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ــال العراق رسالة إلى األمم املتحدة  ــني عن ارس    اعلن وزير اخلارجية فؤاد حس
ــدد  ــأن إجراء االنتخابات  لتقدمي الدعم إلجرائها على صعيد ذي صلة ش بش
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على أهمية إقرار مجلس النواب قانون متويل 
االنتخابات، فيما اكد أهمية أن توافق اإلجراءات املرافقة للعملية االنتخابية 
ــس الوزراء مصطفى الكاظمي زار، امس  القانون.وقال املكتب ان رئيس مجل
ــتقلة لالنتخابات، مبينا ان الكاظمي اطلع  االول، مقر املفوضية العليا املس
على مجريات االستعدادات التي اتخذتها املفوضية، لتأمني إجراء االنتخابات 
ــادس من حزيران من العام املقبل.واضاف  النيابية في موعدها املقرر، في الس
ان الكاظمي تابع مجريات جهود املفوضية في السعي لتذليل كل املعوقات 
التي قد تواجه العملية االنتخابية، ووجه األجهزة احلكومية املعنية بتذليل 

هذه العقبات قدر تعلّق األمر بها.

بغداد /

االربعاء



2محليات

دياُّـ / البينة الجديدة 
ــيد وزير الكهرباء  ــتناداً لتوجيهات الس أس
املهندس ماجد مهدي األمارة بضرورة اجراء 
ــع العمل  ــوالت امليدانية ملواق ــارات واجل الزي
ــال واالطالع على  ــة مواكبة اجناز االعم بغي
ــكاوى املواطنني وضرورة معاجلتها،اجرى  ش
ــة لتوزيع كهرباء  ــركة العام مدير عام الش
ــني عطا دهش الزبيدي  بغداد املهندس حس
واملعاون الفني للشركة املهندس عالء سمير 
ــة لفرع توزيع  ــاة وجوالت ميداني اجلبوري،زي
ــى والقطاعات التابعة له،وكان  كهرباء ديال
في استقبالهم مدير الفرع املهندس طارق 
ــيد املدير  ــه عقد الس ــور وصول اخلزرجي.وف
ــعاً وبحضور املالكات  ــام اجتماعاً موس الع
ــام،   ــوؤلي  االقس املتقدمة في الفرع  ومس
ــأنها تعزيز   ــي من ش ــبل الت ــة الس ملناقش
ــا إلى أعلى  ــة في الفرع ورفعه موارد اجلباي
املستويات وتقليل نسبة الضائعات والهدر 
ــة الكهربائية لضمان  ــي  الطاق ــل ف احلاص
ــار الكهربائي.ووجه  التي ــتمرار  ــة أس دميوم
«الزبيدي»بضرورة االستمرار بتقدمي خدمات 
اإليصال للمواطنني ووفق الضوابط املعمول 
ــتركني  ــتمرار بحمالت جرد املش ــا واالس به
ــف حمالت اجلباية  ــب املقاييس وتكثي ونص
ــع أتخاذ كافة االجراءات  وإزالة التجاوزات م
ــع دعاوى  ــن ورف ــق املتجاوزي ــة بح القانوني
ــد من  ــك للح ــني وذل ــد اخملالف ــة ض قضائي
ــة  الكهربائي ــة  الطاق ــات  ضائع ــل  تقلي
ــبكة  وتقليل التجاوزات احلاصلة على الش

ــتنفار كافة  إلى أس ــة  الكهربائية.باإلضاف
ــي جميع  ــة ف ــية والفني ــالكات الهندس امل
ــارز الصيانة كافة  ــز ومف ــات ومراك القطاع
ــبكة  ــوارض واالعطال على الش ــاز الع واجن
ــدس الزبيدي  ــرى املهن ــا أج الكهربائية.كم
ــيطرة  الس ــم  قس ــي  ف ــة  ميداني ــة  جول
ــير العمل في  ــاالت لألطالع على س واالتص
ــة  اخلطوط  ــى متابع ــدآ عل ــم، مؤك القس
ــبب موجة  ــات بس ــى املغذي ــال عل واالحم
ــالد.  ــهدها الب ــي تش ــرة الت ــار الغزي االمط
ــب  ــالكات التأه ــع امل ــى جمي ــددا، عل مش
ــتنفار  ملالكات  السيطرة والتشغيل  واالس
ــؤلية  ــات التابعة لضمن قاطع املس واحملط
واتخاذ كافة التدابير الفورية لضمان دميومة 
أستمرار التيار الكهربائي في املنطقة.كما 
ــة ميدانية  ملتابعة عمل  نفذ الزبيدي، جول

الورشة الفنية لتصليح املقاييس واحملوالت، 
ــدس اوس محمد  ــؤولها املهن ــى مبس والتق
ــرورة مضاعفة  ــى ض ــا، عل الكرخي.موجه
ــة الفنية  اجلهود جلميع املالكات في الورش
ــوالت  احمل ــالح  وإص ــة  ملعاجل ــتنفارها  واس
ــني  للخدمة.وب ــا  وادخاله ــي  قياس ــت  بوق
ــتنفار مالكات الورشة الفنية  اخلزرجي اس
ــوالت ألصالح كافة  لتصليح املقاييس واحمل
ــتمرارها  االعطال الطارئة على احملوالت وأس
ــياق ذاته،  ــر من الليل.وفي الس لوقت متأخ
ــي اجلبوري،  ــه الفن ــدي ومعاون ــى الزبي التق
ــى  ــتاذ مثن ــى االس ــظ ديال ــيد محاف الس
ــتركة  التميمي،واجريت جولة ميدانية مش
ــر اخلدمية،  ــدد من مديري الدوائ وبحضور ع
ــاء بعقوبة،  ــر التابع لقض ــي التحري في ح
ــبكة الكهربائية  ــع الش ــالع على واق لألط
ــني الذين عبرو عن   ــى بعدد من املواطن والتق
ــيد مدير الشركة  شكرهم وتقديرهم للس
ــع كهرباء بغداد، ملتابعة ملف  العامة لتوزي
ــة. وبدوره  ــة في احملافظ ــة الكهربائي الطاق
ــي تبذلها  ــدي» على اجلهود الت ــى «الزبي اثن
ــرع توزيع كهرباء  ــة في ف ــالكات  املتقدم امل
ديالى وجميع املالكات لتفانيهم في العمل 
وإجنازهم كافة األعمال بأوقات قياسية.قدم 
ــارق خليل اخلزرجي  مدير الفرع املهندس ط
ومنتسبي الفرع شكرهم وتقديرهم للمدير 
العام على زيارته واهتمامه املتواصل وتقدمي 
ــبني  لتقدمي  ــم  املعنوي لكافة املنتس الدع

أفضل اخلدمات للمواطنني.

بغداد / البينة الجديدة

ــد  ــكك حدي ــة لس ــركة العام ــذت الش  نف
ــل اكثر من (١٢١١) حاوية مختلفة  العراق، نق
ــاحناتها التخصصية من  ــر ش ــام عب االحج
ميناء ام قصر الى كمارك الشاجلية في بغداد 
ــهراً من السنة احلالية،  خالل االحد عشر ش
ــدودة.  ــات احمل ــرة للحاوي ــركة اجمل ــاب ش حلس
ــتاذ طالب  ــكك االس ــام الس ــر ع ــال مدي وق
ــذاً لتوصيات  ــيني: تنفي ــم احلس ــواد كاظ ج
ــبلي،  ــني الش ــر النقل الكابنت ناصر حس وزي
ــرورة زيادة طاقة النقل وايجاد اكثر منافذ  بض

تسويقية لتعظيم املوارد املالية لتشكيالت 
ــا الفنية  ــتنفرت مالكاتن ــة، اس ــوزارة كاف ال
والتشغيلية في شعبة سكك ميناء ام قصر 
ــم النقل والتشغيل في  ــيق مع قس وبالتنس
ــة في بغداد  ــيطرة املركزي مقر الشركةوالس
ــود املبرمة مع  ــود العق ــذ بن ــرة لتنفي والبص
ــركة لتطويرها وتعظيم وارداتها . و جدد  الش
ــيني الدعوة الى املؤسسات احلكومية  احلس
ــل البضائع كافة  ــار لنق ــتوردين والتج واملس
ــل وطني  ــه ناق ــكك كون ــارات الس ــر قط عب
يتمتع بكافة مزايا النقل املتكامل واالسعار 

الزهيدة .
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النجف االشرف / البينة الجديدة

ــي دائرة  ــز الصحة ف ــم تعزي نفذ قس
ــرافية الى  ــة زيارة اش ــة العام الصح
ــرف ملتابعة  ــرة صحة النجف االش دائ

ــعبة تعزيز الصحة في قسم  عمل ش
ــدات التابعة  ــة والوح ــة العام الصح
ــة  ــة ألي ــارة متابع ــالل الزي ــا ومت خ له
ــعبة واالطالع  على  ــي  الش العمل ف
ــل اثناء  ــي تواجه العم ــات الت املعوق

ــعبة فيما  تنفيذ اخلطة اخلاصة بالش
ــات في  ــاطات والفعالي ــص النش يخ
ــبات  ــة كورونا وفي املناس ــل جائح ظ
الصحية والدينية والوطنية والتأكيد 
ــي مختلف  ــف التوعية ف ــى تكثي عل

ــاالت الصحية وباخلصوص جائحة  اجمل
ــات  ــا و مت زيارة عدد من املؤسس كورون
ــة  الصحي ــز  واملراك ــة  الصحي
ــفيات التابعة لدائرة صحة  واملستش
ــرف منها قطاع الكوفة  النجف االش

ــية واملراكز الصحية  ــاع العباس وقط
ــاذرة  املن ــفى  ــا ومستش له ــة  التابع
ومستشفى املشخاب  والتأكيد على 
االلتزام باالرشادات واالجراءات الوقائية 

للحد من انتشار فيروس كورونا.
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بغداد / البينة الجديدة
ــدرات كوادر  ــاء ق ــار بن فـي إط
ــة واملعادن وزيادة  وزارة الصناع
ــل ولليوم  ــم. تتواصـ قابلياته
ــى التوالي فعاليات  الثالث عل
ــة  الثالث ــة  التدريبي ــدورات  ال
اخلاصة بدور اإلعالم اإللكتروني 
ــذ البرنامج احلكومي  في تنفي
ــي  ف ــية  القياس ــق  والوثائ
ــة وإعداد  ــدات احلكومي التعاق
ــق النظام  ــة وف ــم املالي القوائ
احملاسبي املوحد والتي أنطلقت 
ــي املوافق ٢٩  ــوم األحد املاض ي
ــتمر  وستس ــي  الثان ــرين  تش
 ٢٠٢٠ األول  ــون  كان  ٣ ــة  لغايـ
مبشاركة واسعة لكوادر مركز 
ــكيالت التابعة  ــوزارة والتش ال
ــت دورة  ــث تضمن ــا . حيـ لهـ
التعريف  ــية  القياس ــق  الوثائ
ــية  ــة الوثائق القياس مبجموع
التي طرحتها وزارة التخطيط 
ــة مهمة  ــة ( ١٨ ) وثيق والبالغ
ــا  كونه ــق  التطبي ــة  وملزم

الدولي  ــك  البن ــتخدم في  تس
ومهتمها  الدولية  والتعاقدات 
ــدات  ــراءات التعاق ــد إج توحي
احلكومية في العراق مع تقدمي 
ــول كيفية  ــي ح ــاط عمل نش
ــول  للحص ــة  املناقص ــرح  ط
ــية وآلية  على عطاءات تنافس
والتحليل  ــح  الفت ــان  عمل جل

بأسلوب موحد حسب الوثائق 
ــى إحالة  إل ــية وصوالً  القياس
ــد فيما  العق ــاء وتوقيع  العط
ــابات  ــت دورة إعداد احلس تناول
اخلتامية كيفية إعداد القوائم 
ــة وكيفية تنظيمها وفق  املالي
ــد مما  ــبي املوح ــام احملاس النظ
يسهل عملية اإلعداد من قبل 

املالي وكذلك توضيح  القسم 
مامتثله القوائم املالية وأنواعها 
ــة  ــى طبيع ــس عل ــا ينعك ومب
ــة  باإلضاف ــاط  النش ــزات  ومي
ــي  ــالم اإللكترون ــى دورة اإلع إل
ــت التعريف مبفهوم  التي تناول
ــي  اإللكترون ــالم  اإلع ــأة  ونش
والوسائل  وميزاته  وخصائصه 
ــا ويتبعها ومدى  التي يعتمده
ــى القرار احلكومـي  تأثيرها عل
ــدورات  ــهدت ال ــد ش ــذا وق .هـ
ــاً كبيراً  وجتاوب ــالً  تفاع الثالثة 
ــث تخللها  ــاركني حي من املش
ــن  م ــر  الكثي ــدمي  وتق ــرح  ط
ــاؤالت  والتس ــارات  اإلستفس
ــة  املتعلق ــع  املواضي ــول  ح
الذكر  ــة  آنف ــدورات  ال ــاور  مبح
ــي  ــهم ف ــذي اس ــكل ال بالش
ومعارفهم  ــم  معلوماته زيادة 
ــرات  ــدرات وخب ــابهم ق واكس
لتمكينهم  ــة  وعملي ــة  علمي
من تنفيذ أعمالهم وواجباتهم 

بأعلى أداء وأفضل صـورة .
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بغداد / البينة الجديدة 
ــايلوات و املواقع في  ــودة الس ــارة عن ع ــت وزارة التج اعلن
ــركة  العامة لتجارة احلبوب  العمل بتجهيز املطاحن  الش
ــد توقف  ــن الفالحني ، بع ــلب م ــتالم الش ــة و اس باحلنط
ــهدتها مدن وسط  اضطراري نتيجة غزارة االمطار التي ش
ــركة املهندس  ــام الش ــك مدير ع ــالد .اكد ذل ــوب الب وجن
ــد الفني و  ــاف ان اجله ــان  ، واض ــي طوف ــن عج عبدالرحم
ــف مياه االمطار  ــع  يواصل اعمال تصري ــي في املواق اخلدم
التي جتمعت في املواقع. الفتا ان مواقع النجف و الديوانية 
ــوم االحد ،   ــدوام لي ــن تعطيل ال ــم م ــى الرغ ــل ، وعل و باب
ــتالم الشلب املكيس من الفالحني و  باشرت اعمالها باس
ــحب  املياه  في سراديب  ــوقني ، فضال عن قيامها بس املس
ــايلوات وتهيئة اخلطوط للبدء بأستالم الشلب الفل  الس
ــايلو ابو صخير  باستالم الشلب  ــيرا الى مباشرة س .مش
ــوقني بعد توقف موجة  الفل واملكيس من الفالحني و املس
االمطار وبكمية ( ثالث عشر ) الف طن  ، وكذلك في سايلو 
ــايلو   ــي ومجمع املرادية  ، فضال عن عودة س النجف االفق
ــركة في صالح الدين و االنبار  الدورة في بغداد و مواقع الش
ــة ، جتهيز املطاحن باحلصة  ــى وبابل و كربالء املقدس و ديال
ــة احلنطة احمللية .  ذاكرا  ان ادارات الفروع  املقررة من خلط
ــا وجتوالها في  ــا  واصلت تواجده ــع وبعد توجيهه و املواق
ــاعات متأخرة من الليل  ــع خالل موجه االمطار و لس املواق
من اجل متابعة اخلزين وتصريف مياه االمطار و االطمئنان 

على سالمته .

البينــة   / اِّـقدســة  كربــالء 
الجديدة

ــن  وم ــة  الزراع وزارة  ــدت  أك
ــة كربالء  ــالل مديرية زراع خ
ــة عن زراعة (٢٤٥٨١)   املقدس
ــة  اخلضري ــل  باحملاصي ــا  دومن
ــة  اخلط ــن  ضم ــة  والعلفي
ــتوية املصادق  ــة الش الزراعي
ــل وزارة الزراعة  عليها من قب
ــتوي  ــم الزراعي الش للموس
أن  ــت  وبين   .٢٠٢٠-٢٠٢١
اخلطة الشتوية للمحاصيل 
ــة والتي  ــة  والعلفي اخلضري
ــا وزارة الزراعة  صادقت عليه
ــا منها  ــت  (٢٤٥٨١)  دومن بلغ
(١٦٢٨٢) دومنا لزراعة احملاصيل 
ــا  دومن و(٨٢٩٩)  ــة  اخلضري
العلفية.واضاف  ــل  باحلاصي
ــل العلفية  ان خطة احملاصي
ــة (٥٠٥٠ ) دومن  ــملت زراع ش
ــيم  برس دومن  و١٦٠٠  ــت  باجل
و١٦٤٧ دومن مخاليط علفية، 
كما شملت خطة احملاصيل 
ــة زراعة، (٤٢٥٠) دومنا  اخلضري
ــى ، و (٤٠٩٠) دومن  خيار مغط
مبحصول الطماطه املغطاة ، 
و(١٠٦١٫٥) دومنا باقالء خضراء،  
ــس،   ــل ياب ــا بص و(١٠٥٠) دومن
ــا مغطاة ، و(  و(٦٠) دومنا بامي
ــان مغطى ،  ــا باذجن ١٩٠) دومن
ــجر ، و(٤٦٥١)   ــا ش و(٤٤) دومن
و(٢٨)  ــر،   أخض ــل  بص دومن 
ــلغم  ــا فلفل ، و(٢٠٥) ش دومن

ــزر،  و(٣٠)  ــا ج ) دومن ، و(٢٠   ،
ــوم، و(٤٠٥) دومن بطاطا  دومن ث
ــة،   ــر ورقي ــا خض و(١٧٧) دومن
ــوندر.موضحة  دومنا ش و(٢٢) 
ان زراعة كربالء بدأت واعتبارا 
من ٢٠ من شهر تشرين االول 
ــي  ــز مزارع ــي  بتجهي املاض
ــر  ــعير واخلض ــة والش احلنط
ــداب  ــمدة ال ــتوية  بأس الش
واليوريا .الفتة إلى إن اجلرعة 
ــة بلغت  ــمادية للحنط الس
ــماد اليوريا  ٤٠ كغم/دومن لس
و ٢٥ كغم/دومن لسماد الداب 
ــعير فان  ــول الش اما محص
ــي ٢٥  ــمادية ه ــة الس اجلرع
ــماد اليوريا  كغم /طن من س
فيما تبلغ اجلرعة السمادية 
ــتوية ٢٥ كغم /  للخضر الش
طن من سماد اليوريا . داعية 
الفالحني املشمولني باخلطة 
ــى  ال ــتوية  الش ــة  الزراعي
ــعب الزراعية  ــة الش مراجع
ــالت  معام ــج  تروي ــرض  لغ
ــواء  س ــمدة  االس ــتالم  اس
ــكل  بش او  ــرد  مف ــكل  بش
ــة  ــر ان محافظ جماعي.يذك
ــة زراعية   ــالء اعدت خط كرب
شتوية بلغت (١٢٤٧٢٢ ) دومنا 
ــة  ــا ( ٩٧٨٤٥ ) مخصص منه
للحنطة و (٢٢٩٦ ) خصصت 
ــا  دومن   (٢٤٥٨١) و  ــعير  للش
خصصت للخضر  واحملاصيل 

العلفية.

@Òâb£@paÏ‹ÌbçÎ@…”aÏfl@ÒÖÏ«@Z@Òâbvn€a
@Î@Ú�‰ßbi@Âyb�Ωa@åÓË£@lÏjßa

@¥y˝–€a@Âfl@k‹í€a@‚˝nça

@24581Ú«aâåi@‚bÓ‘€a@Z@Ú«aâå€a
@ÚÓ–‹»€aÎ@ÚÌäö®a@›Óïb0bi@b∏ÎÖ
@Ú�®a@Â‡ô@ÚçÜ‘Ωa@ı˝iä◊@ø

ÚÌÏní€a@ÚÓ«aâå€a

منى خضــري عبــاس / البينة 
الجديدة

ــون  دي ــس  رئي ــتقبل  اس
الدكتور  ــيعي  الش ــف  الوق
ــمري وزير  حيدر حسن الش
ــياحة واآلثار  ــة والس الثقاف
ــن ناظم وذلك  الدكتور حس
ــداد امس  ــه ببغ ــي مكتب ف
ــث  لبح  ٢٠٢٠/١١/٣٠ االول 
ــترك  املش ــاون  التع ــز  تعزي
ــة  الديني ــات  املؤسس ــني  ب
ــالل  ــرى خ . وج ــة  والثقافي
ــهد  اللقاء احلوار حول املش
الطرفان  ــادل  وتب ــي،  الثقاف
ــبل  ــات النظر حول س وجه
االرتقاء واحلفاظ على اجلانب 
الثقافي واألثري املشترك بني 
ديوان الوقف الشيعي ووزارة 
ــياحة واآلثار,  الثقافة والس
ــيعي  الذي يعد الوقف الش
مسؤوالً عن جزء كبير منه، 
فيما يتعلق باملزارات الدينية 
واجلوامع االثرية واحلسينيات 
الدينية  واملكتبات  واملدارس 
الطرفان  ــق  .واتف ــة  املوقوف
ــني  ــاون ب ــز التع ــى تعزي عل

ــة  الثقاف ووزارة  ــوان  الدي
ــاالت االدبية  ــة اجمل ــي كاف ف
ــة،  واالجتماعي ــة  والثقافي
ــا فيه  ــترك مل ــل املش والعم
ــن جانبه  ــة البالد.م مصلح
شكر الدكتور حسن ناظم 
ــن  الديوان على حس رئيس 
ــة  والضياف ــتقبال  االس
ــرة  الكبي ــود  باجله ــاد  وأش
ــوان الوقف  ــي يبذلها دي الت
ــاظ  احلف ــي  ف ــيعي  الش
ــي ودعم  ــى االرث الثقاف عل
ــياحة الدينية بالعراق  الس
ــزارات  امل ــار  اعم ــالل  من خ
ــاجد التراثية  الدينية واملس
ــات  احملافظ ــع  جمي ــي  ف
العراقية .هذا وحضر اللقاء 
ــوان الوقف  ــل رئيس دي وكي
ــؤون الدينية  الشيعي للش
ــي  ــور غن ــة الدكت والثقافي
ــام دائرة  ــي ومدير ع اخلاقان
السيد  ــة  املقدس العتبات 
موسى اخللخالي ومدير عام 
واملتابعة  ــط  التخطي دائرة 
ــتاذ حيدر  ــي الديوان االس ف

محمد عبد اهللا .

بغداد / البينة الجديدة / قصي اِّـسعود
 بناء على توجيهات مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد 
ــرورة تكثيف اجلهود من  ــش الزبيدي بض ــني عطا ده املهندس حس
ــع العقود اجلدد  ــراءات  القانونية املتعلقه بجمي ــل أكمال األج أج
ــر من قبل مدير فرع توزيع كهرباء الصدر املهندس  ــراف مباش وباش

سعدون موسى فليح النداوي.
ــؤون اإلداريه صباح   ــؤون القانونية وقسم الش ــم الش يستمر قس
بتنظيم اجراءات التعاقد لتحويل موظفي العقود االستثمارية الى 

عقود تشغيلية  في مقر الفرع .
وأوضح مدير الفرع على أنسيابية العمل بهدف أجناز املهام املوكلة 
ــاز جلميع  ــت حيث مت االيع ــرع وق ــؤون القانونية بأس ــم الش لقس
ــتصحبني معهم  ــور املتعاقدين  مس ــات حض ــام و القطاع االقس
ــم  ــتمرارية من القس ــكات الثبوتية مع كتاب تأييد اس املستمس

اخملتص .. 
موكدا على العاملني في قسم الشؤون القانونية بضرورة االستمرار 
ــاعات متاخرة من اجل  ــمي والبقاء لس في العمل بعد الدوام الرس

اجناز العمل باسرع وقت

@Ô»Óí€a@—”Ï€a@ÊaÏÌÖ@èÓˆâ
@ÚybÓé€aÎ@Úœb‘r€a@äÌãÎ@›j‘néÌ
·√b„@Âéy@âÏn◊Ü€a@âbq�aÎ

@›ÌÏ§@Û‹«@“äíÌ@ ä–€a@äÌÜfl@Z@âÜñ€a@ıbiäË◊
@ÚÓ‹ÓÃím@ÖÏ‘«@µa@ÚÌâb‡rnç¸a@ÖÏ‘»€a

NO.3542.WED.2.DEC .2020 العدد (٣٥٤٢) االربعاء ٢ / ١٢ / ٢٠٢٠ 

@NÚÓ€bßa@Ú‰é€a@fi˝Å@ÖaÜÃi@µa@äñ”@‚a@ıb‰Ófl@Âfl@o‹‘„@ÚÌÎby@HQRQQI@Z@@›‘‰€a

اهالي منطقة الزعفرانية في بغداد يتقدمون بالشكر 
ــتاذة  ــارع املعهد االس والثناء ملديرة ثانوية القيم – ش
(شهد فاضل) جلهودها املبذولة في االرتقاء بالعملية 
ــد .. فبوركت  ــكل جي ــة بش التربوية وادارتها للمدرس

جهودها.

NN@ÖÏË¶a@o◊âÏi
ــا  ــي جلريدتن ــد االلكترون ــر البري ــا عب وردتن
ــل  داخ ــري  ــوال صب ن ــة  املواطن ــدة   مناش
ــم  ــك  بعطفك ــس معالي ــدك وتلتم تناش
ــتاق  ــا املفوض إمين مش ــوي بنقل زوجه االب
ــة حماية  ــوب الى مديري ــب داغر املنس طال
املنشآت والشخصيات / فوج فض الشغب 
الى أي مديرية للشرطة بحيث تكون قريبة 
ــون لديه  ــكن اخلاص به لك ــل الس الى مح

طفلني من ذوي االحتياجات اخلاصة ويتعذر 
ــا ، وتلتمس نقل  ــا مبفرده ــا رعايتهم عليه
ــباب التي ذكرتها  زوجها وبدوام يومي لألس
ــدتها هذه ملا عرف  آنفا ، وهي اذ تقدم مناش
ــبيكم من  ــاس أبوي ملنتس عنكم من أحس

أبناء الداخلية .

