمة املبالغ احملولة ع م
بيع الدوالر بنافذة بيع العملة، مشيرا في 
ــام البنك املركزي  ــت الى عدم قي ذات الوق
ــماء  ــف بأس ــاة اجلمارك بتقدمي كش وهي
ــني من هذه  ــخاص املتهرب املصارف واالش

ــى ان هذه اخلروقات  ــدد، عل االلتزامات.وش
ــاد الوطني  ــرار في االقتص ــببت  بأض تس
وادت الى تهريب العملة الصعبة وخفض 
ــة غير  ــن اعتماد قيم ــال ع ــرادات فض االي
ــدوالر مقابل الدينار العراقي ،  حقيقية لل
االمر الذي قاد احلكومة الى اتباع سياسة 
ــودي  ت ان  ــانها  ــن ش ــي م الت ــراض  االقت

باالقتصاد العراقي.

ــي فرحان  ــظ األنبار عل ــد محاف أك
ــني  ــات النازح ــي، أن مخيم الدليم
ــذ بدء  ــل من ــكل كام ــة بش مؤمن
ــهد  ــزوح، مبيناً أن احملافظة تش الن
ــفاً عن  عودة يومية للنازحني، كاش
ــادة النازحني إلى  ــة إلع ــود خط وج
ــع نهاية العام اجلاري.  مناطقهم م
ــة  العراقي ــاء  األنب ــة  ــت وكال ونقل

ــه، إن مخيمات  ــي قول ــن الدليم ع
النازحني مؤمنة وبشكل كامل منذ 
ــدم وجود أي  ــزوح، مؤكداً ع بدء الن
ــي بهذا الصدد. وأضاف، أن  خرق أمن
احملافظة كانت تضم أكثر من ١٤٠٠ 
ــة نازحة، حيث متت إعادة أكثر  عائل
من ٣٠٠ عائلة، الفتاً إلى أن عمليات 
ــاً أو بني يوم وآخر. العودة جتري يومي

ــك خطة إلعادة  ــار إلى أن هنال وأش

ــني خالل  ــن النازح ــر م ــزء األكب اجل
ــاري، مبيناً أن عودة  نهاية العام اجل
ــة طبيعية،  ــني جتري بطريق النازح
ــة أو أي منظمة  وال تتدخل احلكوم
ــي  ــد الدليم ــم. وأك ــة بعودته دولي
على استمرار اإلعمار في احملافظة، 
ــق كانت  ــض املناط ــاً بأن بع منوه
ــاكل، ومت إيصال اخلدمات  فيها مش
ــزة، فضال عن  ــا، وأصبحت جاه له

ــاكل األمنية  ــن املش ــدد م ــل ع ح
ــن خالل  ــني، م ــض النازح ــدى بع ل
املطالعة اجملتمعية، وبعض اللجان 
واملنظمات وشيوخ العشائر، ووضع 
آلية الستحصال املوافقات لضمان 
ــض املناطق  ــني أن بع ــم. وب عودته
كانت فيها مشاكل أمنية، وبعض 
ــت  ــة، واآلن أصحب ــات احلربي اخمللف

مؤمنة ومحصنة بشكل جيد.
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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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ع  نها من تتبُّ ــس االثنني، متكُّ ــت هيئة النزاهة االحتادية، ام    أعلن
ساتٍ  منتحل صفة مدير ألحد األجهزة الرقابيَّة حاول ابتزاز مؤسَّ
ــدةً إلقاء  ــة وصحة كركوك، مؤك ــا مديريَّتا تربي ، منه ــةٍ حكوميَّ
ــي تعمل مبعيَّـته، بالتعاون مع  ــض عليه وأفراد العصابة الت القب
.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، ، انه بعد ورود  األمن الوطنيِّ
ة احملافظة عن محاولة شخصٍ  تي تربية وصحَّ شكاوى من مديريـَّ
ــزة الرقابيَّة،  ــاب أنه مديرٌ ألحد األجه ــي عبر تطبيق الواتس ع يدَّ
ــدره (٥٠,٠٠٠) ألف دوالر؛ لقاء غلق ما ادَّعى أنها  ابتزازهما مببلغ ق
ملفات فسادٍ بحقهما، وتثبيت مسؤولني في الدائرة مبناصبهم، 
قام فريق عملٍ من مكتب حتقيق الهيئة في كركوك بتتبُّع املُتَّهم، 
ن من  بالتعاون والتنسيق مع جهاز األمن الوطني.واضافت إذ متكَّ
ــكرتيرة  ــت إحداهن بانتحال صفة س تَّهماتٍ قام ــط ثالث مُ ضب
فة، واالنتقال إلى تربية احملافظة، إذ ادَّعت  الشخص منتحل الصّ
أن املُتَّهم الرئيس كلفها بتسلُّم الدفعة األولى من املبلغ من املدير 
تلبسةً باجلرم املشهود.وتابعت  العام للتربية، حيث متَّ ضبطها مُ
ــد الفنيِّ ملديريَّة  ــل واصل جهوده مع اجله ــرة، أن فريق العم الدائ
ــم املُتَّهم الرئيس بعدم تعرُّض  ــن الوطني في كركوك، إذ أوه األم
الوسيطة للضبط، وأنها تسلَّمت املبلغ، بيد أنها ترفض إيصاله 
ــبٍ منه بانتحال صفة  ــخصٍ آخر قري له؛ ممَّا دعاه إلى تكليف ش
ــغ املُتفق عليه مع مدير  ــلَّم الدفعة األولى للمبل حارسٍ له؛ لتس
ن الفريق من ضبطه  التربية، وعند وصوله ملقرّ ديوان املديريَّة متكَّ
ــلم املبلغ.ونوَّهت، بـتنظيم املكتب محضر ضبطٍ  تلبّساً بتس مُ
أصولياً باملُبرزات املضبوطة، وعرضها رفقة املُتَّهمني األربعة على 
ــم بناءً على  ــصّ الذي قرَّر توقيفه ت ــيّد قاضي التحقيق اخملُ الس
رة قبضٍ  ذكَّ ــون العقوبات، فضالً عن إصداره مُ املادة (٢٦٠) من قان
ــى أنَّ عمليَّات املتابعة والتحرِّي  ــارت، إل بحقِّ املُتَّهم الرئيس.وأش
ــن الوطنيِّ قادت  ــي جلهاز األم ــتثمار اجلهد األمن ــب واس والتعق
ــض عليه في أحد  ــكان املُتَّهم الرئيس الذي متَّ القب ــى حتديد م إل
ــنيَّ أنه يعمل موظفاً بأحد املصافي  أحياء العاصمة بغداد، إذ تب
التابعة لوزارة النفط.وقادت اعترافاته، بحسب البيان إلى ضبط 
ــا كانا يوفران  ــة كركوك تبنيَّ أنهم ــني آخرين في محافظ تَّهم مُ
ــوداء كان يستخدمها  ــوق الس له خطوط هواتف نقالة من الس
ــات احلكومية، فضالً  ــاومة مع املؤسس بعمليات االبتزاز  و املس
ــع التواصل االجتماعي  ــاباً وهميّاً على موق ــائهما حس عن إنش

مَ خلداع املواطنني وابتزازهم. دِ تُخْ Facebook اسْ

ــال اخلبير  ــد، جرمية اغتي ــس االول االح ــف الفتح، ام ــر حتال اعتب
النووي محسن فخر زاده لن تثني الثورة عن مواصلة املسيرة ضد 
ــك ال يزيد اجلمهورية  ــار الى ان ذل ــروع الصهيوني، فيما اش املش
ــن تعازينا  ــكا.وقال التحالف نعرب ع ــوة ومتاس ــالمية إال ق اإلس
ــعبها  ــالمية وقيادتها املباركة وش ــتنا للجمهورية اإلس ومواس
ــر النووي  ــن فخر زاده اخلبي ــهاد محس ــاوم الصامد باستش املق
ــي ركابها والضالعني  ــائرين ف ــاص عمالء الصهيونية والس برص
باخليانة العظمى لألمة وقيمها وهويتها اإلسالمية واإلنسانية.

ــيرة  ــورة عن مواصلة املس ــن تثني الث ــك اجلرمية ل ــاف ان تل واض
ــروع الصهيوني ودعاة  ــازم واجلازم والثابت ضد املش بالوقوف احل
التطبيع وستبقى شامخة بقيادتها ومحورها احلضاري وقيمها 
الرصينة وشعبها املقدام الذي علم الدنيا كيف تكون الشعوب 
ــف تصنع من صور االضطهاد صبراً جميالً ، ومن الوعي  حرة وكي
ــالمية  ــتقلة وجتربة إس ــالم والثبات على مبادئه دولة مس باإلس
ــالمية أن  رائدة. وتابع عهدنا بالقيادة احلكيمة للجمهورية اإلس
ــكا  ــهادة هذا اخلبير اجملاهد إال قوة ومتاس ال يزيدهم التحدي بش
ــبني من دون أن تؤثر جرمية  وحكمة بالرد في الزمان واملكان املناس
ــة  ــؤولية العظيم ــق باملس ــهم العمي ــى إحساس ــال عل االغتي
ــتتباب األمن والسالم الدوليني في هذه املنطقة  واحلرص على اس

املشتعلة باملفاجآت والصراعات في العالم.
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ــيق مع  ــة وبالتنس ــتخبارية دقيق ــات اس ــى معلوم ــتنادا ال اس
ــعبة  ــتخبارات قيادة عمليات ديالى متكنت مفارز ش ــم اس قس
ــكرية في الفرقة اخلامسة وقوة من الفوج  ــتخبارات العس االس
الثاني لواء املشاة ٧٤ من االستيالء على ٤ قنابر هاون عيار ٨١ملم 
ــعة ٥ لتر معبأة مبادة السيفور باالضافة الى قنبرة  و٢جلكان س
هاون ١٢٠ملم وقنينة هواء وبطارية للتفجير<فيما قامت  مفارز 

هندسة الفرقة برفع املواد وتفجيرها حتت السيطرة.
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ــط والطاقة  ــدت جلنة النف    أك
ــواب، أن الفريق  ــي مجلس الن ف
ــود وزارة  ــأن عق التحقيقي بش
ــى  إل ــل  يتوص ــم  ل ــاء  الكهرب
ــيرة إلى  ــج لغاية االن، مش نتائ
ــتنزف من  ــذا امللف قد اس أن ه
اخلزينة العراقية ٦٠ مليار دوالر، 
ــاعات التجهيز  الفتة إلى أن س
ــة. ــت متدني ــا زال ــني م املواطن

ــب  ــة النائ ــو اللجن ــال عض وق
ــبق  ــاء النوري إن ”البرملان س به
ــر النيابي رقم (٦٢)  أن أصدر األم
الكهرباء“. وزارة  ــات  ملف لفتح 

وأضاف النوري، أن ”األمر متخض 
ــي  ــق حتقيق ــكيل فري ــن تش ع
يضم اعضاء من جلنتي النزاهة 
ــة  ــة النيابيتني، وبرئاس والطاق
ــس  ــس مجل ــب األول لرئي النائ
النواب حسن الكعبي“.وأوضح، 
أن ”املهمة امللقاة على عاتق هذا 
ــا مت االتفاق عليه  الفريق وفق م
هو دراسة جميع عقود الكهرباء 
ــام ٢٠٠٦، ولغاية الوقت  ــذ ع من
ــوري، إلى ان  ــت الن احلاضر“.ولف
ــم يصل إلى  ــس النواب ل ”مجل
والنتائج  امللف،  بهذا  مخرجات 
ــة للجميع، في  ــا زالت مبهم م
وقت كنا منني النفس بأن نصل 

إلى حقائق عن ملف الكهرباء“.
ــن  م ــدداً  ”ع أن  ــى  عل ــدد،  وش
ــع الفريق  ــاءات أجريناها م اللق
ــي ملعرفة ما  ــي النياب التحقيق

ــن نتائج لكننا  ــت إليه م توصل
ــيء“. وأورد  ــرف على ش ــم نتع ل
ــوري، أن ”املعلومات املتوافرة  الن
ــاق ٦٠  ــن أنف ــدث ع ــا تتح لدين

مليار دوالر منذ عام ٢٠٠٦ ولغاية 
ــى وزارة الكهرباء  ــة، عل اللحظ
في عقود توجد عليها شبهات 

فساد كبيرة“.

بغداد /

ــن الوطني عبد  ــس جهاز االم ــى رئي   التق
ــني، مبمثلي  ــس االثن ــدي، ام ــي االس الغن
ــي محافظة ذي  ــني ف ــني املعتصم اخلريج
ــم وصل إلى أعلى  ــار، فيما أكد ان صوته ق
ــالل حديثه  ــدي ، خ ــلطات.وقال األس الس
ــني،  جئنا  ــني املتعصم ــي اخلريج ــع ممثل م
ــروعة،  حلمايتكم وحماية حقوقكم املش
ــلطات  مبيناً أن صوتكم وصل العلى الس

ــم وعاملة على  ــة ملطالبك ــي متفهم وه
ــعى وإياكم  حلها باقرب وقت.وأضاف، نس
لالبتعاد عن كل ما من شأنه ان يعكر االمن 
ــة، مؤكداً نحتاج  ــتقرار في الناصري واالس
ــتركة للوصول الى  ــى احلديث بلغة مش ال
حلول مرضية.من جانبهم، أكد املتظاهرون 
ــس جهاز االمن الوطني، أنه لوال وجود  لرئي
ــد املرافق له ملا  ــدي والوف عبد الغني االس

حضرنا الى هذه اللقاءات.

بغداد /

كركوك /
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ــاذ اجراءات  ــس اإلثنني، اتخ ــؤون االجتماعية، ام ــل والش ــت وزارة العم    أعلن
ــة وادارية بحق املقترضني املتلكئني للحفاظ على املال العام، من بينها  قانوني
ــل والتدريب املهني  ــام دائرة العم ــة بحقهم.وقال مدير ع ــاوى قضائي ــع دع رف
بالوزارة، رائد جبار باهض ، ان الوزارة ستتخذ اجراءاتها القانونية واالدارية بحق 
ــم وحجز رواتب  ــاط التي بذمته ــديد االقس املقترضني املتلكئني من اجل تس
ــض، الى وجود جلان تتابع تطبيق  ــار باه الكفالء للحفاظ على املال العام.واش
ــيما بعد الكشف عن وجود  ــترداد الديون، الس ــأنها اس الضوابط التي من ش
ــتقطاع االقساط املترتبة على كفالء  ــات غير املتعاونة في اس بعض املؤسس

املقترضني غير امللتزمني بالسداد، حيث سيتم رفع دعوى قضائية بذلك.

بغداد /

ــيمنس األملانية،  ــركة س   أعربَت عمالق الطاقة العاملية ش
امس اإلثنني، عن أملها بترسيخ التعاون مع العراق والعمل 
ــالل الفترة املقبلة،  ــد حاجة البالد من الكهرباء خ على س
ــة الطريق التي  ــتراتيجية خارط مؤكدة املضي قدماً في س
ــابقة. ــى تنفيذها في العراق مع احلكومات الس اتفقت عل

ــركة سيمنس، مصعب اخلطيب،  وقال املدير التنفيذي لش
ــتراتيجية متكاملة لتوفير  ــركة أن تقدمت بس سبق للش
الطاقة الكهربائية للعراق باسم (خارطة الطريق)، وكان من 
ضمنها حتقيق االكتفاء الذاتي خالل أربع سنوات، إال أن وجود 
حتديات لتلبية متطلبات قطاع الكهرباء ومنها عدم توفير 
الكميات الكافية من الوقود؛ أثر في االستمرار بهذه اخلطة.

ــن الغاز املصاحب  ــتفادة م ــاف اخلطيب، أنه ميكن االس وأض
ــتقاته لدعم املوازنة  ــات الكهرباء، ومن مش لتغذية محط
ــتخرجة الثمينة.ووضعت  ــة من خالل هذه املواد املس العام
الشركة األملانية خطة متكاملة وشاملة للتحكم املدروس 
في القطاعات املرتبطة لتلبية احتياجات البلد من الطاقة، 
ــط العاملية،  ــعار النف ــى أن تذبذب أس ــب ال ــير اخلطي ويش
ــن جائحة كورونا؛ أثرا في  ــع االقتصادي الذي نتج ع والتراج
ــاريع التنموية في العراق، وهذه التحديات  وتيرة تنفيذ املش
ــن التحديات  ــزء م ــا ج ــط؛ ولكنه ــراق فق ــا الع ال يواجهه
ــاً في تنفيذ  ــا نحرز تقدم ــا العالم.وتابع أنن ــي يواجهه الت
ــات االقتصادية  ــعر بالتفاؤل من السياس ــاريعنا، ونش مش
ــت عنها احلكومة، ورغبتها  والبرامج اإلصالحية التي أعلن
ــاريع البنية التحتية للدولة،  ماً في تنفيذ مش في املضي قدُ
ــركة  ــتويات األداء االقتصادي.ومتكنت الش ــم مس ــا يدع مب
خالل الفترة املاضية مــــن إضافــــة ٧٩١ ميغــــاواط من 
الكهرباء للشــــبكة الوطنية العراقية، وهو ما يكفــــي 
ــو ٩٫٢ مليــــون مواطن  لتوفير الطاقــــة الكهربائية لنح
ــوه اخلطيب، إلى أن املباحثات التي أجرتها إدارة  عراقي.ونــــ
ــركة مع رئيس الوزراء؛ كانت اســــتكماال للمباحثات  الش
ــــــابقة، والنقاش املســــتمر علــــى  مع احلكومات الس
املســــتوى الــــوزاري، كما أننــــا نعمل بســــرعة على 
ــات احلكومة العراقيــــة والدعــــم  مواكبــــة طموحــــ
ــــــروع.وافــــاد  ــذا املش ــاز هــــ ــص إلجن ــي اخملصــــ املال
املديــــر التنفيــــذي لســــيمنس، بـأننا نتطلع للمراحل 
التالية من (خارطة الطريــــق) الطموحة والتي متثل أهمية 
ــا في تقدمي جميــــع  ــعب العراقي، وجندد رغبتن بالغة للش
ــة بالعراق،  ــاع الطاق ــم قطــــ ــول لدع ــات واحلل اخلدمــــ
ــدث التقنيــــات  ــام بتطبيــــق أح ــد التزامنا الت ونؤكــــ
ــركة، ونحن مستندون  العاملية واخلبرات التي متتلكها الش
ــني العراق  ــع ب ــي جتمــــ ــة الت ــــــراكة التاريخي ــى الش إل
ــــــيمنس)، فنحن نرى أنفســــنا شركاء  ــــــركة (س وش

في بناء هذا الوطن.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /



قصي منري: الديوانية األكثر إجهادا 
َّـ الجولة السادسة

ــدر يوفنتوس الذي  ــو - أه ميالن
لعب في غياب جنمه البرتغالي 
ــدو الراحته،  ــتيانو رونال كريس
ــى مضيفه  ــوز عل الف ــة  فرص
ــو واالرتقاء إلى املركز  بينيفينت
ــب  ــة الترتي ــي الئح ــي ف الثان
ــالن  مي ــن  م ــر  أكث ــراب  واالقت
ــه  بتعادل ــدارة  الص ــب  صاح
ــبت في املرحلة  معه ١-١ الس
ــعة من الدوري اإليطالي  التاس
ــرة القدم، في حني تقلصت  لك
الضغوط على مدرب انترميالن 
ــوز فريقه  ــي بف ــو كونت انتوني
ــوولو  خارج ملعبه على ساس

مفاجأة املوسم ٣-١.
ل اإلسباني ألفارو موراتا  وسجّ
ــدم ليوفنتوس  (٢١) هدف التق
ــا (٤٥+٣)  ــو ليتيزي وأدرك جيتان

التعادل لبينيفينتو.
ــل  بنق ــال  كفي ــوز  الف وكان 
ــز الثاني  ــى املرك ــوس إل يوفنت
ــع الوافد اجلديد  لكن تعادله م
وضعه في املركز اخلامس موقتا 
ــة، بفارق ثالث  برصيد ١٧ نقط
ــذي يلعب  ــن ميالن ال نقاط ع

األحد ضد فيورنتينا.
ــس  اخلام ــادل  التع ــو  وه  
ــاعي الى احراز  ليوفنتوس الس
ــا، مقابل  ــر توالي ــه العاش لقب
ــع  ــي تس ــارات ف ــة انتص أربع

مباريات.

وفي غياب رونالدو اشرك مدرب 
ــو  بيرل ــا  أندري ــري  البيانكوني
ــي  ــا واألرجنتين ــي مورات الثنائ

باولو ديباال.
ــوس  يوفنت ــط  ضغ ــم  ورغ
ــق  ــدى دقائ ــى م ــل عل املتواص
ــب  ــدرب صاح ــاراة إال أن م املب
الضيافة فيليبو إينزاغي العب 
يوفنتوس السابق عرف كيفية 
التعامل مع اخلطط التكتيكية 
لبيرلو زميله السابق في ميالن 
ومنتخب إيطاليا الفائز بكأس 

العالم ٢٠٠٦.
ــه  منطقت ــي  إينزاغ ــل  وأقف
بشكل محكم مانعا مهاجمي 
ــن اختراقها إال في  يوفنتوس م
ــدف التقدم  ــا ه ــدر ومنه ما ن
ــرة امامية  ــاء بعد متري الذي ج
من فديريكو كييزا ملوراتا الذي 
ــددها  ــني وس باملدافع ــب  تالع
ــارس  ــى احل ــي مرم ــراه ف بيس

لورنسو مونتيبو (٢١).
وكان موراتا سجل هدف الفوز 
لفريقه في مرمى فرنتسفاروش 
ــق االخير  ــي الرم ــري ٢-١ ف اجمل
ليمنحه بطاقة التاهل الى دور 

ال١٦ من دوري ابطال اوروبا.
ــة  ـــ٤٨ باملئ ــا ب ــاهم مورات وس
ــجلها  ــي س ــداف الت ــن األه م
يوفنتوس في جميع املسابقات 
ــم، إذ سجل ثمانية  هذا املوس

اهداف ومرر ثالث كرات حاسمة 
ــيدة  ــل ٢٣ هدفا للس ــن اص م

العجوز.
ــن نهاية  ــوان قليلة م ــل ث وقب
ــد  ــع أدرك الواف ــت الضائ الوق
ــى  األول ــة  الدرج ــى  إل ــد  اجلدي
ــدة  بعي ــديدة  بتس ــادل  التع
ــن إلى  ــن القائم األمي ــدت م ارت
ــارس البولندي  داخل مرمى احل

فويتشيخ تشيشني (٤٥+٣).
ــاراة في  ــم يختلف واقع املب ول
ــظ  حاف إذ  ــي،  الثان ــوط  الش
يوفنتوس على تفوقه العقيم، 
ــر قبل  وكانت هجماته تتكس

ــة جراء  ــا لدرجة فرص ارتقائه
ــي  الت ــة  الدفاعي ــة  املنظوم

اعتمدها اينزاغي.
ــهر حكم املباراة فابريزيو  واش
ــراء في  ــكا البطاقة احلم باس
ــد اطالق صافرة  وجه موراتا بع

نهاية املباراة الحتجاجه.
إنتر يسقط ساسوولو ويقلص 

الضغوط عن كونتي
ة الضغوط عن  ــر حدّ وقلّص إنت
ــو كونتي باحلاقه  مدربه أنتوني
ــم  ــى هذا املوس ــارة االول اخلس

بضيفه ساسوولو ٣-صفر.
ــاء  اللق ــوري»  «نيراتس ــل  ودخ

ــام ضيفه ريال  ــارة أم إثر اخلس
ــر-٢ في  ــباني صف مدريد االس
ــال االربعاء، وضعته  دوري االبط
ــن اخلروج  ــني م على باب قوس
من الدور االول للموسم الثالث 

تواليًا.
ــر عصفورين بحجر  واصاب انت
ــة  جرع ــح  من ــى  فإل ــد،  واح
معنوية ملدربه، التحق بوصافة 
ــة) بفارق  ــوولو (١٨ نقط ساس
نقطتني عن ميالن املتصدر الذي 
يستقبل فيورنتينا االحد. كما 
ــوولو خسارته  انه احلق بساس

االولى هذا املوسم.

