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ــل  التواص ــائل  وس ــت  تداول
ــي مقطع فيديو يظهر  االجتماع
ــود العراقيني وهو  ــد اجلن فيه اح
ــوزراء القائد  ــتصرخ رئيس ال يس
العام للقوات املسلحة مصطفى 
الشهري  راتبه  الكاظمي لصرف 
ــا دفعه الى  ــر كثيرا م ــذي تأخ ال
ــى  عل ــوت  انط ــات  كلم ــالق  اط
ــدم اللياقة ويقال  جانب منها ع
ــات املعنية القت القبض  ان اجله
على هذا اجلندي واعتقاله ونحن 
ــيد الكاظمي ونقول  نناشد الس
ــدرة وان ما  ــه ان العفو عند املق ل
ــكري كان حتت  قام به هذا العس
ــال تؤاخذه على  ضغط احلاجة ف
ــا كاظمي بانك  ــا فعل وتذكر ي م
ــا  ــل ان تكون رئيس ــي قب صحف

الن  ــي  صحف ــول  ونق ــوزراء  لل
ــاعر احمليط  الصحفي يعرف مش
ــكل دقيق ويتعامل  وجزئياته بش
مع ما يقال بحس مرهف .. واملنا 
ــاء القبض على  ــون امر الق اال يك
هذا اجلندي قد حصل فعال ونحن 
نخاطبه على سبيل االحتياط .. 
ــأن اخر بودنا ان نخاطب  وفي  ش
ــا ال اليه  ــة بخصوص م احلكوم
ــو  وه ــر  الكبي ــاو  الف ــروع  مش
ــه كعراقيني  ــروع نعلق علي مش
ــود  وج ــظ  لوح ــة  عريض ــاال  ام
ــا بصراحة  ــت مريب ونقوله صم
ــاعر غير  ــراوده مش ــعبنا ت ان ش
ــروع قد  ــة ان يكون املش مطمئن
ــة  ــا او ان ثم ــا مظلم ــل نفق دخ
ــة ما جتري لتقزميه وجعله  محاول
يدور في حلقة مفرغة ..  ومن هنا 
ــة باصدار  ــا نطالب احلكوم فانن
ــه كل ما  ــني في ــمي يب ــان رس بي

يجري االن في املشروع بل وتقدمي 
ــق بالفعل  ــهري مبا حتق ايجاز ش

ــكل  ــور بهذا الش ــاء االم اما بق
ــول اطالقا  ــر مقب ــي فغي الضباب

ــازا حقيقيا  ــد اجن ــعب يري ..الش
ــا الصمت  ــع ام ــى ارض الواق عل

ــك. وهناك  فهو مثار للريبة والش
ــارة  ــرى ال بد من االش ــة اخ قضي
ــام البعض من  اليها تلك هي قي
املسؤولني من الوزراء ورؤساء دوائر 
ــة وغير خدمية  ــة خدمي حكومي
ــوارات مع  ــن اجراء ح بالتهرب م
ــة حيث يلجأ هذا النفر  الصحاف
من املسؤولني الى لعبة اخلتيالن 
واملراوغة وهذا يفسر حقيقة اما 
ــيئا  ــؤول ال ميلك ش ــذا املس ان ه
ــورط  ــا مت ــعب وام ــه للش يقول
ــاد او انه فارغ ال يريد  بقضايا فس
ــة  ــا حساس ــدث بقضاي ان يتح
ــر يرجتى  ــل الخي ــه فاش ــا الن وام
ــؤالء ان الصحافة  منه ونقول له
وتقض مضاجعكم  ستطاردكم 
ــادكم  ــلط الضوء على فس وتس
وستفضح كل ملفاتكم العفنة 
ــى الباغي تدور الدوائر.وهناك  وعل
موضوع اخر يتعلق باقرار املوازنة 

ــث  حي  (٢٠٢١) ــالد  للب ــة  العام
انقضى شهر من السنة احلالية 
ــهرها الثاني دن  ــي ش ــا ف ودخلن
ــة النور الن هناك  ان تبصر املوازن
ــف من يريد جتيير ابواب  مع االس
املوازنة ملصالح حزبه او كتلته .. 
ــية ان  نقول لكل القوى السياس
تاخير املوازنة مؤشر خطير على 
هزال القرار السياسي وعدم وجود 
ــى املصلحة الوطنية  اجماع عل
ــير بان  ــي اخلتام ال بد ان نش .. وف
ــتغير  س ــة  املقبل ــات  االنتخاب
ــية  السياس اخلارطة  الكثير من 
ــزاب  واح ــوى  ق ــارعت  س ــذا  له
ــوه  ــر الوج ــى تغيي ــية ال سياس
ــماء الجل  ــة وحتى االس واالقنع
ــارة رصيدها في  ضمان عدم خس
ــيقول  ــارع العراقي الذي س الش
قولته ويتخذ قراره الصح عندها 

لكل حادث حديث.
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النيابية،  ــة  املالي ــة  اللجن ــت  خاطب
ــأن  ــبت، وزارة املالية، بش ــس الس ام
تصريحات وزيرها علي عالوي األخيرة 
حول تورط كتل سياسية لم يسمها 
ــر الفساد من خالل نافذة بيع  في نش
العملة.وذكرت اللجنة ، إنها خاطبت 
ــأن تصريحات، الوزير  وزارة املالية بش
ــية لم يسمها  عن تورط كتل سياس
ــر الفساد من خالل نافذة بيع  في نش

ــك املركزي.وأضافت  ــة في البن العمل
ــكيل جلنة  ــول وذلك لغرض تش بالق
فرعية حتقيقية بهذا املوضوع وكشف 
ــعب العراقي.وكان  احلقائق أمام الش
ــد األمير عالوي  ــة، علي عب وزير املالي
ــزة لدينا ما  ــة متلف ــي مقابل ــال ف ق
ــزاد العملة  ــان م ــن األدلة ب يكفي م
ــزءاً  ــابقاً ج ــزي كان س ــك املرك للبن
ــاد وهناك كتل  مهماً في نشر الفس
ــة به وتتخذ  ــية كبيرة متورط سياس
من أسماء وشخصيات مشاركة في 
ــأن آخر قال  املزاد واجهة لها. وفي ش

ــاوض قوباد  ــس الوفد الكردي املف رئي
طالباني مع حكومة بغداد ان حصة 
ــي امليزانية الكاملة للدولة  اإلقليم ف
ــت البصرة  ــط ، ولو كان ــة فق ٥ باملائ
ستنتعش باألموال اخملصصة لإلقليم 
لتنازلنا عنها ، وان احلكومة االحتادية 
ــا النفطية وغير  ــأن وارداتن ــا ب أبلغتن
ــتكون جميعها لإلقليم  النفطية س
ــتلم أي مبالغ  ــا  لم نس ــاف انن ، واض
ــنوات  من احلكومة االحتادية ملدة ٤ س
ــماعة التي  ــم أصبح الش ، وان اإلقلي
تعلق عليها املشاكل التي تعاني من 

احلكومة االحتادية ، ونحن مستعدون 
ــع التزامتنا مع بغداد ،  لإليفاء بجمي
ــلم جميع الواردات النفطية  وسنس
ــة املتفق عليها لبغداد  وغير النفطي
ــار بأن  ربط  ــتور، واش ــب الدس حس
مصادر اإلقليم النفطية بإدارة واحدة 
ــتوري  ــب غير دس ــداد طل ــة لبغ تابع
ــرد  الك ــام  النضم ــح  نطم ــا  وانن  ،
ــركة  ــس إدارة ش ــة مجل ــى عضوي ال
ــأن السياسي قال  ــومو. وفي الش س
ــي  ــني العام حلركة اجناز السياس االم
ــر الزبيدي ان الوضع  العراقي باقر جب

ــوم بات  ــراق الي ــي الع ــي ف السياس
ــي  الت ــات  السياس ــراء  ج ــدا  معق
ــبعة  ــنوات الس انتهجت خالل الس
ــرة املاضية واضاف في برنامج (  عش
لعبة الكراسي) ان الكالم عن انهيار 
ــي كالم سوداوي وان  النظام السياس
جناح االنتخابات سيجعل مستقبل 
ــا نحتاج املراقبة  ــرقا وانن العراق مش
االممية على االنتخابات.واكد الزبيدي 
ــن فاعلة في  ــم تك ــدة ل ان االمم املتح
االنتخابات املاضية وان اخللل احلاصل 
ــدى  ــن يتص ــؤوليته م ــل مس يتحم

ــة  ــذه الرئاس ــوزراء وان ه ــة ال لرئاس
ــوف لن تخرج من املكون الشيعي  س
وهذا ما يدركه الشركاء وامتنى وصول 
ــخصية مدنية لرئاسة الوزراء وان  ش
ــس الوزراء  ــث االن عن هوية رئي احلدي
ــال الزبيدي :  ــا زال مبكرا.وق املقبل م
انني امتنى ان تغيب العمامة عن ادارة 
ــي وان امريكا وايران  العمل السياس
ــب للعراق وان  ــببتا بجلب املصائ تس
انتفاضة تشرين كانت الضوء االكثر 
ــطوعا في تاريخ انتفاضات العراق  س
ــرين عمل  ــا وان ما قامت به تش كله

ــا التاريخ وان  ــيكتب عنه عظيم س
ــد يكونوا  ــرين ق ــن تش ــن م املتضرري
ــث وان التغيير حالة  من الطرف الثال
صحية وايجاد وجوه جديدة وشبابية 
حالة صحيحة جدا وان ما حصل في 
ــام (٢٠١٨) كارثة وطنية  ــات ع انتخاب
ــوا حلم من  ــرين ضرب ــباب تش وان ش
ــاك  ــة وان هن ــرقة الدول ــد س كان يري
قيادات كبيرة تعمل بالضد من اجراء 
ــات مبكرة وهناك قيادات حتت  انتخاب
الطاولة تسعى ملنع االنتخابات هذه.
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ــداد عالء املعمار  ــمري، امني بغ ــة النزاهة النيابية كاظم الش ــا عضو جلن دع
ــي العاصمة  ــتثمارات املهمة ف ــاريع واالس ــفافية مع املش إلى التعامل بش
ــداد بانتظار  ــروع في بغ ــيرا الى توقف اكثر من ٢٠٠ مش ــدل تعقيدها، مش ب
ــة لعمل امانة  ــمري ، إنه من خالل املتابع ــني عليها.وقال الش ــة االم مصادق
ــذ تولي امني بغداد اجلديد فقد وجدنا تعثرا كبيرا في عمل االمانة  بغداد ومن
وهنالك تعقيدات واشاكاالت كثيرة توضع امام املستثمرين وحتول دون اكمال 
ــتثمرين  ــدات وصلت الينا من بعض املس معامالتهم، مبينا ان هنالك مناش
ــروع كانت جاهزة للمصادقة امام  ــيرون فيها الى وجود اكثر من ٢٠٠ مش يش

امني بغداد لكنها توقفت بانتظار تلك املصادقة.

بغداد /
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كتب اِّـحرر السياسي

ــبت، بوصول  ــي، امس الس ــاد مصدر أمن أف
ــل  ــي ووكي ــان الغامن ــة عثم الداخلي ــر  وزي
االستخبارات احمد ابو رغيف الى محافظة 
ــة  ــر الداخلي ــدر ، ان وزي ــط.وقال املص واس
ــتخبارات احمد  عثمان الغامني ووكيل االس

ــط للقاء  ابو رغيف وصال الى محافظة واس
املتظاهرين واالستماع ملطالبهم.وانطلقت 
قبل ايام تظاهرة قرب مبنى احلكومة احمللية 
ــرة مماثلة  ــع تظاه ــط بالتزامن م ــي واس ف
انطلقت، باسم جمعة سجاد العراقي في 

ساحة احلبوبي وسط الناصرية.
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اكد السياسي العراقي سعد 
ــبت، عدم  املطلبي، امس الس
االعتراض  ــي  ف قدرة احلكومة 
التي  والتعديالت  املوازنة  على 
ــدم وجود  ــان لع ــا البرمل اجراه
ــا ان  ــة، مبين ــة احتادي محكم
ــتحاول مترير  ــض القوى س بع
ــبوهة. مش بصفقات  املوازنة 

ــل  ”الكت ان  ــي  املطلب ــال  وق

ــي  ف ــذة  املتنف ــية  السياس
النواب ستعمل على  مجلس 
ــبوهة من  ــر صفقات مش متري
ــة الطمئنانها من  خالل املوازن
عدم وجود احملكمة االحتادية“.
ال  ــة  ”احلكوم ان  ــاف  واض
أي  ــى  ــراض عل ــا االعت ميكنه
ــبب غياب احملكمة  تعديل بس
االحتادية“، مبينا أن ”النزاعات 
ــة  املوازن ــى  عل ــية  السياس

وتعديالتها ال تتعدى صراعات 
ــزاب وعلى  ــى مصالح االح عل
بحكمة“.. التصرف  احلكومة 
واوضح املطلبي ان ”التحذيرات 
ــدم  ــة ع ــن مغب ــتمرة م املس
ــة احتادية تعيد  وجود محكم
ــلطة القضائية هيبتها  للس
ــم  ــي ل ــرق قانون ــردع اي خ وت
ــوارث  ــذر بك ــي تن ــمع وه تس

سياسية“.
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كشفت كتلة صادقون النيابية , امس السبت 
, عن وجود نية لعقد اجتماع مشترك للقوى 
السياسية الشيعية ملناقشة وبحث الكثير 
ــات  ــة, مؤكدة أن املناقش ــات املهم ــن امللف م
ــي  ــة الوضع السياس ــتتركز على مناقش س
ــة  ــو الكتل ــال عض ــة واالنتخابات.وق واملوازن
النائب محمد البلداوي, ان “ القوى السياسية 

الشيعية قد عقدت في وقت سابق اجتماعا 
ــرض حتقيق العدالة في  بخصوص املوازنة لغ
ــع وجهة نظرها  ــع موارد الدولة وقد مت رف توزي
ــاف البلداوي،  ــة املالية في حينه“؟وأض للجن
ــتعقد  ــيعية س ــية الش ان “ القوى السياس
ــث  ــة وبح ــا ملناقش ــدا قريب ــا جدي اجتماع
ــية ومنها الوضع  الكثير من املواضيع الرئيس

السياسي واملوازنة واالنتخابات“.

;k]d]ê¸\;ƒ] hÑ\;flŸ;ÓÖ|^;ÎÖŸ;ÑÉü;Ïuë’\
ØËfiö\Ê⁄÷’;Ô\Å›;„pÊhÂ;]›ÂÑÊ“d

ــس  ام ــة،  والبيئ ــة  الصح وزارة  ــذرت  ح
ــد لكورونا بعد  ــشٍ جدي ــن تف ــبت، م الس
ــي البالد. ــروس ف ــات بالفي ــاع االصاب ارتف

وقال املتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة 
ــزام باإلجراءات  ــيف البدر ، إن عدم االلت س
ــل املواطنني، أدى الى عودة  الوقائية من قب
ارتفاع عدد االصابات بالفيروس في عموم 

ــشٍ  ــة تف ــن موج ــذر، م ــق البالد.وح مناط
ــتمرار  ــا في حال اس ــاء كورون ــدة لوب جدي
عدم االكتراث باإلجراءات الوقائية من قبل 
ــائل  الصحة، وس املواطنني.ودعا متحدث 
ــاهمة الفعالة بالتوعية  االعالم إلى املس
ــروس وحتذير  ــة بالفي ــر االصاب ــن مخاط م
الناس من خطورة الوضع الصحي في ظل 

االستهانة بالفيروس.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

أعلن عضو جلنة النزاهة النيابية 
ــي العكيلي، امس  ــاح طلوب صب
ــتقطاع  ــبت ، أن ملف االس الس
ــة االجتماعية  ــب الرعاي من روات
ــى أن  ــيرا إل ــورة، مش ــغ اخلط بال
امللف أحيل إلى محكمة حتقيق 
إن  ــي  العكيل ــال  ،وق ــة  الرصاف
ــار  ــتقطاع ٢٠٠٠ دين ــف اس ”مل
ــمولني  من العجزة والفقراء املش
بشبكة احلماية االجتماعية بالغ 

ــا  مبين ــورة“،  اخلط
ــتقطاع  ”اس أن 
بذريعة  دينار   ٢٠٠٠
الصحي  ــان  الضم
ــر  خطي ــوع  موض
ألنه مت االستقطاع 
غير  ــخاص  اش من 
ــاف،  موظفني“.وأض

ــان حتقيقية واخرى  ــاك جل أن ”هن
ــل  ــن داخ ــكلة م ــة مش حتقيقي
ــة النيابية للتحقيق  جلنة النزاه
ــي جلميع  ــف الضمان الصح مبل
ــى  ــي إل ــت العكيل الوزارات“.ولف
ــل قامت بالتعاقد  أن ”وزارة العم
ــمول  ــركات لش ــدى الش مع إح
املستفيدين من الفقراء بشبكة 
احلماية بالضمان الصحي مقابل 
ــار من كل  ــتقطاع ٢٠٠٠ دين اس

مستفيد وهذا مخالف“.
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بغداد / البينة الجديدة
بتوجيه من وزير التربية األستاذ 
ــة  ــي حميد الدليمي وبرئاس عل
ــة  اللجن ــس  ورئي ــار  املستش
الوطنية العليا للتربية اخلاصة 
ــدي عقدت  ــي الزبي ــور عل الدكت
ــعاً  ــة اجتماعاً موس وزارة التربي
ــوم ، اجلمعة ، إلعداد اخلطط  الي
«الدمج  ــار  إط ــة حملاور  التنفيذي
اجمللس  ــع  م بالتعاون  ــوي»  الترب
ــراكة  الثقافي البريطاني وبالش
ــاد األوربي . وبني الزبيدي  مع االحت
ــة القاها في االجتماع   عبر كلم
ــوي  الترب ــج  الدم ــروع  ، مش إن 
ــة ألنه  ــة خاص ــب أهمي يكتس
يُنمي البيئة التعليمية والتربية 

اإلنسانية لألطفال ذوي اإلعاقة 
واالحتياجات التعليمية اخلاصة 
ــة  ــة الوطني ــاف إن اللجن ، وأض
ــت مهمة  ــة تول ــة اخلاص للتربي
ــروع  للمش العام  ــار  اإلط إعداد 
ــن وزارات  ــراء م ــاهمة خب ومبس
ــط  ــي والتخطي ــم العال التعلي
االجتماعية  ــؤون  والش والعمل 
وكذلك جتمع املعوقني في العراق.
ــن جانبه بني مدير برنامج بناء  م
ــي التعليم االبتدائي  القدرات ف
ــس الثقافي  ــي اجملل ــوي ف والثان
ــتاذ عمار طارق  البريطاني األس
إن ، االجتماع ناقش آلية تنفيذ 
ــم الدامج  ــار العام للتعلي اإلط
ــل طموحة  ــة عم ــن خط ، ضم

ــنوات ، اذ يركز  ــر س مدتها عش
املشروع على الدمج التربوي من 
التالميذ  ــة  لكاف منظور حديث 
ــات  اإلعاق ــف  مبختل ــة  والطلب
ــم  ــص تعلي ــا يخ ــة فيم وخاص
ــوا من  ــم إذ متكن ــال الص األطف
الوزارية للصف  أداء االمتحانات 
ــادس االبتدائي منذ سنتني  الس
وزارة  ــود  جه ــر  لتظاف ــة  نتيج
ــوزارات ذات العالقة  ــة وال التربي
ــن اجل ضمان  ــل جاري م والعم
التعليم في  ــي  ــتمرارهم ف اس
وذكرت  ــذا  .ه الثانوية  ــة  املرحل
ــب أكثر من  ــهُ مت تدري ــوزارة ان ال
ــق  طرائ ــى  عل ــم  معل  (٦٠٠٠)
ــج  والدم ــة  احلديث ــس  التدري

ــن اجل مراعاة الفروق  التربوي م
ــني التالميذ خصوصاً  الفردية ب
ــات  واإلعاق ــم  التعل ــات  صعوب
غير الظاهرة ضمن برنامج بناء 
ــدرات ، باإلضافة الى ذلك مت  الق
ــافية  ــام بجوالت استكش القي
حول جتربة األطفال في التعليم 
ــم  التعلي ــبكة  ش ــيس  وتأس
ــن (٢٧) منظمة تضم  ــة م مؤلف
ــز  التركي ــا  ــني مهمته متطوع
ــة لتغيير  ــالت التوعي على حم
ــخاص ذوي اإلعاقة  ــرة األش نظ
ــة  ــز الثق ــهم وتعزي ــى أنفس إل
بداخلهم  ورفع احلواجز امامهم 
لتسهيل انخراطهم في سلك 

التعليم .

بغداد / البينة الجديدة

ــة ومن خالل  ــت وزارة الزراع   دع
ــة ببيانها  ــرة الثروة احليواني دائ
ــم (٧٨ ) لعام( ٢٠٢١) والذي  املرق
ــماك   نص على منع صيد االس
ــر  لهذا  ــم التكاث ــالل موس خ
ــرورة  ض ــى  عل ــددة  العام.مش
ــون منع  ــق قان ــزام بتطبي االلت
ــم  ــاء موس ــر أثن ــد اجلائ الصي
ــتثناء  ــماك بأس التكاثر  لألس
ــة  كاف ــة  البحري ــماك  األس
وأسماك املزارع السمكية، من 
ــت الوزارة  ــذا القانون.واوضح ه
بأن املنع ياتي للمحافظة على 
ــمكي، وذلك تزامناً  اخملزون الس
مع موسم التكاثر، وان قرار املنع 
ــكيل جلان  يطبق من خالل تش
مشتركة تتكون في عضويتها 
ــني عن مديريات الزراعة  من ممثل
والبلدية  ــة   النهري ــرطة  والش

ــدة االدارية في القضاء او  والوح
تطبيق  متابعة  ــة  الناحية،بغي
هذا القانون، واحلفاظ على الثروة 
ــم  موس ان  ــمكية.مبينة  الس
ــي األنهار  ــماك  ف التكاثر لالس

ــة   ــطحات املائي ــوار واملس وااله
ــة ١٥/ ٤/  ــن ١٥/ ٢ ولغاي ــدأ  م يب
ــي محافظات ( البصرة  ٢٠٢١  ف
ــان  والديوانية والناصرية وميس
والنجف االشرف واملثنى ) و من 

ــة ١/ ٥ في محافظات  ١/ ٣ لغاي
ــط  ــداد وبابل وديالى و واس ( بغ
ــة  وصالح الدين وكربالء املقدس
ــن ١ /٤ لغاية ١/ ٧/  ــار ) وم واالنب
كركوك  ــي  محافظت ــي  ٢٠٢١ف
ــماك  ــة ان االس ــوى  ، الفت و نين
ــع بيوضها  ــذا الوقت تض في ه
ــار من أجل  ــاف  االنه على ضف
ــى زيادة  ــا يفضي ال ــر مم التكاث
الثروة السمكية لذى بات واجبا 
ــن االعتداءات الغير  حمايتها م
قانونية، لذا يتوجب االبتعاد عن 
اساليب  الصيد اجلائر املتمثلة 
ذات  ــباك  والش ــموم  بالس
الفتحات الصغيرة واملفرقعات. 
ــة  كاف ــوزارة  ال ــت  دع ــا  كم
ــى االلتزام بتطبيق  الصيادين ال
هذا القانون، وان اخملالف يعرض 
نفسه للمساءلة وفق القرار ٣٠ 
ــام ٢٠٠٠ وتعليماته بالفقرة  لع

عاشرا منه.

البصرة / البينة الجديدة
ــتكماال لدورها الريادي واملهم  اس
في تطوير مالكات الوزارة ومبختلف 
ــن  ــوا قادري ــات ليكون التخصص
على ادارة الواجبات املكلفني بها 
ــات احلديثة  التقني ــتخدام  وبأس
ــل  ــن التواص ــم م ــي متكنه والت
ــي مجال  ــور احلاصل ف ــع التط م
ــة وخصوصا في  ــة الطاق صناع
ــالل  خ ــن  االنتاج،وم ــات  محط
ــة فترة  ــتمرة طيل ــة املس املتابع
ــل الفريق الوزاري  التدريب من قب
ــيدة املدير  ــة الس املكلف برئاس
ــعير  ــرى ش ــتاذة بش العام االس
ــب  تدري ــة   عملي ــت  حمزة،انته
ــط البصرة  ــة ش ــالكات محط م
وبنسبة ١٠٠٪ ومت تزويدهم بأحدث 
ــتمكنهم من  املعلومات التي س

ادارة احملطة بدقة عالية، والتمكن 
ــة  الصيان ــات  ــراء عملي اج ــن  م
ــس علمية  ــة لها وفق اس الدوري
متفق عليها عاملياً لتكون امنوذجا 
املماثلة.وتعتبر هذه  ــات  للمحط
ــة ناجحة نحو  ــة انطالق العملي
ــذي  ال ــي  ــل التدريب ــز العم تعزي
ــب وبحوث  ــرة التدري ــعى دائ تس
ــن خالل  ــى حتقيقه م ــة ال الطاق
ــة  متخصص ــج  مناه ــداد  اع
ــات  القطاع ــمل  ــة تش ومختلف
ــة  االنتاج والتوزيع والنقل  اخملتلف
مما سينعكس ايجاباً على تطوير 
ــاء  ــد  انته ــي وبع ــل امليدان العم
ــد زار الفريق  املهمة التدريبية.وق
املدير  ــيدة  بالس املتمثل  املكلف 
العام بشرى شعير حمزة ود.رائد 
ــة سندس  واملهندس عبد علوان 

ــاء  ــلوم،محطة كهرب ــد س محم
ــط البصرة حلضور االحتفالية  ش
ــر احملطة من  ــي اقيمت في مق الت
ــهادات اخلبرة على  اجل توزيع ش
ــالك احملطة والتي  ــني من م املتدرب
مت اصدارها من قبل الشركة احلرة 
ــيدة  للس ــث  حدي ــي  الدولية.وف
ــى اهمية  ــام اكدت عل املدير الع
ــز  ــد ركائ ــاره اح ــب باعتب التدري
ــل كونه يفتح  ــاح في العم النج
افاق اوسع للعاملني للدخول في 
ــة والتطور ومتكنهم  عالم احلداث
من التعامل مع املكننة املتطورة 
ــل التكنلوجيا الى  ــة ونق العاملي
ــاج وبايادي عراقية  محطات االنت
ــاز  اجن ــه  ان ــيادتها  س ــت  واضاف
ــذه الظروف  ــي مثل ه ــم وف عظي
ــب  تدري ــم  يت ان  ــتثنائية  االس

وتأهيل عدد من منتسبي احملطة 
وهذا املنجز حصل نتيجة تظافر 
ــة  ــل ادارة احملط ــن قب ــود م اجله
ــرة والفريق  ــركة احل ومدربي الش
املكلف باملتابعة واالشراف.حضر 
حفل تسليم الشهادات كل من 

-:
ــركة   معاون املدير العام في الش
ــاون  اجلنوب،مع ــاج  النت ــة  العام
ــركة العامة  املدير العام في الش
ــاء  ــاء اجلنوب،اعض ــع كهرب لتوزي
املتمثل  اجلنوبية  ــة  املنطق فريق 
م.علي جمري مدير احملطة،م.معتز 
ــؤول  ــد مس ــد حام غضبان،م.رائ
ــوب  اجلن ــاج  انت ــي  ف ــب  التدري
ــي محطة  ــب ف ــؤول التدري ومس
ــط البصرة وجميع من ساهم  ش

في التدريب.

بغداد / البينة الجديدة 
ــر  وزي ــات  توجيه ــى  عل ــاءاً  بنـ  
الصناعة واملعادن السيد : منهـل 
تابعة  عزيـز اخلبـاز : وبإشراف ومُ
باشرة من وكيل الوزارة لشؤون  مُ
ـــف  يوس  : املهندس  التخطيط 
محمـد جاسـم : بحثـت شركة 
ــات  املُتعلق ــة  العام ــارس  الف

حافظة كركوك  ــابقة مع مُ الس
الل زيارة وفد من الشركة  وذلك خِ
ديرها العام املهندس :  برئاسة مُ
صبـري عـادي اجلميلـي : يرافقه 
دراء الشؤون القانونية  السادة مُ
ــؤون  والش ــة  الداخلي ــة  والرقاب
ــؤون التجارية إلى  ــة والش املالي
ــوك للبحث في  ــة كرك حافظ مُ

بل واحللول الكفيلة مبُعاجلة  السُ
ــابقة  ــات الس ــوية املُتعلق وتس
ــد وفد  ــث عق ــني حي ــني الطرف ب
ــع املعاون  ــاً م ــركة اِجتماع الش
ــيد :  الفني حملافظ كركوك الس
ــار  واملُستش  : احلمدانـي  ــي  علـ
ــظ الدكتور :  حاف ــي للمُ القانون
ــي الدوائر  ثل ــي اجلبـوري : وممُ علـ

الله  ــرى خِ افظة ج ــة في احملُ كاف
ــتركة  ــع املُش ــة املواضي ناقش مُ
ــة  افظ ــام احملُ ــى قي ــاق عل واالتف
ــة حلل  ــا القانوني ــة الرؤي بدراس
ــوء  ــى ض ــات عل املُتعلق ــة  كاف
قترحات وزارة الصناعة واملعادن  مُ
نتجات  ــتفادة من مُ وضرورة االس

الوزارة ودعم املُنتج احمللـي .

بغداد / البينة الجديدة
ــدوق  صن ــاء  امن ــس  مجل ــد  عق
ــن  م ــررة  املتض ــق  املناط ــار  اعم
ــاً  ــة، اجتماع ــات اإلرهابي العملي
ــعاً لبحث معاجلة املشاكل  موس
ــاريع في  ــي تواجه تنفيذ املش الت
ــررة ارهابيا بصورة  ــق املتض املناط
ــريعة.وقال محافظ  صحيحة وس
ــد جابر_  ــداد املهندس محم بغ
ــاع، إنه «مت  ــالل االجتم ــا خ العط
ــا يخص  ــل مب ــات العم ــد آلي حتدي
تذليل العقبات التي تواجه عمل 
ــاريع بصورة صحيحة  تنفيذ املش

ــي  الت ــق  املناط ــي  ف ــريعة،  وس
ــن العمليات  ــرار م تعرضت لألض
ــس  مجل ــا  داعي ــة»،  االرهابي
ــار الى «زيادة حصة  صندوق االعم
ــاريع اخلدمية في  العاصمة باملش
مناطق حزام بغداد التي تعرضت 
«ان  العطا،  ــاف  الدمار».واض ــى  ال
توصيات االجتماع خلصت الى انه 
سيكون لكل محافظة حصة في 
ــات صندوق االعمار بغية  مناقش
معاجلة كل املشاكل التي تواجه 
ــة  ــي احملافظ ــاريع ف ــذ املش تنفي
ــددة»، مبينا «ان لدى محافظة  احمل

ــي طور  ــاريع ف ــدة مش ــداد، ع بغ
ــذ واالدراج وبها الكثير من  التنفي
جانبه،  واملعوقات».من  ــاكل  املش
ــادة إعمار  ــدوق اع ــد رئيس صن اك
ــن العمليات  ــق املتضررة م املناط
ــم العاني،  اإلرهابية، محمد هاش
ــاريع  «املصادقة على خطط املش
ــي املناطق التي  ــة تنفيذها ف بغي
ــة في  ــات ارهابي ــت لعملي تعرض
محافظات نينوى، واالنبار، وصالح 
ــوك، وديالى، ومناطق  الدين، وكرك
ــداد، وبعض  ــة بغ ــزام العاصم ح
املناطق الشمالية حملافظة بابل»، 

ــة كيفية  الفتا الى انه مت «مناقش
ــل دوائر  ــاريع وآلية عم ــاز املش اجن
ــة التعامل  ــدس املقيم والي املهن
ــدم من  ــوفات التي تق ــع الكش م
ــار العاني،  ــر اخلدمية».واش الدوائ
ــى ان «االجتماع خلص ايضاً الى  ال
االتفاق على عقد اجتماعات دورية 
ــني احملافظني بخصوص  مكثفة ب
ــة  املتعلق ــوفات  الكش ــم  حس
ــاريع  بجداول الكميات لتلك املش
ــررة لغرض  ــق احمل ــذة باملناط املنف
ــط  التخطي وزارة  ــي  ف ــا  ادراجه

واملباشرة في تنفيذ اعمالها».

