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بعد ان وصل احلديث عن مشروع 
ــي الفترة  ــاو الكبير ف ــاء الف بن
ــماء  الس ــان  عن ــى  ال ــة  املاضي
ــذي اطلقه  ــكالم ال ــد ال وتصاع
ــروع  املتبارون حتى ظننا ان املش
قاب قوسني او ادنى من التحقق 
ــود  ــرة يس ــني غ ــى ح ــن عل لك
ــى لم نعد  ــت املطبق حت الصم
نسمع ال همسا وال تصريحا ملن 
ــنا باملنجز  كانوا يصدعون رؤوس
ــيفتح االبواب  ــي الذي س الوطن
ــاد عراقي  ــام اقتص ــرعة ام مش
مزدهر .. نعم الصمت االن مريب 
وهو ما يدعوننا الثارة جملة من 
ــبب الذي  ــن الس ــاؤالت ع التس
ــرار يلوذون  الق ــاب  يجعل اصح

ــق فهل حصل  ــت املطب بالصم
ــروع  ــا اما اصطدم املش مكروه
ــات وعصي غليظة يجعل  بعقي
ــي دائرة  ــف عنها ف حتى الكش
اخلطر .. افتونا يا اصحاب القرار 
ــفوا شعبكم اثابكم اهللا  وكاش
ــا اكدنا  ــألة لطامل .. وهناك مس
ــل الطرق  ــا نواص ــا ومازلن عليه
ــة املوازنة العامة  تلك هي قضي
للبالد (٢٠٢١) التي مازالت تسير 
ــي اجواء  ــرق متعرجة وف ــي ط ف
ــط خالفات  ــدا ووس ــة ج ضبابي
سياسية جتعل النقاش بشأنها 
محل شد وجذب بينما الشعب 
ــرج .. فرج اقرار  حائر وينتظر الف
ــنطوي الشهر  املوازنة حيث س
ــنة املالية دون ان  الثاني من الس
ــق اي بوادر النفراج  يلوح في االف

ــف  يتوق ــي  الت ــة  املوازن ــة  ازم
ــا موضع  ــا ووضعه ــى اقراره عل
ــن القضايا  ــق الكثير م التطبي
بل وحياة الناس اليومية  وبودنا 
ــم  ــوا خالفاتك : اترك ــول  ان نق
جانبا ياساسة واخرجوا املوازنة 
ــوا  ــة وانصف ــق الزجاج ــن عن م
ــا  ــدة ي ــرة واح ــو مل ــعبكم ول ش
اصحاب الشأن .. كل ذلك يجري 
في ظل معلومات ومصادر تؤكد 
ــة مقبلة  بان العملية السياس
ــتجابة  على متغيرات كثيرة اس
لضغط الشارع ومتطلباته وان 
ــتطال  ــة اجليلية س االزاح هذه 
سياسية  شخصيات  بالضرورة 
ــا فان  ــتى .. ومن هن ــا ش واحزاب
ــرة للطائفية  ــات العاب التحالف
ــن العريضة بدأت  او ذات العناوي

ــاع  ــوح في االفق في ظل مس تل
ــة  عن حتالف بني عراقيون برئاس
احلكيم واملكون السني برئاسة 
ــة  والكتل ــي  احللبوس ــد  محم
ــة البارزاني وقوى  الكردية برئاس
االصطفافات  اخرى الجل كسر 
ــت  ــي بني ــك الت ــة او تل الثنائي
ــس الطائفية  ــق االس ــى وف عل
ــي بودنا ان  ــأن االمن ــي الش .. وف
ــح العبارة ان تعكير  نقول بصري
ــالد وزعزعة  ــواء االمن في الب اج
ــتقرار من خالل استهداف  االس
العاملة  الدبلوماسية  البعثات 
ــن  م ــخ  بالصواري ــراق  الع ــي  ف
ــأنه اضعاف الدولة وستكون  ش
ــع ثمنها  ــة يدف ــه وخيم نتائج
اجلميع بال استثناء وان الشعب 

هو الضحية كالعادة.

كتب / رئيس التحرير
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ــى  مصطف ــوزراء  ال ــس  رئي ــر  اعتب   
الكاظمي، امس الثالثاء، أن الصواريخ 
ــا بـالعبثية هي محاولة  التي وصفه
ــة وإحراجها،  م احلكوم ــدّ ــة تق إلعاق
ــد أن تصاعد التزام املواطنني  فيما أك
ــاللة  ــيمكن من احلد من اثار الس س
قال خالل  لكورونا.الكاظمي  اجلديدة 
ــوزراء ، نثمن  ــس ال ــة امس جملل جلس
باحلظر  ــني  للمواطن ــام  الع ــزام  االلت
ــم عاليًا جهود  الصحي، وكذلك نقيّ

ــي  ــة الت ــزة الدول ــات وأجه املؤسس
ــيراً الى  ــاهمت في تطبيقه، مش س
ــيمكننا  ــذا االلتزام س ــد ه أن تصاع
ــاللة اجلديدة  ــار الس ــن اث ــن احلد م م
ــن الوباء.وأضاف أن  ــر خطورة م واالكث
ــد اإلرهاب  ــتباقية ض العمليات اإلس
ــتمرة وفي تصاعد للقضاء على  مس
ــاب وبؤره،  ــور اإلره ــا تبقى من جح م
ــدداً بالقول نحيي قواتنا البطلة  مش
ــكل صنوفها وهي ترابط ليالً ونهارًا  ب
ــت  ــا اإلرهاب.ولف ــة خالي ــي مالحق ف
ــون أرض  ــه لن تك ــى أن ــي ال الكاظم

ــابات،  ــاحة لتصفية احلس العراق س
ــة  ــي محاول ــة ه ــخ العبثي والصواري
ــة وإحراجها،  م احلكوم ــدّ ــة تق إلعاق
ــة  ــا األمني ــن اجهزتن ــتدركاً لك مس
ــتصل الى اجلناة وسيتم عرضهم  س
ــاً  ــرأي العام.واعتبر أن نفوس ــام ال أم
ــب إنهيار الوضع  ضعيفة كانت تترق
ــهري تشرين األول  اإلقتصادي منذ ش
ــراءات  اإلج ــني، لكن  املاضي ــي  والثان
ــن عبور  ــت العراق م ــة مكن احلكومي
ــة  وبطريق ــة  الصعب ــة  املرحل ــذه  ه
حكيمة. في وقت كشف األمني العام 