ــم  لنج ــوولو  ساس ــد  وافتق
هجومه فرانتشيسكو كابوتو 
ــي  الفرنس ــذه،  بفخ ــة  الصاب
ــلوفاكي  غريغوار دوفريل والس
ــلني، فيما غاب  لوكاش هاراش
ــيلو  ــر الكرواتي مارس ــن انت ع
بروزوفيتش، الصربي ألكسندر 
ــا  ــي رادج ــوالروف، البلجيك ك
ناينغوالن، االوروغوياني ماتياس 

فيسينو وأندريا بيمونتي.
ــوم  الهج ــم  جن ــي  كونت وأراح 
ــو لوكاو قبل  البلجيكي روميل

الدفع به في الشوط الثاني.
ــارع انتر الباحث عن لقب  وس
أول في الدوري منذ العام ٢٠١٠، 
ــد ضغط  ــجيل بع ــى التس إل
ومجهود من االرجنتيني الوتارو 
ــرر كرة على  مارتينيس الذي م
ــيلي  ــق من فضة إلى التش طب
أليكسيس سانشيس، تابعها 
ــا  أندري ــارس  احل ــباك  ش ــي  ف

كونسيليي (٤).
ــر، لم  ــرص النت ــط عدة ف ووس
يتأخر الضيوف باضافة الثاني، 
ــن االخطاء  م ــلة  ــد سلس بع
ــباك  الدفاعية انتهت في الش
ــر الروماني  ــران صديقة عب بني

فالد كيريكيش (١٤).
وهذه املرة األولى منذ اذار/مارس 
ــجل انتر هدفني في  ٢٠١٨ يس

اول ربع ساعة في الدوري.

ــم  قاس ــم  باس ــد  أكَّ
ــوز  الف أن  ــزوراء،  ال ــدرب  م
ــن  ــدود (٢-١) ضم ــى احل عل
ــن  م ــة  اخلامس ــة  املرحل
ــم  ل ــي،  العراق ــدوري  ال
ــهالً، وعانينا في  ــن س يك
ــدد  ع ــا  ملواجهتن ــاراة  املب
ــاكل، لكن األهم  ــن املش م
ــالث  ــاط الث ــا النق خطفن
ــز  ــن املراك ــا م ــي قربتن الت

األولى.
وقال قاسم في تصريحات: 
ــن القرعة؛  «الزوراء دفع ثم

ــفر  الس ــا  أجهدن ــث  حي
ــل حتى املباراة التي  والتنق
ــتفد  ــا لم نس ــي ملعبن ف
منها بسبب نقل املباريات 
ــالء؛ لعدم  ــى ملعب كرب إل

جاهزية ملعب الشعب».
التي  ــزاء  اجل ــة  «ركل ــني  وب
ــة  ــا غريب ــبت ضدن احتس
حيث كان عالء عبد الزهرة، 
ــبب  ملقى على األرض بس
ــرة اصطدت  ــة والك اإلصاب
بيده. لست هنا لالعتراض 
على قرارات احلكام، لكنني 
أسأل هل ملس الكرة باليد 
فيه قانون ثابت، أم اجتهاد 

ــى  «عل ــدد  وش ــم؟».  حك
ــد موعد  ــادي حتدت إدارة الن
ــي في ملعبنا  مبارياتنا الت
أن  ــول  املعق ــن  م ــس  فلي
ــبوع في  نتدرب طيلة األس
ونتفاجأ  الثانية  ــاعة  الس
بتغيير املوعد إلى اخلامسة 
بسبب النقل التلفزيوني».

ــد «التغيير غير مقبول  وأك
الفريق  ــر  ويؤثر على حتضي
بالتأقلم على الوقت، ثم إن 
ــي مباراتنا، ونحن  املباراة ه
ــت  الوق ــد  بتحدي ــق  األح
ــن التوقيتات  ــرط ضم بش

املتعارف عليها».

ــان  ــقط باريس س باريس - س
ــادل  التع ــخ  ف ــي  ف ــان  جرم
ــع ضيفه بوردو ٢-٢  االيجابي م
ــرة من  في املرحلة الثانية عش
ــرة القدم  ــا لك ــة فرنس بطول
قبل ٤ ايام من مباراة مصيرية 
له ضد مانشستر يونايتد في 

دوري ابطال اوروبا.
ولم يخسر باريس سان جرمان 
في اخر ١٠ مباريات على ارضه 
ــد بوردو ففاز ٦ مرات وتعادل  ض

٤ مرات.
ــان جرمان رصيده الى  ورفع س
ــارق ٣  ــا بف ــة متقدم ٢٥ نقط
ــل الثاني  ــن لي ــاط فقط ع نق
ــانت اتيان في  ــذي يلتقي س ال

ــتطيع  ويس ــة  املرحل ــام  خت
اللحاق به.

ــاب االرض  ــوردو اصح ــأ ب وفاج
بتسجيل هدف التقدم عندما 
ــوش مايا  ــط النيجيري ج ضغ
ــاب تيموثي  ــى املدافع الش عل
ــر  االخي ــجل  فس ــي  بيمبيل
ــى فريقه  ــأ خطأ في مرم هدف
ــباني  االس احلارس  ــى  في مرم

سيرخيو ريكو اثر ركلة ركنية 
ــان جرمان في  (١٠). وضغط س
محاولة الدراك التعادل وطالب 
ــزاء اثر اعاقته  ــار بركلة ج نيم
داخل املنطقة من قبل مواطنه 
اوتافيو لكن احلكم لم يكترث 
له قبل ان يلفت حكم املساعد 
ــره الى  ــاعد نظ ــو املس الفيدي
داخل  امكانية حصول عرقلة 

املنطقة، قبل ان يعدل احلكم 
الرئيسي عن قراره ومينح فريق 
ــة ركلة جزاء ترجمها  العاصم
ــجال هدفه  ــار بنجاح مس نيم
اخلمسني في الدوري والـ٧٣ في 
ــابقات لفريقه  ــف املس مختل

.(٢٧)
ــرع العب في  ــار اس ــات نيم وب
تاريخ باريس سان جرمان يصل 

الى عتبة اخلمسني هدفا وذلك 
في ٥٨ مباراة فقط.

ــارك في حصة  ــار ش وكان نيم
انطالق  قبل  لفريقه  التحمية 
ــا قميصا عليها  املباراة مرتدي
ــطورة االرجنتينية  صورة االس
ــي  ــذي توف ــا ال ــو مارادون دييغ
ــن ٦٠ عاما  ــاء املاضي ع االربع

متأثرا بازمة قلبية.

ــرن ميونيخ  ــل باي ــني - واص برل
بالفوز  تفوقه على شتوتغارت 
ــة  املرحل ــن  ضم  ٣-١ ــه  علي
ــدوري األملاني  ال ــعة من  التاس
ــني حقق  ــدم، في ح ــرة الق لك
ــى  عل ــا  مفاجئ ــوزا  ف ــن  كول
مضيفه بوروسيا دورمتوند، احد 
ــراز اللقب ٢-١  ــحني الح املرش
بفضل ثنائية للتونسي الياس 

السخيري.
ــجل  س ــى  األول ــاراة  املب ــي  ف
ــي  ــي كوليبال ــي تانغ الفرنس
ــه  ومواطن ــتوتغارت  لش  (٢٠)
ــان  كوم ــلي  كينغس
ــرت  روب ــدي  والبولن  (٣٨)
 (٤٥+١) ــكي  ليفاندوفس
والبرازيلي دوغالس كوستا (٨٧) 

لبايرن.
وعزز بايرن صدارته بـ٢٢ نقطة، 
في حني جتمد رصيد شتوتغارت 

عند ١١ نقطة.
ــتوتغارت حقق افضل  وكان ش
ــذ ١٦ عاما في  ــة له من انطالق
ــليغا، فبعد خسارته  البوندس
ارضه  االفتتاحية على  مباراته 
ــر اي  ــام فرايبورغ، لم يخس ام
مباراة من اصل ٨ قبل سقوطه 

اليوم امام الفريق البافاري.
في املقابل لم يذق بايرن حامل 
ــم الثمانية  ــب في املواس اللق

ــارة في  ــم اخلس ــة، طع املاضي
ــي مختلف  ــاراة ف ــر ١٢ مب اخ
ــادل  وتع  ١١ ــاز  (ف ــابقات  املس
ــه فاز على  ــي واحدة). كما أن ف
ــر  ــن اخ ــي ١٥ م ــتوتغارت ف ش
ــت  ــا وكان ــة بينهم ١٦ مواجه
ــدة على ارضه  ــارة الوحي اخلس
ــم  في اجلولة االخيرة من موس
ــن  ضم ان  ــد  بع  ٢٠١٧-٢٠١٨
ــق البافاري اللقب وكانت  الفري

ــمية له  حينها اخر مباراة رس
ــابق يوب  الس ــه  ــادة مدرب بقي

هاينكيس.
ــرن ميونيخ  ــل باي ــني - واص برل
بالفوز  تفوقه على شتوتغارت 
ــن  ضم ــبت  الس  ٣-١ ــه  علي
ــن الدوري  ــعة م املرحلة التاس
ــدم، في حني  ــي لكرة الق األملان
ــوزا مفاجئا على  حقق كولن ف
مضيفه بوروسيا دورمتوند، احد 
ــراز اللقب ٢-١  ــحني الح املرش
بفضل ثنائية للتونسي الياس 

السخيري. 
ــجل  س ــى  األول ــاراة  املب ــي  ف
ــي  ــي كوليبال ــي تانغ الفرنس
ــه  ومواطن ــتوتغارت  لش  (٢٠)
ــان  كوم ــلي  كينغس
ــرت  روب ــدي  والبولن  (٣٨)
 (٤٥+١) ــكي  ليفاندوفس
والبرازيلي دوغالس كوستا (٨٧) 

لبايرن.
وعزز بايرن صدارته بـ٢٢ نقطة، 
في حني جتمد رصيد شتوتغارت 

عند ١١ نقطة.
ــتوتغارت حقق افضل  وكان ش
ــذ ١٦ عاما في  ــة له من انطالق
ــليغا، فبعد خسارته  البوندس
ارضه  االفتتاحية على  مباراته 
ــر اي  ــام فرايبورغ، لم يخس ام
مباراة من اصل ٨ قبل سقوطه 

اليوم امام الفريق البافاري.
في املقابل لم يذق بايرن حامل 
ــم الثمانية  ــب في املواس اللق
ــارة في  ــم اخلس ــة، طع املاضي
ــي مختلف  ــاراة ف ــر ١٢ مب اخ
ــادل  وتع  ١١ ــاز  (ف ــابقات  املس
ــه فاز على  ــي واحدة). كما أن ف
ــر  ــن اخ ــي ١٥ م ــتوتغارت ف ش
ــت  ــا وكان ــة بينهم ١٦ مواجه
ــدة على ارضه  ــارة الوحي اخلس

ــم  في اجلولة االخيرة من موس
ــن  ضم ان  ــد  بع  ٢٠١٧-٢٠١٨
ــق البافاري اللقب وكانت  الفري
ــمية له  حينها اخر مباراة رس
ــابق يوب  الس ــه  ــادة مدرب بقي

هاينكيس.
والتقى الفريقان ١٠٣ مرات في 
بايرن  ــوق  ــدوري االملاني ويتف ال
ــق ٦٥ فوزا  ــر اذ حق ــارق كبي بف
ــي حني  ــارة ف ــل ١٨ خس مقاب

تعادل الفريقان ٢٠ مرة.
ــرن ميونيخ  ــدرب باي ــرب م  واع
ــاه عن  ــن رض ــك ع ــزي فلي هان
ــيما وسط  نتيجة فريقه ال س
محليا  ــة  املضغوط ــات  املباري
ــعيد  س ــا  «ان ــال  وق ــا  وفاري
ــدرك انه  ــع ي ــة، اجلمي بالنتيج
ــهل اللعب كل  ــس من الس لي
ــق من قدرتنا  ــة ايام وانا واث ثالث

على تقدمي االفضل».

ــب العراقي  ــى املنتخ ــارس مرم يخضع ح
ــن لفحوصات  ــالل حس ــزوراء ج ــادي ال ون
كورونا بعد أن أنهى مرحلة احلجر الصحي 
ــة بالفيروس  ــي حيث تعرض لإلصاب في دب
ــاركته مع املنتخب في املعسكر  أثناء مش
ــن في تصريحات  اخلارجي بدبي. وقال حس
ــل مدة احلجر الصحي بعد  خاصة إنه أكم
ــيجري غدا  ــرور ١٤ يوما على إصابته وس م

ــت العينة  ــدة، وفي حال أت فحوصات جدي
ــة  ــى العاصم ــودة إل ــه الع ــلبية ميكن س
ــعر بحالة  بغداداليوم الثالثاء. وبني أنه يش
ــلبية  ــون النتيجة س ــل أن تك ــدة ويأم جي
ــزوراء حيث أن احلجر  كي يلتحق بفريقه ال
الصحي منعه من االلتحاق بزمالئه ضمن 
منافسات الدوري  يشار إلى أن جالل حسن 
ــة  ــل مواجه ــا قب ــروس كورون ــب بفي أصي
ــكر  ــتان وديا في املعس ــب أوزبكس منتخ

التدريبي في مدينة دبي باإلمارات.
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نبض الشارع

علي رياح  

ــر  ــة) تعبي ــق الزجاج ــن عن ــروج م ــة اخل  (محاول
ــاد كما في  ــة واالقتص ــي السياس ــتهلك ف مس
ــا ملواجهة  ــد غيره وصف ــي ال أج ــة .. لكنن الرياض

الطلبة األخيرة مع زاخو في ملعب الكرخ!  
ــتعيد (األنيق) روح البداية والتي  كنت امتنى أن يس
ــم كل معاناته  ــي الدوري برغ ــق بها رحلته ف أطل
ــدى محبيه ،  ــرا من األمل ل ــاع كثي وجراحه فأش
ــن  ــه ظهر في املباراة بطيئا متثاقال لم يحس لكن
ــاراة ، وقد  ــم دقائق املب ــي معظ ــة ف إدارة املواجه
ــليمة  ــدد التمريرات الس ــت على إحصاء ع حرص
ــم أربع متريرات متتالية في  لالعبيه ولم أجد لديه
ــد لفريق زاخو ، ينطبق عليها  نصف امللعب العائ

هذا الوصف!  
من يصدق أن النادي الذي كان بطال للدوري في أكثر 
مواسم الكرة العراقية صعوبة وسخونة يتعرض 
إلى كل هذه االهتزازات ، والفرحة التي رسمها في 
ــوار على وجوه عشاقه لم يعد لها ذكر أو  بدء املش
ــة الطاحنة كي  ــد أن عادت األزمة املالي وجود ، بع
ــم الطاقم  ــى تفكير الالعبني ومعه ــتولي عل تس
ــلم  ــد انقضى أجل وعد آخر بتس ــي ، فلق التدريب
ــتحقات ، ولم تف اإلدارة مبا وعدت  جانب من املس
ــه الداعمون  ــد ب ــى اآلن ما وع ــل حت ــا لم تن ألنه
ــهر من  ــاندون الذين علت أصواتهم قبل ش والس

اآلن فاستبشرنا معهم خيرا بالفريق األنيق!  
أصبح الطلبة حكاية املوسم الدامية بال منازع.. 
ــواء واملصالح حتيط به من كل صوب ، والدعم  األه
ــز االزمات حامال األمل الوردي  الوهمي يظهر في ع
لألسرة الطالبية ، ثم سرعان ما يستيقظ اجلميع 
ــق الكبير  ــة الفري ــى مكان ــع ال يرقى إل ــى واق عل
صاحب البطوالت واأللقاب والنجوم ليتقهقر إلى 
ــة ينافس فيها على صدارة الدوري من البوابة  درج
التحتانية وقد كان هذا شأنه في مواسم عديدة!  
اإلدارة  ــل  أه ــة  مطالب ــتغرب  اس أزال  وال  ــت  كن
ا يجري  الطالبية اإلعالميني بإغماض عيونهم عمّ
ــر .. فمن  ــرة العم ــة أو عش ــق الصداق ــن منطل م
ــريكا  ــكت على ما يجري لـ (األنيق) أعتبره ش يس

في مسلسل االنهيار!  
ــي اخمللص كي  ــة الوف ــر جمهور الطلب ــد غي ال أج
اتعاطف معه في هذه احملنة احلقيقية .. عند بوابة 
عتق عن نتيجة  امللعب سألني مشجع (طالبي) مُ
ــه بالتفاصيل قال:  ــاراة مع زاخو ، وحني أعلمت املب
(مرة أخرى سأقول لنفسي .. العافيات بالتداريج) 
.. وأنا أقول: ليت (التداريج) تنبؤنا مبصير أقل قسوة 
من هذا الذي يعانيه النادي الكبير وجمهوره الذي 

يضرب دوما كل مثل  في الوفاء!  

األنيق .. و(تداريج) 
العافية!!  

ÖÎÜßa@‚bflc@b‰Ó„b«@lbjç˛a@Íà:@ZıaâÎå€a@lâÜfl

'bÃÓ‹çÜ„Ïj€a'@ø@È”Ï–m@…ibnÌ@ÊäÌbi

تعادل مخيب لسان جرمان قبل موقعته القارية

ــع البدني  ــه من الوض ــي منير عن قلق ــدرب الديوانية قص ــر م عب
ــات  لالعبني قبل مواجهة الثالثاء أمام فريق النفط، ضمن منافس

اجلولة السادسة من الدوري، على ملعب الكرخ.
ــفاء  ــى مدة كافية الستش ــة لم يحصل عل ــر «الديواني وقال مني
ــاراة في اجلولة  ــب األوراق، فريقنا لعب آخر مب ــني وإعادة ترتي لالعب

اخلامسة، وسيخوض أول لقاء في السادسة.
ــاواة في وقت الراحة بدأ يؤثر على نتائج األندية،  وبني أن «عدم املس
ــررات تقدمي  ــة دون أن تكون مب ــون هناك معايير عادل ــب أن تك ويج
ــى بعض  ــط احلاصل عل ــماعة الضغ ــى ش ــة عل ــات معلق املباري
املالعب». وأشار إلى أن «الديوانية توقف عن التدريبات ليوم بسبب 
ــدرب يوما واحدا،  ــفر وت ــتهالك يوم في الس األمطار، فضال عن اس
ــق، فاملباراة ال  ــة البدنية للفري ــتعادة اجلاهزي ــذا غير كافي الس وه
تخلو من الصعوبة لكن نراهن على معرفتنا لطريقة لعب النفط، 

ونتمنى أن نوفق في حتقيق نتيجة جيدة».
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ــزة في  ــا قف ــهدت تركي ش
ــروس كورونا  عدد وفيات في
ــد١٩)، حيث  ــد (كوفي اجلدي
التركية  الصحة  ــجلت  س
٧٦ حالة  املاضي،  ــبت  الس
ــاعات  الس ــالل  ــدة خ جدي
ــع  ليرتف ــة،  املاضي  ٢٤ ـــ  ال
ــاالت الوفاة إلى  إجمالي ح
ــة  الصح ــر  وزي ــال  ٥٠١.وق
قوجة:  فخرالدين  ــي  الترك
ــا لـ ١٩ ألفا  «أجرينا فحصً
آالف   ٣ ــجيل  تس مت  و٦٦٤، 
و١٣ إصابة، ليرتفع إجمالي 

إلى ٢٣  ــا  اإلصابات بكورون
ــا و٩٣٤. وأوضح  قوجة  ألف
عبر حسابه الرسمي على 
موقع التواصل االجتماعي 
ــفاء  «ش مت  ــه  أن ــر»  «تويت
ــدة لترفع  ــة جدي ٣٠٢ حال
ــى  إل ــني  املتعاف ــة  حصيل
ــة  ــر حصيل ــي آخ ٧٨٦».وف
عامليًا،  ــروس  الفي لضحايا 
ــاء  أصاب كورونا حتى مس
ــبت نحو مليون و١٨٨  الس
ــاة قرابة  ــا، وأدى إلى وف ألف
ــني تعافى  ــا، في ح ٦٤ ألف
ــد على  ــا يزي ــن املرض م م

ــع  موق ــب  حس ــا  ألف  ٢٤٤
ــر  وأجب  .«Worldometer»
انتشار الفيروس على نطاق 
عاملي دوالً عديدة على إغالق 
الرحالت  وتعليق  ــا،  حدوده
ــات  ــاء فعالي وإلغ ــة،  اجلوي
عديدة، ومنع التجمعات مبا 
ــوات اجلماعية،  فيها الصل
العمرة،  ــق  إلى جانب تعلي
ــاء فعاليات  ــل أو إلغ وتأجي
ــية  وسياس ــة  رياضي
ــول العالم،  ــة ح واقتصادي
ــارعة  ــود متس ــط جه وس
ــت  املرض.وكان ــواء  الحت

ــة العاملية،  منظمة الصح
ــوارئ   الط ــة  حال ــت  أعلن
ــر املاضي، على  ــة يناي نهاي
نطاق دولي ملواجهة تفشي 
ــار حالة  ــروس، الذي أث الفي
رعب تسود العالم، وأطلقت 
ــد ١٩)  ــم (كوفي ــه اس علي
ــر ٢٠٢٠ وصنفته  ــي فبراي ف
ــه  ــي بأن ــي ١١ اذار املاض ف
ــي، مؤكدة أن أرقام  وباء عامل
ــرعة  بس ترتفع  ــات  اإلصاب
ــن قلقها  ــرة، معربة ع كبي
ــال تزايد املصابني  من احتم

بشكل كبير.
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ــواب  ــس الن ــاء مجل ــق أعض  اتف
الليبي اجملتمعون بطنجة السبت 
املاضي  على عقد «جلسة التئام 

ــة غدامس  ــس النواب مبدين مجل
ــودة»، والعمل  ــرة حال الع مباش
ــالد  ــام بالب ــاء االنقس ــى إنه عل
ــة. عاجل ــات  انتخاب ــم  وتنظي