بغداد / البينة الجديدة 
اعلنت وزارة النقل/الشركة العامة لسكك حديد العراق عن 
(DMU) ــح (٧) قاطرات نوع ــاز مراحل حملة صيانة وتصلي اجن
ــداد وزجها بالعمل لزيادة طاقة  و(DEM) في مأوى قاطرات بغ
ــتاذ طالب جواد كاظم  ــركة االس النقل . وقال مدير عام الش
ــل الكابنت ناصر  ــات وزير النق ــيني : على ضوء توجيه احلس
ــبلي ببذل قصارى اجلهود لزج اكبر عدد من  حسني بندر الش
ــرعت الكوادر الهندسية  القاطرات خلدمة املواطن الكرمي ش
ــغيلية التابعة ملنطقة بغداد الوسطى (مأوى  والفنية والتش
بغداد) بحملة واسعة ألدامة وتصليح قاطرات نقل البضائع 
واملسافرين لرفع طاقة النقل السيما ان للشركة عقود نقل 
املشتقات النفطية بكميات كبيرة والذي ينعكس على زيادة 

حجم االيرادات للشركة .

بغداد / البينة الجديدة

ترأس وزير الداخلية السيد عثمان الغامني، مؤخرا اجتماعا 
ــل وزارة  ــيد وكي ــات الوزارة، بحضور الس ــي مركز عملي ف
ــادة والضباط،  ــرطة، وعدد من الق ــؤون الش الداخلية لش
ــوزارة يعد القلب  ــر أن مركز عمليات ال ــيد الوزي وأكد الس
النابض لوزارة الداخلية،. مؤكدا أن دور العمليات مهم في 
إدراة الوزارة، وأن لدينا ضباط في العمليات مدربني ولديهم 
ــددا في الوقت ذاته على أهمية سرعة انتقال  اخلبرة، مش
املعلومة والتنسيق االستخباري بني األجهزة األمنية في 
ــيادته أن هنالك تعاونا  ــي مع املعلومة، وأضاف س التعاط
ــغ عن احلوادث مبختلف  ــرا من قبل املواطن في التبلي كبي
أنواعها، كما استمع السيد الوزير الى عدد من املداخالت 
ــود والعمل مبا  ــل تكثيف اجله ــل احلاضرين من أج من قب

يخدم املصلحة العامة وسياسة وزارة الداخلية.

البينة الجديدة / علي شريف
ــة  زراع ــة  مديري ــاركت  ش
ــه  ــى متمثل املثن ــة  محافظ
ــي  ــج الوطن ــق البرنام مبنس
ــة في املديرية  لتنمية احلنط
ــادة  ــور علي عبد الس الدكت
ــة التي إقامتها دائرة  بالورش
ــة/ البرنامج  البحوث الزراعي
ــي لتنمية احلنطة في  الوطن
ــاون مع مديرية  بالتع العراق 
ــة  ــية والعتب ــة القادس زراع
ــية املقدسة بعنوان  العباس
استخدام الطائرات املسيرة( 
ــز )في خدمة محصول  الدرون
احلنطة وفي مجال مكافحة 
ــة وفي عملية  اآلفات الزراعي
تلخصت  ــث  حي ــميد  التس
ــى محاضرة حول  ــة إل الورش
ــذه  ه ــتخدام  اس ــة  كيفي
ــك  ــورة وكذل ــة املتط التقني
ــي  ف ــة  حقلي ــاهدة  مش
ــول كيفية  ــول ح ــد احلق اح
ــي  ف ــا  عملي ــتخدامها  اس
ــاف احلراري  مجال االستكش
وإجراء  ــا  ومكافحته لآلفات 
ــي  الورق ــميد  التس ــة  عملي
ــل حيث توفر هذه  للمحاصي
التقنية وقت وجهد وتكلفة 
ــا بالطرق األخرى حيث  قياس
تعتمد الكثير من البلدان في 

استخدام هذه الطائرات في 
الواسعة في مراقبة  احلقول 
احملصول وخدمته من عملية 
ــي  وف ــميد.  وتس ــة  مكافح
البرامج  ــن  اخروضم ــياق  س
ــة  زراع ــة  ملديري ــادية  اإلرش
ــم  قس ــى/  املثن ــة  محافظ
الزراعي. ــب  والتدري ــاد  اإلرش

ــادية للحد  اقيمت ندوة ارش
ــرض أنفلونزا  ــن اإلصابة مب م
ــع  م ــاون  وبالتع ــور  الطي
ــي  ــري ف ــفى البيط املستش
ــي الندوة  ــماوه وحاضرف الس
ــر  قيص ــري  البيط ــب  الطبي
ــري  البيط ــب  والطبي ــزام  ل
مت  ــث  حي ــر  عبداخلض ــني  جل
ــراض اإلصابة  التطرق إلى أع
الطيور  التعامل مع  وطريقة 
املصابة وضرورة التخلص من 
ــالكات إن وجدت بطريقه  اله
ــدم رميها  ــرق أو الدفن وع احل
ــازل واملناطق  ــي األنهر واملب ف
ــوفة.الندوة االرشادية  املكش
ــاء  وأعض ــس  رئي ــا  حضره
ــات  للجمعي ــام  الع ــاد  االحت
قسم  ــؤولي  ومس الفالحية 
ــدات  ووح ــة  احليواني ــروة  الث
الزراعي في الشعب  اإلرشاد 
ــة وعدد من املربني في  الزراعي

احملافظة.
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بغداد / البينة الجديدة

ــر العطا، مع  ــداد املهندس محمد جاب بحث محافظ بغ
ــغال العامة،  ــكان والبلديات واألش ــار واإلس ــرة اإلعم وزي
املهندسة نازنني محمد وسو، التعاون املشترك ومعاجلة 
املشاكل اخلدمية املتعلقة مبداخل العاصمة.وأكد السيد 
احملافظ، خالل اجتماع جرى في الوزارة، حتديد آلية العمل 
ــكان،  ــة اخلاصة بوزارة اإلس ــل الصالحيات اإلداري في نق
ــاريع التي في عهدتها.وأشار العطا إلى انه مت  واجناز املش
التباحث حول حتديد املشاكل التي تواجه مدخل بغداد- 

الوصل، ومعاجلتها بالشكل املطلوب.

واسط / البينة الجديدة 
ــة جلنتني فرعيتني  ــؤون االجتماعي افتتحت وزارة العمل والش
ــس الهيئة  ــط.وقال رئي ــي واس ــة ف ــة ذوي االعاق ــة رعاي لهيئ
ــذاً لتوجيهات وزير  ــه وتنفي ــف  التميمي أن ــام عبداللطي عص
ــؤون االجتماعية الدكتور عادل الركابي لتسهيل  العمل والش
ــي بغداد  ــام الهيئة ف ــني القس ــات املواطن ــيط مراجع وتبس
ــط جلنتني  ــم الهيئة في محافظة واس واحملافظات افتتح قس
ــيق مع احلكومة  ــي قضائي العزيزية واحلي والتنس فرعيتني ف
ــة اخلاصة بذلك وتخصيص  احمللية إلكمال اإلجراءات القانوني
ــة للعمل في تلك اللجان مع  ــة من املالكات الوظيفي مجموع

توفير جميع املستلزمات املطلوبة.
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ــائرون في البصرة بدر الزيادي،   ــف رئيس كتلة حتالف س كش
ــبت ، عن وجود ضغوط خارجية متارس على رئيس  امس الس
ــدام النافذة  ــى أحكام اإلع ــة لتأخير املصادقة عل اجلمهوري
ــادي ، إن  ــة. وقال الزي ــجون العراقي ــق االرهابيني في الس بح
”هناك ضغوط خارجية حتول دون تنفيذ احكام االعدام بحق 
ــني املتهمني  ــا أن ”أغلب االرهابي ــب“، مبين ــني األجان االرهابي
ــل ابناء  ــاركتهم في قت ــى داعش ومش ــاء إل ــا االنتم بقضاي
ــة ودول اجنبية“. ــعب العراقي هم من دول عدة خليجي الش

ــاع النيابية  ــو في جلنة االمن والدف ــب الزيادي وهو عض وطال
ــراع بتنفيذ املصادقة  رئيس اجلمهورية برهم صالح بـ“اإلس
على حكام االعدام للتخفيف عن كاهل الدولة اعباء مالية“. 
ــار الى أن أن ”تأخير املصادقة على تنفيذ احكام االعدام  وأش
ــل للجماعات  ــة أم ــب يعطي جرع ــني األجان ــق االرهابي بح

االرهابية تنفيذ ماربهم االجرامية بحق أبناء شعبنا“.

ــو الى رقابة  ــائرون عالء الربيعي ندع ــال النائب عن حتالف س ق
ــض التدخالت  ــة و نرف ــيادة الوطني ــاس بالس ــة دون املس دولي
ــة املعنية الوحيدة  ــي االنتخابات املبكرة ، وان اجله اخلارجية ف
ــتقلة ، وان مجلس  الدارة االنتخابات املبكرة هي املفوضية املس
ــم االعدام بحق االرهابيني  ــواب دائما ما يطالب بتنفيذ حك الن
ــم االعدام بحق  ــة بتنفيذ حك ــب رئيس اجلمهوري ــا نطال ، كم
ــون باخلير ونرفض  ــجون ينعم القتلة ، اذ ان االرهابيون في الس
ــية التي  ــع القتلة ، واجلهات السياس ــان م وقوف حقوق االنس
ــل العراقيني ، وبني ان رئيس  ــريكة بقت تدافع عن اجملرمني هي ش
ــتجواب بحجة اصابته  هيئة االعالم واالتصاالت تهرب من االس
ــهد انعقاد اجللسات  بكورونا ، مضيفا ان االيام القادمة ستش
ــتجوابات ، وبني ان  الفاسدون هم من جددوا  ــتمر باالس وسنس
ــتغرب صدور كتاب التجديد من  ــركات الهاتف النقال ونس لش
ــتجواب رئيس هيئة  ــب رئيس الوزراء ، واوضح ان ملف اس مكت
ــات القادمة  ــدول اجللس ــيكون على ج ــالم واالتصاالت س االع
ــيرا الى ان اغلب النواب متفقون على استجواب  للبرملان ، مش

رئيس هيئة االعالم واالتصاالت غيابيا في حال عدم حضوره.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية
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ــة  املالي ــة  اللجن ــو  ــا عض دع
ــر، امس  ــة جمال كوج النيابي
ــى  عل ــني  املعترض ــبت،  الس
ــتان باملوازنة الى  حصة كردس
ــة واحدة  ــى صيغ ــاق عل االتف
ــع حكومة  ــتها م يتم مناقش
االقليم.وقال كوجر ، ان املالية 
إدراج  ــى  ــت عل ــة عمل النيابي
ــة  ــن املوازن ــات ضم تخصيص
ملستحقات احملاضرين و العقود 
ــرائح  ــراء، اما باقي الش و االج
فانها لم تتمكن من تضمينها 
ــا ان  ــن بينه ــباب م ــدة اس لع
ــي  ــدا وه ــرة ج ــم كبي أعداده
بحاجة الى تخصيصات مالية 
ــم يتم ادراجهم  كبيرة جدا ول
ــن  ضم ــة  احلكوم ــل  قب ــن  م
املوازنة املرسلة منها، مبينا ان 
ــة تريد في نهاية  اللجنة املالي
ــى اجلميع  ــاف ان تنظر ال املط
كوجر،  متساوية.واضاف  بعني 
ان العجز في املوازنة كان كبير 
ــت عاجزة  ــدا واحلكومة كان ج
ــبب الظروف  ــره بس ــن توفي ع
ــا نذهب الى  ــة ما جعلن احلالي
تخفيض هذا العجز مبا يساوي 
٤٧ تريليون دينار، الفتا الى اننا 

املوازنة  مستمرون في صياغة 
ــك أبواب  ــت هنال ــال كان وبح
نستطيع ان نستفيد منها كـ 
ــمولني بقرار ٣١٥  منحة للمش
ــر جهدا  ــة لن تدخ فان اللجن
ــوص  اخلص ــذا  به ــم  لدعمه
ــم  له ــود  الوع ــدم  نق ان  ــا  ام
ــو غير  ــمولني فه ــم مش بانه

صحيح على اعتبار إنهم غير 
ــمولني اصال من احلكومة  مش
ولم يتم إرسال تخصيصاتهم 
ــا باألصل، لكننا رغم هذا  منه
ــتقبلهم  مس ــى  ال ــننظر  س
ان  ــع  املطاف.وتاب ــة  نهاي ــي  ف
ــن اللجنة  ــض بعيدين ع البع
املالية لكنهم يقدمون وعود ال 

تتعدى كونها وعود انتخابية، 
ــو البعد  ــا ه ــوا م دون ان يعلم
التشريعي وصالحيات مجلس 
ــف الشديد  النواب، لكن لالس
ــدات كثيرة  ــك مزاي ــان هنال ف
ــارع وتعطي امال  ــت الش اربك
ــل  ــك عم ــة و ترب ــود كاذب ووع

اللجنة املالية.

بغداد /

ــبت، عن  ــس الس ــة، ام ــوارد املائي ــت وزارة امل    اعلن
ــأن حصص العراق من  اجتماع مرتقب مع تركيا بش
نهر دجلة. الناطق الرسمي ل وزارة املوارد املائية علي 
ــات مع دول اجلوار  ــر قال ، أن ملف املفاوض راضي ثام
ــا او ايران او  ــواء مع تركي ــص املائية س ــأن احلص بش
ــوريا، يعد من امللفات احلكومية املهمة، الفتا الى  س
ان ملف املياه في العراق، شهد تطورا ايجابيا واضحا 
ــدة املاضية.وأضاف، أنه  ــالل امل ــني العراق وتركيا خ ب
متت تسمية وزير املوارد املائية مبعوثاً خاصا لرئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي وممثالً عنه مبوضوع ملف 
ــع اجلانب  ــى بروتوكول م ــع ايضا عل ــاه، وللتوقي املي
التركي سيضمن حصصا عادلة من مياه نهر دجلة، 
مبينا أن املبعوث اخلاص للرئيس التركي، اكد حرص 
ــان حصة عادلة ومنصفة للعراق من  بالده على ضم
ــني البلدين.وأوضح الناطق  ــتركة ب مياه األنهر املش
ــمي للوزارة، أن اخر اجتماع بني العراق وتركيا،  الرس
ــي، واتفق خالله  ــهر املاض ــي يوم ١٥ من الش كان ف
ــأن  على زيارة وفد فني تركي الى بغداد للتباحث بش
ــيزور  ــي، كما ان وفدا عراقيا س ــاء املركز البحث انش
انقره قريبا الستكمال اجراءات توقيع بروتوكول بني 
اجلانبني خاص بتنظيم حصص مياه نهر دجلة.ونوه 
ــع اجلانب االيراني ومخاطبات  بأن هناك تفاهمات م
ــدة القليلة  ــالل امل ــن اللقاءات خ ــمية وعددا م رس
املقبلة بشأن االنهر املشتركة، مؤكدا ان هذا امللف 

سيكون باجتاه ايجابي ملصلحة العراق.

بغداد /

اكد وزير املالية علي عالوي، امس السبت، وجود خلل كبير في العالقة بني بغداد واربيل وان 
ــار الى ان البنك املركزي والنقد الدولي عارضا  ــمركة ال تخضع للسلطة ، فيما أش البيش
ــام الفدرالية  ــزة ، ”انا مؤمن بتطبيق نظ ــال عالوي في مقابلة متلف ــعر الدوالر .وق رفع س
ــراف  االدارية واالقتصادية في العراق من اجل حل اخلالفات القائمة على ان تكون حتت اش
ــارج مفهوم الدولة  ــتان واحلكومة االحتادية هي خ ــة بني كردس ــاف ان ”العالق املركز“.واض
االحتادية حيث يتم بيع النفط من االقليم خارج اشراف الدولة االحتادية فضال عن انتشار 
ــتان واملناطق االخرى وهي خاضعة بشكل رسمي للمركز“،  ــمركة التي في كردس البيش
ــاء الوزراء السابقني يحاولون السكوت عن تلك اخلروقات الدستورية  مبينا ان ”اغلب رؤس
ــيتهم من الكتلة الكردية النيابية“.واشار الى عالوي الى ان “ البنك املركزي  ــبب خش بس
والنقد الدلي عارضا رفع سعر الدوالر اال انهما اقتنعا تدريجا بالفكرة وان رفع السعر اضر 
اجلميع اال انها في النهاية ستشجع املنتج الوطني وستقلل الفساد في مزاد العملة“.

بغداد /

بغداد /
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ــاع النيابية،  ــن والدف ــدت جلنة األم أك
ــاً من  ــبت، أن هناك توجه ــس الس ام
ــلحة  املس ــوات  للق ــام  الع ــد  القائ
وزارة  ــم  لدع ــي  الكاظم ــى  مصطف

ــى أن املوازنة  ــارت ال الدفاع ، فيما أش
ــة لكافة  ــت تخصيصات مالي تضمن
ــو اللجنة  ــزة االمنية.وقال عض االجه
بدر الزيادي، إن هناك توجهاً من القائد 
العام للقوات املسلحة ومن جلنة االمن 

ــم وزاة الدفاع  ــة لدع ــاع النيابي والدف
للتعاقد لشراء اجهزة وطائرات وسالح 
ــاع اجلوي. ــة والدف ــوة اجلوي ــاء الق لبن

ــت مناقلة  ــى أنه مت ــادي، إل ــار الزي وأش
بعض املبالغ لغرض دعم الدفاع اجلوي 

ــة، الفتا  ــش والقوة اجلوي ــران اجلي وطي
ــت تخصيصات  ــى أن املوازنة تضمن ال
ــة كافة.وأضاف  ــة لالجهزة االمني مالي
ــد دائما في  ــش تعتم ــات داع أن عصاب
ــة األلغام ونصب  ــا على زراع عملياته

ــات  ــع العملي ــا أن جمي ــن، مبين كمائ
ــى القضاء على  ــة وهو ما ادى ال مراقب
ــراق ووالي اجلنوب  ــمى والي الع ما يس
ــى  عل ــض  القب ــاء  والق ــاعديه  ومس

عشرات القيادات من داعش.

€â¢;]Ë÷¡;Ïfi°;◊Ë“çh;fl÷¬h;ÏËd]Ëfi’\;flŸ¯\
Ïu÷àˆ\;flŸ;ƒ\Ê›\;Ïl˜l;WÖd]ŒŸ;W

ــاع النيابية  ــن والدف ــو جلنة االم اعلن عض
النائب عبد اخلالق العزاوي، امس السبت، عن 
تشكيل جلنة عليا حلسم مقابر ٣ انواع من 
ــلحة العراقية.وقال العزاوي ،ان“ جلنة  االس
عليا شكلت في وزارة الدفاع من اجل حسم 
مصير مقابر ٣ انواع من االسلحة العراقية 
ــكرات الكبيرة  ــض املعس ــودة في بع املوج

وهي الدبابات وناقالت اجلند واملدفعية والتي 
ــابق“.واضاف العزاوي،ان“  تعود للجيش الس
اللجنة ستدرس ملف احياء تلك االسلحة 
ــا وماهي االموال  واالحتياجات الضرورية له
ــهد  الالزمة من اجل ادامتها العادته للمش
ــدا أن ”احياء  ــرى“، مؤك ــكري مرة أخ العس
تلك االسلحة ضرورة امنية لدعم القطعات 
العسكرية وخفض االنفاق املالي خاصة وان 

االسلحة بكميات كبيرة جدا“.وأشار الى أن 
”جلنة االمن والدفاع النيابية جادة في حسم 
ــتفادة  ــلحة الثالث واالس ــف مقابر االس مل
ــم اجلهد  ــن اجل دع ــكان م ــدر االم ــا ق منه
ــكرات  ــر في عدة معس العسكري“.وتنتش
عراقية كميات كبيرة من االسلحة العاطلة 
ومنها دبابات ومدفعية وناقالت جند اغلبها 

تعود للجيش السابق.

ــة مجلس النواب،  أكدت رئاس
 ٢٠٢١ ــاري  اجل ــام  الع ــة  موازن
مهمة جداً ملعاجلة التداعيات 
الناجمة عن األزمة املالية التي 
تواجه العراق، فيما استنكرت 
ــاز  النش ــوات  األص ــوم  لهج
ــة النيابية. على اللجنة املالي

وقالت الرئاسة ، إنها تستنكر 

ــنه أصوات  ــوم الذي تش الهج
ــة  ــة املالي ــد اللجن ــاز ض نش
النيابية ومحاولة عرقلة عملها 
ــي  وبالتال ــالها  إفش ــدف  به
ــدم متريرها  ــال املوازنة وع إفش
في مجلس النواب إلرباك عمل 
ــة عموماً في  ــة والدول احلكوم
ــذا الظرف العصيب الذي متر  ه
ــت، ان موازنة  به البالد.وأوضح

العام اجلاري ٢٠٢١، مهمة جداً 
الناجمة  ــات  التداعي ــة  ملعاجل
ــة التي تواجه  عن األزمة املالي
ــك التي  ــن جهة وتل ــراق م الع
ــريع قانون  جنمت عن عدم تش
ــي ٢٠٢٠،  ــام املاض ــة الع موازن
وما تسببت به جائحة كورونا 
ــى الواقع  ــلبية عل ــن آثار س م
الصحي واالقتصادي، الفتا إلى 

ــذه األصوات هو هو  أن هدف ه
إفشال السلطتني التشريعية 
ــا  وإظهارهم ــة  والتنفيذي
ــني  قادرت ــر  وغي ــني  ضعيفت
ــاء املوازنة.وطالبت  ــى إمض عل
ــية  السياس الكتل  ــة  الرئاس
ــا  توجهاته ــن  ع ــاح  بـاإلفص
بشأن املوازنة من خالل ممثليها 

في اللجنة املالية.

أعلن رئيس جلنة الطاقة والنفط النيابيَّة 
أن  ــبت،  الس ــس  ام ــي،  احللبوس ــت  هيب
ــط الوطنية  ــركة النف ــروع قانون ش مش
ينتظر التوصيت داخل البرملان.وعزا رئيس 
اللجنة، عدم التصويت على مشروع قانون 
ــركة النفط الوطنية إلى عدم اكتمال  ش
النصاب في اجللسة التي عقدت في ٢٧ من 
شهر كانون الثاني، مشيراً إلى أن القانون 

الذي أقر عام ٢٠١٧ جوبه باعتراض احملكمة 
ــه  جلنت أن  ــي،  احللبوس ــاف  االحتادية.وأض
استكملت التعديالت على الفقرات التي 
اعترضت عليها احملكمة االحتادية، متوقعاً 
ــركة  ــل قانون الش ــت على تعدي التصوي
الوطنية وتأسيس تلك الشركة في اقرب 
جلسة.وأوضح ان تأسيس شركة النفط 
ــركات  ــتضم اغلب الش الوطنية التي س
النفطية االنتاجية (شركة نفط البصرة، 

شركة نفط ذي قار، شركة نفط الشمال، 
ــط  ــركة نف ــان وش ــط ميس ــركة نف وش
ــركة احلفر واجزاء من  ــط وكذلك ش الوس
ــوزارة)  ــة داخل ال ــات العام ــض املديري بع
ــارب ٨٠  ــا مبا يق ــبء عنه ــيخفف الع س
ــيقتصر عمل الوزارة على رسم  باملئة وس
ــا تبقى لها  ــات النفطية وفق م السياس
ــات النفطية  ــع املنتوج ــركة توزي ــن ش م

والغاز وشركة سومو.
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بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ــبت، من موجة تفش جديدة  ــذرت وزارة الصحة، امس الس ح
ــم وزارة الصحة،  ــاء كورونا في العراق.وقال املتحدث باس لوب
ــجيل صوتي وزعه على وسائل اإلعالم  ــيف البدر، في تس س
ــراءات الوقائية  ــديد فأن عدم االلتزام باإلج ــف الش مع االس
ــي وباء كورونا من قبل املواطنني، ادى الى  للحيلولة دون تفش
عودة ارتفاع عدد االصابات بالفيروس في عموم مناطق البالد.

ــشٍ جديدة لوباء  ــم الوزارة من موجة تف ــذر املتحدث باس وح
كورونا في حال استمرار عدم االكتراث باإلجراءات الوقائية من 
ــائل االعالم إلى املساهمة الفعالة  قبل املواطنني، داعياً وس
ــروس وحتذير الناس من  ــر االصابة بالفي ــة من مخاط بالتوعي

خطورة الوضع الصحي في ظل االستهانة بالفيروس.
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ــاروا في مناشداتهم إلى  ــتثمرين اش ــمري، ان املس واضاف الش
ــم الى ضغوط وابتزاز كبير  ــبب في تعريضه ان هذا التأخير تس
ــدة وبعضها يدعي قربه من االمني، الفتا الى اننا  من جهات عدي
ــفافية مع هذه  ــرى ان هنالك ضرورة الى تعامل امني بغداد بش ن
ــة وان يدفع باجتاه  ــتثمارات املهمة في العاصم ــاريع واالس املش
ــة النزاهة  ــدل تعقيدها.وتابع اننا في جلن ــراءات ب ــهيل االج تس
نعمل على متابعة هذا امللف وبحال استمرار وجود التعقيدات 
ــة للوقوف على  ــي اللجن ــتضافة االمني ف ــنعمل على اس فس

االسباب وسيكون لنا موقف اكثر حزما خدمة لصالح العام.

ــي االنتخابات  ــزاب الكبيرة لن حتصل ف ــدي ان االح ــد الزبي   واك
املقبلة على ما حتلم به. في وقت قدم قائد طيران اجليش العراقي 
ــمير زكي حسني املالكي، امس السبت،  الفريق الطيار الركن س
ــي والوزراء والقادة  ــى رئيس الوزراء مصطفى الكاظم اعتذاره ال
ــفة في  ــتهداف منزله بعبوة ناس االمنيني وجاره اثر محاولة اس
ــمي انا الفريق الطيار  ــداد اخلميس املاضي.وقال املالكي باس بغ
ــمير زكي حسني املالكي وباسم عائلتي اقدم اعتذاري  الركن س
ــر الدفاع ووزير  ــلحة ووزي ــفي الى القائد العام للقوات املس واس
ــر  ــات والدوائ ــة القطع ــش وكاف ــس اركان اجلي ــة ورئي الداخلي
ــات االمنية واملقاتلة بكافة مستوياتها احلكومية و  واملوؤسس
ــي بغداد.وعزا املالكي  ــا في منطقة املنصور احمللة ٦١٥ ف جيرانن
اعتذاره الى أنه تسبب بالقلق واشغالهم بامور من املفروض لن 
حتدث، مشيرا الى أنه لم يتخذ اي اجراءات امنية لداره وعائلته، 
ولم يضع كرفانا وال حرسا وال سائقا وال عارضة احتراماً جليراننا 
ــن تثنينا هذه االفعال اجلبانة عن  ــزاء. ومنعاً لالزعاج.وتابع ل االع

حب العراق ومواصلة القتال ومحاربة الفساد.
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ــة،  الغازي ــباب  ــم ش ــق جن اتف
يوسف عتريس، بشكل مبدئي 
ــي، لالنتقال  ــع الكرخ العراق م
ــة  نهاي ــى  حت ــه  صفوف ــى  إل
ــم اجلاري، حسبما علم  املوس
ــافر إلى  ــد س ــس ق وكان عتري
العراق، مطلع األسبوع احلالي، 
ــة قصيرة  ــث خضع لتجرب حي
ــة،  ــات الكهربائي ــع الصناع م
ومن ثم الكرخ، الذي سينتقل 

ــا جنحت  ــه، بعدم ــى صفوف إل
ــع النادي، بانتظار  املفاوضات م
ــن  ــة م الدولي ــال  ــة االنتق ورق

الغازية.
وسيعير شباب الغازية الالعب 
للكرخ، بعد متديد عقده ملوسم 

إضافي.
ويأمل عتريس أن يشرف الكرة 
ــي انتقاله اجلديد،  اللبنانية، ف
ــة  ــة كروي ــر موهب ــث يعتب حي

صاعدة بشكل كبير.

القاسم يقهر نفط الوسط 
َّـ عقر داره

سولسكاير: يجب أن نسأل 
بوجبا عما فعله

قرار ميسي سان جريمان يستخف بقدرات برشلونة
يحسم مصري 

صالح

ــف الزوراء تعادال قاتال من ضيفه نفط  خط
ميسان، في املباراة التي أقيمت  في ملعب 
ــاب اجلولة الـ١٧ من  ــعب الدولي حلس الش
ــاراة لم تخل  ــاز. املب ــدوري العراقي املمت ال
ــوطيها، حيث سدد  من اإلثارة على مدار ش
ــة وحاول  ــت العارض ــني علي كرة عل حس
ــد الرزاق، لكن  ــان عبر أحمد عب نفط ميس

الشوط األول انتهى بالتعادل السلبي.
ــي الدقائق  ــاراة بإثارتها ف ــت املب واحتفظ
األخيرة من املباراة، حيث خطف العب نفط 
ــة ٧٩، عبر العبه  ــان هدفا في الدقيق ميس
ــزوراء بقوة ليعدل  جعفر كاطع. وضغط ال
النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل 
الضائع، لتنتهي املباراة بالتعادل اإليجابي 
ــده إلى النقطة ٣٢  ــع الزوراء رصي (٢-٢). ورف

ــان  ــي املركز الثالث، فيما رفع نفط ميس ف
رصيده إلى النقطة ٢٤ في املركز الثامن.من 
ــق النجف فوزا قاتال  جانب اخر خطف فري
ــاء اليوم  من مضيفه أمانة بغداد ٠-١، مس
ــاب اجلولة  ــة في ملعب بغداد، حلس اجلمع

١٧ من الدوري العراقي املمتاز. 
رغم أن املباراة كانت متكافئة في شوطها 
ــع  ــلبيا إال أن جمي ــى س ــذي انته األول ال
املؤشرات كان تؤكد أن املواجهة ستحسم 

بصعوبة. 
ــن خطف  ــة (كوني) م ــد لفت ــن أحم ومتك
ــة ٨٣، خطف به  ــي الدقيق ــدف متأخر ف ه
ــع النجف رصيده  ــوزا مثيرا.  ورف النجف ف
ــز اخلامس بينما  ــة ٢٩ في املرك إلى النقط
ــد النقطة ٢١  ــد رصيد أمانة بغداد عن جتم

في املركز العاشر. 