ــس اخلزعلي،  ــب أهل احلق، قي لعصائ
ــك معلومات  ــاء، إنه ميتل امس الثالث
ــب  قد يفصح عنها في الوقت املناس
ــف  قص ــات  عملي ــتمرار  اس ــأن  بش
اخلزعلي  الدبلوماسية.وقال  البعثات 
ــة تويتر، إن  ــى منص ــر تغريدة عل عب
استمرار استهداف املنطقة اخلضراء 
ــة  ــن الهيئ ــح م ــرار الواض ــم الق رغ
ــة،  العراقي ــة  للمقاوم ــيقية  التنس
وبهذه الكيفية التي يحدث فيها في 
كل مرة سقوط صواريخ على املناطق 
ــات  أي إصاب ــدوث  دون ح ــكنية  الس

حقيقة أو خسائر في السفارة، تضع 
ــتفهام حول  الكثير من عالمات االس
ــن ذلك.واضاف،  ــتفيدة م اجلهة املس
بالنسبة لنا، فنحن منتلك معلومات 
قد نفصح عنها في الوقت املناسب. 
من جانبها كشفت قيادة العمليات 
ــتركة ، عن اجلهة التي انطلقت  املش
ــتهدفت  التي اس ــخ  ــا الصواري منه
ــق  الناط ــال  اخلضراء.وق ــة  املنطق
باسم قيادة العمليات اللواء حتسني 
اخلفاجي بحسب القناة الرسمية، ان 
ــتهدفت اخلضراء  الصواريخ التي اس

ــة الكرادة.واضاف،  ــت من جه انطلق
ــي من تقف  ــات املنفلتة ه ان اجلماع
وراء انطالق الصواريخ. من جانبه قال 
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، 
بشير احلداد، امس الثالثاء، إن الفصل 
ــريعي ال ينتهي قبل التصويت  التش
ــة ٢٠٢١.وذكر احلداد  على قانون موازن
ــس النواب  ــات ، ان مجل ــي تصريح ف
ــتمر  ــريعية، وهو مس بعطلته التش
ــريعي احلالي لعدم  ــه التش في فصل
املوافقة على مشروع قانون املوازنة، 
ــل وبالتالي  ــاء الفص ــرض أثن الذي ع

ــريعي قبل  ــل التش ــي الفص ال ينته
التصويت على املوازنة.وأضاف أنه في 
حالة إقرار املوازنة قبل الثالث من آذار 
فستكون العطلة من تاريخ املوافقة 
ــس فصالً  ــيبدأ اجملل ــط، حيث س فق
ــن تعويض  ــريعياً جديداً، وال ميك تش
ــكل  ش أن  ــى  ال ــيراً  مش ــة،  العطل
ــب  ــيكون حس ــات اجمللس س جلس
اإلجراءات املتخذة من اللجنة العليا 
ــالمة الوطنية وخلية  للصحة والس

األزمة النيابية.
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ــعب العراقي  ــاراً للش ــن التميمي، امس الثالثاء، خبراً س زف وزير الصحة حس
بشان لقاحات كورونا.وقال التميمي في تصريحات ، إن الطائرة احململة باللقاح 
ــينوفارم  ــي األول من آذار املقبل، مضيفا ان لقاح س ــتصل العراق ف الصيني س
ــح اللقاح  ــني املقبل.وبني، أن من ــراق اإلثن ــيدخل الع ــي هو أول لقاح س الصين
للمشمولني في جميع احملافظات العراقية مجاناً، مشيراً إلى أن جميع القرارات 
ــي. وعبر وزير الصحة عن قلقه  ــأن كورونا تتخذ بعيداً عن أي جانب سياس بش
ــبة إصابة األطفال ب كورونا املتحور في العراق.وفي وقت أكد رئيس  من زيادة نس
ــاء، ان تصاعد التزام املواطنني  ــس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الثالث مجل

باجراءات احلظر الصحي سيحد من اثار الساللة اجلديدة لفيروس كورونا.

التتمة ص«٣»
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كتب اِّـحرر السياسي

ــة النيابية، امس  ــة القانوني ــفت اللجن كش
ــون احملكمة  ــه لتعديل قان ــن توج ــاء، ع الثالث
ــة املاس فاضل  ــت عضو اللجن االحتادية.وقال
ــة االحتادية  ــات ، إن قانون احملكم ــي تصريح ف
ــية، معربة عن  قيد مباحثات الكتل السياس
أملها بعقد اجتماعات مكثفة بشأن القانون 

ــة احلالية.وأضافت أن اللجنة  بعد مترير املوازن
القانونية أجنزت أغلب املواد القانونية مبشروع 
ــل قانون  ــيرة الى أن تعدي ــه، مش ــون ذات القان
ــات كثيرة.وتابعت فاضل أن  ــة له اجتاه احملكم
ــون احملكمة االحتادية  ــه نحو تعديل قان التوج
ــة  ــراءات احملكم ــاز إج ــل إجن ــن أج ــل م والعم

االحتادية.

أعلن عضو برملان إقليم كردستان 
ــس الثالثاء،  ــلم عبد اهللا، ام مس
عن عودة حكومة اإلقليم لفرض 
ــب  روات ــى  عل ــتقطاعات  االس
ــال  ــهر احلالي.وق ــني للش املوظف
ــث صحفي، إن  عبد اهللا في حدي
ــرة  ”حكومة اإلقليم قررت املباش
ــب املوظفني بداية من  بتوزيع روات

ــل، على  املقب ــبوع  ــع األس مطل
ــتقطاعات  ــبة االس أن تكون نس
ــاف أن  ــي ٢١٪“.وأض ــة ه املفروض
ــة  ــدى حكوم ــه ل ــك توج ”هنال
ــدث  ــم يح ــال ل ــي ح ــم ف اإلقلي
ــة االحتادية،  ــع احلكوم ــا م اتفاق
ــتقطاعات  االس ــبة  نس ــادة  لزي
ــل إلى ٣٠٪،  ــى املوظفني لتص عل
ــرا بحق  ــد احجافا كبي ــذا يع وه

ــار عبد اهللا إلى أن  املواطنني“.وأش
ــجالت تعافي  ”أسعار النفط س
كبير وارتفاعا عبر حاجز ٦٠ دوالر، 
ــفافية والرقابة  ــن غياب الش لك
ــو  ه ــم،  اإلقلي ــة  حكوم ــى  عل
مامينع وجود أرقاما دقيقة حلجم 
العائدات املالية، واستمرار توزيع 
ــتقطاعات  االس بنظام  ــب  الروات