ــل للبرملان  ــاد املقب ــد االنعق ويع
ــة نقطة حتول  ــوق األرض الليبي ف
ــار  هامة ملا لها من تأثير في املس
لكي  فريدة  انطالقة  ــي  السياس
يلعب مجلس النواب الليبي دوره 
كامال في عملية السالم وتنظيم 
انتخابات وتوحيد البالد.كما جاء 
ــر  ــي أن «املق ــم اخلتام ــي بيانه ف
الدستوري النعقاد مجلس النواب 
ــك إلقرار  ــازي وذل ــو مدينة بنغ ه
ــأنه إنهاء االنقسام  كل ما من ش
مبجلس النواب ومبا ميكنه من اداء 
ــتحقاقاته على أكمل وجه». اس

وأضاف البيان الصادر عن اجتماع 
ــواب الليبي  ــس الن ــاء مجل أعض
ــمال املغرب منذ ٢٣  بطنجة بش
تشرين الثاني أنهم عازمون على 
ــو الوصول إلى  ــي قدما نح «املض
ــام  ــاء حالة الصراع واالنقس إنه

واحلفاظ على  املؤسسات  بكافة 
ــيادتها  ــان الدولة وس ــدة وكي وح
أراضيها».كما عبر  ــل  ــى كام عل
النواب الليبيون وعددهم أكثر من 
١٢٣ نائبا ونائبة عن استعدادهم 
ــة مع  ــي بإيجابي ــام للتعاط «الت
ــارات احلوار  ــة مخرجات مس كاف

ــتوري  ــق مع اإلعالن الدس مبا يتف
ــي  ــاق السياس ــه واالتف وتعديالت
ــازه  إجن مت  ــا  «مب ــادوا  الليبي».وأش
ــن خطوات  ــة ٥ زائد ٥ م ــر جلن عب
إيجابية»، معبرين عن اعتزامهم 
«االلتزام بإجراء انتخابات رئاسية 
وبرملانية وفق إطار دستوري وإنهاء 

ــة االنتقالية في أقرب وقت  املرحل
ــاوز العام من  ــى أال تتج ممكن عل
ــس النواب». ــام مجل ــخ التئ تاري
ــر بوريطة  ــال ناص ــن جهته ق وم
ــة املغربية  ــؤون اخلارجي وزير الش
في كلمة له أمام أعضاء مجلس 
ــة  «املرحل إن  ــي  الليب ــواب  الن

الراهنة حتتاج جمللس  السياسية 
ــير في اجتاه  نواب فيه الوئام ويس
ــامات  ــي فيه االنقس واحد تنته
ــية أو غيرها  اجلغرافية والسياس
ــم واحد خلدمة  ــتغل كجس ويش
ــاد بـ»جناح  ــا والليبيني».وأش ليبي
هذا االجتماع التشاوري»، واصفا 
ــر ألن  ــاح الكبي ــور بـ»النج احلض
ــنوات»،  ــس لم يلتئم منذ س اجملل
ــون هذا االجتماع  متمنيا أن «يك
ــاوري نقطة انطالقة جمللس  التش
نواب يلعب دوره كامال، خصوصا أن 
اجلميع ينتظر منه أن يلعب الدور 
ــي  ــدد له في االتفاق السياس احمل
ــي مجال التعيني  وهو دور مهم ف
ــاد  واملراقبة».وأش ــريع  والتش
ــاوري،  ــات االجتماع التش مبخرج
ــدورة  ــل ل ــاد املقب ــة االنعق خاص
ــوق األرض الليبية والتي  اجمللس ف
ستشكل نقطة حتول هامة ولها 
تأثير كبير في املسار السياسي.
ــي إطار  ــاع ف ــذا االجتم ــي ه ويأت
ــة  ليبي ــات  اجتماع ــلة  سلس
ــذ اجتماع  ــدت في املغرب من عق
الصخيرات في ٢٠١٥ الذي أفضى 
ــي ثم جلسات  إلى اتفاق سياس
ــذا  ه ــة  ببوزنيق ــي  الليب ــوار  احل

العام.
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ــة  ــدة مرتبط ــة جدي ــر قضي تثي
بعنف الشرطة التي أوقف أربعة 
ــل بعد  ــا عن العم ــن عناصره م
ــود في  قيامهم بضرب منتج أس
ــا كاميرات عديدة،  حادثة صورته
جدال على أعلى مستويات الدولة 
الفرنسية.وندد الرئيس الفرنسي 
ــداء  بـ»االعت ــرون  ماك ــل  إميانوي
ــود  ــول» على رجل أس ــر املقب غي
ــرطة وبـ»صور  على يد عناصر ش
ــة»، داعيا احلكومة إلى «أن  مخزي
ــريعا مقترحات» من  م له س تقدّ
ــكال  ــل «مكافحة جميع أش أج
ــة أكبر».وقال في  التمييز بفعالي
ــع التواصل  ــر على مواق بيان نش
ــى  عل ــي  ينبغ «ال  ــي  االجتماع
فرنسا السماح بإذكاء الكراهية 
أو العنصرية»، مطالبا بـ»شرطة 
ــيني» ولكن  الفرنس منوذجية مع 
ــني  منوذجي ــيني  بـ»فرنس ــا  أيض
ــظ النظام».وقال  ــوات حف ــع ق م
ــر الذي  ــال زيكل ــة ميش الضحي
تقدم بشكوى إلى املقر الرئيسي 
ــرطة  للش ــام  الع ــش  للمفت

ــرات عدة  ــوا لي م ــة «قال الوطني
زجني قذر وهم يوجهون اللكمات 
ــائل اإلعالم  لي».وأضاف أمام وس
ــني  يتع ــن  الذي ــخاص  «األش أن 
يهاجمونني،  ــي  ــم حمايت عليه
ــتحق عليه  ــيئا أس ــم أفعل ش ل
ــوى أن  ذلك»، موضحا «ال أريد س
يعاقب القانون هؤالء األشخاص 
ــع  مطل ــدر  مص ــر  الثالثة».وذك
ــه مت  ــة أن ــق لوكال ــى التحقي عل
إيقاف ثالثة شرطيني عن العمل 

ــا  رابع ــرطيا  ــا أن ش أوال، مضيف
ــوة غاز  ــى عب ــه ألق ــتبه بأن يش
استوديو  داخل  للدموع  ــيل  مس
ــن العمل  ــه ع ــيقى مت وقف املوس
أيضا.وقال وزير العدل إيريك دوبون 
موريتي أنه «صدم بهذه الصور»، 
ــه لو لم تكن هناك صور  مقرّا بأن
«ملا عرفنا» هذه القضية، مؤكدا 
ــر».ورأى زعيم  التصوي أنه «يجب 
ــردة (معارضة  ــا املتم حزب فرنس
يسارية) جان لوك ميالنشون في 

ــال رهيبا على الطبيعة  ذلك «دلي
ــي تصوير عمل  ــة للحق ف احليوي
ــادة  ــى امل ــيرا إل ــرطة»، مش الش
ــامل»  ــون «األمن الش ٢٤ من قان
ــي تنص على معاقبة  املقترح الت
ــن بهدف  ــور لقوات األم ــر ص نش
أقرته  الذي  النص  ــاءة.ويثير  اإلس
ــرض أن  ــة ويفت ــة الوطني اجلمعي
ــات في  يخضع ملزيد من املناقش
ــدال حادا. ــيوخ، ج ــس الش مجل
ــى تأييد نقابات  والنص الذي يلق

ــني  واليم ــني  واليم ــرطة  الش
ــادة ٢٤  ــي في امل ــي، يقض القوم
ــنة  ــجن لس ــرض عقوبة الس بف
واحدة وغرامة قدرها ٤٥ ألف يورو 
ــه أو أي عنصر  ــر «صورة وج لنش
ــراد في  ــة» أف ــد هوي ــر لتحدي آخ
قوات األمن خالل عملهم، عندما 
يسبب ذلك «ضررا» لـ»سالمتهم 
اجلسدية أو العقلية».أما اليسار 
ــات العامة  ــون عن احلري واملدافع
فيرون أنه «مساس غير متكافئ» 
ــارة إلى ميل  ــة اإلعالم وإش بحري
ــى  إل ــرون  ماك ــل  إميانوي ــة  رئاس
الوزراء  ــس  رئي ــتبداد.وأعلن  االس
ــكيل  تش ــتيكس  كاس ــان  ج
ــؤولة عن  ــتقلة مس ــة مس «جلن
ــدة» للمادة  ــراح صياغة جدي اقت
ــه على  التي ينوي عرضها بنفس
محضر  الدستوري.ويفيد  اجمللس 
ــة  ــرطيني الثالث ــة أن الش الواقع
تدخلوا امس االول السبت حملاولة 
ــم يكن  ــه ل ــر ألن ــال زيكلي اعتق
ــوا «بينما كنا  يضع كمامة. وقال
نحاول اعتراضه جرنا بالقوة إلى 

املبنى».
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ــار الرئيس  ــنر، صهر ومستش ــزم جاريد كوش يعت
األمريكي دونالد ترامب، ووفد من املسؤولني السفر 
إلى اململكة العربية السعودية وقطر هذا األسبوع، 
في محاولة حلل نزاع متعدد السنوات بني البلدين، 
ــؤول كبير في اإلدارة األمريكية  ــبما قال مس حس
لشبكة CNN.ومتثل الرحلة محاولة أخيرة من قبل 
ــيني  إدارة ترامب حلل خالف كبير بني حليفني رئيس
للواليات املتحدة في اخلليج ولتحقيق نصر نهائي 
ــة اخلارجية األمريكية في املنطقة.وتأتي  للسياس
ــرات اإلقليمية  ــد التوت ــط تصاع ا وس الزيارة أيضً
ــا النوويني  ــر علمائه ــي اغتيل كبي ــران، الت ــع إي م
ــي  ــع ول ــنر م ــيلتقي كوش ــبوع املاضي.وس األس
ــلمان وأمير  ــعودي األمير محمد بن س العهد الس
ــد آل ثاني خالل الرحلة. ــيخ متيم بن حم قطر الش

ــز، املمثل  ــي بيركوفيت ــنر آف ــى كوش ــينضم إل س
ــس التنفيذي  ــات الدولية، والرئي اخلاص للمفاوض
ملؤسسة متويل التنمية الدولية آدم بوهلر، واملمثل 
ــران برايان هوك.يأمل  ــابق إلي األمريكي اخلاص الس
ــرام اتفاق مع  ا في إب ــون أيضً ــؤولون األمريكي املس
ــماح ملزيد من  ــعودية للس ــة العربية الس اململك
الرحالت اجلوية من إسرائيل باملرور عبر اجملال اجلوي 
ــات  ــر العالق ــعودية وقط ــعودي.قطعت الس الس
ــنوات من  ــية في حزيران ٢٠١٧، بعد س الدبلوماس

التوترات املتصاعدة بني البلدين.حاولت إدارة ترامب 
ــلت، مبا في ذلك في  ــابق حل اخلالف وفش في الس
ــب مكاملة بني قادة  ــران ٢٠١٧، عندما رتب ترام حزي

البلدين.
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ــتمرت السلطة  رغم الظلم الذي وقع على فئات من املوظفني، اس
ــت حركتا  ــواء كان ــاريع ، س ــزة بالرواتب واملش ــكان غ ــي دعم س ف
ــا يتم التوافق عليه  ــل م ــح وحماس تدركان أم ال، فإن تكرار فش فت
ــني مصداقيتهما كما يفقد  ــة يفقد كال احلزب ــي حوارات املصاحل ف
مصطلحي املصاحلة والوحدة الوطنية معناهما، واألخطر من ذلك 
ــخ قناعة بأن  ــألة املصاحلة وترس ــعب عن مس ــرف اهتمام الش ص
ــل  ــام دائم ويجب التعامل معه كواقع ال فكاك منه.الفش االنقس
ــبوع  ــت في القاهرة األس ــوارات املصاحلة التي مت ــة ح ــر جلول األخي
ــنوات  ــبق وأن حتدثنا وكتبنا عنه مراراً طوال س ــي يؤكد ما س املاض
االنقسام بأن االنقسام ليس مجرد خالف بني حركتي فتح وحماس 
ــرائيل هي صانعة االنقسام ومعنية  بل معادلة أكبر منهما وأن إس
ــطينية شريكة  ــتمراره، حتى وإن كانت بعض األطراف الفلس باس
ــادات للقيادة  ــام.ميكن توجيه كثير من االنتق ــي مخطط االنقس ف
ــام القيادة  ــف املصاحلة ال يُعقل اته ــه في مل ــطينية، إال أن الفلس
ــطينية بالتقصير وحتميلها مسؤولية فشل املصاحلة، فال  الفلس
الرئيس أبو مازن يقبل على نفسه أن يكون رئيساً جلزء من الشعب 
ــر ترضيان  ــح ومنظمة التحري ــن األرض، وال حركة فت ــى جزء م وعل
باالنقسام وهما من أسس املشروع الوطني وبدون قطاع غزة يفقد 
ــروع الوطني قيمته ومعناه.طوال ١٣ سنة وبالرغم من الظلم  املش
ــات قطع الرواتب عن  ــذي وقع على بعض فئات املوظفني والتباس ال
ــكال الدعم  ــي تقدمي كل أش ــتمرت ف ــلطة اس البعض، إال أن الس
ــم والبنية  ــي الصحة والتعلي ــاريع ف ــكان غزة من رواتب ومش لس
التحتية، بالرغم من سيطرة حركة حماس على القطاع. إن كانت 
ــروعها اإلسالمي لتحرير فلسطني ومتثيل  حركة حماس متلك مش
ــزة فاألولى واألجدر أن  ــطيني انطالقاً من قطاع غ ــعب الفلس الش
ــاة الكرمية بدالً  ــر لهم كل متطلبات احلي ــل بأهالي غزة وتوف تتكف
ــلطة أوسلو) واستمرار اتهام السلطة  من االعتماد على أموال (س
ــاع غزة، وال يجوز أن  ــس بأنهم تخلوا عن واجباتهم جتاه قط والرئي
ــلمني ومن يدعم مشروعهم إلى  تذهب أموال حماس واإلخوان املس
ــعب الفلسطيني،  ــلطة لكل الش أبناء حماس فقط، وأموال الس
ــرم من حصار  ــا فقط، أما الغُ ــم حلماس ومؤيديه ن ــون الغُ أو أن يك
ــل واملنطق  ــعب! بالعق ــر بيوت فلكل الش ــهداء وتدمي وجوع وش
ــت عليها أن  ــلطة انقلب ــة حماس من س ــب حرك ــوز أن تطل ال يج
ــرائيل  ــلطتها االنقالبية! باإلضافة إلى إس ــل دعم ومتويل س تواص
ــام والصانعة له واملعنية بفشل كل جهود  املستفيدة من االنقس
ــي، فإن األموال  ــي القطري الترك ــى دعم احملور اإلخوان املصاحلة وإل
ــهلت على  ــلطة هي التي س ــي قدمتها وما زالت تقدمها الس الت
ــلطتها؟ إن كان هناك  ــاع وأطالت من عمر س ــاس حكم القط حم
ــوارات املصاحلة األخيرة  ــلت ح ــي القول بأن القيادة أفش وجاهة ف
ألنها تريد العودة للمفاوضات وال تريد أن تكون املصاحلة مع حماس 
ــول بأن حركة حماس  ــام املفاوضات، فيمكن باملقابل الق عائقاً أم
ــدن وحزبه الدميقراطي الذي  ــلت املصاحلة ألنها تراهن على باي أفش
يدعم جماعات اإلسالم السياسي املعتدل مبا فيه جماعة اإلخوان 
ــي تعززت حالة  ــي عهد أوباما الدميقراط ــلمني، وقد رأينا أنه ف املس
االنقسام وسيطرة حركة حماس على القطاع وهذا كان منسجما 
مع سياسات أوباما بنشر وتعزيز حالة الفوضى حتت عنوان «الربيع 

العربي» ودعم جماعات اإلسالم السياسي املعتدل.

د. ابراهيم ابراش

رأي

دبي / وكاالت / البينة الجديدة
 قال وزير اسرائيلي مقرب لرئيس الوزراء بنيامني 
ــبت املاضي إنه ال يعرف من الذي  نتانياهو الس
ــن  يقف وراء قتل العالم النووي اإليراني محس
ــران اصابع  ــك بعد ان وجهت اي ــري زاده وذل فخ
ــم اإليراني  ــرائيل.وتوعد الزعي ــام الى اس االته
ــبت املاضي  ــى آية اهللا علي خامنئي الس األعل
بالثأر ملقتل أبرز عالم نووي في إيران، مما أثار خطر 
اندالع مواجهة جديدة مع الغرب وإسرائيل في 
ــابيع املتبقية في والية الرئيس األميركي  األس
ــرائيلي تساحي  دونالد ترامب.وقال الوزير اإلس
ــرائيلية  ــة اإلس ــاة إن١٢ اإلخباري ــي لقن هنغب
«ليس لدي دليل عمن فعل ذلك. ال يتعلق األمر 
بأني ال ميكنني الكالم ألنني مسؤول، ليس لدي 
ــرائيلي  ــل فعال».وذكر راديو اجليش اإلس أي دلي
ــة التأهب القصوى في  ــرائيل رفعت حال أن إس
ــاء العالم بعد  ــع أنح ــفاراتها بجمي بعض س
ــل  التهديدات اإليرانية بالثأر، بينما قال املراس

ــات  ــة إن عملي ــة اإلذاعي ــكري للمحط العس
ــي على نحو معتاد.وأحجم مكتب  اجليش متض
ــل فخري زاده.  ــو عن التعليق على مقت نتانياه
وقال متحدث باسم وزارة اخلارجية اإلسرائيلية 
ــائل  ــى املس ــق عل ــوزارة ال تعل ــبت إن ال الس
ــي اخلارج.وتعهد  ــة املتعلقة ببعثاتها ف األمني
خامنئي مبواصلة عمل فخري زاده الذي تعتقد 
حكومات الغرب وإسرائيل أنه كان العقل املدبر 
ــري لصنع أسلحة.وقد يؤدي  لبرنامج إيراني س
ــارع الرئيس  ــم اإليراني، الذي س ــال العال اغتي
ــن روحاني الى اتهام إسرائيل باملسؤولية  حس
ــود للرئيس األميركي  ــى تعقيد أي جه عنه، إل
ــاء انفراجة حتققت  ــدن إلحي ــب جو باي املنتخ
ــبق باراك  ــع طهران خالل حكم الرئيس األس م
أوباما. وكان ترامب قد أعلن انسحاب واشنطن 
ــن االتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع طهران  م
ــدة على  ــي في تغري ــب خامنئ ــام ٢٠١٥.وكت ع
ــؤولني أن يضعوا  تويتر «يجب على جميع املس

قضيتني مهمتني بجدية على جدول أعمالهم: 
ــى تتمثل في متابعة هذه اجلرمية  القضية األول
ــة احلتمية ملنفذيها ومن أعطوا األوامر  واملعاقب
الرتكابها، واألخرى هي مواصلة جهود الشهيد 
ــاالت كافة التي كان  العلمية والتقنية في اجمل
يعمل عليها».واغتيل اجلمعة فخري زاده، الذي 
وصفته إسرائيل بأنه عامل رئيسي في مسعى 
ــة، عندما نُصب له  ــلحة نووي إيران المتالك أس
كمني قرب طهران حيث تعرضت سيارته لوابل 
ــفى حيث  ــه إلى املستش ــران. ومت نقل من الني
ــس اإليراني  ــه األخيرة.وقال الرئي ــظ أنفاس لف
خالل اجتماع للحكومة بثه التلفزيون إن إيران 
سترد «في الوقت املناسب».وأضاف «مرة أخرى 
ــريرة  ــتكبار العاملي الش ــادي االس تلطخت أي
ــد أبناء  ــي بدماء أح ــالء الكيان الصهيون وعم
ــوت فخري زاده  ــن»، مضيفا أن م ــورة والوط الث
ــران النووي.كما امتنع البيت  لن يبطئ عمل إي
ــة واخملابرات  ــاع واخلارجي ــا الدف ــض ووزارت األبي

ــدن االنتقالي عن  ــة األميركية وفريق باي املركزي
ــابق  التعقيب.وكتب عاموس يادلني املدير الس
ومدير  ــرائيلية  اإلس ــكرية  العس ــرات  للمخاب
ــن القومي  ــات األم ــرائيلي لدراس املعهد اإلس
ــران متيل إلى الثأر أو  ــواء كانت إي على تويتر «س
ــيجعل من الصعب  ضبط النفس فإن ذلك س
ــدن العودة إلى االتفاق النووي».ووافقت  على باي
ــرم عام ٢٠١٥  ــاق النووي املب ــران مبوجب االتف إي
على احلد من أنشطتها النووية في مقابل رفع 
ــن االتفاق  ــحاب ترامب م ــات. وفور انس العقوب
النووي عام ٢٠١٨ أعاد فرض وتشديد العقوبات 
ــادرات إيران  ــة مما أدى إلى انخفاض ص األميركي
النفطية وإصابة اقتصادها بالشلل. في الوقت 
نفسه عمدت إيران إلى تسريع وتيرة أنشطتها 
ــت أملانيا، وهي إحدى الدول املوقعة  النووية.حث
على االتفاق النووي، جميع األطراف على ضبط 
ــة دون عرقلة أي محادثات في  النفس للحيلول

املستقبل.
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ــني آل  ــتاذ محمد حس ــاعرالعرب االس ــي قصائد ش ــل ما ف أجم
ــي يصوغها باداء  ــاعرية الت ــاهد الوصفية الش ــني هي املش ياس
ــم االفكار  ــور وترتس ــى وتتراحب الص ــع املعن ــهل حيث يتس س
ــو. ولعل ذلك جاء نتيجة  ــائل فنية خالية من الترهل واحلش بوس
ــداث واملفارقات  ــره املليء باالح ــنوات عم ــة ملا اوجدته س طبيعي
ــثّ اليأس فيه من  ــل القدرة ويب من عبء ثقيل يرهق النفس ويش
ــابت بني طياتها  ــة وما اوجدته من لذة ابرقت فيه االمل وانس جه
ــتذوقه من جهة اخرى  ــه  وهيام اوحى له وجمال اس ــق ألهمَ عش
ــنني اال نقلة على جناح خياله  ــتغراق في تلك الس وما ذلك االس
من عالم االمس بكل همومه وتصوراته وبكل احاسيسه املتوثبة 
ــوة مزاوجاً  ــاط والنش ــباب املفعم بالنش ــق والغرام والش للعش
ــعور  ــره  فيتغلب عنده االنفعال ويتجذر فيه الش ــه بحاض ماضي
ــاعر سوف لن يكتفي  ــاقة  ألن الش ــيرة وش ة عس والوجدان مبَهمّ
ــرد االحداث ووصف حياة الكد والسعي فقط الن ذلك السرد  بس
ــتعرض  ــيكون جامداً ومفككاً وضيق النظرة بل البد له ان يس س
أثمن حلظات واغالها  واعز منتوج وأجوده مايجعل قصائده حتتشد 
بطبقة راقية من السرد املوضوعي الذي يضاف الى املوهبة االدبية 
( حتى انه بات يلتقط من صميم احلياة حلظات متوهجة لينقلها 
ــى قصيدة تنبض بروح احلدث  ــعرية فيحيلها ال الى مخيلته الش
ــعر ) يقول في  ــاة وعالم الش ــيط بني احلي ــه الوس ــع وكأن املتقط