أبنتك املواطنة/ نوال صبري داخل

ــالة عبر  ــا رس ــى جريدتن وردت ال
ــن  ــالة م ــي رس ــد االلكترون البري
ــن ( جواد جلوب نعمة) ذكر  املواط
ــى جواد  ــده ( مصطف ــا ان ول فيه
ــدم في العام ٢٠١٩ على  جلوب) ق
ــاريع الصغيرة حيث  قرض للمش
ــده  بوال ــاص  اخل ــار  العق ــن  ره مت 
ــم ( ٧/ ١٠٠٥) نعيرية وكيارة  واملرق
ــدة وقد  ــة بغداد اجلدي في منطق
ــراءات املطلوبة من  ــة االج امت كاف
ــة غرفة  ــث جدد هوي ــم حي قبلك
ــدد بطاقة  ــداد وايضا ج ــارة بغ جت
ــدور  ــة ص ــب صح ــكن وجل الس

لهوية غرفة التجارة وايضا صحة 
صدور للقرض ولسند حجة الدار 
والبطاقة ، وعند اكماله لكل هذه 
التي طلبها مصرفكم  االجراءات 
ــاص بولده  ــل اخل ــف احمل جاء كش
ــني واضافة لذلك  ــى وملرت مصطف
ــف لتقدير العقار وعند  جاء كش
ــرض  الق ــتالم  ــد اس ــد موع حتدي
ــر  ــب ان يحض ــه يج ــروه بان اخب
ــا انه مت  ــتالمه .. علم ــال الس كفي
ــن قبل  ــار اخلاص به م ــن العق ره
ــم فرع احلبيبية واالن هو  مصرفك
حتت تصرفكم وليس حتت تصرف 

ــة اجلديدة) اذ تضع  املالك .. (البين
هذا األمر امام انظاركم لهي على 
ــان تنصفوه ومتنحوه  ثقة اكيدة ب
ــاليب  مبلغ القرض بعيدا عن اس
ــد ان اجنز كل  ــني القاتلة بع الروت
ــل  ــاذا الكفي ــه فلم ــب من ماطل
ــار قد رهن  ــس كافيا بان العق الي
ملصرفكم وهو االن حتت تصرفكم 
ــموله  ــه نرجو انصافه وش .. علي
ــرط الكفيل  ــن ش ــتثناء م باالس
ــرض واكمال  ــي منحه مبلغ الق ف

االجراءات لالستالم .
موبايل / ٠٧٧١٤٧٤٧٩٧٣

@êb‰€a@‚Ï‡Á@êb‰€a@‚Ï‡Á@êb‰€a@‚Ï‡Á@êb‰€a@‚Ï‡Á@êb‰€a@‚Ï‡Á@êb‰€a@‚Ï‡Á@êb‰€a@‚Ï‡Á@êb‰€a@‚Ï‡Á@êb‰€a@‚Ï‡Á@êb‰€a@‚Ï‡Á@êb‰€a@‚Ï‡Á

@‚60a@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@ÜÓé€a@âbƒ„a@‚bfla
ÚÓ„bé„a@Ú€by@O‚
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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  

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 

WED

Úflån‹Ωa@7À@êâaÜΩaÎ@pbÁå‰nΩaÎ@p¸ÏΩa@÷˝Àbi@Èu�Ïm@Úflã˛a@ÚÓ‹ÅÎ@^Ú‹‡»€a@Öaåfl\@�i@äƒ‰€a@ÒÖb«bi@k€b�m@@CÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bΩaD
ــرورة إعادة النظر مبزاد  ــس النواب، امس الثالثاء، ض ــة املالية في مجل ــدت اللجن    أك
ــو اللجنة، أحمد الصفار ، إن  ــة، فيما دعت إلى حتويله لوزارة املالية.وقال عض العمل
مسألة نافذة العملة للبنك املركزي غير موجودة في كل دول العالم باستثناء العراق، 
ــفافية في العمل للنافذة غائبة، وليست هناك نشرة يومية  مضيفاً أن معايير الش
ــدوالر. وعلى صعيد آخر اصدرت  ــزاد، والنعلم املبالغ املباعة من ال ــدر لعمليات امل تص
ــة جائحة كورونا العديد  ــي وزارة الصحة واخلاصة مبجابه ــة االزمة الصحية، ف خلي
ــر امللتزمة باالجراءات  ــن بينها اغالق املوالت واملتنزهات غي ــن القرارات، مبينة ان م م
الصحية وادناه نص القرارات:ـ١ - توجه بتطبيق قانون الصحة العامة بغلق املدارس 
ــالمة  ــة العليا للصحة والس ــزم بتعليمات اللجن ــة التي ال تلت ــة واالهلي احلكومي
الوطنية بخصوص حتديد الدوام يوم باالسبوع وكذلك االلتزام بالتعليمات الصحية 
ــة احملالت واملتنزهات واملقاهي  ــداء الكمامة والتباعد االجتماعي. ٢- غلق كاف من ارت
ــوزارات والدوائر لاللتزام  ــزم بالتعليمات الصحية.٣- على كافة ال ــوالت التي التلت وامل

بالشروط الصحية لضمان عدم اصابة موظفيها واملراجعني بفايروس كورونا.

بغداد /

االربعاء
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ــام ٢٠١٥ تعاقدت  ــي موازنة ع ــمه انه ف ــدر رفض االفصاح عن اس ــف مص كش
ــبة قروض  احلكومة مع الدول املانحة للقروض بطريقة الدفع باالجل مقابل نس
قليلة جداً بضمانات سيادية في وزارة املالية - الدين العام.وأضاف املصدر ان وزارة 
ــم الفهداوي تعاقدت بـ(٩٠٠) مليون دوالر  ــبق قاس الكهرباء في زمن الوزير االس
ــاء اين آلت العقود وهل مت التعاقد عن  ــاء محطات كهربائية وونحن نتس إلنش
طريق اإلعالن او عن طريق دعوة مباشرة وهل مت أنشاؤها وهل أُدخلت للخدمة؟.

@Òâbvn€a@Âfl@bzÓôÏm@k‹�Ì@Ô„bΩäi
âb‰ÌÖ@Ô„ÏÓ€äm@Â«

ــف الفتح  ــن حتال ــب ع ــا النائ دع
ــس الثالثاء،  ــي، ام ــام التميم هم
ــة الى بيان  ــارة واحلكوم وزارة التج
ــتحقات  ــباب عدم اطالق مس اس
ــم  ــة رغ ــى اللحظ ــني حت الفالح
ــي قانون متويل العجز  تضمينها ف
ــال التميمي ، ان مجلس  املالي.وق
ــص  وان خص ــه  ل ــبق  ــواب س الن
ــار دينار  ــون و٨٠٠ ملي ــغ تريلي مبل
ــني  ــتحقات الفالح ــل مس لتموي
ــل اهمية  ــد انها ال تق ــي نعتق الت
عن رواتب املوظفني على اعتبار ان 
الوضع احلالي يستوجب منا دعم 

ــر النفطية  ــع القطاعات غي جمي
ــيولة املالية، مبينا ان  لتوفير الس
احلكومة ورغم انها باشرت فعليا 
ــل العجز املالي  بتنفيذ قانون متوي
ــر  ــا حتى اللحظة لم تباش لكنه
ــتحقات الفالحني  ــرف مس في ص
ــام ٢٠١٩.واضاف  ــذ ع ــرة من املتأخ
التميمي، ان هذا الوضع معناه ان 
ــوا عاجزين عن  الفالحني قد يكون
املقبل  ــم  للموس بالزراعة  املضي 
ــاء االقتصادية واملالية  وزيادة االعب
عليهم، مايؤثر سلبا على القطاع 
الزراعي الذي نعول عليه كثيرا في 

هذه الظروف الصعبة.

@ÊÏÓ‹fl@HYPPI�i@pÜ”b»m@ÚflÏÿßa
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َّـ الهدف
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 * عبد الوهاب جبار
   منذ وقت ليس بالقصير ونحن نناشد كل القوى واألحزاب 
ــية باحداث التغيير املنشود الذي يستجيب مع  السياس
ــتجداتها وكذلك مع مطالب  دواعي املرحلة الراهنة ومس
ــية رصينة  ــد عملية سياس ــذي يري ــي ال ــارع العراق الش
ــية  ــادرة على البناء وتقدمي اخلدمات االساس وحكومات ق
ــعب الذي ظل على مدى (١٧) سنة ميضغ الصبر  لهذا الش
ــن ذلك بناء  ــو اليه وفي املقدمة م ــق مايصب دون ان يتحق
عراق جديد يرتقي الى خدمة الشعب مبا يليق وتضحياته 
ــخير الثروة الجل البناء واالعمار ولالمانة  ــيمة وتس اجلس
فان كل ماحتقق حلد االن هو « نفس الطاس ونفس احلّمام « 
لنا عليوي بعالوي» .. ان واحدة  او كما يقول املثل ايضا « بدّ
ــخ  ــية هو انها تستنس ــل العملية السياس من اهم عل
نفسها وال تقرأ املتغيرات وال تقوم مبراجعة نقدية لألخطاء 
املرتكبة بغية معاجلتها جذريا وجتاوزها نحو االفضل .. اي 
فرات»  ل االغلفة او « الكَ ظلت « البضاعة « ذاتها رغم تبدّ
ــابق عادل عبد  كما يقولون !! « حكومة رئيس الوزراء الس
ــارع  ــوارها واقيلت حتت ضغط الش املهدي لم تكمل مش
ــية لهذا  ألنها لم حتقق املطالب او تقدمي اخلدمات االساس
ــعب .. أما حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي  الش
ــبعة اشهر فهي  احلالية والتي لم ميض عليها اكثر من س
ــزات حقيقية على االرض  ــرى متعثرة ولم حتقق منج االخ
ــتفحل وان  ــاد بل انه زاد واس ــاد هو ذات الفس وظل الفس
اللصوص استهتروا وهم ميارسون النهب العلني « عينك 
ــأ بان  ــال حتى نتفاج ــت اآلم ــد تالش ــك فق ــك» وبذل عين
ال التي  تصطف احلكومة الى جانب شركات الهاتف النقّ
ــا ورفض التجديد لرخصها ..  قال القضاء كلمته بصدده
ــة ضد احلق العام  ــيء مخجل صراحة ان تقف احلكوم ش
الى جانب شركات عليها مبالغ متراكمة مطلوب سدادها 
ــتر ويدافع  ــة العراقية ولكن هناك من يتس ــح الدول لصال
ــة امام القضاء .. كفانا محاصصة .. كفانا  عنها بشراس
مداورة الوجوه .. كفانا تستراً على الفساد .. الشعب يريد 
ــد تبديل عليوي  ــعب اليري ــراً حقيقياً وجذرياً .. الش تغيي

بعالوي كي تستمر اللعبة الى ماالنهاية!!.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

كتب اِّـحرر السياسي

ــس الثالثاء،  ــس الوزراء، ام ــد مجل     عق
ــه  ــة رئيس ــة برئاس ــته االعتيادي جلس
ــة عدد من  مصطفى الكاظمي، ملناقش
امللفات املدرجة على جدول أعماله. وقد 
ــوزراء، مصطفى  ــس ال ــا رئيس مجل دع
ــوزراء الى  ــس الثالثاء، ال ــي، ام الكاظم
ــات خلدمة اهالي  ــد جميع االمكان حش
ــس مجلس  ــال رئي ــة ذي قار.وق محافظ
الوزراء مصطفى الكاظمي خالل جلسة 
ــد  ــس جمللس الوزراء  على الوزراء حش ام
جميع اإلمكانات املتاحة والعمل بكافة 
ــب  ــي ذي قار.وطل ــة أهال ــود، خلدم اجله
ــة املطالب  ــوزراء تلبي ــي من ال الكاظم
ــة في اجلانب  ــروعة الهالي احملافظ املش
ــي والزراعي والصناعي،  الصحي واخلدم
ــار والبلديات والقطاعات االخرى.  واإلعم
ــني العام  ــن األم ــر أعل ــى صعيد اخ عل
ــتولتنبيرغ، أن وزراء  حللف الناتو ينس س
ــيبحثون يومي  خارجية دول التكتل س
ــتراتيجية  ــي اس ــون االول احلال ١ و٢ كان
ــنوات القادمة وعملياته في  احللف للس
ــتان والعراق.وقال ستولتنبيرغ،  أفغانس
ــيعقد عبر  ــوزراء الذي س ــاع ال إن اجتم
ــروع  مش ــيبحث  س ــو،  الفيدي ــة  تقني
ــة تكييف احللف  ــو ٢٠٣٠ ومواصل النات
ــادة القدرات  ــة وزي ــروف الراهن ــع الظ م
العسكرية الروسية وتنامي قوة الصني، 
ــتان. ــة الناتو في أفغانس وكذلك مهم

ــام  ــني الع ــار األم ــراق، أش ــأن الع وبش
ــادة تواجده  ــط لزي ــو يخط ــى أن النات إل
ــة لتدريب القوات  ــيع البعث هناك وتوس
ــا اعلنت  ــة. من جانبه ــة العراقي األمني
ــس الثالثاء،  ــات، ام ــة االنتخاب مفوضي
ــي  ــي عمليّت ــراً ف ــوطاً كبي ــا ش قطعه

ــع  ــاً وتوزي ــني بايومتريّ ــجيل الناخب تس
ــب البايومترية.وذكر بيان  ــة الناخ بطاق
ــل جاهدة على  ــة ، أنها تعم للمفوضي
تأمني مستلزمات عملية حتديث سجل 
ــس املفوّضني  ــني، مبينا ان مجل الناخب
ــي  مراقب ــاد  اعتم ــام  نظ ــى  عل ــدق  ص
ــني، ونظام  ــني والدوليّ ــات احملليّ االنتخاب
ــحني واألحزاب والتحالفات  وكالء املرشّ
ــة  انتنمي ــان  البي ــاف  واحلمالت.واض
ــتدامتها  واس ــة  الدميقراطي ــة  العملي
ــة  ــن مفوّضي ــب م ل ــراق، تتطّ الع ــي  ف
ــتثنائية  اس ــود  جه ــذل  ب ــات  االنتخاب
ــات  االنتخاب ــراء  إج ــة  بغي ــة،  مضاعف
ــرة، إذ قطعت املفوّضية  البرملانية املبكّ
ــجيل  ــي عمليّتي تس ــرًا ف ا كبي ــوطً ش
ــة  بطاق ــع  وتوزي ــا،  بايومتريًّ ــني  الناخب
ن من إعداد  الناخب البايومترية، لتتمكّ

ــوي بيانات  ــجل ناخبني متكامل يح س
ــذا فاملفوّضية تعمل  ة، ل ــني كافّ الناخب
ــتلزمات عملية  ــدة على تأمني مس جاه
ــجل الناخبني من حيث إعداد  حتديث س
ــراءات التفصيلية  ــع اإلج ــام ووض النظ
ــة، ومن  ــة املهمّ ــذه العملي ــة به اخلاصّ
ــات التحديث األربع  ــرة بعملي ثَمّ املباش
ــح،  ن،(اإلضافة،التصحي تتضمّ ــي  الت
ــب  ــد املناس ــي املوع ــذف) ف التغيير،احل
ا،لفسح  ده املفوّضية الحقً الذي ستحدّ
ــث  ــي حتدي ــني ف ــع للناخب ــال أوس مج
ــأن األمني  ا. وفي الش بياناتهم بايومتريًّ
ــاز مكافحة اإلرهاب، تفاصيل  اعلن جه
ــي جبال  ــا ف ــرع به ــي ش ــه الت عمليت
ــاز ،  أنه عصر  ــور .وذكر بيان للجه مخم
ــاز  ــات جه ــرعت قطع ــس االول  ش ام
كافحة اإلرهاب بعملية عسكرية في  مُ

ــن اجلغرافي  ــور ذات التكوي جبال مخم
ــة ماتبقى من  ــد ملُالحق ــديد التعقي ش
بقايا عصابات داعـش اإلرهابية. وأضاف 
ــتخبارية عن  البيان، وردت معلومات اس
ــئ بها جرذان  ــوف التي يختب أحد الكه
ــد رصد دقيق  ــات اإلرهابية، وبع العصاب
ــا  ــرت قواتن ــني باش ــركات اإلرهابي لتح
ــة حيث جرى  ــة باقتحام املنطق البطل
تل  ــة قُ ــع ٦ عناصر إرهابي ــتباك م االش
ــر  ــتباك املباش م جراء اإلش ــة منهُ ثالت
ــاول الثالثة  ــاوس وح ــا األش ــع رجالن م
ــران التحالف  ــرون الهرب، إال أن طي اآلخ
تلوا  ــم وقصفهم وقُ الدولي قام برصده
ــر الضربات اجلوية. وعلى  ا على اث جميعً
ــد  ــد ذي صلة أطلقت قوات احلش صعي
ــاء، عملية أمنية  ــعبي، امس الثالث الش
ــش اإلرهابي  ــول تنظيم داع لتعقب فل

ــة  ــرت مديري ــى. وذك ــرق ديال ــمال ش ش
ــعبي ، ان  ــد الش االعالم في هيئة احلش
ــد الشعبي، شرع  اللواء األول في احلش
ــة لتعقب فلول داعش في  بعملية أمني
ــني ومنطقة علي  ــمال خانق مناطق ش
ــرق  ــمال ش ــعدون وأحمد هالل ش الس
محافظة ديالى. وفي الشأن السياسي 
ــتان،  ــة اقليم كردس ــد رئيس حكوم أك
ان  ــاء،  الثالث ــس  ام ــي،  بارزان ــرور  مس
ــتورية  حكومته نفذت التزاماتها الدس
ــتوري مع  ــل إلى اتفاق دس كافة للتوص
ــة االحتادية  ــا احلكوم ــا دع ــداد، فيم بغ
ــن التزامات جتاه  ــى اإليفاء مبا عليها م إل
ــتان.وذكر املكتب  ــم كردس ــوق إقلي حق
االعالمي لرئيس حكومة كردستان، ، أن 
ــتقبل وزير الدولة البريطاني  بارزاني، اس
لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
جيمس كليفرلي ووزير القوات املسلحة 
ــفير  ــي والس ــس هيب ــي جيم البريطان
ــتيفن هيكي،  البريطاني لدى العراق س
الفتاً إلى ان االجتماع، بحث سبل تعزيز 
العالقات بني إقليم كردستان وبريطانيا. 
من جانب اخر كشفت جلنة النزاهة في 
مجلس النواب، امس الثالثاء، عن إحالة 
ملف استجواب ثالثة مسؤولني، إضافة 
إلى أسئلة مهمة بشأن ملف النفط في 
ــتان.وقالت عضو اللجنة، النائب  كردس
عالية نصيف إن الفساد املستشري في 
ــد أركان األزمة االقتصادية  البالد هو أح
ــة  رئاس ــى  عل ــتوجب  ويس ــة،  الراهن
ــدور الرقابي  ــواب تفعيل ال ــس الن مجل
بكل الصيغ سواء السؤال واالستيضاح 
ــتجواب  ــالً عن االس ــتضافة فض واالس
ــات الرقابة.اضافة  ــد أعلى درج الذي يع
ــوال النفط  ــئلة تتعلق بهدر ام الى اس

املصدر من اقليم كردستان .

È⁄Ω]“’\;Ïà]Öd;ÏÁÄ]Ëi¡ˆ\;„iâ÷p;ÅŒ¬Á;Ô\ÑÜÊ’\;ä÷§

fiıbén„@Â≠Î@NN@âÏnéΩa@—íÿÌ@âÜñfl

@kjé€a@ÏÁbfl@NN@¥ÓçbÓé‹€@‚bm@lbÓÀ
ــف  ــى مختل ــون عل ــاءل العراقي يتس
ــم واطيافهم عن  ــم ومذاهب قومياته
ــباب الغياب التام للسياسيني في  اس
ــيما في هذه  ــة الس ــاحة العراقي الس
ــدة جداً ..  ــة واملعق ، الظروف احلساس
فهل هو اعتكاف بسبب البرد واخلوف 
من (االنفلونزا) أم بانتظار ما هو جديد 
ــتعدادا  ــة اس ــاحة العراقي ــى الس عل

لالنتخابات املبكرة؟.

@—íÿm@kˆaäö€a@NN@!a@Âfl@7Å
ÔôbΩa@fiÎ¸a@ÂÌäím@paÖaäÌa

ــهر  ــب، عن ايرادات ش ــة للضرائ ــة العام ــفت الهيئ كش
ــاكر  ــام للهيئة ش ــر الع ــال املدي ــرين االول املاضي.وق تش
ــود الزبيدي ، إن دوائر الضرائب حققت ايراد نحو ٦٢٠  محم
مليار دينار لشهر تشرين االول ٢٠٢٠. وأضاف أن هذه املبالغ 
ــت من ضمن نظام املدفوعات والبالغة  املستحصلة ليس
ــرادات تدخل على  ــذه االي ــار، موضحاً أن ه ــار دين ٢٣٠ ملي
ــرين االول٢٠ / ٦ / ٢٠١٩  ــهر تش ــهر احلالي مقارنة بش الش

مليار اي توجد زيادة اكثر من ٤٠٠ مليار عن سنة ٢٠١٩.

افاد مصدر مطلع، أن احلشد الشعبي 
ــار واالحداث  ــل االخب ــر معني بنق غي
ــأن  الش ــاق  نط ــارج  خ ــكرية  العس

ــدر إنه ال يوجد اي  العراقي.وقال املص
ــعبي  ــد الش ــمي للحش تصريح رس
ــة  ــي اجلمهوري ــي ف ــر امن ــول خب ح
ــورية. وأضاف أنه حسب  العربية الس

ــد  توصيات القيادات العليا فان احلش
ــل االخبار  ــر معني بنق ــعبي غي الش
ــكرية االمنية خارج  ــداث العس واالح

نطاق الشان العراقي.

اعلنت وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو، عن 
غلق مخيم ليالن األول في كركوك، فيما 
ــة من مخيمات  ــارت الى خلو احملافظ اش

النازحني.وقالت جابرو ان الوزارة وبتنسيق 
ــتوى مع ديوان احملافظة وقيادة  عالي املس
ــن  االم ــاز  وجه ــتركة  املش ــات  العملي
ــي فضال عن املنظمات الدولية في  الوطن

ــوك، اغلقت مخيم ليالن  محافظة كرك
ــودة آخر (١٨٠) عائلة إلى  بالكامل بعد ع
مناطقها.واضافت ان كركوك خالية من 
ــر  ــات النازحني بعد نقل آخر األس مخيم

ــى مناطق  ــكن اخمليم ال ــي كانت تس الت
ــكناها االصلية، مشيرة الى ان الوزارة  س
ــاعدات االنسانية  ــتمرة بتقدمي املس مس

للعوائل العائدة وملدة عام.

¥yãb‰€a@pb‡Ó´@Âfl@⁄Ï◊ä◊@Ï‹ÅÎ@fiÎ˛a@Ê˝Ó€@·Ó´@’‹À@Â‹»m@Òäv:a@ÒäÌãÎ
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ــتيرادا من تركيا  ــراق املرتبة الثالثة بني أكثر الدول اس احتل الع
ــب بيانات هيئة االحصاء التركية.وقالت  في تشرين االول، حس
ــرين األول املاضي،  ــة ان الصادرات التركية ارتفعت في تش الهيئ
ــن العام ٢٠١٩،  ــها م ــبة ٥٫٦ باملئة مقارنة مع الفترة نفس بنس
ــون دوالر.واضافت ان حصة الصناعات  لتبلغ ١٧ مليارا و٣٢٩ ملي
ــر ٩٤٫٨ باملئة، فيما  ــي أكتوب ــن الصادرات بلغت ف ــة م التحويلي
ــة، وحصة قطاع  ــروة املائية ٣٫٣ باملئ ــة الزراعة والث ــت حص بلغ
ــت املرتبة األولى  ــارت الى ان أملانيا احتل ــن ١٫٥ باملئة.واش التعدي
ــرين االول املاضي،  ــتوردة من تركيا في تش في قائمة الدول املس
ــون دوالر، تلتها بريطانيا مبليار و٤٩٥ مليون دوالر،  مبليار و٦٢٠ ملي

ثم العراق بـ٩٦٦ مليون دوالر.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /



إيموبيلي يبحث عن ثأر شخصي 
امام دورتمورند

أعلن نادي ريال مدريد اإلسباني 
ــه ومنتخب  ــني إصابة جنم اإلثن
ــن  إدي ــدم  الق ــرة  لك ــكا  بلجي
ــن تعرض  ــي فخذه األمي ــازار ف ه
ــد ديبورتيفو  ــي املباراة ض لها ف
ــدوري احمللي. وقال  االفيس في ال
ــان «بعد  ــي في بي ــادي امللك الن
الفحوصات التي أجراها االثنني 
العبنا إيدن هازار...، مت تشخيص 
إصابة في العضلة املستقيمة 
ــن». في  ــذ األمي ــة للفخ األمامي
ــال مدريد  ــم يحدد ري املقابل، ل

مدة غياب جناحه األيسر، لكن 
وسائل اإلعالم اإلسبانية اشارت 
الى أن غيابه سيستمر خمسة 
ا على األقل. واضافت  عشر يومً
ــازار  ــة أن ه ــر الصحافي التقاري
ــب تدخل  ــة عق ــرض لالصاب تع
ــة  ــل منطق ــدل داخ ــر للج مثي
ــة  الدقيق ــي  ف ــس  أالفي ــزاء  ج
ــارس  ــا احل ــديدة أبعده ٢٠ بتس
فرناندو باتشيكو. وتالعب هازار 
ــذي عرقله  ــني ال ــد املدافع بأح
ــد توازنه  ــرى ففق بركبته اليس

ــه  ــا يدي ــا واضع ــدا متجهم وب
ــرا على  ــاقيه متحس ــى س عل
ــة متابعته املباراة.  عدم امكاني
ــذي كان مدرب  ــت ال ــي الوق وف
الدين  ــن  زي ــي  الفرنس ــي  امللك
زيدان السبت يأمل في أن تكون 
ــيطة»، تأكد االثنني  «ضربة بس

تعرضه الصابة عضلية.
ــم  ــيئا للنج ــر س ــر اخلب ويعتب
ــن  ــى م ــذي عان ال ــي  البلجيك
ــذ انتقاله الى  ــات عدة من إصاب
ــي صيف  ــادي امللك الن صفوف 

ــي  تشلس ــن  م ــا  قادم  ٢٠١٩
ــنوات  االنكليزي ملدة خمس س

مقابل ١١٥ مليون يورو.
و١٠٦  ــا  عام  ٢٩) ــازار  ه ــاب  وغ
ــن ٢٠ مباراة  ــات دولية) ع مباري
ــبب اإلصابة في سبع  فقط بس
سنوات مع تشلسي، لكن االمر 
ــال مدريد حيث  ــع ري ــف م اختل
ــن ٣٧ مباراة  ــى االن ع ــاب حت غ
ــهرًا. خالل  ــر ش ــتة عش في س
ــى هازار من  ــمه األول، عان موس

عدة إصابات في الكاحل.