يعد انتهاكا للقانون“.
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ــة  ــة املمثل ــن النيابي ــة الرافدي ــس كتل ــد رئي أك
ــاء، أن  ــس الثالث ــا، ام ــادم كن ــيحيني يون للمس
ــتعدادات كبيرة الستقبال قداسة بابا  هناك اس
الفاتيكان في خمس محافظات، فيما أشار إلى أن 
ملفات املسيحيني معروفة وسيتم طرحها خالل 
الزيارة من دون تردد.وقال كنا في حديث تلفزيوني، 
ــبب  ــارة البابا ما زالت قائمة ولن تؤجل بس إن زي

ــا العراق حاليا  ــراءات الصحية التي يتخذه االج
ــاف أن العراق اعد اخلطة الكاملة  ضد الوباء.وأض
ــة البابا في الناصرية والنجف  ــتقبال قداس الس
وبغداد واربيل ونينوى للقاء القيادات السياسية 
ــخصيات أخرى.وأشار  املسيحية والرئاسات وش
ــيحيني معروفة في البالد  كنا إلى أن ملفات املس
ــكل واضح خالل زيارة البابا  وسيتم طرحها بش

للعراق دون اي تردد وسنخبره بكل شيء.

أكد قائد عمليات بغداد اللواء الركن احمد سليم، 
ــوات األمنية أوجعت  ــس الثالثاء، إن ضربات الق ام
ــداء وجعلتهم في حالة انهيار.وقالت القيادة  األع
في بيان صحفي إن قائد العمليات «وضمن جولته 
ــر أمني في  ــمالي بغداد، عقد مؤمت ــي مناطق ش ف
ــة، بحضور  ــاة السادس مقر اللواء (٥٤) فرقة املش
ــة أهم نقاط االرتقاء  قيادات أمنية كبيرة، ملناقش
ــتباقية وأخذ  ــي العمليات االس ــتوى األداء ف مبس
ــبات النصر،  احليطة واحلذر واحملافظة على مكتس

ــار في هذه املرحلة  ــيما أن العدو يعاني االنهي الس
بسبب الضربات املوجعة التي تلقاها في العملية 
ــا األمنية والتي  ــي نفذها أبطال قواتن األخيرة الت
حالت دون حتقيق نواياه اخلبيثة».وأكد سليم، وفقاً 
ــة واحدة مع  ــرورة «العمل كخلي ــان، على ض للبي
جميع اجلهات واألجهزة األمنية، واستثمار القوات 
املتاحة في ضرب العدو، وتقوية أواصر العالقة بني 
ــائر،  ــيوخ العش رجل األمن واملواطنني ووجهاء وش
مشدداً على معاجلة السلبيات إن وجدت والقضاء 

على األمور التي تسيء إلى سمعة اجليش».
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ــة  ــي البورص ــدوالر ف ــرف ال ــعار ص ــت أس انخفض
ــية لليوم الثاني على التوالي في العاصمة  الرئيس
ــاء. حيث إن  ــتان، امس الثالث ــم كردس ــداد وأقلي بغ
ــجلت امس  ــاح املركزية في بغداد س بورصة الكف
ــي،  ــل ١٠٠ دوالر أمريك ــي مقاب ــار عراق ١٤٥٧٠٠ دين
ــجلت ١٤٥٧٥٠ ديناراً  ــد س ــة احلارثية فق اما بورص
ــجلت بورصة  ــاً مقابل ١٠٠ دوالر امريكي.وس عراقي
ــه صباح أمس االول  ــاح املركزية خالل افتتاح الكف
ــعار  ــجلت ١٤٥٩٥٠ ديناراً عراقياً.وأن اس ــني س االثن
ــراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة  البيع والش
ــعر البيع  ــي بغداد حيث بلغ س ــواق احمللية ف باألس
ــراء  ــعار الش ١٤٦٢٥٠ ديناراً عراقياً، بينما بلغت اس
ــاراً لكل ١٠٠ دوالر امريكي.أما في اربيل  ١٤٥٢٥٠ دين
فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضاً ايضاً حيث بلغ 
ــعر البيع ١٤٦٠٠٠ دينار لكل مائة دوالر، والشراء  س

وبواقع ١٤٥٧٠٠ دينار لكل مائة دوالر امريكي.
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البينة الجديدة  / عامر عبدالعزيز 
ــن بغداد  ــق البري م ــت تتجه بالطري وان
ــات  ــر مئ ــدك منظ ــوك يش ــاه كرك باجت
الفالحني وهم ينصبون البيوت الزراعية 
ــتعدادا لبدء عملية الزراعة  املغطاة اس
ــب كل موقع و  باحملاصيل املتنوعه وحس
ــتوقفني املشهد كثيرا وتوقفت  كان اس
ــون في هذه األرض  ــال ماذا يزرع برهة اس
ــح أو  ــزرع بالقم ــم ت ــاذا ل ــعة ومل الواس
ــعير أو الذرة ، جاء الرد أن التنوع في  الش
الزراعة يخدم االقتصاد والزراعة املغطاة 
ذات مردود مالي سريع واالرزاق على املولى 
ــن املزارعني  في  ــدد م ــرب ع ــز . واع العزي
ــم مبنتجاتهم الزراعية  العراق عن ثقته
ــواق. ــودة والرواج في األس ــث اجل من حي
ــارة والزراعة  ــوا قيام وزارتي التج واقترح
ــة والتخطيط  بضبط عملية  و الداخلي
ــة من اخلارج،  ــتيراد املنتجات الزراعي اس
ــيما الوفيرة  االنتاج احمللي  وضرورة  ال س
ــدوا  ــدود البرية.وأك ــى  احل ــيطرة عل الس
ــتيراد  ضرورة وضع ضوابط لعملية االس
ــات وغيرها، لتعزيز  تعتمد على املواصف
مكانة املنتوج الزراعي احمللي في األسواق 
وحماية حقوق املزارع العراقيي ، بجانب 
ــدة، ووضع حد  ــويق جدي فتح منافذ تس
أدنى ألسعار اخلضراوات احمللية، ال سيما 
ــدوا أن القطاع الزراعي  املميّزة منها.وأك