قصيدته  (حنانيك ) من ديوانه (األمل الظمان ) :- 
ا لزمان الهزل في احلب آخرُ        وللّهو في روحٍ معذبة حدُّ  امَ

ولعل اغلب قصائد شاعرنا االستاذ هي تطبيق دقيق ملا اسلفناه 
ــاح الفكرة  ــوز واتض ــة فك الرم ــهولة التحليل ومعرف ــث س حي
ــرح زاخر باملشاهد الوصفية  ــوخ القضية فيها وكأنها مس ورس
ــور الوجدانية.ان  ــاني حافل بالص ــاعر وهو معرض انس حلياة الش
ــخصيته احليوية املعهودة حتى  ــاعرنا دائماً ما يطل علينا بش ش
ــاعر) حني  ــياً ( كما في قصيدته دنيا الش وهو يعاني انهياراً نفس
يغلب عليه  احلزن والقلق فيخاطب نفسه ليضع قرّاءه امام ارهاق 
ــديد متثّل به فما ان يتضح  لنا  حل به ووهن اضعفه واضطراب ش
اً  ــم تكن غلوّ ــم ان صوره العاطفية ل ــد احلياتي له حتى نعل البع
ــه يرفدها بالعشق تارة  ــجاماً تاماً لكل احاسيس وامنا كانت انس
ن ان ذلك   ــوف نتيقّ ــا بعبارات س ــارة اخرى ومييزه ــدم عليه ت وبالن
ــيرته بقدر ماكان نعياً مسبقاً لنفسه   ــاؤماً في مس لم يكن تش
ــه واعطته  ــا في قرّائ ــرت تاثيرا محكم ــة اثّ ــات دقيق ومصطلح
انطباعاً على ان شاعرنا اقل مايقال عنه  انه ... فحل.ان الصياغة 
ــا هو ناجت عن تاريخ  ــا بالطريقة التي نراها في قصائده امن وامتامه
حافل بالنشاط االدبي  وحافل مبعجم لغوي كبير جدا وقدرة على 
ــم لوحة فنية بفرشاة خاصة , فهو ما  التصوير الفني وكأنه يرس
ــي قصيدته اجنحة العمر  ــرع بالطيران بأجنحته ( كما  ف ان يش
ــا وهناك  وما  ــرة وانها مجرد نثير هن ــف انها قصي ــى يكتش ) حت
ــه وروض غريب الصمت منفرداً.واذ يتجول  هو اال هديل راعش بدم
شاعرنا بخواطره التي تثير الشجن لهذه املشاهد فانه يصهرها 
بقدرة فنان في بوتقة تتحول في اخر املطاف الى حقيقة مشاعر 
ــجل  ــي ميزانه اخلاص في حلظات تأمل وترقب تس ــو كفتها ف تعل

اللقطات التي تفتح نوافذ الشعور وتستقر في اعماق ذاته.
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ــور  ــة الدكت ــر الثقاف ــح وزي افتت
ــن رئيس  ــم نيابة ع ــن ناظ حس
ــى  مصطف ــتاذ  األس ــوزراء  ال
ــطي  ــي، مهرجان الواس الكاظم
بحضور وزراء التخطيط الدكتور 
ــي  ــم العال ــال والتعلي ــد بت خال
ــي الدكتور نبيل  ــث العلم والبح
ــادن  واملع ــة  والصناع ــم،  كاظ
ــز، والصحة  ــور منهل عزي الدكت
ــن التميمي، فضالً  الدكتور حس
عن سفيري فرنسا وبريطانيا لدى 
العراق، وبحضور عشرات الفنانني 
ــكيلي  التش ــن  بالف ــني  واملهتم
ونخبة من املثقفني، واإلعالميني 
اجلمهور  ــد  والصحفيني.واحتش
ــي قاعات  ــبت املاضي ف يوم الس
ــة الطابق  ــي واروق ــرض الفن الع
ــل  قب ــة  الثقاف ــوزارة  ل ــي  األرض
ــطي في  ــرض الواس ــاح مع افتت
ــر، وعزفت في  دورته الثالثة عش
ــمفونية  هذه االثناء الفرقة الس
الفن  ــن  ــة مقطوعات م العراقي
العاملي.ضم املعرض اكثر من ٣٠٠ 
عمل فني بني نحت وخزف ورسم 
ــى جدران  ــت عل ــت واصطف متاه
ــة. قاعات العرض الفني الرئيس

ــاح،  ــالل االفتت ــه خ ــي كلمت وف
ــة: ”ان مهرجان  ــر الثقاف قال وزي
الواسطي السنوي مهم واساس 
الثقافية  االنشطة  بعد تعطيل 
ــبب جائحة فايروس كورونا. بس

نسعى جميعا اليوم لتعزيز قامة 
العراق الفنية من خالل احتشاد 
ــر من فئات اجملتمع في هذا  الكثي
ــل بعضا من  ــان الذي ميث املهرج
ــكيلي العراقي  روافد الفن التش
املعروف بتاريخه الكبير واجنازاته 
الريادية، وفي هذا الفضاء شارك 

ــتى  الفنانني بش ــن  مجموعة م
ــذا  ل ــاليبهم،  واس ــم  اجتاهاته
والسياحة  الثقافة  وزارة  تسعى 
واالثار الى تفعيل دور الفن والفنان 
االجتماعية  ــاة  احلي في مفاصل 
ــذوق اجلمالي، وفي  ــره في ال وتأثي
ــه سوف جنعل من  السياق نفس
لتداول  ــال  ــبة مدخ املناس ــذه  ه
ــة  الدول ــات  ــي مؤسس ــن ف الف
الثقافي  ــاء  الفض وفي  العراقية 
ــي  عل ــان  واالجتماعي“.الفن
الطائي قال: ”املعرض فيه انتقاء 

ــماء هناك بعض  واالس لألعمال 
ــباب واعمال لكبار  االعمال للش
الفنانني، كما يعكس قوة الفنان 
التشكيلي العراقي، وبالرغم من 
ــها  الظروف الصعبة التي يعيش
استطاع ان يثبت وجوده، واشد 
ــى هذا  ــني عل ــد العامل ــى ي عل
ــارك جهودهم بطبع  املعرض واب
ــم وتوفير ونقل ونقاد  دليل ضخ
ــماء كبار الفنانني مثل اياد  وأس
ــة وغيرهم  ــدي وفناني احلل الزبي
ــة صحيحة وصحية  وهذه عالم

ــي  ــكيلي ف ــن التش ــار الف ملس
ــد  عب ــى  يحي ــات  العراق“.النح
ــال: ”كل جتربة  ــار احمد ق القه
ــت وجوده  ــان تثب ــا الفن ــر به مي
ــل املعارض  ــاحة الفن مث في س
ــرف ان  ــكل ع ــات، وال واملهرجان
ــز النهوض،  ــد ركائ ــان، أح الفن
ــذا الكرنفال  ــي ه ــده ف ــا اج وم
ــر ان هناك نهضة  الراقي الكبي
ــدة مواكبة للفعل اجلمالي  جدي
األخيرة  ــنوات  الس باألخص في 
ــات الفنانني  ــل تواجد مئ والدلي
ــان الفني“.اما  ــذا املهرج ــي ه ف
ــواري فذكرت  ــة  مليعة اجل اخلزاف
ــوم  ــذا الي ــتعدادات له ان ”االس
ــن  ــة م ــهر بداي ــذ أش ــدأت من ب
ــاركة، ومن  دعوة الفنانني للمش
ــاركة  ــول االعمال املش ــم دخ ث
ــار، وقد  ــة فحص واختب الى جلن
االعمال عن  ــات  ــتبعدت مئ اس
ــل ان يحافظ  ــاركة من اج املش
ــتوى  ــان على املس ــذا املهرج ه
ــكيل  الفني العالي حلركة التش
العراقي فكانت النتيجة معرض 
ــي الرقي  ــر وغاية ف ــر ومبه كبي
ــن العراقي  ــن حركة الف يعبر ع
ــا الدائم في  ووجودها وحضوره

حركة احلياة“.
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ــر احتوى  ــي كبي ــل أدب  بعم
ــارات  اإلش ــن  م ــر  الكثي
ــه  طريقت ــني  وتب ــدالالت  وال
ــف عن  ــعيه إلى الكش وس
ــه وتصوراته وبحثه عن  رؤيت
ــتطيع من  أضافة فنية يس
ــالق رؤيته كناقد  خاللها أط
رؤية  ــق  وف لواقعه  ــي  رئيس
ــص « حنني  ــي ن ــارد. فف س
ــوارس ص٨٣» يطلق عبد  الن
ــرمي صوته احلالم « عدت  الك
ــوقي  ــل ش ــد أحم ــال موع ب
ــدى إلى  ــوة الن ــم بغف الهائ
نهرٍ ارتدت ضفته حلة أيامنا 
ــارد  ــة». لقد عاد الس اجلميل

بذلك احللم يحمل تشوهات 
لتذهله  واالغتراب  ــنني  الس
ــه  لهفت ــقط  وتس ــة  الرؤي
ــر ويرى قاربه  أمام عراء النه
اجلميل الذي أودعه قصائده 
ــوب الوجه ليقف حائراً  مقل
املتمثل  ــي  واملاض بني احللم 
واحلاضر  السنني  بتشوهات 
ــة  رصاص ــكته  أس ــذي  ال
ــه»  خطوات ــر  آخ ــكنت  أس
ــر  ــن آخ ــة م ــر أن رصاص غي
ــر  آخ ــكنت  أس ــارع  الش
ــص  الن ــل  تخل ــوات».  اخلط
ــة  ضمائري ــة  صوتي ــل  جم

ــعرية  ش ــة  بلغ ــا  أطلقه
احليرة  ــة  ــلة مخاطب سلس
ــك الواقع وحزنه  ــم بذل واألل
ــم ما تبقى من عروق  « أهش
أنشد   » واندهاشي»  حيرتي 
لهفتي ملوجٍ يرسيني ملرافئ 
ــص  ن ــا  يلحقه ــال».  اجلم
ــي ص ٨٧»  آخر «طقس عبث
ليفاجئنا السارد بفجائعية 
ــد غني بالبترول  الفقر في بل
ــدق عبر  ــف، أح ــر لطي « ال أث
ال  ــة،  أرجوح ال  ــذة،  الناف
ــع إلى  ــوى، أتطل ــة حل قطع
ــماء، غيوم داكنة». هنا  الس
ــى الرؤية الواضحة  ينقلنا إل
ــب احلدث  ــي صل ــا ف ويدخلن

أن  ــوم  فاملعل ــي،  القصص
ــب عليها اللون  ــوم يغل الغي
ــي  ــون الدخان ــض أو الل األبي
ــذي حولها  ــا ال ــف فم اخلفي
ــى لون داكن، أهو  في نظره إل
ــه،  ــع املرير الذي يعيش الواق
ــرات  واملتغي ــد  البل ــع  واق أم 
االجتماعية، والربط بني غنى 
ــد البترولي وانعدام وقود  البل
ــاً  ــة وهو ال ميلك فلس التدفئ
ــد  ملوق ــب  تتأه ــر  تنتظ وأم 
الدفء وأب عاجز مسجى بال 
ــن املفارقات  ــح وذلك م مالم

الغرائبية ملثل هكذا بلد. لقد 
ــاص والروائي عبد  ــق الق أطل
الساعدي مبجموعته  الكرمي 
القصصية» عودة البلشون» 
املذهول  ــري  الضمائ الصوت 
من واقع مرير يعيشه شعب 
ــر  ــى عص ــم ويتمن كان يحل
ــس كل ما  ــن لي ــد، ولك جدي
ــه، لقد  ــتهيه املرء يدرك يش
ــن احليرة  ــر عبد الكرمي  ع عب
الرافض  ــه  بصوت واالندهاش 
ــة  ــعرية املوجع ــه الش ولغت

التي برز فيها.

متابعة / البينة الجديدة

يفتتح بجاليري تناغم الفن، في 
مركز أدهم للفنون، مبدينة جدة 
السعودية، هذا األسبوع معرض 
«جواهر اخلريف» السنوي، والذي 
ــاركة ٥٨ فنانا وفنانة  يقام مبش
السعوديني. ــكيليني  التش من 

ــكيلي، خالد  وقال الفنان التش
الفني للمعرض،  املنسق  عقل، 
إن «جواهر اخلريف» وهو معرض 
ــرف عليه الفنانة  ــنوي، تش س
ــان  قرب ــة  مطلوب ــكيلية  التش
مديرة جاليري تناغم الفن، يُعد 
مناسبة فنية يعبر من خاللها 
ــاعرهم  ــكيليون عن مش التش

ــف، ويرصدون  ــل اخلري جتاه فص
ــرار الكثير من  ــره علي غ مظاه
ــة  األدبي ــوص  والنص ــات  الرواي
ــاول فيها  تن ــي  الت ــعرية  والش
الكثير من األدباء تساقط أوراق 
ــل  ــهده فص ــا يش ــجر وم الش
ــر الطبيعة  ــن مظاه اخلريف م
ــى أن  ــار إل ــل أش وتغيراتها.عق
ــاول خاص  ــل اخلريف له تن فص
ــدى الفنانني  ــة متميزة ل ومكان
التشكيليني عربيا وعامليا، وهو 
ــه فصل  ــول، لكنّ ــث الفص ثال
ــول العام،  ــع فيه كل فص جتتم
ففيه يتساوى الليل مع النهار، 
ــعة  ــع أش ــر م املط ــح  ويتصال
ــوياً، وفيه  ــمس فيأتيان س الش

جتتمع برودة الشتاء دومنا قسوة، 
ــاف،  جف ــا  دومن ــف  الصي ودفء 
ــد الصيف  ــل يأتي بع وهو فص
ــه أول املطر  ــاً للخير.. ففي جالب
ــة جمال  ــه نهاي ــاء، وكأن والنم

ــا قالت  ــال آخر.فيم وبداية جم
ــكيلية مطلوبة  ــة التش الفنان
ــيتحول  ــرض س ــان، إن املع قرب
ــنوي،  س ــي  فن ــان  مهرج ــى  إل
ــرب والعالم،  ــع فناني الع يجم

وذلك في إطار السعي لتحويل 
ــى منطقة جذب  مدينة جدة إل
ــون، وكل الفنانني من  لكل الفن
أرجاء األرض كافة.ولفتت قربان 
ــيجمع عدداً  ــى أن املعرض س إل
ــكيلية  كبيراً من األعمال التش
ــر الطبيعة  ــي تتناول مظاه الت
وجمالها في فصل اخلريف حتت 
ــى أن  ــارت، إل ــقف واحد.وأش س
املعرض يشارك به هذا العام ٥٨ 
ــة من كبار الفنانني،  فناناً وفنان
ــكيلية  ــوز من احلركة التش ورم

السعودية.
ــكيلية  التش ــة  الفنان ــول  وتق
السعودية سلوناس داغستاني، 
إن املعرض بات مناسبة سنوية 

ــة،  الفني ــاط  األوس ــا  تنتظره
ــرة  ــة كبي ــي مبكان ــات يحظ وب
بفضل اجلهود اخمللصة للفنانة 
ــرة مطلوبة  ــكيلية القدي التش
ــة جاليري «تناغم  قربان، رئيس
ــتضيف  ــم واملس ــن» املنظ الف
ــة  ــود اخمللص ــرض، وباجله للمع
ــز  املتمي ــكيلي  التش ــان  للفن
ــل. وأنه يقام في مركز  خالد عق
أدهم للفنون مبدينة جدة، والذي 
ــذب لكل الفنانني  صار مركز ج
مبختلف توجهاتهم ومدارسهم 
ــرض الذي  ــر أن املع الفنية.يذك
سيستمر أسبوعاُ، يضم أعمال 
نخبة من الفنانني التشكيليني 

السعوديني،

ال يوجد كاتب كبير وال 
كاتب صغير وإمنا يوجد 
عمل أدبي كبير وعمل 
أدبي صغير، فأنطلق 
القاص والروائي عبد 
الكرمي الساعدي صوتاً 
يعكس واقعاً اجتماعياً 
وثقافياً وسياسياً في 
جتربته القصصية « عودة 
البلشون» وهي مجموعة 
قصصية صادرة عن دار 
أمل اجلديدة سنة ٢٠١٨  

قراءة / رسول يحيى

6ثقافية

زوات جميل حمدو

في زمن ما...
اليعترف بدين احلب

ورغم متادي اهل اللوعة واألشواق 
واألحزان

ادعوك.....
ــه بعيدا..ولنبحث عن  لنرحل عن
ــكب  ــت من س ــد أخضر..ينب وع

دموع الورد..ومن عطر الريحان...
ــاءات العمر  ــه فض ــاب في عن غ
ــي  ف ــة  كالنجم ــو  الغافل...تغف

جضن الليل الدامس...
ــهد  احلزن..لنش ــدن  م ــل  ندخ
ــق ونستعصي  فيض دماء العش

النسيان
في زمن ما...

اليعرف معنى احلب
ــن زهرة  ــئلة ع ــداك بأس تضج ي
ــب دفاتر  ــي عش ــل ضائعة...ف ف
ــن ذاتك يا  ــقك...فلتتجرد ع عش
ــوائيتك  ــان...وتوحد مع عش إنس

األزكى عطرا..
ولتبحث عن ساقية عذراء..

ولم يعكر القهر ماء صفاها.
تبوح بسر اإلميان املكنون..بنبض 
ــادة من اهل العشق.. قلوب الس

ــة  واإلميان..كفراش اللهفة  واهل 
حثل هاربة...آتيك ومن عنق زجاج 
ــف  ــحاب الصي ــر س اللهفة..عب

السافر...
إني قارئة الفنجان..

من يقرأ كف الغرافة؟!
من يفهم لغز يديها؟!

وهي تلوح بني يدي قصيدة شوق 
عابرة كل األزمان
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عزيز الشعباني
ــاعة، قادتني  ــد انفجار األمس بس بع
ــد  ــيه بفق ــق أواس ــى صدي ــاي إل قدم
ــترك،  ــمنا املش صديقنا الثالث، قاس
ــذاجة  س أيّ  أدري  ال  ــا،  مودتن ــوأم  وت

دفعتني ألسأله:
- كيف تتصور حياتنا بعده؟

ــث  ــده تعب ــاً وي ــي صامت ــل صديق ظ
ــاي)، حاولت أن أصرف  بـ(إستكان الش
ــى دموعنا،  ــي ال تتالق ــري عنه، ك بص
ــكيلية  فرأيت على مكتبه لوحة تش
ــا الراحل،  ــد أهداها له صديقن كان ق
ــم من رحم  ــد والدة العال سّ ــة جتُ لوح
ا  واحد.عدت أنظر إليه، وجدته محملقً
ــى  ــاء الغرفة بنظرات من أس في فض

ــه باالحمرار،  ــرة وجه نت بش ــد تلوّ وق
ــت بليغ..  ــي صديقنا بصم ــه يرث وكأن
ــوع، نوع من ذلك  صمت أبلغ من الدم
ــذي يتغلغل في  ــق ال ــت الناط الصم
ــا يتغلغل صوت  أعماق األعصاب كم
ــف الدماغ.يا  ــذار في تالفي صافرة اإلن
إلهي كيف أمحو سذاجة سؤالي من 
ــل يجوز التعديل أو  دائرة انفعاله؟.. ه
احلذف؟في هذه األثناء باغتني بصوت 
 ، ــسّ حت ــكاد  ت ال  ــرخة»  «بش ــت  خاف
ــديد  ــه انبعث من جهاز ش وكأن صوت
ــه ميينًا  ــس وبعد أن حترك رأس التحس
ويسارا وكأنه فرغ للتو من صالة قال:-
ــن ذاكرتنا ولكن، هل  ــاره لن متحى م آث

سيكون االنفجار األخير؟

متابعة / البينة الجديدة
 أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
ــد  األح االول  ــس  ام ــارات  اإلم ــي  ف
ــرع اآلداب في  ــة الطويلة لف القائم
دورتها اخلامسة عشرة والتي ضمت 
١٢ عمال من لبنان والسعودية ومصر 
والكويت والسودان والعراق.وضمت 
ــة  روائي ــال  أعم ــعة  تس ــة  القائم
ــة  ــاة) للبناني ــق احلي ــي (أن تعش ه
ــوش)  احل ــوه  و(وج ــح  صب ــة  علوي
ــني  ــني علي حس ــعودي حس للس
ــافرين) للمصري عزت  و(غرفة املس
القمحاوي و(األميرة واخلامت) للبناني 
ــر عنايات  ــيد الضعيف و(في أث رش
ــال. إميان مرس ــة  للمصري ــات)  الزي
ــعودي  ــك) للس ــفر برل ــا (س وأيض
ــن  و(حدائقه ــوي  العل ــول  مقب

ــة إدريس  ــة جنم ــة) للكويتي املعلق
ــري محمد  ــاف) للمص ــب أري و(طبي
ــي)  ــوراة املتنب ــل و(ت ــي قندي املنس
ــل. مهله ــد  عب ــم  نعي ــي  للعراق

ــة دواوين  ــت القائمة ثالث كما ضم

ــه) للمصري  ــعرية هي (ما أنا في ش
ــيان)  ــهاوي و(مقام نس ــد الش أحم
ــعودي محمد إبراهيم يعقوب  للس
ــودانية  و(إذ همى مطر الكالم) للس
أعلنت  اجلائزة  ــت  روضة احلاج.وكان
ــابيع القليلة املاضية عن  في األس
ــي فروعها  ــة لباق ــة الطويل القائم
والدراسات  و(الفنون  (الترجمة)  في 
ــئة)  النقدية) و(أدب الطفل والناش
ــاب) و(التنمية وبناء  ــف الش و(املؤل
ــي  ف ــة  العربي ــة  و(الثقاف ــة)  الدول
ــتقبلت اجلائزة  اللغات األخرى).واس
ــرة ٢٣٤٩  ــة عش في دورتها اخلامس
ــيحا في مختلف الفروع وهو  ترش
ــة  ــه األمان ــت عن ــذي قال ــدد ال الع
ــزة إنه «العدد األعلى  العامة للجائ

من الترشيحات في تاريخها».