ــلبي  ــادل الس ــة التع ــت نتيج فرض
ــني  ــة الغرمي ــى مواجه ــها، عل نفس
الشرطة والكهرباء، ، في إطار اجلولة 
ــي املمتاز، على  ــن الدوري العراق ١٧ م

ملعب الشعب الدولي.
وكاد الشرطة أن يخطف األسبقية، 
ــد جبار  ــه محم ــدار مهاجم ــوال إه ل
ــوط  ــة جزاء في الش ــوكان، لركل ش

ــي مقارعة  ــاء ف ــح الكهرب األول.  وجن
ــاراة بالتعادل  ــرطة، لتنتهي املب الش

السلبي.
ــرطة رصيده إلى ٣٢ نقطة   ورفع الش
ــا، مقابل ٢٠  ــز الثاني مؤقتً في املرك

نقطة للكهرباء في املركز ١١.
ا  من جانب اخر حقق زاخو، فوزًا مهمً
ــماوة، بهدفني دون رد،  على  على الس

ــاب اجلولة ١٧ من  ــب زاخو، حلس ملع
الدوري العراقي املمتاز.

ــب  امللع ــة  بأرضي ــان  الفريق ــر  وتأث
ــث غابت  ــار، حي ــول األمط بعد هط
الشوط  لينتهي  الفنية،  ــات  اللمس

األول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، استغل مهاجم 
ــأ أحد العبي  ــاد أحمد، خط زاخو، زي

ــتقرت  ــديدة اس اخلصم، ليطلق تس
داخل الشباك في الدقيقة ٦٩.

ــجل الهدف  وعاد نفس الالعب ليس
الثاني في الدقيقة ٨٨.

ــده إلى ٢٧ نقطة في  ورفع زاخو رصي
ــد رصيد  ــس، فيما جتم ــز اخلام املرك
ــي املركز  ــماوة عند ١٦ نقطة ف الس

السادس عشر. 
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مزهر كاظم اِّـحمداوي

 *في الغالب ان رياضيينا,وباالخص, جنوم كرة القدم , يتسابقون على تقليد 
ــب خاصة النجوم  ــلوك وحركة وموضات الالعبني االجان ــا يتعلق بس كل م
ــا االيجابيات ام  ــة تغلب فيه ــت هذه التبعي ــواء كان ــهورين منهم س املش
ــب مع اجملتمع العراقي وتقاليده , اال  ــب وما ال يتناس ــلبيات وما يتناس الس
ــاءة واضحة  ــكل اس ــذا يبقى ضمن حقوق احلرية الفردية ما دام ال يش ان ه
ومباشرة لالخرين..لكن الغريب  هو ان هنالك اخالقيات يتمتع بها الالعبون 
االجانب برغم كل ما حتمله سولكياتهم من سلبيات .هذه االخالقيات تبدو 
ــد كبير عن العبينا احملليني وبدرجة او اخرى عن بعض الالعبني  غائبة الى ح
ــى نقطة مهمة واحدة  ــير ال ــرب اذ يتجاهلون او يتعمدون جتاهلها.ونش الع
ــب من ناد الى اخر  ــا هذا, وهي عندما ينتقل الع ــا وهو ما يتعلق مبقالن منه
ــابق هدفا  ــجل العب النادي الس ــاراة معينة ويس ــان في مب ــل النادي ويتقاب
ــدف احترامنا منه لناديه االول  ــد ميتنع عن االحتفال بهذا اله لفريقه اجلدي

وجماهير ذلك النادي الذي كان ضمن صفوفه يوما ما.
ــم يكن ضمن  ــني) ل ــان الالعب ( امين حس ــع العبينا ف ــا بجمي ــع اعتزان *م
ــتدعاءه ليمثل املنتخب  ــارات املدرب كاتانيتش لفترة طويلة حتى مت اس خي
ــتوى في املباريات التي  ــرا وهو حق طبيعي, فقدم عروضا متفاوتة املس مؤخ
ــكل   ــني انه احتفل بش ــر على امين حس خاضها مع املنتخب, اال ان ما يؤش
ــن االحترام من ناديه  ــفي غليله بطريقه خلت م ــي على انه اراد ان يش يوح
ــجل في  ــابق  متنكرا ملا قدمه النادي له من احتضان ورعاية عندما س الس
ــدوري ثالثة اهداف  ــق النفط, في اجلولة ٢٦ من ال ــابق, فري مرمى فريقه الس
ــزاء, وهو ما ال  ــوع اربعة كان منها ضربة ج ــمى(هاتريك)  من مجم او مايس
ــال من ناد الى ناد حق  ــع الذوق العام ,على االقل, فاذا كان االنتق ــى م يتماش
ــتقبله وجنوميته واملردود املالي اال  ــي جلميع الالعبني حيثما يجد مس طبيع
ــجل عليه  ــابق ويحتفل بالتس ــرر ان يتنكر الفريق لناديه الس ــك ال يب ان ذل
ــار احملترفني في االندية االوربية  ــاهدنا كثير من جنوم كرة القدم الكب .لقد ش
ــابق ال  ــجل في مرمى ناديه الس ان الالعب عندما ينتقل من ناد الى ناد ويس
ــابق وزمالءه في ذلك النادي.. يحتفل اطالقا بهذا الهدف احتراما لناديه الس
ــام الراوي  ان هذا املوقف يذكرنا مبوقف العراقي االصل املتجنس قطريا (بس
ــا في مرمى املنتخب العراقي في  ــجل هدف )العب املنتخب القطري الذي س
ــيا العام املاضي واحتفل بطريقة هستيرية سمجة لم يراعي  بطولة امم اس
ــتدعاءه للعب في  ــم  تربطه بوطنه ذلك انتقاما منه لعدم اس ــا اية قي فيه
املنتخب العراقي قبل جتنسه السباب قد تندرج حتت امور فنية ورؤية املدربني 
ــه نتائج احملادثات  ــني. * لم اطلع على ما الت الي ــتدعاء اوعدم الالعب في اس
ــم الصاعد( محمد داود) وبني  ــي وصفت ب(الودية) بني العب النفط النج الت
ناديه بعد ان اكد على رغبته مبغادرة النادي لالحتاق باحد االندية اجلماهيرية 
ــبب وضحه هو في احدى لقاءاته السابقة القريبة في برنامج  املعروفة لس
ــز دائما على العبي  ــي املنتخبات الوطنية ترك ــي بقوله:ان عيون مدرب رياض
ــه يريد ان يلتحق  ــام بالعبي الفرق االخرى وان ــرق اجلماهيرية دون االهتم الف
باملنتخب الوطني كحق طبيعي له ملا ميتلك من مؤهالت يراها تسمح له ان 
يكون احد اعمدة املنتخب الوطني ..لقد كنا نؤكد على احقية  هذا الالعب 
للتواجد في صفوف املنتخب الوطني وقد مت فعال استدعاءه مؤخرا من قبل 
ــوط الثاني من  ــارك في الش ــيد كاتانيتش وش مدرب منتخبنا الوطني الس
ــاهم من خاللها  مباراتنا الودية مع املنتخب الكويتي وقدم عروضا طيبة س
ــد محمد داود  ــود قوله للنجم الصاع ــد اهداف االفوز.ما ن ــجيل اح في تس
ــد حتقيق وهو اللعب ضمن صفوف  ــو ان الهدف الذي كنت تريد حتقيقه ق ه
املنتخب الوطني ولهذا يصبح من االلتزام االدبي عليك ان تستمر مع ناديك 
االم الذي احتضنك وشارك ايضا في الدفاع عن حقك بالوجود في تشكلية 
املنتخب الوطني.واود ان اذكر جميع العبينا ان االخالص للنادي االم له قيمة 
ــريبات  ــاطيركرة القدم العاملية..  ففي تس ــة واخالقية حتى عند اس معنوي
ــيدفع لنجمه االسطورة ميسي,  ــبانية ان نادي برشلونة س الصحافة االس
٣٧ مليون يورو دفعة اولى من اصل ٧٨ مليون يورو كمنحة لالعب سواء جدد 
ام لم يجدد عقده في شهر حزيران املقبل ذلك مقابل اخالص الالعب لناديه 
ــدوري احمللي وفي  ــنني وقاده النتصارات كثيرة في ال ــرات الس على مدى عش

دوري ابطال اوربا وبطوالت اخرى.

الوفاء ال الجفاء ايها 

الرياضيون!
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طبيبة مارادونا النفسية تمثل أمام النيابة َّـ تهمة جديدة

ــار  جون ــي  أول ــي  النرويج ــاد  أش
ــتر  مانشس ــدرب  م ــكاير،  سولس
ــي  ــد، بقدرات العبه الفرنس يونايت

بول بوجبا، خالل املوسم احلالي.
ــي تصريحات  ــكاير، ف وقال سولس
أبرزتها صحيفة «ميرور» البريطانية: 
ــتقبل بول  ــأن مس «التكهنات بش
ا. لدينا حوار  ــتكون موجودة دائمً س
جيد ومفتوح معه، لكن ما نتحدث 

عنه سيظل سريًا».
ــعيد بتركيزه، وألنه  وأضاف: «أنا س
ــعور  ــكل جيد، ولديه ش يلعب بش
ــول وهو  ــم أن ترى ب ــذا مه ــع. ه رائ
ــاء ارتداء  ــتمتع بكرة القدم أثن يس

قميص يونايتد».
ــل محادثاتنا  ــب أن تظ ــع: «يج وتاب
ــي أرى بوجبا  ــرية بالطبع. لكنن س
ــد طوال  يونايت ــتر  ــب مانشس الع
ــي فترتني،  ــد كان هنا ف ــت. لق الوق
حيث جاء كطفل وتعرف على تاريخ 
ــل  ــل األفض ــد اآلن فع ــادي، ويري الن

ملساعدة الفريق».
ــل: «إنه يهتم بفريقه ويحاول  وواص
ــخص  ا مثل أي ش ــون ناجحً أن يك

ــور بوجبا؟ أعتقد  آخر». وأردف: «تط
ــأل بول عما فعله.  أنه يجب أن تس
لقد درس األمر، وعمل بجد واستعاد 

لياقته البدنية».
ــيئًا  س ــا  عامً ــاش  «ع ــتطرد:  واس
ــم املاضي بسبب اإلصابات،  باملوس
ــم وتلقى  ــذا املوس ــب ه ــا أصي كم
ــه يعمل بجد،  ــا، لكن عدوى كورون
ويلعب في فريق يلعب بشكل جيد. 

إنه مصدر إلهام كبير للجميع».
ــامة كبيرة،  وأمت: «لدى بوجبا ابتس
ــرة ألنه  ا كبي ــت دائمً ــا ليس لكنه
ــر  ــران األمس تأثر عندما خس في م
ا، إال أنه  ــعيدً ــن س ــم يك ــه ول فريق
اليوم مستعدا لالنطالق مع الفريق 

مرة أخرى».

يلعب 

األرجنتيني 
ــي،  ميس ليونيل 
قائد برشلونة، دورًا كبيرًا 
ــتقبل  ــم مس رس ــي  ف
ــد صالح،  املصري محم
ــالل  خ ــول،  ليفرب ــم  جن

املوسم املقبل.
ا لصحيفة «ماركا»  ووفقً
ــال  ري ــإن  ف ــبانية،  اإلس
مدريد يستهدف ضم 
ــان مبابي، جنم  كيلي
باريس سان جيرمان، 
خالل املوسم املقبل، 
ــه  يعرض أن  ــرط  بش
ــي  الفرنس ــادي  الن

للبيع.
وأشارت إلى أن هذا األمر 
ــن يتحقق، إال إذا تعاقد  ل
سان جيرمان مع ميسي 
ــو الصيفي  ــي امليركات ف

مجانًا.
ــذا األمر  ــت أن ه وأوضح
ا  سيكون مكسبًا مزدوجً

للميرجني، بعد أن يخسر 
ــلونة)  (برش ــه  منافس
ــا  ــي، بينم ــالح ميس س
ــد  ــال مدري ري ــب  يكتس
بالتعاقد  جديدة  إضافة 

مع مبابي.
ــة  الصحيف ــت  وقال
اإلسبانية، إنه في حالة 
ــيناريو  الس ــق  حتق عدم 
ريال  سيتحرك  السابق، 
ــور من  ــى الف ــد عل مدري
أجل ضم صالح بدالً من 

مبابي.
أن صالح يحظى  وذكرت 
بإعجاب كبير في النادي 
ــتتحول  لذا س ــي،  امللك
ــال  ري ــلحة  أس كل 
ــاز هذه  ــد صوب إجن مدري

الصفقة.
ــذه املرة األولى  وال تعد ه
ــا  خالله ــط  يرتب ــي  الت
صالح بريال مدريد، لكن 
ــادي  ــاول الن ــبق أن ح س
ــي ضمه في صيف  امللك

.٢٠١٨

ــط بنتيجة (٣-٢)، على ملعب  ــم فوزا ثمينا أمام نفط الوس حقق القاس
النجف الدولي، حلساب اجلولة السابعة عشر من الدوري العراقي املمتاز.  
ــي الدقيقة (١٤)،  ــط عبر حيدر أحمد ف ــريع لنفط الوس رغم التقدم الس
ــد في الدقيقة  ــن ركلة حرة نفذها عباس عب ــم عاد للمباراة م إال القاس
ــالن حنون في  ــية رس ــاد للتقدم برأس ــط وع ــط الوس ــط نف (١٧). وضغ
ــوط األول بتقدم نفط الوسط بهدفني مقابل  الدقيقة (٢٣)، لينتهي الش
ــم وأهدر فرصة ال تصدق  ــط القاس ــوط الثاني نش هدف واحد. وفي الش
ــدد الكرة فوق  ــك الكرة لكن علي محمد س بعد أن أخطأ احلارس في مس
ــم هدف التعادل، عن طريق العبه علي محمد في  العارضة. وأحرز القاس
ــود املباراة لنقطة الصفر. وفي  ــة (٦٥)، لتصبح النتيجة (٢-٢) وتع الدقيق
الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، سجل القاسم هدفا ثالثا من 
ركلة حرة، نفذها أحمد نعيم ليخطف ثالث نقاط. ورفع القاسم رصيده 
ــابع عشر، بينما جتمد رصيد نفط الوسط  إلى النقطة ١٥ في املركز الس

عند ٢٩ نقطة في املركز الرابع.

ــوف، الطبيبة  مثلت أوجستينا كوساتش
النفسية التي كانت تعالج دييجو أرماندو 
ــي العام في  ــب املدع ــام مكت ــا، أم مارادون
ــيدرو، لتلقي إخطار بالتحقيق  ــان إيس س
ــم التزوير بعد اتهامها بالتصديق  في مزاع
على أن جنم كرة القدم الراحل كان بصحة 

جيدة دون أن تفحصه.
ــب مصادر من النيابة، فإن الطبيبة  وبحس
ــي هذه  ــهادة ف ــم تدل بأي ش ــية ل النفس
ــوف، إلى جانب  ــة.وكانت كوساتش اجللس
ــدو لوك، يخضعان  ــراح األعصاب ليوبول ج
ــي الذي يحاول  ــل للتحقيق القضائ بالفع
ــد ما إذا كان هناك أي نوع من اإلهمال  حتدي
ــاة مارادونا عن عمر  الطبي فما يتعلق بوف
ــرين ثان بسبب  ٦٠ عاما في ٢٥ نوفمبر/تش
سكتة قلبية، ما قد يؤدي إلى توجيه تهمة 

القتل غير العمد.

ــي  ــهادة الت ــول الش ــؤاله ح ــى س وردا عل
أصدرتها كوساتشوف، استبعد محاميها 
ــزورة»،  ــون «م ــوك أن تك ــادمي ميشانتش ف
ــو ما إذا  ــته ه ــا يتم مناقش ــح أن «م وأوض
ــع: «كل  ــع أم ال».وتاب ــس الواق ــت تعك كان
ــوف  ــا الطبيبة كوساتش ــة صاغته وثيق

ــت  ــي كان ــة) الت ــة (الصحي ــس احلال تعك
ــأن مارادونا كان  ــق ب ــكل وثي ــة بش مقتنع
ــن من ناحية  ــك الوقت»، لك ــا في ذل عليه
ــال وجود خطأ في تواريخ  أخرى، أقر باحتم
التي  ــخيصات  بالتش يتعلق  الوثائق.فيما 

ــا  ــارة مارادون ــوف دون زي ــا كوساش أجرته
ــخصيا، برر محاميها ذلك بأنه مت متكني  ش
ــارات والوصفات الطبية من خالل  االستش
ــي إطار  ــة ف ــة مختلف ــائل تكنولوجي وس

العالج عن بعد.

صحفي،  ــر  تقري ــف  كش
امس السبت، عن األجواء 
ــس  مالب ــة  غرف ــل  داخ
ــان  س وباريس  ــلونة  برش
مواجهة  ــل  قب ــان،  جيرم
نهائي  ثمن  الفريقني، في 

دوري أبطال أوروبا.
ــا لصحيفة «موندو  ووفقً
ــو»، فإن الغضب  ديبورتيف
ــل غرفة مالبس  يزداد داخ
ــبب  بس ــلونة،  برش
ومدربي  تصريحات العبي 
ــم ليونيل  ــس، عن ض باري

ميسي قائد البارسا.
يرون  ــم  أنه إلى  ــارت  وأش
الضغط  ــث  يبع ــس،  باري
ــالل  خ ــن  م ــلونة  لبرش
التصريحات على منافس 

ال  ــل،  خج دون  ــر  مباش
ــي  ــيما وأن عقد ميس س
ينتهي في الصيف املقبل، 
إذا  ــات  عقوب ال  ــي  وبالتال
ــط البرغوث بأي فريق  ارتب

اآلن.
أن  الصحيفة  ــت  وأوضح
ــلونة،  العبي ومدربي برش
ــان  ــرون أن ما يفعله س ي
ــرام  احت ــدم  ع ــان،  جيرم

للفريق الكتالوني.
على اجلانب اآلخر، فإن نية 
ــن التصريحات  ــس م باري
عن ميسي، غير واضحة، 
ــو  ــدف ه ــواء كان اله س
ــوث لالنتقال  ــراء البرغ إغ
أو  ــراء،  ــة األم ــى حديق إل
زعزعة استقرار أهم العب 

ــق املنافس قبل  في الفري
مواجهتي دوري األبطال.

ــدى  ــواء ل ــرت أن األج وذك
أن  ــى  إل ــير  تش ــس،  باري
إقصاء برشلونة لن يكون 
ا، بسبب املشاكل  معقدً
ــادي،  للن ــة  الداخلي
ــي مع  ــاكل ميس ومش
ــد،  ــس والعق البورفاك
ــة إلى إصابة  باإلضاف
جيرارد بيكيه وأنسو 
ــكاب  وارت ــي،  فات
ــد  للعدي ــق  الفري

ــاء  األخط ــن  م
الدفاعية.
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البينــة   / امســرتدام/ وكاالت 
الجديدة

ــة اجلنائية  ــاة احملكم ــدر قض  أص
ــس االول اجلمعة  ــة قرارا ام الدولي
ــا  ومقره ــة  احملكم ــأن  ب ــي  يقض
ــة على  ــة قضائي ــا والي ــاي له اله
جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في 
ــطينية مما يفتح  ــي الفلس األراض
ــق محتمل وذلك  ــال أمام حتقي اجمل
وتنديد  ــرائيل  ــراض إس اعت ــم  رغ
ــاة إن القرار  ــنطن.وقال القض واش
استند على قواعد االختصاصات 
ــوص عليها في  ــة املنص القضائي
وثائق تأسيس احملكمة وال يشمل 
ــد وضع دولة أو  أي محاولة لتحدي
ــرائيل  حدود قانونية. ورفضت إس
الوالية القضائية للمحكمة وهي 
ليست عضوا في احملكمة.وكانت 
ــة للمحكمة فاتو  ــة العام املدعي
ــون األول  ــي كان ــت ف ــودا قال بنس

ــا معقوال  ــاك «أساس ٢٠١٩ إن هن
لالعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت 
ــي الضفة الغربية، مبا  أو ترتكب ف
في ذلك القدس الشرقية وقطاع 
ــرائيلي  غزة».ووصفت اجليش اإلس
ــطينية  الفلس ــات  واجلماع
ــة املقاومة  ــل حرك ــلحة مث املس
ــاة  كجن ــاس)  (حم ــالمية  اإلس
ــن القضاة  ــت م ــني. وطلب محتمل
ــا إذا كان الوضع يقع  ــي م البت ف
ــة قبل  ــاص احملكم ــن اختص ضم
ــمي. ورد القضاة  ــح حتقيق رس فت
ــوم اجلمعة  ــر الي ــم نش ــي حك ف
ــة  ــن والي ــع ضم ــع يق ــأن الوض ب
«ميتد  ــوا  القضائية.وقال ــة  احملكم
ــي الوضع  ــة ف ــاص احملكم اختص
ــي  األراض ــى  إل ــطني...  فلس ــي  ف
ــرائيل منذ عام  ــا إس ــي حتتله الت
ــزة والضفة الغربية،  ١٩٦٧ وهي غ
ــرقية». ــك القدس الش ــا في ذل مب

ــن رايتس  ــت منظمة هيوم ووصف
ــرار بأنه «بالغ األهمية».  ووتش الق
ــارة  بلقيس جراح مستش وقالت 
برنامج العدالة الدولية باملنظمة 
إن القرار «يقدم أخيرا بعض األمل 
ــة لضحايا  ــي العدال ــي ف احلقيق

ــف قرن  ــرة بعد نص ــم خطي جرائ
ــال  ــن العقاب».وق ــالت م ــن اإلف م
ــرائيلي بنيامني  رئيس الوزراء اإلس
نتنياهو «احملكمة تتجاهل جرائم 
احلرب احلقيقية، وتتعقب بدال من 
ــد له نظام  ــرائيل وهي بل ذلك إس

ــم  ــدس حك ــوي يق ــي ق دميقراط
ــوا باحملكمة»،  القانون وليس عض
مضيفا أن إسرائيل «ستحمي كل 
مواطنيها وجنودها» من املقاضاة. 
ــة بقرارها هذا تُضعف حق  احملكم
الدول الدميقراطية في الدفاع عن 
ــيخ  ــني الش ــها».وقال حس نفس
ــلطة  ــؤون املدنية بالس ــر الش وزي
ــدة على  ــي تغري ــطينية ف الفلس
ــة  اجلنائي ــة  احملكم ــرار  «ق ــر  تويت
دولة  ــطني  باعتبار فلس ــة  الدولي
ــا  روم ــدة  معاه ــب  مبوج ــو  عض
ــر  بالنظ ــة  احملكم ــاص  واختص
ــة باألراضي  ــائل املتعلق في املس
التي  ــكاوي  والش ــطينية  الفلس
ترفعها السلطة، هو انتصار للحق 
والعدالة واحلرية وللقيم األخالقية 
ــس الوزراء  ــي العالم».ورحب رئي ف
ــطيني محمد أشتية مس  الفلس
ــة الدولية  ــالن احملكمة اجلنائي بإع

ــمل  أن اختصاصها القضائي يش
ــة،  ــطينية احملتل ــي الفلس األراض
معتبرا أنه «انتصار للعدالة».وقال 
ــه وكالة  ــت عن ــتية كما نقل اش
ــمية  الرس ــطينية  الفلس األنباء 
(وفا) إن «القرار الصادر عن احملكمة 
ــار  انتص ــو  ه ــة  الدولي ــة  اجلنائي
ــانية ولقيم احلق  للعدالة ولإلنس
ــاف لدماء  ــة، وإنص ــدل واحلري والع
أن  ــاف  ولذويهم».وأض ــا  الضحاي
ــي اجلرائم  ــالة ملرتكب ــرار «رس الق
بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم 
ــن العقاب»،  ــن يفلتوا م ــم ل وأنه
ــريع  «بتس ــة  احملكم ــا  مطالب
امللفات  ــة في  إجراءاتها القضائي
ــي تتضمن  ــة أمامها والت املرفوع
ــرائيل  ــم التي ارتكبتها إس اجلرائ
ــنتها على  ــروب ش ــالل ثالث ح خ
ــى ملفي  ــة إل ــزة، إضاف ــاع غ قط

األسرى واالستيطان».

البينــة   / / وكاالت  واشــنطن 
الجديدة

ــن  م ــة  الدولي ــاوف  اخمل ــد  تتصاع  
ــعة  ــة حيازة إيران ملواد مش إمكاني
امتالك  ــن  ــا م ــطارية متكنه وانش
سالح نووي ما يهدد املنطقة برمتها 
في وقت ال تزال فيه ادارة بايدن متارس 
سياسة لينة قائمة على تخفيف 
وول  كشفتصحيفة  الضغوط.وقد 
ــرح به ٣  ــتريتجورنال وفق ما ص س
ــبت ان املفتشني  دبلوماسيني الس
االمميني عثروا على اثار ملواد مشعة 
ــران. ــبوهني باي ــني مش ــي موقع ف

ــواد  ــار امل ــة ان اث ــت الصحيف وقال
ــن ان يكون  ــن املمك ــعاعية م اإلش
ــران المتالك  ــعي اي ــى س ــال عل دلي
ــالح نووي واعاد التساؤالت حول  س

ــة. االيراني ــة  النووي ــات  الطموح
ــل  ــق نف ــة وف ــفت الصحيف وكش
املصدر ان اخلبراء واملفتشني حتصوا 
ــدة وموثوقة  ــات جدي ــى معلوم عل
حول وجود أنشطة نووية غير معلن 
عنها ومثيرة للشبهة.وأفاد اخلبراء 
ان العينات التي أخذت من موقعني 
مشبوهني خالل عمليات التفتيش 
ــل الوكالة  ــن قب ــت م ــي أجري والت
الدولية للطاقة الذرية أكدت وجود 
ــعة وهو ما يدين ايران في  مواد مش
محاولة القيام بانشطة مشبوهة 
ــد العمل على صناعة  تصل الى ح
اسلحة نووية.ونفى الدبلوماسيني 
ــواد التي عثروا  علمهم بطبيعة امل
ــني  ــي املوقع ــون ف ــا املفتش عليه
ــد الدول  ــة لم تبلغ بع لكن الوكال

بنتائج  ــووي  الن ــاق  باالتف ــة  املعني
ــاالت مع  ــك اتص ــاث وان هنال األبح
ــيرات. ــب االيراني لتقدمي تفس اجلان
ــم إصرار  ــذه التطورات رغ ــي ه وتأت
إيران رفض شرط الرئيس األميركي 
ــاق النووي  ــدن للعودة لالتف جو باي

ــى رفع  ــة ال ــنة ٢٠١٥ اوال داعي لس
ــس  الرئي ــا.وكان  عليه ــات  العقوب
االميركي السابق دونالد ترامب قرر 
ــحاب من االتفاق سنة ٢٠١٨  االنس
ــديد العقوبات على ايران لكن  وتش
اإلدارة اجلديدة خبرت مسارا اخر بني 

ــع احللفاء االوروبيني  على التعاون م
والعمل على التهدئة بتعيني روبرت 
مالي مبعوثا اميركا الى ايران.لكن 
ــدات رمزية جدا  ــاوزت تعه ــران جت اي
ــاق، حيث زادت طهران  مبوجب االتف
ــب اليورانيوم إلى  ــتوى تخصي مس
٢٠ باملئة في خطوة صغيرة لكنها 
ــتوى ٩٠ باملئة  تقربها أكثر من مس
ــكري  ــتخدام العس املطلوب لالس
ــص على نحو  ــي تقلّ ــي، فه وبالتال
ــازة املواد  ــة احملددة حلي خطير املهل
ــة  لصناع ــة  الالزم ــطارية  االنش
احلالي  ــبوع  الذرية.واالس ــة  القنبل
طالب زير اخلارجية األميركي أنتوني 
ــكيل فريقا  ــي، بتش ــن، مال بلينك
ــول خطوات  ــات ح ــدمي مقترح لتق
واشنطن املقبلة جتاه طهران.وحذر 

ــر اخلارجية األميركي مؤخرا، من  وزي
ــران قنبلة نووية مع  ــرب امتالك إي ق
ــاق النووي. ــرق االتف ــتمرارها خ اس

ــا  ــدة قلقه ــات املتح ــدت الوالي واب
ــران صاروخا قادرا على  إزاء إطالق إي
رة  ــذّ ــي، مح ــر اصطناع ــل قم حم
ــأنها أن تعزز  ــن ش ــأن التجربة م ب
ــانة الصاروخية اإليرانية في  الترس
وقت تقترب الدولتان من العودة إلى 
املسار الدبلوماسي.كما ذكر تقرير 
من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ــران بدأت  ــدول األعضاء أن إي ــى ال إل
ــب اليورانيوم في مجموعة  تخصي
ــرد املركزي  ــزة الط ــن أجه ــة م ثاني
ــأة  ــي منش ــورة <آي.آر-٢ إم> ف املتط
ــي انتهاك  ــت األرض في نطنز، ف حت

التفاقها مع قوى عاملية.

موسكو/ وكاالت / البينة الجديدة
ــة طرد  ــس االول اجلمع ــكو ام ــت موس  أعلن
ــاركة  ــيني أوروبيني التهامهم باملش دبلوماس
ــي نافالني  ــة ألليكس ــرات داعم ــي تظاه ف
ــاد األوروبي أن  ــد االحت ــد تأكي ــاء ذلك بعي وج
ــتوياتها»  ــيا «في أدنى مس العالقات مع روس
ــجنه.وبعد  ــارض وس املع ــميم  ــة تس نتيج

ــاعات من احملادثات بني وزير خارجية االحتاد  س
ــي  األوروبي جوزيب بويل ووزير اخلارجية الروس
ــيا مغادرة ثالثة  سيرغي الفروف، طلبت روس
دبلوماسيني من أملانيا وبولندا والسويد.وأدان 
ــدة» و»رفض مزاعم روسيا»  بوريل القرار «بش
ــارة  ــبابه، في حني اعتبرت املستش حول أس
ــركل أنه «غير مبرر».وأعلن  األملانية أنغيال مي
ــي  ــرون «ف ــل ماك ــي اميانوي ــس الفرنس الرئي

قضية نافالني، أدين بأشد العبارات ما حصل 
ــميم  ــن البداية حتى النهاية (...) من التس م
إلى اإلدانة واليوم طرد الدبلوماسيني األملاني 
ــيا»،  ــويدي، الذي قررته روس والبولندي والس
ــن الضرر الذي  ــو بدورها م ــا حذرت وارس فيم
رت  سيلحقه القرار بالعالقات مع روسيا.وقدّ
ــي  ــاركتهم ف ــية أن مش ــلطات الروس الس
ــة في ٢٣ كانون الثاني»  جتمعات «غير قانوني

دعما ألليكسي نافالني في سان بطرسبورغ 
ــع  ــق م ــة وال تتواف ــر مقبول ــكو «غي وموس
اإلعالن  الدبلوماسية».ويوضح هذا  صفتهم 
ــي حني أدان  ــيا واألوروبيني، ف ــر بني روس التوت
ــي وقمع  ــجن نافالن ــكو س ــل من موس بوري
ــع املعارض  ــة له.ويخض ــرات الداعم التظاه
ــن امس االول  ــي للمحاكمة اعتبارا م الروس
ــه فيها  ــهير يواج ــة تش ــي قضي ــة ف اجلمع

عقوبة السجن، بعد أيام من إدانته بالسجن 
ــددت بها  ــنوات في عقوبة ن ــة ثالث س لقراب
الدول الغربية.وقال بوريل أمام نظيره الروسي 
ــا  ــد أن عالقاتن ــن املؤك ــروف «م ــيرغي الف س
ــي جعلتها في  ــدة وقضية نافالن متوترة بش
أدنى مستوياتها»، مكررا «الدعوة إلى اإلفراج 
ــأن  عن نافالني وإلى إطالق حتقيق حيادي بش

تسميمه».