ــج احمللي، وأنه  ــتطيع حماية املنت ال يس
ــل القطاع  ــم من قب ــز الدع ــب تعزي يج
ــروط حتفظ  ــع ضوابط وش ــام، ووض الع
ــويق  ــة  مكانتها وتس ــة العراقي للزراع
محاصيلها. وفي السياق ذاته، ذكر  عدد 
من املواطنني أن املنتج احمللي أثبت وجوده 
ــة خاصه خالل فترة  خالل الفترة املاضي
ــام املزارعني  ــدي اآلن أم ــر، وأن التح احلظ
ــني إلى ضرورة  ــعار، الفت هو اجلودة واألس
ــودة املنتجات  ــز املزارعون على ج أن يرك
ــادة االنتاج و  ــة زي ــتفادة من فرص واالس
ــة رغم انه  ــذي تقدمه احلكوم الدعم ال
بسيط ومحدود خلفض األسعار؛ لضمان 
ــى املنتجات  ــج وتقدمه عل ــة املنت مكان

املستوردة. 
* وزارة الزراعة تثمن جهود الفالح 

ــة تثمن جهود  ــا وزارة الزراع ومن جانبه
ــف كثيرا  ــني وتتعاط ــني واملزارع الفالح
ــروعة ، وهذا ما اكده  مع مطالبهم املش
د.حميد النايف الناطق الرسمي  « لوزارة 
ــدى تعاطفه  مع كل  ــة »  والذي اب الزراع
ــيدا باجلهود التي  مطالب املزارعني  مش
ــي تطوير القطاع الزراعي  يقومون بها ف
ــواء  ــي تواجههم س ــم املعوقات الت رغ
ــتحقات  ، فضال  ــر املس ــالل تاخي من خ
ــم نتيجة  ــدم له ــم املق ــة الدع ــن قل ع
ــة والتي حتتم  ــات املالي قلة التخصيص

ــب اخلطة  ــل حس ــوزارة التعام ــى ال عل
ــة  ــذور املدعوم ــالل الب ــن خ ــة م الزراعي
ــة  ومجاني  ٪٥٠ ــمدة  ٧٠٪االس ــبة  بنس
ــزارع  ــا امل ــدات ،  واصف ــة واملبي املكافح
ــجاع  و يستحق الدعم و  العراقي بالش
التشجيع الن من خالله حققنا االكتفاء 
الذاتي في احملاصيل الزراعية التي جتاوزت 
ــي  ونحن  ــرين منتج زراع ــر من  عش أكث
كوزارة بصدد وضع الية وضوابط وشروط 
تختص باملنتجات املستوردة منها ضبط 
ــدود كذلك وضع تعرفه كمركية على  احل
احملاصيل املستوردة ويكون سعرها اعلى 
من احمللي التاحة الفرصة للمنتج احمللي 
ــى االكتفاء  ــوال ال ــريعا ،وص ــو س بالنم

الذاتي التام وتصدير الفائض  . 
* مسؤولية مشتركة 

ــن العكيلي   ــرح  اخلبير الزراعي حس اقت
وضع ضوابط لالستيراد من اجل حماية 
ــال : يجب أن  ــج الزراعي احمللي، وق للمنت
تكون هذه الضوابط متعلقة مبواصفات 
ــتوردة، وأن حتدد  ــات املس ــودة املنتج وج

النوعية و الكمية 
ــة املنتج الزراعي احمللي  واضاف: إن حماي
تقع على عاتق القطاعني العام واخلاص؛ 
ــتطيع حماية  ــاع اخلاص ال يس ألن القط
ــاك  ــن هن ــم تك ــرداً، إن ل ــه منف منتجات
ــانده في  ــط وقوانني حكومية تس ضواب

ــي  ــاع الزراع ــني أن القط ــال. وب ــذا اجمل ه
شهد تطوراً ملحوظاً  من حيث الكمية 
ــعار ، بفضل  ــتقرار االس ــة  واس والنوعي
ــن الدولة،  ــذي يتلقاه املزارع م ــم ال الدع
ــة أمام  ــا الدول ــي أزالته ــات الت والتحدي
ــي احمللي،  ــي باإلنتاج الزراع ــزارع للرق امل
ــت  أوصل ــات  الصعوب ــذه  ه أن  ــف  وكي
ــني إلى تقنيات زراعية تزيد اإلنتاج  املزارع
ــاريع  ــتهالك . وقال: إن املش وتقلل االس
ــق  ــى حتقي ــادرة عل ــة ق ــة احلالي الزراعي
ــدت الدعم الالزم  االكتفاء الذاتي إذا وج
من قبل اجلهات املعنية، وإن الدعم الذي 
ــكل فرصة  تقدمه احلكومة للمزارع يش

كبيرة للمزارعني العراقيني .
* ثقافة التسويق 

ــدد من  ــل لع ــق عم ــة فري ــالل متابع خ

ــالوي الحظ ان  ــات التجارية و الع اجملمع
ــويقية  ــي الناحية التس ــز ف ــاك متاي هن
للمنتجات املستوردة من خالل االهتمام 
ــث  ــف بحي التغلي و  ــة  التعبئ ــة  بتقني
ــار الناس وهذه  ــي فرصة جلذب انظ تعط
ــي  يعط ــد  اجلي ــويق  التس ان  ــة  حقيق
ــاج جيد ، ونتمنى  ــا بان هذا االنت انطباع
ان يتحلى الفالح العراقي بهذه الثقافه 
ــاك فريق عمل اخر  ــب  ان يكون هن و يج
ــيط بني الفالح وصاحب مركز  يكون وس
التوزيع مهمته متابعة تطورات التعبئة 
ــويق  ــاد تس ــل ابتع ــن اج ــف م والتغلي
ــة التي  ــرق التقليدي ــج احمللي بالط املنت
ــويق  تكون مضره باالنتاج .واكدوا ان تس
ــة  التعبئه  ــة بطريق ــات الزراعي املنتج
ــي تلف املادة  ــرع ف باكياس النايلون تس

ــيرين الى ضرورة توفير اماكن مبرده  مش
ــة  ــة و اهمي ــات الزراعي ــظ املنتوج حلف
ــاد ليبالت حتمل  ــل اجلماعي باعتم العم
ــن ان تكون  ــم املنطقة املنتجه وممك اس
ــي العالوي .  ــم املكاتب التجارية ف باس
وأضاف: أن ذلك  يسهم في زيادة  الطلب 
ــذي يتم توريده  ــول اليومي ال على احملص
ــودة املنتج احمللي  ــواق، ويعزز ج إلى األس
عبر ثقة  كبيرة للمواطن  وحتسني اجلودة 
.وأضاف الباحث الزراعي حسن العكيلي 
بهذا الشأن نطالب من االخوه الفالحني 
ــه وعدم خلط  ــويق احملصول بتدريج تس
ــن حيث  ــع الثانيه م ــى م ــه االول الدرج
ــبه للخضر  احلجم  والنضج هذا بالنس
ــه احملليه كذلك يجب أن تفرز  اما الفواك
ــذب الناظرين و ملخص.  ــا بعلب جت وتعب
ــالح ان  ــب على الف ــول يج ــبق نق ما س
ــويق الردئ على  ــد. عن الغش  وتس يبتع
ــبة للمحاصيل  ــد كذلك بالنس انه جي
ــعير  الش و  ــه  للحنط ــتراتيجية   االس
ــه من  ــون خالي ــب ان تك ــلب  يج والش
ــرات واحملاصيل  ــراض واالدغال واحلش االم
ــمية  ــري والتعاون. مع اجلهات الرس االخ
وصوال ملنتوج متميز  .وقال  احمد فريد : 
ــج احمللي يحظى بثقة كبيرة لدى  إن املنت
املستهلك، وإن فتح احلدود البرية مجدداً 

أمام االستيراد.