تبارك احمد
على غير عادتي

نفضتُ احلننيَ من معطفي القدميِ

نوبةُ االستياءِ
التي الزمتني

لم أبالِ بها
ومسحتُ أنّات

بقهقهاتٍ متبلدةٍ
بذلتُ الكثيرَ

على سرابٍ عابرٍ
ا كان شيئًا بشعً

ثغراتَ  لتمحي  املعتدلة  ذاتكَ  تروَّضَ  أن 
اآلخرينَ

هكذا إذًا

لم تكنْ سوى خبطةٍ زائفةٍ
لن منضيَ سويةً

بتوبيخاتٍ  القلبَ  هذا  سأرشو  لكنّي 

كاذبةٍ

كونِ تْ بنيَ تزاحماتِ السُّ غصّ
ا  تارةً أهوى وأخرى أحلّقُ بعيدً

لذا على مهلِكَ
وأنت تخيّطُ شقوقَ وحدتي

الداكنة  لبقعي  ا  شمسً جعلتُكَ 
ونسيتُ إنّ للشمسِ غروبًا
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ما وراء الحدث

البينة الجديدة / وكاالت
ــدة، الالعب األقل  ــات املتح أوالً، الوالي
ــب األكبر. رمبا  ــاركة لكنها الالع مش
ــق الرئيس دونالد ترامب كل  يبذل فري
ــتفزاز وإضعاف  ــعه الس ــي وس ــا ف م
ــن الصراع  ــددين اإليرانيني، لك املتش
ــع مع طهران ال يتماشى متاما  الواس
ــدى. إنهم  ــة امل ــم طويل ــع أجندته م
ــتان  أفغانس ــادرة  مبغ ــغولون  مش
ــعوا إلى  ــد س ــرعة. لق ــراق بس والع
ــن  ــي ال تنتهي.وم ــروب الت ــاء احل إنه
ــامل مع  املرجح أن يؤدي الصراع الش
ــدالع حريق آخر، مع وجود  إيران إلى ان
ــة  باملنطق ــني  أمريكي ــيني  دبلوماس
وإسرائيل في خط النار أمام صواريخ 
حزب اهللا أو الصواريخ اإليرانية بعيدة 
املدى. وسوف تتصاعد بسرعة، ولهذا 
السبب لم تصل اإلجراءات األمريكية 
إلى حد ضرب إيران نفسها. تريد إدارة 
ــد ترامب إثارة أكبر قدر ممكن من  دونال
الكراهية جلعل املصاحلة املستقبلية 
ــاطة.ولكن  بس ــكل  ب ــتحيلة،  مس
ــا خطأ في تقدير  ــا يكون هذا أيض رمب
ــد  ــذي ق ــا وال ــة واليته اإلدارة املنتهي
ــة. يريد  ــي النهاي ــا ف ــد خليفته يفي
ــدن إعادة  ــو باي ــب ج ــس املنتخ الرئي
ــام ٢٠١٥،  ــووي لع ــالق االتفاق الن إط
ــع قليالً  ــذي يفترض أن يكون أوس وال
ــر، إن أمكن.  ــروط أكب في نطاقه وبش
لقد أوضح ذلك بالفعل. إنها مسألة 
ــالل ذلك  ــر إيران خ ــد تضط وقت، وق
ــاوالت عدوانية  ــت إلى حتمل مح الوق
ــا تبدو غير  ــا، جلعله ــرى إلحراجه أخ
ــها وكبار  قادرة على الدفاع عن نفس
ــكل صحيح، حتى  ــؤوليها بش مس

ــة على طاولة  ــرى اجلميع في النهاي ن
ــدم بايدن  ــق تق ــن يعي ــات. ل املفاوض
ــرة من التوتر  ــو التقارب نوبة كبي نح
ــاء اللوم على  ــاء، وميكنه إلق والبغض
ــل تفضيال  ــدمي صفقة أق ــب وتق ترام
ــا، على  ــيء.إيران أيض ــاف كل ش إليق
ــت  الرغم من ضوضاء صقورها، ليس
ــل صراع  ــا من حتم ــع ميكنه في وض
كامل. دمر فيروس كورونا مدنها وكبار 
مسؤوليها. اقتصادها في حالة يرثى 
لها. وخسرت أبرز شخصية عسكرية 
لديها في يناير/ كانون الثاني املاضي، 
ــليماني، الذي قتلته  ــم س وهو قاس
طائرة أمريكية بدون طيار خارج مطار 
ــكل  بغداد، ولم تنتقم إيران بعد بش
ــك اإلهانة، رغم تعهدها  علني من تل
ــرب  ــرة احل ــنبَّ فك تت ــم  ل إذا  ــك.  بذل
ــل، فال يبدو  ــاملة على ذلك القت الش
موت فخري زاده مبثابة سبب للحرب. 
تلوح في األفق انتخابات رئاسية في 
ــن  ــيواجه فيها الرئيس حس إيران س

ــعون لتغيير  ــددين يس روحاني متش
املوقف املعتدل للحكومة. ومع ذلك، 
من املرجح أن تكون أكبر مشكلة في 
االنتخابات هي املشاركة املنخفضة. 
ومن غير املرجح أن تؤثر نتائجها على 

صانع القرار احلقيقي في إيران، املرشد 
ــن  ــي خامنئي.م ــة اهللا عل ــى آي األعل
ــة إيران طويلة األمد،  الواضح أن خط
ومشبعة باالعتراف بأنها ستخسر، 
ــامل مع الواليات املتحدة  في نزاع ش

وإسرائيل واحللفاء اآلخرين املناهضني 
إليران في املنطقة، باملعنى التقليدي، 
ــي إحلاق ضرر  ــبب فقط ف بينما تتس
ــه خصومهما.احلرب  ميكن أن يتحمل
ــران على  ــبة إلي ــى لها بالنس ال معن

اإلطالق. لذلك، سنرى مطالب ضخمة 
ــيء في ردها  ــرة للثأر، لكن ال ش ومثي
ــيتطلب رداً مضاداً من أعدائها. مت  س
ــابات على سليماني  إجراء هذه احلس
ومن غير املرجح أن تتأثر مبقتل فخري 

ــوى  ــمع به س ــو رجل لم يس زادة، وه
ــتمرة  ــذه االغتياالت املس ــل. ه القلي
ــا محرجة  ــؤولني األكثر تأمين للمس
فقط، وجتعلهم يتساءلون مرة أخرى 
عن التغييرات التي ميكنهم احلصول 
ــا إلى  ــذا يقودن ــن بايدن.وه ــا م عليه
إسرائيل، اخلصم املفترض أنه يحاول 
دفع اجلميع إلى القتال. أخبرنا رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو أن «نتذكر هذا 
ــم» فخري زادة في خطابه الذي  االس
ــف برنامج إيران  يروج للمواجهة لوق
النووي في نيسان ٢٠١٨. من الواضح 
ــرائيل أن تظل  ــة إس ــه من مصلح أن
ــة الوحيدة في املنطقة،  القوة النووي
كما هو بصراحة من مصلحة اجلميع 
ــلحة  أن يكون العالم خاليا من األس
ــرائيل أيضا ليست  النووية. لكن إس
ــة  خاص اآلن،  ــذروة  ال ــة  حال ــي  ف
ــاق نتنياهو  ــر بآف ــا يتعلق األم عندم
انتخابات  ــه  ــه يواج إن ــية.  السياس
محتملة أخرى العام املقبل، وخسارة 

حليفه الرئيسي دونالد ترامب، الذي 
ــاء اليمني  ــده إلرض ــذل قصارى جه ب
ــرائيل في  ــب إس ــرائيلي.لن ترغ اإلس
املضي مبفردها ضد إيران. لن ترغب في 
حتمل صواريخ من شمالها وشرقها، 

ــدى تقدم أنظمة  بصرف النظر عن م
ــا يكون  ــة بها، عندم ــة اخلاص احلماي
مستقبل نتنياهو السياسي غامضا 
ــرائيل وراء هذا  ــة. إذا كانت إس للغاي
ــم التي لم  ــب املزاع االغتيال، بحس
ــالتها لها ثالثة  تعلق عليها، فإن رس
ــتعداء صقور إيران  أهداف. نعم، الس
وتقليل احتمالية جناح الدبلوماسية.
ا رسالة مفادها أن  لكنها ترسل أيضً
ــوا جيدين جدا في  ــور إيران ليس صق
ــخصياتهم، وأن  ــن أهم ش الدفاع ع
ــالة  ــل رس صقور إيران ضعفاء. وترس
أيضا إلى إدارة بايدن القادمة.بالنسبة 
ــح أن نتنياهو  ــق بايدن، من املرج لفري
ــكلة يجب حلها أكثر من كونه  مش
ــير في تلك  ا، وهذا االغتيال يش حليفً
العالقة املتصدعة احملتملة مع الرئيس 
األمريكي اجلديد إلى أن إسرائيل ميكن 
ــياء مفيدة وعدوانية في  أن تفعل أش
ــت األبيض. إنه ال  ــه للبي الوقت نفس
ــرطي اجليد،  يعيق أن يكون بايدن الش
ــيء للتو  ــرطي الس بعدما أظهر الش
ــن املوارد  ــن أن يقتل أحد أثم ــه ميك أن
ــرية إليران في ضواحي طهران. البش
ــرق األوسط في التقلبات  يتفوق الش
ــدة واخلطابات  ــات املتصاع والتعصب
ــرة، على أي جزء آخر  واألفعال املتفج
ــروب حتتاج إلى  ــم. لكن احل من العال
ــكل  ــتعل بش كل األطراف لكي تش
ــات املتحدة  ــران والوالي وإي ــح.  صحي
ــبب ملح  ــرائيل ليس لديهم س وإس
ــن احملتمل أن  ــك، م ــراع اآلن. لذل للص
ــات احلربية  ــن التحريض ــرى املزيد م ن
ــهر املقبلة، ال  ــر الفعلية في األش غي

يسعنا إال أن نأمل ذلك.
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جالل االسدي

ــراع ، وتزفر  ــدأت ريح احلرب متأل الش لقد ب
ــها العفنة . واخذت السنة اللهب  انفاس
تولد من جديد ، لتقذف مبنطقتنا في اتون 
اجملهول . لتذكرنا بحروب املنطقة الكبرى 
في القرن التعيس املاضي ! كأننا مقدر لنا 
بان نسبح وسط نهر من الدماء ، ال يتوقف 
ــف لهاثاً ، وال  ــي حياة ال تك ــن اجلريان ف ع
ــرف هدوءً ، في كون مختل املوازين !هل  تع
 ٥٢ B متالزمة حتريك القاذفة االستراتيجية
الى املنطقة ، ومجموعة حاملة الطائرات 
ــووي االيراني  ــال العالم الن ــز ، واغتي نيمت
ــبب ؟ والذي  ــاءت دومنا س ــن زادة ج محس
ــتعلة  صب اغتياله الزيت على النار املش
ــد يكون الصاعق لهذه احلرب ان جترأت  ، وق
ــران ، وقامت برد فعل ثأري منتظر من اي  اي

نوع ، ليكون مبررا لشن حرب كبرى عليها 
، وهو ما تخشاه القيادة االيرانية احملصورة 
بني عجز الرد ، ومهانة احلادث اجللل ، ان مر 
ــب يشفي غليلها ، و يحفظ  دون رد مناس
ــعبها ، ومن  لها كرامتها املهانة ، امام ش
ــيكون كل ذلك ،  هم على خطها ؟هل س
ــزءً من صراع محتدم  ــا كان مخفيا . ج وم
ــني متنافرتني ، قد يكون هذه املرة  بني ارادت
مقدمة الى صدام حتمي حارق كاجلحيم 
ــطر االكبر من املهلة  ــد ان مضى الش ، بع
ــة الدارة ترامب املتهورة ،  القصيرة املتبقي
ــابات معينة - فيما تبقى  والعازمة - حلس
ــة القوة  ــرض هيب ــى ف ــن وقت عل ــا م له
ــة ، وكبريائها املهان في املنطقة  االمريكي
ــيات التابعة لها  من قبل ايران ، وامليليش
ــره … لتكون فرصة رمبا لن  في العراق ، وغي
تتكرر ، لتدمير قدرات ايران النووية ، وكسر 
شوكت اذرعها االخطبوطية في املنطقة 

ــاء القلقني من  ــني احللف ــاء ، وتطم ، الرض
ــكرية االيرانية ،  متدد ، وتنامي القوة العس
ــريك االستراتيجي اسرائيل  واهمهم الش
ــي هذه الضربة  ــارك ف ، الدافع ، ورمبا املش
ــت ، واجلهد في  ــد تبديد الوق ــة بع . خاص
عقوبات اقتصادية امريكية ال طائل منها 
ــوتها  ــلها ، بالرغم من قس ــت فش ، اثبت
ــاد التاريخي  ــرخا في العن دث ش في ان حتُ
ــي املعروف !ام هي مجرد لعبة حرب  االيران
ــث الرعب في  ــا ب ــد منه ــية القص نفس
ــم . لتذكيرهم  ــص االيرانيني ، وغيره فرائ
بقوة املارد األمريكي املدمرة ، وما سيناريو 
العراق ببعيد عن الذاكرة ، او رمبا لتحريك 
ــنة ملمارسة مزيدا من الضغط  املياه اآلس
ــؤدي الى  ــازالت قد ت ــى تن ــول عل ، للحص
ــروط اخرى  ــد على ش ــاوض من جدي التف
ــي ادارة  ــبة - ف ــا امريكا مناس ــد تراه ، ق
ــم اخملالب  ــه بايدن - لتقلي ــب او خلف ترام

االيرانية النووية ، والصاروخية باخلصوص 
ــارها  دون حرب ، ال ميكن التحكم في مس
ــوض ، وخطورة  ــو من غم ــف ال يخل ؟املوق
ــدات االيرانية الى كل  ــة بعد التهدي خاص
ــن  ــن زادة ، وم ــال محس ــني باغتي القائم
ــارة واضحة الى  اعطى االمر بذلك في اش
ــتفيد االول من االغتيال ،  ــرائيل ، املس اس
وما قد يُحدثة من رد فعل قد يُخرج االمور 
ــا ، ويوجهها وجهة اخرى غير  عن نصابه
متوقعة ! وال ميكن عندها التكهن بالهزات 
ــتصاحب اي  ــة الكارثية التي س االرتدادي
ــل صدامي بني الطرفني ، وما بعده ، اذا  فع
ــت ريح االحداث قد غيرت اجتاهها الى  كان
اماكن اخرى خطيرة ليست في احلسبان ، 
خاصة اذا وقعت إيران في احضان اليأس ، 
ــة تفاوت القوتني الهائل ، الذي قد  وحقيق
ــعال املنطقة املشتعلة  يدفع بها الى اش

اصال ، وعلي وعلى اعدائي!.

طالب واعي الربيعي
ــعار الوطنية واالصالح  ــي ش ــتخدم السياس في العراق يس
ــاعدهم على خداع  ــتخدم الدين ليس لتصدقه الناس ، ويس
ــي العراق لقد  ــة ووقاحتها ف ــهم ، يالقباحة السياس انفس
ــاد ، فمن اغتياالت تطال  ــت حزننا في العراق ثالثي االبع جعل
شبابنا ألن حبهم لبلدهم وشغفهم باحلرية يفضح التزييف 
ــتخدام الدين ، الى ازمة الرواتب  السياسي لوعي الناس باس
ــات والعجز واالتباك احلكومي الفاضح ، الى الفايروس  واخلدم
ــاد  ــتبيحه الفس ــع صينيا الفتاك واملريع ، الى أمن يس املصن
ــلح ، انها واهللا نكبة متكاملة األركان . كل ذلك ويطلب  املس
ــون !! هذه  ــم مصلح ــاس تصديقهم انه ــن الن ــة م الساس
ــة والزعامات احلزبية ملزيد  ــر حاجة الساس التناقضات تفس
من الكذب القناعهم بانهم الزالوا ميلكون بقايا شرف وضمير 
كي اليتم اسقاطهم وايداعهم الزنازين لدفعهم بالعراق الى 
ــبب  ــض والضعف والفقر واملرض واجلوع والضياع بس احلضي
الصراعات العبثية والتزاحم على املواقع واملناصب والسرقة 
واالثراء اللعني ، هؤالء الساسة وتلك الزعامات يجب ان تطبق 
ــم اآلية القرآنية (( أن يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم  عليه
ــم من خالف او ينفوا من األرض )) . ان كذبهم املعروض  وارجله
ــف وضوحا يوما بعد  ــواق اخلديعة االنتخابية يتضاع في اس

آخر ويؤكد ان نظرية اصل السياسي قرد قد مت اثبات صحتها 
ــة عراقيا وذلك تبعا للنتائج املأساوية  في مختبرات السياس
ــن واملذهب  ــن الدي ــم الدفاع ع ــراق باس ــها الع ــي يعيش الت
ــة االقتصادية وامتالك  ــداع في العمل على التنمي وليس االب
التكنلوجيا واملعلوماتية والتطوير املعرفي واالبتكار العلمي 
ــة  ــروط القوة وبناآتها . واضح جدا ان بعض ساس ــازة ش وحي
العراق وزعاماته احلزبية الميلكون امكانية قراءة الواقع وفهم 
التاريخ واالدراك السياسي واين ومع من تكمن املصالح العليا 
ــة للنهوض واالرتقاء  ــروط الكلي ، واال فالعراق ميتلك متام الش
الى مصاف الدول الكبرى واملرفهة بسنني معدودة ما الميلكه 
ــاءه في الفاو  ــي الى مين ــن موقعه اجليوسياس ــد آخر ، فم بل
ــى خزين الطاقة  ــتراتيجي لالقتصاد العاملي ال وموقعه االس
ــنة قادمة  ــني س الهائل وحاجة الصناعات العاملية له خلمس
ــرة العددية  ــخ الى الوف ــدد احلضاري الراس ــى العمق والتع ال
الشبابية للشعب العراقي (دولة شابة) الى كثرة االكادمييني 
ــة الثقافية واالدبية  ــى التجربة احليوي ــي اجلامعات ال وخريج
ــعة للعراقيني الى الذكاء املميز للفرد العراقي  والفنية الواس
ــات  ــل العراقي املفكر الى املؤسس ــي والعق ــى نخبة الوع ال
ــية  ــتعدادات النفس ــكرية العتيدة الى االس األمنية والعس
ــاء الى اخلبرات  ــي العمل والعط ــان العراقي ف املؤهلة لالنس

ــك قانون الوفرة  ــا العراق اضف لكل ذل ــزة التي ميتلكه الناج
ــا وصناعيا  ــا اخلام زراعي ــة العراق ومواده ــل في طبيع الفاع
يضاف الى ١لك استعداد الدول املتقدمة تكنلوجيا وصناعيا 
ــالت من منصة  ــراق ان هو اتخذ قرار االف ــاندة الع وماليا مبس
ــاء الدولة  ــروط بن ــلمني .ان ش ــامل للعرب واملس التردي الش
ــة قائمة وجادة وواقعية والتي متكنها ان تصبح بناية  العراقي
ــرق االوسط ،  ــرف على امن منطقة الش ــاهقة تش امنية ش
وتتحول حملور اقتصادي وباقي دول املنطقة اطراف معززة امنيا 
ــروط العيش  ــا مما يؤهلها ان تفرض على اجلميع ش واقتصادي
ــتقرار  ــخة واس ــالم وتنمية اقتصادية ورفاهية راس بأمن وس
للمنطقة والعالم ، بعيدا عن روح النصر امللعونة واملعنويات 
ــار األرض .  ــى صناعة احلياة واعم ــي تقدمي املوت عل ــة ف الزائف
ــؤال قائم هل ميكن لقرد سياسي في عملية  ولكن يبقى الس
ــخ نفسه انسان يحب العراق ويعمل  حتول بايولوجي ان ينس
ــه وايتامه ، وهل  ــأنه ويعطف على فقراءه وارامل ــى رفع ش عل
يستطيع التغلب على طبعه القردي الغريزي في حب الزعامة 
ــك  ــداع تابعيه من نفس فصيلة القرود احلزبية ؟! ان الش وخ
ــي  في ذلك يبقى يلف اركان العراق االربعة حتى نرى السياس
يسعى الى التدين وليس متدين ميارس العهر السياسي والى 

ان يتطهر شعار الوطنية كفضيلة للفاسدين .
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د . أزهار قاسم محمد أمني

ــش فيه قمة  ــذي نعي ــر احلديث ال ــل العص ميث
ــور الذي مثل  ــي ذلك التط ــور التكنولوج التط
ــرية املبدعة ولهذا  خالصة إنتاج العقول البش
ــاً ألنه يؤكد  ــد التعليم التقليدي مجدي لم يع
على اجلوانب الشكلية والنظرية وعلى احلفظ 
ــة الطلبة  ــه جتاهل طبيع ــا ان ــميع كم والتس
ــية تبدو  ميولهم ورغباتهم جعل احلياة املدرس
في أعينهم جافة ومملة . ولم متنحهم الفرصة 
ــلبيتهم داخل  ــر طاقاتهم مما زاد من س لتفجي
ــروف فالتربية  ــي. وكما هو مع ــف الدراس الص
ــاب الطالب  املنتجة هي التي تعمل على اكس
ــن التعامل مع اآلخرين وإثراء  القدرة على حس
ــره اإلبداعي وإن التعليم  ــه ، وتنمية تفكي قدرت
ــه فعاالً  ــت من ــا جعل ــطة التكنولوجي بواس
ــذه التكنولوجيا  ــاً عن طريق ما حتدثه ه ومتقن
ــم . ودور املدرس لم  ــي عملية التعل ــن تغير ف م
ــم الى أذهان  ــل املعرفة واملفاهي ــد مجرد نق يع
ــاة طبيعتهم،  ــة ، ولكن تعدى الى مراع الطلب
ــروق الفردية بينهم  ــار الف ــذ بنظر االعتب واألخ
ــاليب التدريس ، ويعد  ــوع في طرائق وأس والتن
ــتراتيجيات احلديثة  ــج من االس التعليم املدم
ــاً محل  ــدأ يحل تدريجي ــس حيث ب ــي التدري ف
ــات التعليمية  التعلم االلكتروني في املؤسس
ــوي  ــم الترب ــاليب التعلي ــال ألس ــد مكم ، ويع

ــات ليس هدفاً  ــة املعلوم ــة ، إن تقني االعتيادي
ــيلة لتحقيق  ــل هي وس ــد ذاتها ب ــة بح أو غاي
ــتعداً  أهداف التعليم . وهي جتعل الطالب مس
ملواجهة متطلبات احلياة التي أصبحت تعتمد 
ــة املعلومات. وتعد  ــر على تقني ــكل أو بآخ بش
ــتراتيجية التعليم املدمج من أهم الصيغ  إس
التي تهدف الى تكامل التعليم فيها من خالل 
ــي التدريس دون ترك  ــاج التقنية احلديثة ف إدم
ــة إذ يتم من خاللها  ــة الصفية االعتيادي البيئ
توظيف أدوات التعليم االلكتروني سواء اكانت 
ــى  ــدة عل ــوب أو املعتم ــى احلاس ــدة عل املعتم
ــي القاعات  ــدروس التي تتم ف ــت في ال االنترني
الدراسية اجملهزة بإمكانية االتصال باالنترنيت 
ــم  تنظ ــج  املدم ــم  التعلي ــتراتيجية  إس إن   .
ــرات التربوية التي  ــف واخلب ــات واملواق املعلوم
ــائط املتعددة التي  تقدم للتعلم من طرق الوس
توفرها تكنولوجيا املعلومات ويتميز هذا النوع 
من التعليم باختصار الوقت واجلهد والتكلفة 
ــرع  ــال املعلومات للطلبة بأس ــالل إيص من خ
ــة التعليمية  ــن إدارة العملي وقت وبصورة متك
ــم أداء الطلبة إضافة  ــا وقياس وتقيي وضبطه
الى حتسني املستوى العام للتحصيل الدراسي 
ــر بيئة تعليمية جذابة. والتعليم املدمج  وتوفي
بأنه مجموعة من الطرائق واألدوات واألساليب 
ــائل  ــة احلديثة من وس ــى التقني ــدة عل املعتم
وشبكات واليات اتصال التي تدمج مع التعليم 
ــل الوصول الى تعلم  الصفي التقليدي من اج
ــم املدمج مبا يلي  ــى أهمية التعلي فعال.وتتجل