كربالء / عبد األمري الكرعاوي 
واحد من االبطال الذين برزوا بروزاً 
ــبب  ــكل الفت للنظر  وبس بش
بداية  ــذ  التدريب من ــه  مواصلت
عمره الرياضي وشق طريقه نحو 
االفضل لتحقيق ما يصبو اليه 
ــازات الكبيرة وحصوله  من االجن
ــهادات  والش ــمة  االوس ــى  عل

بطاقته الشخصية تقول 
ــل  جمي ــي  عل  / ــم  االس  •

الصكراوي 
• تولد / ١٩٨٨م 

• ما هي بدايتك ؟
ــيطة في  • بدايتي هي بداية بس
ــث كانت لي اول  عام ٢٠٠٨م حي
ــة احملافظة  ــاركة في بطول مش

واحرزت فيها املركز االول.
• ما هي اهم مشاركاتك ؟

ــرة وايجابية  ــاركاتي كثي • مش
ــة احملافظة  ــي بطول ــاركت ف ش
عام ٢٠٠٩م وحصلت على املركز 
االول وكذلك شاركت في بطولة 
ــوام ٢٠١٥  ــط لألع الفرات االوس
ــاركات  ــة ٢٠٢٠م وهي مش لغاي

متتالية ومت حصولي على املركز 
ــل االيراني حيث  ــع البط االول م
ــي املؤهل  ــزام الذهب ــرزت احل اح

لالحتراف العاملي.
• هل مت تخريج العبني من قبلك 

؟
ــاركة  املش ــتطعت  اس ــم  نع  •
كمساعد مدرب في اعداد فريق 
ــبال والناشئني عام ٢٠١٩م  االش
ــتطعت  ــك اس ــل وكذل ــي باب ف
ــول على  ــي احلص ــاهمة ف املس
املركز االول فرقياً لنادي اجلماهير 

ــاعدة  ــادي مبس ــل ٢٢ ن ــن اص م
ــني  ــدرب الدولي الكابنت حس امل

علوان.
ــتوى اللعبة  ــرى مس ــف ت • كي

حالياً ؟
• مستوى اللعبة هي على تطور 
ــداً وهنا  ــوظ ج ــتمر وملح مس
ــابه مليء بحب اللعبة  وجوه ش
ــة  الدولي ــازات  لإلجن ــة  ومؤهل
وكذلك هناك وجود العبني على 
مستوى العالم واما عن معوقات 
اللعبة فقد قال ان ابرز املعوقات 

ــبب  ــى التحتية وبس ــي البن ه
ــازة واملراكز  ــال االندية املمت اهم
ــك  ــبابية وكذل ــة الش احلكومي
ــباب واللجنة  ــال وزارة الش اهم
االوملبية وفي ختام اللقاء طالب 
وزير الشباب والرياضة االلتفاتة 
االلعاب  ــة  ــني ولكاف الالعب الى 
الفردية وباخلصوص لعبة الكيك 
ــنيغ ألنها احبة االجنازات  بوكس
ــال  ــن االبط ــر م ــك الكثي ومتتل
صاحبي االجنازات الكبيرة وقدم 

شكر لكادر اجلريدة

أحد  ــد،  ــام حم ــد عص يُع
ــابة  الوجوه التدريبية الش
التي تركت بصمة مميزة في 
كل التجارب التي خاضها 
سواء مع الزوراء، أو الطلبة، 
ــة بغداد  ــع أمان ــى م أو حت

باملوسمني السابقني.
ويعتمد حمد، على اللعب 
اجلماعي في تطبيق نهجه 
التدريبي، وجنح في تطبيق 
ــم أنَّ التجارب  ــلوبه رغ أس
ــي  ــت ف ــا أت ــي خاضه الت
ــتثنائية ومتكن  ــروف اس ظ
من خاللها بالتتويج بلقب 

ــزوراء عام  ــراق لل كأس الع
٢٠١٧، بعد الفوز على نفط 

الوسط.
ــة بغداد،  ــدرب كرة أمان * م
ــم  املوس حول مهمته في 

احلالي، وتفاصيل أخرى..
ــى النحو  ــوار عل ــاء احل وج

التالي:
ــم يظهر أمانة بغداد  ملاذا ل
ــوب حتى  املطل ــكل  بالش

اآلن؟
ــا بدأنا  ــي؛ ألنَّن ــذا حقيق ه
التحضير للموسم احلالي 
ــر، وكانت  ــت متأخ ــي وق ف
ناهيك  ــرة  متأخ تعاقداتنا 
عن القضية األهم، وهي أنَّ 

القرعة وضعتنا مبواجهات 
نارية في اجلوالت األولى.

ــن  م كل  ــا  واجهن ــد  لق
ــرطة، والنفط،  أربيل، والش
ــة، والقوة اجلوية. ٥  والطلب
وبالتالي ٦  ــة،  ناري مباريات 
نقاط وسط هذه املواجهات 
ــد أنَّ البداية مقبولة  أعتق
السيما وأن املستوى الفني 

في تصاعد.
مازال  ــني  احملترف أداء  ــن  لك

غير مقنع
بالفريق  التحقوا  احملترفون 
في وقت متأخر، ويحتاجون 
ــجام.  االنس لتحقيق  وقتًا 
ــكرًا في  ــد دخلنا معس لق

أربيل أثناء توقف املنافسات 
أيام الفيفا، وبالتالي ننتظر 
ــني الكثير، في  ــن احملترف م
ــد أن  ــة بع ــوالت املقبل اجل

بدأوا التأقلم مع زمالئهم.
هل الفوز على القوة اجلوية 

يعد مفاجأة؟
ــم أنَّ القوة اجلوية، فريق  رغ
ــم نخبة من أبرز  كبير ويض
الالعبني، وجهاز فني يقوده 
مدرب محنك بحجم أيوب 
ــوز على  ــو، لكن الف أوديش
اجلوية ال يعد مفاجأة كون 

ــم  جميع فرق الدوري املوس
ــكان أن حتقق  ــي باإلم احلال

نتائج مطلوبة.
والفنية،  ــة  املالي ــوارق  الف
ــن من املمكن  موجودة لك
كان  ــو  ل ــا  نتجاوزه أن 
، وهذا  الالعبون بتركيز عالٍ
ــاء القوة  ــي لق ــا حدث ف م
اجلوية. قدمنا مباراة كبيرة 
خاللها  ــن  م ــتحققنا  اس

النقاط الثالث.
ــة  املنافس ــرى  ت ــف  كي
ــن  وم ــي..  احلال ــم  باملوس

املرشح للقب؟
ــي، مختلف  ــم احلال املوس
ــروف التي مرت  ــا للظ متامً
ــراء جائحة  ــا األندية ج به
ــروف األندية في  كورونا. ظ
دورًا في  ــتلعب  املوسم س
إلى  باإلضافة  الفرق  نتائج 
ــيكون  ــم س أن هذا املوس
لالعبني الشباب دور واضح 
ــل البدني له دور  ألن العام
فاعل. املنافسة ستنحصر 
ــرة التي  ــني األندية الكبي ب
ــس  تناف ــا  رؤيته ــا  اعتدن

علياللقب.
ــم  ما طموحكم في املوس

احلالي؟

ــب  صع ــي،  احلال ــم  املوس
ــتويات  املس ــارب  لتق
ــي  الت ــدة  ــروف املعق والظ
ــدوري.  ــالق ال ــبقت انط س
ــتواه  مس ــدأ  ب ــا  فريقن
ــا،  تدريجيً ــد  يتصاع
ــي  ــون ف ــط ألن نك ونخط
ــرة األولى هذا  الفرق العش
املوسم ونكسب مجموعة 
من الالعبني الشباب الذين 
ــزة  ــدة ممي ــيكونون قاع س
لبناء فريق املوسم املقبل.

ــابق لنادي  ــن الرئيس الس أعل
ــرة  لك ــباني  اإلس ــلونة  برش
ــن  ع ــا  البورت ــوان  ج ــدم  الق
ترشحه لالنتخابات الرئاسية 
ــادي الكاتالوني املقررة في  للن
ــر املقبل،  ــون األول/يناي ٢٤ كان
ــد  والقائ ــم  النج أن  ــدا  مؤك
ــي  ــل ميس ــي ليوني األرجنتين
فرصة»  ــلونة  برش ــيمنح  «س

لتمديد عقده.
وقال البورتا خالل حفل التقدمي 
ــدم  ــيحه: «أق ــمي لترش الرس
ترشيحي ألنني أحب برشلونة 
ــتعدون  وألنني أعتقد أننا مس
بشكل جيد إلجراء التغييرات 

التي يحتاجها النادي».

ــى  ــذي تول ال ــا  ــاف البورت وأض
ــني  ــلونة ب ــادي برش ــة ن رئاس
ــا  «لدين و٢٠١٠:   ٢٠٠٣ ــي  عام

خطة إلعادة النادي إلى واجهة 
الساحة العاملية».

ــكو، مدير  ــس كاراس وكان لوي
ــا،  ــة لالبورت ــة االنتخابي احلمل
ــن اجلمعة في تغريدة على  أعل
ــال:  وق ــحه،  ترش ــن  ع ــر  تويت
ــح  ــدون أن يصب ــم تري «إذا كنت
ــلونة برشلونة مرة أخرى،  برش
ــي بقوة وفضل  ــإن البورتا يأت ف

تاريخنا».
ــيتعنيّ  ــيحه، س ولتأكيد ترش
ــدمي ٢٢٥٧  ــى البورتا اآلن تق عل
ــبني  ا ضروريًا من املنتس توقيعً
ــجعون- (املش ــادي  للن

ــا  ــا مالي ــاهمون) وضمان املس
ــون  ملي  ١٢٥ ــي  حوال ــة  بقيم

يورو.
وقال البورتا (٥٨ عاما) «سنعمل 
ــع  الوض ــح  تصحي ــى  عل
االقتصادي للنادي والذي يعتبر 
ــاويا. بالعمل واجلهد  االن مأس

سنعكسه».

ــماء  ــا طرح أس ــض البورت ورف
ــل التعاقد  ــن احملتم ــني م العب
ــه، ألن  انتخاب ــب  ــم عق معه
ــد يزعزع  ــن ذلك ق «احلديث ع
ــتقرار الفريق األول»، لكنه  اس
ــيمدد  ــي س ــع بأن ميس مقتن

مغامرته في نادي برشلونة.

ــي يحب برشلونة  وقال «ميس
ــيمنحه  وأنا متأكد من أنه س
ــع «إذا كان هناك  فرصة». وتاب
ــيء واحد أنا فخور به، فهو  ش
ــه كان يحدث  أن ما أعلنت عن
ا  ناجحً ا  ــروعً ــد مش نري ا.  دائمً
أبطال  دوري  ــى  ــيطرة عل للس

ــرى وأعتقد مع  ــرة أخ ــا م أوروب
ليو (ميسي) في الفريق، هناك 

الكثير لنفعله».
ــع ذلك، أنه  ــرف البورتا، م واعت
لم يتحدث بعد إلى قائد فريق 

البالوغرانا.
ــيجرب  ــا الذي س ــال البورت وق

للمرة  ــادي  الن ــة  لرئاس حظه 
ــام ٢٠١٥ عندما  ــى منذ ع االول
ــر امام الرئيس املستقيل  خس
ــا  ــب ماري ــه جوزي ــن منصب م
ــتطيع  ــد يس ــو «ال أح بارتومي
ــك في أن ميسي يحب  أن يش
برشلونة. نحن نحترم بعضنا 
البعض، نقدِّر بعضنا البعض، 
ــدث معه. عندما  لكني لم أحت
ــات، وأمتنى أن  ــي االنتخاب تنته
ــبني، في  ــى بثقة املنتس أحظ

تلك اللحظة سأحتدث معه».
ــح الثامن  ــا املرش ــات البورت وب
ــية للنادي،  لالنتخابات الرئاس

وهو بني األبرز لتولي املنصب.
ويعزز البورتا ترشيحه باأللقاب 
ــا  عليه ــل  حص ــي  الت ـــ١٢  ال
ــرة واليته  ــالل فت ــلونة خ برش
األولى، مبا في ذلك دوري أبطال 
ــة  وأربع و٢٠٠٩)   ٢٠٠٦) ــا  أوروب
ألقاب في الدوري (٢٠٠٥، ٢٠٠٦، 

٢٠٠٩ و٢٠١٠).

ــن الالعب العراقي  ــف مصدر مقرب م كش
ــماعيلي  همام طارق، موقفه من نادي اإلس
ــميا من القائمة األولى  بعد استبعاده رس

للنادي، .
ــماعيلي الحتاد الكرة املصري  ــل اإلس وأرس
ــى، التي  ــي قائمته األول ــا ف ــوم ٢١ العب الي

خلت من اسم همام طارق.

ــارق أن  ــن همام ط ــرب م ــدر مق ــد مص وأك
ــراق، حيث  ــا في الع ــب موجود حالي الالع
ــكر  عاد مع بعثة منتخب بالده بعد املعس
ــود الرافدين  ــذي خاض خالله أس األخير ال
مباراتي األردن وأوزباكستان منذ أسبوعني. 

وأضاف: «همام سيحضر إلى مصر خالل ٤ 
أيام، وذلك من أجل فسخ عقده رسميا مع 
ــماعيلي، واحلصول على مستحقاته  اإلس

لدى النادي».
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نبض الشارع

خالد جاسم

ــي كل أرض فيها مالعب وجمهور وكرة قدم  املعروف ف
ــابقة األبرز  ــة الدوري ال متثل املس ــابقات أن بطول ومس
واألهم على مدار املوسم الكروي احمللي فحسب، بل هي 
ــابقة املسابقات إذا لم تكن الهوية  إذا جاز القول مس
ــدم في هذه الدولة أو تلك، طاملا أن  احلقيقية لكرة الق
هذه املسابقة - أي الدوري - تعكس املستوى احلقيقي 
للعبة .. وفي العراق ومع عراقة وقدم مسابقة الدوري، 
ــال الكثير من ظواهر  ــة وكما هو ح ــذه البطول إال أن ه
ــبه  احلياة املتمدنة وفعالياتها اخملتلفة تعرضت ملا يش
ــا جديدا  ــذي فرض واقع ــراب احلقيقي ال ــر واخل التدمي
ــداءه أثوابا مختلفة  ــدوري وارت ــب إعادة هيكلة ال تطل
األلوان واألحجام مع أنها جميعا ال تتناسب من حيث 
ــابقة  ــون أو احلجم مع املواصفات احلقيقية للمس الل
ــرة القدم خالل  ــاد ك ــدوري . وإذا كان احت ــابقة ال .. مس
ــق األمثولة القائلة  ــة املاضية قد طب ــم القليل املواس
ــا عمد الى  ــا ) عندم ــر إال ركوبه ــة املضط ــا حيل ( وم
ــابقة الدوري بطريقة تفتقد الى الشروط  تنظيم مس
واملواصفات الفنية املوضوعية املعروفة ومبا يجعل من 
بطولة الدوري بطولة حقيقية تعكس الواقع الكروي 
ــة النخبة الكروية في البلد من  من جهة ومتثل خالص
جهة ثانية نتيجة ظروف وإمالءات فرضها إيقاع احلياة 
ــيء استثنائي في  وصعوباتها املعروفة في ظل كل ش
ــابقة األكبر  ــوهة للمس ــإن تلك الوالدة املش ــد، ف البل
ــرة مبوجب  ــاد الك ــف ويبدأ احت ــب أن تتوق ــم يج واأله
ــطب شهادة امليالد   ــؤولية التاريخية والفنية ش املس
ــو بداية ميالد  ــة الدوري ويخطط نح ــوهة لبطول املش
ــب أن يعاد لها وزنها  ــي لتلك البطولة التي يج حقيق
واعتبارها وأهميتها عبر العودة الى التقاليد والشروط 
ــع املصلحة الكروية  املوضوعية الصحيحة التي تض
ــرى التي  ــح واالعتبارات األخ ــوق كل املصال ــا ف العلي
ــنوات املاضية وأجبرت احتادنا  فرضت نفسها في الس
ــاة ألمور وموجبات  ــى التعاطي معها مراع الكروي عل
فرضها الواقع واملعايير الالموضوعية . والشك بأن في 
مقدمة التحديات التي تواجه عمل الهيئة التطبيعية 
في احتاد اللعبة هو احلضور اجلماهيري في ظل تفشي 
ــد املطالبات اجلماهيرية بإعادة  جائحة كورونا وتصاع
ــدم التقيد  ــي ضوء ع ــات املالعب ف ــى مدرج ــروح ال ال
ــة املرافق احلياتية،  ــح بإجراءات الوقاية في بقي الصري
ــكاالت  ــل التلفزيوني وإش ــد قضية النق كما تتجس
ــة (الرياضية العراقية) في  ــد مع القناة الوطني التعاق
نقل املباريات لتكون حتديا من نوع اخر لم تتعاط معه 
الهيئة التطبيعية مبنظور يوازن بني الصعوبات املالية 
لشبكة االعالم العراقي وحاجة اجلماهير الى متابعة 
الدوري عبر شاشة الوطن، بينما تبقى قضية املالعب 
ــبه  ــة في معظمها أش ــات الالزم ــا املواصف وافتقاده
بسكني صدئة منذ أعوام في خاصرة املسابقة من دون 

حلول موضوعية حاسمة . 

 دوري َّـ مهب 
الريح
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ميسي سيرتك <فرصة> أمام تمديد عقده مع برشلونة

ــيا دورمتورند  ــيو اإليطالي ومضيفه بوروس ترتدي مواجهة بني التس
ــات اجملموعة  ــة قبل األخيرة من منافس األملاني في اجلولة اخلامس
ــيرو  ــال أوروبا، طابعا خاصا ملهاجم األول تش ــة لدوري أبط اخلامس
ــيغنال إيدونا بارك»  ــى الى ملعب «س ــي إذ يعود للمرة األول إميوبيل

حيث عاش فترة صعبة خالل جتربته األولى خارج بالده.
ــو ٢٢ هدفا في ٣٣  ــجل خالله بقميص تورين ــم رائع س فبعد موس
ــد مع إميوبيلي في  ــدوري اإليطالي، قرر دورمتوند التعاق مباراة في ال
ــم اإليطالي فرصة خوض جتربته األولى  صيف ٢٠١٤، مانحا املهاج

بعيدا عن «سيري أ».
ــيرة إميوبيلي الذي  ــوأ مراحل مس ــن هذه التجربة كانت من أس لك
وجد نفسه بعد موسم وحيد فقط خارج النادي، وذلك باعارته الى 
إشبيلية اإلسباني نتيجة فشله في تكرار املستوى الذي ظهر به 
ــع تورينو، حيث اكتفى بثالثة أهداف فقط في ٢٤ مباراة خاضها  م

في الدوري األملاني.
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ويلمنغتــون / وكاالت / البينة 
الجديدة

 كشف الرئيس األميركي املنتخب 
ــن اختياراته  ــدن النقاب ع جو باي
ــة كبيرة  ــب اقتصادي لعدة مناص
ــلم  امس االول االثنني عندما يتس
ــري  ــرا أول تقرير مخابراتي س أخي
ــية نحو  والذي ميثل خطوة أساس
القومي. ــن  األم ــى  ــيطرة عل الس

ــابقة  ــة الس واختار بايدن الرئيس
ــت  جاني ــي  الفدرال ــي  لالحتياط
ــال  ــة. وق ــي وزارة اخلزان ــني لتول يل
ــي لبايدن في بيان  الفريق االنتقال
ــرت جانيت يلني لتولي وزارة  «اختي
ــد التعيني  ــي حال تأكي اخلزانة. ف

وزارة  ــوأ  تتب ــرأة  ام أول  ــتكون  س
ــي تاريخها املمتد لـ٢٣١  اخلزانة ف
ــني أول  ــت يل ــت جلاني عاما».وكان
ــس االحتياطي  ــرأة تترأس اجملل ام
ــيصبح  ــادي، لتكون كما س االحت
ــود لوزير  أديويل أدميو أول نائب أس
اخلزانة.ومن املتوقع أن يختار بايدن 
ــن في فريق اقتصادي  أعضاء بارزي
ــع  م ــل  التعام ــه  علي ــيتعني  س
الصعوبات الشديدة التي يتعرض 
لها العمال والشركات األميركية 
جراء جائحة فيروس كورونا.وبعد 
ــال الرئيس املنتخب  أن قطع انتق

ــوطا طويال  ــى البيت األبيض ش إل
على ما يبدو، كان الرئيس املنتخب 
يسير بصعوبة إثر إصابته بكسر 

ــع أحد  ــاء اللهو م ــه أثن ــي قدم ف
ــي  األميرك ــس  الرئي ــل  كالبه.وظ
ــابيع  ــد ترامب على مدى أس دونال

يضع العراقيل أمام اإلدارة القادمة 
ــن االدعاء دون  ــه التخلي ع برفض
ــدن في انتخابات  دليل بأن فوز باي

ــي جاء  ــرين الثان ــن تش ــث م الثال
بالتزوير.وخالفا لترامب الذي اختار 
ــن البيض  ــاال م ــاس رج ــي األس ف
لشغل املناصب الرئيسية، كانت 
ــديدة  التعيينات املبكرة لبايدن ش
التنوع مبا شمل تعيني فريق كامل 
من النساء مت الكشف عنه الليلة 
املاضية.ومن املتوقع أن يتم اإلعالن 
ــي فريقه  ــاء اآلخرين ف عن األعض
ــم نيرا تاندين  االقتصادي مبن فيه
ــة التنفيذية ملركز التقدم  الرئيس
األميركي كمديرة ملكتب امليزانية 
بالبيت األبيض والتي ستكون أول 
امرأة ملونة على رأس تلك الوكالة 
ــائل  ووس رويترز  ــادت  أف ــبما  حس
صحيفة  ــرت  أخرى.وذك ــة  إعالمي

ــان ديس الذي  ــورك تاميز أن بري نيوي
ــود الرئيس  ــاعد في قيادة جه س
أوباما  ــاراك  ب ــابق  ــي الس األميرك
ــيارات خالل  ــة الس ــاذ صناع إلنق
ــيرأس  األزمة املالية لعام ٢٠٠٩ س
اجمللس االقتصادي الوطني وهو ما 
أثار بعض االنتقادات من التقدميني 
ــتريت.ومن  ــب عالقته بوول س بس
املقرر أيضا أن يتسلم بايدن ونائبته 
املنتخبة كامال هاريس أول إحاطة 
يومية رئاسية سرية والتي رفضت 
إدارة ترامب تسليمها في السابق. 
ــذه اإلحاطة اخلطوة األولى  وتعد ه
ــؤولية املعلومات  ــل مس ــو نق نح
ــية إلى  ــد حساس اخملابراتية األش

إدارة جديدة.

باريس / وكاالت / البينة الجديدة
ــية  الفرنس ــة  احلكوم ــث  تبح  
ــن األزمة  ــروج م ــبل للخ عن س
ــرات  التظاه ــد  بع ــية  السياس
ــون األمن وعنف  ــة لقان املناهض
ــها  ــد نفس ــا جت ــرطة، فيم الش
محاصرة بني قاعدة احتجاجية 
ــارية وأخرى انتخابية ميينية  يس
ــس  للرئي ــبة  بالنس ــية  أساس
ــت  ماكرون.وعنون ــل  إميانوي
ــة  ــارو اليميني ــة لوفيغ صحيف
ــعى  ــة تس ــية «احلكوم الفرنس
ــأزق»، في حني  ــن امل ــروج م للخ
ــارية  اليس ــيون  ليبيراس كتبت 

«ماكرون عالق في املصيدة».
ــبيا  نس ــوي  ق ــرك  حت ــد  وبع
للمعارضني ملشروع قانون <األمن 
ــامل>، عززته قضية تعرض  الش
ــال زيكلير  ــود ميش املنتج األس
ــرطة  للضرب على يد عناصر ش
ــعى  ــالد، تس ــت الب ــي صدم الت
ــاك  ــى إعادة اإلمس ــة إل احلكوم
ــس  الرئي ــد  األمور.وعق ــام  بزم
ــي امس االول االثنني في  الفرنس
ــم رئيس  ــه اجتماعا يض االليزي
ــتيكس  كاس ــان  ج ــة  احلكوم
ــاء كتل  ورؤس ــيني  أساس ووزراء 
ــث خصوصا عن  ــة للحدي نيابي

ــع بني  ــذي يجم ــة ال ــط الثق راب
ــه  ــرطة.وقد وج والش ــعب  الش
ــم إلى  ــي الته ــاء الفرنس القض

ــف  ــرطة، أوق ــر ش ــة عناص أربع
ــان منهما، في إطار التحقيق  اثن
ــرب زيكلير،  ــوح بقضية ض املفت

ــة  مبمارس ــا  خصوص ــق  تتعل
ــه دوافع  ــد، فاقمت ــرب متعم ض
ــي زيادة  ــهم ف ــة، ما أس عنصري

ــالد.وازدادت  ــة في الب التوتر عام
ــر صور  حدة التوتر أيضا بعد نش
ــرطي في  ــرض ش ــات وتع صدام
ــبت املاضي  ختام تظاهرات الس
ــس لهجوم عنيف، فيما  في باري
ــروح. ــرطي بج ــة ش ــب مئ أصي
ــر بعد  ــة زيكلي ــرت قضي وتفج
نشر فيديو لتعرضه للضرب من 
جانب عناصر شرطة، فيما اجلدل 
ــامل  قائم على قانون األمن الش
الذي يفرض باملادة رقم ٢٤ قيودا 
ــر صور عناصر  على التقاط ونش
ــف  ــر املكل ــرطة.وقال الوزي الش
ــارك  ــان م ــع البرمل ــات م بالعالق
ــع إذاعة  ــي حديث م ــنو ف فيس
ــكلة  <فرانس إنتر> «أمامنا مش
ــكلة مقاربة املادة  مزدوجة، مش
٢٤ ومشكلة العنف املوجه ضد 
ــن»، مضيفا  ــر حفظ األم عناص
ــن  ــد م ــح أن العدي ــن الواض «م
االلتباسات ال تزال قائمة».ويجد 
ــيهما  ــرون وحكومته نفس ماك
ــاس للتفاوض  ــار حس ــام خي أم
ــة. وبعدما  ــى مخرج من األزم عل
ــم  ــى احلك ــام ٢٠١٧ إل ــل ع وص
ــوات اليمني  ــن أص ــتفيدا م مس
ــرون حاليا  ــدو ماك ــار، يب واليس

محاصرا بني التيارين.