بغداد / البينة الجديدة

ــل  العم وزارة  ــل  وكي ــتقبلت  اس
ــة الدكتورة  ــؤون االجتماعي والش
عبير مهدي اجللبي رئيس مؤسسة 
ــة  والتنمي ــة  للثقاف ــة  العراق

الدكتور عالء املندالوي يوم االثنني 
املوافق ٢٢-٢-٢٠٢١ وتباحثت معه 
سبل تفعيل التعاون املشترك في 
ــر الكفاءات ومتكني  مجاالت تطوي
ــددت الوكيل  املالكات االدارية.وش
ــداد دورات مكثفة  على اهمية اع

ــالمة اللغوية جلميع  لتطوير الس
ــراف  باش ــة   الوظيفي ــالكات  امل
ــا  وايالئه ــني  متخصص ــاتذة  اس
االهتمام البالغ في مجال التعاون 
ــني اجلانبني.هذا  ــذه ب ــع تنفي املزم
ودعت اجللبي الى ايجاد منهجية 

منظمة العداد القيادات النسوية 
ــي في  ــوع االجتماع ــاة الن ومراع
ــتعداد  ــن االس ــةً ع ــوزارة معرب ال
ــع املنظمة والرغبة في  للتعاون م
البدء بتنفيذ البرامج املقدمة من 

قبلها.

البينة الجديدة / قاسم حوشي 
ــيد وزير الصحة والبيئة  تابع الس
ــد التميمي  ــن محم الدكتور حس
بجولة ميدانية تطبيق التعليمات 
العاصمة  ــق  ــي مناط ف الصحية 
بغداد يوم السبت املاضي  ، مؤكدا 
ــررات اللجنة  ــزام مبق ــة االلت اهمي
العليا للصحة والسالمة الوطنية 
ــالمة  ــى صحة وس ــاظ عل للحف

ــاللة اجلديدة  ــن الس ــني م املواطن
ــود  بجه ــيدا  مش  ،  ١٩ ــد  لكوفي
ــة  مواجه ــي  ف ــض  االبي ــش  اجلي
ــروس والتزامهم بالدوام رغم  الفاي
املفروض  ــامل  الش التجوال  حظر 
ــوم  وعم ــداد  بغ ــة  العاصم ــي  ف
احملافظات ، وشملت الزيارة مناطق 
ــداد  بغ ــة  العاصم ــن  م ــددة  متع
ــعب  ــواق منطقة الش ــا اس ومنه

ــق عدة  ــطني ومناط ــارع فلس وش
ــيد  الس ــث  .وح ــة  العاصم ــي  ف
ــني واصحاب احملال  ــر  املواطن الوزي
ــداء الكمامة  ــرورة االلتزام بارت بض
والتزام احلظر والتباعد االجتماعي 
ــل  ــاد عن التجمعات وغس واالبتع
ــون للوقاية  ــاء والصاب ــدي بامل االي
ــدا خطورة  ــروس ، مؤك ــن الفاي م
الساللة اجلديدة وسرعة انتشارها 

ــني  ــدة ب ــات عدي ــجيل اصاب وتس
الفايروس  واالطفال بهذا  الشباب 
.كما والتقى السيد الوزير بالقوات 
ــا على واجبهم في  االمنية مطلع
ــيدا  ــر الصحي مش ــق احلظ تطبي
وزارة  ــع  ــاون م التع ــي  ــم ف بدوره
ــراءات  االج ــق  بتطبي ــة  الصح
ــة  ــى صح ــا عل ــة حفاظ الصحي

وسالمة املواطنني .

بغداد / البينة الجديدة
ــذت الفرق الصحية التابعة لصحة الرصافة  نف
اكبر حملة رصد وبائي فعال للتحري عن فيروس 
ــة مبخاطر الفايروس  في  كورونا وكذلك للتوعي
سوق الشورجة التجاري بإشراف مدير عام صحة 
ــاعدي ، و قال  الرصافة الدكتور عبد الغني الس
الدكتور عبد الغني الساعدي  تضمنت احلملة 
عدة محاور رئيسية منها الرصد الوبائي الفعال 

ــحات من االنف و البلعوم و مسحات  بأخذ املس
ــة و التثقيف و  ــك التوعي ــريعة وكذل الدم الس
ــجيع  ــلوكيات اخلاطئة و حث و تش ــر الس تغيي
ــل باالجراءات  ــة االلتزام الكام املواطنني بأهمي
ــداء الكمامة و  ــا ارت ــة ومنه ــة الصحي الوقائي
ــل اليدين و دور  ــدي و اهمية غس ــد اجلس التباع
ــي  ــة عند تفش ــخصية و البيئي ــة الش النظاف
ــاعدي ان كافة املالكات على  االوبئة ، و اكد الس

أهب االستعداد الكامل للمشاركة الفعالة في 
ــات اخملتلفة من اجل  ــطة والفعالي كافة االنش
خدمة وحماية اجلميع  مؤكدا مت اخذ عينات من 
ــة االعمار و مت التحري عن الفيروس بطريقة  كاف
ــف و البلعوم و مت توزيع  ــحات من االن اجراء املس
ــر مختلف الرسائل و املطويات  الكمامات و نش
ــار  ــد من انتش ــني للح ــى املواطن ــة عل الصحي

الفيروس  .