-:
١-سهولة التواصل مع الطلبة من خالل توفير 
بيئة تفاعلية مستمرة وتزويده باملادة العلمية 

بصورة واضحة.
ــة  ــي العملي ــكان ف ــان وامل ــود الزم ــاوز قي ٢-جت
التعليمية واحلصول على املعلومات عن طريق 

شبكات املعلومات.
٣-يساعد في تخفيض األعباء اإلدارية للمقررات 
ــائل  الوس ــتغالل  اس ــالل  خ ــن  م ــية  الدراس

االلكترونية في إيصال املعلومات.
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إنه فن كل شيء عدا احلرب الفعلية. الهدف الواضح ألعداء إيران، ورمبا إيران نفسها، خالل األيام املقبلة 
ــاخنة ومتوترة مثل  ــامل.في منطقة س حتى تنصيب الرئيس األمريكي جو بايدن، هو عدم بدء صراع ش
ــل غير متوقع، مما قد يؤدي إلى صراع متهور. لكن ال  ــذه، حتمل التصريحات واألفعال خطر حدوث رد فع ه
أحد من األطراف املعنية يريد حقا حربا صريحة اآلن، حتى بعد عملية اغتيال في وضح النهار بضواحي 
طهران لعالم إيران النووي األبرز محسن فخري زادة، الذي يوجه الرئيس اإليراني حسن روحاني ومسؤولون 

كبار آخرون أصابع االتهام إلى إسرائيل في قتله.
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9طب و علوم إعداد : منة اهللا حسين

حساسية القمح أو مرض السلياك .. اسباهبا واعراضها وكيفية الوقاية منها

طفرة جينية فريدة حتمي من أمراض هتدد احلياة
 متابعة / البينة الجديدة

ــة  جامع ــي  ف ــون  الباحث ــد  يعتق
ماكماستر ومعهد مونتريال لألبحاث 
ــال أنهم  ــة مونتري ــريرية وجامع الس
ــو فريد  ــباب، وه ــا للش ــدوا ينبوع وج
ــن العائالت  ــدد قليل م ــه لع من نوع
ــية.ويعتقد العلماء  الكندية الفرنس
ــون في طفرة  ــون الذين يبحث الكندي
ــفوا  ــم رمبا اكتش ــادرة أنه ــة ن جيني
ــس مبتناول  ــباب ،لكنه لي ينبوع الش
اجلميع كونه حتى اآلن لم يقع العثور 
ــدد قليل من  ــي ع ــرة إال ف ــى الطف عل
العائالت الفرنسية الكندية.وتسمى 
ــرة PCSK٩Q١٥٢H، وكان يعتقد  الطف
 PCSK٩ ــني  طفرةج أن  ــة  البداي ــي  ف
ــب واألوعية  ــراض القل ــن أم ــي م حتم
ــف الدراسات احلديثة  الدموية.وتكش
ــرية  ــي من األمراض البش أن اجلني يق
ــد.  الكب ــراض  أم ــة  وخاص ــرى،  األخ
ــرت  ــة نُش ــول الباحثون في دراس ويق
 JOURNAL OF CLINICAL ــة اليوم في مجل
ــد  ــك ق ــة، إن ذل INVESTIGATION املرموق

ــخاص احملظوظني الذين  يسمح لألش
ــاء  بالبق  PCSK٩Q١٥٢H ــون  ميلك
بصحة جيدة والعيش لفترة أطولوقاد 

ــة الدموية  ــا أحياء األوعي العمل عامل
ريتشارد أوسنت وبول ليبو من جامعة 
ماكماستر، وعالم الغدد الصماء في 
ــريرية  ــد مونتريال لألبحاث الس معه
ميشيل كريتيان، وهو أستاذ فخري في 
ــنت، أستاذ  جامعة مونتريال.وقال أوس
ــة:  ــد كبار مؤلفي الدراس الطب وأح
«هذه نتائج مثيرة، ما وجدناه قد ميثل 
ــباب. نريد اآلن  ــوع الش ــن ينب نوعا م
ــا إذا كان بإمكاننا التوصل  ــرى م أن ن
ــي لإلفراط  ــالج اجلين ــج الع ــى نه إل
ــر اجليني  ــن هذا املتغي ــي التعبير ع ف
ــد، وبالتالي  ــي الكب ــور احملدد ف املتح
ــالج مبتكر لعدد من األمراض  تقدمي ع
ــوت املبكر». ــادة إلى امل ــؤدي ع التي ت

 PCSK٩Q١٥٢H أخبار طفرة ــرت  ونُش
ــدأن  بع ــام ٢٠١١،  الع ــي  ف ــرة  م ألول 
اكتشفها كريتيان، الباحث السريري 
ــة احلالية، في  ــي الدراس ــي ف الرئيس
التعبير  ــية كندية.ويتم  عائلة فرنس
ــكل رئيسي في  عن اجلني املتحور بش
ــترول  الكبد، حيث يخفض الكوليس
ــخص ومينع  الضار بالبالزما لدى الش
أمراض القلب واألوعية الدموية. ووجده 
ــي معهد مونتريال  ــان وزميله ف كريتي
ــريرية، هاني واصف، في  لألبحاث الس

ــي- ــني كبيرتني من أصل فرنس عائلت
ــن يحملون  ــخاص الذي ــدي. واألش كن
هذه الطفرة اجلينية يتمتعون بصحة 
ــر  ــي أواخ ــش ف ــكل مده ــدة بش جي
التسعينيات. ومنتصف  الثمانينيات 
ــه باإلضافة  ــد علماء مونتريال أن ووج
ــتوى الكوليسترول  إلى انخفاض مس
ــر  ــاض خط وانخف ــا  بالبالزم ــار  الض
ــة  ــب واألوعي ــراض القل ــة بأم اإلصاب
ــإن وظائف الكبد طبيعية  الدموية، ف
ــها من خالل التصوير  متاما عند قياس
ــي الكامل.وحتى اآلن،  والتقييم الطب

ــي متثل  ــية الت ــت اآللية األساس كان
ــة بخالف  ــدة صحي ــا الطفرة فائ به
أمراض القلب واألوعية الدموية، لغزا.

ــدة، أظهر باحثو  ــة اجلدي وفي الدراس
ماكماستر أن اإلفراط في التعبير عن 
ــد الفئران  ــذا املتغير اجليني في كب ه
كان   PCSK٩Q١٥٢H ــل  حتم ال  ــي  الت
ــئ ضد اإلصابة  ــه تأثير وقائي مفاج ل
ــد. وباإلضافة  ــل الوظيفي للكب واخلل
ــي التعبير  ــراط ف ــك، أدى اإلف ــى ذل إل
ــتويات  ــر في مس ــى انخفاض كبي إل
ــا كما يحدث  ــرة، متام PCSK٩ املنتش

ــؤدى إلى تقليل  ــخاص، ما ي عند األش
ــدى األفراد  ــيئ ل ــترول الس الكوليس
ــة القلب واألوعية  واحلفاظ على صح
ــتر  ــاء ماكماس ــل علم الدموية.وواص
 PCSK٩Q١٥٢H إظهار أن املتغير اجليني
يعمل كبروتني مساعد مشترك فريد 
ــي العديد من  ــتقرار ف ــق االس لتحقي
 (ER) ــبكة اإلندوبالزمية مرافقي الش
 ،GRPو٩٤  GRP٧٨ ــا  وهم ــني،  املعروف
ــاطهما الوقائي ضد تلف  ولزيادة نش
ــال كريتيان، وهو أيضا عالم  الكبد.وق
ــفى  فخري في معهد أبحاث مستش
ــذه النتائج من مجموعة  أوتاوا: إن»ه
الدكتور أوسنت مرضية بشكل خاص 
ــذه الطفرة  ــرح جتريبيا أن ه ألنها تش
ــة بتخفيض حوادث  ــة، املعروف اجليني
ــة الدموية، حتمي أيضا  القلب واألوعي
ــل الوظيفي،  ــة الكبد واخلل من إصاب
حتى لدى األفراد في أواخر الثمانينيات 
ــن العمر.  ــعينيات م ومنتصف التس
ــمح لنا  وعالوة على ذلك، يجب أن تس
هذه النتائج بتحديد ما إذا كانت هذه 
ــدة توفر حماية إضافية  الطفرة الفري
ــرطان،  ــد مثل الس ــراض الكب ضد أم
ــا الوقائي ضد  ــى تأثيره ــة إل باإلضاف

حوادث القلب واألوعية الدموية».

متابعة / البينة اجلديدة
ــرطان الثدي في دقائق  ــف س الكالب تكش
ــبة جناح تفوق ٩٧ باملئةتونس - وسط  وبنس
ــباب  ــع ش ــية، يرف ــون التونس ــات الزيت غاب
شعارات غير مألوفة تعتبر أنه ليس بالضرورة 
ــفيات  أن تقصد اخملتبرات الطبية واملستش
واملصحات العالجية للكشف عن األمراض 
بل ميكن اللجوء للكالب لتشخيص اصابتك 
مبرض ما.في ٢٠١٤، أطلق شباب متخصصون 
ــدة القلعة  ــكالب ببل ــة وترويض ال في تربي
ــة (شرق) مبادرة فريدة  الكبرى مبدينة سوس
ــخيص  ــة أبرزها تش ــام طبي ــا مله لتأهيله
ــذه احلاضنة  ــرطان الثدي.داخل ه ــرض س م
ــول مختلفة  ــا من أص ــو ٨٠ كلبً ــدرب نح يت
ــى مهمة طبية معقدة كانت حكرا على  عل

ــكالب على  ــة، إذ يتأهل ال ــرات الطبي اخملتب
ــرطان الثدي عبر حاسة  ــاف مرض س اكتش
ــم املعروفة بقوتها وحساسيتها لدى  الش
ــب عرفته  ــهر كل ــم أش ــكالب.»روي» اس ال
ــرز أفالمها  ــد أب ــة في أح ــينما املصري الس
ــتينيات القرن املاضي،  الكالسيكية في س
ــه ألشهر كلب في حاضنة  هو االسم نفس
ــاف  ــية الكتش بلدة القلعة الكبرى التونس
ــرطان الثدي بنسبة جناح تصل ٩٧  مرض س
ــأن.   ــق املتخصصني في هذا الش ــة، وف باملئ
ادات حتوي إفرازات  ويقوم الشباب يوضع ضمّ
ــب، ويتم  ــي أنابي ــاء ف ــرق أثداء النس ــن ع م
دربة لتشم هذه الضمادات  تقدميها لكالب مُ
ــرطان من عدمه. ــف اإلصابة بالس وتكتش

ــف املبكر عن سرطان الثدي  وعملية الكش

في التجربة اخلارجة عن املألوف ال تستغرق 
ــب تدخال  ــدودات وال تتطل ــوى دقائق مع س
ــبة جناح تفوق  ــا أو جراحيا وتكون بنس طبي
٩٧ باملئة، نظرا للقدرة الفائقة للكالب على 
.ويقول علي بن عياد، املدير التنفيذي  ــمّ الش
ملركز تدريب الكالب «K٩» نقوم بالعديد من 
ــة  التجارب الطبية عن طريق توظيف حاس
ــم للكالب وتقدمي هذه اخلبرات للعاملني  الش
ــة باعتبار أن جتربتنا  العربي واإلفريقي خاص
ــف: «متكنا من  ــى إفريقيا.ويضي ــر األول تعتب
تدريب الكالب على التقصي املبكر لسرطان 
ــي»  ــي البلجيك ــتعمال «الراع ــدي باس الث
ــهيرة) وأبرزها كلب باسم  (فضيلة كالب ش
«روي» ونقوم حاليا بتدريب كالب أخرين على 

القيام بنفس املهام».

الكالب تقتفي أثر رسطان الثدي

متابعة / البينة الجديدة  
ــالوي  ــس الفريق املكلّف بتطوير لقاح كورونا منصف الس رئي
ــف رئيس الفريق األميركي املكلّف بتطوير لقاح كورونا،  كش
ــني ضد وباء  ــم األميركي ــن موعد تطعي ــالوي، ع منصف الس
كوفيد-١٩.وتوقع السالوي في تصريحات لشبكة «سي إن إن» 
ــي الواليات املتحدة  ــة أن تعود احلياة إلى طبيعتها ف األميركي
ــارين لبرنامج تطوير  ــر املستش ــار كبي بحلول ايار ٢٠٢١.وأش
ــلطات املعنية على أول لقاح  لقاح كوفيد-١٩، إن موافقة الس
ــني بحلول منتصف  ــي إمكانية تلقيح األميركي للمرض، يعن
ــة توزيع التطعيم  ــارت خط ــالوي أنه إذا س ايلول.وأوضح الس
والتحصني ضد الوباء على ما يرام، فينبغي تطعيم عدد كاف 
من األميركيني بحلول مايو القادم، وهو ما سيتيح عودة احلياة 
ــارية اخلاصة  ــى طبيعتها.ويجتمع أعضاء اللجنة االستش إل
ــة الغذاء  ــة التابعة لهيئ ــات البيولوجي ــات واملنتج باللقاح
ــل، للنظر في طلب  ــي ١٠ من ايلول املقب ــدواء األميركية ف وال
ــزر» و»بايونتك» ضد  ــتخدام لقاح «فاي الترخيص العاجل الس
وباء كورونا.وتخطط السلطات الصحية في الواليات املتحدة 
ــخص في ايلول و٣٠ مليونا آخر شهريا  لتطعيم ٢٠ مليون ش
ــع أن يكون عمال الرعاية الصحية وكبار  بعد ذلك، ومن املتوق

السن في طليعة الفئات التي ستتلقى اللقاح.

متابعة / البينة الجديدة  
ــس االول األحد، ذبح  ــلطات الصحية الهولندية، ام أعلنت الس
ــاللة شديدة العدوى من  ــار س نحو ١٩٠ ألف دجاجة، بعد انتش
إنفلونزا الطيور في مزرعتني للدواجن.وذبح عمال الصحة حوالى 
ــي بلدة هيكيندورب خارج  ــف دجاجة في مزرعة دواجن ف ١٠٠ أل
ــوم، في  خاودا، في موازاة ذبح ٩٠ ألف دجاجة في بلدة فيتمارس
ــمال فريزالند.وقالت وزارة الصحة الهولندية في بيان إنه في  ش
ــاللة شديدة العدوى من نوع  ــتبه في وجود «س كال احلالتني يش
ــية أنه  ــش ٥».وأضافت الوزارة وفقا لوكالة الصحافة الفرنس ات
ــرى في دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من  ال مزارع دواجن أخ
ــار  ــي املرض. وأوضحت  أنّه «مت تعقيم املزرعتني ملنع انتش تفش

املرض بشكل أكبر».

هولندا تذبح (٢٠٠) ألف 
دجاجة بسبب ؟ 

اكتشاف موعد عودة 
احلياة لطبيعتها

* د.نزار علي شريف
اسبابها

ــية  بحساس ــخاص  األش ــاب  يص
ــاز  ــي جه ــل ف ــة خلل ــح نتيج القم
ــاول طعام يحتوي  ــة، فعند تن املناع
ــر اجلسم البروتني  على القمح يفس

ــى أنه ضار  ــي القمح عل ــود ف املوج
ــاك أربعة فئات  ــم. هن بصحة اجلس
ــح  القم ــات  بروتين ــن  م ــة  مختلف
ــية هي  ــبب احلساس التي ممكن تس
األلبيومني و الغلوبيولني و الغالدين و 
الغلوتني. إذا كانت لديك حساسية 
ضد القمح، فإن تناول بروتني القمح 
ــك  ــة لدي ــاز املناع ــرض جه ــد يع ق
ــض مصادر  ــي. بع س ــل حتسُّ لتفاع
بروتينات القمح واضحة، مثل اخلبز، 
ولكن كل بروتينات القمح  والغلوتني 
ا  ميكن أن توجد في العديد من  حتديدً
ــي بعض مواد  ــة املعلَّبة وف األطعم
ــتحمام،  ــل، ومنتجات االس التجمي
وصلصال اللعب. ومن األطعمة التي 
ــات القمح:  ــى بروتين ــد حتتوي عل ق
ــكويت  اخلبز و الكيك واملافن و البس
ــار و املعكرونة  َلَّى و حبوب اإلفط احملُ

ــات و  ــق و احلنطة و املقرمش و الدقي
ــدرَج و صلصة  البروتني النباتي امله
ــة و  ــات الطبيعي ــا و املنكه الصوي
ــا الطعام  ــي و نش ــا اجليالتين النش

ل. املعدَّ
االعراض و عوامل الخطر

ــراض وعالمات  ــل تطور أع من احملتم
الطفل أو البالغ املصاب بحساسية 
القمح في غضون دقائق إلى ساعات 
بعد تناوُل شيء يَحتوي على القمح. 
ــح ما يلي:  ــية القم أعراض حساس

ــي الفم أو  ــة أو تهيج ف ــورم أو حك ت
ــور، أو طفح جلدي بحكة  احللق , بث
ــد , االحتقان األنفي  ــورم في اجلل أو ت
س ,  ــي التنفُّ ــة ف ــداع , صعوب , الص
ــيء و  ــان أو الق ــنجات أو الغثي التش
ــان  ــاك عامالن رئيس ــهال. هن اإلس

ــادة خطر االصابة  يلعبان دورًا في زي
التاريخ  ــا:  ــية القمح هم بحساس
العائلي: إذا كان والداك مصابني بأي 
ــية الطعام  ــن أنواع حساس نوع م
ــيزداد  ــية أخرى س ــواع حساس أو أن

ــية القمح.  خطر إصابتك بحساس
ــية القمح  ــر حساس ــر: تعتب العم
ــع واألطفال  ا في الرض ــيوعً أكثر ش
ــم يكتمل منو اجلهاز املناعي  الذين ل

والهضمي لديهم.
العالج والوقاية من حساسية القمح

ــي  ف ــتخدمة  املس ــات  العالج أن 
ــية القمح  ــع  حساس ــل م التعام
ــدف إلى وقف أعراض املرض ومنع  ته
ــتقبال، وذلك من خالل  ظهورها مس
ــي حتتوي  ــاول األغذية الت ــب  تن جتن

ــد يصف  ــات القمح. ق ــى بروتين عل
ــض العالجات مثل  ــك الطبيب بع ل
ــن  ــي م ــتامني الت ــادات الهيس مض
شأنها ان تقلل من عالمات وأعراض 
ــح،  للقم ــيطة  البس ــية  احلساس
وميكن أن تؤخذ هذه األدوية بإشراف 

ــح  للقم ــرض  التع ــد  بع ــب  الطبي
للسيطرة على رد الفعل واملساعدة 
ــعات  ــف االنزعاج. موس ــي تخفي ف
للشعب الهوائية وتؤخذ في احلاالت 
ــب.  ــراف الطبي ــت إش ــة وحت الطارئ

ــاالت يعطى مكمالت  ــي بعض احل ف
غذائية لتعويض نقص الفيتامينات 
ــي القمح. في  ــودة ف ــادن املوج واملع
ــب  ــح، يج ــية القم ــة حساس حال
االلتزام بنظام غذائي خالٍ من القمح 
ــراض التي تهدد  ــب ظهور األع لتجن
ــاك العديد  ــن احلظ، هن احلياة. حلس
ــة في محالت  ــارات الغذائي من اخلي
البقالة واملطاعم لألشخاص الذين 
يجب عليهم جتنب القمح. الفواكه 
ــول،  والف ــراوات،  واخلض ــة،  الطازج
ــأة كلها أطعمة  واللحوم غير املعب
ــة خالية من القمح. أي منتج  صحي
ــة «خالٍ  ــأ يحمل عالم ــي معب غذائ
ــن الغلوتني» هو   بحكم التعريف    م

خالٍ من القمح.

* دكتوراه احياء مجهرية طبية

متابعة  / البينة الجديدة 
ــن أقنعة  ــة جديدة م ــور خبراء نوعي ط
ــل ما يصل  ــة التي تقت ــه القطني الوج
ــات  ــن البكتيريا والفيروس ــى ٩٩٪ م إل
ــن التعرض لضوء  ــاعة م في غضون س
ــافات  ــمس.تتعدد االكتش النهار والش
ــة  الصح ــال  مج ــي  ف ــات  واالختراع
ــركات عاملية على تطوير  ــابق ش وتتس
ــه  الوج ــي  حتم ــة  طبي ــورات  اكسس
ــتجد.وهناك  ــا املس ــروس كورون من في
ــة  ــراء الصح ــني خب ــد ب ــاع متزاي إجم
ــن أن ينتقل عن  ــروس ميك ــى أن الفي عل

ــت املراكز األميركية  طريق الهواء، وقال
ــة منها إن  ــراض والوقاي ــة األم ملكافح
ــن أن تظل  ــببات مرض كورونا ميك مس
عالقة في اجلو لساعات.وينصح اخلبراء 
باستخدام القناع باخلصوص في أماكن 
ــائل النقل  ــة الصحية أو في وس الرعاي
ــام الباحثون بتطوير  العام املزدحمة.وق
ــأنه إطالق  ــيج قطني جديد من ش نس
أنواع األكسجني التفاعلية (ROS) عند 
ــه لضوء النهار، مما يؤدي إلى قتل  تعرض
ــطح القماش. امليكروبات امللحقة بأس

ــتهم املضادة  ــون أقمش ــع الباحث وصن

ــل  ــات عن طريق ربط سالس للميكروب
ــحنة من ثنائي إيثيل أمني  موجبة الش
ــن  بالقط  (DEAE-CL) ــد  كلوري ــل  إيثي
ــد ذلك، قاموا بصبغ القطن  العادي، بع
ــس ضوئي  ــي محلول محس ــدل ف املع
ــخص  ــحنة.وميكن ألي ش ــالب الش س
ــاش اخلاص به خالل  تطهير قناع القم
ــعة  ــت أش ــارج حت ــداء باخل ــاعة الغ س
ــرة  ــاء فت ــق قض ــن طري ــمس، أو ع الش
ــواء املكتب  ــت حتت أض ــول من الوق أط
والتي تكون أقل كثافة بكثير من ضوء 
ــارات أنه ميكن  ــمس.وأظهر االختب الش

ــرات على األقل  ــل املادة يدويًا ١٠ م غس
ــار  ــوء النه ــتمرار لض ــا باس وتعريضه
ــل دون أن تفقد  ــى األق ــام عل ــدة ٧ أي مل
ــاطها املضاد للميكروبات.وفي ظلّ  نش
مامات واقنعة  اإلقبال الشديد على الكِ
الوجه من جرّاء وباء كوفيد-١٩، أبصرت 
ــكارات تكنولوجية النور وباتت هذه  ابت
ــواء وأداة  ــيلة لتنقية اله ــة وس األقنع
ــرات الوضع  ــة مؤش ــة أو ملراقب للترجم
ــتحدثت  اس ــان،  الياب ــي  الصحي.وف
ــس» كمامة  روبوتيك ــات  «دون ــركة  ش
ــاة  ــى مراع ــتخدمني عل ــاعد املس تس

ــوم مقام أداة  ــد االجتماعي وتق التباع
ــي-فايس»  ــل قناع «س للترجمة.ويعم
ــتخدم عبر  من خالل نقل كلمات املس
ــى تطبيق للهواتف  تقنية البلوتوث إل
الذكية يسمح للناس بالتخاطب على 
بعد عشرة أمتار.وسبق أن طورت شركة 
ــل البكتيريا  ــة ايضا كمامة تقت ياباني
ــاء من  ــطة الكهرب ــات بواس والفيروس
ــحنات  ــيجها الذي ينتج ش خالل نس
كهربائية عندما يتحرك الذين يرتدونها 
وتفتك بالفيروسات وحتد من انتشارها 

في األماكن العامة.