البينــة   / وكاالت   / ســيئول 
الجديدة

ــس  ــي ام ــل أميرك ــال محل  ق
ــاء نقال عن مصدرين في  الثالث
اخملابرات اليابانية لم يسمهما 
ــا  لقاح ــت  قدم ــني  الص إن 
ــروس كورونا  ــد في ــا ض جتريبي
ــمالي  الش ــوري  الك ــم  للزعي
ــغ أون وعائلته.وقال  كيم جون
هاري كازيانيس خبير الشؤون 
ــمالية في مركز  الكورية الش
ــيونال إنتريست البحثي  ناش
ــراد عائلة  ــنطن إن أف في واش
كيم وعددا من كبار مسؤولي 
كوريا الشمالية تلقوا اللقاح.

ــح هوية  ــاف أنه لم تتض وأض
ــركة التي قدمت اللقاح  الش
ــا إذا كان قد  ــم وم ــة كي لعائل
آمن.وكتب كازيانيس  أنه  ثبت 
ــع «١٩فورتي فايف»  مقاال ملوق
ــه «مت  ــت قال في ــى اإلنترن عل
ــم جونغ أون وعدد  تطعيم كي
ــؤولني اآلخرين  ــار املس من كب
من عائلته ومن شبكة القيادة 
ــالل  ــا خ ــروس كورون ــد في ض

ــبوعني أو الثالثة أسابيع  األس
ــاح  لق ــتخدام  باس ــة  املاضي
ــة  احلكوم ــه  قدمت ــل  محتم
ــر  ــن اخلبي ــل ع الصينية».ونق
ــر جيه  ــي بيت ــي األميرك الطب
ــا ال يقل عن  ــز قوله إن م هوتي

ــركات صينية تعكف  ثالث ش
ــى تطوير لقاح ضد فيروس  عل
ــينوفاك بيوتك  كورونا هي س
ــينوفارم  ــينو بايو وس وكان س
إن  ــينوفارم  س ــت  غروب.وقال
ــي  ــخص ف ــون ش ــة ملي قراب

ــتخدموا لقاحها  ــني اس الص
الرغم  ــى  ــك عل وذل ــل،  احملتم
ــرف أن أيا من  ــم يُع ــه ل ــن أن م
الشركات الثالث بدأت عالنية 
التجارب  ــن  م الثالثة  املرحلة 
ــم  لعقاقيرها.ول ــريرية  الس

أي  ــمالية  الش ــا  كوري ــد  تؤك
حاالت إصابة بفيروس كورونا، 
لكن اخملابرات الكورية اجلنوبية 
ــتبعاد  ــه ال ميكن اس ــت إن قال
حدوث تفش بها نظرا للتبادل 
ــري بينها وبني  التجاري والبش
ــر بها الوباء  الصني -التي ظه
أول ما ظهر- قبل إغالق احلدود 
الثاني.وقالت  أواخر كانون  في 
مايكروسوفت الشهر املاضي 
ــي اختراق إلكتروني  إن جماعت
ــمالية حاولتا  ــن كوريا الش م
ــلل إلى شبكة شركات  التس
اللقاح  ــر  تطوي ــى  تعكف عل
ــدد  حت أن  دون  دول،  ــدة  ع ــي  ف
وقالت  املستهدفة.  الشركات 
مصادر لوكالة رويترز لألنباء إن 
ــركات أسترا  من بني هذه الش
ــت  البريطانية.وقال ــكا  زيني
ــة  ــة اجلنوبي ــرات الكوري اخملاب
األسبوع املاضي إنها أحبطت 
محاوالت من كوريا الشمالية 
ــلل إلى شركات تصنيع  للتس
ــي كوريا  ــد-١٩ ف ــاح كوفي لق

اجلنوبية.

الخرطوم / وكاالت / البينة الجديدة
ــرائيلياً أجرى زيارة «ذات  ــودان أن وفداً إس  أكد الس
ــيراً إلى أن  ــكري» للخرطوم ، مش ــع فني عس طاب
محادثات التطبيع «متوقفة».ونقلت قناة «احلرة» 
الناطقة بالعربية ومقرها الواليات املتحدة األحد 
ــيادة  ــم مجلس الس ــدث باس ــي عن املتح املاض
االنتقالي السوداني محمد الفكي سليمان قوله 
إن الزيارة «كانت ذات طابع فني عسكري» مشيراً 
ــت  ــم نعلن عنها في وقتها ألنها ليس ــى أنه «ل إل
ــي، ولذلك احلديث  زيارة كبيرة أو ذات طابع سياس
عنها لم يأخذ حيزا كبيرا على مستوى مجلسي 
ــيادة والوزراء».وأكد أن احملادثات بشأن تطبيع  الس
ــرائيلي متوقفة، ألن  ــب اإلس ــات «مع اجلان العالق
هناك التزامات سياسية واقتصادية منذ النقاش 
ــط مزيداً من  ــاء بها». ولم يع ــم يتم الوف األولي ل
ــد يكون ذلك  ــذا املوضوع.وق ــأن ه التفاصيل بش
ــودان عن «القائمة  ــطب الس مرتبطاً بواقع أن ش
ــم  بدع ــة  املتهم ــدول  لل ــة  األميركي ــوداء»  الس
ــي احلصول  ــد، ألنه ينبغ ــس فعلياً بع ــاب لي اإلره
ــرس األميركي.وقال الفكي  ــة الكونغ على موافق
ــر االتفاق الذي مت االجماع  ــأنه تأخي إن «هذا من ش
ــيادة والوزراء، ما لم  ــاركة مجلس الس عليه مبش
ــه «لن يكون  ــف»، مضيفاً أنّ ــدث تقدم في املل يح
ــاك جديد ورمبا تتوقف عملية احلوار برمتها مع  هن
اجلانب اإلسرائيلي بسبب هذه املعوقات».وأعلنت 
ــلت في  ــرين الثاني أنها أرس ــرائيل في ٢٣ تش إس
ــذ إبرام  ــودان من ــد إلى الس ــه أول وف ــوم نفس الي

ــهر. ــات بني البلدين قبل ش ــاق تطبيع العالق اتف
ــم احلكومة السودانية فيصل  لكن املتحدث باس
ــي إن «ال علم  ــوم التال ــح قال في الي ــد صال محم
ــرائيلي وال علم لنا  جمللس الوزراء بزيارة الوفد اإلس
ــرائيل».و بحث رئيس  ــوداني إلى إس ــارة وفد س بزي
ــي، عبدالفتاح البرهان،  ــيادة االنتقال مجلس الس
ــع وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو، ترتيبات  م
ــدول الراعية  ــة ال ــن قائم ــودان م ــم الس رفع اس
ــي إثيوبيا.جاء ذلك  ــع ف ــاب، وتطورات الوض لإلره
ــن بومبيو،  ــاه البرهان م ــال هاتفي تلق خالل اتص

حسب بيان جمللس السيادة.
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ــة كانت تريد  ــا العربي ــائل اإلعالم مبا فيه ــع، كل وس ــي الواق ف
ــتخدام مفردة ”التاريخي“ إلضفائها على االجتماع السري  اس
الذي أريد له أن يتحول علنيّا، وجمع ولي العهد السعودي األمير 
ــرائيلي بنيامني نتنياهو  ــلمان ورئيس الوزراء اإلس محمد بن س
مبشاركة وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو، لكنها لم تصل 
ــاع بعد داللة مفردة التاريخي. ــى ذلك. األدق لم يحقق االجتم إل

كل التقارير الصحافية انتهت بسؤال، إذا كان االجتماع سريا، 
ــافرون على نفس طائرة  ــون الصحافيون املس فما معنى أن يك
ــلون املرافقون  ــر اخلارجية األميركي قريبني منه؟كتب املراس وزي
في رحلة بومبيو هذا وأكدوا سفرهم إلى مدينة نيوم السعودية 
ــؤولني أعلن عن  املطلة على البحر األحمر، لكن ال أحد من املس
نفسه شاهدا على كالم الصحافيني.باستثناء النفي املقتضب 
ــعودي األمير فيصل بن فرحان، خلبر  بَل وزير اخلارجية الس ــن قِ مِ
اللقاء بني األمير محمد ونتنياهو، فإن السرية ظلت قائمة على 
ــعودية أرادت له أن يكون  ــت رحلة بومبيو إلى الس اجتماع كان
علنيا فيما بعد بحضور كبار املراسلني، لتحقيق إجناز سياسي 
ــريب“  ــة والية الرئيس دونالد ترامب.ال تبدو مفردة ”تس في نهاي
مالئمة خلبر مت تداوله بشكل الفت في وسائل اإلعالم خالل هذا 
ــيناريوهات احملتملة ملا  ــبوع ومازالت الصحافة ترسم الس األس
بعد لقاء نيوم، إذ كان املراسلون اجلالسون في طائرة وزير اخلارجية 
ــارة لتغطية إجناز  األميركي الرابضة مبدينة نيوم، ينتظرون اإلش
ــم، وألنّ الطرفنيْ لم يتفقا على حتقيق  ــدث على مقربة منه يح
إجناز سياسي، بقي الصحافيون في أماكنهم حلني عودة بومبيو 
ــعودي  إلى طائرته.أكثر ما يدفع إلى اخليبة، ال يوجد صحافي س
ــات والتقارير كان مصدرها  ــهود، كل التصريح أو عربي بني الش
ــرائيليا وأميركيا مع أن موقع احلدث مدينة نيوم السعودية،  إس
ــعودي حتى  ــرة املرافقة للموقف الس ــر لنا احلي ــا ذلك يفس رمب
ــام إلى دول اخلليج  ــاض تنوي في النهاية االنضم ــت الري وإن كان
ــار  ــرائيل.امللفت أن املستش األخرى في تطبيع العالقات مع إس
ــعودي الذي أكد خبر االجتماع ولم يذكر اسمه،  احلكومي الس
ــتريت جورنال“ وليست أي وسيلة إعالم  اختار صحيفة ”وول س
ــاعات،  ــتمر عدة س عربية  للتصريح لها، قائال إن االجتماع اس
ــية بني البلدين، لكنه  ــى إيران وإقامة عالقات دبلوماس وركز عل
لم يصل إلى اتفاقات جوهرية.في كل األحوال لم جتازف وسائل 
ــي العالم بإطالق صفة التاريخي على اللقاء املفترض  اإلعالم ف
ــتعدة لذلك،  ــا كانت مس ــع أنه ــرائيل، م ــعودية وإس بني الس
فالسعودية لم تؤكد اللقاء وبقيت التقارير الصحافية من طرف 
ــة لوزير اخلارجية  ــا غير تغريدة مقتضب ــد لم يقابلها عربيًّ واح
السعودي.صفة التاريخية تضفي على هذه االجتماعات النادرة 
ــا موضع اهتمام  ــتذكار الصحافي الدائم، وجتعله ــمة االس س
وسائل اإلعالم، ذلك يفسر داللة أن يعقد العاهل األردني الراحل 
ا مع اإلسرائيليني على  ا سريًّ ــني بن طالل، ٤٥ اجتماعً امللك حس
ــالم عام ١٩٩٤ وصفت  ــود قبل توقيع معاهدة س مدى ثالثة عق
ــل هذا اللقاء  ــا القيمة اإلعالمية ملث ــا يهمني هن بالتاريخية.م
بوصفه األكثر طلبا، فكتابة الصحافة عن اجتماع يجمع ولي 

العهد السعودي ورئيس الوزراء اإلسرائيلي ال حتدث كل يوم.

كرم نعمة

رأي

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة 
 تواجه الطالبة الرا مصطفى التي تدرس 
ــيا وضياع حلمها  ــرد من روس الطب الط
ــز والداها حتت  ــة إذا عج ــح طبيب أن تصب
ــهدها البالد  ــة مالية تش ــوأ أزم وطأة أس
ــل املال  ــن حتوي ــنني ع ــرات الس منذ عش
الالزم لسداد إيجار السكن ومصروفاتها.
ــب يدعى  ــر يدرس الط ــر طالب آخ واضط
ــم (٢٤ عاما) لترك الدراسة  ــيم هاش وس
في عامه الرابع بإحدى اجلامعات الروسية 
للعودة إلى لبنان والعمل سائقا لتوصيل 
ــد والده وظيفته ولم  الطلبات بعد أن فق
ــيم اثنان  ــادرا على إعالته.الرا ووس يعد ق
ــني الذين وجدوا  ــن آالف الطلبة اجلامعي م
أنفسهم فريسة لألزمة املالية اللبنانية 
التي بدأت في ٢٠١٩ باحتجاجات شعبية 
على قيادات البالد التي اتهمها املتظاهرون 

االقتصاد.ونتيجة  إدارة  ــوء  ــاد وس بالفس
لهذه األزمة منع النظام املصرفي العاجز 
ــداد االلتزامات، والذي أقرض البنك  عن س
ــي أرصدته،  ــة أكثر من ثلث املركزي والدول
ــم وتخلف  ــحب أمواله ــني من س املودع
ــة  ــه.وأدت جائح ــداد ديون ــن س ــان ع لبن
ــة وانهارت  ــى تفاقم البطال كوفيد-١٩ إل
مؤسسات أعمال مع االنهيار االقتصادي.
اعتاد لبنان أن يفخر بنظام التعليم فيه. 
ــيرية األميركية  ــات التبش ــت البعث وكان
ــية قد أقامت مدارس وجامعات  والفرنس
في القرن التاسع عشر أصبحت منصات 
ــتكمال  ــع الطلبة اللبنانيني إلى اس لدف
ــك  ذل ــح  اخلارج.وأصب ــي  ف ــاتهم  دراس
ــاء  ــتثناء األثري ــع باس ــا للجمي اآلن حلم
ــا يكفي  ــن االحتفاظ مب ــوا م ــن متكن الذي
ــارج لبنان.ويواجه بعض  ــم خ ــن ثرواته م

الطلبة صعوبات في تلبية احتياجاتهم 
حتى في دول منخفضة التكاليف نسبيا 

مثل روسيا.
ــة الرا (٢٣ عاما)  ــة اللبناني وقالت الطالب
من مكان دراستها ف روسيا «بشكل عام 
ــم يعد بإمكانهم  أهلي غرقوا بالديون ول
ــي  ــش ف ــا تعي ــت إنه ــال نقود».وقال إرس
ــام اجلامعة التي  ــة وإن نظ ــكن الطلب س
ــه إذا عجزت عن  ــا ينص على أن تدرس به
ــداد مصروفات اإلقامة فلن يتم طردها  س
ــل وحرمانها من  ــب ب ــكن فحس من الس
ــي،  ــول امتحان نهاية الفصل الدراس دخ
ــف. الزم  ــار الزم نتقش ــة «اآلن ص مضيف
ــبها بالقرش».ويصر احملتجون على  نحس
ــوك التجارية  ــزم البنك املركزي البن أن يل
ــره مجلس  ــوم حكومي أق ــذ مرس بتنفي
ــر الطلبة  ــماح ألس النواب ويقضي بالس

ــا يصل إلى  ــني باخلارج بتحويل م الدارس
ــعر الصرف  ــرة آالف دوالر سنويا بس عش
الرسمي البالغ ١٥٠٠ ليرة لبنانية للدوالر 
ــة. ــة مصروفات التعليم واملعيش لتغطي

ــت البنوك التي لم  ــي تطور موجع حال وف
يعد بإمكانها الوفاء بديونها بني املودعني 
ــون مبالغ  ــن ميتلك ــح م ــم فأصب وأمواله
ــحب منها. ــن الس ــن ع ــة عاجزي ضخم

ــي لبنان  ــطة ف ــرض الطبقة املتوس وتتع
ــداء احلكومة  ل ن ــديدة وحتمّ ــوط ش لضغ
ــن  ــا م ــن غيره ــل كثيري ــؤولية، مث املس
ــة اللبنانيون  ــاول الساس اللبنانيني.ويح
ــة  خارجي ــاعدات  مس ــى  عل ــول  احلص
ــص الديون الهائلة  ــاهمة في تقلي للمس
ــي تنفيذ  ــدأوا حتى اآلن ف ــم لم يب لكنه
ــا املانحون  ــي يطالب به ــات الت اإلصالح

احملتملون.
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ــيء الذي    في الطريق إلى عمان،كان ذلك في عام ١٩٩١، واجهت الش
ــات متعرجة،  ــف ميكننيالعيش في طرق ــرار منه،وهو كي حاولت الف
ــكل؟،  ــتقرة على هيئة أوش ــدة، وغير مس ــادة، ومتصاع ــة، ح ملتوي
ــؤال انبثق يوم كنت في كويسنجق في ذكرى وفاة عبد  وحقيقة الس
القادر كوئي رحمه اهللا، شعرت وأنا أحلق في سماوات اجلبال املوصلة 
ــني، أما أنا فما زلت في أرض بغداد املنبسطة.  ا آخر يتلبس ــدً أن جس
في عمان اجلبلية عادت الذاكرة بي لتلك الصومعة املعلقة في جبال 
ــنجق» ألجد نفسي ثانية في اضطراب اجلسد واللغة  العراق» كويس
واحلياة اليومية، وعليّ عندما أتخذ قرارًا أن أحتمل تبعاته، وماأن بدأت 
ــة العيش في هذه البيئة اجلبلية، حتى اكتشفت أن سكانها  ممارس
ــخصية األردنية من  ــة أن تفهم الش ــن الصعوب ــبه طرقاتها، م تش
ــي، أو الذين جاؤوا بعدي،  ــافروا قبل خارج بيتها. فالعراقيون الذين س
ــخصيات هي نتيجة  ــعر أن عدم وضوح الش ــم أجد بينهم من يش ل
ــالك املدينة،وأن زاوية مخفية في الطرقات اجلبلية  لعدم وضوح مس
ــروب اجلبال فالبيئة  ا، هكذا بدأت ح ــون ربيئة أو فخً ــا أن تك بإمكانه
ــود الرؤية  ــرة وبغداد لم أتع ــني. وألنني ابن البص ــالح آخر للمقاتل س
املتقطعة مع البيوت واجلدران واجلبال والشعاب املتفرعة،بدأت أسير 
ــياء. ومن أول  ــيّ أن أغيَّر من كيفية الرؤية لألش ــيَّ القدمني، وعل بعين
ــتعارتني، هما قدما صديقي املرحوم  أسبوع بدأت أسير بقدمني مس
ــاوز املدينة/  ــه ليدلني على مف ــتعرت خبرت ــازم مبيضني،حني اس ح
اجلبل. فاملدينة غول الميكن ترويضها إال بالسيطرة على طرقاتها.أول 
ــلطة أرصفتها احلجرية، تشعر  ــافاتي املكانية لعمان؛هي س اكتش
ــى األرض تراقب  ــية جاثية عل ــوى بوليس ــير أن األرصفة ق ــت تس وأن
القدمني وحتد من سرعتك، ومتنعك التفكير بغير ما تراه على األرض، 
ــة البناء، وحجرية  ــكة القدمني، حجري ــلطة اجلاثية املاس هذه الس
ا. واذا ما رافقت األرصفة التواءات الطرق، تشعر أنك في  ــان معً اللس
املدينة املتاهة، أو كما يسميها فوكو سلطة املراقبة، ومن الصعوبة 
أن تأتلف، وانت ابن السهل، مع أرصفة حجرية متغيرة األبنية، حادة 
ــر، حيث يقظة  ــك، خاصة في الفج ــك من حتليق عيني ــة متنع وعالي
ــاس تكن مدنهم،  ــتائر.كيفما يكن الن ــياء، لرؤية ما خلف الس األش
ــرحياته، وعندما تواجه تضاريس  ــبير في إحدى مس مقولة لشكس
ــة وحادة، وطرائق عيش  ــخصيات بتضاريس مغلق مدينة جبلية وش
ــعر أنك أمام قضيتني عليك التعايش معهما: األولى من  صعبة، تش
ــات قليلة خارج  ــخصية األردنية من جلس ــة أن تفهم الش الصعوب
بيتها، كما لو أنك تقرأ كتابًا وتكتفي بصفحته األولى، فأنت التعرف 
ــتنقلك  ــاءة املصابيح، وأية عتمة س ــك إال حتت اض ــق إلى بيت الطري
ــق مبهم ال تفتح  ــة في املدن اجلبلية طري ــات مبهمة، الصداق لطرق
ــرن على الرؤية  ــباكه، عليك أن تتم ــالكه من أول طرقة على ش مس
ــياء وعلى اقتصاد الكالم، فالكثير من الستائر تصنعها  احملددة لألش
ــل بازالة بعض  ــن كفي ــة: أن الزم ــان. الثاني ــرق واللس ــواءات الط الت
ــخصيات، عندما تتاح الفرصة  ــواء في الطرق أو في الش العقبات س
ــارج البيوت  ــني، لتجد أن ما هو خ ــوت الناس اجلبلي ــك أن تدخل بي ل
ــالك الزمن الهادئ تتسرب  غيره عما هو داخلها، هنا، حيث تبدأ مس
ــة من الغنى النباتي  ــالل الضيافة، فمائدة البيوت الصباحي إليك خ
ــر، وزيتون، وجبنة،  ــة الروحية: زعت ــت تعيش حلظات الفالح ما جتعل
ــحب، وبقدونس، وفول، وأحجام  ومكبوس، وخبز حار، ومقدوس، ومس
ــان وحديث مشبع  من اخلبز املغطى باخلضرة، مصحوبة بطراوة اللس
ــانية ال توصف، وحديث مغطى بدخان الشاي وامليرميية، عندئذ  بانس

ا آخر للمدينة اجلبلية. ترى وجهً
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عبد الكريم الربزنجي
 والوجودية حتتضر، سارتر الذئب 
ــل  ــد العق ــر (نق ــوز ينش العج
ــي/ ١٩٦٠). هاجمه األصلع  اجلدل
ــرس فوكو: سارتر مبواجهة  الش
أراد  ــاً،  عبثيَّ ــارهِ  باعتب ــخ  التاري
ــود على  ــى موج ــار أنَّ املعن إظه
عكس ذلك في كلِّ مكان، ولكن 
ــه:  هذا التعبير في الوقت نفس
ــراً، كان توجيهاً.  ــاً وأم كان إثبات
ــيراً على أنَّهُ  العجوز يقدِّمُ تفس
ــى إذا كان  ــير حت إثبات، والتفس
إال  ــكُ  ميل ال  ــاً  ومنطقيَّ ــاً  مقنع
ــراً. (ليس  ــون توجيهاً وأم أنْ يك
اه، وذلك ال  ــى أو اجتِّ للتاريخ معن

يعني أنَّهُ عبثي أو غير
تَبَة بينهما قدمية،   متناسق). املَعْ
ــدام املعنى غير  فماذا يعني انع
ــى التاريخ  ــث؟ معرفة معن العب
ــهولة التنبؤ  أو فهمه يعني، س

ــبب عدم  بحركته املقبلة، وبس
ــيراً  ــقوطه أس ــم فوكو وس فه
بني جدران العبث السارتري، قرر 
ــه األولى،  ــار، في محاولت االنتح
ــى أينَ ذاهب؟  ــألهُ صديقه: إل س
فردَّ بالمباالة: إلى السوق أشتري 
ــي، ملاذا  ــه نفس ــنقُ ب ــالً أش حب
يعيش في عالمٍ خالٍ من الهدف 
ــاً  ضائع ــذور،  ج ــال  ب ــى؟  واملعن
ــه  وأقوال ــه  وأفعال ــى،  ــال معن ب
ــه من  ــؤال موجَّ ــى. س ــال معن ب
دريفوسورابينوف (إذا كان علينا 
ــنا بأنفسنا دون  أنْ نخلق أنفس
ــة والقوانني  ــتعانة باملعرف االس
ــف  يختل ــاذا  فبم ــة،  العام
ــارتر)  ــن وجودية س ــم ع تصورك
قال فوكو في جوابهِ (عند سارتر 
ــني للذات  ــني مفهوم مع ــر ب توت
ــدق.. يجب  ــالق معينة للص وأخ
ــدرك بأنَّ العالقة مع النفس  أنْ ن

أنْ  ــن  ميك ــة  كممارس ــة  مبنيَّ
ــا مناذجها ومطابقاتها  تكون له
واختالفاتها إمنا أيضاً ابتكاراتها، 
ــدان  ــي مي ــذات ه ــة ال فممارس
ــارتر  معقد ومتعدد العناصر).س
قبل رحيله، كان قد فقدَ الكثير 
ــرَّاء مالحقة  ــته، ج ــن حماس م
ــه، فتوقف عن الرد، وهو  منتقدي
ــو، إذْ وقفَ  ــدث لفوك ــني ما ح ع
أمام منتقديه األكادمييني معترِفاً 
ــا  ــا (أن ــي ارتكبه ــاء الت باألخط

ــئلته  ــوي) طرحَ أس جرَّد نيتش مُ
اً بأخطائه بينما  اخلاصة. معترفَ
ــد  (لق ــزهِ  بعج ــرفَ  اعت ــارتر  س
ــلطتي ولكن لم  تخليت عن س
ــت أكتب،  ــي: إنِّي ما زل أترك ثوب
وما الذي ميكن عمله غير ذلك؟ ال 
ينقضي يوم دون أنْ أخطَّ سطراً، 
ــا مهنتي.  ــم إنَّه ــي ث ــذه عادت ه
ــبتُ قلمي سيفاً زمناً  س لقد حَ
ــي ألعرف اآلن عجزنا..  ِّ طويالً، وإن
ــيئا وال  ــذ ش ــة ال تنق إنَّ الثقاف

ــخصاً). ويتساءل سارتر (ماذا  ش
ــام  ــان أم ــي الغثي ــاوي روايت تس
ــي أفريقيا؟)  طفل ميوت جوعاً ف
ــة والتَّو، ليس مبقدار  في اللحظ
ــروت من علوم  كل ما طبعته بي
ــيئاً لضحايا  ــدِّمَ ش وآداب أنْ يق
ــؤال  بيروت  في٦ اب! ورداً على س
نا سارتر احلرية،  لَّمَ ــال (عَ شابس
ــأال وجود  ــم تخبروننا ب ــا أنت وه
ــة؟) أجاب  ــة تفكير حقيقي حلري
ــل فكر  ــر داخ ــا نفك ــو (إنن فوك
ــر عصر  ــر وهو فك ــل وقاه مغف
ــة... ومهمة  ــة معين ــني ولغ مع
ــفة تكمن في الكشف  الفلس
ــابق للفكر،  عن هذا الفكر الس
ــابق لكل  ــق الس وعن هذا النس
نسق) فوكو يرفض أيَّة مرجعية 
ــه  لكن ــاب!  للخط ــة  خارجي
ــة  ــك يربطه باملؤسس ــم ذل رغ

والسلطة كمرجعية.