بغداد / البينة الجديدة

ــد  ــدس محم ــة، املهن ــر الزراع ــتقبل وزي اس
ــل وزير  ــني، وكي ــس االول  االثن ــي، ام اخلفاج
ــاك أبيتونيان،  ــيد ارت اخلارجية األرميني الس

ــة األرمينية  ــة العراقي ــث اعمال اللجن لبح
ــاون  ــر التع ــى تطوي ــة إل ــتركة الهادف املش
ــتعداد الوزارة  ــي، اس ــدى اخلفاج الزراعي.واب
ــا يفضي  ــتركة ومب ــد االجتماعات املش لعق
ــي واالقتصادي، فضال  ــع الزراع لتطوير الواق

عن االستفادة من التكنلوجيا سيما الطاقة 
الشمسية وملف الصحة احليوانية، مؤكدا 
ــات االقتصادية مهمة كونها  على أن العالق
تهدف إلى تقريب الشعوب وتطوير القدرات.

ه السيد أبيتونيان دعوة للخفاجي لزيارة  ووجّ

ــد دور العمل  ــي تعضي ــا والتباحث ف أرميني
ــددا  ــقيه النباتي واحليواني، مش الزراعي بش
ــيتم  ــرات كثيرة مهمة س ــى أن هناك فق عل
بحثها خالل اللجنة املشتركة وفي مجاالت 

متعددة، الفتا إلى األهمية الكبيرة للعراق.

البينة الجديدة / علي شريف
برئاسة محافظ بابل الدكتور 
ــل  مندي ــن  حس ــي  احلقوق
السرياوي عقدت خلية االزمة 
ــارئ  الط ــا  اجتماعه ــة  احمللي
ــد  ــور قائ ــادة بحض ــر القي مبق
الشرطة اللواء املهندس علي 
ــب  ــى جان ــمري ال ــالل الش ه
ــدراء  م ــن  م ــة  اخللي ــاء  أعض
املؤسسات املعنية باحملافظة.
ــاع بحث آخر  ــهد االجتم وش
املستجدات املتعلقة بجائحة 
ــة  اللجن ــات  وتوصي ــا  كورون
ــالمة  والس ــة  للصح ــا  العلي
ــت  خرج ــة  اللجن ــة.  الوطني
ــا  ــررات أهمه ــن املق ــدد م بع
ــى االلتزام بقرارات  التأكيد عل
جلنة الصحة والسالمة وغلق 
ــز  واملراك ــم  واملطاع ــوالت  امل
ــابح وقاعات  الترفيهية واملس
ــراس والكافيهات ومراكز  االع
ــارا  ــاج اعتب ــل واملس التجمي
ــباط  ــوم اخلميس ١٨ ش ــن ي م
ــبوعني.وكذلك غلق  ــدة اس ومل
ــة واالهلية  ــدارس احلكومي امل
ــة وملدة  ــام الطلب ــد أم واملعاه
ــخ اعاله. ــبوعني من التاري اس
ــا اغالق مداخل احملافظة  وايض
ــاءاً  ــاعة الثامنة مس من الس
ــاعة  الس ــني  االثن ــوم  ي ــى  ال
ــتثنى  ــة صباحاً ويس اخلامس

من ذلك عجالت اجلنائز واملواد 
ــتقات  الغذائية وعجالت املش
ــبه  ــة. كما تكون نس النفطي
ــة  لكاف ــبة  بالنس ــدوام  ال
الكوادرالتدريسية(  ٢٥٪ ) ومن 
ــدارس االهلية مع  ــا امل ضمنه
ــة االمتحانات من  تأجيل كاف
ــا اخلارجي ويكون( ٥٠٪  ضمنه
) لديوان التربية فيما يستثنى 
ــمية من  من احلظر وبكتب رس
ــة االمنية العليا  رئيس اللجن
كافة املشاريع العاملة وكذلك 
ــود  والعق ــدات  التعاق ــم  قس
ومكتب  واملشاريع  واحلسابات 
احملافظ. ومينع جتوال العجالت 
ــتثناء  ــاً بأس ــة حتم احلكومي
ــمي  رس ــب  بواج ــة  املكلف
الطبية  ــادات  العي وايضاغلق 
ــامل  ــاء احلظر الش ــة اثن كاف
ــبت واالحد  ليوم اجلمعة والس
فيما يحدد جدول للصيدليات 
ــا  ــرة  كم اخلاف ــات  والصيدلي
ــن  الذي ــني  ــتثنى االعالمي يس
ــات دائرة االعالم  يحملون باج
ــراً  ــي حص ــال احلكوم واالتص
ــع  ومين ــوال.  التج ــر  ــن حظ م
ــجناء الى  منعاً باتاً نقل الس
ــفيات ويتم عالجهم  املستش
ــات االصالحية  داخل املؤسس
ــات  املواجه ــع  من ــك  وكذل

للسجناء ملنع انتشار الوباء . 

 بغداد / البينة الجديدة

ــة  الصحي ــرق  الف ــت  قام
ــاع البلديات  ــة لقط التابع
ــالت  احمل ــة  مبتابع االول 
ــم  ــدى التزامه ــة و م العام
ــة  ــررات اللجن ــذ مق بتنفي
ــالمة  العليا للصحة و الس
ــق القرار رقم ٥  الوطنية وف
ــنة ٢٠٢١ بإشراف مدير  لس
عام صحة الرصافة الدكتور 
ــاعدي ، و  ــد الغني الس عب
ــد الغني  ــور عب ــال الدكت ق
ــالث  ث ــق  غل مت  ــاعدي  الس

ــوب في  ــالت كوفي ش مح
ــك  وذل ــتل  املش ــة  منطق
ــررات  ــم مبق ــدم التزامه لع
ــم  ــا ومت خت ــة العلي اللجن
ــمع االحمر  ــا بالش اقفاله
وفرض غرامتني  فورية على 
ــالت  احمل ــال  وعم ــاب  اصح
العامة وذلك لعدم ارتدائهم 
الكمامات والقاء محاضرات 
وعمال  ــاب  الصح ــه  توعوي
احملالت العامة حول االلتزام 
االزمة من  ــة  ــررات خلي مبق
والكفوف  الكمامات  ارتداء 

والتباعد االجتماعي.