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
ــال النائب العام التمييزي في   أح
لبنان غسان عويدات إلى سويسرا 
النتيجة األولية لطلب املساعدة 
ــن األخيرة  ــة املقدمة م القضائي
حول التحقيق مع حاكم مصرف 
ــالمة الذي يشتبه  لبنان رياض س
ــن مبالغ ضخمة  ــه حول وآخري ان
ــرية في  بالدوالر للبنوك السويس
ــاد دفع ببراءته فيها. قضية فس

ــابيع  ــذا التطور بعد أس ويأتي ه
ــلطات  ــن طلب تقدمت به الس م
ــرا إلى وزارة  القضائية في سويس
ــأن حتويالت  ــدل اللبنانية بش الع
ــم حاكم مصرف لبنان  ارتبط اس
رياض سالمة بها.وذكرت الوكالة 
ــي لبنان أن  ــالم ف ــمية لإلع الرس
القضية تتمثل في تبييض أموال 
ــارج، مقامة من  ــا في اخل وإيداعه
ــري  السويس العام  ــب  النائ قبل 
ــقيقه  وش ــالمة  س ــق  بح
ــي  القاض ــاعدته.وطلب  ومس
ــده  تزوي ــل  املقاب ــي  ف ــدات  عوي
ــتندات املتوفرة لدى اجلانب  باملس

ــم تزويد  ــري، على أن يت السويس
ــتندات من  اجلهة املطالبِة باملس
مصرف لبنان والهيئات املصرفية.
ــارف اللبنانية قيودا  وتفرض املص

على السحب من الودائع بالدوالر، 
في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية 
أدت إلى تفجر احتجاجات واسعة 
ــرين األول ٢٠١٩.واخلميس  في تش

ــاء اللبناني  ــه القض ــي وج املاض
ــاءة  تهمة اإلهمال الوظيفي وإس
ــاض  ــرف ري ــم املص ــة حلاك األمان
ــة حتقيقات  ــالمة على خلفي س
ــوال بالدوالر.وفي  ــق بهدر أم تتعل
ــتدعى  ــي، اس ــون األول املاض كان
القضاء سالمة إثر فتح حتقيقات 
ــدر احلاصل  ــأن «اله قضائية بش
ــدوالر املدعوم». ــتعمال ال في اس
والدوالر املدعوم هي أموال منحها 
ــى الصرافني  ــزي إل ــرف املرك املص
ــرف يبلغ  ــعر ص والتجار، وفق س
ــدوالر بهدف  ــرة مقابل ال ٣٩٠٠ لي
استيراد السلع الضرورية في ظل 
ــعر الصرف  ــاع الكبير لس االرتف
ــى  املوازية.ويتخط ــوق  الس ــي  ف
ــوق املوازية  ــعر الدوالر في الس س
ــرة مقابل الدوالر الواحد،  ٨٥٠٠ لي
بينما يبلغ سعره الرسمي ١٥١٥ 
التحويالت  لبنانية.وقضية  ــرة  لي
ــدوالر هي أحدث قضية  املالية بال
ــض أموال في  ــاد مالي وتبيي فس
ــية  ــوأ أزمة سياس ــل أزمة أس ظ

واقتصادية تضرب لبنان.

البينــة   / وكاالت   / الهــاي 
الجديدة

 رفضت محكمة العدل الدولية 
ــوى املقدمة من  اخلميس الدع
ــم مبوجبها اإلمارات  قطر وتته
العنصري  ــز  التميي ــة  مبمارس
القطريني خالل  املواطنني  ضد 
احلصار الذي فرض على الدوحة 
ــع األزمة اخلليجية  بالتزامن م
رئيس احملكمة  عام ٢٠١٧.وقال 
وهي أعلى هيئة قضائية تابعة 
لألمم املتحدة، عبد القوي أحمد 
يوسف، في مقطع مصور، إنه 
ــن اختصاص احملكمة  «ليس م
ــب املقدم من  ــر في الطل النظ

ــي  ف ــة  الدوح ــت  قطر».ورفع
العام ٢٠١٨ دعوى قضائية لدى 
ــدل الدولية ضد  ــة الع محكم
اإلمارات متهمة إياها مبمارسة 
ــتمرة حلقوق  ــاكات مس «انته
ــني،  القطري ــد  ض ــان»  اإلنس
ــيما بعد األزمة اخلليجية. الس

ــة  اخلارجي وزارة  ــفت  وكش
ــك الوقت، أن  ــة في ذل القطري
ــلة  سلس ــذت  اتخ ــارات  اإلم
ــي متيز ضد  ــن اإلجراءات «الت م
القطريني»، بينها «طرد جميع 
ــكل  القطريني بش ــني  املواطن
اإلمارات، وحظرت  جماعي من 
على القطريني الدخول إليها أو 
ــرور عبرها، وأمرت مواطنيها  امل

ــار إلى  ــادرة دولة قطر».يش مبغ
ــي الغمارات  أن دول اخلليج وه
والبحرين علقت  ــعودية  والس
ــي  ــي املاض ــون ثان ــي ٥ كان ف
إطار  ــي  ف ــة  الدوح ــة  مقاطع
املصاحلة، عندما عقدت القمة 
ــي مدينة  ـــ٤١ ف ــة ال اخلليجي
العال شمال غربي السعودية، 
بحضور أمير قطر الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني كأول مشاركة 
له منذ اندالع األزمة اخلليجية 
ــران ٢٠١٧.وجاء انعقاد  في حزي
ــالن الكويت  ــداة إع ــة غ القم
ــعودية وقطر إلى  ــل الس توص
ــواء  ــح األج ــادة فت ــاق بإع اتف
ــة والبحرية بني  ــدود البري واحل
ــى معاجلة  ــن، إضافة إل البلدي
ــة. اخلليجي ــة  األزم ــات  تداعي

ــن  والبحري ــارات  اإلم ــارت  وس
ــعودية  ومصر على منوال الس
ــدود البحرية واجلوية  بفتح احل
ــة مع قطر وإعادة العمل  والبري
ــة  اقتصادي ــات  اتفاقي ــدة  بع
ــح  ــوة ترج ــي خط ــة، ف وجتاري
الدبلوماسية بني قطر  نشاط 
ــاك  ــم أن هن ــدول رغ ــك ال وتل

ملفات خالفية ال تزال عالقة.
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مع تسلم رئيس أميركي جديد، تتحرك جميع الـملفات الدولية كأن 
ــة حتصل كلما تتغير  ــان وحلها هان. هذه طقوس مألوف قطافها ح
اإلدارة األميركية. فكيف والرئيس جو بايدن يعقب، هذه املرة، رئيسا 
ــة، واختلف مع حلفاء أميركا  ــب) عكر انتظام العالقات الدولي (ترام
ــى، وماثل بني األمن  ــني الدميقراطية والفوض ــل أعدائها، وخلط ب قب
ــا ضاعف رهان الدول  ــة، وربط بني التحالف واخلــوات. وم والعنصري
ــاع أجواء تسوية  على اإلدارة األميركية اجلديدة، أن الرئيس بايدن أش
ــب. لكن، هناك  ــي التي رافقت عهد ترام ــنج الدول بعد أجواء التش
ملفات تستلزم حلوال جذرية ال تسويات، وحروبا ال مفاوضات. ال قيمة 
حلل يؤسس ملشكلة الحقة، وال فائدة من تسوية تفوح منها رائحة 
ــلمات لكثرة ما دفعنا  التنازالت. ونحن اللبنانيني، ندرك هذه الـمس
ــة األميركية.اخلشية اليوم أن تدفع شعوب  ثمنها بسبب السياس
ــرق األوسط، مبن فيها شعب لبنان، ثمن عدم وضوح الرؤية لدى  الش
ــم الذين اتصلوا بالرئيس بايدن  اإلدارة األميركية اجلديدة. قادة العال
ــاوض املبدئي حول جميع  ــتنتجوا أنه حاضر للتف ــد انتخابه اس بع
القضايا من دون التزام مسبق بنتائج املفاوضات. إن التصرف عكس 
ــة للمعاكسة ال تصنع  ما تصرف ترامب ال يكفي للنجاح. املعاكس
ــية.بني أركان اإلدارة األميركية  ــتراتيجية وال تبني قاعدة سياس اس
ــرق األوسط  ــؤون الش ــاتها خالفات جمة حول ش اجلديدة ومؤسس
ــات اخلارجية عله يحقق  ــتعجل فتح الـملف الكبير. منهم من يس
ــر االهتمام بالوضع  ــم من يقترح حص ــالفه. منه ما لم يحققه أس
الداخلي إلى حني االنتخابات األميركية النصفية سنة ٢٠٢٢. منهم 
ــران وربطه  ــاق النووي مع إي ــي العودة إلى االتف ــن يفضل التروي ف م
ــلحتها البالستية. منهم من  ــة إيران في الـمـنطقة وبأس بسياس
ــا موازية ومكملة  ــد صفقة قرن معه ــة نحو إيران وعق ــر الهرول يؤث
ــرائيل. منهم من يتمسك بالتحالف القدمي  تلك التي عقدت مع إس
ــني من دون فتح ملفات حقوق  ــت مع دول اخلليج والعالم الس والثاب
ــوريا والتعاطي  ــة احلرب في س ــن يود طي صفح ــان. منهم م اإلنس
ــد. ومنهم من يرى في نشر الفدرالية،  ــار األس الواقعي مع نظام بش
ال الدميقراطية، حال ملطالب الشعوب العربية باحلرية وتقرير املصير. 
ومنهم من يعتبر صيغة لبنان إشكالية مزمنة يستحسن تعديلها 
ــي إطار احتادي. إلخ..من خالل هذه اخليارات األميركية املزدوجة، جتد  ف
ــة األميركية  ــحة حترك للتأثير على منحى السياس ــرائيل فس إس
ــرائيلية، اتفقوا بعيد  في الـمنطقة، خصوصا أن قادة األحزاب اإلس
ــرار قومي  ــم االنتخابية عن ق ــى فصل خالفاته ــاب بايدن، عل انتخ
ــران وأي إهمال إلجنازات  ــاهل أميركي جتاه إي ــي مبواجهة أي تس يقض
السالم العربي/اإلسرائيلي وصفقة القرن. أكثر ما يقلق إسرائيل أن 
يحاول احلزب الدميقراطي بقيادة بايدن تعديل سياسة أميركا جتاهها 
ــود الكثر الذين عينهم  ــؤولني اليه بغطاء يهودي، أي من خالل املس
بايدن في مراكز أساسية في اإلدارة اجلديدة.لذلك، ما إن شكل بايدن 
فريقه حتى بدأت الدول والشعوب تتحضر لطرح قضاياها العالقة: 
ــرائيليون أثاروا  ــروع حل الدولتني، واإلس ــطينيون أحيوا مش الفلس
صفقة القرن والتطبيع مع العرب واحلالة اإليرانية، واإليرانيون تذكروا 
ــتجمعوا  ــار عليهم، واألتراك اس ــووي والعقوبات واحلص االتفاق الن
ــوا عليها. والروس جددوا  ــوريا والعراق وليبيا ليقايض أدوارهم في س
معاهدة «نيو ستارت» للحد من األسلحة االستراتيجية، والصينيون 
حركوا إشكاليات التجارة الدولية، واألوروبيون وضعوا على الطاولة 
مصير حلف شمال األطلسي ونسب الرسوم اجلمركية، ودول اخلليج 
ــا اللبنانيون  ــترك. أم ــتعد ملعرفة مصير التحالف املش العربي تس
ــة وترجونا  ــا ملف احلكوم ــركا وتثير معن ــل أمي ــوا أن تتفض فتوقع
ــخافة وما  ــالم العاملي». غرور ما بعده س ــكلها «ضمانا للس أن نش

بعدهما قلة مسؤولية.

سجعان قزي

رأي

اسطنبول / وكاالت / البينة الجديدة 
ــة  طلب ــات  احتجاج ــة  رقع ــع  تتس
ــفور (بوغازيتشي)، أعرق  جامعة البوس
ــطنبول يوما  اجلامعات التركية في اس
ــوم ومعها تتعاظم موجة القمع  بعد ي
ــس التركي  ــا دفع الرئي ــاالت، م واالعتق
ــوم اجلمعة  ــان الي ــب أردوغ ــب طي رج
التهام معارضيه السياسيني بالوقوف 
ــي  الت ــرات  املظاه ــك  تل ــج  تأجي وراء 
انطلقت قبل نحو شهر وأخذت منحى 
تصاعديا احتجاجا على تعيني أردوغان 
ــه العدالة  ــن حزب ــرب م ــي املق األكادمي
والتنمية مليح بولو، عميدا للجامعة.
ــات عرش أردوغان  وتهز هذه االحتجاج
ــتور  ــروج لدس ــا ي ــه، فيم وأركان حكم
ــزب  ــداده ح إع ــى  عل ــف  يعك ــد  جدي
العدالة والتنمية وحليفه حزب احلركة 
ــن أن هذه  ــط حتذيرات م ــة، وس القومي
ــوذه وتعزيز  ــة لزيادة نف ــوة محاول اخلط
نهجه االستبدادي.وندد الرئيس التركي 
ــني  ــف احملتج ــرات ووص ــك التظاه بتل

ــي جماعات إرهابية»  بأنهم «أعضاء ف
ــة االحتجاجات  ــعت رقع في وقت اتس
ــت املئات  ــط حملة اعتقاالت طال وس
ــراح معظم  ــبوع.وأُطلق س ــذا األس ه
ــن مت اعتقالهم، لكن  ــخاص الذي األش
ــت جهود أردوغان  ل احلملة األمنية عطّ
إلصالح عالقات تركيا بالغرب في وقت 
ــات اقتصادية. ــه فيه بالده صعوب تواج
ــة االحتجاجية عندما  وانطلقت احلرك
ــد املوالني حلزبه  ــس تعيني أح قرر الرئي
عميدا جلامعة البوسفور (بوغازيتشي) 
ــطنبول مطلع العام،  ــة في اس املرموق
ــمل  لتش ــعت  اتس ــا  رقعته ــن  لك
ــية  ــوى السياس ــن بعض الق ــا م دعم
السجال  ــارية.وأُقحم  اليس واالحتادات 
ــي العاصفة  ــأن مجتمع املثليني ف بش
السياسية عندما ندد أردوغان بالطلبة 
ــرب مكتب  ــا ق ــال فني ــم عم لتعليقه
العميد يظهر أعالم املثليني امللونة في 
مكة.وقال معلقا على تلك التظاهرات 
ــرات في  ــا العش ــل خالله ــي اعتُق الت

ــدن الكبرى  ــا من امل ــطنبول وغيره اس
ــراد «في  ــا عناصر أك ــس، يقوده اخلمي
ــال بعد  ــض العلماء».وق ــال» و»بع اجلب
حضوره صالة اجلمعة في اسطنبول إن 
ــهدتها بوغازيتشي  التي ش «األحداث 
ــيرا إلى أن  ــر مرتبطة بطالبنا»، مش غي
«السياسة هي التي حترّك ما يحصل... 
لن نسمح بأن يتم +بيع+ األطفال هناك 
ــار تصريح  ــات إرهابية».وأث ــى منظم إل
ــيء من  ــأن «عدم وجود ش أردوغان ا بش
قبيل» حركة جملتمع املثليني في تركيا، 
ــاد  واالحت ــدة  املتح ــات  الوالي ــدات  تندي
ــدة»  ــنطن «بش األوروبي. وانتقدت واش
خطاب الرئيس التركي املناهض جملتمع 
ــارت بروكسل إلى أن  املثليني، بينما أش
«خطاب الكراهية الصادر عن مسؤولني 
ــن أردوغان  ــر مقبول»، لك ــني... غي رفيع
ــام مجموعة  ــال أم ــك مبوقفه.وق متسّ
ــوا ملا يقوله هؤالء  من أنصاره «ال تنصت
ــيرا إلى أن لدى منتقديه  املثليون»، مش
ــة التي  ــاكلهم اخلاص ــي الغرب مش ف

ه  ــل معها.وتوجّ ــنيّ عليهم التعام يتع
ــى الواليات املتحدة قائال  في خطابه إل
ــال ما حصل  ــزي حي ــعرون باخل «أال تش
ــا  ه متوجّ ــال  االنتخابات؟».وق ــد  بع
للرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون «لم 
يكن مبقدورك حل مشكلة احتجاجات 
(حركة) السترات الصفراء»، في إشارة 
إلى االحتجاجات التي شهدتها فرنسا 
ــكالت  في أواخر ٢٠١٨، مضيفا «ال مش
ــا هنا».وأردوغان  ــوع لدين ــذا الن ــن ه م
ــل هذه  ــل مع مث ــى التعام ــود عل متع
ــة األخيرة مختلفة  األزمات، لكن األزم
ــي تأتي فيما  ــى جميع األصعدة فه عل
تئن تركيا حتت وطأة مشاكل اقتصادية 
ــن  كام ــي  اجتماع ــان  واحتق ــة  ومالي
ــا تأتي  ــا أنه ــذه األزمات.كم ــبب ه بس
ــة التوتر مع  ــد تركيا لتهدئ فيما تكاب
ــني والواليات املتحدة  ــركاء األوروبي الش
ــية  مدفوعة مبخاوف من عقوبات قاس
ــد ترهق االقتصاد التركي وتدفعه إلى  ق

ة عميقة. هوّ
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ــكل  ــض الش ــور األول : فرائ احمل
الفني 

ــعري  إن أهمية نظام البناء الش
تتمثل أساساً باالستهالل , وهو 
عتبة النص واملدخل األهم فيه 
كما هو حال عتبة الدار كأبسط 
ــذه اآللية , إذ  ــح لعمل ه توضي
ــى ألي  ــم البُن ــتهالل أه ان االس
ــل به  ــن ان تتمث ــدة , وميك قصي
ــم  ورس الفنية  القصيدة  قيمة 
ــة.  األولي ــة  اجلمالي ــا  مالمحه
ــتهالل بيان  ــن لالس كذلك ميك
ــي قصيدة  ــتقلة ف ــه املس ميزت
ــن منت القصيدة ,  النثر مبعزل ع
بوصفه جزءاً من لغة القصيدة 
ــعرية  . ان لغة املقطوعات الش
ــز  ــة) تتمي ــس عتيق ــي (فواني ف
ــة ,  ــم التقليدي ــا للنظ بتعديه
ــتهاللية  ــة برقية اس ــا لغ وانه
ــي كيان  ــة , تبن ــة وعميق دقيق
ــكاً جمالً  القصيدة بناء متماس
ــى  عل ــظ  يالح ــات.  وموضوع
رُ  ــخِّ ــوص اجملموعة انها تُسَ نص
ــة  الفاعل ــتهالل  االس ــةَ  طاق
ــا كما ضوء  ــيء مضامينه لتض
الفنار الذي يبرق داالً على املكان 
ــس عتيقة  ــه . « فواني ومحيط
ــاعر  ــت لنا جتربة الش « (١) قدم
ــالً متطوراً  ــي عم ــم العل جاس
ــاعياً لبلوغ قيمة  موضوعياً س
ــردة ، خصوصاً في  جمالية متف
ــعري غير  ــكل الش ــل الش جع
دِّمَ  ثابت على سياق منطي ، امنا قُ
ــعري جديد يوافق روح  بوعي ش
العصر ، فالقصائد :  انت اخترت 
ــكون , زوال ,  ــرة انثى , س , الذاك
ــاء , النرجس ,  ــد اللق من جتاعي
ــن؟  , على  ــى , نصفك . م فوض
ــق يغني , موعدنا خيمة ,  الطري
ــم , الءات , رنني ,  ــل , تلعث مداخ
غياب , روح , أُمومة ، قد اقترحت 
ــراً بكيفية  ــاً مغاي نصاً مجنس
شكل فني معاصر هو اقرب الى 
ــتهل الذي عهدته قصيدة  املس
ــتهل  ــص املس ــذا الن ــر . ه النث
يهتم بتبرير العلة االستثنائية 
ــكل  ملا تقترحه القصائد من ش
ــبوق كومضات شعرية  غير مس
ــذة الى معانٍ تامة اإلداء . في  ناف
قصيدة (من جتاعيد اللقاء) مثالً 

نلمس الصياغة النثرية واضحة 
ــى الرغم من صغر  املضمون عل

مساحة املنت الشعري.
[على اكتاف خريف الشمس

يختبر الفراق
زهرة ترقد

فوق الطاولة](٢). 
ــذه  ه ــر  النث ــدة  قصي ــزت  متي
ــرة كلغة  ــة مؤث ــتويات لغ مبس
ــعرية ابداعية تصف ما بعد  ش
الوجود كخلق فني يوحي بخلود 
ــتوى  العدم . يتجلى فيها املس
ــاء واملعنى املركب  ــق للبن الدقي
للقيمة الداللية والشكل املوجز 
ــة . مبعنى ان أهمية لغة  للجمل
الشاعر تتجلى في االبتعاد عن 
ــف الزائد الذي  ــرة والوص املباش
ــكل أحد عناصر  كان قدمياً يش
ــي قصيدة  ــعري . وف البناء الش
ــاعر  الش ــد  أوج ــك...)  (نصف
ــه اجلديدة  ــاالً حيوياً لتجربت مث
ــكيل البعد  ــعى بها الى تش س
ــراز  ــي) بإب ــتطيقي (اجلمال االس
مالمح التجربة بحسها احليوي 
املتفرد الصياغة , ضمن اشارية 
تعامله مع روح الشعر بتقليص 
الشكل واطالق التأويل , إذ سخر 
الطاقة الشعرية لصالح سعة 
ــكل ,  ــاد الش ــون واقتص املضم
للقوى  تفويضاً مطلقاً  ليحقق 
اجلمالية البانية للداللة الرديفة 

باملعنى.
[فوضى ...

ونصف العمر
..... جنون] (٣) 

احملور الثاني : استهال ـ نص 
ــس  ــة (فواني ــي مجموع وردت ف
ــعرية أمثلة كثيرة  عتيقة) الش
تؤكد على أهمية شكل قصائد  

ــتهالل) وتفوقه في  (النص / اس
البناء التسلسلي الفاعل فنياً 
ــتهالل  ــد ان االس ــاً . جن وجمالي
ــر إقناعاً مما نتصور ,  النصي أكث
ــب املتضافر للـ (النص  إذ التركي
ــم  ومتناغ ــح  واض ــتهالل)  اس
ــل  ينفص ــد  وق  . ــن  ومتضام
ليكون  ــص  الن ــتهالل عن  االس
ــد , وان كان هذا  نصاً آخر ان وج
مفترضاً فهو سيتفرد في تأويل 
ــة  ــون . ان األمثل ــي املضم وتلق
النصية الواردة في اجملموعة من 

هذا النوع تفرتض :
املتوالية  بالصور  ــك  التماس ١ـ 
ــي  ف ــا  وتوافقه ــا  باختالفه

املضامني. 
٢ـ تتميز بالتراتب والتنوع الفني 
ــاً  اختالف ــكلي  الش ــد  للتجدي

وتضامناً.
٣ـ  يتضمن هذا التركيب صفات 
ــل بياناً ,  ــة واخبارية تتص بالغي

سياً.  تنفصل حِ
ــي رؤى  ــي ف ــاق اجلمال ٤ ـ االتس
ــزة توحد  ــعرية مي الكتابة الش
ــات  ملقطوع ــة  الفني ــراض  األغ

الومض كلها.
٥ـ  إن هناك مستوى جمالياً غير 
ــتوى  ــدي يختلف عن املس تقلي
ــائد املعهود جليل الشاعر,  الس
ــق  ــى الطري ــدة (عل ــي قصي فف
يغني) مثالً تتجاوز اجلملة األُولى 
ــرورات تركيب اجلمل  والثانية ض

املفيدة نحواً وبالغة :
[متضي هناك

كعصفور غريق
يحرسه

الغناء](٤) 
ان استهالل القصيدة الداخلي 
يتشكل من خالل وظيفة املعنى 
ــعرية , والبعد  ــي اجلملة الش ف
الداللي يبث استطيقيا اجلمال 
خارجياً من خالل اقتراح شكل 
ــق  ــور يحق ــم الص ــي متراك فن
ــي بحرية  ــياق التراص الثيم س

عضوية وحس مرهف مؤثر.
ــتهل النصي للقصيدة  ان املس
ــر الصورة واإليقاع  كان الفتاً عب
, مشكالً ومضة استهالل تامة 
االداء بتسلسل منطقي واضح 
ــورة تتمركز حول  املعنى . والص

النص الشعري كقيمة  شعرية 
لفعل االستهالل .

ــني) ذات  ــي قصيدته (رن يقول ف
ــة  ــعرية عالي ــية الش احلساس

االيقاع :
[كمآذن روحي

رنني ضحكتك
بال حدود](٥)

ــتة  ــذه األلفاظ الس ــكل ه تش

تراتب معنى له استهالل نصي 
ــة  متناغم ــتويات  مس ــة  بثالث
ــتركة ايقونيا وهي  إيقاعياً, مش
ــة - الصيغة  ــة النحوي ( الصيغ
ــكلية)  البالغية ـ الصيغة الش
ــم العلي  ــاعر جاس , متكن الش
ــك الصيغ  ــتغالل تل بها من اس
ــص  تخ ــر  نث ــدة  ــكار قصي البت
ــر  تأثي أي  دون  ــط  فق ــه  بصمت
ــه . ميكن  ــد علي ــبق من أح مس
ــتوعب الصيغ  لقصيدته إن تس
الثالث بتضامن داللي فني يؤكد 

هوية الشاعر املتفردة .
الهوامش

ــم  ــة , جاس ــس عتيق (١) فواني
 , ــعرية  ــة ش ــي , مجموع العل
مؤسسة ثائر العصامي , بغداد 

٢٠٢١ ,
ــن جتاعيد اللقاء ,  (٢) قصيدة م

املصدر السابق نفسه , ص١٤
ــك ... , املصدر  ــدة نصف (٣) قصي

نفسه : ٢٣
(٤) قصيدة على الطريق يغني , 

املصدر نفسه : ٢٨
(٥) قصيدة رنني , املصدر نفسه 

٥٥ :

ــل  التواص ــائل  وس ــك  ت ــم  ل ــا  عندم
ــموع كان  ــي واملس ــي واملرئ االجتماع
ــة حضورا مبهرا ومن  للمجالس االدبي
ــن االدباء وتعلموا  خاللها برز الكثيرم
ــون االدب الكثير ايضا وفي ثالثينات  فن
ــذه اجملالس في  ــرن املاضي كانت ه الق
ــا املدن يحضر  ــن وزاوية من زواي كل رك
ــي االدب واملثقفون  ــا االدباء ومحب فيه
والشكوى  والعتاب  ــجال  الس ويشتد 
ــميت تلك  ــن وس ــب الوط ــزل وح والغ
ــماء اصحابها او اختيار  املنتديات باس
اسم ادبي وقد انتجت اجمل القصائد 
ــى  عل ــا  اطلعن ــد  النتاجات.لق واروع 
ــاطات تلك اجملالس من  الكثير من نش
ــم من دونها  ــث ورواة منه خالل احادي
ــص ادبية  ــن توارثها كقص ــم م ومنه
ــيت  ــرك الكل ونس ــة ت ــد النهض وبع
ــن  ــت م ــات واصبح ــس وامللتقي اجملال
رِب االدب ضربة موجعة مما  املاضي فضُ
ــار  ــهل على من يدعي االدب االنتش س
وال  االدب  ــح  واصب ــي  الطبيع ــر  الغي
ــبح ببحر الضالل  ــعر يس سيما الش
ــر رواية قيل ان اجلواهري في احد  واتذك
اجملالس اعاب قصيدة لشاب يدعي انه 
ــرأ غيره  ــزق ورقته،كي ال يج ــاعر وم ش
ْوغيرها  ــويه اجلمال الشعري. على تش
ــعر  من االحداث اال ان االدب ينمو والش
ــير بقيادة  ــه العس ــرج من مخاض يخ
ــاله  ــوا االدب وتناخوا النتش ادباء احب
ــالل املنتديات  ــه املتردي من خ من عامل
ــب الواعية  ــار النخ ــات واختي وامللتقي
ــا الثرة.ما  ــة املعروفة بنتاجاته املتالق
ادهشني ملتقى الدكتور علي الطائي 
ــرغ جزءا  ــة بابل حيث اف ــي محافظ ف
ــه الثمني ليكون  من داره وضحى بوقت
ــي الروعة واجلمال  ملتقى ادبي غاية ف
وهيأ له ومن ماله اخلاص كل الوسائل 
ــل اجناحه وفعال وجد له حضور  من اج
ــج القلب.حتية لكل من كتب حرفا  يثل
ــاعرنا.حتية لكم يا  جميال وحتية لك ش

من اعدمت للشعر جماله ورونقه.
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في بدء هذا العام 
صدرت اجملموعة 

الشعرية الثانية 
للشاعر جاسم العلي , 
من منشورات مؤسسة 

ثائر العصامي ببغداد 
, وهي تضم اكثر من 

خمسني مقطوعة 
شعرية بني قصائد 

طويلة وقصيرة , 
وومضات , ومقطوعات 

الومض هي السائدة 
في اجملموعة الشعرية 

اجلديدة التي حتمل 
عنوان « فوانيس 

عتيقة « بواقع ٧٨ 
صفحة. يالحظ ان 

العناوين واالستهالل 
ذوات إشكالية مهمة 
, استطعنا احتواءها 
مبصطلح (استهال ـ 

نص) اخملصص ـ حصراً 
ـ لهذه اجملموعة . 

سنوجز متابعتنا عنها 
مبحورين.  