عبد الرزاق السويراوي

ــت  ــاء توقف البيض ــيارة   الس
ــاب البيت  ــرب من ب ــو بالق للت
ــد إنعكس على  ــي ,وق اخلارج

ــا األمامية ,  ــطح زجاجته س
ــاح , فبدا  ــمس الصب قرص ش
ــج  التوه ــديد  ش ــاح  كمصب
ــاب , وما إنْ  ــائق الب .فتح الس
ل حتى خرجت ثالث نسوة  ترجّ
ــات  ــنّ متلفع ــت وه ــن البي م
ــائق  الس ــمّ  ه  . ــنّ  بعباءاته
ــوة ثم  ــه  صوب النس بالتوج
ــيارة  ــح الباب اخللفي للس فت
ــة جدا  ــت رتيب ــه كان . خطوات
ــت منه   ــة الح ــر أنّ إلتفات , غي
ــي كاد جنبها  ــرأة الت ــو امل نح
ــيارة  ــر يالمس باب الس األيس
ــكت بيدها  اخللفي , وقد أمس
ــرة للمالبس , فيما  اليمنى ص

ــندتْ جاهدة بيدها األخرى  أس
, ظهر الفتاة التي تتوسطهنّ 
ــرأة الثالثة فكانت هي  ا امل , أمّ
ــعى إلسناد الفتاة  األخرى تس
ــا التقت  ــف . وعندم ــن اخلل م
نظراته بنظرات املرأة املمسكة 
ن مع نفسه أنها  بالصرة , خمّ
ــا بأخذ صرة  ــو أنّه أعانه تودّ ل
نه  املالبس , وفعالّ عمل مبا خمّ
ــا . كانت  ــاول الصرة منه فتن
الفتاة تتلوى من األلم , ولفرط 
ــحنة  س ــت   انطبع ته  ــدّ ش
صفراء على وجهها الذي أخذ 
العرق يتصبب منه بالرغم من 
عدم إشتداد حرارة اجلو .  وبني 

ــرى ,كانت  تزمّ  اللحظة واألخ
الذبول  ــان  فب ــفتيها بقوة  ش
ف  ــا جلياً , ولكي تخفّ عليهم
من وطأة األلم الذي يعتصرها 
ــفل  ــع يديها أس ــت تض , كان
بطنها املندلق أمامها , والذي 
ــا إنتفاخه  ــف عباءته لم تخ
ــائق  ــى أنّ الس ــح , حت الواض
ــرّه من التشابه  ضحك في س
ر وإنتفاخ  ــوّ ــني تك ــر , ب الكبي
ــرة املالبس  ــني ص ــا , وب بطنه
التي وضعها في هذه اللحظة 
ــيارة  فوق املقعد األمامي للس
ــاق  ــي الزق ــاس ف ــة الن .  حرك
ــدوء ,  ــمة باله ــا زالت متس م

ا  ــا زال في أوّله , أمّ فالصباح م
ــوة الثالث فقد تهالكن  النس
ــد  املقع ــوق  ف ــادهن  بأجس
اخللفي لتنطلق السيارة ولكن 
ــاء  على غير عجل .....في املس
ــل  ــتدّ جحاف ــل أنْ تش , وقبي
ظلمة الغروب , توقفت سيارة 
ــاب اخلارجي  ــوداء حيث الب س
ــا  منه ــت  ل فترجّ  , ــت  للبي
ــطء خالطه  ــان ولكن بب إمرأت
ــا عليهما  .  ــدا واضح تعب ب
إحداهنّ كانت حتتضن بباطن 
د  ــدّ ــاً كان يب ــا , رضيع يه كفّ
ــروب ,  ــكون الغ ــه س بصراخ
ــرى  ــرأة األخ ــت امل ــا   كان فيم

متسك بالمباالة بصرّة املالبس 
ا  ــر حجما عمّ التي بدت أصغ
ــا . صراخ  ــت عليه صباح كان
ــا زال يتواصل دون  ــع م الرضي
ــت املرأتان  ــاع فيما همّ إنقط
بالدخول في البيت . بدأت في 
ــد باجتاه  ــاء ,  تتواف ــذه األثن ه
ــوة الزقاق  ــت , بعض نس البي
ــال .أنصرف  ــدد من الرج مع ع
ــيارته لكن عويالً  السائق بس
بدأ يتعالى تدريجياً من داخل 
ــى صراخ  ــى عل ــدار , ليطغ ال
ــفّ بقطعة  ــذي  ُل ــع ال الرضي
قماش قارب لونها , لون بشرة 

وجه الرضيع .  
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ــم  يرس ــاعر  الش كان  ــا  هن
بفرشاته االبداعية اجلمالية 
ــدا  معتم ــة   والتكويني
ــة  التركيب ــس  األس ــاء  ببن
اضافة  ــة  والبالغي ــة  اللغوي
ــذي  ــي ال ــال الروح ــى اخلي ال
القالب  ــن  يتصل بها لتكوي
ــي  ــتى ف ــور ش ــي بص اخليال
والتحوالت  ــم  النظ مجاالت 
ــى كينونة  ــرأت عل ــي ط الت
ــالل توظيف  ــص .. من خ الن
احلقيقية في  ــة  الديناميكي
ــات  والتجلي ــالت  التفاع زج 
التي متاشي حداثوية العصر 
او االستشراق بعوالم جديدة 

ــص النثري  ــدم كتابة الن تخ
ــاعر باختزال  ــرع الش .. قد ب
ــتغاله  اش ــكان  ف ــعري  ش
ــي  للمتلق ــاركا  ت ــل  بالتأوي
ــتباك مع النص  عملية االش
ــفرة ملعرفة ما يريد  و فك ش
ــي  فاملتلق ــه  قول ــاعر  الش
املرسل له املعني باخلطاب و 
ــعى الى بناء عالقة  لهذا يس
ــه و الذائقة ونالحظ  بني نص
ــاب مفتوح  ــل اخلط انه جع
ــدة و  ــور ع ــت ص ــث كان حي
ــدا  ــوي .معتم ــبيه حداث تش
ــيق  الرش ــلوبه  اس ــى  عل

ــي  لبة ف قو

ــن املعرفي في مجال  التكوي
القصيدة النثرية.. حني ندرك 
أن التداول املعرفي في خضم 
ــوري  وخلق  هذا اإلدراك الص
ــة باملعنى  ــه صورة عميق من
ــض اخلطوات  ــاذ بع ــع اتخ م
ــي إيجاد املفردات  الناجعة ف
التعبيرية اجلديدة والتي تدور 
ــاحات  ــي فلك تهيئة املس ف
بني اخليال والواقع .. والولوج 
ــة من  ــم مختلف ــد عوال عن
ــعرية  الش ــورة  الص ــث  حي
ــة  التموجي ــتعارات  واالس
التي  الشكلية  واالختالفات 
يتمتع بها الشاعر من حيث 
ــع  ليصن ــي  الكون ــور  احلض

لوحة تختلف عن سواها من 
انتقاالت مدوية  االنزياح عبر 
ــك  ــل من امللتقي يتمس جتع
ــات ما  ــم مجري ــرا بفه قس
ــاعر من حتوالت  يبتغيه الش
ــة ، ويعيش  ــية محض نفس
ــل مبخيلة  ــات من التآم حلظ
ــرؤى  ال ــي  ف ــاعا  اتس ــر  اكث

واألفكار فيقول :
في سمائي طير واحد 

يحقق رغبتي في البقاء 
أنا عشه األبدي 

يضع أحزانه على كتفي 
دروب  كل  ــى  ال ــي  ياخذن

العشق 
قبلة  قبلة  .. 

ــاء اجلملة  ــك اعتمد ببن كذل
ــة التي حتمل جانب  اإليقاعي
املباشرة اجلميلة دون االيغال 
ــتطاع  اس ــث  حي  ، ــل  املل
االعتماد على اجلمل القصيرة 
ــلوبية  املؤثرة من حيث األس
ــورة  الص ــل  بنق ــة  اجلميل
الفهم  ــات  مبحتوي ــى  واملعن
ــاء وترميم اآلثار  احلقيقي ببن

ــن  ــاءات م ــة  وبايح اإليجابي
البديلة في  التصورات  حيث 
ــعورية وانفعالية  ترجمة ش
ــكان  ف  .. ــوي  االن ــدث  للح
ــدى  م ــن  ع ــر  يعب ــاعر  الش
ــال احلقيقي  فهمه عن اجلم
املمزوج بجمال الروح والذات 
فترجم تلك االجتاهات صوب 
اسشراق عند فضاءات خلف 
رؤى رمبا أكثر وعيا في عملية 
النظم والتحوالت التي طرأت 

على كينونة النص.فيقول :
رشفة رشفة 

حتى نطير معا
ال أعرف كيف أطير 

وال أعرف كيف امتنى
طيري علمني كل شيء 

عصفورة وجدي وحرارة قلبي
إيهٍ أيتها األنثى

ــتحلتُ الى قلب ال  كيف إس
يعرف سواك

ــارة للدور  ــرا البد اإلش  واخي
ــبل  ــج في تهيأة الس الناض
ــة لكتابة و ما يجول  الناجع
ــة حترك  ــر خاطف ــن خواط م

القلب مدارات االبداع .

حينما قرأت  النص النثري 

اجلميل الذي كتبه الشاعر 

،، حيث االسلوبية املبهرة 

معتمدا على كيفية صياغتها 

ضمن  الفهم احلقيقي ببناء 

اجلملة االيقاعية الدهشوية 

والتي تخلو من التكرار 

العشوائي بحركة رشيقة 

ممتعة تعتمد على خبرته 

املتراكمة في سبك النصوص 

الشعرية الرائعة من خالل 

كيفية وضع الترابط اجلدلي بني 

جملة واخرى .

رجب الشيخ

6ثقافية

نضال العزاوي

فةِ ليلِ الصائمني آهٍ  من  عِ
عبةِ احلسرات   بِكَ

رامٌ طافَ وَغَ
جرْ ليخبركَ  ءأُحاوِرُ صمتَ الفَ

أن  نبض  الشوق قدطالَ
 في وحشة الساعات 

اكتُبني بنيَ البحرِ والضفةَ
 قبلةَ قبطان 

ــدى  امل ــفاه  ش ــى  عل ــومةً  مرس
إنثُرني 

حرفاً غجرياً  
عانَقَ بيداءِ األيام 
أرقَ جفنَ  الليلْ 

دْ  دَع التَنَهُ
طر  ةَ العِ ر زِجاجَ التَكسِ

د  األهات  سَ ر  جَ حتى التُبَعثِ
اه لو إنَكَ أُحجيتي 

فأدورُ   سننيٍ   وسنني 
لِمات ألسطرَ آالف  الكَ
وأَقصُ رواياتِ القيصر 
فلةَ أحالمي  وأُالعبُ طِ

نةِ والرُهبان  هَ صر الكَ في عَ
كي أُخرِجَ من ثغر احلكمة 
عمرٌ  مكتوبٌ في النسيان

اهٍ .. لو أن حكايات القبطان 
والليل املعتوه  

في زمن القرصنة 
واالنسان املسحوق 

م األنسان  عصَ دَ مِ فَ  قد صَ
لمَ الربيع  فأحرقَ  حُ

وأطفئَ لهب النيران 
مَسجونٌ صمتُ رواياتي 

في  أَفواه اخلريف 
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الكوت /  حاتم القريشي  
ــاء  األدب ــة  جمعي ــت  أقام
ــط  واس ــي  ف ــعبيني   الش
بالتعاون مع البيت الثقافي 
ــط مؤخرا مجلسا  في واس
الفقيد  روح  ــى  عل ــا  تأبيني
ــلمان شدهان   ــاعر س الشّ
ــة البيت الثقافي  على قاع
ــة  مدين ــي  ف ــطي  الواس
ــس  مجل ــتهل  الكوت.اس
التأبني بقراءة سورة الفاحتة 
ــهداء   ــا على أرواح ش ترحم
العراق وروح الفقيد الراحل 
ــن األدباء  ــور نخبة م .بحض
واملثقفني والشعراء ورئيس 
ــعبيني  الش األدباء  جمعية 
ــهد  ــط  ،كما ش ــي واس ف
ــة  عائل ــور  حض ــس  اجملل
الفقيد و شخصيات أخرى 
ــطة ورؤساء  ــمية وناش رس
والثقافية  ــة  االدبي الروابط 
الى  ــة  باالضاف ــعرية  والش
والنواحي  االقضية  مثقفي 

ــط  ــة واس ــة حملافظ التابع
ــالل اجمللس عدد  ــت خ .القي
من الكلمات والقصائد على 
ــه  ــن جانب ــد .وم روح الفقي
ألقى الشاعر أمين الزركاني  
كلمة خالل مجلس التأبني  
ــد فقدنا احد  ــني فيها لق ب
ــي  ف ــعرية  الش ــات  القام
ــي  الت ــط  واس ــة  محافظ
ــور متميز في  كان لها حض
جميع احملافل التي تقيمها 
 . جمعية األدباء الشعبيني 

ــيكون  وأضاف الزركاني  س
ــرا  كبي ــا  مهرجان ــاك  هن
تخليدا لرائد من رواد واسط 
ــلمان  ــتاذ س ــا األس فقيدن
اربعينه  ــوم  ي في  ــدهان  ش
ــاركة نخبة كبيرة من  مبش
ان  .ويذكر  ــط  واس ــعراء  ش
ــلمان شدهان   ــاعر س الش
ــد الكوت .ورئيس  من موالي
ــعبيني  الش األدباء  جمعية 
ــط سابقآ وله عدة  في واس
ــعرية  مؤلفات  وقصائد ش

ــن  ــد م ــي العدي ــارك ف .ش
احملافل الشعرية والثقافية 
ــي  ــام ف ــي تق ــة الت واألدبي
محافظة واسط وفي باقي 
احملافظات . وفي اخلتام اثنى 
احلضور على ادارة وموظفي 
ــط  البيت الثقافي في واس
وملوقفهم  ــز  املتمي لدورهم 
ــي احتضان هذا  ــرف ف املش
ــي على روح  ــس التأبين اجملل
ــاعر  ــل الش ــد الراح الفقي

سلمان شدهان .

بل  صدر مؤخرا قاموس لدعم سُ
ــلمي   الس ــش  والتعاي ــي  التآخ
ــر راوندوزي،  للكاتب صادق جوه
ــن اإلبداع  ـــ ٣٠ عاما م ــاج لـ نت
الكاتب  ــث يعتبره  واملثابرة، حي
ــدراً  ومص ــاً  تعليمي ــروعا  «مش
ــي  التأخ ــيخ  لترس ــا،  مهم
ــلمي بني العرب  والتعايش الس
والكرد». ويعتبر القاموس مصدراً 
ــني  واملترجم ــة  للطلب ــاً  مهم
ــاء والباحثني والراغبني في  واألدب
تعلّم اللغتني الكرديّة والعربيّة؛ 
ــدزي،  روان ــادق  ص ــف  تألي ــن  م
ــر جالل  ــب الكبي ــح االدي وتنقي
ــراف  بإش والطباعة  ــادي،  زنكاب
ــب،  الكت ــع  روائ دار  ــة  مؤسس
ــراف الفني من قبل خبير  واإلش
ــاودر– رئيس  ــوران ت الطباعة س
ــتان،  ــع في كوردس ــاد املطاب احت
 ٨٨٣ ــى  األول ــه  طبعت ــدرت  وص
صفحة من القطع الكبير. يقول 
ــدأ منذ  ــه ب ــدوزي: إن ــادق روان ص
ثمانينيات القرن املاضي، بتدوين 
ــكول  الكلمات العربية في كش

ــي باللغة  ــاص يقابلها املعان خ
ــروع يكبر  ــدأ املش ــة، وب الكردي
ــزداد الكلمات  ــا بعد يوم، وت يوم
ــي فكرة  ــرت ل ــا، وخط ومعانيه
ــتي  أثناء دراس القاموس  تأليف 
والتقدم  ــداد،  بغ ــي  ف اجلامعية 
الذي حققته في اللغة العربية، 
ــداد قاموس  ــذا فكرت في إع له
األولى  ــة  الطبع ــع.وتضم  موس
ــف كلمة  ــوس ٨٦ أل ــن القام م
ــف كلمة  ــى ٢٢ أل ــمة عل مقس
ــة وأكثر من ٤٤ ألف معنى،  عربي

ــة الكوردية،  ــرادف لها باللغ وم
ــمل  ــة. وتش ــع ٨٨٣ صفح بواق
ــة، باللهجتني  ــي الكوردي املعان
ــورانية  والبهدينانية على  الس
حد سواء. وقام الكاتب والباحث 
جالل زنكابادي بتنقيح الطبعة 
ــث  حي ــوس  القام ــن  م ــى  األول
ــي ثالثة  ــي ذلك حوال ــتمر ف اس
سنوات قبل الشروع بطباعته.
ويردف صادق رواندوزي قائالً: أقوم 
حالياً بتنقيح القاموس وإعداده 
ــع  اوس ــة، ويكون  ثاني ــة  لطبع
ــا ويحتضن كلمات  وأكبر حجم
ومصطلحات جديدة، فاملكتبات 
ــذا  ــى ه ــاج إل ــراق حتت ــي الع ف
القواميس. ويضيف  ــن  النوع م
ــام والترحيب  ــدوزي: االهتم روان
ــذي حظيت به الطبعة األولى  ال
ــي بغداد  ــادق ف ــن قاموس ص م
ــراق  ــط الع ــوب ووس ــدن جن وم
ــني  واملثقف ــاب  الكت ــام  واهتم
أثبت صحة  ــرب،  الع واملواطنني 
خطوته في مجال تقوية أواصر 

التأخي بني اجلانبني.
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ما وراء الحدث

ــهاد الدكتور  ــر الستش ــي أول خب وف
ــائل  ــري زادة والذي مت بثه في وس فخ
ــي  ــية ‘ف ــة بالفارس ــالم الناطق االع
ــالم  ــائل االع ــان وس ــم ب ــارج’ زُعِ اخل
ــم هذا  ــان اس ــت ب ــرائيلية ادع االس
العالم وصل الى يد املوساد عن طريق 
قوائم منظمة االمم املتحدة».وأضاف: 
«هذا االدعاء يتعارض مع الواقع بـ ١٨٠ 
ــم الدكتور فخري  ــة حيث ان اس درج
ــة للطاقة  ــة الدولي ــدم للوكال زادة ق
ــد املاضي من  ــة منتصف العق الذري
ــي  ــان الصهيون ــركا والكي ــل امي قب
ــرار ١٧٤٧ املصادق عليه  وادرج في الق
ــن الئحة  ــام ٢٠٠٧ ضم ــي ٢٤ اذار ع ف
ــس االمن  ــادرة عن مجل ــر الص احلظ
ــة  «دراس ــال:  قائ ــتطرد  الدولي».واس
ــات املفتاحية الـ ( ١٠)  وحتليل الكلم
االف التي نشرت في الساعات االولى 
ــي االجواء  ــال ف ــة االغتي ــد عملي بع
ــير الى  االفتراضية في هذا اجملال تش
ــن التغريدات موجهة  ان ٧٩ باملائة م
ــة (معارضة  ــات الداخلي إلثارة اخلالف
ــاون مع الوكالة  ــاق النووي، التع االتف
الدولية للطاقة الذرية، التفاوض)، وان 
٢١ باملائة منها فقط كانت ضد آمري 
ــية.. ما  ومرتكبي هذه اجلرمية الوحش
ــك هو ان  ــاه أكثر من ذل ــت االنتب يلف
ــذه التغريدات  ــة من ه ــو ٩٣ باملائ نح
ــة وعدمية  ــابات مزيف متعلقة بحس
الهوية مباض اقل من عام وذات مصدر 
خارجي غالبا».من جانبه قال العميد 
امير حامتي، وزير الدفاع اإليراني، إن أي 
جرمية واغتيال وعمل يتسم باحلماقة 
ــعب االيراني،  لن يبقى بال رد لدى الش
ــد تعبيره.وأضاف حامتي وفقا  على ح
ــاء فارس اإليرانية  ملا نقلته وكالة أنب
ــى انه  ــددا عل ــمية مش ــبه الرس ش
ــى  حت ــني  اجملرم ــة  مالحق ــتتم  «س
النهاية وسيتم تنفيذ امر قائد الثورة 
ــات حامتي أتت  ــالمية». تصريح اإلس
عقب إعالن أن كبير العلماء النوويني 
ــل  ت ــري زاده، قُ ــن فخ ــران، محس بإي
اجلمعة برصاص رشاش آلي كان على 
ــري التحكم  ــيارة أخرى، ويج منت س
ــة فارس  ــا لوكال ــد، وفق ــه عن بع في
الوكالة  ــرت  ــر منفصل.وذك تقري في 
ــدة طلقات من  ــه أطلق على زادة ع أن
ــل بالتحكم  ــاش آلي يعم مدفع رش
عن بعد كان يعمل من سيارة نيسان 
ــن  ــراً م ــد ١٥٠ مت ــى بع ــة عل متوقف
ــان مثلما  ــه رصاصت ــيارته، أصابت س
ــخصي كان يحاول  ــب حارس ش أصي
ــفت  ــاص. وكش ــن الرص ــه م حمايت
وسائل إعالم إيرانية تفاصيل جديدة 
ــري زادة، أبرز  ــن فخ عن اغتيال محس
ــي  ــالمية ف ــة اإلس ــاء اجلمهوري علم
مجال الطاقة النووية، مشيرةً إلى أن 
عملية قتله استغرقت دقائق قليلة، 
ــط اتهامات من طهران إلسرائيل  وس
ــال زادة. ــة اغتي ــوف وراء عملي بالوق
ــبه الرسمية  وكالة أنباء «فارس» ش
قالت إن عملية اغتيال زادة استغرقت 
ــيرةً إلى  ــط، مش ــق فق ــة ٣ دقائ قراب
ــري  ــاك عامل بش ــم يكن هن ــه «ل أن

ــم يتم إطالق  ــكان االغتيال، ول في م
ــلحة آلية يتم التحكم  النار إال بأس
ــت  أوضح ــك  بعد».كذل ــن  ع ــا  فيه
ــري زادة وزوجته كانا  ــة أن فخ الوكال
ــة املاضي ٢٧  ــاح اجلمع ــا صب تقلهم
ــيارة مضادة  ــرين الثاني ٢٠٢٠ س تش
للرصاص، مبرافقة ٣ سيارات حراسة 
ــى منطقة «دماوند»  في طريقهما إل
قرب طهران.وإحدى سيارات احلراسة 

ــد  ــى بع ــب عل ــن املوك ــت ع انفصل
ــن موقع احلادث، بهدف  كيلومترات م
ــبوهة،  التحقق ورصد أي حركة مش
ــي تلك  ــى أنه ف ــة إل ــارت الوكال وأش
ــبب صوت بضع رصاصات  األثناء تس
ــي لفت نظر  ــيارة ف ــتهدفت الس اس
ــيارة.واضافت  فخري زادة وإيقاف الس
ــن  ــرج م زادة خ ــري  أن فخ ــة  الوكال
ــيارة معتقداً أن الصوت ناجت عن  الس
ــكلة  اصطدام بعائق خارجي أو مش
ــيارة.لكن عقب نزول  في محرك الس
ــيارة، «قام مدفع  ــري زادة من الس فخ
ــاش آلي يتم التحكم به عن بعد  رش
ــاحنة صغيرة مركونة  مثبت على ش
ــراً، بإطالق وابل من  ــى بعد ١٥٠ مت عل
الرصاص عليه، لتصيبه ٣ رصاصات، 
قطعت واحدة منها نخاعه الشوكي، 
ــاحنة  ــات مت تفجير الش ــد حلظ وبع
ــة. ــة اإليراني ــاً للوكال ــة، وفق املركون

ــري زادة جريحاً  ــل فخ ــك نُق ــد ذل بع
ــتوصف قريب، ومنه بطائرة  إلى مس
ــفى في طهران  مروحية إلى مستش
ــة أخرى،  ــي هناك.من جه ــه توف لكن
قالت الوكالة إن التحقيقات أظهرت 
ــاحنة املركونة غادر  ــب الش أن صاح
ــي ٢٠٢٠،  ــرين الثان ــالد في ٢٨ تش الب
ــمية اجلهة التي توجه إليها. دون تس

ــري زادة عاصفة من  ــار اغتيال فخ وأث
التساؤالت والتكهنات في إيران، عما 
إذا كان املوساد اإلسرائيلي يقف فعالً 
خلف اغتيال العالم النووي اإليراني؟ 
ــرائيلي هو  ــا إذا كان اجلهاز اإلس وعم