 بغداد / البينة الجديدة
ــركات وزارة  ــدى ش ــة إح ــركة اور العام ــفـت ش - كش
ــا وطاقاتها الكبيرة  ــن إمكانياته الصناعة واملعادن ع
ــكال و األحجام  نتجات االملنيوم مبُختلف األش إلنتاج مُ
ــركة املهندس :  ـــات . وأفصـح مدير عام الش والقياس
حيـدر سهـر احلسينـاوي : في تصريح خاص للمكتب 
ــوزارة عن مصانع األملنيوم التي متتلكها  اإلعالمي في ال
ــع  ــح ومقاط ــاج صفائ ــص بإنت ــي تخت ــركة والت الش
ــات التي تخدم  ــام والقياس ــف األحج ــوم مبُختل األملني
ــالت الربط لوزارة  ــاع اخلاص إضافة إلى إنتاج وص القط
نتجات الشركة تُعاني من  ــيراً الى ان مُ ش الكهرباء ، مُ
نافسة املُنتجات الصينية لعدم تشديد الرقابة على  مُ
ــتوردة ومعرفة  ــذ احلدودية وفحص املُنتجات املُس املناف
قابل خضوع  ــات املُعتمدة مُ واصف طابقتها للمُ مدى مُ
ــيطرة  ــات التقييس والس ــركة لفحوص نتجات الش مُ
طابقتها للمواصفات القياسية ، الفتاً الى  النوعية ومُ
ــة وإجازة  ــتحصلت املوافقات األصولي ــركة أس ان الش
ــوم الى دول  نتجات األملني ــر مُ ــداً لتصدي ــر متهي التصدي
سوريا واألردن في ظل توفر اإلمكانيات والطاقات العالية 
ــنوياً الى جانب توفر  ــي تصل إلى ( ٢٠ ) ألف طن / س الت
ــركة ملصاهر  خزين كافي من املواد األولية وإمتالك الش
إلعادة تدوير سكراب األملنيوم فضالً عن إطالق الشركة 

بادرة لتجميع السكراب املُتوفـر . مُ
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البينة الجديدة / هيثم مجيد

اعلنت وزارة التجارة  عن قيام 
لتصنيع  ــة  العام ــركة  الش
ــرد املطاحن التي  احلبوب بج
ــع مخصصها  ــت توزي اكمل
ــة االولى .  ــني احلص من طح
ــركة  اكد ذلك مدير عام الش
ــي  عل ــاب  خط ــدس  املهن
ــان  ــاف ان جل ــي وأض القيس
ــرت باعمالها في  ــرد باش اجل
املطاحن التي اكملت طحن 
ــادة  ــن م ــا م ــع انتاجه وتوزي
ــة االولى في  ــني احلص الطح

ــن احملافظات  ــداد وعدد م بغ
ــيرا الى توجيه اللجان  .مش
ــروع  الش ــى  ال ــتركة  املش
ــال التنظيف والتعفير  باعم
ــة  ــاج احلص النت ــتعدادا  اس
ــة الوزارة  ــة وفقا خلط الثاني
لتوزيع  ــددة  املواعيد احمل وفق 
وزارة  ــت  دع و  ــذا  الطحني.ه
ــارة وكالء الطحني الى  التج
ــز القطع في  ــة مراك مراجع
بغداد واحملافظات ابتداءا من 
ــلم  املاضي لتس االثنني  يوم 
ــز  والتجهي ــع  القط ــم  قوائ

للحصة الثانية .

بغداد / البينة الجديدة
أعلن املعهد القضائي, امس االول االثنني  عن 
أسماء املقبولني للدراسة في املعهد القضائي 

للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ للدورة (٤٣) .
وذكر بيان صادر عن املركز االعالمي أن «املعهد 
القضائي كشف عن اسماء الطلبة املقبولني 
ــي ٢٠٢١  ــد للعام الدراس ــة في املعه للدراس
ــن الدورة (٤٣) بعدما متت املصادقة  /٢٠٢٢، ضم

عليها من قبل مجلس املعهد القضائي».
ــاف البيان أن «املقبولني في املعهد دخلوا  وأض
ــفهية وصوال  ــني حتريرية وش ــاراً مبرحلت اختب
للحصول على الدرجة االخيره املؤهلة للقبول 

في املعهد.
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دياُّـ / البينة الجديدة

ــار وتراث ديالى فيصل صالح  اعلن مفتش اث
ــة للمواقع االثرية  ــوالت ميداني عن اجراء ج

من قبل مراقبية اثار ناحية بهرز
ــب  ــملت اغل ــة ش ــح ان اجلول ــح صال واوض
ــة ٢١/تل  ــن مقاطع ــي تقع ضم ــع الت املواق
ــمر في مملكة اشنونا القدمية، وسلسلة  اس
ــالمة، وتل  ــلة تلول س تلول اجلعاري، وسلس
ــرقي، املدور الغربي، وتل العريض،  املدور الش
ــب لفتة،  ــلمان،وتل حبي ــل تركي، وتل س وت
ــف الهيالن، وتل علي  وتل جخيوة، وتل يوس
ــيمر الصغير، وتل عويد،  ــون، وتل االس احلس
وتل صرمية، وتل متعب، وتل علي العبد، وتل 

املتلوي، وتل سحاب.
ــح ان اجلولة تهدف الى زيارة تفقد   وقال صال
ــالمتها من التجاوزات و  تلك املواقع وبيان س
 (GPS) ــة بنظام ضبط االحداثيات اجلغرافي
ــة املعلومات  ــا ومطابق ــث معلوماته وحتدي

ــع  ــة م ــالل اجلول ــن خ ــا م ــي مت جمعه الت
ــهرية .  واختتمت اجلولة  ــراس الش تقاريراحل
ــالع على  ــرز االثرية لالط ــرة به ــارة قنط بزي
ــرر والتصدعات  ــرة وحجم الض واقع القنط

ــة بجدرانها نتيجة عوامل مختلفة  احلاصل
ــيب مياه (نهر خريسان)  منها ارتفاع مناس
ــبب الري العكسي الذي ادى الى تسرب  بس

املاء نحو الداخل
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  

ÊbÿÓmb–€a@bibi@fibj‘nç¸@—v‰€a@ø@paÖaÜ»nçaÎ@›‡«@’Ìäœ@›Óÿím
Ú���ÓçbflÏ‹iÜ€a@pb����r»j€a@“aÜ����Ënç¸@Ú‡���ÓÅÏ€a@k”aÏ���»€a@Âfl@âà���∞@·��Óÿßa

ıaäö®a@Ú‘�‰Ωa@“aÜËnça@Û‹«@’‹»ÌÎ@ÚÓ”bjnç¸a@pbÓ‹‡»€a@âaä‡nça@Ü◊˚Ì@Ô‡√bÿ€a

  
ــف  النج ــة  محافظ ــفت  كش
ــن  ع ــاء،  الثالث ــس  ام ــرف،  األش
ــا  باب ــتقبال  الس ــتعداداتها  اس
ــل  املؤم ــن  م ــذي  ال ــكان  الفاتي
ــي أوائل آذار  ــه للعراق ف ــدء زيارت ب
ــف،  ــظ النج ــال محاف املقبل.وق