محمد يونس محمد

6ثقافية

ضمد كاظم الوسمي

عا دادُ أَمْ دَمَ لوكِ تَبْكي دَماً بَغْ أَهْ

عا جَ ُرْحُ ما هَ اجلْ تْ فَ عَ جَ يْنُها هَ لَوْعَ

نٌ هُ وَطَ مُ جْ رْحٌ حَ عُ جُ جَ يْفَ يَهْ وَكَ

هُ يوماً وَال وَزَعا مَ ما رامَ حاكِ

عٍ
زَ َوْزاغِ في جَ تّى رَماهُ بَنُو األْ حَ

عا بِدَ
نُوا الْ سَ تَحْ مْ وَاسْ يْنَهُ لّوا دِ ذْ بَدَّ مُ

يَةٍ وْلِ داعِ نُوا بِالنُّهى بَلْ قَ ما آمَ

دَعا وا الْوَ مُ كَّ ّا حَ لْمَ ملَ وَصادَرُوا الْعِ

نا زَعُ فْ دادَ أَنْتَ الْيَومُ مَ لْبَ بَغْ يا قَ

عا ذَ دى قَ ِراحَ وَإِنْ جاشَ الْعِ
لُمَّ اجلْ

ةٌ دَ قَ وْ َوْتِ مُ ونا وَنارُ املْ زِعُ
أَ يُفْ

زَعا بُ الْفَ ذِ تَعْ رى تَسْ دُ الشَّ نْ قالَ : أَسْ مَ

نا دُ حُ وَالتّاريخُ شاهِ َحاجِ نُ اجلْ نَحْ

زَعا مُ الْقَ يْناهُ قَ أْسُ أَسْ إِنْ رابَنا الْكَ

رُبٌ مْ عُ نا لَوْ أَنَّهُ وا دَمَ صُ تَرْخَ ما اسْ

عا اسَ وَاللُّكَ رُوا النَّخّ مْ أَمَّ نَّهُ لكِ

مُ تَهُ فْ لْ ما إِنْ ثَقِ عَ قُ عاجِ وَلِلْجَ

عا لُ ما رَكَ النَّخْ تْ فَ عَ مْ رَكَ هُ وْ بِيْدُ
لَ

مُ لْ لَهُ يونَ قُ هْ عالي بَني صِ وَلِلْسَ

لَعا ؟ نْ هَ رّاً وَمَ رٍ كَ يْبَ نْ صالَ في خَ مَ

  كريم  راضى  العمارى

ــازف   لع ــداة   مه ــدة   قصي
ــاكر   ش ــاعر   الش ــاى   الن
ــاعدى  مع اطيب   ــور  الس طاب

التحيات 
يا  شاكر  ابن طابور 

ــني  صوت   ــمع  امليت ــزف  س اع
النا ى  

اعزف  خل   دموع  الكصب
تنزل  عا  الوطن  حالوب

واغسل  جرح  صار اسنني 
ابد  ما طاب

او بدون اذنوب
ــبه  طفل   خلصنا  العمر  نش

مصلوب 
الن  صرنا  بوطنا اغراب 

يا  شاكر  ابن  طابور
اعزف ناى

او علمنا  صبر أيوب

ــمع   س ــوارع   الش ــكل   وب
احليطان

ــه ابد   ــراق واهل ــب الع ــن ح م
منتوب

يا  شاكر ابن طابور
ابقى اتدور

مثل عصفور
يفتر  واجلنح  مكسور

يا  شاكر ابن طابور
اعزف ناى

خلصنا  العمر عاشور
اعزف

خل  دموع  الكصب تنزل
عا  الوطن  حالوب  

عادل اِّـعموري 
بعد أن أهالوا على قبري التراب 
ــى املطعم  ــرعَ اجلميع   إل ، أس
ــارع،  ــب عند عطفة الش القري
طلبوا أشهى املأكوالت وأغالها 
ــي ونظرته  ــاض أب ــتُ امتع ، رأي
الساخرة لهم وهم يضحكون 
كأن شيئاً لم يكن ، كأني بهم 
ــم ، دخلتُ  ــتُ عزيزا عليه لس
ــم ، ألقيتُ عليهم نظرة  املطع
فاحصة  ، ربتُّ على كتف والدي 

ــاً. جذبتُ  ــد أن رأيته ممتعض بع
ــا أملك  ــالءة الطاولة بكل م م
ــت الصحون  ــوة فانقلب ــن ق م
ــاء  على   ــكبَ الرز  واحلس وانس
ــخ وجوههم،  ولطّ ــهم  مالبس
ــرج وقد  ــدثَ بينهم هرج وم ح
ــنتهم  ــة ألس ــدت الدهش عق
ــاب املكان. عدتُ  ،كأن زلزاالً أص
ــد أن   رأيتُ أبي  ــري ، بع ــى قب إل
ــم في  ــدر يبتس ــرح الص منش

سرَّه !.

البينة الجديدة /  زينب الحسن 
ــون للترجمة  ــن دار املأم ــدر ع ص
ــن جريدة  ــدد األول م ــر الع والنش
ــهر كانون  ــم العراقي لش املترج
ــا متابعات  ــي ٢٠٢١ متضمنً الثان
ومواد متنوعة. نقرأ في الصفحة 
األولى  تغطية اليعاز وزير الثقافة 
ــياحة واالثار الدكتور حسن  والس
ــيس متحف ومكتبة  ناظم بتأس
ــي العراق  ــة ف ــة املندائي للطائف
ــام على  ــرف الع فيما كتب املش
ــير  ــعد بش ــور س ــدة  الدكت اجلري
اسكندر افتتاحية العدد وحملت 
ــي الثقافي،  ــوان ( األمن الوطن عن
ــة ملحة؟ ).  ــري أم حاج ــرف فك ت

ــت الصفحة متابعة  كما تضمن
ــدار  ــد  لل ــاب اجلدي ــدور الكت لص
ــة  رحال ــرات  مغام  ) ــوم   املوس
ــل وفارس  ــالد باب ــي ب ــي ف بريطان
ــان ) ترجمة محمد حسن  وساس
ــني. وفي   عالوي ومنذر كاظم حس
تغطيات  ــرا  نق الثانية  الصفحة 
ــة املأمون  ــتئناف مجل اخرى الس
ــا ملف  ــي وفتحه ــدار الورق اإلص
ــك  ــاة وكذل ــوت واحلي ــة امل جدلي
ــتئناف مجلة بغداد الناطقة  اس
 . ــي  الورق ــدار  اإلص ــية  بالفرنس
وضمت الصفحة الثالثة حوارين 
ــرك  دي ــب  الكات ــع  م ــا  احدهم  ،
ــتيرمان عن ( مالمح مجهولة  س

النمساوي  ــرق  من حياة املستش
جوزيف هامر بيرغشتال ) ترجمته 
ــع  ــي م ــي،  والثان ــاء صبح ضمي
ــة البلجيكية ديان مور من  الروائي
ــعدي .وتضمنت  ــة عمار س ترجم
ــة الرابعة  حلقة جديدة  الصفح
من زاوية ( س وج ) للدكتور بسام 
ــني البزاز وحملت عنوان ( عن  ياس
ــد ) وموضوعا  الهوامش من جدي
للدكتور يوسف اسكندر بعنوان 
ــعيد  ــن كتاب س ــات ع ( مالحظ
ــة األولى )  ــي. . ينابيع اللغ الغامن
م الدكتور كاظم خلف العلي  وقدّ
حلقة جديدة من زاويته (مسائل 
ــي  الصفحة  ــة). وف ــي الترجم ف

ــميرة عنبر  ــة ترجمت س اخلامس
ــوان ( كلمات يتوقع  موضوعا بعن
ــام ٢٠٢١ ) ، كما  ــيوعها في ع ش
ــة  ــي  الصفحة السادس ــرأ ف نق
موضوعا بعنوان  ( العطسة آخر 
لوحات الفنان بانكسي ) ترجمة 
ــرمي،  وترجمت ندى مهدي  طارق ك
ا  في  الصفحة السابعة موضوعً
بعنوان ( رحلة جناح الفنان  شون 
ــس بوند ).  ــالم جيم ــري  واف كون
ــة األخيرة فتضمنت  اما الصفح
ــة  باللغ ــع  ومواضي ــارًا  أخب
ــن بينها وفاة الناقد  اإلنكليزية م
ــني سرمك  املعروف الدكتور حس

حسن.

البينة الجديدة / علي شريف 
نظم أحتاد أدباء وكتاب محافظة 
ــتذكاريه  اس ــية  أمس ــل  باب
ــتاذ  وأس ــم  املترج ــل  للراح
ــد  مجي ــور  الدكت ــانيات  اللس
للحديث عن سيرته  ــطة  املاش
ــي  ــه العلم ــخصية ونتاج الش
ــية  األمس ــتهلت  .اس ــي  واألدب
التي ادارها الشاعر جبار الكواز 
بقراءة سورة الفاحتة ترحماً على 

ــرة ثم حتدث الكواز  روحة الطاه
قائال :يستذكر أحتاد أدباء وكتاب 
ــزاً بابلياً كبيراً وهو  فرع بابل رم
ــتاذ الدكتور مجيد  الراحل االس
املاشطة رداً جلميلهُ الذي قدمه 
ــاف الكواز.  ــل والعراق. واض لباب
ــر  ــم كب ــى رغ ــطة عل إن املاش
ــنة كان مواظبا على حضور  س
ــهامه  واس ــاد  االحت ــات  جلس
ــج الثقافية  ــع البرام ــي جمي ف

ــتعمال  ــة مس احللي ــة  والعلمي
ــي  ف ــة  التوضيحي ــائل  الوس
يقدمها.بعدذلك  التي  األماسي 
ــر  باق ــور  الدكت ــد  الناق ــدث  حت
ــل  الراح ــيرت  ــن س ــم ع جاس
الشخصية والعلمية مبينا انه 
ــة( ١٩٤١ )دخل  ــن مواليد احلل م
ــة االبتدائية عام( ١٩٤٥ ) املدرس

ــة االنكليزية في دار  ودرس اللغ
ــص  ــه وتخص العالي ــني  املعلم

ــانيات احلديثة  ــوم اللس في عل
ــي العراق  ــات الترجمة ف ودراس
ــها  ــرق العربي والتي درس واملش
ــة األمريكية ببيروت  في اجلامع
ــار  تخرج منها عام( ١٩٦٠ )واش
الى ان أول مقال مترجم نشر له 
في صحيفة حلية ( صوت الفرات 
ــات الدولية)  ) بعنوان( السياس
ــاتذة  ــا قدم العديد من األس كم
ــهاداتهم  األكادمييني وطلبته ش

للراحل مؤكدين إن الراحل أحد 
الرواد الذين تخصصوا في علوم 
ــات  ودراس احلديثة  ــانيات  اللس
ــد من  ــم العدي ــة وترج الترجم
إلى  العلمية  ــوث  والبح الكتب 
ــل املفاهيم  ــة العربية ونق اللغ
والنظريات اللغوية إلى اجلامعات 
ــية  االمس ــر  .وحض ــة  العراقي
ــاتذة األكادمييني  نخبة من األس

واملثقفني وأدباء وشعراء ونقاد .
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8الحصاد
ارتفاع نسب انجاز مرشوع ماء النهروان اىل  ٧٦% بعد الزيارة األخرية للحيايل وتسوية اخلالفات مع الرشكة املنفذة

بغداد / علي شحونه
ــكان  ــن وزيرة االعمار واالس بتوجية م
ــة نازنني  ــة املهندس ــات العام والبلدي
ــتمرة من  ــو ومبتابعة مس ــد وس محم
ــي مدير عام  ــل املهندس جنم احليال قب
ــة العامة للماء تتواصل اجلهود  املديري
ــل ارتفاع  ــية من اج الفنية والهندس
ــتوى اخلدمات املقدمة للمواطنني  مس
ــرب  في مجال توفير املاء الصالح للش
ــاريع االستثمارية  من خالل اجناز املش
ــد اوضح املكتب االعالمي  للوزارة . فق
للمديرية العامة للماء في تصريح  له 
ــة العامة للماء  ــن كادر املديري عن متك
ــركة  ودائرة املهندس املقيم وكادر الش
ــا الهندية عن   ــركة براتيب ــذة ش املنف
ــروع ماء  ــب االجناز في مش ارتفاع نس
النهروان الى  ٧٦٪ ، في منشأته، موعزا 

ــارة امليدانية   ــى  الزي ــاع ال ــذا االرتف ه
ــن قبل املهندس  ــروع م األخيرة للمش
ــي مدير عام املديرية العامة  جنم احليال
ــت  ــي ترك ــتمرة  الت ــه املس وتوجيهات
ــدم العمل ،  ــي دعم وتق ــر إيجابيا ف اث
ــوية  فضال عن النتائج اجليدة في  تس
ــات  واملعوق ــاكل  املش ــع  جمي ــل  وح
ــاد احللول  ــذة وأيج ــركة املنف مع الش
ــبة لها في أجناز املشروع خالل  املناس
ــس ماجاء به تقرير   العام القادم ، عك
ــاة العراقية،  وأكد املكتب االعالمي  قن
ــة للماء ردا على تقرير  للمديرية العام
ــروع  ــة الذي وصف املش ــاة العراقي قن
(باملشروع  بالنائم) موضحا ان العمل 
ــاق   ــروع جاري  على قدم وس ــي املش ف
عكس ما ذهبت اليه قناة العراقية في 
تقريرها األخير حول املشروع وتسليط 

الضوء على اجلوانب املظلمة في عمل 
ــب على الفترات  ــروع.والتي حتس املش
ــروع  بسبب  ــابقة من عمل املش الس
ــة والصحية  ــة واألمني ــروف املالي الظ
ــة التي مر بها البلد ، اذا أعربت  الصعب
ــن أملها في  ــة العامة للماء ع املديري
ــتقبل من وسائل اإلعالم في نقل  املس
احلقيقة وتسليط الضوء على اجلوانب 
ــلبية فقط.يذكر أن  ــة ال الس اإليجابي
ــراف املديرية العامة  ــروع من اش املش
ــركة براتيبا الهندية  للماء وتنفيذ ش
ــي خدمة  ــروع ف ــهم املش ــث يس حي
ــمة للمواطنني  ــر من ٣٠٠الف نس اكث
ــة  ــروان والكرغولي ــة النه ــي منطق ف
ــة انت. ــداد وبطاق ــي بغ ــان ف و٩ نيس
ــاعة ومن املؤمل  اجية ٤٠٠٠م٣في الس

افتتاحة خالل العام القادم. 

بغداد / البينة الجديدة
ــرة  ــي البص ــة ف ــة احمللي ــت احلكوم بعث
ــة جلميع الدول  ــائل اطمئنان ومحب برس
ــتقرة  ــة مفادها أن البصرة مس اخلليجي
وبجاهزية كاملة إلحتضان كأس اخلليج 
ــرة  البص ــم  مدينته ــي  ف ــة  القادم  ٢٥
ــمي  ــال الناطق الرس ــروس اخلليج.وق ع

ــي  البصرة»احلقوق ــة  محافظ ــم  بإس
ــن في حديث خص به املركز  معني احلس
ــة، إن احلكومة  ــي لديوان احملافظ اإلعالم
ــها أسعد العيداني  احملليّة ممثلة برئيس
ــي احملافظة، ترحب  ــؤولني ف وجميع املس
ــود اخلليجية من منتخبات  بجميع الوف
ــعب البصري متشوق  وجماهير وان الش

ألبناء اخلليج حيث يفتحون القلوب قبل 
األبواب إلستقبال األشقاء.وبني «احلسن» 
كلت إلستضافة  أن هناك جلان عديدة شُ
ــى امتام  ــاعدت عل ــابقة س الدورات الس
ــاريع املرتبطة بالبطولة  العديد من املش
ــور اإلكتمال  ــا في ط نجر ومنه ــا مُ منه
ــرات التي ترتبط البصرة  كالطرق واجملس

والفنادق  ــة  الرياضي باملدينة  ــا  ومنافذه
ــة للوفود.وبني أن البصرة مدينة  اخملصص
ــا اي حادث  ــجل فيه آمنة حيث لم يس
ــوادث  ــنوات وان احل ــذ ١٠ س ــي من إرهاب
ــم مكافحتها  ــجلة هي جنائية تت املس
من قبل احلكومة احمللية، والقوات األمنية 
ــاريع  ــر من مش ــرة الكثي ــهد البص وتش

اإلعمار املستمرة وهناك شراكات وتؤمة 
ــة بعدة مدن عاملية.وطالب  تربط احملافظ
ووزارة  ــة  اإلحتادي ــة  احلكوم ــن»  احلس  »
املالية بإطالق االموال اخملصصة للبصرة 
ــان  إلحتض ــبة  املناس ــة  البيئ ــال  إلكم
ــا وان البصرة  ــرس اخلليجي خصوص الع

متثل املورد الرئيسي للعراق.

البينة الجديدة / وليد العبيدي 
ــة ـ دائرة العالقات  ــباب والرياض أقامت وزارة الش
ــع هيئة  ــاونِ م ــرا بالتع ــي، مؤخ ــاون الدول والتع
ــاد للتحكيم  ــة إرش ــة اإلحتادية ومؤسس النزاه
ــدوةً تثقيفيةً  ــة والقانونية ، ن ــة الثقافي والتنمي
ــويق اإلعالمي  ــاليب احلديثة للتس ــوانِ (األس بعن
ــة االحتفاالت  ــي قاع ــة) ف ــة النزاه ــر ثقاف لنش
ــاركةِ عددٍ من املسؤولني واخملتصني  املركزية،  مبُش
ــمولة باختصاصاتها.وقال  من دوائر اجلهات املش
ــات والتعاون الدولي  معاون مدير عام دائرة العالق
ــبابِ  ــس بجديد على وزارةِ الش ــل ناجي : لي فاض
ــة املوضوع،  ــذا ندوات ألهمي ــةِ عقد هك والرياض
ــيقٍ مخطط ما  ــرورةِ وجود تنس ــددًا على ض مش
ــة النزاهة لزيادة توعية اجملتمع  بَنيَ التعليم وهيئ
ا  ا أن اإلعالم شريكً ــر ثقافة النزاهة، موضحً ونش
حيويًا في التثقيفِ واإلرشاد والدفع بإجتاه إحداث 
ــيخ ثقافة رفض الفساد وتدعيم  تقدم نحو ترس
ــاف  ــاءلة. وأض ــة للمس ــم خاضع ــة حك أنظم
ــهُ محاور متعددة  ــويق اإلعالمي ل ناجي: إن التس
ــا في عدةِ  ، وإمن ــدوةٍ واحدةٍ ــا في ن ــن تقدميه ال ميك

ــتجدات، مبينًا أن وزير الشباب  ندواتٍ ملعرفةِ املس
ــة عدنان درجال وجه بفتحِ جميعِ األبواب  والرياض

ــر احلكومية من أجلِ  ــات احلكومية وغي للمنظم
ــبابنا.وفي السياقِ ذاتهِ قال  نشر التوعية لدى ش

ــاون مدير عام دائرة التعليم والعالقات العامة  مع
ــوك : إن الندوة  ــة نذير عزيز الش ــي هيئة النزاه ف
ناقشت األساليب احلديثة في التسويق اإلعالمي، 
 ، مبينًا أن اإلعالم لهُ دور إيجابي في تعزيزهِ وانتشارهِ
ــائلِ اإلعالم تُناضل ضدَ التعتيم ومكافحة  فوس
ــواءً أكان إداريًا أو ماليًا بقصدِ تثقيف  ــاد س الفس
ــاعة القيم األصيلة في  اجلماهير وتوعيتهم وإش
ــوك : إن وزارة الشباب والرياضة  اجملتمع.وبَنيَ الش
ــادرات في التعبير عن  ــا دور في تقدمي هكذا مب له
الطاقات واالمكانات ألنها قائمة على الشفافية 
ــع الوزارة  ــاب التعاون م ــا فتحنا ب ــة، وأنن والنزاه
ــه وتثقيف  ــي اجملتمع بتوجي ــا لها من أهميةٍ ف مل
الشباب في الوقت الراهن.واستعرض املشاركون 
هدت الندوة  عدد من املوضوعات ذات العالقة، وشَ
ــي تالقح  ــهمت ف ــة وفرعية أس ــالت رئيس مداخ
األفكار وصوالً إلى حتقيقِ الهدف العام من الندوة، 
وحتقيقِ عددٍ من األهداف في مجال تطبيق أساليب 
ــز جهود حماية النزاهة  اإلعالم األلكتروني لتعزي
ــليط  ــن خاللِ تس ــك م ــاد، وذل ــة الفس ومكافح

الضوء على الوسائل الرقمية ومستجداتها.

الشباب والرياضة وهيئة النزاهة تقيامن ندوة إعالمية لنرش ثقافة النزاهة

حكومة البرصة : البرصة جاهزة كليا الستضافة خليجي ٢٥

بغداد / البينة الجديدة
ــوم األربعاء املاضي، كلية  ــعدون، ي زار وزير الدفاع ا جمعة عناد س
ــات  ــة الدفاع للدراس ــس جامع ــتقباله رئي ــي اس األركان وكان ف
العسكرية العليا وعميد الكلية حيث استمع سيادته الى إيجاز 
مفصل عن املنجز من مناهج التدريب والتدريس، مؤكداً على زيادة 
ــيداً  ــكرية، مش اإلهتمام باجلوانب العلمية واإلختصاصات العس
ــية في كلية  ــوادر التدريس ــود العمادة والك ــي ذات الوقت بجه ف
ــيد وزير الدفاع طلبة الدورة  األركان.وعلى هامش الزيارة التقى الس
ــة األركان مبدياً توجيهاته لهم بخصوص املثابرة واحلرص  ٨١ لكلي
على التعليم والنجاح ليكونوا مؤهلني حلمل شارة الركن وشهادة 
ــيد  ــة األركان.كما تفقد الس ــا لهم كلي ــتير التي متنحه املاجس
ــؤدي فيها طلبة الدورة ٨٠  ــر الدفاع القاعات اإلمتحانية التي ي وزي

إمتحانات الكورس الرابع مطلعاً على سير العملية اإلمتحانية.

بغداد / البينة الجديدة
ــتاذ الدكتور نبيل  ــر التعليم العالي والبحث العلمي األس أكد وزي
ــات العلمية في العراق وحتقيق  كاظم عبد الصاحب دعم اجلمعي
ــتقباله رئيس  ــتدامة. جاء ذلك لدى اس أهدافها في التنمية املس
اجمللس األعلى للجمعيات العلمية في العراق الدكتورة إيناس طه 
ــي التي قدمت خالل اللقاء عرضا عن مهام اجمللس العلمي  احلمدان
ــنة ١٩٨١ املعدل وما يضم  ــات في ضوء قانون رقم ٥٥ لس للجمعي
ــي مختلف  ــور للخبراء ف ــل للوزارات وحض ــي عضويته من متثي ف
ــس الى الفريق  ــر التعليم بانضمام اجملل ــاد وزي االختصاصات. وأش
الساند للجنة الوطنية العليا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 
ــكانية مؤكدا أهمية النشاطات واملومترات التي  والسياسات الس

تضطلع بها اجلمعيات العلمية العراقية في هذا اجملال.

كربالء املقدسة / البينة اجلديدة
ــروع  ــالء باجناز اعمال التعارضات مع مش ــرعت مديرية ماء كرب ش
ــاص بأنبوب الدكتايل  ــيطرة الكفيل و إجناز التعارض اخل تطوير س
الناقل قطر ٣٥٠ ملم و إجناز أنبوب بالستك قطر ٢٢٥ ملم في وقت 
ــابق واملغذيات الى مركز املدينة. و بني مدير ماء كربالء املقدسة  س
ــالء اإلخباري) ان  ــراوي، لـ(موقع كرب ــدس محمد فاضل النص املهن
ــاء كربالء  ــات مديرية م ــة بتعارض ــزت االعمال اخلاص ــة اجن املديري
ــارع الواصل  ــل وتعريض الش ــيطرة الكفي ــروع تطوير س مع مش
ــر من قبل  ــراف مباش ــيطرة الى تقاطع ميثم التمار، بإش من الس
ــح ان العمل  ــة املركز. و اوض ــؤول صيان ــدس علي جليل مس املهن
ــل قطر ٣٥٠  ــوب الدكتايل الناق ــارض اخلاص بأنب ــمل إجناز التع ش
ملم و إجناز أنبوب بالستك قطر ٢٢٥ ملم في وقت سابق واملغذيات 
ــاريع  ــز املدينة». واضاف ان تلك االعمال تأتي إلكمال املش الى مرك
ــناد مديرية  ــب واس اخلاصة مبركز املدينة وإظهارها باملظهر املناس

بلدية كربالء في تطوير مركز املدينة واألحياء التابعة له. 

ميسان / البينة الجديدة
ــي  عل  » ــتاذ  األس ــان  ميس ــظ  محاف ــام  ق
ــة  ــة تفقدي ــة ميداني ــوم بجول دواي الزم « يق
ــاريع  املش ــن  م ــدد  لع ــة  واملتابع ــراف  لإلش
ــيد احملافظ  ــة . ووجه الس ــز احملافظ ــي مرك ف

ــب  بضرورة اإلهتمام باإلعمال وتنفيذها حس
املواصفات املطلوبة . مشدداً بتكثيف اجلهود 
ــاريع  ــن أجل إجناز املش ــة العمل م ومضاعف
ــدد ألهميتها كونها تصب خلدمة  بالوقت احمل
ــيادته  ــك التقى س ــاني .كذل ــن امليس املواط

ــكاويهم  ــتمع إلى ش بعدد من املواطنني واس
واستفساراتهم وأوعز بإيجاد احللول املناسبة 
ــة والدوائر  ــع اجلهات املعني ــيق م لها بالتنس
ــاون الفني  ــي اجلولة املع ــة  . رافقه ف اخملتص

للمحافظ ومدير بلدية العمارة.

كركوك / البينة الجديدة
ــاالر  ــات وزير العدل  القاضي  س ــى  توجيه بناءً عل
ــتار محمد بهدف تعزيز  التواصل وتذليل  عبد الس
ــة  احتياجات  ــه العمل وتلبي ــات التي تواج العقب
ــرى مدير  ــر العدلية.أج ــني وموظفي الدوائ املواطن

ــتاذ  راستي يوسف  عام دائرة الكتاب العدول االس
ــب  العدل في  ــة لدائرة الكات ــد ، زيارة ميداني حمي
ــع العمل  ــالع على واق ــوك، لالط ــة كرك محافظ
 واالرتقاء باخلدمات املقدمة للمواطنني . وأكد املدير 
العام ان زيارته تاتي ملتابعة سير العمل في  الدائرة 

ــي تواجهها  ــراءات و املعوقات الت ــيط االج  ولتبس
ــك  التقى خالل  ــر الكتاب العدول  ،  كذل كافة دوائ
زيارته مع عدد من املواطنني  واملوظفني والذين رحبوا 
ــكرهم  ملتابعته  ــذه الزيارة وأبدوا إمتنانهم وش به

املستمرة العمال الدائرة خدمة للصالح العام.

البينة لجديدة / قاسم حوشي
ــور اجلامعة،  ــت كلية املنص نظم
امس السبت، ندوة علمية، حول 
ــة  األحتادي ــة  احملكم  » ــوع  موض
ــرورة  وض ــرة،  املبك ــات  واألنتخاب
ــد  عمي ــدوة  الن ــر  التالزم».وحض

ــاكر  ــتار ش ــة ا.د عبد الس الكلي
ــاتذة  ــد من االس ــلمان، وحش س
ــي  ف ــني  واملتخصص ــة  والطلب
مجالي القانون والسياسة.وقدم 
ــار القانوني في مجلس  املستش
ــن  ــم حس قاس القاضي  النواب 

العبودي، عرضا لألشكالية التي 
ــبب  بس ــات  االنتخاب ــتواجه  س
االحتادية  ــة  ــل احملكم تعطل عم
ــن اعضائها،  ــي فقدت ثالثا م الت
ــة الثالث الى  ــني واحال بوفاة اثن
التقاعد «.وتساءل العبودي « في 

ــع املعقد، من هي  ظل هذا الوض
اجلهة التي ستصادق على نتائج 
االنتخابات». مشيرا الى صعوبة 
ــيما وان  ــذه املعضلة، الس حل ه
ــة اختيار  ــتور لم يحدد الي الدس

رئيس واعضاء احملكمة االحتادية.

كلية املنصور اجلامعة تقيم ندوة علمية 

مدير عام دائرة الكتاب العدول جيري زيارة ميدانية  

ماء كربالء تنجز التعارضات حمافظ ميسان يقوم بجولة ميدانية تفقدية
مع مرشوع تطوير سيطرة الكفيل 

النجف األشرف / البينة الجديدة 
ــرف محافظ النجف األشرف لؤي الياسري ميدانيا على أعمال  اش
ــقطت على  ــار الغزيرة التي س ــف مياه االمط ــرة اجملاري لتصري دائ
ــال دائرة اجملاري  ــود الكبيرة البط ــيدا باجله ــة ، مش املدينة املقدس
ــتنفار مستمر  ــاندة لعملهم.مؤكدا ان االس والدوائر واجلهات الس

وفي جميع شوارع احملافظة املقدسة.