ــه، فلماذا؟ وكيف ميكن أن  الذي اغتال
ــن تل أبيب؟يُعد فخري  تنتقم إيران م
ــران،  ــي إي ــاء ف ــم العلم ــد أه زادة أح
بالوقوف  ــرائيل  إس ــه  تتهم ــت  وكان
ــكري»  «عس ــووي  ن ــج  برنام ــف  خل
ــرائيل  تنفي طهران وجوده.كانت إس
ــام ٢٠١٨ على آالف  قد حصلت في ع
ــرية» اإليرانية، وحينها  الوثائق «الس
ــوزراء بنيامني نتنياهو  أعرب رئيس ال
ــول على الوثائق،  عن ارتياحه للحص
موضحاً أنها تكشف تفاصيل خطة 
ــة تهدف، على حد قوله، لصنع  إيراني

ــالل  ــال خ ــة، وق ــة رؤوس نووي خمس
ــم»،  مؤمتر صحفي: «تذكروا هذا االس
متحدثاً عن فخري زادة.وبينما لم ترد 
ــري زادة،  ــى اغتيال فخ ــران بعد عل إي
ــتخبارات  ــابق لالس ــال القائد الس ق
ــوس  آم ــرائيلية  اإلس ــكرية  العس
ــع  م ــة  هاتفي ــة  مكامل ــي  ف ــني  يادل
ــم تعلن أي  ــذه املرة ل ــني: «ه صحفي
جهة مسؤوليتها. كل هذا يندرج في 

ــرية: وهم (اإليرانيون)  سياق حرب س
ــام األخيرة  ــون الرد حتى األي قد يرجئ
ــس األميركي املنتهية  من إدارة (الرئي
ــنى  واليته دونالد) ترامب حتى ال يتس
ــتخدام هذا الرد لشن هجوم»  له اس

مباشر على إيران.تابع يادلني أن طهران 
ــرائيليني أو  ــتهدف علماء إس قد تس
ــا مثل  ــة له ــوات موالي ــتخدم ق تس
ــن عملية ضد  حزب اهللا اللبناني لش
تل أبيب، أو «تطلق صواريخ من إيران» 

ــتهدف سفارات إسرائيلية في  أو تس
اخلارج، في وقت ذكرت فيه الصحافة 
ــية اإلسرائيلية  احمللية أن الدبلوماس
ــفاراتها، وفقاً ملا أوردته  عززت أمن س
وكالة األنباء الفرنسية.يُذكر أن إيران 
ــل فخري زادة  ــذا العام مبقت فقدت ه
ــني مجموعة  ــخصية من ب ــي ش ثان
شخصيات تُعد األكثر أهمية بالبالد، 
إذ سبق أن أعلنت الواليات املتحدة في 
كانون الثاني مسؤوليتها عن اغتيال 
ــم  ــدس اجلنرال قاس ــد فيلق الق قائ
ــتراتيجية  ــليماني، مهندس االس س

ــي املنطقة.وقد أعلن أمني  اإليرانية ف
ــران  ــي إي ــي ف ــن القوم ــس األم مجل
ــمخاني تفاصيل جديدة في  علي ش
عملية اغتيال العالم النووي محسن 
ــي طهران  ــيع ف ــري زاده، الذي شُ فخ
ــف  ــس االول االثنني، في حني كش أم
ــت آي» البريطاني  ــع «ميدل إيس موق
دت بتوجيه ضربة  ــدّ ــن أن طهران ه ع
ــر  إث ــارات  لإلم ــرة  مباش ــكرية  عس

ــر  اغتيال فخري زاده في اتصال مباش
مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

ــة االغتيال  ــمخاني إن عملي وقال ش
متت عن بعد بأجهزة جديدة ومعقدة، 
ومنظمة  اإلسرائيلي  املوساد  متهما 

وراء  ــوف  بالوق ــق»  خل ــدي  «مجاه
ــران أمس  ــت في طه العملية.وأقيم
ــمية لفخري  ــني جنازة رس االول االثن
ــدود من كبار  ــور عدد مح زاده، بحض
ــيني،  ــكريني والسياس ــادة العس الق

ــاركة جماهيرية؛ بسبب  من دون مش
اإلجراءات الصحية املرتبطة بجائحة 
ــر  وزي ــال  ق ــم،  املراس ــالل  كورونا.وخ
ــي إن «ردنا  ــاع اإليراني أمير حامت الدف
على اغتيال فخري زاده قادم وحتمي، 
ــن ارتكب  ــيا مل ــيكون عقابا قاس وس
ــد أن اغتيال فخري  هذه اجلرمية»، وأك
ــيرة برنامج إيران  ــن يوقف مس زاده ل
النووي، بل سيسرع وتيرته، على حد 
ــحاق جهانغيري  ــف إس تعبيره.ووص
ــس اإليراني عملية اغتيال  نائب الرئي
ــري زاده بأنها إرهاب دولة، وأضاف  فخ

ــي  ــاركته ف ــاء مش ــري -أثن جهانغي
ــة  ــاء وزراء دول منظم ــاع رؤس اجتم
دول  ــى  عل أن  ــاون-  للتع ــنغهاي  ش
العالم كسر صمتها أمام هذه اجلرمية 
ــب تعبيره.في غضون  اإلرهابية، حس
ــت  ــع «ميدل إيس ــف موق ذلك، كش
ــي  البريطان  (Middle East Eye) آي» 
ــه ضربة  دت بتوجي ــدّ ــران ه ــن أن إي ع
ا على  ــكرية مباشرة لإلمارات، ردًّ عس

ــري زاده في حال تعرضها  اغتيال فخ
املوقع  أميركي محتمل.وقال  لهجوم 
البريطاني -نقال عن مصدر إماراتي لم 
ــمه- إن طهران اتصلت بولي  يذكر اس
عهد أبو ظبي محمد بن زايد بشكل 

ه ضربة  مباشر، وأبلغته بأنها ستوجِّ
ــى اغتيال فخري زاده. ا عل لإلمارات ردًّ

وأكد املصدر اإلماراتي - حسب املوقع 
ل  ــتحمّ س ــران  طه أن  ــي-  البريطان
ــال العالم  ــؤولية اغتي ــارات مس اإلم

النووي، في حال تعرضت إيران لهجوم 
أميركي محتمل.وعن توقيت االتصال 
ــد، أوضح  ــع محمد بن زاي ــي م اإليران
ــرة وجيزة من  ــدر أنه جاء قبل فت املص
ــو ظبي اغتيال فخري زاده يوم  إدانة أب
ــع إلى أن  ــير املوق األحد املاضي .ويُش
هذه املعلومات تأتي بالتزامن مع حتذير 
ــتهدف  ــل أبيب من هجمات قد تس ت
ــن اإلمارات  ــي كل م ــرائيليني ف اإلس
ــا مؤخرًا  ــني افتتحت ــن، اللت والبحري
ــرة مع تل أبيب. خطوط طيران مباش

ــزت وزارة اخلارجية  ــا، أوع ــن جانبه م

ــس االول االثنني إلى  ــرائيلية أم اإلس
ــفاراتها وممثلياتها برفع درجة  كل س
التأهب األمني حتسبا لرد إيراني على 
ــا  ــم التزامه ــري زاده، رغ ــال فخ اغتي
ــال  االغتي ــة  ــأن عملي ــت بش الصم
واملسؤولية عنها.وقال مراسل اجلزيرة 
ــرائيليني من  ــل أبيب حذرت اإلس إن ت
السفر إلى اإلمارات والبحرين خشية 
أن يكونوا هدفا النتقام إيراني هناك.

ــنطن  ــة «واش ــت صحيف ــا حتدث كم
 (The Washington Post) ــت»  بوس
ــام ملقتل فخري  ــن تعهدات باالنتق ع
زاده، وقالت إن القيادة اإليرانية أكدت 
ــي قدما في  ــني املُض ــس االول االثن ام
ــكيك  ــووي، مع التش ــا الن برنامجه
ــتقبل املفاوضات مع الغرب. في مس
ــة إن اغتيال فخري  ــول الصحيف وتق
ــادة  القي ــى  عل اآلن  ــطَ  والضغ زاده، 
ــل أمني  ــام بعد فش ــة لالنتق اإليراني
محرج؛ ميكن أن يقوِّضا تعهد الرئيس 
املنتخب جو بايدن بالعودة إلى االتفاق 
النووي بني إيران والقوى العاملية.وفي 
ــابق لوكالة  ــياق، دعا املدير الس الس
االستخبارات املركزية جون برينان إلى 
عدم اتخاذ إدارة الرئيس دونالد ترامب 
أي خطوة ميكن أن تقوّض إدارة الرئيس 
ــال برينان -في  ــب جو بايدن.وق املنتخ
 (CNN) «مقابلة مع شبكة «سي إن إن
ــة األميركية إن طهران ميكن  اإلخباري
أن تقوم بعملية انتقامية بعد اغتيال 
برينان  ــا  اإليراني.ودع ــووي  الن العالم 
اجملتمع الدولي إلى إدانة حادث اغتيال 
ــيرا إلى  ــم النووي اإليراني، مش العال
ــتهدف فخري  أن هذا احلادث الذي اس
ــنتها  ــس كالهجمات التي ش زاده لي
الواليات املتحدة ضد تنظيمات أخرى 
كالقاعدة، بل هو هجوم على مسؤول 

في دولة ذات سيادة.
تنديد أممي ودولي

وبعث رئيس البرملان اإليراني محمد 
باقر قاليباف رسالة إلى األمني العام 

ــو غوتيريش  ــدة أنطوني ــألمم املتح ل
حول اغتيال العالم النووي اإليراني، 
ــق طهران في مالحقة  وأكد فيها ح
واملتورطني في  ــن  املنفذي ــة  ومعاقب
ــري زاده.وأضاف أن صمت  اغتيال فخ
ــدم حتركه ضد  ــي، وع ــع الدول اجملتم
ــيؤدي إلى  ــال إرهابية كهذه، س أعم
ــا. وأعرب  ــون خلفه ــن يقف ــادي م مت
ــالده أن تدين  ــع ب ــن توق ــاف ع قاليب
ــل اإلرهابي،  ــدة هذا العم األمم املتح
ــة  األرضي ــر  وتوف ــه،  وصف ــب  حس
ــراره. تك ــع  ملن ــة  الالزم ــة  القانوني

ــتيفان دوجاريك  ــن جانبه، قال س م
ــني العام لألمم  ــم األم املتحدث باس
ــة الدولية تدين  ــدة إن املنظم املتح
ــات القتل  ــع االغتياالت وعملي جمي
خارج نطاق القضاء، كما جدد دعوة 
األمني العام األممي اجلميع إلى ضبط 
النفس عقب اغتيال العالم النووي 
ــن قلقها  ــا ع ــت أملاني اإليراني.وأعرب
ــم  ــال العال ــادث اغتي ــغ إزاء ح البال
اإليراني، الذي قالت إنه قد يؤدي إلى 
عواقب خطيرة في املنطقة، حسب 
ــم  ــة باس ــت املتحدث ــا. ودع وصفه
ــع األطراف  ــة األملانية جمي اخلارجي
ــط النفس.كما  ــي بضب ــى التحل إل
ــية اغتيال  ــة الروس ــت اخلارجي أدان
العالم اإليراني، واصفة ذلك بالعمل 
اإلرهابي، وأعربت عن قلقها الشديد 
ــتفزازي  ــمته الطابع االس إزاء ما س
ــي تهدف إلى  ــة االغتيال الت لعملي

زعزعة استقرار املنطقة.
تفاصيل جديدة

ــائل  ــك، تواصل وس ــون ذل ــي غض ف
ــل عن  ــر تفاصي ــة نش ــالم إيراني إع
ــال  ــري زاده، نق ــال فخ ــة اغتي عملي
ــرت  ونش ــمية.  الرس ــادر  املص ــن  ع
ــبه الرسمية لألنباء  وكالة فارس ش
ــن عملية االغتيال -التي  تفاصيل ع
ــق مع  ــت اجلمعة املاضي- تتس وقع
ــو البرملان  ــة التي أعلنها عض الرواي
ــابق  ــي، الرئيس الس ــدون عباس فري
لهيئة الطاقة الذرية اإليراني.وقالت 
ــتغرقت  اس ــة  العملي إن  ــة  الوكال
ــم يكن ثمة  ــو ٣ دقائق فقط، ول نح
ــكان االغتيال،  ــري في م عنصر بش
ــلحة آلية جرى  ــالق النار بأس ومت إط
ــد. وأوضحت  ــم فيها عن بع التحك
ــا داخل  ــه كان ــري زاده وزوجت أن فخ
ــيارة مصفحة مبرافقة ٣ سيارات  س
ــد منطقة  ــق عن ــي طري ــة ف حراس
دماوند قرب العاصمة طهران صباح 
ــى أن  ــارت إل ــي .وأش ــة املاض اجلمع
ــتهدفت  ــع رصاصات اس صوت بض
ــبب في إيقاف املوكب،  السيارة تس
ــيارة  حيث خرج فخري زاده من الس
ــدو أن الصوت  ــا يب ــدا على م معتق
ــدام بعائق خارجي أو  نتج عن اصط
مشكلة في محرك السيارة.وعقب 
ــذه  ــا له ــيارة -وفق ــن الس ــه م نزول
الرواية- انطلق وابل من الرصاص من 
مدفع رشاش آلي يتم التحكم فيه 
ــاحنة  ــن بعد، وكان مثبتا على ش ع
صغيرة متوقفة على بعد ١٥٠ مترا، 
ــه ٣ رصاصات قطعت واحدة  لتصيب
منها نخاعه الشوكي، وبعد حلظات 
الصغيرة.وقالت  الشاحنة  انفجرت 
وكالة فارس إن التحقيقات أظهرت 
ــاحنة املذكورة غادر  أن صاحب الش
ــد يوم من االغتيال، من دون  البالد بع
ــه إليها. ــة التي توج ــمية اجله تس
ــه، نقلت وسائل  ــياق نفس في الس
ــلحة  ــة أخرى أن األس ــالم محلي إع
ــال صناعة  ــتخدمة في االغتي املس
ــا  فيه ــم  التحك ومت  ــرائيلية،  إس

بواسطة األقمار الصناعية.
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ــة» على حد تعبيره.جاء ذلك في  ــعودية أمريكية صهيوني ــن ، هي «مؤامرة س ــر اخلارجية اإليراني، جواد ظريف، إن عملية اغتيال العالم النووي، محس ــال وزي ق
ــتعجلة للمنطقة واالجتماع الثالثي في  ــمية، حيث قال إن «زيارات بومبيو املس ــتغرام، نقلتها وكالة األنباء اإليرانية الرس تدوينة لظريف على صفحته بإنس
السعودية ‘بني نتنياهو وبن سلمان وبومبيو’ وبيانات نتنياهو تكشف عن هذه املؤامرة التي جتسدت لألسف يوم اجلمعة املاضي في العمل اإلرهابي اجلبان الذي 
ــية من قبل هذا  ــتخبارية مضادة وحرب نفس ــهاد أحد مدراء إيران البارزين».وتابع ظريف قائال: «بالتزامن مع هذا العمل االرهابي بدأت عملية اس أدى إلى استش

احملور الشيطاني ذاته على امل اكمال خطة بومبيو، نتنياهو، بن سلمان اخلبيثة الرامية إلثارة التوتر.
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ــق االحداث  ــة حتقي ــول قاضي محكم تق
ــداد - الكرخ  ــتئناف بغ ــة اس في محكم
ــرع العراقي عالج  ــاس إن   »املش ــاء عب هن
ــون رعاية االحداث  ــرد في قان ظاهرة التش
ــواد (٢٤و ٢٥ و  ــنة ١٩٨٣ في  امل رقم ٧٦ لس
ــر الصغير  ــث يعتب ــه حي ٢٦ و ٢٧ و ٢٨) من
ــوال في  ــد  متس ــردا اذا وج ــدث مش أو احل
ــة أو تصنع االصابة بجروح  االماكن العام
ــيلة  ــتعمل الغش كوس ــات أو اس أو عاه
 لكسب عواطف اجلمهور بقصد التسول، 
ــة أو بيع  ــوال صبغ االحذي ــارس متج واذا م
ــه  ــرى تعرض ــة اخ ــة مهن ــكائر أو  اي الس
للجنوح وكان عمره اقل من خمس عشرة 
ــة مع  ــي مقابل ــاس ف ــنة». وتضيف عب س
ــم يكن له  ــخص ل ــاء» أن «كل ش «القض
محل إقامة معني أو اتخذ  األماكن العامة 
ــروعة  ــيلة مش ــأوى له، ولم تكن له وس م
ــر أو مرب،  وترك  ــش وليس له ولي ام للتعي
ــذي وضع فيه بدون  ــزل وليه أو املكان ال من
ــروع، كما يعتبر الصغير مشردا  عذر مش
اذا  مارس أية مهنة أو عمل مع غير ذويه». 

ــرت الصغير أو  ــت أن «املادة (٢٥) اعتب وبين
ــام بأعمال  ــلوك إذا ق احلدث منحرف الس
في اماكن  الدعارة أو القمار أو شرب اخلمور 
ــتهر  ــن اش ــردين أو الذي ــة املش ومخالط
ــلوك»،  مبينة أن «املادة  ــوء الس عنهم س
ــد الصغير أو  ــه اذا وج ــارت إلى أن (٢٦) اش
احلدث في احلاالت املبينة للمادتني   (٢٤و٢٥) 
ــي التحقيق  ــان قاض ــذا القانون ف ــن ه م
يحيله حملكمة األحداث التي تصدر قرارها 
ــلم تقرير مكتب دراسة   النهائي بعد تس
ــليم  ــص على تس ــذي ن ــخصية وال الش
ــدث الى  وليه ليقوم بتنفيذ  الصغير أو احل

ــات في ضوء  ــرره احملكمة من توصي ــا تق م
ــة الشخصية  لضمان  تقرير مكتب دراس
ــب تعهد  ــلوكه مبوج ــه وس ــن تربيت حس
مالي مناسب، وكذلك تسليم الصغير او 
ــه الى قريب  ــد  عدم وجود ولي ل احلدث عن
ــة إلى انه  ــه، إضاف ــاء على طلب صالح بن
ــرر  متابعة تنفيذ  ــوز للمحكمة ان تق يج
ــلوك». ولفتت  التعهد من قبل مراقب الس

ــداث إلى أنه  ــي محكمة حتقيق األح قاض
ــروط  ــل الولي أو القريب بش «في حال أخ
ــليم احلدث أو  التعهد  الذي مت مبوجبه تس
الصغير اليه فعلى احملكمة الزام املتعهد 
ــزءاً، وايداع  ــغ الضمان  كال او ج بدفع مبل

ــر أو احلدث في دور الدولة اخملصصة  الصغي
ــا في قانون  ــكل منهما املنصوص  عليه ل
ــة أو اية دار اجتماعية  الرعاية االجتماعي
ــدة أنه  ــذا الغرض، مؤك ــددت له اخرى ح
ــرد مصابا    »اذا كان الصغير أو احلدث املش
بتخلف عقلي فعلى محكمة االحداث أن 
ــد املعاهد الصحية أو  ــرر إيداعه  في أح تق
الغرض». وتابعت  لهذا  املعدة  االجتماعية 
القاضي هناء عباس أن «املادة (٢٧) أشارت 
إلى أنه اذا ظهر للصغير او للحدث  املودع 
ــن هذا القانون  ــكام املادة (٢٦) م وفقا الح
ــه فعلى  ــليمه الي ــب تس ــه وطل قريب ل
ــاة مصلحة  ــة  االحداث بعد مراع محكم
احلدث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته 
ــب،  ــب تعهد  مالي مناس ــلوكه مبوج وس
ــب تنفيذ  ــة أن تراق ــوز للمحكم كما يج
ــطة مراقب سلوك أو باحث  التعهد بواس
ــم يظهر  ــبها، واذا ل ــي ملدة تنس  اجتماع
ــخص  ــر او احلدث قريب وطلب ش للصغي
ــية  ــيء (غني  مقتدر) متحد في اجلنس مل
والدين مع الصغير أو احلدث تسليمه اليه 
ــة  االحداث  ــه، فلمحكم ــه وتهذيب لتربيت
ــن تربيته  ــه لضمان حس ــلمه الي ان تس
ــب  ــب تعهد مالي مناس ــلوكه مبوج وس
ــذ التعهد  ــة ان تراقب تنفي ــى  احملكم وعل
بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعي 
ــبها». فيما يقول القاضي كاظم  ملدة تنس
ــم الضحية االكبر  ــدي إن «األطفال ه الزي
ــذه  الظاهرة في  ــرد بعدما ازدادت ه للتش
ــتغلني ذلك (الطفل)  الكثير من املدن مس
ــية، االمر الذي  ــل اجتماعية ونفس لعوام
ــلوك، فيما يعتبر  ــى انحراف الس  يؤدي ال
ــلوك عند  ــر أو احلدث منحرف الس الصغي

قيامه بالعمل  في اماكن الدعارة أو القمار 
ــردين أو  ــور ومخالطة املش ــرب اخلم أو ش
ــتهر عنهم سوء  السلوك وكان  الذين اش
ــلطة وليه واالخطر من ذلك  مارقا على س
ــتغالل هؤالء األطفال جنسيا وهذا ما  اس
ــى اجلهات  ــق ويتوجب عل ــع إلى القل  يدف
ــبة  ــن احللول املناس ــث ع ــة للبح اخملتص
للقضاء أو احلد من  هذه الظاهرة «. وأضاف 
ــر  ــاذ التدابي ــل اتخ ــن اج ــه «م ــدي أن الزي
ــادة تكييف احلدث  التأديبية واجلزائية الع
ــليم  مع  مجتمعه ومن اجل اصدار قرار س
ــورة املتهم املنحرف فيحتاج  و مالئم خلط
ــاملة  ــخصيته الش ــة  ش ــك الى دراس ذل
ــية والطبية  ــة والنفس ــا االجتماعي منه
ــة القاضي»،  ــهل مهم ــة كي تس والبدني
ــرطة األحداث تتولى البحث  مبينا  أن «ش
عن الصغار الضالني والهاربني من أسرهم 
ــداث كاملقاهي ودور  ــي اماكن جذب  االح ف
ــن املناطق  ــوم بإبعادهم ع ــينما وتق الس
ــى ذويه  ويتم فور  اخلطرة وإيصال احلدث إل
ــام قاضي  ــم إحضارهم أم ــض عليه القب
ــليمهم الى ذويهم  ــداث وتس حتقيق األح
ــل خطورة  ــفة ومتث ــرة مؤس ــا  ظاه كونه
ــوع اجلرمية». وتابع أن  ــذر بوق اجتماعية تن
ــب القيام بها  ــائل وقائية يج «هناك وس
ــرد وهذه الوسائل  حلماية احلدث من التش
البد من  اتباعها جهات ذات عالقة تبدأ من 
األسرة واملدرسة واملؤسسات االجتماعية 
ــة حديثة للحفاظ  ــاليب  وقائي وإتباع أس
ــالل الرعاية  ــرد من خ ــى احلدث واملتش عل
ــة  واالقتصادية  التربوي والرعاية  الصحية 
ــن  ع ــدا  بعي ــليم  الس ــش  العي ــر  وتوفي
ــتقرار  ــي واس ــدع العائل ــكك والتص التف

ــرة وحسن سيرة  الوضع  االقتصادي لالس
ــذه اخللق  ــيخ ه ــن وترس ــلوك الوالدي وس
ــة من  ــرة  اخلالي ــون االس ــم ك ــي ابنائه ف
االنحرافات هي الوسيلة الوقائية حلماية 
ــب االهتمام  ــرد، كما يج احلدث من التش
 باملؤسسات التي تعنى باالحداث والتمييز 
بني االنحراف واجلرمية». كما يؤكد القاضي 
ــث االجتماعي  ــدي أن «للبح ــم الزي كاظ

ــل  ــر املفص ــالل التقري ــن خ ــرا م دورا كبي
ــدث والتي ادت  ــة احل  ملعرفة ظروف معيش
ــرده، كما يجب االهتمام بالبحث  الى تش
ــي  املتواجد في املدارس وتفعيل  االجتماع
ــني االجتماعيني  ــادة اعداد الباحث دوره وزي

ــات  واالهتمام بالكوادر  العاملة باملؤسس
ــة  االصالحي ــات  واملؤسس ــة  االجتماعي
ــة ان احلاالت  التي  اخلاصة باالحداث خاص
اوردها قانون رعاية االحداث العراقي بشان 
ــرد ومنحرف السلوك لم يكن  احلدث املش
ــا هي وليدة  ــاالت جزافا وامن ــرح تلك احل  ط
ــث اوجد معاجلة لتلك احلاالت  البيئة بحي
ــر على املعاجلة  ــون  ولم يقتص وفقا للقان
ــة وحماية احلدث  ــعى الى الوقاي وامنا س
ــدث الباحثة  ــا تتح ــن اجلنوح». بدوره م
ــوال  االح ــة  محكم ــي  ف ــة  االجتماعي
ــيدة وئام  ــي الكرخ الس ــخصية ف الش
ــات احلكومية  ــن ان «بعض اجله حامت  ع
تتحمل مسؤولية زيادة حاالت املشردين 
ــدم  احتضانهم وتقدمي كل  في البلد لع
ــن خدمات ومأوى  ــو مطلوب لهم م ماه
ــى مع  ــن التفاصيل ليتماش ــا م وغيره
ــؤدي الى  ــة ، االمر الذي ي ــاة اليومي  احلي
استغاللهم من قبل اجلماعات االرهابية 
ــة  والعصابات املنظمة ما يؤثر  واملتطرف
ــرائح كبيرة من  ــكل واضح على ش بش
ــر  منهم دون  ــم  كبي اجملتمع لوجود قس
ــمولهم باجراءات شبكة  راتب وعدم ش
ــار  احلماية االجتماعية فضال عن انتش
ــردين  ــل  والتخلف كون اغلب املش اجله
ــدون القراءة  ــة وال يجي ــني للدراس تارك
ــباب  ــن هناك  اس ــال ع ــة ، فض والكتاب
اخرى تتمثل بفقدان االب نتيجة الوفاة 
ــوادث االرهابية»، مبينة  ــروب أو احل أو احل
ــا أو التخفيف يتطلب  ــد منه أن «  للح
ــالل اخلطط املعدة  تضافر اجلهود من خ
والكفيلة من اجلهات  املسؤولة النتشال 

هؤالء وتوفير بيئة مناسبة لهم». 