نـــحــارب (كــورنــا) بـالـشـمـــــــس
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ــان. عادة ما يصيب هذا املرض األمعاء الدقيقة وهي العضو  ــتجابة غير طبيعية في اجلهاز املناعي ألحد بروتينات القمح ينتج عنها مضاعفات خطيرة على صحة اإلنس هي اس
األهم في عملية الهضم واملسؤول عن امتصاص الطعام.  في الوضع الطبيعي تبطن األمعاء الدقيقة أهداب، وظيفتها الرئيسة امتصاص الطعام من األمعاء الدقيقة وتوصيله 
ــام مضادة تعمل على تدمير األهداب املبطنة لألمعاء الدقيقة  ــتقاته يقوم جسمه بإنتاج أجس ــم منه. وفي حال تناول املصاب للقمح أو أحد مش ــتفيد اجلس الى الدم حتى يس

وبالتالي متنع امتصاص املواد الغذائية الضرورية للجسم وتعرض املريض لنقص العديد من الفيتامينات واملعادن.

تطور أعراض وعالمات الطفل أو البالغ املصاب بحساسية القمح يف غضون 
توي عىل القمح ل يشء حيَ دقائق إىل ساعات بعد تناوُ



10فنية
انا معروف عامليا من خالل مراساليت واستضافايت يف املنتديات الثقافية العاملية

ن اليمني الوفاء للرتاث يقود فنانة تشكيلية للرسم بالبُ

بمشاركة ٤٠ فيلام .. مهرجان بابل لسينام الشباب 
بالعراق يتحدى كورونا

متابعة / البينة الجديدة
 تستخدم الفنانة اليمنية أحالم ناصر النب 
املطحون في الرسم مستوحية أعماال فنية 
ــن الثقافة التقليدية العريقة للنب  بهرة م مُ
اليمني وذلك بهدف تطوير موهبتها الفنية 
ــاد مصدر دخل بعد أن فقدت وظيفتها  وإيج
ــي اليمن والوضع  ــبب الصراع احملتدم ف بس
ــم أحالم بالنب على القماش أو  الراهن.وترس
ــير إلى  ــت وهي تش ــون البيضاء.وقال الصح
ــمتها عن  ــدى لوحاتها «هذه اللوحة رس إح

معاناة شعب كامل، عن معاناة احلرب، طبعا 
استخدمت فيها الزجاج واستخدمت فيها 
اللون األحمر واألسود، واستخدمت القهوة، 
تبني على أساس أننا شعب مجروح بسبب 
ــا يقدرش  ــان مهما كان م ــرب وأن اإلنس احل
ــتقبل  ــرج من دوامة احلرب، بس في املس يخ
ــذا على  ــويت ه ــاء اهللا أنا س ــب إن ش القري
ــوا احلرب وأنه  ــاءل بأنه أوقف ــاس إنه نتف أس
ــتقف احلرب قريبا إن شاء اهللا».وقد كانت  س
ــات غير  ــة في منظم ــالم تعمل مترجم أح

ــع تقلص فرص  ــل، لكن م ــة من قب حكومي
ــبب  ــا وضيق ذات اليد بس ــل في بلده العم
ــدأت تعتمد على  ــن ب ــع الراه ــرب والوض احل
ــت «أنا  ــب الرزق.وقال ــيلة لكس الفن كوس
ــم ترجمة وكنت أشتغل  خريجة لغات قس
مبنظمات، بس مع الوضع ومع الوضع الراهن 
ــم بالقهوة وبدأت  ما فيش عمل وبدأت أرس
أالقيها إنها مصدر رزق وبدأت أتكسب منها 
ــس الوقت  ــا موهبة وفي بنف ــيت إنه وحس

مصدر رزق لي».

بابل / البينة الجديدة
ــينما  ــي لس ــل الدول ــان باب ــتمر مهرج يس
الشباب باستقبال األفالم إلكترونيًا، والذي 
ــهر اجلاري بدورته  تقام فعالياته نهاية الش
ــر اإلنترنت  ــل بالعراق، عب ــى، مبدينة باب األول
ــروس كورونا.يقول  ــن) للوقاية من في (أون الي
ــباب  ــوري مدير مديرية الش ــى اجلب مصطف
ــا لصحيفة أخبار  ــل، وفق ــة في باب والرياض
اليوم «حتمسنا للمهرجان من الوهلة األولى، 
ــائل التواصل االجتماعي  وقمنا بتطويع وس
لتحقيق هدف املهرجان في ظل أزمة كورونا، 
ــتطعنا أن نوصل  ــد اس ــك ق ــنكون بذل وس
رسالة املهرجان بنجاح، وهي أن الشباب هو 
ــتقبل، ومد جسور التواصل،  األمل في املس
ــعوب  ــات وخبرات الش ــرف على ثقاف والتع
ــال  األعم ــويق  تس ــب  جان ــى  إل ــة،  اخملتلف
ــاركتها  ــينمائية احمللية وإمكانية مش الس
ــاف  وعاملية».وأض ــة  عربي ــابقات  مس ــي  ف
اجلبوري، أن «الدعم هذا العام موجه من قبل 
وزارة الشباب والرياضة، فضال عن محافظة 
ــة  ــات احلكومي ــض اجله ــك بع ــل، وكذل باب
ــاك عدة محاور  ــت للفكرة، وهن التي حتمس
ــاركة باملهرجان  ــد عليها األفالم املش تعتم
ــباب مثل  ــش قضايا مهمة للش ــي تناق الت
ــار اخملدرات، والعنف األسري، وجائحة  انتش
ــباب». كورونا وقتلها للعديد من أحالم الش

ــاوي رئيس  من جهته، أكد الدكتور برهان ش
جلنة التحكيم على «أهمية إقامة مهرجان 
دولي لسينما الشباب النه يكتسب أهمية 
ــة،  ــة خاص ــة جمالي ــة، وفني ــة عام وطني
ــباب  ــو أن دعم الش ــة ه ــة الوطني فاألهمي
ــع  ــينمائي اجلام ــن الس ــى الف إل ــه  للتوج
ــيما وأن العراق مير  ــة الس ــد مهمة وطني يُع
ــة، ومن هنا فدعم  ــات فكرية وديني مبنعطف
هكذا مهرجانات يبعد الشباب عن التطرف 
ــي لكون الفن هو تربية جمالية تهذب  الدين
ــاعره، وتدفعه للتخلي  أفكار اإلنسان ومش

ــاعر  عن األفكار العنصرية وتنبت لديه مش
ــي واألخوة  ــلم اجملتمع ــات نحو الس وتوجه
والسالم بني مكونات اجملتمع، لذا قامت وزارة 
الشباب بهذه املبادرة املهمة في هذا الوقت 
ــتلمنا حتى  الذي متر به املنطقة».وأردف «اس
اآلن ٤٠ فيلما، وجاري استقبال األفالم حتى 
ــر اختيار  ــبة ملعايي موعد االنطالق، وبالنس
ــم عن ١٠ دقائق،  ــالم، أال يزيد طول الفيل األف
ــام، وأن يكون التصوير  ــي الذوق الع وأن يراع
ــاج األعوام  ــن إنت ــة عالية، وم ــا وبدق مهني
املهرجان  انطالق  ٢٠١٨-٢٠٢٠».وفيما يخص 

عبر اإلنترنت، أشار الى أن «املهرجان مضطر 
ــم  ــاح العال ــا جتت ــة كورون ــك، فجائح لذل
ــم  ــار محمد عمر رئيس قس كله».فيما أش
ــباب إلى  ــرح في وزارة الش ــينما واملس الس
ــان بالدرجة  ــة للمهرج ــات الداعم أن «اجله
األولى هي مديرية شباب ورياضة بابل وأيضا 
ــن جهات داعمة غير  ــباب فضال ع وزارة الش
ــني العراقيني  ــا نقابة الفنان ــة منه حكومي
وجامعة احلياة اإللكترونية املفتوحة ورابطة 
ــة للتنمية  ــة العراق ــرأة ومؤسس ــم امل دع

ومؤسسة أنامل احلضارة».
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اعالن رقم (٩٦١٨)
ــيدات ادناه َّـ  ــن اجراء مزايدة علنيه لتاجري اِّـش ــركه العامة الدارة النقل الخاص ع ــن الش تعل
ــر االعالن وفق قانون  ــدا من اليوم التالي لنش ــة) َّـ اليوم (الثالثني) تب ــة (كربالء اِّـقدس محافظ
ــروط التي يمكن الحصول عليها  ــنة ٢٠١٣ اِّـعدل والش بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لس
ــني الحضور َّـ  ــل للرد. فعلى الراغب ــغ (٥٠٠٠) دينار غريقاب ــركة اعاله لقاء مبل ــم الش من قس
الساعة الحادية عشر َّـ قسم الشركه َّـ محافظة (كربالء اِّـقدسة) على ان يقدم اِّـزايد كتاب 
ــة الدارة النقل الخاص) وهوية االحوال  ــركة العام يؤيد براهء ذمته من الضريبه معنون اُّـ (الش
ــهادة الجنسيه او (البطاقة الوطنية اِّـوحدة) وبطاقة السكن (النسخ االصلية) ويدفع  اِّـدنيه وش
التأمينات القانونيه البالغة ٢٠٪  مضروبا َّـ عدد سنني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترسو 
ــنني العقد  ــبة ٢٪ وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني َّـ عدد س ــه اِّـزايدة اجور خدمة بنس علي

وَّـ حالة مصادقة موعد اِّـزايدة عطلة رسمية تجري اِّـزايدة َّـ اليوم التالي. 

كريم هاشم حسني الجابري 
اِّـدير العام

رئيس مجلس االدارة 
٢٠٢٠/١١/٢٢

٢٣ / ١١ / ٢٠٢٠ م

املؤلف املوسيقي مصطفى املنصور: الهتمني الشهرة واملال بقدر ماهيمني االبداع املوسيقي

حاوره / قحطان جاسم جواد

ــن بني كل  ــرت البيانو م ــاذا اخت *مل
االالت؟ فقال

ــيقية  - الة البيانو اعظم الة موس
ــرار مالم يعرف ولو  وفيها من االس
ــتها  ــرك كله في دراس تقضي عم
ــك  فان ــرارها،  اس ــاف  واكتش
ــف جهلك باشياء اخرى  ستكتش
ــن  بيتهوف ــه  مايقول ــذا  فيها.وه

بالضبط دور الفن احلقيقي.
*وماذا قدمت من موسيقى فيها؟

ــع  القط ــن  م ــر  الكثي ــت  قدم  -
املوسيقية التي جتسد واقع احلياة 
اليوميةاملشروعة وتعبر عن معاناة 
ــدي احملن  ــى حت ــم ال ــاس ودفعه الن
ــو الدور  ــن حقوقهم،وه والدفاع ع
احلقيقي للفن وليس االرتزاق واملال 

الشهرة.
ــتك  ــن بالفضل في دراس ــن تدي *مل

للبيانو؟
-استاذتي التشيكية( ناتاشا راضي) 
ــيقى  ــت  البيانو واملوس التي جعل
ــم عالم يبني  ــم اخر عالم حال عال
ــات خاصة  ــق مواصف ــان وف االنس
ــددة  تخدم اجملتمع. رغم انها متش
ــرة اثناء  ــي التدريس تصور ذات م ف
التمرين زعلت مني وقالت لي التاتي 
ــت لم حتضر  ــرة اخرى وان للدرس م
ــي البيت الني  ــك او تتدرب ف نفس

ــه معك،مع  ــديَ وقت اضيع ليس ل
ــدا وتقدر  ــا حتترمني ج ــم انه العل
ــي، لكنهاالجتامل  ــي وعطائ موهبت

امام الدرس االكادميي.
*وجديدك؟ 

ــم مجموعة من  ــوم عاملي يض - الب

ــا  ــذت به ــيقية اخ ــع املوس القط
شهادة عامليةمن جامعة هولندية.

وكلها تاليف خالص ودون نوطتها 
ــزف فقد الن  ــي.وهو ليس ع بنفس
ــات غيره اما  هناك من يعزف مؤلف
ــت بعازف  انا فاعزف مؤلفاتي ولس

ــب بل صانع احلان موسيقية  حس
ــوم في  ــو مانفتقده الي ــة وه صرف
ــيقار  موس ــمع  س ــد  العراق.وق
ــوناتة  ــل معه الس بريطاني اتراس
ــوناتة التحرير) وهي  اخلاصة بي(س
ــي عن تظاهرات اليوم  ملحمة حتك

وموقفها من الوطن، وسمعها غير 
ــرة واعجب بها كثيرا.وقال بكيت  م
ــن الطالب  ــي ملحمة ع النها حتك
ــر املناضل  ــان احل والعاملني واالنس
ــا ثالثة  ــده. وكان فيه ــل بل ــن اج م
ــة جدا  ــيقية صعب ــركات موس ح

ــيما احلركة االخيرة وهي عبارة  الس
ــد الظلم.وهو عمل  ــن صرخة ض ع
ــمعه  ــدا وامتنى ان يس ــه ج اعتز ب
ــيدي  ــاطبعه على س ــع وس اجلمي
ــيقية  املوس ــز  املراك ــي  ف ــه  واوزع
ــل  ــك اعم ــات احملترمة.كذل واملكتب

ــيقية  ــابقة موس ــى اقامة مس عل
خاصة بالبيانو فقط ساعلن عنها 

قريب.
ــل  قب ــن  م ــال  االهم ــذا  ه ــام  ام  *
ــة  الثقاف ووزارة  ــات  الفضائي
ــكل عام فكيف  ــيقى بش للموس

ــيقى  للموس ــروج  ت ان  ــتطيع  تس
ــف واالهمال  ــذا التخل ــل ه في ظ

املتخلف؟
ــك  ــه لذل ــدا ماتقول ــح ج - صحي
ــاة  احلي ــع  تصن االرادة  ان  ــن  اؤم
ــذت االمر  ــداع.. وقد اخ وتخلق االب
ــاعدة  ــخصيا ومبس على عاتقي ش
ونعمل على  ــي  وتالمذت ــاء  االصدق
نشر املوسيقى بنطاق واسع ونفاحت 
ــر حتى  ــة باالم ــات املعني كل اجله
ــة والعربية في االردن  املراكز العاملي
وبريطانيا،  واملانيا  وهولندا وفرنسا 
ــعبية رائعة كما  ــح لدينا ش واصب
ــموع  اصبح لدينا صوت قوي ومس
وحضورا رائعا في املنتديات العاملية 
ــيقى وكثيرا ما يدعونا الى  للموس
ــيقى  ــن املوس ــة ع ــوارات ثقافي ح
والبيانو واعتقد اني قمت بثورة في 
عالم املوسيقى من خالل دورنا في 

احلياة ونشر املوسيقى بني الناس.
ــر  نش ــي  ف ــم  يعوزك ــاذا  *م

موسيقاكم؟
ــيس  ــة تعوزنا املادة لتاس - بصراح
مركز ثقافي وموسيقى في منطقة 

املنصورلكي نعمل على 
ونعلم  املوسيقى  نشر 
الطلبة فنون املوسيقى 
اتصلنا  ــد  وثقافتها.وق
ــات  ــن اجله ــر م بالكثي
ــات لكننا لم  واملؤسس
ــن احد  ــجيعا م نر تش
ماال  ــك  امتل ــي  ان ــو  ول
ــيس  ــا ترددت في تاس مل
ــذي ميثل حلما  املركز ال

كبيرا في خيالي
ــن  ــات ميك ــاك جه *هن

ــك منها املركز  ــاعدك في ذل ان تس
ــي او نصير شمة  الثقافي الفرنس

او املؤسسات املوسيقية االخرى؟
ــمعوا او يقرأو كالمنا  - امتنى ان يس
هذا ويقدمون لنا املساعدة في ذلك، 
وهي خطوة لتاسيس صرح ثقافي 
يخدم الفن واجملتمع ويؤسس جليل 
ــيقية  موس ــة  وحرك ــيقي  موس

شاملة تنتهج العلم الصرف.
*ماذا حتب من االالت املوسيقية غير 

البيانو؟
- احب الكالرنيت.لكن يبقى البيانو 
ــرارا عصية  ــيد االالت ويضم اس س

ــة وحتتاج الى  ــى الفهم واملعرف عل
ــا كما  ــل لفهمه ــت وزمن طوي وق

يقول بتهوفن.
ــيقى  ــزف موس ــت ان تع ــل جرب *ه

عراقية؟
ــب القرة  ــان طال ــم عزفت احل - نع
ــير وغيرهما  ــل بش ــي وجمي الغول
ــا  ــاوالت قليلة قياس ــن هذه احمل لك
ــال  واالعم ــة  الغربي ــوناتات  للس

العاملية.
ــة فكيف تغلبت  *البيانو الة غربي
ــون  ــع ت ــزف الرب ــكلة ع ــى مش عل
الذي تفتقده املوسيقى الغربية او 

باالحرى عدم قدرتها على تقدميه؟
- بعض االنغام واملقامات البسيطة 

ــا ذات ربع تون  ــا ام ــي عزفه بامكان
ــدا والميكن تقدميه  ــذا صعب ج فه

ابدا لكن نصف تون ميكن تقدميه.
ــرقي عن  *مباذا يختلف العزف الش

الغربي؟
ــم الكالم  ــرقي يترج ــزف الش - الع
ــا الغربي فال يتقيد بنص لذا تراه  ام

صعبا جدا.
ــتطيع ان تقدم االنتقاالت  *هل تس
ــان  االحل ــي  ف ــا  كم ــيقية  املوس

واملوسيقى العربية؟
- نعم اقدر الني درستها اكادمييا.

*حني حتصل اخطاء من العازفني في 

املوسيقى الغربية كيف تتصرف؟
- مبا اني عازف الصولو اقوم بتالفي 
ــزف  الع ــرع  اس ــا  فام ــكلة  املش
ــوب او اقوم  ــى العي ــة عل للتغطي
ــاالالت االخرى  ــؤ كي ادفع ب بالتباط
لتصحيح املسار.وهذا يتوقف على 

مهاة العازف في تالفي االخطاء
*هل شاركت في مهرجانات عربية 

ودولية؟
ــي  ــية ف ــت امس ــي االردن اقم - ف
ــروف بدعوة منهم  مركز ثقافي مع
ــنح  وكذلك في بيروت، لكن لم تس
ــات عاملية الن  ــة ملهرجان ــي فرص ل
ــا عطلت ذلك.لكني  جائحة كورون
شاركت بفعاليات كثيرة في هولندا 
ــا.  فرنس وبريطانيا 
ــا  حالي ــل  ونعم
ــز ثقافي  ــي ومرك ف
موسيقي اقدم فيه 
ــبوعيا  اس ــا  مناج
ضيق  ــه  مكان لكن 
ــي  ف ــع  يق ــد  وبعي
ــف  خل ــة  اجلادري
ــو  الواحة،وه ــول  م
ــكان جيد لكن لو  م
املنصور  ــي  ف يكون 
ــه  لقرب ــل  افض
وتواجد الكثير من املراكز الثقافية 
ــة. كما اقدم محاضرت على  والفني
ــوم بتقدمي  ــس عبر كروبات تق الفي
دروس ودورات في املوسيقى العضاء 

الكروب.
ــب اليك او  ــني قري ــن من املطرب * م

ممكن تعزف معه؟
ــادل  ــي وع ــروه ج ــماعيل الف - اس
ــيتا هاكوبيان  ــك س ــة وكذل عكل
ويعجبني جدا الفنان فاضل عواد، 
الذي عزفت اغنيته الشهيرة مريت 

بديار الولف ومحمد عبداجلبار.