وزير الدفاع يزور كلية األركان 
ويلتقي طلبتها 

وزير التعليم يؤكد دعمه 
اجلمعيات العلمية وحتقيق أهدافها 

يف التنمية املستدامة

اليارسي يرشف ميدانيا 
عىل اعامل دائرة املجاري
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف محكمة كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية َّـ الخريات

العدد ٣٣/ ش / ٢٠٢١ 
التاريخ ٢ / ٢ / ٢٠٢١ 

اعـــــــــالن
ــابقا  ــكن ـ كربالء ـ ناحية الخريات ـ الفيادة ـ آل عبد اهللا / س اُّـ اِّـدعى عليه / فائق نعمة هادي / يس
ــميم كريم  ــوى اِّـرقمة اعاله واِّـقامة من قبل اِّـدعية ( ش ــة حاليا بناًء على الدع ــول محل االقام مجه
ــم بتأييد حضانة اِّـدعية للطفلني  ــى اِّـدعى عليه ( فائق نعمة هادي ) اِّـتضمنة طلب الحك ــادي) عل ه
ــن راضي )  ــرح مختار محل اقامتك ( جعفر حس ــب ش (مرتضى و رقية)  وِّـجهولية محل اقامتك وحس
ــك بصحيفتني يوميتني للحضور امام هذه اِّـحكمة َّـ يوم  ــررت اِّـحكمة تبليغ َّـ ٣٠ / ١ / ٢٠٢١ ق
ــدم حضورك او حضور من  ــعة صباحا وَّـ حال ع ــاعة التاس ــة اِّـصادف ١٤ / ٢ / ٢٠٢١ الس اِّـرافع

ينوب عنك قانونا سوف تجرى اِّـرافعة بحقك غيابيا وفق القانون. 
القاضي غني كاظم اِّـومن

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الزبيديه  
رقم االضبارة /٢٢/خ/٢٠٢٠
التاريخ/٢٠٢١/٢/٤

أعــــــــــالن 
ــد ناصر ابراهيم) اِّـحجوز لقاء طلب  ــبانه الغربيه  العائدة للمدين(زاه ــل ١٤/٦م١٤ الواقع َّـ السيس ــع مديرية تنفيذ الزبيديه العقار التسلس تبي
ــذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ من  ــراء مراجعة ه ــه (لبنا رحمن عبيد)البالغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠)ثالثون مليون دينار فعلى الراغب بالش الدائن
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس اليوم التالي للنش

على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
حمد اهللا كاظم حسني

اِّـواصفات 
١-موقعة ورقمه :- الزبيديه/ السيسبانه الغربيه  ١٤/٦م١٤

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه 
٣-حدوده واوصافه  : نفس ما موضوع َّـ خارطة االفراز

٤-مشتمالته :-  توجد عدد من الدور سكنيه َّـ عموم اِّـساحه الكليه
٥-مساحتة :- ٨٠٠دونم اما حصة اِّـدين خمسه دونم على وجه الشيوع 

٦-درجة العمران :
٧- الشاغل :-  اِّـدين نفسه

٨-القيمة اِّـقدرة : ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ عشرون مليون دينار القيمة التقديريه الكامله لحصة اِّـدين البالغة (خمسة دونم)



9تقنيات عسكرية
أفضل التقنيات العسكرية التي جيرى تطورهيا اآلن

متابعة / البينة الجديدة

ــي  التكنولوج ــدم  التق ــل  ظ ــي  ف
ــول  ــاالت ح ــي كل اجمل ــتمر ف املس
ــى  ليتنح ــت  الوق ــان  ح ــم،  العال
اجلندي جانبا وإتاحة التكنولوجيا 
فرصة قيادة زمام احلروب والتصدي، 
ــه  ــا تخبئ ــى م ــا عل ــرف هن فلنتع
التطورات التكنولوجية من تقنيات 

مستقبلية.
• ميش ورم

ــم  يت ــي  الت ــة  امليكانيكي ــدودة  ال
تطويرها في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا في الواليات املتحدة، 
ستكون في حجم اإلصبع وتعتمد 
على العضالت اإلصطناعية إلزاحة 
ــخدم  وستس ــام،  لألم ــها  نفس
ــدم في  ــات تخ ــجيل فيديوه لتس

عمليات املراقبة.
• قاذفة القنابل

ــي تدمير  ــتخدامها ف ــور الس تتط
أهداف خفية وراء غطاء أو مدفونة 

ــر  تنفج أن  ــن  وميك األرض،  ــت  حت
ــدف أو  ــو عند اله ــل في اجل القناب

بالقرب منه.
• زي املشاة املوحد املتطور

ــوة وأكثر  ــود أكثر ق ــل اجلن زي يجع
ــال اإلكتروني،  ــبها برجال القت تش
ــا لتقنيات النانو  مت تصميمه طبق
تتبع  ــى  عل ــل  فيعم ــي،  تكنولوج
ــم ضغط  ــب، وتنظي ــات القل ضرب

الدم، ومزود أيضا بدروع وقائية.
• ليزر الدفاع العسكري

ــن  مارت ــد  لوكهي ــركة  ش ــل  تعم
ــى تصنيع  ــى عل ــش األمريك للجي
ــكري، والذي  ــزر العس ــالح اللي س
ــا ٣٠٠ كيلو  ــن أن ينفجر منتج ميك
واط من الطاقة، أي ما يكفي إلنزال 
صاروخ أو طائرات ضخمة من اجلو.

• دبابات بدون قائد
ــية التي تعمل  تقول القوات الروس
ــه ميكن  ــات، أن ــر الدباب ــى تطوي عل
ــا عربة  ــر جلعله ــة التطوي مواصل
ــل، تعمل من تلقاء  روبوتية بالكام

نفسها على أرض املعركة.
• اإلنسان اآللي

وضعت الشركة األسبانية بالفعل 
ــي الذي ميلك  ــان اآلل منوذجا لإلنس
ــرف على األوجه،  ــدرة على التع الق
ــل اإلمدادات  ــوت، ونق ــدار الص وإص

الطبية أثناء املعارك.
• الصواريخ البالستية املضادة 

للسفن
تكمن قوة الصواريخ البالستية في 
واستهدافها  ــفن،  للس مقاومتها 

ــرات، وقدرتها على  ــالت الطائ حلام
تدميرها كليا.

• شبح التمويه
ــز بقدرتها على التخفي ليس  تتمي
فقط عن العيون، ولكن عن مناظير 
ــعة احلرارية  ــة الليلية، واآلش الرؤي

أيضا.
• احلشرات املهجنة

ــي  ف ــي  األمريك ــش  اجلي ــح  جن إذا 
تطوير هذا السالح، فسوف يخلق 
ــن  ــي ميك ــرات الت ــن احلش ــا م نوع

ــزة امليكانيكية  ــع األجه ــا م زرعه
ــم فيها عن  ــن التحك ــث ميك بحي
ــة  للمراقب ــتخدامها  واس ــد،  بع

والتجسس.
• اجلنود االصطناعية

ــكالت النفسية التي  لتفادي املش
ــد اإلصابات  ــرض لها اجلنود بع يتع
ــرة اجلنود  ــاءت فك ــي املعارك، ج ف
ــل لتفادى هذا  ــة كبدي اإلصطناعي
ــور، فيتم اآلن تطوير األطراف  القص

والذكاء اإلصطناعي لهم.

متابعة / البينة الجديدة
ــكرية  ــود تدريبات عس ــوض اجلن يخ
ــي  ف ــم  قدراته ــني  لتحس ــية  قاس
ــوا في  ــي يكون ــدو ولك ــة الع محارب
ــجاعة.  قمة اإلنضباط والنظام والش
نستعرض معكم في هذا املقال أقسى 
التدريبات العسكرية حول العالم:١. 
ــكرية  العس ــرطة  الش ــال  رج ــد  أح
ــار خالل التدريبات في  يزحف حتت الن
قاعدة عسكرية في تشاوهو ٢. أفراد 

ــي يزحفون وهم  ــش التايوان ــن اجلي م
ــق وعر مغطى  ــبه عارينب عبر طري ش
ــافة ٥٠  ــنة ميتد ملس بالصخور اخلش
ــن رجال البحرية  متر !٣. مجموعة م
ــم وهم مقيدين  ــة مت القائه األمريكي
ــاردة.٤.  ــباحة ذو مياه ب ــي حوض س ف
ــدر يخوضه  ــب رصاصة في الص تدري
ــية، حيث  أفراد القوات اخلاصة الروس
ــترة واقية من الرصاص  يتم ارتداء س
ــر في  ــالق نار مباش ــم التعرض إلط ث

ــدرب يتبعه إطالق  ــدر من قبل امل الص
ــاخص  ــدرب نحو رأس ش ــن املت نار م
ــنتيمترات عن  ــي ال يبعد إال س كرتون
ــدف من هذا التدريب  رأس املدرب، اله
ــدرب إلحتمالية اصابته  هو اعداد املت
ــة  ــة حقيقي ــاء عملي ــاص أثن بالرص
ــرعة وبدقة  ــرد بس ــي ي ــزه لك وجتهي
ــن القوات  ــدو .٥. عناصر م ــى الع عل
ــة  ــزون رفق ــة يقف ــة االمريكي اخلاص
كالب في اخلدمة العسكرية٦. جنود 

ــي درجات حرارة منخفضة  يتدربون ف
ــت الصفر في  ــى ٣٠ درجة حت تصل إل
مقاطعة هيلونغجيانغ٧. انزال جنود 
ــي البرية اليابانية  قوات الدفاع الذات
ــطة حبال من طائرة هليكوبتر  بواس
أثناء حصة تدريبات ٨. قوات البحرية 
األمريكية يشربون دماء الكوبرا أثناء 
ــد احلياة٩.  ــى قي ــاء عل ــان البق امتح
ــو أحد  ــرأس ه ــارة بال ــير احلج تكس
ــات جيش كوريا اجلنوبية، حيث  تدريب

ــه في كومة  يقوم اجلندي بضرب رأس
ــة على األرض أو  من احلجارة موضوع
يقفز طائرا نحو كومة يحملها زميل 
له.١٠. لعبة البطاطس الساخنة هو 
ــش الصيني، ويتم  ــد تدريبات اجلي اح
فيه تناقل قنبلة على وشك االنفجار 
ــن اجلنود وأخر جندي  بني مجموعة م
يقوم بإلقائها بعيدا عن اجملموعة ثم 
ــة أرضا لتفادى  ــح أفراد اجملموع ينبط

أي خطر من االنفجار

اغبى أخطاء عسكرية 
يف التاريخ

متابعة / البينة الجديدة

ــت قناة ”أول تامي تانز“ األميركية على ”يوتيوب“، مقطع  عرض
ــكرية ارتكبت  فيديو يحوي تقريراً حول أغبى ١٠ أخطاء عس
في التاريخ من قبل قادة عسكريني مشهورين، ولفت التقرير 
ــم أدى إلى مقتل  ــوء تفاه ــذه األخطاء؛ س ــن بني ه ــى أن م إل
ــام ١٨٥٤، باإلضافة إلى قرار  ــو ١١٠ جنود بريطانيني في ع نح
ــوفييتي في غزو أفغانستان في ١٩٧٩  ــاركة االحتاد الس مش
ــيوعية في البالد، حيث إنه واجه  بهدف حماية املصالح الش
ــالل حملة التنديدات  ــد من الصعوبات، وخاصة من خ العدي
ــعة التي استهدفت االحتاد السوفييتي من قبل أغلب  الواس
ــكريني املشهورين،  دول العالم.وأضاف أنه حتى القادة العس
ــم، اتخذوا قرارات  ــر ونابليون بونابرت وغيره ــل أدولف هتل مث

عسكرية غبية؛ جعلتهم يتكبّدون العديد من اخلسائر.

أقــســى (١٠)تـدريـبـــات عـسـكريــة فــي الـعــالــــــــــم
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ــال التجارية   ــاب احمل ــف  من اصح ــد لفي ناش
ــة احلرية  ــث  )مبنطق ــة احلدي ــوق احلري في(س
االولى محلة ٤٢٦زقاق ٢٤السيد   رئيس الوزراء 
ــداد واجلهات  ــي وامني بغ ــى الكاظم مصطف
احلكومية املعنية وأصحاب العالقة بالتدخل 
الفوري والسريع  النهاء مشكلة السوق  الذي 
ــداد لقدمه  ــواق التراثية في بغ ــد من االس يع
ــنة و من  ــن٧٠ س ــذ اكثر م ــس من ــث اس حي
ــواق الكبيرة التي تضم أكثر من ٨٠محال  األس
جتاريا  وقع عليها احليف والظلم نتيجة وجود 
ــتثمرين التي تهددهم  ــاطحة الحد املس مس
ــة  ــال التجاري ــالء احمل ــدم إخ ــال ع ــة ح باالزال
ــنة مضت .رغم  ــودة منذ أكثر من. ٧٠س املوج
ــع بدل ايجار  ــتعدون للتفاوض بدف أنهم مس
ــن ايجار  ــب  عليهم م ــا يترت ــدي أو دفع م نق
ــم ان  كل احملاوالت في  ــني بدوره ــث ، الفت حدي
ــتثمر في جهات  ــكوى ضد هذا املس تقدمي ش
ــبه معدومة  ــتجابة فيها ش عدة كانت  االس
او ضعيفة حتى بعد تدخل احد نواب البرملان 
ــوق  ــرا .حال الس ــذي وعدهم خي ــي ال العراق
ــع األرزاق وعلى  ــار وقط ــح مهددا باالنهي اصب
ــكني للحاجة ام  ــه اخلصوص وجود دار س وج
عالء املوظفة في وزارة النقل واملواصالت والتي 

ــار رمزي وهم االن  ــى هذه الدار بايج قدمت عل
ــرد مقابل  إجناح عملية  بناء  عرضة إلى التش
ــب آخر يكون  ــذه املنطقة من جان ــول في ه م
ذات منفعة شخصية على حساب املصلحة 
ــالت بالتدخل  ــاب احمل ــب أصح ــة. وطال العام

الفوري والسريع من أجل إيقاف أمر االستثمار 
ــذا ولكم  ــى الهاوية ه ــؤدي باجلميع إل الذي ي

األمر والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
مواطنون عنهم

شيماء منصور الجاف

* سحر ابراهيم زغري

ــا في  ــوف زرعوه ــن اخل ــذرةٌ م ب
ــاء)  ــر النس قلوبنا (نحن معاش
ــا كائنات ضعيفة  واوهمونا إنن
اضعف حتى من السرخسيات 
ــها  كونها تصنع غذاؤها بنفس
ــت العنكبوت  ــن بي واضعف م
ــا وأكفنا ال  ــا ان ايادين ، وأوهمون
تصلح سوى لكفكفة الدموع 
وحمل معاول الصبر التي جنتث 
بذرتهم  ــت  ،فراح ــا  اعمارن بها 
ــر فأكبر حتى رضخنا  تكبر اكب

لنظريتهم واسلمنا بها ، وصرنا 
ــا حتمل  ــكل م ــم ب ــني له تابع
ــن معان فكانت  كلمة( تابع) م
ــد التي تؤملنا  وصايتهم هي الي
ومتى ما خالفناهم في امر بتروا 
ــد ..فكلمة ((نعم )) لنا تلك الي
ــات الدارجة  ــت من الكلم امس
في قاموس حياتنا ومتى ما قلنا 
ــا حصارهم  ــوا علين ((ال)) فرض
االقتصادي فال مأكل وال ملبس 
ــم اصحاب  ــوق النهم ه وال تس
ونعامل  االقتصادية  ــلطة  الس
ــا اجيرين متى ما تعبنا او  وكأنن
مرضنا خصمت لنا اجورنا ..هذا 

هو واقعنا وهذه سياسة اغلب 
ــرأة (اال من رحم  ــع امل ــال م الرج
ربي) ولو متعنا جيدا في اسباب 
ــرض على  ــع الذي ف ــذا الواق ه
ــذي كانت ضحيته هي  املرأة وال
، لوجدنا ان السبب االساس هو 
النواة االولى للمرأة وهو اسرتها 
ــا افكارا  ــوا فيه ــا غرس حينم
بالية منذ طفولتها فأوهوموها 
بأنها عورة صوتها ، ضحكتها، 
موضتها ، هواياتها، تطلعاتها 
ــورة والذي  ــا ع ــيء فيه ، كل ش
ــو الرجل  ــك العورة ه ــتر تل يس
فحطموا بداخلها كل مقومات 

ــة  الثق ــل  عوام وكل  ــاح  النج
ــت تبحث عن  ــس ، فراح بالنف
ــتر عورة  ذلك املنقذ الذي سيس
انوثتها ويواري سوءة جمالها ، 
متناسية كل االعتبارات االخرى 
ــازت  لف ــتغلتها  اس ــو  ل ــي  الت
ــتقاللها،  واس حريتها  ــم  بنعي
ــذا املنقذ باب  ــرق ه ــا ان يط فم
ــرك حلمها  ــر على ت اهلها جتب
وحقيبتها  وقرطاسها  ويراعها 
املدرسية على ناصية امل كاذب 
ــارق الباب  ــة بأن ط ــود زائف ووع
سيكون لها السند والوتد ، وما 
ــت وصايته يتخلى  ان تصبح حت

عن تلك الوعود والعهود فتجد 
ــها كائنا ضعيفا ال ميلك  نفس
ــول اال البكاء على مجد  من احل
ــتقبل  ــع ، ال حاضر وال مس ضائ
.لذلك ( والكالم موجه للعائلة 
ــرأة)) عليكم  قبل ان يوجه للم
ــهن  ــز ثقة بناتكم بأنفس تعزي
وحثهن على مواصلة تعليمهن 
ــم تكن بناتكم  فبالعلم والعل
ــوة واكثر حتصينا، ويبقى  اكثر ق
ــحري  ــن صوجلانهن الس يراعه

ملستقبل آمن مستقر.

* ناشطة نسوية

يـــراعــــك صــــولــجــان الــنـجــــــــــــاح 

اصحاب حمال سوق احلرية احلديث  يناشدون 
الكاظمي بالتدخل الفوري

اىل / خلية األزمة وكل اجلهات الصحية 
جهاز البصمة .. مصدر خطر فأحذروه

ــالة بعثها     تلقت (البينة اجلديدة) رس
ــدون خاللها  لفيف من املوظفني يناش
ــات الصحية  ــة وكل اجله ــة األزم خلي
لوقف خطر جهاز البصمة املوجود في 
ــر احلكومية والذي يتم من خالله  الدوائ
ــن عدمه حيث  ــير دوام املوظفني م تأش
ــروس كورونا يعيش على  يقولون ان فاي
ــة وما  ــرات طويل ــطوح الزجاج لفت س
ــم تعفيره  ــه ان اجلهاز لم يت ــف ل يؤس
ــذي يجعله  ــر ال ــة األم ــواد املعقم بامل
مصدرا النتشار فايروس كورونا .. اللهم 

اننا حذرنا.

اُّـ متى تبقى النفايات تحاصرنا 
من كل جانب .. اما حان الوقت 

الستثمارها خري استثمار؟!
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 تأمالت واكتشاف بعض احلقائق بعد سنة من تكليفي بتشكيل الكابينة الوزارية

محمد توفيق عالوي

ــرى  مرور  ــذه االيام ذك ــي ه ــر علينا ف  مت
سنة على  تكليفي بتشكيل الكابينة 
ــوزراء،  ومن  ــة مجلس ال الوزارية لرئاس
ــكيل احلكومة ؛  ــن تش ــم اعتذاري ع ث
ــر حليثيات  ــكل مختص ــأتطرق بش  س
ــداث التي يجب  ــر وبعض االح هذا االم
ــاهداً في التأريخ؛  ......   ذكرها لتبقى ش
ــرين ومقتل  ــدوث انتفاضة تش ــد ح بع
وآالف  ــن  املتظاهري ــن  م ــات  مئ ــدة  ع
ــيد عادل عبد  ــتقالة الس اجلرحى  واس
ــزاب بعض  ــذه االح ــحت ه املهدي  رش
ــوزراء فخرجت  ــة ال ــخاص  لرئاس االش
عليهم تظاهرات رافضة على مستوى 
ــحاب،  على  ــع مما اضطرهم لالنس واس
ــن النواب  ــرى مجموعة م ــك   انب ــر ذل اث
املستقلني  بني ستني الى سبعني نائب 
ــوا عن إرادة  ــث  البعض منهم خرج  حي
أحزابهم  وشكلوا كتله اسموها كتلة 
الشعب   برئاسة النائب الشيخ محمد 
ــيخ  ــوا  في منزل الش ــدي  واجتمع اخلال
ــحوا مجموعة  ــهيل ورش ــام الس هش
من االسماء وقاموا بالتصويت عليهم، 
ــم محمد عالوي العدد االكبر  فنال اس
ــك  كتبوا  ــر ذل ــى اث ــوات، عل ــن االص م
ــس اجلمهورية يعلنوا عن  كتاباً  الى رئي
ــماء  ــالوي مع اس ــيحهم حملمد ع ترش
ــواب، اتصل رئيس  ــوة الن ــع االخ وتواقي
اجلمهورية بجميع االحزاب في مجلس 
ــأن ترشيحي فأعلن اجلميع  النواب بش
ــالوي  لكن ال  ــي محمد ع ــن عدم تبن ع
ــد عالوي ما خال  ــد فيتو على محم يوج
طرفاً واحداً (طرف السيد نوري املالكي) 

ــة برفضه  ــس اجلمهوري ــذي اخبر رئي ال
ــال بي من  ــث  مت االتص ــد عالوي. حي حملم
قبل فخامة رئيس اجلمهورية واخبرني 
ــراوح في  ــت االمور ت ــذا الواقع وبقي به
ــادرت الى بيروت ؛   مكانها لعدة ايام فغ
ــل التي ال  ــض التفاصي ــا اذكر بع ( وهن
ــبب  ــا ولكني اذكرها بس ــي لذكره داع
ــن اللغط  ــن الكثير م ــدث م ــد ح ما ق
ــأنها)  [حيث  اتصل بي الشيخ وليد  بش
ــالً عن  ــد االيام ممث ــر اح ــاوي  ظه  الكرمي
ــيد مقتدى الصدر وقال  ــماحة الس س
ــيد مقتدى الصدر قد   قرر ان  لي ان الس
ــذا املنصب وهما  ــخصني له يدعم   ش
ــى الكاظمي،  ــالوي ومصطف محمد ع
ــي  الكاظم ــى  مصطف ــوظ  حظ وإن 
ــة لذلك ال بد  ــة وحظوظك قوي ضعيف
من مجيئك الى بغداد اليوم، وملا كانت 
ــداد  قد غادرت  ــع الطائرات الى بغ جمي
ــب  عن املوضوع  ــخص  قري اتصل بي ش
ــة وقال ان  ــس اجلمهوري ــب  من رئي وقري
ــا ان  ت ُ ق ِ لك   ــاك طائرة خاصة ميكنه هن
ــى بغداد  ــد مجيئي ال ــداد، وعن الى بغ
ــي رئيس  ــوم اخبرن ــاء ذلك الي في مس
اجلمهورية ان السيد مقتدى الصدر قد 
ــحب  دعمه  لك ]  وبقيت االمور تراوح  س
ــاق مرة اخرى  ــي مكانها حتى مت االتف ف
ــب.  أخبرت  ــيحي لهذا املنص على ترش
فخامة رئيس اجلمهورية اني ال ميكن ان 
اقبل بهذا املنصب استمراراً على منهج 
ــر عاماً املاضية، ف انا  لن  السبعة عش
اقبل باحملاصصة ولن اقبل ان يكون ألي 
ــه من  حزب اي وزارة فيمول احلزب نفس
هذه الوزارة على حساب مصلحة البلد، 
ــة، إذاً حتدث  ــس اجلمهوري ــال لي رئي فق
ــروط؛  ــع االحزاب واخبرهم بهذه الش م
ــرةً  ــده مباش ــف وبع ــوم التكلي ــي ي ف
ــواب وممثلة االمم  ــن الن ــر الكثير م حض
املتحدة وحشد من املتظاهرين  مهنئني 
ومؤيدين ، وجلست  بعد ذلك  مع االحزاب 
ــي  فجاءتن ــروط،  الش ــذه  ه ــت  وعرض
ــدر العبادي  ــور حي ــن  الدكت ــة م االجاب
والسيد عمار احلكيم وآخرين باملوافقة 
على تشكيل كابينة مستقلة من دون 

ــيد  ــماحة الس تدخلهم واتصل بي  س
ــن معك في  ــدر فقال (نح مقتدى الص
تشكيل كابينة مستقلة وال يحق ألي 
شخص من التيار ان يرشح اي شخص 
لهذه الكابينة)  وقد اعترض  بعض افراد 
ــح  و اخبروني ان االخ هادي العامري  الفت
ال ميثلهم وانهم يريدون بعض املناصب، 
ــامة  اس ــادة  الس ــل  كت ــف  موق وكان 
ــى  ــر ومثن ــس اخلنج ــي   وخمي  النجيف
ــامرائي انهم مع كابينة مستقلة  الس
ــيح الوزراء، فقط  ولن يتدخلوا في ترش
كتلة السيد  احللبوسي  طالبوا بوزارات 
فرفضت ذلك، وكذلك االخوة في احلزب 
مت  ــث  حي ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط
االتفاق معهم على وزراء مستقلني وإن 
ــؤون االقليم فوافق  لهم وزارة دولة لش
االخ  جنيرفان  البرزاني ولكنه طلب مني 
التفاهم مع السيد  احللبوسي ،  فعرفت 
ان هناك تفاهمات مسبقة انه ال ميضي 
اي منهم دون اآلخر، ومع هذا فقد حضر 
االخوة من حركة التغيير الكردستانية 
ــالمية الكردستانية  ومن االحزاب االس
ــتقلني وال  ــث وافقوا على وزراء مس حي
ــد كانت  ــم؛ لق ــي تعيينه ــوا ف يتدخل
ــات حادة في تلك الفترة حيث  النقاش
ــع االمر  ــي واق ــزاب ف ــر االح ــت  اكث كان
ــة والتخلي عن  ــاء احملاصص  ترفض انه
ــر  ــبعة عش ــوزارات وعن منهج الس ال
عاماً املاضية   ، لقد وصل االمر من خالل 
ــب مني    التنازل   بعض املفاوضني  الطل
ــل على  ــي  أحص ــدة   لك ــن وزارة واح ع
ــة، ولكني اخبرت   مترير الكابينة الوزاري
ــل ان يكون في  ــني اني لن اقب املتفاوض
 كابينتي  وزير واحد ال يعمل للمصلحة 
ــة ويعمل من اجل مصلحة حزب  العام
ــية، وقلت لهم ارجو ان  او جهة سياس
ــة، فليس همي  ــالتي واضح تكون رس
ــس الوزراء  ــل على منصب رئي ان احص
ــد كنت اعلم  ــاء البلد؛ لق ــل همي بن ب
ــاً  ــن مترر ولن اكون رئيس ــة ل ان الكابين
ــم اتخلى  ــد هللا ل ــن احلم ــوزراء، ولك لل
ــن ول م   ــة الوط ــي خدم ــي ف ــن مبادئ ع
ــة على املصلحة  ــدم املصالح اخلاص اق

العامة؛ لقد قدمت اعتذاري في خطاب 
ــا  اختلفت مع  اغلب  عام ومتلفز  عندم
ــى  احملاصصة  ــي اصرت عل ــزاب  الت االح
السياسية و رفضت الوقوف  الى جانب 
الشعب ضد  املصالح الضيقة لألحزاب 
فترة  ــدين. خالل  واملفس ــاد  وضد  الفس
ــف عندما وجدت االحزاب اني ال  التكلي
ــوا من خالل  ــتجيب ملطالبهم قام اس
ــيقيات التابعة  لألحزاب   اخليم والتنس
ــاحات التظاهر  بنشر صوري مع   في س
ــالوي مرفوض) على  تعبير ان (محمد ع
ــل االحزاب  ــار ان محمد عالوي ميث اعتب
ــات  ــي معلوم ــد وصلتن ــدة، وق الفاس
ــأن من  ــهر بش ــة بعد بضعة اش دقيق
ــرها بني  ــام بطباعة هذه الصور ونش ق
املتظاهرين، نعم لقد انخدع الكثير من 
املتظاهرين ولكن بعد تقدمي االعتذار عن 
التكليف من قبلي اتصل بي املئات من 
املتظاهرين معربني عن ندمهم طالبني 
ــبب موقفهم في  ان ابرئهم الذمة بس
ــارة اكس ، مع العلم  رفع صوري مع إش
ــي احترم رأي كل من يرفضني إذا كان  ان
ــق ، بل يجب علي  ــداً  ان ه على احل  معتق
ــي حرية التعبير  ان ادافع عن حقهم ف
ــدي،  ــوا ض ــو كان ــى ول ــم حت ــن رأيه ع
ــات  في  ــض الفضائي ــت بع ــن  وقف ولك
ــيني  ضدي  ذلك الوقت  وبعض السياس
ــروا الكثير من االكاذيب واني كنت   ونش
ــة، وحينما  ــوزارات مببالغ خيالي ابيع ال
ــذه الفضائيات وبعضها  مت االتصال به
ــاة  ــزة (كقن ــهورة  وممي ــات مش فضائي
الشرقية)  اجابوا بذلك املضمون (نحن 
ــا نأخذه من  ــي متويلنا على م نعتمد ف
ــض االحزاب  ــد واعدونا بع ــزاب وق االح
ــي االعالم ،  ــقاطك ف ــغ كبير إلس مببال
ــا فنحن  ــى متويلن ــادراً عل ــإذا كنت ق ف
مستعدون لكشف احلقائق والسكوت 
عن نشر االكاذيب) واحلقيقة فأني حتى 
ــت  لوكنت امتلك املبالغ الكبيرة فلس
ــتعداً ان اصرف دينار واحد من اجل  مس
الدعاية االعالمية،  الني  لست من طالب 
السلطة ولن اسعى لها، ولكن سعيي 
كان وال زال من اجل خدمة بلدي وخدمة 

ــن الكرمي. لقد مرت فترة ما يقارب  املواط
السنة على حكومة السيد  مصطفى 
ــم  تقيي ــه  ميكن ــن  واملواط ــي   الكاظم
ــنة سواء على  االجنازات خالل هذه الس
ــتوى القضاء على الفساد او توفير  مس
ــة او  القضاء  ــص البطال ــن او تقلي االم
ــف  على الفقر او  توفير اخلدمات او كش
ــع  ــني الوض ــن او حتس ــة املتظاهري قتل
ــق اي اجناز ملموس  ــادي او حتقي االقتص
على االرض؛ وهنا  استطيع  ان اقول بكل 
ــج احملاصصة  ــتمرار نه ثقة انه مع اس
ــوض بالبلد  ــق اي اجناز للنه فلن يتحق
ــروج من هذه االزمة اخلانقة  وتقليل   واخل
ــدم  التق ــق  وحتقي ــني   املواطن ــاة  معان
ــررت في يوم  ــد ق ــار لبلدنا.... لق واالزده
ــوزراء ان  ــة ال تقدميي االعتذار عن رئاس
ــي العراق  ــي ف ال اعود للعمل السياس
ــل  ــكل كام ــارض بش ــي تتع ألن مبادئ
ــل  ــن  للعم ــر  املتصدي ــادئ اكث ــع مب م
ــي منذ عام ٢٠٠٣ حتى يومنا  السياس
ــك زخماً  ــن  وجدت بعد ذل ــي، ولك احلال
ــل ت  بي  اعداد  ــر متوقع و اتص كبيراً غي
مهولة  من  كافة  الفئات املستقلة ومن 
ــاتذة و املهنيني والعلماء  والشيوخ   االس
ــباب احلراك  ــن ش ــداد غفيرة  م ــل ا ع  ب
ــة احملافظات  طالبني  ــعبي  من كاف الش
ــي ؛   رجوعي الى واجهة العمل السياس
وإن حتركي اآلن ما هو إال استجابة لهذه 
ــو انهيار  ــد متجه نح ــب،  ف البل املطال
ــاءل هنا إن كانت  كامل ومخيف، ونتس
ــد ومن هم  ــة إلنقاذ البل ــاك امكاني هن
ــا فقط نقدر على  املنقذون؟ اجلواب انن
ــدين  ــد والقضاء على املفس انقاذ البل
بتظافر جهود   كافة  اخمللصني من ابناء 
الشعب - اخمللصني و الطيبني والنزيهني 
واحملبني لبلدهم ا لذين يقدمون املصالح 
ــى مصاحلهم  ــني عل ــة للمواطن العام
ــادرون  الق ــم  وحده ــؤالء  فه ــة،  اخلاص
ــينتهي   على النهوض بالبلد .   قريباً  س
ــيئة اهللا عهد املفسدين فقد حان  مبش
الوقت الجتماع هؤالء اخمللصني للتحرك 
ل إنقاذ  البلد ولتقدمه وتطويره وازدهاره، 

و ليس ذلك على اهللا ببعيد.