ــام  ــار محمد جس ــي بش ــول القاض يق
ــق الرصافة إن  قاضي أول محكمة حتقي
ــفر رقم  «املادة ١٥من قانون  جوازات الس
ــب باحلبس مدة ال  ــنة ٢٠١٥ تعاق ٣٢ لس
ــترى  ــنوات (كل من باع أو  أش تقل (٣) س
ــتحوذ عليه  ــي أو أس ــفر عراق ــواز س ج
ــا ملقتضيات  ــتخدامه خالف ــد اس بقص
إصداره)». ويواصل القاضي أن «هذه املادة 
حددت عقوبة الشخص الذي يبيع جواز 
سفر العراقي أو  اشتراه أو استحوذ عليه 
الستخدامه في غير السبب الذي اصدر 
ــخص آخر واعتبرها  جرمية من  له او لش
جرائم اجلنح وتنظرها محكمة اجلنح». 

ويشير القاضي إلى أن «الفقرة الثانية من 
املادة ذاتها أشارت إلى من اتلف أو افسد 
أو أعاب  إبطال جواز سفره النافذ املفعول 
ــوء نية وألي سبب كان فان العقوبة  بس
ــهد  عليه». ويستش ــري  تس ــها  نفس
ــى محكمته  ــاالت واردة ال ــي بح القاض
ــا أنه «في املدة املاضية حني فرضت  منه
اململكة  العربية السعودية رسوما على 
ــرة، أقدم البعض  ــن ألكثر من م املعتمري
ــك  ــني الراغبني  بأداء مناس ــن املواطن م
ــفرهم  ــالف جوازات س ــى إت ــرة عل العم
ــول لألراضي  ــيرات دخ ــوي تأش ــي حت الت
ــض حاالت  ــك في بع ــعودية وكذل  الس
ــرض دول  ــدان التي تف ــى البل ــفر إل الس
أخرى قيودا ورقابة في  حالة السفر إليها 
ــيرات الدخول».  ويعرج  عند طلب التأش
ــفر  القاضي على أن «تبديل جوازات الس
ــا التلف والفقدان  تكون في حاالت منه
ــال، وبقرار من  ــدر ومنها اإلهم ــاء  وق قض
ــباب ميكن إصدار  احملكمة بعد بيان األس

جواز جديد من  احملكمة ويغلق التحقيق 
ــدار جواز  ــة اجلوازات بإص ــعار مديري وإش
ــن الفقرة  ب من  ــا للمادة ٨ م جديد وفق
ــد حضور  ــك كله بع ــم ذل ــون، ويت القان
ــه ومفاحتة  ــواز وتدوين أقوال ــب اجل صاح
مديرية  اجلوازات لبيان صحة صدور اجلواز 
الذي فقد أو اتلف»، الفتا إلى ان «مديرية 

ــال اجلواز  ــفر تقوم بإبط ــوازات  والس اجل
ــتنادا إلى املادة (٩)  التالف أو املفقود اس
الفقرة الرابعة».  ويلفت القاضي إلى انه 
ــواز ألول مرة ناجتا عن  «إذا كان فقدان اجل
ــادة (١٠)  من القانون  ــال، فعاجلته امل إهم
بفرض عقوبة قدرها (٢٥٠٠٠٠) ألف دينار 

ــس املبلغ، أو  قد  ــي أو ما يعاقب بنف عراق
ــار عراقي ملن فقده  ــى مليون دين تصل إل
ــال وال مينع  ــبب اإلهم ألكثر من مرة وبس
من صدور  جواز سفر جديد إال بعد مضي 
٣ أشهر من تبدأ من تاريخ صدور احلكم». 
ــفر من  ــوازات الس ــم القاضي ج  ويقس
ــال إن «جواز  ــة التزوير قائ ــث إمكاني حي
ــودة عالية وال  ــوع ( A ) ذو  ج ــفر من ن الس
ميكن تزويره، وان احلاالت التي أشرت لدى 
ــكل واسع هي  إصدار جواز  احملكمة وبش
ــمي بناء على مستمسكات ثبوتية  رس
ــكل رسمي  مزورة، أي أن اجلواز صادر بش
ــكات املزورة استخدمت   لكن املستمس
ــا مثل  ــتمارة الكتروني ــلء االس ــد م بع
ــهادة اجلنسية  هوية األحوال املدنية  وش
العراقية وبطاقة السكن املزورة». ويشير 
ــة الوطنية  ــه «بعد إصدار البطاق إلى ان
املوحدة انحصر تزوير اجلوازات باستخدام 
ــزورة فقط وفي حاالت  ــكن م  بطاقات س
ــاء على  ــفر بن ــة صدور جواز س حقيقي
ــر  ــدة  مزورة».ويذك ــة موح ــة وطني بطاق
ــدار جوازات لعائلة  «مثاال على ذلك، إص
فلسطينية مكونة من خمسة أشخاص 
ــبق وان أصدرت اجلوازات سابقا   حيث س
ــم بعد التأكد  وعند التجديد مت ضبطه
من تزوير هويات  األحوال املدنية وشهادة 
ــرى القاضي أن  ــة».  وي ــية العراقي اجلنس
«اغلب حاالت التزوير يقوم بها أشخاص 
ــب املعامالت  وهم  ــون على تعقي يعتاش
ــن قرب  ــن متواجدي ــن املزوري ــبكة م ش
ــدار اجلوازات وان احلاالت التي  مكاتب إص
ــني ١٠٠-١٥٠  ــة تتراوح ماب ترد  للمحكم

حالة تزوير شهريا».  

ــيماء  ــق القاضية ش ــن جانبها، تعل وم
ــة حتقيق الكرخ إن  نعيم قاضي محكم
ــتند الذي تصدره  «جواز السفر هو  املس
ــفر إلى خارج  ــرد لغرض الس الدولة للف
البلد أو العودة إليه، كما عرفه  الدستور، 
ــتند الذي يصدر  أما جواز املرور فهو املس
ــارج العراق  ــوازه خ ــذي فقد ج ــرد ال للف
ــوازه في العراق  ــي الذي فقد ج او  األجنب
ــي كما ورد  وليس لدولته متثيل دبلوماس
في املادة (١/ثانيا)  من قانون اجلوازات رقم 
ــنة ٢٠١٥».  وتعرج القاضية على  ٣٢ لس
ــادرة العراق إال ملن يحمل  «عدم جواز مغ
ــفر  ــفر  أو جواز مرور أو  وثيقة س جواز س
صادرة وفقا للقانون وفق املادة (٣/ أوال /د) 

لكن هناك استثناء وفق املادة القانونية 
ــق اتفاقيات  ــم املعفيون وف ــا) وه   (٣/ثاني
ــا فيها وبحدود  ــة يكون العراق طرف دولي
تلك االتفاقيات  ونوتية السفن والطائرات 
ــة نوتي وهم  ــتخدما بصف أي يكون مس
ــون العراق ويغادرونه  في طواقم  من يصل
السفن أو الطائرات وكذلك البدو الرحل 
ــل عبر  ــم التنق ــب ظروفه ــن تتطل الذي
احلدود  العراقية البرية». وتشير القاضية 
ــي الصادر  ــواز منح العراق ــى «عدم ج ال
ــفر  ــم قضائي بات مبنع الس بحقه حك
ألي  سبب سواء مدان بجرمية أو إرهاب أو 
اإلخالل بأمن الدولة الداخلي أو اخلارجي 

ومن أودع  السجن إال بعد رفع املنع». 
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متابعة / البينة اجلديدة 

ــرة والتي تعاني منها  ــردهم من الظواهر املنتش ــراف األحداث وتش انح

ــرة ومالزمة  ــراق، وهي ظاهرة خطي ــيما الع ــر من دول العالم  الس الكثي

ــارها إلى أسباب  ــع احلضاري. ويرجع مختصون انتش لنمو املدن والتوس

ــية محيطة باألطفال الذين  يتخذون  اقتصادية وثقافية واسرية ونفس

االماكن العامة كاحلدائق أو أماكن مهجورة مأوى لهم ما يشكل خطرا 

كبيرا على  اجملتمع كونهم يخالطون املشبوهني واملنحرفني. 
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متابعة / البينة اجلديدة

ــو  ه ــفر  الس ــواز  ج

ــمي  ــك الرس املستمس

ــر  يعب ــذي  ال ــد  الوحي

احلدود الدولية، وألهمية 

هذه البطاقة  التعريفية 

لكثير  ــرض  تتع ــا  فأنه

ــر أو  ــص التزوي ــن قص م

ــب،  والتهري ــدان  الفق

ــة احملاكم  ــهد أروق وتش

ــدد  ــدوام ورود ع ــى ال  عل

ــاوى التزوير  كبير من دع

أو فقدان اجلواز منها ما 

ــببته هجرة الشباب  س

ــات احلج  ــا تعليم  ومنه

ــباب  وأس ــرة  والعم

مجتمعية أخرى.



10فنية

د. دالل مقاري باوش
وقد يكون الفنان العربي الوحيد الذي 
وثَّق بصريا وجماليا في عوالم الضوء 
ــفة  وفلس ــكال  واحلركة، ألش واللون 
اللعب التراثي عند األطفال، كنوع من 
التعبير الدرامي العفوي عن الرغبات 
ــة اإلمكانيات  ــتهى في مواجه واملش
ــوي اللوحات على  واملتاح، حيث تنض
ــد  ــي رص ــة ف ــة وحكيم ــة بريئ ذهني
ــة واللعب في  ــام الذاتي للحرك النظ
ــن قوة  ــني حتتض ــي ح ــهد. ف أي مش
كافية، إلحداث تأثير روحاني أخالقي، 
وطقسي على املشاهد، حدود إندماج 
ــاركا مبعنى ما!.  املشاهد ليكون مش
ــفيا، حالة  ــر لنا فلس ــذا ما يفس وه
ــاط اللعبي املتأصل في التراث  النش
ــي، والذي يدفع املشاهد إلى  الطقس
املشاركة، كما يفسر لنا بواعث الفن 
ــافة  احلديث، الذي أراد أن يحطم املس
بني العمل الفني واجلمهور. إن سعيه 
الشخصي املرتبط باجلذور الشرقية، 

ــن بها،  ــي يؤم ــم الت ــة العال وروحاني
ــكلت رؤيته للعمل الفني كوثيقة  ش
وموقف يتكشف جليا في اللوحات، 
ويجعل منه الفنان املتفرد في لوحات 
ــر من اجتاه، حني  ــة، تقرأ في أكث جدلي
ــة مبنحاها  ــة اللوح ــتند معماري تس
ــارة وذاكرة مرئية  ــوي، على حض العف
ــرة والطفلة  ــه املغام ــئ في ذات تختب
واملتعددة الرؤى، ويعيش براءته وطهره 
ــاة. يضاف إلى  ــي الفن كما في احلي ف
ــون الروحي الذي  ــان املضم ذلك طغي
ــية،  احلس ــل  العم ــطوح  س ــه  حتمل
ــير املتعدد اإلجتاهات،  القابلة للتفس
ــل والتأويل، كما  ــى التأم ــي إل والداع
ــي  ف ــي  الغن ــرقي  الش ــراث  املي ــو  ه
قراءاته املتعددة. وتبدو لوحات زغلول 
ــه وحميمية وصدق،  ــة بحرفي املغزول
ــة األلوان  ــمت اآلن طازج ــا رس كأنه
ــلوبه  ــف عن أس والتكوينات، وتكش
ــي، حني  ــوي والتلقائ ــي العف العاطف
تتحول املشاهد الطقسية والتراثية 

إلى ذكرى يقودها إلى معايشة اجلديد 
ــاء  ــاده البن ــر اعتم ــر، عب ــي التعبي ف
لتنطلق األشكال واخلطوط  املفتوح، 
ــي حالة إنعتاق.  خارج إطار اللوحة ف
ــي عاملها  ــة والتأمل ف ــة اللوح إن رؤي
ــرقي، ال ينفي  ــي الش ــي والروح احلس
ــدالالت  وال ــات  العالم ــراءة  ق ــا  عنه
ــي تنفذ إلى جوهر  عامليا، فنظرته الت
األشياء واخمللوقات، مفتوحة على كل 
ــبه بالواقعية  ــاالت، ألنها أش اإلحتم
ــم  العال ــى  إل ــا  بنظرته ــحرية،  الس
ــة والبراءة  ــكون بالروح والطبيع املس
التي تتطابق مع شخوصه. ولم تخلُ 
لوحاته الفنية املستوحاة من التراث 
ــذي ارتبط  ــه ال ــعبي، من حدس الش
ــارب خاصة من  مبعارف متراكمة، وجت
العريقة  ــه  ــة وحضارت ــه احمليط بيئت
ــدس  للتركيز على  ــث أدى هذا احل حي
ــرقية، واللعب  أيقونات الطقوس الش
اليومي وكأن اللوحة هي إمتداد لتاريخ 
الروحية  وحضارة بيئته، وطموحاتها 

ــة  ــن محدودي م ــروج  للخ ــية  واحلس
ــذات  ــون وال ــة الك ــى رؤي ــهد إل املش
ــني تأرجحت اللوحات  والوجود.في ح
بني الثنائيات وخاصة في طرح ثنائية 
الظل والنور - الضوء والعتمة، لتقدم 
ــي طرح  ــا ف ــاة وثروته ــى احلي ــا غن لن
ــؤال املاهية ومواجهة التناقضات. س

ــاة ال بد من أن  ــي قيمة احلي ولكي نع
ــتغرق  ــوت، ولكي نس ــدرك قيمة امل ن
ــا أن جنرب  ــاء والعتمة، علين ــي اخلف ف
ــئلة التي  الظهور والضياء، هذه األس
ــطحيا ومعماريا  طرحتها اللوحة س
وموضوعات.بنى سعد زغلول لنفسه 
ــن تصارعت  ــاص، في زم ــلوبه اخل أس
فيه األفكار واملدارس، وتبدلت معايير 
ــكيل، ليختار لنفسه التعامل  التش
ــه األلوان  ــزاوج في ــب، تت ــع فن مرك م
ــيط باملعقد، البدائي  واحليوات، البس
ــو  ــوي بالعقالني.وه ــر، العف باملعاص
ــراءة  ــية وب ــتعير حساس ــك يس بذل
ــه املتخيل، إلى حيز  ــال في نقل األطف

ــف عن  ــة ال تك ــر حرك ــوس، عب امللم
ــاف العالم.  ــة إكتش ــة حلظ الدهش
ــعد زغلول في بساطة  هكذا تفرد س
التشكيل، وتوازن الكتلة ضد الفراغ 
ــهد التصويري. وعلى  في فضاء املش
ــلوبه  ــرت لوحاته أس ــر الزمن، أظه م
ــد،  ــد التعقي ــرد ض ــخصي املتم الش
ــاطة التشكيلية  إنزياحا باجتاه البس
ــا  ــواء. وم ــد س ــى ح ــة عل والتعبيري
ــكلي  الش ــوازن  والت ــم  التنظي ــني  ب
ــول  زغل ــعد  س ــر  إبتك ــي،  والعاطف
شخصياته مبظهرها التراثي، املنحاز 
ــجمة مع عالقتها  ــى البدانة املنس إل
ــدت لوحات الفنان زغلول،  باألرض!.وغ
ــي البحت،  ــى التصوير الزيت ــردا عل مت
لنلحظ استخدامه للخلط بحرفية 
ــي  ــة ف ــات، رغب ــني التقني ــة ب حاذق
الوصول إلى فرادة املوضوع والتكوين 
ــوازن بني  ــق الت ــون خلل ــاحة الل ومس
الشكل البسيط واإلنفعاالت الهادئة 
ــة،  ــوان التراثي ــتقات األل ــن مش ضم

ــفة، والالنهائية  ــا املتقش بتنويعاته
ــاد  ــا التض ــد، يدعمه ــت واح ــي وق ف
ــون الكثافة  ــاحت، لتك ــني القامت والف ب
اللونية سيدة املساحة على اللوحة 
وتكويناتها وحيواتها اخملتلفة. لم تأت 
لوحات املتفرد سعد زغلول مختصرة 
ــهد  ــت كمش ــد طرح ــة، فق ومكثف
سينمائي متكامل من حيث اإلضاءة، 
ــخوص الذين  ــة، الديكور، والش احلرك
ــل متحرك.  ــي فص ــاة ف ــون احلي يبعث
ــعد زغلول، إلى  كما سعى الفنان س
ــد، ببدانة الفتة  تكثيف حضور اجلس
تظهر حدود الثقل أمام خفة الفراغ، 
ــات والتجذر في امتالك  بحثا عن الثب
مساحات الفضاء، كأننا أمام أجساد 
طفلة تقذف خطواتها األولى لإلنتقال 
ــة بخفة ومرح  ــات إلى احلرك من الثب
إلحتالل املشهد الفني. هذه األجساد 
الضخمة البدينة، اللطيفة، كونتها 
حركة ريشة رشيقة وعاشقة، تخط 
ــاء، أو  ــابة كامل ــوان منس ــا بأل جتربته

ــطوح.  ــوء القمر على الس كنثارة ض
طاقة من السكون املتحرك، شفافة، 
وبريئة، تلهو بني الظل والنور. عاشت 
لوحات سعد زغلول حياتها الدرامية 
اخلاصة، بريشة مبدع اشتغل مبهارة 
ــديا على فلسفة اللون  نفسيا وجس
اللوحة  ــردات  مبف وعالقتها  ــة  واحلرك
لنكون أمام إنتاج فني متصوف يغرف 
ــكل بعجينة  ــن التراث احمللي، ليش م
ــكينتها تضج  ــات في س ــون لوح الل
ــي صوتا  ــد الالمرئ ــة، ليتصاع باحلرك
ــعرية  ــا، يقارب ش وإيقاعا محسوس
ــينما.ولد  ــوح في الس ــاء املفت الفض
ــوز ١٩٤١  ــي يوليو/مت ــول ف ــعد زغل س
ــروعات إلحياء  وهو مؤسس عدة مش
ــان  ــف الفن ــس متح ــراث، ومؤس الت
سعد زغلول «بيت التلي»، وله العديد 
ــة والعاملية، كما مت  من املعارض احمللي
ــن اجلوائز  ــه العديد م ــه ومنح تكرمي
ــه في احلفاظ  ــرا إلبداعه وعطائ تقدي

على التراث.

شعرية الفضاء املفتوح يف لوحات سعد زغلول

زغلول فنان متفرد باملوضوعات التي عاجلها وغزهلا بحكمة العاشق يف نسيج لوحاته

لـم ختلُ لوحاته الفنية املستوحاة من الرتاث الشعبي من حدسه الذي ارتبط بمعارف مرتاكمة

يعتبر الفنان املصري املبدع سعد زغلول فنانا متفردا، بالنظر إلى املوضوعات التي عاجلها وغزلها بحكمة العاشق في نسيج لوحاته وأظهر سعد 
زغلول ابن مدينة أسيوط في صعيد مصر، ذات البيئة املفعمة بالتراث اإلنساني، في حيويته التصويرية مشاهد احلب واللعب واحلياة بعفوية املغرم 
ــاء اللوحات. وهو ما جعله يصنف  ــب، ولكن دالليا، وجماليا في فض ــق وتدونها ليس فكريا فحس ــى التقاط تفاصيل طازجة، تغذي حالة العش عل

كفنان عاملي، ألنه استطاع أن يوحد بني اللغة الكونية والعناصر احمللية املرتكزة على الطقوس والتقاليد واأللعاب الشعبية في التراث املصري.

حال الرتك ترفع دعوى عىل والدهتا 
واألخرية تكشف رسّ مواجهتهام يف املحكمة

متابعة / البينة الجديدة
كشفت منى السابر، والدة الفنانة 
الشابة حال الترك، أن األخيرة رفعت 
ــا، وذلك خالل  ــوى قضائية ضده دع
مقابلة أُجريت معها ضمن حلقة من 
بالعربي».   ET» برنامج 
ــم  ل ــا  أنه ــم  ورغ

ــف  تكش
من  ــد  املزي

ــأن، اعتبرت  ــل في هذا الش التفاصي
ــن تلقاء  ــذا م ــم به ــم تق ــال ل أن ح
ــها، وقالت: «مش بإيدها وألنه  نفس
ــكل عام وما  اللي حواليها واجلو بش
ــى إن هي ترفع قضية  في بنت بترض
ــى أمها» واضافت: «أنا بتمنى من  عل
ــى حال ألنه  ــا يحكم عل ــور م اجلمه
ــروف اللي  ــرف كيف الظ ــا حدا يع م
ــتها».وحتدثت السابر عن  حال عايش
ــة باكيةً  ــا في احملكم ــا ابنته لقائه

وعلّقت: «ما بعرف كيف بدي أوصف 
ــفتها  ــع يعني ش ــعور البش هالش
ــلم علي بس ما  ــي كان بدها تس وه
ــا انتهاء  ــة عن متنيه ــا» معرب خلوه
ــت:  وتابع ــالً.  عاج ــة  القضي ــذه  ه
«رسالتي إنه والدي يعيشوا في بيئة 
ــط عليهم ما  ــة ما حدا يضغ صحي
ــو  ــون كالم ه ــم يتكلم ــد يخليه ح
ــت  ه ــو بحقهم».ووجّ ــا حل ــالً م أص
السابر رسالة الى ابنتها جاء فيها: 

ــي قيمة  ــا بتعرف ــا أم وم ــا حال أن «ي
ــري أم وانت  ــذه الكلمة اال ملا تصي ه
بالنهاية بتضلك بنتي وبدي شوفك 
أحسن العالم بس بليز احسي بإمك 
ــا ال أحب ان  ــه عم تعاني ألني أن قدي
تنحطي في هذه املواقف خاصة إنك 
ــة والكل حابني إنه حال تكون  معروف
في حضني وان شاء اهللا أشوفها عن 
قريب ألني فعالً حابة أشوفها وميكن 

انزل دبي عشان اشوفها».

متابعة /
البينة الجديدة

ــة  الفنان ــل  تواص
بطمة  دنيا  املغربية 
ــي  الت ــور  الص ــر  نش
ــد والدة  ــط لها بع تُلتق
ــة لتُظهر التغييرات التي  طفلتها الثاني
ــذ ذلك احلني.  ــكلها من ــرأت على ش ط
ــرت على حسابها اخلاص  وأخيراً نش
ــور والفيديوهات  ــق الص ــي تطبي ف
ــتغرام» صورة ظهرت فيها  «إنس
ــض  أبي ــرواالً  س ــدي  ترت ــي  وه
ــا  ــن خالله ــني م ــاً، ليتب ضيق
ــر من  ــدت الكثي ــا فق أن دني
الذي اكتسبته خالل  وزنها 
ــي  ف ــاً  وخصوص ــل،  احلم
ــة األرداف. وهو ما  منطق
أشارت إليه العديد من 
ــني. ــات املتابع تعليق

ــار إلى أن بعض  ويش
ــني كانوا قد  املتابع
ــخروا من بطمة  س
ــا  ظهوره ــبب  بس

ــى ارتداء املالبس  ــروال لصوق، ودعوها إل بس
ــر الوزن بعد. كما  ــعة ألنها لم تخس الواس
ــار أخيراً بأحدث  لفتت ابنتها «غزل»  األنظ
ــرت أنها كبرت وتغيرت  إطالالتها التي أظه
ــو تناقله  ــدت «غزل» في فيدي مالمحها. وب
ــابات بالشعر الناعم األملس  عدد من احلس
ــة وأكثر  ــح مختلف ــعر والدتها ومبالم كش
نضجاً. كما أثارت الطفلة االهتمام بأدائها 
ــض» للفنان اإلماراتي  أغنية «بالبنط العري
ــاءل الكثيرون عما  ــمي. وتس حسني اجلس
ــل  ــة مث ــة الفني ــع باملوهب ــت تتمت إذا كان

شقيقتها حال.

دنيا بطمة تثبت بالرسوال الضيق 
أهنا استعادت رشاقتها

الفنون املوسيقية تشارك 
يف معرض الكتاب الدويل

بغداد / البينة الجديدة
سعيا لتحقيق اهداف دائرة الفنون املوسيقية في نشر الذائقة 
ــي الرافديني ..  ــوروث الغنائ ــف اجلماهير بامل ــيقية وتعري املوس
ــارك الدائرة في املهرجان الثقافي الكبير ملعرض الكتاب  ستش
ــالم والثقافة والفنون  ــة املدى لالع الدولي الذي تقيمه مؤسس
على ارض معرض بغداد الدولي للفترة من ٩_ ١٩ من شهر كانون 
ــاركة التي تسهم بشكل كبير في عودة  االول.والجناح هذه املش
ــانية من خالل املوسيقى والكتاب والفن  نسغ احلياة الى االنس
ــة مبديرة العالقات  ــد مت االتفاق بني الدائرة ممثل ــكيلي... فق التش
ــمير ومديرة املؤسسة  ــن واالعالمي احمد س تضامن عبداحملس
ــيقية وغنائية  ــورة غادة العاملي، على تقدمي فقرات موس الدكت
ــات املوسيقية  من قبل الفرق الفنية في الدائرة ومعهد الدراس
ومدرسة املوسيقى والباليه، كما ستقدم محاضرات نقدية من 

قبل االساتذة الفنانني العاملني في الدائرة.

السليمانية / البينة الجديدة
ــح وبحضور وزير  ــة  الدكتور برهم صال ــة رئيس اجلمهوري برعاي
ــم تقيم دائرة  ــن ناظ ــياحة واآلثار الدكتور حس ــة والس الثقاف
السينما واملسرح بالتعاون مع املديرية العامة للثقافة والفنون 
ــة لياليها  ــة الكردي ــون اجلميل ــة الفن ــليمانية ، وجمعي / الس
ــتضافة (ليالي السليمانية) وذلك يومي اخلميس  االبداعية باس
ــة  ــاعة اخلامس واجلمعة املوافقني  ٣-٤ / ١٢ /  ٢٠٢٠ في متام الس
عصرا في مبنى املسرح الوطني / الرافدين .. وسيتضمن منهاج 

احلفل عروضا فنية متنوعة

ايام الفن العراقي .. (ليايل السليامنية)

متابعة / البينة الجديدة
ــا برحيل زوجها،  ــت به بعد الفاجعة التي عاش
هت املمثلة السورية سوزان جنم الدين رسالة  وجّ
شكر إلى احملبني واملقربني لها الذين حرصوا على 
تقدمي التعازي بوفاة زوجها سراج الدين األتاسي.