جميل جدا ان جتد شابا في هذا الزمن املثقل بالهموم ،واملنحدر الى الضياع ،يتجه الى اختصاص صعب وغير مربح،من اجل خلق ابداع 
ــاب مصطفى املنصوررغم اكماله لدراسة ادارة االعمال ارضاء للعائلة، فأنه  ــط. الفنان املوسيقي الش كبير مغاير ملا موجود في الوس
غادرهذا االختصاص ليشبع هوايته وحبه للموسيقى الذي ترعرع معه منذ طفولته،فدرس البيانو في كلية الفنون اجلميلة ثم حصل 
ــاب مصطفى لم يفكر حلظة كما يفكر شباب اليوم بأن يغني  ــتير ويفكر بالدكتوراه ايضا في ذات االختصاص . هذا الش على املاجس
ــهرة وكسب املال،بل فكر في شيء واحد هو فهم هذه االلة الساحرة(البيانو)وتعلم اسرارها  او يعزف في املالهي اواملراقص بغرض الش
ــهرة العراقية  ــيقى ليحقق الش ــوق واالبداع فيها عبر تقدمي العزف املثالي والبروز كمؤلف ناجح للموس ــي ،من اجل التف ــي التنته الت
ــخصية صرفة ان  يؤسس لنفسه منهاجا خاصا في العمل هو وبعض  ــعى هذا الفنان وبجهود ش والعربية ورمبا العاملية ايضا. وقد س
ــات في منتديات ثقافية عديدة. لنتعرف على  ــارك في الكثير من املهرجانات واجللس ــيقي الذي يديره.وش تالمذته من خالل املركز املوس

جتربة هذا الفنان الذي ينحت في الصخر. قلت ملصطفى:-

استاذيت التشيكية
 (ناتاشا رايض) التي جعلت  البيانو 

واملوسيقى عالـم اخر عالـم حالـم 
عالـم يبني االنسان وفق مواصفات 

خاصة ختدم املجتمع
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قاسم عبد الرحمن حسني
اِّـدير العام

رئيس مجلس االدارة

NO.3541.TUE.1.DEC.2020 العدد (٣٥٤١) الثالثاء ١ / ١٢ / ٢٠٢٠ 

وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة
شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية 

اعادة اعالن مناقصة رقم (٢ / ٢٠٢٠)
م/ تجهيز ورفع التعارضات الخاص باالعمال 

الكهربائية لطريق الكوت – بغداد بطول ٦٠ كم
ــة عن اعادة االعالن  ــكان والبلديات العام ــكيالت وزارة االعمار واالس ــائية احدى تش ــركة حمورابي العامة للمقاوالت االنش تعلن ش
ــدة تجهيز (١٢٠) يوم  ــداد بطول ٦٠ كم) وبم ــة لطريق الكوت – بغ ــات الخاص باالعمال الكهربائي ــز ورفع التعارض ــة (تجهي ِّـناقص
ــة (٢,٩١٠,٧١٣,٠٠٠ دينار) ملياران  ــب التفاصيل اِّـثبتة َّـ جدول الكميات وبكلفة تخميني ــدأ من تاريخ التبلغ باالحالة وحس تب
وتسعمائة وعشرة مليون وسبعمائة وثالثة عشر الف دينار ويمكن الحصول على اِّـستندات اِّـناقصة من مقر الشركة /قسم القانونية 
ــف دينار غري قابلة  ــون ال ــغ مقداره (٢٥٠,٠٠٠ دينار) مائتان وخمس ــراج االمانة لقاء مبل ــارة مقابل ك ــن َّـ منطقة كمب س /الكائ
ــائية / كهربائية) او غرفة  ــة / انش ــركات واِّـقاولني اِّـصنفني من الدرجة (السادس ــرتاك َّـ اِّـناقصة من الش للرد فعلى الراغبني باالش
ــكل تفاصيله اِّـالية والثاني غري مغلق  ــائية تقديم عطاءاتهم داخل ظروف اثنان واحد مغلق ومختوم ب ــارة الدرجة اِّـمتازة / انش التج
يتضمن كافة اِّـستمسكات اِّـطلوبة لكي يتم التأكد منها قبل ايداعها َّـ  الصندوق وبخالفه ال يتم قبول العطاء اذا كان غري مستوفي 
للمستمسكات علما ان اخر موعد لغلق اِّـناقصة يوم (االثنني) اِّـصادف ١٤/ ١٢ / ٢٠٢٠ الساعة (١٢) الثانية عشر ظهرا وَّـ حالة 

مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق َّـ اليوم الذي يليه ويهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق اِّـناقصة.
وعلى ان يلتزم اِّـقاول باالتي:-

ــرف الرافدين او مصرف  ــكل صك مصدق صادر من مص ــن مبلغ  العطاء على ش ــبة (٢٪) م ــات اولية مبلغ مقطوع بنس ــم تأمين •تقدي
ــم الشركة مقدمة العطاء  ــكل خطاب ضمان باس ــم مقدم العطاء حصرا او على ش ــيد او اي مصرف معتمد من وزارة اِّـالية وباس الرش
ومديرها اِّـفوض على ان يذكر فيه اسم ورقم اِّـناقصة اِّـعنية, والمر (شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية) من مصرف معتمد 

من وزارة اِّـالية َّـ بغداد او اِّـحافظة التي تكون فيها اِّـقاولة حصرا.
•التعاد التأمينات االولية للمناقصني الثاني والثالث اال بعد توقيع العقد من قبل اِّـناقص االول.

•اليجوز بيع اِّـناقصة من قبل او بعد االحالة اُّـ الغري.
•يشرتط زيارة اِّـقاول للموقع قبل تقديم العطاء.

•ال يقبل اي تحفظ يقدم من قبل اِّـقاول.
•تقديم كتاب عدم ممانعة من دخول اِّـناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب.

•تقديم كشف بالحسابات الختامية الخر سنتني مصدقة من قبل محاسب قانوني.
•تقديم كشف باالعمال اِّـماثلة واِّـنجزة على ان تكون مصدقة من الجهات ذات العالقة.

ــركة يحتوي على احداثيات اِّـكان ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني والعنوان الكامل والنقاط الدالة  •تقديم اِّـقاول العنوان الكامل للش
لسكن اِّـدير اِّـفوض وكذلك ضرورة االخبار عن العنوان الجديد عند تبديله.

ــارة لحجب البطاقة  ــالم وزارة التج ــة التموينية لغرض اع ــه او تقديم البطاق ــب البطاقة التموينية عن ــا يثبت حج ــاول م ــم اِّـق •تقدي
التموينية.

•ان اِّـناقصة ستحال بعهدة اِّـقاول الذي سيحصل على اعلى الدرجات وفقا الستمارة الرتجيح اِّـرفقة مع مستمسكات اِّـناقصة.
•يقدم اِّـقاول تعهد خطي بان جميع اِّـستمسكات اِّـقدمة من قبله مستوفية للشروط القانونية وبخالفه يهمل العطاء. 

•الشركة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
•عدم منح اي سلفة مقدمة للشركات واِّـقاولني.

•يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن. 
WWW.HAMORABI.IMARISKAN.GOV.IQ علما ان موقع الشركة على شبكة االنرتنيت هو:ـ

اِّـدير العام
سعد الدين محمد امني

فقدان هوية
فقدت مني الهوية والصادرة من نقابة االطباء وباسم (عبد االمري جليل عواد) اِّـرقمة َّـ التسجيل 
١٣١٩١ َّـ ١٩٨٦/١/٢٧فالرجاء على من يعثر عليها تسلميها اُّـ جه االصدار.مع التقدير.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة/٢٠٢٠/١٣٧٩
التاريخ/٣٠ /١١ /٢٠٢٠

أعــــــــــــــالن 
ــعد)  ــع َّـ الكوت العائد للمدين (زينب عبد الكاظم س ــل  ٧٩٢/٣م ٣٨   الخاجية الواق ــذ الكوت العقار التسلس ــة تنفي ــع مديري تبي
اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (داخل داود حسني) البالغ (١٧,٢٥٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل 
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس مدة (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش

العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
سراج منري يوسف

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :-  ٧٩٢/٣م٣٨ الخاجية الواقع َّـ الكوت 

٢-جنسه ونوعه:- بستان تسقى بالواسطه 
٣-حدوده واوصافه : عرصه خاليه من الشواغل تعادل االسهم ٥٢٠سهم تمليكها للمدينه  

٤-مشتمالته :-  ارض خاليه من الشواغل 
٥- مساحتة :- ١٢٥م٢

٦- درجة العمران : 
٧- الشاغل : 

٨- القمية اِّـقدرة : ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ عشرون مليون دينار عراقي ال غري

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |١٣٧٨|٢٠٢٠
التاريخ/٢٠٢٠/٩/٣٠

أعــــــــــــــالن 
ــعد)  ــع َّـ الكوت العائد للمدين (زينب عبد الكاظم س ــل  ٧٩٢/٢م ٣٨   الخاجية الواق ــذ الكوت العقار التسلس ــة تنفي ــع مديري تبي
اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (سالم حميد احمد) البالغ (١٧,٢٥٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل 
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس مدة (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش

العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
سراج منري يوسف

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :-  ٧٩٢/٣م٣٨ الخاجية الواقع َّـ الكوت  

٢-جنسه ونوعه:- بستان تسقى بالواسطه 
٣-حدوده واوصافه : عرصه خاليه من الشواغل تعادل االسهم ٥٢٠سهم تمليكها للمدينه  

٤-مشتمالته :-  ارض خاليه من الشواغل 
٥- مساحتة :- ١٢٥م٢

٦- درجة العمران : 
٧- الشاغل : 

٨- القمية اِّـقدرة : ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ عشرون مليون دينار عراقي ال غري



ــكلتنا في هذا البلد صراحة ان بعض القوانني التي تُشرّع تُصاغ  مش
ــري اعدادها  ــه» ودائما يج ــة اوج ال ــة «حمّ ــة وضبابي ــارات مبهم بعب
وطبخها على «عجالة « لهذا تأتي «ملغومة» ومثيرة للجدل والنقاش 
ــذه القوانني تنطوي  ــكلتنا ايضا ان ه ــد ال ينتهي ومش ــذي يبدأ وق ال
ــية  على اهداف تصب بالنتيجة النهائية في صالح الطبقة السياس
ــا والتصدي  ــة اركانها ودميومة مصاحله ــي يهمها حماي ــة الت احلاكم
ــتهدف ابراجها العالية اما مصلحة الوطن او  لكل رياح عاتية قد تس

املواطن فهي دائما مؤجلة حتى يبيض الديك !! .
ــد بصياغتها الى  ــا .. ان بعض القوانني ال يُعه ــعر بيت وازيدك من الش
ــه مبوضوعاتها وامنا يقوم بذلك  ــاب االختصاص او اجلهات املعني اصح
ــزا الفواههم وتأتي  ــارا جاه ــي يأتي اخلبز ح ــازون «و»خيّاطون»ك «خبّ
القوانني على وفق مقاساتهم..ولعل قانون (اجلرائم املعلوماتية )واحدا 
ــودته منذ ما يقرب من ال (٩)سنوات وظل نائما  منها حيث كتبت مس
رح للنقاش  مثل جمرة نار حتت كومة رماد وعندما نُفض عنه الغباروطُ
ــة «جدل فأضطر البرملان لتأجيل  ــي مجلس النواب مؤخرا اثار «زوبع ف
ــوات العراقية  ــن االص ــونامي «م ــه رضوخا امام «تس ــت علي التصوي
ــالبا حلرية الرأي  ــه قانونا مقيدا وس ــه املعترضه عليه بوصف الغاضب
ومكمما لالفواه ومخالفا ملنطوق وروح املادة (٣٨)من الدستور العراقي 
(تكفل الدولة مبا ال يخل بالنظام العام واالداب . اوال: حرية التعبير عن 
الرأي بكل الوسائل.  ثانيا: حرية الصحافة والطباعة واالعالن واالعالم 

والنشر .  ثالثا: حرية االجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون). 
ــاذا االصرار على  ــة من هذه املادة الصريحة ؟ ومل ــن النواب والساس فأي
ــتبداد  ــى زمن قمع احلريات واالس ــا الى الوراء؟ ال ــريع قانون يعيدن تش
ــها العراقيون  لعقود  ــم االفواه ومصادرة حرية الرأي التي عاش وتكمي
ــون اجواء  ــون هواء احلرية ويعيش ــن الزمن وهم اليوم يتنفس طوال م
الدميقراطيه رغم كل محاوالت التعويق احملمومة التي يبذلها البعض 
ممن ال يطيقون اجوائها !! والعجيب الغريب في هذا القانون الذي نحن 
بصدده انه الوحيد منذ تأريخ تأسيس الدولة العراقيه في (١٩٢٠) الذي 
جعل (اجلرائم )اسما له كما يقول اخلبير القانوني طارق حرب ويضيف 
ــون مكافحة االرهاب ) ــم (قان ــه حتى في االرهاب صدر القانون بأس ان
ــدرات .. فهل يعني ان االفعال اخلاصة  ــم تذكر( جرائم) في قانون اخمل ول

باملعلوماتية اشد ضررا من االرهاب واخملدرات ؟! .
ــيئه وخطيرة  ــية وس ــوى القانون على عقوبات قاس ــبة انط وباملناس
ــباعها بالنقاش  ــخة احلالية  لم تطرح الش تصل الى املؤبد وان النس
وان حصلت فيها بعض التعديالت فأنها كانت بعيدة عن رأي اصحاب 
ــودة القانون  ــة واما املقترحات التي كانت غايتها انضاج مس املصلح
ــتبعدت واالنكى من ذلك كله ان جلنة حقوق االنسان النيابية  فقد اس
ــاس الى الرأس «لم يؤخذ برأيها  الطرف املعني االول بالقانون من «الس

وابُعدت متاما بشكل مقصود كي ال تدلو بدلوها كما يجب .
ــول القاضي رحيم العكيلي : (ان الصياغة احلالية للقانون يجعل  ويق
ــف والقمع والتنكيل  ــتبداد والتعس جميع العراقيني حتت حراب االس
ــة البرملان مطالبة باالنصات  ــم القانون )اما نحن فنقول ان رئاس بأس
ــارع الرافض لكل اشكال مصادرة حرية الرأي وسحب  الى صوت الش
ــادة صياغتة برؤيه جديدة غير مأزومة وان يكون هدف  هذا القانون واع
ــع رؤية قانون مكتوب بلغة فصيحة يحمي حرية الرأي والتعبير  اجلمي

اوال ويحمي املصلحة الوطنية ثانيا  

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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٥٤١) - الثالثاء - ١ - كانون االول - ٢٠٢٠
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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متابعة / البينة الجديدة
ــوزراء البريطاني  ــنيّ رئيس ال ع
ــم  ناظ ــون،  جونس ــس  بوري
ــن  ــؤوال ع ــرا مس ــاوي وزي الزه
ــد-١٩»، في  توزيع لقاح «كوفي
إشارة إلى أن احلكومة تستعد 
ــامل.   ش ــم  تطعي ــج  لبرنام
ــاوي، وهو  ــغل ناظم الزه ويش
ــي، منصب وزير  ــن أصل عراق م
ــال. وفي منصبه  الدولة لألعم

ــاوي  الزه ــيرفع  س ــد،  ــر الصحة مات اجلدي هانكوك، مع تركيزه األساسي تقاريره إلى وزي
على توزيع اللقاح، على الرغم 
ببعض  ــيحتفظ  ــه س أن ــن  م
ــي.  احلال ــه  عمل ــؤوليات  مس
وقال بيان ملكتب رئيس الوزراء 
البريطاني، السبت، إن الترتيب 
ــا  موضح ــت»،  «مؤق ــد  اجلدي
ــى الصيف  ــتمر حت أنه سيس
ــب ما  ــل على األقل، حس املقب

ذكرت وكالة رويترز.

متابعة / البينة الجديدة
ــذكاء  ــم ال ــنطن – يقتح واش
ــه  ــم الترفي ــي عال االصطناع
واملوسيقى وحتى الشعر، وفي 
هذا االطار طورت شركة غوغل 
منظومة  العمالقة  األميركية 
ــذكاء االصطناعي  ــدة لل جدي
ــاعد في تأليف  ميكنها أن تس

األبيات الشعرية.
ــرة الذكاء  ــا كانت فك ولطامل
االصطناعي شبيهة باخليال 
ــا البعض  ــي ويعتبره العلم
ــا من ضروب اخليال الذي  ضرب
ــى أرض  ــن حتقيقه عل ال ميك
ــح اليوم  ــع اال انه اصب الواق
ــزوه  غ ــع  م ــة  ثابت ــة  حقيق
جميع مجاالت احلياة تقريبا. 
وقامت الشركة املالكة حملرك 
البحث العمالق غوغل باثراء 
Verse-) املنظومة التي حتمل

ــت بعد بيت»  by-Verse) «بي
ــرات اآلالف من األشعار  بعش
ــهر  واألبيات التي نظمها اش
ــعراء العالم، حتى أصبح  ش
ــات  األبي ــف  تألي ــا  مبقدوره
ــعرية مع مراعاة قواعد  الش
النحو واالمالء. وقام الباحثون 
ــل ببرمجة  ــركة غوغ في ش
ــة جتعلها  ــة بطريق املنظوم
التي  ــات  ــى األبي تفهم معن
ــتوى  ــت كتابتها على مس مت
ــا أن  ــث ميكنه ــظ، بحي اللف
ــات التي  ــار أفضل األبي تخت
ــب مع البيت السابق.   تتناس
ــدور «بيت بعد  ــه مبق كما ان
بيت» تقدمي اقتراحات تتالئم 

ــائعة  ــع غير ش ــع مواضي م
ــعر  ــي الش ــة ف ــر مألوف وغي

الكالسيكي.
وتنحصر مهمة عشاق الشعر 
واألدب والثقافة في كتابة أول 
ــدة ثم اختيار  بيت من القصي
ــعراء مت تسجيلهم  أسماء ش
ــج، لتتكفل بعد  على البرنام
ــد  ــت بع ــة «بي ــك منظوم ذل
ــعرية  ــت» باقتراح أبيات ش بي
ــلوب  ــب اس من تأليفها حس
ــاره.  اختي مت  ــذي  ال ــاعر  الش
ــدة  اجلدي ــة  املنظوم ــح  وتتي
ــتخدم امكانية اختيار  للمس
ــى  وحت ــعرية  الش ــكال  االش
القوافي للنسج على منوالها 
التأليف. وبعدما  واتباعها في 
ــي  االصطناع ــذكاء  ال ــن  متك
ــط نفوذه في مجاالت  من بس
الصناعة والتجارة والصحة ال 
ــيما في زمن كورونا، اصبح  س
ينشغل بعالم الترفيه ويتمدد 
في قطاعات املوسيقى والغناء 

والسينما والرسم.

 متابعة / البينة الجديدة
ــى مواقع  ــطاء عل ــل نش تفاع
ــى  ــي، عل ــل االجتماع التواص
ــة  إزال ــة  بعملي ــدء  الب ــور  ص
األيقوني  ــفينة»  «الس ــى  مبن
ــة العربية  ــدة باململك ــي ج ف
ــورا  ــني ص ــعودية، متداول الس
ــن عملية  ــو م ــع فيدي ومقاط
ــارة منطقة  ــة. وكانت إم اإلزال
ــاء،  ــرت، األربع ــد نش ــة، ق مك
صورا على صفحتها الرسمية 
االجتماعي،  ــل  التواص ــع  مبوق
ــق: «أمانة  ــر، قائلة بتعلي تويت
ــفينة’  ــل مبنى ‘الس ــدة تُزي ج
ــك عبدالعزيز  املل ــق  على طري
ــات وعدم  ــبب عدة مخالف بس
ــزام بالتعهدات النظامية  االلت

اإلخبارية  قناة  الالزمة».وقالت 
ــي  ف ــمية  الرس ــعودية  الس
ــاءت بعد  ــة ج ــر إن «اإلزال تقري
ــاذ اإلجراءات  التوجيهات باتخ
ــات  مخالف ــال  حي ــة  القانوني

ــع أي جتاوز لألنظمة  املبنى وملن
والتعليمات»، ناقلة عن مصادر 
صحفية أن «املبنى مضى عليه 
نحو ١٨ عاما ولم يتم تشغيله 

سوى في أشهر جتريبية».

b„ÎâÏ◊@Äb‘€@…ÌãÏn€@Ô”aä«@›ïc@Âfl@aäÌãÎ@¥�»m@bÓ„b�Ìäi

@—€˚Ì@Ô«b‰�ï¸a@ıb◊à€a
ÚÌä»í€a@pbÓi˛a

@NNCbflb«@18D@Ü»i
˝«b–m@7rÌ@ÚÌÖÏ»é€a@ø@Ú‰Ó–é€a@Û‰jfl@Ú€aãg

متابعة / البينة الجديدة
ــدة ١٥ عاما،  ــعرها مل ــص فتاة يابانية ش ــادرة، لم تق ــي حادثة ن ف
ــبة لشخصية  وحصلت على لقب «رابونزيل» اليابانية، نس
ــعرها الطويل.ويبلغ  ــتهرت بش ديزني، التي اش
ــعر الراقصة وعارضة األزياء رين  طول ش
ــي، البالغة من العمر ٣٥ عاما،  كامب
ــو يزيد ٤  ــات، وه ــدام و١٠ بوص ٥ أق
بوصات عن طول رين نفسها، والتي 
ــعرها، الذي ميثل  تقول أنها حتب ش
ــب تعبيرها، على  جمال آسيا، حس
ــم من أنه يعيقها في أحيان كثيرة  الرغ
عن أداء أبسط املهام، مثل: تغيير مالبسها.

وقالت رين كامبي لصحيفة «ديلي ستار»: «نشأت 
ــع أبوين صارمني وعندما كنت طفلة، كنت عضوة في  م
فريق كرة القدم للفتيات، وكان علي دائما قص شعري 

بسبب هذا»، 

متابعة / البينة الجديدة
ــا  أنه ــر  تويت ــركة  ش ــفت  كش
ــتوى العالم  ــتطلق على مس س
ــة التغريدات التي تختفي  خاصي
ــبق أن أعلنت  بعد ٢٤ ساعة.وس
تويتر عن خطتها لهذه التغريدات 
ــة في  ــرت اخلاصي ــرة واختب العاب
ــا والهند وكوريا  البرازيل وإيطالي
ــر التصميم  ــة. وقال مدي اجلنوبي

ــر املنتج  ــس ومدي ــوا هاري جوش
ــور  ــي منش ــون ف ــام هافيس س
ــم يقولون  ــة البعض منك باملدون
لنا إن التغريد غير مريح ألنه يبدو 
ــدا، كما أن هناك  ــا ودائما أب علني
ضغطا كبيرا حلشد إعادة النشر 
ــاب. وأضافا ألنها تختفي  واإلعج
ــاعدت هذه  ــد، س ــوم واح ــد ي بع
ــعور  الش الناس على  التغريدات 
ــاركة األفكار  براحة أكبر في مش
ــخصية  الش ــاعر  واملش واآلراء 
العادية. وستكون تغريدات اليوم 
ــي تتضمن النصوص  الواحد، الت
والصور ومقاطع الفيديو، متاحة 
ــن الصفحة  ــزء العلوى م في اجل
الرئيسية لكل مستخدم وكذلك 

في صفحته الشخصية.

@bÁä»ë@ó‘m@%@ÚÓ„bibÌ
A@b�flb«@15@à‰fl
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متابعة / البينة الجديدة
ــة  منص أن  ــة  صحفي ــر  تقاري ــرت  ذك
ــم  فيل ــراء  لش ــعى  تس ــس  نتفليك
ــال العلمي «غودزيال ضد  الفانتازيا واخلي
ــذي يتناول أضخم مواجهة بني  كونغ» ال
ــطوريني. وكان من املقرر  ــني األس الوحش

ــات في  ــى الشاش ــم إل ــرج الفيل أن يخ
ــن مت تأجيل طرحه  ــار املاضي لك مايو/أي
ــبب قيود فيروس  ــى مايو/أيار ٢٠٢١ بس إل
ــينما.   ــتجد وإغالق دور الس ــا املس كورون
ــارد، وهو  ــراج آدم وينغ ــن إخ ــم م والفيل
تتمة للفيلمني السابقني «غودزيال: ملك 

ــرة اجلمجمة»،  ــوش» و»كونغ: جزي الوح
ــاندلر  ويتولى البطولة كل من كايل تش
ــراون وفان مارتن  ــغ زيي وميلي بوبي ب وزان
ــون وداناي غورورا وبراين  وجوليان دينيس
ــير.  قال موقع  ــري ودمييان بيش تايري هن
«هوليوود ريبورتر» األميركي إن نتفليكس 

ــراء حقوق  ــون دوالر، لش ــت ٢٠٠ ملي دفع
عرض الفيلم، غير أن شركة «وارنر براذرز» 
ــة للفيلم التي تدرس عدم عرضه  املنتج
ــرة  ــينما وطرحه مباش ــاالت الس في ص
ــت  ــى منصات البث اإللكتروني، ليس عل

مهتمة بعرض نتفليكس.