عبدالهادي مهودر

ــي وقت كانت  ــة كورونا ف ــت جائح حلّ
البشرية تتخوف من وقوع حربٍ عاملية 
ــرب ولكن مع  ــي احل ــت ه ــة، فكان ثالث
ــميناه فايروس كورونا  عدو مجهول أس

ــتجد الذي التنفع معه األسلحة  املس
ــيرة ،وقتل  ــرات املس ــة والطائ التقليدي
ــان  ــر من مليوني انس ــى اليوم اكث حت
ــون وجنح في  ــاب اكثر من مئة ملي وإص
ــريع  ــت واالختراق الس ــوم املباغ الهج
ــتهدف  ــول من وباء الى جائحة واس وحت
ــتهدف الذئب  ــردةً كما يس ــدول منف ال
الغنم القاصية، وفتح الفايروس ثغرات 
ــا واحتارت  ــي صحتنا وجبهتن كثيرة ف
ــها واستنهضت همم  كل دولة بنفس
مالكاتها الصحية ،الفدائي األول الذي 
ــاد ، ومنبع  ــال لقاح مض ــه املوت ب يواج
قوة الفايروس في طبيعة مواجهتنا له 
ــككني ومتباطئني وغير  منفردين ومش
متساوين في الفرص فدول سارعت في 

ــات ودول تباطأت،  ــى لقاح احلصول عل
ومنذ انتشاره في مدينة ووهان الصينية 
ــع االتهام  ــام واصاب ــن ع ــر م ــل اكث قب
موجهة الى الصني وحتى آخر حلظة من 
ــابق  ــه أصر الرئيس االمريكي الس واليت
دونالد ترامب على تسميته بالفايروس 
ــويق هذا املصطلح  الصيني وحاول تس
وفتح جبهتني مع الفايروس والصني في 
ــة على  آنٍ واحد ، واليوم تتجدد املنافس
ــكرين الشرقي  انتاج اللقاح بني املعس
والغربي وتتردد الدول حول منشأ اللقاح 
ــم من إن اللقاح طبي وعلمي  على الرغ
ــياً والطب  ــس لقاحاً سياس بحت ولي
ــج املواطن  ــن ان يعال ــوق امليول وميك ف
املسلم طبيب «كافر « والعكس يصح 

ــن العراقي  ــن تلقيح املواط ــا وميك ايض
ح املواطن  بأي لقاح سليم وناجع ،ويلقّ
ــعودي واالماراتي باللقاح الصيني  الس
ــاح االمريكي  ــي باللق ــن االيران واملواط
والقضية العالقة لها بالعزة والكرامة 
ــيادة الوطنية،  ــع والس ــرف الرفي والش
إس-٤٠٠  ــة  (منظوم ــس  لي ــاح  واللق
ــية) التي استوردتها  الصاروخية الروس
ــا للعقوبات االمريكية  ته تركيا وعرضّ
ــكا جو بايدن لن  في عهد ترامب ،وأمري
ــاح االوربي او  ــتورد اللق تعاقب من يس
ــي او الصيني ، وليس هناك دولة  الروس
ــى تغطية احتياجات  قادرة مبفردها عل
ــرى اختبرته  ــدول الكب ــم كله وال العال
ــم ،لكن  ــل غيره ــا قب ــى مواطنيه عل

ــا نظرت  ــم الثالث رمب ــض دول العال بع
ــي  االمريك ــاح  للق ــواالة  امل ــابات  حلس
ــت  ــي وعاش واالملاني والصيني والروس
ــعوبها  صراع العزة والكرامة بينما ش
ــتجد  تترنح حتت ضربات الفايروس وس
ــي نهاية املطاف ان ترددها في معركة  ف
ــا الكثير  ــى اللقاح كلفه ــول عل احلص
ــي صفوف اجليش  ــن ارواح املقاتلني ف م
ــوم املواطنني.عراقياً تتجه  االبيض وعم
ــى وزارة الصحة والى يوم بدء  األنظار ال
حملة التلقيح في العراق من أي منشأ 
ــه  ــبة جناح ــه ونس ــرط فاعليت كان ش
ــر (كوفيد  ــن خط ــى احلد م ــه عل وقدرت
ــني املوالني ألمريكا أو  ١٩) الذي اليفرق ب

لروسيا والصني.

اللـــــــقــــــــاح الــــــوالئــــــــــــــــــــــي

ما كشف عنه خطاب بايدن الرئايس الرصاع عىل الرأي العام

علي حسن الفواز

ــي ترتبط  ــي العامل ــهد السياس ــراءة املش ق
ــات التي  دائماً باألحداث الكبرى، وبالسياس
ــس لسرديات  ــم أطرها الدول التي تؤسِّ ترس
ــمى بـ“اجملتمع الدولي“ وبقطع النظر  ما يس
ــات ومدى عالقتها  عن طبيعة هذه السياس
ــراتها  ــإنَّ مؤش ــاك، ف ــا أو هن ــح هن باملصال
ــياق البحث عن  الدولية تضع اجلميع في س
خطوط تالقٍ أو تعارض، أو خطوط للمراجعة.
اخلطاب األخير للرئيس جو بايدن الذي جتوهر 
ــات املتحدة  ــات الوالي حول مراجعة سياس

ــنوات من  ــيما بعد اربع س ــي العالم، ال س ف
ــادي  واالقتص ــي  واالمن ــي  السياس ــور  الته
واالجتماعي الذي جعله دونالد ترامب عنواناً 
لرئاسته، حيث أفقد الواليات املتحدة كثيراً 
ــا ودميقراطيتها في  ــر ليبراليته ــن مظاه م
الداخل واخلارج.خطاب املراجعة كشف عن 
ــي مختلف، أو أراد له بايدن أن  منظور سياس
ــي  ــتوى السياس ــون مختلفاً، على املس يك
ــيما  ــتوى الرمزي، ال س واألمني، أو على املس
في ما يتعلق بالسياسات الداخلية، والنظر 
ــوق، والهجرة  ــى القضايا التي تخص احلق ال
ــكري  ــا، والتصعيد العس ــة كورون ومواجه
ــة العنصرية، وهي قضايا معقدة  والسياس
ــة أخالقية  ــه أمام حلظ ــم كل ــت العال وضع
زت لها اجلماعات  ــات حتفّ فارقة، وأمام ممارس
املتطرفة واليمينية والفاشية في اوروبا وفي 
العالم، والتي وجدت في ”راديكالية“ ترامب 
ما يحفزها على اجملاهرة بخطاب العنصرية 
اجلديدة..وعلى املستوى اخلارجي جاء اخلطاب 
الرئاسي أكثر وضوحاً، وأكثر متثيالً للهواجس 
ــها العالم، وهو ما اراده بايدن أن  التي يعيش

ــتوى توقيع القرارات  ــون علنيا، على مس يك
الكبرى، بالعودة الى اتفاقية باريس للمناخ، 
ــم منظمة الصحة العاملية،  والعودة الى دع
ــد اتفاقية  ــأن متدي ــع الروس بش ــاق م واالتف
ــنوات مقبلة، فضال  ”نيوستارت“ خلمس س
ــي اليمن،  ــلحة احلرب ف ــن ايقاف دعم اس ع
ومنع تزويد الدول املتحاربة بالذخائر، وتعيني 
ــن، واالهم  ــد في اليم ــدوب اميركي جدي من
ــيق مع احللفاء االوروبيني  من كل هذا التنس
ــرر الرئيس  ــع ايران الذي ق ــاق النووي م لالتف
ــه من طرف  ــحاب من ــابق ترامب االنس الس
ــية  ــن معاجلة دبلوماس ــف ع واحد، والكش
لألزمة املشتعلة منذ اربع سنوات.معطيات 
ــوبة، وذات أهداف  اخلطاب السياسي محس
ــومة بطريقة من يريد أن يخاطب عاملاً  مرس
ــات  ــداً، وبنوايا جديدة، ورغم أن سياس جدي
الواليات املتحدة هي سياسة املصالح دائما، 
ــي ارادها  ــب“ الت ــة ”حرائق املراك ــن لعب لك
ــة، وحتتاج الى مقاربات  ترامب لم تعد صاحل
ــية أكثر منها سلوكا  ــية ودبلوماس سياس

عاصفا بالرعونة غير محسوبة النتائج.

ابراهيم العبادي
ــوف وترقب من  ــة خ ــي العراق حال ــود ف تس
ــرات  مؤش ــجل  وتس ــب،  القري ــتقبل  املس
ــتويات متدنية جدا،  ــا مس ــعادة والرض الس
ــام  ويعيش الرأي العام العراقي حالة انقس
ــاعة،  ــدار الس ــى م ــجاالت عل ــام وس وخص
ــي  بعضها يعود في جذوره الى مزاج سياس
تشكل على امتداد التاريخ، مطبوعا بطابع 
ــي غالبا الى صراع  ــالف والتعدد، ينته االخت
عنيف او مضمر بني سلطة قاهرة ومعارضة 
ــا عهوداً فرضت  مقهورة.عاش العراق بعده
ــية خطابها املؤدلج  فيها االحزاب السياس
ــالك  وامت ــلطة  الس ــوة  بق ــارع  الش ــى  عل
ــيطرة على  ــاليب الس ــائل االعالم وأس وس
ــراق في عهود  ــم دخل الع ــاء العام، ث الفض
ــرأي الى  ــاق بال ــة واالختن ــة البعثي الظالمي
ــيزوفرينيا واخالق االذعان واالمتثال  حد الش
ــايرة (١٩٦٨ - ٢٠٠٣)، لينفلت احلال بعد  واملس
سقوط النظام وتظهر جميع املكبوتات مرة 
ــؤولية  ــدة، فما من خطوط حمر وال مس واح
ــع من التعبير  ــة وال رقابة ذاتية متن اجتماعي

ــة او احلزبية  ــذات الطائفية او القومي عن ال
ــوح وليبرالي زائدا عن حدوده،  في فضاء مفت
زادته الصراعات على السلطة، واالرهاب ثم 
ــية واالستقطاب  السياس واملزايدة  العنف، 
ــالت  ــة والتدخ ــرا احملاصص ــاد، واخي والفس
ــي.في حمأة هذا  ــال السياس ــة وامل االجنبي
ــهدنا ابرز  ــذي ش ــي وال ــتقطاب اليوم االس
متثالته بعد حادثي االعتداءين االرهابيني في 
ــاحة الطيران يوم ٢١- ١ - ٢٠١٢ والهجوم  س
ــن يوم ٢٣ من  ــرق صالح الدي االرهابي في ش
ــام العراقيون  ــه، يتوقع ان ين ــهر نفس الش
ــة ليصحوا على متفجرة  على قنبلة كالمي
ــر او تغريدة او صورة باتت  اعالمية، فكل خب
ــة مخططة، ومتارس  ــال لتعبئة اعالمي مدخ
غرف اعالمية وسياسية محترفة ادارة الرأي 
ــتمر بـ(مفاتيح)  ــر املس ــر التذكي ــام عب الع
شعورية ومكبوتات وغرائز، لصياغة خطاب 
ــاعر (العامة)،  ــطح ينجح في اثارة مش مس
ــر املغاير بالقضايا  ــس معالم التفكي ويطم
ــغل بال االنسان العراقي،  اجلوهرية التي تش
ــتويات  ــني حاليا هو مس ــق العراقي فمايقل

ــات، واالمن اليومي  ــة ونوعية اخلدم املعيش
وادارة موارد البالد والعيش بسالم، ورمبا يفكر 
املواطن العادي مبرتبة اعلى، فيحاول ان يحدد 
لنفسه رأيا مبكرا باالنتخابات، فيجد نفسه 
بني خيارين (تشريني) أو مضاد للتشرينيني، 
ــي أو علماني، اميركي او ايراني، واحلال ان  دين
منطق الثنائيات هذه لن يقود الى انتخابات 
تكون مفيدة لعبور االزمات أو الصالح احوال 
ــن يطمع بأكثر  ــالد جزئيا فليس هناك م الب
من اصالح جزئي، لكن حتى هذه االنتخابات 
ستصبح مورد نزاع في تفاصيل تفاصيلها، 
من قبيل ملاذا نستعني باالمم املتحدة ملراقبة 
االنتخابات؟ وملاذا نسمح بتدخل األخرين في 
ــية؟ السنا راشدين  ترتيب شؤوننا السياس
ــية  ــيد حياتنا السياس ــب ترش ــى نطل حت
ــلطوية؟، وباملقابل سترى من  ــؤننا الس وش
ــت، واحتماالت  ــالح املنفل ــى الس ــز عل يرك
ــر، والتالعب والتخويف والضغط على  التزوي
ــاعرهم وقرارهم  ــب مبش ــني، والتالع الناخب
باساليب القهر الدعائي والتحشيد املنطلق 

من الهويات والغرائز .

عباس كريم العلياوي

نعتقد هناك ثوابت وطنية كفيلة 
ــي ألبناء  ــق األمن اجملتمع بتحقي
واهم  ــرائحة  ــع شَ ــد بجمي البل
ــت تعتمد  ــن تلك الثواب ركيزة م
ــع  ــب اجملتم ــى نخ ــاس عل باألس
ــؤولياتها  الواعية والتي تعي ملَس
ــك النخب  ــوال تل ــة ألن ل الوطني
اوية  بدون شك البلد سيذهب للهَ
ومن تلك النخب التي تتوجه لها 
األنظار رجال العشائر طاملا يعدوا 

ــهم من خيرة اجملتمع وعياٌ  انفس
ومسؤوليةٌ وَيؤخذوا على عاتقهم 
إصالح ذات البني وبطبيعة احلال 
ــد انخرطت بهذا  ــباب ق جند الش
ــائرية  االجتاه وتكونت روابط عش
ــل التواصل  ــرة ومتعددة ألج كبي
االجتماعي فيما بينهم وان رافق 
تلك الروابط بعض املفاهيم التي 
ــة والعنصرية  ــن العصبي تنم ع
ــال  ــروا رج ــام يعتب ــل الع وَباجملم
ــل من  ــد ] قب ــائر [ األجاوي العش

ــة هم  والرئاس ــيخة  الش يدعوا 
ــام األمان لألمن اجملتمعي وأن  صم
ــدوا واجبهم ينحصر  كانوا يَعتق
في تقارب وجهات النظر ومعاجلة 
ــات  واملنازع ــة  اخلالفي ــا  القضاي
واملشاجرات التي حتصل بني ابناء 
العشائر في حني هناك الكثير من 
املسائل امللحة على حياة الناس 
ــا  ــوا له ــه وال يَبال ــع برمت واجملتم
ــداٌ لتداعياتها اخلطرة  ــوا جي وَيع
ــائرهم  أبناء عش ــى  عليهم وعل

ــم املواضيع  ــن اه ــم وم وعوائله
احلرجة التي يتعرض لها األنسان 
ــا ] والتي  ــة [ كورون ــوم جائح الي
ــرية وبالرغم  ــاة البش ــدد احلي ته
ــة  الهائل ــائر  اخلس ــم  حج ــن  م
باالرواح وما رافقها من توجيهات 
وتعليمات حكومية مشددة على 
ــن التجمعات  ــرورة االبتعاد ع ض
ــل ومنعها  ــكالها ب ــع أش بجمي
ــيطرة على حتجيم  باملطلق للس
ــا . جند اليوم  ــة ومخاطره اجلَائح

ــف ويتحدى جميع  ــن يخال اول م
التعليمات واألوامر الصحية هم 
ــائر الفاعلني ألن هم  رجال العش
أول من يُحشدوا حلضور مجالس 
ــائرية  العش ــول  والفص ــزاء  الع
ــم املصطنعة  ــراس والعزائ واإلع
ــا بعد  ــاهد فيه ــدروا املش وَيتص
ــرة ليس بَالطويلة  ان التزموا لفت
ــائر  ــرت العش ــد خس ــل ق وَبدلي
ــا بعد كل  ــن رجاالته ــر م الكثي
ــبات  املناس تلك  ــدى  حضور ألح

مما جعلوا املتلقي واملراقب يفقد 
ــر لهم نظره  ــة فيهم وينظ الثق
هابطة ال تتناسب مع مكانتهم 
ــبب  ــة واصبحوا الس االجتماعي
ــراث  اإلكت ــدم  ــي ع ف ــي  الرئيس
ــى احلياة  ــر الوباء عل ــن مخاط م
ــيمة  اجلس ــائر  واخلس ــة  االدمي
ــاالرواح وباالموال ألن املصاب قد  ب
ــرات املاليني  ــه العالج عش يكلف
من الدنانير أكثر األحيان من غير 
ــة وتعرض  ــوادر الطبي ــاق الك إره

ــر وحجم كلفة  ــم للخط حياته
ــف ميزانية  ــات التي تكل العالج
ــال  لرج ــد  والب ــة  الصح وزارة 
ــن مراجعة  ــة م ــائر الكرمي ش العَ
لوكياتهم وتصرفاتهم املؤذية  سَ
هذه واحترام التوجيهات املركزية 
ــة  الوطني ــة  الصحي ــات  للجه
والعاملية لتحقيق األمن الصحي 
ــعب  ــي جلميع أفراد الش اجملتمع

العراقي .

أجـــاويـــد الـمـجــتـمـــع أول مـــن يـخــالـفـــوا الـمـحـــــــــــــــذور 

متى تنتهي املهزلة .. 
سنة ورشعنة رسقة املال العام

عقيل العالق

ــارقة فاقطعوا ايديهما جزاء مبا كسبا نكاال من  ــارق والس ((والس
ــة الكرمية ان  ــح لنا من مفهوم اآلي ــم)) يتض ــز حكي اهللا واهللا عزي
السرقة بصورة عامة حرام وجرمية كبرى ، وان مرتكبها تقع عليه 
ــرقة  ــية جدا وذلك الن الس ــة قطع اليد ، وهي عقوبة قاس عقوب
ــروق  ــبب اخاللً امنيا مجتمعيا وليس فقط لقيمة املال املس تس
وحجمه فحسب ، وقد أمر اهللا سبحانه وتعالى بقطع يد السارق 
ــببه من مساوئ اخالقية بيئية  ــدة حرمة هذه اجلرمية وما تس لش
مجتمعية ، وكذلك حديث الرسول االكرم ص عندما اقسم وقال 
ــف اثنان ان ما  ــت يدها ،  ال يختل ــرقت فاطمة لقطع ــو س واهللا ل
ــنة وافراط في سرقة  ــرعنة وس حدث في العراق بعد ٢٠٠٣ من ش
ــابقة في اي مكان  ــال العام ، هي جرمية كبرى لم حتدث لها س امل
وزمان منذ أوجد اهللا اخلليقة ، مما ادى ذلك الى انهيار البلد انهيارا 
ــوز الذي جتاوز  ــببا الفقر والع ــع الصعد ، مس ــا على جمي عظيم
نسبة ٦٥٪ في اغلب مناطق العراق ، وانعدام اخلدمات وعدم توفر 
الطاقة الكهربائية وسوء بنى حتتية واعمام اخلراب في كل مرافق 
الدولة وابنيتها وطرقها وجسورها وسككها ،لنسلط الضوء اوال 
ــراهة في  ــباب التي أدت الى هذا التجاوز وهذه الش على أهم االس
ــرف جيدا ماذا حدث وكيف حدث وملاذا  ــرقة املال العام ، كي نع س
ال يتوقف هذا االستنزاف االجرامي للمال العام الى هذه اللحظة 
ــذي نحن عليه ، وما خلّفته عمليات  ــد كل الذي جرى واحلال ال بع
ــة كتابة هذه  ــى حلظ ــت وحتدث ال ــي حدث ــة الت ــرقة املنظم الس
ــامل اهلك احلرث  ــطور وما بعدها الى يوم يبعثون من دمار ش الس
والنسل في البالد ، ذلك انها اصبحت سنة مشرعنة ، يسنت بها 
ــة العراق جيال بعد جيل ، عندما فكرت امريكا وتوفرت  كل ساس
ــابق (  ــة باالطاحة برأس هرم النظام الس ــا القناعة الكامل لديه
ــناها كمعاصرين  ــب املعطيات التي ملس ــني ) ( وحس صدام حس
ــة لطبيعة  ــة واضح ــن لدى امريكا اي دراس ــني ) ، لم تك ومتابع
ــعب العراقي في الداخل واخلارج وليس لديها استيراتيجية  الش
ــات الدولية واجملتمع  ــي واملنظم ــيحدث او ما تريده ه ــة ملا س ثابت
ــتقبل العراق بعد االطاحة برئيسه املرفوض دوليا  الدولي من مس
ــر موفق للزمر  ــا باختيارها الغي ــك بتخبطه ــا ، مما ادى ذل وعراقي
والعناصر واالحزاب املعارضة التي كانت متواجدة أنذاك في لندن 
إبان انعقاد مؤمتر لندن ، فاختارت او لنقول خدعت باختيار احزاب 
ــن إدارة مجموعات صغيرة  ــرة ع ــن لديهم ادنى فك ــراد لم تك واف
ــي مهم جدا  ــال عن إدارة بلد نفطي ذا موقع جغرافي وسياس فض
ــتوى العالم وليس فقط على مستوى محيطه العربي  على مس
ــة موقعه الفاصل بني مواطن  ــي او التركي وذلك ألهمي او الفارس
النفوذ االستراتيجية للدول العظمى ، ولم تكن لديهم اي ممارسة 
سياسية او ادارية سوى انهم كانوا هاربني من بطشي صدام الى 
ــاني  ــي واالنس الدول التي كانت انذاك متنح حق اللجوء السياس
ــهم جتمعات أُطلق  ــن في بلدانهم ، فأوجدوا ألنفس للمضطهدي
ــون في اماكن  ــدون ويجتمع ــة وكانو يتواج ــم معارض عليها اس
ــا كمراكز  ــوا يقطنونها بإيجاده ــدول التي كان ــمحت لهم ال س
ــينيات )وكان اغلبهم يعتاشون على املساعدات  ثقافية او ( حس
ــد رمق ال اكثر ،  ــي متنحهم ايها تلك الدول ، وهي عبارة عن س الت
ذلك انهم كانوا متقوقعني ومنعزلني في مراكزهم وحسينياتهم 
ــا ادى بهم الى  ــي مجتمعات تلك الدول ، مم ــون االندماج ف ويخاف
ــة وبالتالي صعوبة ايجاد فرص العمل ، والتي  صعوبة تعلم اللغ
ــني ويوفرون من خالل  ــن خاللها املال احلالل من عرق اجلب يجنون م
ذلك املال سبل العيش الرغيد لعيالهم وألنفسهم ، مما ينعكس 
ــة جيدة  ــر لديهم معرف ــلوكهم وتتوف ــى اخالقهم وس ــك عل ذل
ــراهة ويطلق عليهم  نة عن الش ــهم محصّ ــال وتكون نفوس بامل
ــب التخبط الذي وقعت  ــبعت ،وبعد ذلك وبس ــمية بطون ش تس
ــات مبيتة وغير واضحة ،  ــوء معرفي وني به امريكا وحلفائها وس
ــببت ببروز زمر وعناصر من الداخل ايضا لم تكن احسن حال  تس
ــوء اذ ان معظم قواعدها الشعبية  من أخواتها في اخلارج  بل أس
ــني في  ــب عليها طابع االمية واجلهل املركب وكانوا منغمس يغل
ــابق بسبب الظروف الصعبة واالضطهاد  اجلرمية إبان النظام الس
والفقر والعوز ، وبالتالي لم يكونوا يحسنون شيءً على الصعيد 
ــي واالداري والعلمي واملعرفي ،  ففرضت نفسها  املادي والسياس
على الواقع اجلديد بالقوة وادعت انها كانت مضطهدة ومعارضة 
ــطوتها التي  ــية لها دالتها وس ــام واصبحت ارقاما سياس للنظ
ــه بوصلة  ــا او هناك ليوج ــر كفؤ هن ــرض وزير غي ــا حق ف متنحه

مناقصات الوزارة الى حزبه الذي اتى به.
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رابطة حمبي السينام .. دور كبري يف ترسيخ اهلوية  الوطنية وإعادة االرشيف
نحن حلقة لربط املايض باحلارض ليرشق بسينام املستقبل لعراق جديد امجل

ستار الجودة 

ــينما في العراق واول  *بدايات الس
فلم عراقي منتج؟

ــراق  الع ــي  ف ــينما  الس ــدأت  ب ـ  
كعروض فقط سنة ١٩٠٩.وسينما 
ــي فضاء  ــا ف ــي ١٩١١. وكله بلوك
خارجي ، ومن ثم مت بناء دور سينما 
مغلقة رسمية سنة ١٩٢٠.وكانت 
ــينما في بغداد هي (سينما  أول س
ــة امليدان حاليا  العراق) في منطق
ساحة لوقوف السيارات ، ثم بدأت 
ــراق بعد  ــينما في الع تتطور الس
عدة محاوالت لشباب استهوتهم 
ــاج  إنت ــحرها.فتم  وس ــينما  الس
ــاب عراقي  ــم عن طريق ش اول فيل
ــاب « كان  ــمه «عادل عبد الوه اس
ــركة  ــس (ش ــدرس في مصر،أس ي
ــام بإنتاج فيلم  ــيد) وق افالم الرش
ــتراك مع مصر  ــرق باالش ــن الش اب
ــم حلمي.وعرض في  إبراهي اخراج 
ــي ،بغداد  ــازي ف ــك غ ــينما املل س
ــنة ١٩٤٦( حاليا حديقة األمة)  س
ــينمائي العراقي  ــوزع الس وقام امل
إسماعيل شريف صاحب سينما 
ــراء في بغداد بإنتاج ثان فيلم  احلم
ــع أصدقائه  ــتراك م ــي باالش عراق
ــم ( القاهرة بغداد)..  املصريني ،فيل
ــنة ١٩٤٧،إخراج أحمد بدر خان. س

ــراء (حاليا  ــينما احلم عرض في س
ــارع  ــك املركزي في ش ــة البن بناي
ــيد بغداد).وثم أنتج ستوديو  الرش
بغداد فيلمان ، األول ( عليا وعصام) 
ــوتان. أندريه ش ــي  الفرنس إخراج 

ــي في  ــينما روكس ــي س ــرض ف ع
ــوم ١٢~ ٣~ ١٩٤٩..والثاني  ــداد ي بغ

ــراق)  وكان فيلم  ــو( ليلى في الع ه
ــف  ــله توق ــبب فش ــل ،وبس فاش
اإلنتاج حتى منتصف اخلمسينات 
ــن) هو  . ويعتبر فيلم ( فتنة وحس
أول فيلم عراقي من صميم الواقع 
ــراج  إخ  .٢٠~٦~١٩٥٥ ــوم  ي ــرض  ع
ــدر العمر.وتوالت كل  ــي حي العراق
ــة في كل  ــد ذلك عراقي االفالم بع

كوادرها.
*ملاذا األفالم العراقية قليلة وأحيانا 

يتوقف إنتاجها لسنوات؟
ــبب اإلنتاج  ــة األفالم هو بس ـ   قل
ــة وجتارة,  ــينما هي صناع ألن الس
ــح والن افالمنا  ــج يريد أن يرب واملنت
ــام  أم ــرة  واخلب ــة  للتقني ــر  تفتق
مايعرض من افالم عربية واجنبية 
ــل  ــة جتع ــة احمللي ــا حبيس جتعله
ــرة  م ــة  التجرب ــرر  اليك ــا  منتجه
أخرى، باستثناء القليل من األفالم 

اجليدة.
ــينما  *حدثنا عن رابطة هواة الس
ــت  ــي العراق كيف ومتى تأسس ف

وملاذا..؟
ــينما  ــد ٢٠٠٣ أخذت دور الس  ـ  بع
ــرى  األخ ــو  تل ــدة  واح ــى  تتالش

ــل  اهم ــينمائي  الس ــيف  واالرش
ــب  والتخري ــرقة  للس ــرض  وتع
ــل بعض محبي  ــاع .مما جع والضي
ــوا  ــن ادمن ــا الذي ــينما ورواده الس
ــدوا مايعيد لهم  ــينما,أن يج الس

تلك املتعة وذكرياتهم مع السينما 
واحلفاظ على ما تبقى والبحث عما 
ــد واعادته ,فكان هناك أصدقاء  فق
خصص كل منهم غرفة في منزله 
جعل منها سينما صغيرة ،اشترى 
آلة عرض صغيرة وبعض األشرطة 
وبدأت الفكرة تتوسع من أول هاوي 
ــي)  ــرزاق الكنان ــد ال ــتاذ عب ( االس
ــينما املنزلية مع  تعلمنا منه الس
ــم اإلبراهيمي.قررت  ــتاذ كاظ االس
ــني في رابطة،  ــع هؤالء احملب ان اجم
ــالء رضا  ــتاذ ع طرح فكرتها األس
ــبوعية  ــد اجتماعاتنا األس في اح
ــى الدليمي،فقلت لم ال  ــي مقه ف
ــرح عليهم  ــش اجملموعة ونط نناق
ــينما  ــة لهواة الس ــيس رابط تأس
ــس في  ــراق ولي ــدن الع ــي كل م ف
ــع وكانوا  ــداد فقط،وافق اجلمي بغ
ــم  بالفكرة،وباجماعه ــعداء  س
ــس رابطة  ــس ورئي ــت مؤس أنتخب
ــنة  ــينما في العراق س ــواة الس ه
٢٠١٠.ونحن اليوم لدينا تواصل مع 
هواة السينما في احملافظات ولكل 
الرابطة،أول  ــواة  له ــس  رئي مدينة 
همنا هو جمع األرشيف املصور من 

افالم سينمائية ووثا ئقية عراقية 
ــا املصور  ــى نحافظ على تراثن حت
ألن الشريط هو وثيقة الميكن ألحد 

أن ينكرها.
ــة أو  ــن جه ــم م ــاك دع ــل هن *ه

مؤسسة؟
ـ   ليس لدينا أي دعم مادي والنقبل 
ــيرنا  ــراض خاصة يس اي دعم ألغ
ــجيع  ــب غاياته.تلقينا التش حس
والدعم املعنوي من الناس الطيبني 
والكثير من الفنانني ،ولكن األقرب 
ــياء ملموسة مع  لنا من يقدم أش
التشجيع املعنوي املتواصل ، وعلى 
رأسهم الراحل اخملرج الكبير ضياء 
البياتي.قدم لنا الكثير من الكتب 
ــك  وكذل ــة،  والرعاي ــترات  والبوس
ــينمائي والناقد مهدي  املؤرخ الس
عباس قدم لنا كتبه والصور النادرة 
ــا  ويدعمنا،وأيض ــا  يرعان ــزال  والي
ــدم لنا  ــة ق ــار طعم ــتاذ بش األس
أرشيف من صور السينما العراقية 
، وكذلك الدكتور ماجد الساعدي 
ــا الكثير من  ــدم لن ــدا ق ــي هولن ف
ــنوية  األفالم والهدايا بكل زيارة س
ــبة احب ان  ــراق وبهذه املناس للع
اوجه حتية لكل من قدم لنا وحافظ  
على دميومة استمرارنا و حتية لكل 

اصدقائي لدعمهم املتواصل.
ــرب لكم  ــخص االق  * من هو الش
ــاط  ــي ادامة زخم النش ــا ف عمليً

،وهل جتد املهمة صعبة ام سهلة 
؟ 

ـ  املهمة صعبة جدا اذا كنت وحدك 
، لكني محظوظ برفيق يشاركني 
ــور  ــي الدكت ــي وصديق ــم أخ احلل

ــامي عامر قدم الكثير من وقته  س
وأمواله وحتمل مهمة شاقة جلمع 
ــى  ــوع عل ــي املطب ــراث العراق الت
ــم،و يقوم  ــينما ١٦مل ــرطة س أش
ــاج والتوليف لكل  بعمليات املونت
ــينمائية في املتحف  عروضنا الس
ــلة  ــي قش ــي  ف الثقاف ــول  املتج
ــم  بقس ــرفنا  تش ــي، حيث  املتنب
السينما فيه، و نعمل بروح الفريق 

الواحد مع ادارةً املتحف  . 
*هل هناك  خطط وأهداف محددة 

للرابطة؟
ــدف الرابطة هو احياء العروض  ـ ه
ــط  ــال مخط وافش ــينمائية  الس
ــدم صروحها  وه ــينما  الس تدمير 
ــروض  الع ــتمرار  باس ــامخة  الش

ونشرها  وجمع االرشيف ، لتتعرف 
ــبابنا ما  عليه األجيال ويكمل  ش
ــينما في  ــه لكي تعود الس بدأنا ب
ــا ، ولدينا.  ــابق عهده ــراق لس الع
خطط حول توسيع االنتاج والعرض 
ــينما  ــص الس ــا يخ ــع كل م وجم
ــة املسيرة وجتاوز  العراقية ملناقش
 ، االيجابيات  ــر  وتطوي ــلبيات  الس
ــني  باالهتمام واعادة  ــث. املعني وح
ــا كانت  ــينمائي كم ــرض س دور ع
ــالم  ببصمة  ــابق، وإنتاج  اف بالس

عراقية و بأسلوب علمي متطور.
ــهد  باملش ــم  موقعك ــن  *اي

السينمائي؟
ـ نحن حلقة لربط املاضي باحلاضر 
ــينما املستقبل لعراق  ليشرق بس

جديد أجمل. نحن منتلك املئات من 
ــور والكتب  ــالم والوثائق والص األف
ــرات  ــينما ،وعش ــن الس ــا ع كله
ــن من أجهزة العرض احجام  املكائ
ــم و ٣٥  ــم و  ١٦مل ــة  ٨مل مختلف
ــل الرابطة على صيانة  ملم، وتعم
ــينمائي  الس ــرض  الع ــن  مكائ
وإعادتها جديدة وباحترافية كبيرة 
وهذا من اختصاص السيد قاسم 

املوسوي ( ابو محمد).
ــؤال حتب ان  ــة أخيرة او اي س *كلم

يوجه لكم ؟
ــالتي الى كل املعنيني    ـ اوجه رس
ــام  ــكل ع ــي بش ــأن الثقاف بالش
ان  ــاط  خ ــكل  بش ــينمائي  والس
العراقية  ــينما  الس يعيدون هوية 
ويدعموا الشباب اخلريجني وتوفير 
لهم مستلزمات النهوض بالواقع 
السينمائي ، فنحن بلد احلضارات 
ــة  املدني ــم  العال ــم  عل ــن  م واول 
ــن ان نكون بدون  والقوانني فال ميك
ــم  ــك دع ــينمائي ، وكذل ــع س واق
ــاهم  ــة التي تس ــات املدني املنظم
ــينمائي  ــهد الس ــي ترميم املش ف

وترسيخ هويته الوطنية.