وشاركت الفنانة السورية متابعيها على مواقع 
ــل وعلقت  ــي بصورة للراح ــل االجتماع التواص
ــكر اهللا  ــل واألصدقاء األحباء.. ش ــا: «األه عليه
سعيكم و رحم أمواتكم و أبعد اهللا عنكم وعن 
ــاتكم  ــكر لكم مواس ــم كل مكروه..أش أحبتك
ــة مبُصابنا األليم».وأضافت: «رحمك اهللا  الصادق
ــكنك  ــا ابا حيان الغالي وأس ــا زوجي احلبيب ي ي
ــن.. إن غبت  ــم أفتقدك.. ولك ــيح جنانه. ك فس
ــذه األرض. إنا هللا  ــورك على ه ــدا فأوالدك ن جس
ــاء اهللا».وكانت النجمة  ــون. البق وانا اليه راجع
ــي أميركا إثر  ــورية أعلنت عن وفاة زوجها ف الس
ــث كان يعاني  ــة أودت بحياته، حي ــكتة قلبي س
ــى إثرها إلى  ــدم ودخل عل ــات في الق من التهاب
ــوء احلظ خالل  ــالج، ولكن لس ــفى للع املستش
ــكته  ــة في قدمه، تعرض لس ــة اجلراحي العملي

قلبية، إال أن األطباء متكنوا من إعادته للحياة.

سوزان نجم الدين 
تعاين بعد رحيل زوجها 

وتكشف سبب وفاته
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بغداد / البينة الجديدة
اعلن املتحدث باسم وزارة النفط،عاصم جهاد، 
امس الثالثاء،عن االحصائية االولية للكميات 
املصدرة من النفط اخلام وااليرادات املتحققة 
ــرين الثاني املاضي.وذكر املتحدث  ــهر تش لش
ــخة منه،  في بيان تلقت {البينة اجلديدة} نس
ان «وزارة النفط اعلنت عن مجموع الصادرات 
ــرين الثاني  ــهر تش ــرادات املتحققة لش واالي
ــب االحصائية االولية الصادرة  املاضي ، بحس
ــركة تسويق النفط العراقية «سومو»  عن ش
ــن النفط  ــة الصادرات م ــت كمي ــث بلغ ، حي
ــا و( ٣٧٦ )برميالً ،  ــام (٨١) مليونا (٢٦٢) الف اخل
ــار و(٣٩٤) مليونا  ــرادات بلغت قرابة (٣) ملي باي
ــارت االحصائية الى  ــف دوالر».واش و (٩٨٨ ) ال
ــن النفط  ــات املصدرة م ــوع الكمي ان «مجم
اخلام لشهر تشرين الثاني املاضي من احلقول 
النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة 

(٧٨) مليون و(١٩٠) الف و (٤٤٤) برميال ، اما من 
ــر ميناء جيهان فقد بلغت  حقول كركوك عب
ــا و( ٨١٩) الفا و(  ــات املصدرة ( ٢) مليون الكمي
ــى االردن  ــات املصدرة إل ــال والكمي ١٦٩ ) برمي

ــل . وان املعدل  ــت ( ٢٥٢) الف و(٧٦٣) برمي بلغ
ــغ ( ٢ ) مليون و(  ــي للصادرات بل اليومي الكل
ــاد ان «معدل  ــح جه ــف برميل».واوض ٧٠٩) ال
ــغ ( ٤١٫٧٧٨ ) دوالرا». ــعر البرميل الواحد بل س

ــا باطالع  ــن خالل اميانه ــوزارة وم ــر ان «ال يذك
ــر وااليرادات  ــات التصدي ــعب على عملي الش
املتحققة منه اتخذت هذا االجراء الشهري».

بعد خسائر دامية .. أسعار الذهب تتعافى
متابعة البينة اجلديدة

ــاء، مع جتدد  ــعار الذهب، امس الثالث ــت أس  ارتفع
ــر، الذي ميثل  ــدن األصف ــام باملع االهتم

ــاع  ــل ارتف ــي ظ ــا، ف ــالذا آمن م
ــد-١٩ مما  ــات بكوفي اإلصاب

على  ــة  ضبابي ــي  يضف
ــة. االقتصادي ــاق  اآلف
في  ــب  الذه ــع  وارتف
ــة  الفوري ــالت  املعام
 ١٧٨٥٫١٠ ــى  إل  ٪٠٫٥
دوالر لألونصة، بحلول 

الساعة ٠٦:٢٥ بتوقيت 
غرينيتش. وربحت العقود 

للذهب  ــة  اآلجل ــة  األمريكي
ــى ١٧٨٨٫٥٠ دوالر لألونصة. ٠٫٤٪ إل

ــاض  ــوأ انخف ــس أس ــدن النفي ــجل املع وس
شهري في أربع سنوات أمس االول االثنني، ليهبط 

إلى ١٧٦٤٫٢٩ دوالر لألونصة، وهو أدنى مستوى منذ 
ــهم اآلسيوية  الثاني من متوز املاضي.وربحت األس
ــرح لقاح  ــي احتماالت ط ــل تنام بفض
ــا من املرجح  لكوفيد-١٩ ، فيم
أن يتلقى بعض األمريكيني 
ــد  عي ــل  قب ــاح  اللق
ــول تركيز  امليالد.ويتح
إلى  اآلن  املستثمرين 
ــيدلي بها  ــادة س إف
ــاول رئيس  ــروم ب جي
االحتياطي  ــس  مجل
ــي  األمريك ــي  الفدرال
(البنك املركزي األمريكي) 
أمام اللجنة املصرفية جمللس 
ــق اليوم،  ــي وقت الح ــيوخ ف الش
والتي ستقدم مؤشرات على اجتاه السياسة 

النقدية.

11اقتصادية

الشركة العامة لتسويق االدوية 
واِّـستلزمات الطبية

ــويق  ــركة العامة لتس تعلن الش
االدوية واِّـستلزمات الطبية عن 
ــق رقم (1) للمناقصة  اعالن ملح

العامة
(VECC1 / 2020 / Da)

ــد موعد  ــذي يتضمن تمدي  وال
غلق ليكون ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٠ 
بدال من ٢ / ١٢ / ٢٠٢٠ والذي 

تم االعالن عنها على موقعنا:ـ
www.kimadia.iq

جمهورية  العراق
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة لشؤون األمن األتحادي
مديرية شرطة الطاقة

مديرية شرطة الكهرباء / قسم الغربية
مركز الشر طة كهرباء حديثة

العدد :٩٠٦
التاريخ : ٢٠٢٠/١١/٢٣

إعــــــــــــــالن
اُّـ اِّـتهم / شرطي اول /عالء مظفر رهوان يعقوب 

محل العمل/ مديرية شرطة الكهرباء 
العنوان/ االنبار – عنه

بما انك متهم وفق احكام اِّـادة (٣٤) من ق.ع.د.رقم١٤ لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل وِّـجهولية محل 
ــالن على ان تحضر امام محكمة قوى االمن الداخلي  ــطة هذا االع اقامتك اقتضى تبليغك بواس
ــن هذا االعالن وتجيب على  ــة خالل مدة اقصاها ثالثون يوما اعتبارا م ــة / اِّـنطقة الثالث الثالث
التهمة اِّـوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيسا استنادا االحكام اِّـواد 

(٦٥ و٦٦) من قانون اصول اِّـحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم ١٧ سنة ٢٠٠٨. 
اللواء الدكتور  

عبد الرزاق حسني كاظم 
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة 

اِّـنطقة الثالثة

فقدان وثيقة مدرسية

ــادرة من  ــوام حمد) والص ــر طارق خ ــم (باق ــية وبأس ــدت الوثيقة اِّـدرس فق
ــطة اِّـعتصم للبنني واِّـعنونة اُّـ اِّـديرية العامة للتقويم واالمتحانات  متوس

فالرجاء على من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار. مع التقدير.
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النفط تعلن اإلحصائية األولية لصادرات وواردات الشهر اِّـاضي

تــنــويــه

ــدد  الع َّـ  ــهوا  س ورد 
(٣٥٤١)  اِّـصادف َّـ تاريخ 
ــم  ــأ اس ٢٠٢٠/١٢/١ خط
ــني)   الدائنه (داخل داود حس
ــم الدائنه  ــو اس ــح وه الصحي

(رفل داود حسني).
لذا اقتضى التنويه.

إعــــــــــالن
ــن قبل اِّـدعي  ــوى اِّـقامة م ــاء على الدع بن
ــذي يطلب  ــة) ال ــار جداح عطي ــد الجب (عب
ــدي) اُّـ (العزاوي)  ــن (العاب ــل لقبه  م تبدي
ــذه اِّـديرية  ــه اعرتاض مراجعة ه فمن لدي
خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكسه سوف 
ــة َّـ الدعوى وفق احكام  تنظر هذه اِّـديري
ــادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم  اِّـ

(٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات

 واالقامة العامة / وكالة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |٢١٣٦|٢٠٢٠
التاريخ/٢٠٢٠/١٢/١

إعـــــــــــــــــــالن 
ــني  ــم و جماعته) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (حس ــل ١٩٢/١م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ ألكوت العائدة اُّـ اِّـدين (عالء هالل جاس ــة تنفيذ الكوت  العقارالتسلس ــع مديري تبي
ــتون مليون  دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر  ــم حنون) البالغ (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) س ــني هاش علي سيد/حس

مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد 

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- ١٩٢/١م ٣٧ ام هليل طريق كوت / بغداد من جهة اليمني 

ــهم منها ١٠٤٨٣٢سهم للمدينني ارض زراعية  ــركاء مسجلة باعتبار ٣١٤٤٩٦س ــطة مملوكه للدوله و حق التصرف للش ــقى بالواس ــه ونوعه : ارض زراعية تس ٢-جنس
تسقى بالواسطة 

٣- حدوده واوصافه  : خاليه من الشواغل
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :- ٥٨دونم و ١٢اولك و ٥٠م٢  
٦-درجة العمران :

٧- الشاغل :- الشركاء
٨- القيمة اِّـقدرة : ٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠ مئتان و اربعه و ثالثون مليون دينار

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |١٥٨٥|٢٠٢٠
التاريخ/٢٠٢٠/١٢/١

إعـــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقارالتسلسل ٧٦/٢م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ ألكوت العائدة اُّـ اِّـدين (هادي علي عبادي) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (علي زامل عبيد) البالغ 
ــر مستصحبا معه التأمينات القانونية  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما) تبدأ من اليوم التالي للنش ــون  مليون  دينار فعلى الراغب بالش (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمس

عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- ٧٦/٢م ٣٧ ام هليل طريق كوت / بغداد (قرب الحولي) 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية مملوكة للدولة و حق التصرف للشركاء 
٣-حدوده واوصافه  : باعتبار ٧٥٠٠سهم منها ١١٢٥سهم للمدين (هادي علي عبادي) ارض زراعية تسقى بالواسطة 

٤-مشتمالته :-  خاليه من الشواغل
٥-مساحتة :- ٣٠دونم 

٦-درجة العمران :
٧- الشاغل :- الشركاء

٨- القيمة اِّـقدرة : ١٣,٥٠٠,٠٠٠ ثالثه عشر مليون و خمسمائة الف دينار



ــون االمور (  ــدري بحاج) عندما تك ــعبي (حاج ماي يُضرب املثل الش
ــل بالنابل ويضيع(  ــرز ويختلط  احلاب ــة) ويصعب فيها الف ملخبط
ــف وال اجتنى على  ــران) وهذا مايحصل عندنا  مع االس ــر بني البت ابت
ــد واقعا  ــق االحكام جزافا. بل هي احلقائق التي تتجس ــد او اطل اح
على االرض وما عليك سوى ان تلتقطها وتتفحصها جيدا وعندها 
ــاهللا عليكم  ــا.. تخيلو ب ــتغراب اطالق ــا لالس ــون هناك وجه اليك
مشهد دولة بكل مامتلك من امكانيات وخبرات وحواسيب التعرف 
العدد االجمالي والدقيق ملوظفيها( املالك والعقود واالجر اليومي).. 
ــتضافة السيد وزير التخطيط( خالد بتال  وكانت الصدمة عند اس
النجم)  في اجللسة العامة جمللس الوزراء  وعلى ذمة عضو اللجنة 
املالية النيابية النائب ( جمال كوجر).. الذي يعزو السبب في ذالك( 
ــتكان) بان كل وزارة من وزاراتنا املصون  التيهان واخلوط بجانب االس
ــها»  هي عبارة عن( دولة) او صومعة قائمة بحد ذاتها لها « جيوش
ــرارها وان كل وزارة محاطة باسوار  التي اليعرف احد اعدادها  او اس

عالية النها كما اعتقد مطوبة جلهة او حزب معني!!
ــب  ــدد موظفيها فكيف لها ان حتس ــة التعرف ع ــت الدول  واذا كان

مايرصد لهم من مبالغ مالية لتغطية رواتبهم الشهرية؟؟
ــت هذه نكتة من العيار الثقيل التي تثير في النفوس الوجع؟  اليس
ــة كبيرة  ــرية مثلب ــك من مالكات بش ــي « اجلهل» مبا لدي ــس ف الي

تستحق التندر املضحك  املبكي؟؟!
ــى ان اللجنة املالية النيابية توكد انه الوجود لقاعدة بيانات  واالنك
ــس علمية  ــدة يجب ان تكون مبنية وفق اس ــداد املوظفني..قاع باع
ــت اوال وجود املوظف في تلك  الدائرة ومدى حاجة احلكومة الى  تثب
ذالك املوظف لكي يتم حتريك التنقالت السيما ان هناك مؤسسات 
ــني الذين الجتد   ــرية من املوظف ــة بالكتل البش ــة او متخم مكتظ
ــهم يقابلها مؤسسات تعاني نقصا حادا   دوائرهم كراسي جللوس
ــط االداري وتوزيع موظفي الدولة  منهم..وهذا دليل اخر على التخب
ــل تنظيم العمل وتوزيع  ــب االحتياج الفعلي لكل دائرة..والج حس
ــرية بالشكل االمثل الذي يعطي مردودات  الطاقات واملالكات البش
تصب في خدمة  املصلحة الوطنية فانه علينا لزاما ان نسرع فورا 
ــدة بيانات لكل  ــيس قاع ــى اعتماد النظام البايومتري بغية تاس ال
ــن كوجر واليخفي  ــة كما يقول النائب جمال ب ــة في الدول مؤسس
ــاؤمه من حتقيق االصالح املنشود في هذا اجملال  الرجل وانا معه تش
الن احملاصصة فعلت فعلها وخربت  الهياكل االدارية او التنظيمية 
ــر حتد ميكن ان  ــع رأس اخليط).. ان اكب ــليلة وضاي ــا الى( ش وحولته
ــه وزارة التخطيط هو القدرة على بناء قاعدة بيانات رصينة  تخوض
حتصي كل من يتنفس هواء الوظيفه  وبسرعة  الن اي تأخير مؤشر 

عجز وخلل النتمناه!!
 وان يستتبع ذالك فورا توطني  الرواتب لكل املوظفني في العراق من 
اعلى قمة جبل حصاروست في شمالنا احلبيب وحتى ابعد نقطة 
ــا ماليا عالي  ــب ليكون لدينا نظام ــاو مدينة احلناء والطي ــي  الف ف
الدقه ومضبوط وعندها ستنتهي والى االبد ظاهرتي « الفضائيني» 
ــن االالف منهم وهم (  ــف ع ــب» .. الذين مت الكش ــي الرات و» مزدوج

ياكلون على الفكني)!!

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 (٣٥٤٢) - االربعاء - ٢ - كانون االول - ٢٠٢٠
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــتور  ــروع اكد عليه الدس ــن حق مكفول ومش ــكن للمواط توفير الس
ــامة وحساسية هذه املشكلة العويصة التي  العراقي وذلك نظرا جلس
ــال احلكومات املتعاقبة  ــا على مدى العقود املاضية جراء اهم توارثناه
ــع حجمها وآثارها  ــب م ــكلة اهتماما يتناس التي لم تعط لهذه املش
ــاؤه من مجمعات سكنية  ــية على املواطن ذاته ورغم مامت انش النفس
ــية لها ..  ــة او تلبي احلاجة االساس ــم تكن كافي ــف ل لكنها مع األس
ــمع  ــكن قائمة حتى يومنا هذا وظل املواطن يس ــكلة الس وظلت مش
ــة ونظراً  ــي احلمالت االنتخابي ــق وخاصة ف ــعارات وتصريحات تطل ش
ــس الوزراء  ــن عراقي اقترح على مجل ــوع فانني كمواط ــة املوض ألهمي
ــاء  ــة الوزارات والدوائر احلكومية املهمة ان تتبنى انش ــز الى كاف ان يوع
ــكنية واطئة الكلفة ملنتسبيها وعلى سبيل املثال  مجمعات او دور س
ــادة القضاة  ــاء مجمعات للس ــس القضاء االعلى بانش ــوم مجل ان يق
ــي والبحث العلمي بان  ــبة الى وزارة التعليم العال وهكذا احلال بالنس
ــوراه وكذا  ــهادات الدكت ــاتذة وحملة ش ــاء مجمعات لألس تقوم بانش
ــبة لوزارة الصحة التي تقوم هي االخرى بانشاء مجمعات  احلال بالنس
ــاط  ــعار رمزية وباقس لالطباء والكوادر الصحية االخرى وان تكون باس
ــرائح اجملتمع  مريحة كي التثقل كاهل املوظفني اما بخصوص بقية ش
ــؤولية  وخاصة ذوي الدخل احملدود فان املطلوب من الدولة ان تتولى مس
بناء مجمعات سكنية توزع عليهم مجانا مراعاة لظروفهم املعيشية 
واملادية وال نعتقد ان ذلك بصعب على الدولة التي حتب شعبها وتسعى 
ــكن الالئق  ــه وفي املقدمة منها الس ــية ل ــى تقدمي اخلدمات االساس ال
واملريح والذي يتناسب مع كرامة االنسان .. ونتمنى من كل السياسيني 
ــعب باملن  د الش وا عن اطالق التصريحات التي تعّ وحتى النواب ان يكفّ
ــالل االفعال وليس  ــوا الى مايخدم املواطن من خ ــلوى وان يتوجه والس
ــعب لم يعد يصدق مايطلق من تصريحات بعد ان تأكد  االقوال ألن الش
ــتمالة عواطف  ــات اختبار ودعايات الس ــه بامللموس انها مجرد بالون ل
ــي عبرعنها من خالل  ــن العراقي والت ــط .. ان مطالب املواط الناس فق
ــن اليريد  ــيطة ومتواضعة فاملواط ــب بس ــعبي هي مطال ــراك الش احل
ــيطا الئقا ويريد رعاية صحية تضمن له حياة هانئة  ــوى سكنا بس س
ــتتبا ويريد تعليما يضاهي  ــتقرا ومس من دون علل ويريد ايضا أمناً مس
ــية توفر له الكرامة  ماموجود في دول العالم االخرى ويريد حياة معيش
بكل اطمئنان بعيدا عن غائلة اجلوع او العوز .. واملواطن يريد مواصالت 
متقدمة ويريد توفير فرص عمل الآلف الشباب الباحثني عن لقمة اخلبز 
ــات فانها التنطلق من منّة  ــر الدولة للمواطن هذه اخلدم .. وعندما توف
وليس هبات او مكرمات بل هي واجباتها االساسية التي يجب ان تقوم 
ــا دولة حباها اهللا  ــيما اذا ماعرفنا بانن ــؤولية وامانة الس بها بكل مس
ــديد تهدر جراء الفساد  ــف الش بخيرات كثيرة ووفيرة ولكنها مع األس
ــكن باتت ضرورية  ــي .. ونعود ثانية لنؤكد بأن احلاجة للس االداري واملال
ــر الى عجز الدولة  ــعبنا ويؤش ــوائيات اليليق بكرامة ش وان بقاء العش
ــكنة هذه املناطق الذين اجبرتهم ظروفهم القاسية  عن القيام جتاه س
ــتتحرك الدولة لبناء اجملمعات السكنية  ــكن فيها .. فهل س على الس
مع وجود مساحات شاسعة من االرض لم تستثمر بعد أم انها ستترك 

احلبل على الغارب الى ماشاء من الزمن وهذا ماالنتمناه .

@NN@ÂüaÏ‡‹€@Âÿç@7œÏm
lÏ‹�fl@ÔflÏÿy@kuaÎ

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

ــيد  ــي مركز عزيز الس  يحتف
والدراسات  للبحوث  جاسم 
ــع املركز الثقافي  بالتعاون م
ــب  بالكات ــدادي  البغ
ــرة  الزه ــد  عب ــي  والصحف
ــث  ــي للحدي ــتت البيات مش
عن مسيرته الصحفية التي 

متتد ألكثر من أربعة عقود.
ــة االحتفاء  ــتقام جلس وس
ــة ومكتبة ومتحف  في قاع
املفكر الشهيد عزيز السيد 
ــز الثقافي  ــم في املرك جاس

ــارع املتنبي يوم اجلمعة  بش
ــرة  ــاعة العاش ــل الس املقب
ــا  كم ــاً.  صباح ــف  والنص

ــي  ــة الت ــتتضمن اجللس س
ــب والصحفي  ــا الكات يديره
ــم  ــيد جاس ــي عزيز الس عل
ــيرة عزيز  ــن مس ــا ع ، حديث
ــاً  ــم.. صحفي ــيد جاس الس
ــه عن  ــى ب ــات احملتف ، وذكري
واليوم  الصحافة بني األمس 
ــه من متاعب في  وما تواجه

ظل التحديات االلكترونية.
ــنوات  ويعمل البياتي منذ س
رئيساً تنفيذياً لتحرير جريدة 

(البينة اجلديدة) الغراء.

كركوك / البينة الجديدة
ــتخبارات، ، القبض على  اعلنت وكالة االس
عصابة تبتز املواطنني بذريعة صدور مذكرات 
ــال بيان ان  ــوك. وق ــم في كرك ــض بحقه قب

«مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة مبديرية 
ــة  ــي وزارة الداخلي ــوك ف ــتخبارات كرك اس
متكنت من القاء القبض على عصابة مكونة 
ــة كركوك  ــني في محافظ ــن أربعة متهم م

يقومون بأبتزاز املواطنني ومساومتهم بدفع 
ــم بوجود  ــالل تهديده ــة من خ ــغ مالي مبال
ــم وفق احكام املادة ٤  مذكرات قبض بحقه

ارهاب «.

بغداد - البينة الجديدة
ــدي نافع  ــاح ع ــب ( وض الطال
ــل ٥ او  ــخ) اصيب قب ــو طبي اب
ــرطان  ــرض الس ــنوات مب ٦ س
بيروت  ــي  ف ــالج  للع ــع  وخض
ــرطان والن  ــر على الس وانتص
ــتة  ــدم باوراق الكمال دراس تق
ــوث  بح ــه  ولدي ــة   اجلامعي
ــة وحصل على  ــات دولي دراس
شهادة الدكتوراه الفخرية من 
االكادميية  ــات  املوسس احدى 
في سويسرا لبحوث رغم انه 
لم يدخل الكلية . وباملناسبة 
ــاح وقبل اخذ جرعات  فان وض
ــنوات   الكيماوي قبل٥ او٦  س

ــد  ــد جرحى احلش ــمع باح س
الشعبي يرقد في مستشفى 
ــول االعظم محتاج الى  الرس

ــة  ــراء عملي ( ٢٠٠٠) دوالر الج
ــام على الفور  جراحية له فق
ــق  ــد امللح ــغ بي ــال املبل بارس

الذي  ــل  ــذا املقات الصحي له
بنجاح  ــة  العملي ــه  ل اجريت 

وهو حي يرزق حلد االن

ميسان / البينة الجديدة
نظم أساتذة وطلبة في جامعة 
ــة  احتجاجي ــة  وقف ــان،  ميس
داخل مبنى اجلامعة، للمطالبة 
ــذي عملية  ــف عن منف بالكش

حرق تدريسي مبادة «التيزاب».

وكانت جامعة ميسان، أصدرت 
ــادت  ــاً أف ــي، بيان ــني املاض االثن
ــي الى حرق  فيه بتعرض تدريس
ــت الى  ــا دع ــزاب»، فيم بـ»التي
التحقيق في مالبسات احلادثة 

بأسرع وقت.

متابعة / البينة الجديدة
ــت تقارير صحفية عاملية  أطلق
ــة التواصل  ــرا من أن منص حتذي
ــتغرام» باتت تتبع  املصور «إنس
إجراء جديدا يسمح للمعلنني 
ــابات  بحس ــم  التحك ــي  ف

ــح التقرير  ــتخدمني. وأوض املس
ــز  «تامي ــع  موق ــر  عب ــور  املنش
ــد  ــراء اجلدي ــاو» أن اإلج ــوز ن ني
ــى  عل ــرا  كبي ــرا  خط ــكل  يش
ــتغرام»،  «إنس ــتخدمي  مس
ــم  خصوصيته ــدد  يه ــه  ألن

ــار التقرير  ــكل واضح. وأش بش
ــبوك»  «فيس ــركة  ش أن  ــى  إل
ــتغرام،  ــق إنس ــة لتطبي املالك
ــمح حاليا للمعلنني  باتت تس
ــات دعائية على  ــاء إعالن بإنش
ــا  م ــتخدمني،  املس ــابات  حس

التحكم في  إمكانية  مينحهم 
إعالنات  وإظهار  تلك احلسابات 
معينة عليها. ومتنح تلك األداة 
ــد متى تتم  ــا املؤثرين حتدي أيض
ــن قبل  ــوراتهم م ــة منش رعاي
شركة أو عالمة جتارية معينة. 
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