تم إنتاج اول فيلم عن طريق شاب عراقي اسمه «عادل عبد الوهاب « حتت عنوان ابن الرشق 
باالشرتاك مع مرص اخراج ابراهيم حلمي وعرض يف سينام امللك غازي يف بغداد سنة ١٩٤٦

ــرقة والنهب ،كان   ــات احلكومية في العراق الى التخريب والهدم والس ــقوط النظام عام ٢٠٠٣م. تعرضت كل مجاالت احلياة واملؤسس بعد س
ــينما ،أُحرق  ــتار علىً هوية  الس ــدل الس ــيف اخلاص بها نصيب كبير  من هذا الدمار ،أغلقت االبواب وانطفأت االنوار و أس ــينما و واألرش للس
بعضها في أغلب احملافظات، وطال اخلراب  محالت بيع االسطوانات واالشرطة والفيديوهات ،  فال وجود  صالة سينما ال في العاصمة بغداد 
ــد  الوطن املثخن باجلراح   ــا وطنيًا ،تطوعت لتضمد جس ــرق وأرواح نقية متلك حس و ال في مدن العراق، مقابل هذا الظالم والدمار ، وجه مش
ــوى  ــينمائي بجهد تطوعي واموال ذاتية دون ان يكلفها احد س ــيف الس ــهد واالرش وحتافظ على ما تبقى من اخلراب و تبني وتعيد وترمم املش
ــعى  لترميم  ــكل كبير وال زالت تس ــاهمت وبش ــينما العراقية واحدة من تلك االضاءات التي  س الضمير والوطنية، رابطة محبي وهواة الس

املشهد السينمائي وترسيخ. الهوية الوطنية ،السيد رئيس الرابطة اخلفاجي محمد ابو يوسف يحدثنا اكثر عن املوضوع<

اقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصادية

سومو: نجهل تفاصيل املعدالت املستخدمة يف تسعري النفط اخلام املصدر من قبل االقليم
بغداد / البينة الجديدة

ــويق النفطية  ــركة التس اوضحت ش
ــا ال تتوفر لديها  ــومو، أنه الوطنية س
ــتخدمة في  ــل املعدالت املس تفاصي
ــعير النفط اخلام املصدر من قبل  تس
ــارت إلى أن موضوع  االقليم، فيما أش
ــة الناجتة عن  ــليم العائدات املالي تس
ــن اختصاص  ــع النفط م ــات بي عملي
ــركة  وزارة املالية .وقال مدير عام الش
ــث صحفي،  ــري في حدي ــالء الياس ع
إن»العراق مازال محتفظا باملركز االول 
بني مصدري النفط اخلام للهند وللعام 
التوالي».واضاف،ان»االلية  على  الرابع 
ــات  كمي ــص  تخصي ــي  ف ــدة  املعتم
ــركات العاملية  ــط اخلام الى الش النف
املشترية للنفط اخلام العراقي تكون 
وفقا للكميات املتاحة للتصدير والتي 
ــركة بها من قبل وزارة  يتم اعالم الش
ــار الى ان» هذه الكميات  النفط».واش
ــنوياً طبقاً جملموعة  ــون متغيرة س تك

من العوامل الفنية واللوجستية ومبا 
ــة اوبك  ــجم مع مقررات منظم ينس
ــن االنتاج  ــوص حصة العراق م بخص
ــركة  ــتراتيجية ش ــق س ــي ووف العامل
تسويق النفط في استهداف االسواق 
ــوقية  العاملية ومبا يضمن حصص س
ــدة منها». ــواق الواع ــدة في االس جي

ــح، أنه»وفقا خلطة اإلنتاج لهذا  واوض
العام واملبنية على اساس قرار االوبك 
ــض  ــا لتخفي ــة معه ــدول املؤتلف وال
ــض الكميات  ــد مت تخفي ــاج، فق االنت
ــركات العاملية  ــة جلميع الش اخملصص
ــة  ــر الهندي ــركات التكري ــس لش ولي
ــب  ــب مختلفة وبحس ــط وبنس فق
االهداف املرسومة لكل سوق، منوها 
ــركات  ــض للش ــبة التخفي ــأن نس ب
ــن مثيالتها  ــل م ــت اق ــة كان الهندي
ــت  ــة االخرى».ولف ــركات العاملي للش
ــراء مت تطبيقه من  ــذا االج ــى ان»ه ال
ــة الدول املصدر للنفط اخلام  قبل كاف

ــركات  ــة على جميع الش في املنطق
ــذا اجملال». ــدة في ه ــة املتعاق العاملي
ــليم عائدات نفط االقليم  وبشأن تس
ــري، إن احلكومة  الى بغداد قال الياس
ــويق  ــركة تس ــة بش ــة متمثل املركزي

ــات من  ــلم أي كمي ــم تتس ــط ل النف
نفط خام االقليم ، مبينا ان»موضوع 
ــة الناجتة عن  ــليم العائدات املالي تس
ــوط هو من  ــك النف ــع تل ــات بي عملي
اختصاص وزارة املالية العراقية ووفقا 

لقوانني املوازنة االحتادية النافذة بهذا 
ــن اختصاص  ــوص وال يقع ضم اخلص
ــويق النفط».وحول  ــركة تس عمل ش
ــعر بيع نفط االقليم بني الياسري،  س
فان  املتوفرة  ــات  املعلوم ــب  انه»حس
سعر برميل نفط خام كركوك املصدر 
من قبل احلكومة املركزية هو اعلى من 
سعر البيع الذي يتم حتقيقه من قبل 
ــعر  ــتان، «مؤكدا ان» س اقليم كردس
بيع نفط خام كركوك من قبل شركة 
ــى آليات  ــي عل ــط مبن ــويق النف تس
ــس عاملية تعكس  للتسعير وفق اس
اساسيات السوق النفطية كالعرض 
والطلب العاملي على النفط اخلام ومبا 
ــعر ممكن لنفط خام  يحقق افضل س
ــدوره اعلى عوائد  كركوك الذي يوفر ب
ــم تتوفر لدينا  ــة للبلد».وتابع:»ل مالي
ــتخدمة في  ــل املعدالت املس تفاصي
ــعير النفط اخلام املصدر من قبل  تس

االقليم».

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت مؤسسة الشهداء، امس السبت، 
ــة  ــالت التقاعدي ــج املعام ــرة بتروي املباش
ــاحة الطيران األخير. ــهداء تفجير س لش

ــا االرهاب  ــرة ضحاي ــام دائ ــر ع ــال مدي وق
والعمليات العسكرية في املؤسسة طارق 
املندالوي، إن «عدد شهداء ساحة الطيران 
في بغداد ٣٦ شهيداً بحسب ما موثق في 
قاعدة بيانات خاصة من قبل وكالة شؤون 
ــهادات الوفاة»،  ــتخبارات وحسب ش االس
وفقاً لوكالة االنباء الرسمية «واع».وبني أن 

ــهداء  «رئيس مجلس الوزراء قابل ذوي الش
ــة الشهداء، وقدم  بحضور رئيس مؤسس
ــج معامالتهم  ــه بأن يكون تروي مقترحاً ل
الواحدة».واضاف  ــذة  الناف عبر  التقاعدية 
أن «من بني الشهداء ١١ موظفاً يتم ترويج 
ــم التقاعدية عن طريق دوائرهم  معامالته
ــكل جلنة  ــون أمر بذلك، ومت تش كون القان
ــر مرتبطة  ــي كل وزارة وجهة غي ــة ف ثالثي
ــر  ــى الوزي ــا ال ــدمي تقريره ــد تق ــوزارة بع ب
ــص أو رئيس اجلهة ليتم اعتبار املعني  اخملت
ــالت التقاعدية  ــهيداً».وتابع أن «املعام ش

للشهداء الكسبة يتم ترويجها عن طريق 
الفرعية»،  واللجان  ــهداء  الش ــة  مؤسس
ــت جلنة  ــة خصص ــاً أن «املؤسس موضح
لترويج معامالت شهداء ساحة الطيران».
وعن تعديل قانون مؤسسة الشهداء، أكد 
ــون رقم ٢٠  ــدالوي أن «آخر تعديل لقان املن
لسنة ٢٠٠٩ هو التعديل الثاني الذي منح 
ــة، منها موضوع  ــازات املهم بعض االمتي
ــذ مقداراً  ــتطيع أن تأخ ــة التي تس الزوج
ــبة  ــب التقاعدي بالنس ــن الرات ــاً م معين

للشهيد».

(٥)  معامل كربى ضمن املدينة
 الصناعية بكربالء املقدسة

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
أعلنت هيئة االستثمار في محافظة كربالء املقدسة ، إنشاء 
ــر واالولى  ــي احملافظة هي االكب ــة متكاملة ف ــة صناعي مدين
ــتثمارية  ــح ١٠٨ اجازة اس ــالد، مؤكدةً من ــا في الب ــن نوعه م
ــال رئيس الهيئة علي  ــي مختلف القطاعات باحملافظة.  وق ف
ــينية تنفذ  ــة في العتبة احلس ــي، إن «املالكات اخملتص املالك
ــه في البالد،  ــون، االكبر واالول من نوع ــروعا عده مختص مش
ــاريع  ــة مش ــاء مدينة صناعية متكاملة بدأت بخمس إلنش
ــراق»، واضاف  ــي الع ــع ف ــعار «صن ــى ش ــول ال ــة للوص مهم
ــي احملافظة كبيرة، اذ مت منح  ــتثمارية ف املالكي «الفرص االس
ــف القطاعات الصناعية  ــتثمارية في مختل ١٠٨ إجازات اس
والزراعية والتجارية والسكنية والصحية والتعليمية».بدوره، 
ــمية،  ــبر، للصحيفة الرس ــار مدير اعالم العتبة علي ش اش
ــن توجهاتها الوطنية لدعم  ــينية وضم الى أن «العتبة احلس
املنتج الوطني من خالل مشاريع واعدة، سواء االستثمارية او 
ــاء مدينة صناعية كبرى مبحافظة  اخلدمية منها، تبنت انش
ــة معامل  ــتضم مبرحلتها االولى خمس ــة س كربالء املقدس
صناعية مهمة سترفد السوق احمللية بحاجتها من املنتجات 

فائقة اجلودة».

مؤسسة الشهداء تبارش برتويج معامالت «شهداء الطريان» التقاعدية

الرافدين يكشف عن برنامج يتيح تسليم 
القروض فورياً وحيدد موعد انطالقه

بغداد / البينة الجديدة
ــف مصرف الرافدين، امس السبت، عن برنامج إلكتروني  كش
ــدداً موعد  ــكل فوري، مح ــليم القروض بش ــد يتيح تس جدي
ــني علي في تصريح لوكالة  انطالقه.  وقال مدير املصرف حس
ــة اجلديدة»، إن  ــمية «واع» واطلعت عليه «البين ــاء الرس االنب
ــابات اخلاصة مبنح  «إدارة مصرف الرافدين ارتأت تطبيق احلس
ــركة  ــني واملتقاعدين بني املصرف وبني الش ــلف للموظف الس
ــى مدار أربعة  ــة»، الفتاً الى أنه «عل ــة للبطاقة الذكي العاملي
أشهر متتالية من العمل لم يستطع املصرف تطبيق احملفظة 
ــة الذكية».   ــج اخلاص بالبطاق ــرف البرنام ــلم املص ولم يتس
ــركة العاملية  ــع البرامج بيد الش ــن أن «جمي وأوضح محيس
ــف اجلهود لعمل برنامج  ــراً، ما اضطر املصرف الى تكثي حص
ــلف ومت عمل برنامج يواكب احلداثة، ومت تنصيبه  إلطالق الس
ــي تكون  ــوادر عليه ك ــرف وتدريب الك ــروع املص ــي بعض ف ف
ــبوع املقبل».ولفت الى أن «هذا البرنامج  جاهزة للعمل األس
ــوري بنفس اليوم  ــتالم الف ــلف واالس يتيح التقدمي على الس
ــار الى أنه «ال وجود حلاالت االبتزاز ألن  من فروع املصرف».  وأش
ــخيص احلاالت  ــاك فرق للمراقبة وتش ــل إلكتروني، وهن العم
ــاً أن «املصرف قام برفع  ــلبية ومعاجلتها إن وجدت»، مبين الس

فوائد التوفير الى ٤٫٥ ٪ والودائع الثابتة إلى ٦ ٪».  

بغداد / البينة الجديدة
وجه وزير الكهرباء ماجد مهدي االمارة، امس 
السبت، جميع مالكات الوزارة باالستنفار 
ــوء  ــة القصوى ملواجهة س ــام و بالدرج الت
ــود امانة بغداد  ــة ودعم جه األحوال اجلوي
والدوائر البلدية في جميع احملافظات.وشدد 
ــه «البينة  ــت علي ــان اطلع ــارة في بي االم

ــتثناء مغذيات  ــدة»، على «مراعاة اس اجلدي
ــف املياه الثقيلة  الكهرباء محطات تصري
ــفيات، واملراكز  ــار، واملستش ــاه االمط ومي
ــح جميع مخازن  ــة».  واوعز بـ»فت الصحي
تشكيالت الوزارة وشركاتها أمام منتسبي 
ــة  ــواد احلاكم ــم بامل ــات لتجهيزه الصيان
ــة زخم العمل  ــبكة بغية ادام ألدامة الش

ــوارع،  وتالفياً لتجمع مياه األمطار في الش
ــات الالزمة التي من املمكن  وإجراء الصيان
ــع املواطنني «مراعاة  ــرأ».  ودعا جمي أن تط
االبتعاد عن أعمدة وأسالك الكهرباء وعدم 
ــتها اثناء هطول االمطار، والتبليغ  مالمس
ــة حفاظاً  ــرب مركز صيان ــن أي حالة ألق ع

على أرواحهم».  

توجيهات عاجلة من وزير الكهرباء ملواجهة سوء األحوال اجلوية

فنية

اِّـحاور مع رئيس رابطة محبي السينما



لم يدر في خلد املتقاعدين( مدنيون وعسكريون  وذوي 
ــون اخلطى  ــيون) وهم يحثّ ــجناء سياس ــهداء وس ش
صوب املصارف احلكومية ومكاتب الصرف االلي انهم 
ــيما  ــن العيار الثقيل الس ــيكونون امام مفاجأة م س
ما،يتعلق  باستقطاعات تطال رواتبهم املتواضعة الن 
ــهم،قد صدعت وتورمت من تصريحات يطلقها  رؤوس
هذا النائب او ذاك  خالل هذه االيام وهو يحلف بالعباس 
ــتكون مبأمن من (  ــب املتقاعدين واملوظفني س بان روات
منشار احلكومة) ولهذا فهو في  حال اطمئنان السيما 
ــد االن..لكن يبدو  ــة للبالد لم تقرّ حل ــة العام وان املوازن
ــبقه  عاصفه وان تباينت،شدتها  ان الهدوء البد ان تس
لكنها حصلت بالفعل بعد ان تبني لهم ان رواتبهم قد 
) بانياب  ــف صاروخي) و( عضّ تعرضت بالفعل لـ( قص
ــدردم) واعقبه الثاني  وهو  ــاده.. خرج احدهم وهو ( ي ح
ــو يصرخ وينادي:  ــراح وتاله الثالث وه ــرب الراح بال يض
ياعمي باكونه . وتعالى الصياح وتصاعد اجلدل واتسع 
الغضب ليمال وسائل االعالم ومواقع الفيس بوك  يوم 
ــتقطاع  لشهر  اخلميس املاضي بعد ان اتضح ان االس
شباط احلالي تفاوت مابني( ١٠٠و٢٠٠ و٣٠٠) الف دينار.. 
مرت سويعات على ذلك احلدث الساخن لتخرج هيئة 
ــدر بيانا  ــا املعتاد لتص ــة من صمته ــد الوطني التقاع
ــاط)  جاء فيه مانصه؛( قدر تعلق  على وقع( حس العي
ــتقطاع  ــر بهيئة التقاعد الوطنية تبني وجود اس االم
ــتلفني لدى مصرف  ــة  معينة من املتقاعدين املس لفئ
الرافدين- االدارة العامة سهوا( خطأ فني) وانه سيتم 
ــترداد املبالغ املستقطعه من قبل مصرف الرافدين  اس
ــة املتقاعد)  ــن دون مراجع ــبوع املقبل وم ــالل االس خ
ــن لكن ( ابو  ــى مصرف الرافدي ــرة االن في مرم اذن الك
ــرة ليلقيها في   ــر لصد الك ــارع هو االخ ــن) س الرافدي
ــاحته من  ــة الذكية ويخلي س ــركة البطاق مرمى ش
ــتقطاع الذي  ــان الدخل له باالس ــة والتاكيد ب التهم
ــان مديره العام بان عملية رفع  حصل بالقول على لس
ــن خالل رفع  ــني واملتقاعدين جتري م ــب للموظف الروات
ــرف الرافدين ومن  ــتفيده الى مص ــات الدوائر املس بيان
ثم الى الشركة العاملية للبطاقة الذكية وان املصرف  
ــل) ال اكثر والاقل ( اهللا  ــيط  ناق تبعا  لذلك مجرد( وس
ــبب(  ــم) وما حصل هو بس ــد كفيلك ــم محم وكيلك
خطا في البرنامج اخلاص) بالشركة العاملية للبطاقة 
ــا)  صراحة  ــف اهللا عليه ــي اعترفت( خل ــة الت الذكي

باخللل عبر كتاب رسمي!!
ــارع ام هو  ــس نبض للش ــل ماحصل ج ــؤال: ه والس
بالفعل( لعبة دعبل) ؟؟  اننا بحاجة الى اجابة شافية 
ــتاتي  ــر الناس.. فهل س ــن) مبصائ لهذا( اللعب اخلش

االجابة ام  سيتعامل معنا من يعنيه االمر بطريقة
 ( خليها سكته يلفته)؟؟!
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

مرة اخرى اجد نفسي ملزماً للحديث عن وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي االستاذ الدكتور ( نبيل كاظم 
ــؤوليته  ــذا الرجل بالرغم من مس ــد الصاحب) فه عب
ــآالف الطلبة ومئات  ــرة املتمثلة بوزارة معنية ب الكبي
ــات واجلامعات  ــرات الكلي ــاتذة اجلامعيني وعش األس
ــداد غفيرة من املوظفني يقوم  احلكومية واألهلية واع
ــتقبل كل صاحب حاجة او  بفتح ابوابه وذراعيه ليس
ممن وقع عليه ظلم وال يكاد يخرج احد منه اال وهو ممنت 
ــجاع العادل ..  لطيب وكرم اخالقه العالية وقراره الش
ــتقبلني معالي  ــد لي حقيقة عندما اس وهذا ماجتس
ــيد الوزير احملترم يوم األربعاء املاضي ٢٠٢١/٢/٣في  الس
ــرة والنصف صباحا على اثر مظلمة  ــاعة العاش الس
ــة اجلديدة» ..  ــذه الصفحة من « البين ــرتها في ه نش
ــكل من يقابلهم  ــتمع بانصات ل لقد كان الرجل يس
ــط وفق الضوابط  ــف منهم مايريدون بالضب ويستش
ــدى اكثر من نصف  ــياقات املرعية وكنت على م والس
ــب الوثائق والكتب  ــه وهو يقلّ ــاعة من الزمن اراقب س
الرسمية التي قدمتها له واحدة واحدة ويؤشر بقلمه 
ــة وعدالة تثير االعجاب  ــع مالحظاته بكل مهني ويض
ــب وصحفي اعرف  ــي النفوس ولألمانة فأنني ككات ف
ــا عندما كان  ــن ( ١٦) عام ــذ اكثر م ــيد الوزير من الس
عميدا لكلية الهندسة ـ اخلوارزمي في جامعة بغداد 
ــة جامعة ذي قار وبعدها رئيس جامعة  ثم تولى رئاس
ــن وكان في كل محطة يحط رحاله فيها يترك  النهري
اثراً يعتد به سواء اكان ذلك لألساتذة ام الطلبة فقد 
ــة العالية  ــاد املهنية والعلمي ــه على اعتم بنى حيات
ــتند الى ارضية  ــددة ألنه يس وكانت كل خطواته مس
ــس النواب ودولة  ــد مجل علمية صلبة ومن هنا اناش
ــة التربية النيابية ان  ــيد رئيس الوزراء ورئيس جلن الس
ــذه النماذج الوطنية التي  ــنداً ملثل ه يكونوا عوناً وس
ــعب والوطن ..  ــالص خلدمة الش ــل بكل جد واخ تعم
ــماع  ــرت اليه لم يتحقق بالس ــار فأن مااش وباختص
ــاهدة العيانية امللموسة وبودي ان اقول من  وامنا باملش
ــل االرتقاء  ــن يبذلون اجلهد الج ــي حتية لكل م اعماق
ــراق املراتب املتقدمة  ــي ينال الع ــم واملعرفة لك بالعل
ــتوى من اخلبرة  وانا على ثقة اكيدة بأن وزيراً بهذا املس
والعلم واملعرفة سيكون سبباً لوصولنا الى ماوصلت 
اليه اجلامعات والكليات في العالم املتقدم .. وفق اهللا 
د خطاه وامده بعون منه ليواصل  ــدّ ــيد الوزير وس الس

مسيرته العلمية نحو األمام.

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني
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ــه الفنان ياس  ــي حميد منصور .. اخي ــان العراق زار الفن
خضر ( صوت االرض)  وهو يرقد في احدى املستشفيات 

ببغداد وامتنى له الصحة والعافية .

شاركت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية 
ــق  تطبي ــى  عل ــا  متابعيه ــري  نص ــة  أصال

ــا  جتمعه ــور  ص ــة  مبجموع ــتغرام»  «إنس
بوالدتها، التي لفتت األنظار برشاقتها، 
ــن املتابعني أنها  حيث الحظ العديد م
ــرت الكثير من الوزن خالل الفترة  خس
ــت انفصالها عن زوجها اخملرج  التي تل
ــع بالكثير من  ــا دف ــان، م ــارق العري ط
ــة تعليقات  ــى كتاب ــي أصالة ال محبّ
عها على البقاء قوية واالهتمام  تشجّ

بصحتها النفسية واجلسدية.
واختارت أصالة إطاللة شتوية كاجوال 
ــت األنظار  ــة، وخطف ــيطة وخفيف بس
ــة وقوامها  ــعرها الناعم ــريحة ش بتس
ــا فبدت أصغر  ــد إنقاص وزنه املثالي بع
بعشر سنوات من سنّها احلقيقي، األمر 
ــوا عليه،  ــور وعلّق ــه اجلمه ــذي الحظ ال

متمنني لها السعادة وراحة البال.

ــام  غريش ــول  ب ــد  فق
«قاع  ــي  ف ــه  محفظت
العالم» قبل أكثر 
ــف  نص ــن  م
ــا  ورمب ــرن،  ق
كل  ــي  نس
ــق  يتعل ــا  م
وما  باحلادثة 
احملفظة،  في 

ــم يكن  ــدث ما ل ــم ح ث
ــبان بعد أكثر  في احلس
ــرن. فبعد  ــف ق من نص
٥٣ عاما، وعندما أصبح 
ــتعاد  بعمر ٩١ عاما، اس
ــام، وهو من  ــول غريش ب
ــان  س ــة  مدين ــكان  س
دييغو بوالية كاليفورنيا 
ــة  احملفظ ــة،  األميركي

ــا  مب ــا،  متعلقاته وكل 
ــن  م ــذكارات  ت ــا  فيه
ــتمرت  اس التي  مهمته 
ــر  كخبي ــهرا  ش  ١٣
ــة  اجلوي ــاد  األرص ــي  ف
ــة األميركية في  للبحري
ــد  ــي عق ــكا ف أنتاركتي
ــن القرن  ــتينيات م الس
العشرين. وقال غريشام 
دييغو  «سان  لصحيفة 
بعد  ــون»  تريبي ــون  يوني
ــة إليه يوم  إعادة احملفظ
ــعرت  ــبت «لقد ش الس
هناك  كانت  ــول..  بالذه
ــن  ــة م ــلة طويل سلس
ــن  الذي ــخاص  األش

تعقبوني وأعادوها لي».

ديالى/ البينة اجلديدة
اكد مسوؤل حكومي سابق 
ــة املاضي،  ــي ديالى، اجلمع ف
ــذت ٤٠ الف  ــان االمطار انق ب
ــة. وقال  ــمال احملافظ دومن ش
ــس  ئي ر

ــم  العظي ــة  ناحي ــس  مجل
ــمال  ش ــابق(٦٠كم  الس
ــان  ضيف ــد  محم ــة)  بعقوب
ــث له ان  ــي حدي ــدي ف العبي
ــاعات ٤٨  ــي الس ــار ف االمط
دافع مهم  ــكل  املاضية تش
ــي  ــة ف ــل الزراعي للمحاصي
ــلة  ــي متثل س ــم الت العظي
ــدا بان  ــي ديالى مؤك اخلبز ف
االمطار انقذت اكثر من ٤٠ 
ــن محصولي  ــف دومن م ال

واضاف  ــعير“.  والش احلنطة 
الدميية  الزراعة  العبيدي،ان“ 
ــاحة  ــد على مس ــي متت والت
ــف  ٣٠ الف دومن انتهت لالس

ــار اال ان  ــبب تاخر االمط بس
التي تعتمد السقي  الزراعة 
التزال تقاوم الظروف الصعبة 
التي متر بها واالمطار شكت 
ــني مياه  ــم في تام عامل دع
ــل“.  ــو احملاصي ــة لنم اضافي
ــلة خبز  ــم س ــد العظي وتع
ــاحة  للمس ــرا  نظ ــى  ديال
الزراعية  ــي  ــرة لالراض الكبي
التي تزرع مبحصولي احلنطة 

والشعير“.

بغداد/ البينة الجديدة
ــواء اجلوية  ــة العامة لألن  أعلنت الهيئ
ــبت، حالة  والطقس الزلزالي، امس الس
الطقس في بغداد واحملافظات، وكميات 
األمطار التي هطلت خالل الـ ٢٤ ساعة 
ــان أن  ــة في بي ــرت الهيئ ــة. وذك املاضي
ــبت  «الطقس اعتبارا من يوم امس الس
ــمالية  والش ــطى  الوس ــق  املناط ــي  ف
ــيكون غائماً مع تساقط  واجلنوبية، س
ــدة،  ــطة الش أمطار خفيفة إلى متوس
ــاً». وأضافت،  ــى رعدية أحيان وتتحول إل
ــيكون في  ــوم األحد، س ــس الي أن «طق
املنطقة الوسطى، غائم جزئياً مع زخات 

ــول إلى  ــاً ثم يتح ــر خفيفة صباح مط
ــيكون  صحو مع بعض الغيوم، فيما س
طقس املنطقة الشمالية، غائم جزئياً 
إلى صحو وارتفاع بدرجات احلرارة، بينما 
طقس املنطقة اجلنوبية، سيكون غائم 
جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر 

خفيفة إلى متوسطة الشدة».
ــة أن «طقس غدا االثنني،  وتابعت الهيئ
ــيكون في املناطق الثالث، صحواً مع  س
ــتكون درجات احلرارة  بعض الغيوم، وس
ــط  ــي الوس ــابق ف ــوم الس ــة للي مقارب
ــترتفع في املنطقة  ــمال، فيما س والش

اجلنوبية».

ــى  ــاء ال ــر والثن ــكر والتقدي ــون بالش ــون يتقدم مواطن
الضباط واملنتسبني في مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة- استعالمات املقر العام- ملا يقدمونه من جهود 
من خالل حسن االستقبال للمراجعني وتذليل الصعاب 

امامهم بكل موده وطيب خاطر وهم:
- النقيب قصي مكي

- املالزم االول مصطفى احمد سلوم
- املفوض محمود زوير 

- املفوض ابراهيم السوداني
- املفوض زينب كاظم جاسم

@pbfl˝ç@s»ia@NN@pbfl˝ç
äöÅ@êbÌ@ûâ¸a@pÏï@µa

@Ú€bï˛@Ún–‹fl@Ú€˝üg
âÏË‡¶a@lbv«a@7rm

bË„aÜ‘œ@Âfl@�bflb«@53@Ü»i@Ènƒ–™@Öb»nça

\µbÌÖ@Ú‹ç@\ø@&ÎÖ@—€a@40@à‘‰m@âb�fl¸a

Ú‹j‘Ωa@‚bÌˇ€@÷aä»€a@è‘ü@Â‹»m@ÚÌÏ¶a@ıaÏ„˛a

·◊ÖÏË¶@aäÿë