ــة  احلكوم إن  ــري،  الياس ــؤي  ل
ــكلت فريق عمل إلدارة  احمللية ش
ــتعدادات اخلاصة باستقبال  االس
بابا الفاتيكان الى احملافظة ولقاء 
املرجع الديني األعلى السيد علي 
السيستاني.وأشار الى أن اللجنة 
ــكلة تضم عدداً من الدوائر  املش
ــة  األمني ــزة  واألجه ــة  احلكومي

ــرف، باإلضافة الى  بالنجف األش
ــة العلوية  ــة العامة للعتب األمان
ــة  احملافظ أن  ــاً  مبين ــة،  املقدس
تسلمت جدول األعمال وتوقيتات 
ــس الوزراء،  ــارة من مكتب رئي الزي
االستعدادات  اللجنة  وستناقش 
ــة  األمني ــد  الصع ــى  عل ــة  كاف
ــار  واللوجستية.يش ــة  واخلدمي

ــيس  الى أن بابا الفاتيكان فرانس
ــه التاريخية  ــيبدأ زيارت الثاني س
للعراق في اخلامس من آذار املقبل، 
وستستغرق زيارته ٤ أيام، يلتقي 
ــؤولني واملرجع  ــا كبار املس خالله
األعلى السيد علي السيستاني 
ــرف لتوقيع  ــة النجف األش مبدين

وثيقة سالم.

كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، امس 
الثالثاء، عن جرمية قتل غامضة والقبض على 
اجلاني وآخر قام بسرقة عشرة ماليني دينار في 
بغدادوذكرت املديرية، أن مفارز مكتب مكافحة 
عن  الكشف  من  متكنت  غريب  أبو  اجرام 
 ٢٠١٩٣٣١ بتاريخ  حصلت  غامض  قتل  حادث 

وجملهولية عنوان املتهم الهارب  أحيلت االوراق 
املكتب. إلى  باجملنى عليه  اخلاصة  التحقيقة 
فريق  تشكيل  مت  الفور  وعلى  بالقول  وبينت 
عمل واالستعانه باملصادر والقبض على املتهم 
وقضائياً  ابتدائياً  باالعتراف  اقواله  تدوين  ومت 
ومت إجراء كشف الدالله وقرر القاضي اخملتص 
ق.ع.وأشارت   ٤٠٥ املاده  احكام  وفق  توقيفه 
البياع  اجرام  مكافحة  مكتب  مفارز  أن  إلى، 

من القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي 
 DVR قدره عشرة ماليني دينار عراقي مع جهاز
الدور  إحدى  من  الكاميرات  بتصوير  اخلاص 
توفر  بعد   ، السيدية  منطقة  في  السكنية 
املديرية  سرقة.وأضافت  حادث  عن  معلومات 
واالنتقال  عمل  فريق  تشكيل  مت  الفور  على 
من  متت  السرقة  أن  وتبني  احلادث  مكان  إلى 
وجمع  التحري  وبعد  مجهول  شخص  قبل 
والقبض  محكم  كمني  نصب  مت  املعلومات 
قبله على مكان  واستداللنا من  املتهم  على 
من  ضبطه.وتابعت  مت  حيث  املسروق  املبلغ 
القبض  القاء  أوامر  مفارزنا  نفذت  آخر  جانب 
بقضايا  املطلوبني  و  املتهمني  من  عدد  بحق 
االجراءات  كافة  اتخاذ  ومت  مختلفة  جنائية 
القضاء  الى  وتقدميهم  بحقهم  القانونية 

لينالوا جزائهم العادل.
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بغداد /
ــف عراقيون،  ــم حتال ــة وزعي ــار احلكم ــس تي ــتنكر رئي اس
ــتهداف الصاروخي  ــاء، االس ــس الثالث ــم، ام ــار احلكي عم
ــن العواقب  ــداد، محذراً م ــراء في بغ ــى املنطقة اخلض عل
ــتهداف البعثات الدبلوماسية.وقال احلكيم  الوخيمة الس
ــض التصرفات الفردية  ــى تويتر ، ما تزال بع في تغريدة عل
ــتهداف البعثات الدبلوماسية  املستنكرة تعمل على اس
ــة بغداد  ــط العاصم ــراء وس ــة اخلض ــي املنطق ــيما ف س
ــم، أن أهون  ــا الوخيمة.وأضاف احلكي ــة بعواقبه ــر آبه غي
ــراق وهيبة الدولة  ــمعة الع ــك العواقب هي تعريض س تل
ــكيك، أمام الرأي العام العاملي فضالً عن  ــاؤل والتش للتس
ــا للخطر.وتابع  ــاكني املناطق احمليطة به تعريض أرواح س
جندد مطالبتنا للحكومة العراقية بتأمني احلماية الالزمة 
للبعثات الدبلوماسية في العراق والتعامل بحزم ازاء هذه 

االعمال حفاظا على سمعة البالد وأمن مواطنيها.

اعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، امس الثالثاء، عن مداهمة مقرات 
ــا جنوبي بغداد. ــض على جميع عناصره ــر باخملدرات والقب جموعتني تتاج

ــا في مالحقة عصابات اجلرمية املنظمة  ــة قالت ، انه تكثيفا جلهوده املديري
ــتخبارية دقيقة  ــدرات والقبض عليهم وأثر معلومات اس ومالحقة جتار اخمل
وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد وشعبة االستخبارات 
ــكرية في لواء  ــتخبارات العس ــر متكنت مفارز االس في الفرقة احلادية عش
ــاركة قوة من اللواء أعاله  ــتخبارات الفوج الثالث منه ومبش ــاة ٤٢ اس املش
ــخاص تتاجر  ــه من ٦ اش ــرة مجموعتني مكون ــن محاص ــه م ــد افواج واح
ــتبك معهم  ــدرات في منطقة الوردية قضاء املدائن جنوبي بغداد وتش باخمل

وتلقي القبض على أفراد اجملموعة االولى البالغة ٣ أشخاص.
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ــلحة،  ــوزراء، القائد العام للقوات املس ــد رئيس مجلس ال أك
ــتباقية ضد االرهاب،  ــتمرار العمليات االس امس الثالثاء، اس
ــر للمنطقة  ــتهداف الصاروخي االخي ــى االس ــا علق عل فيم
ــوزراء، إن  ــة مجلس ال ــي، خالل جلس ــال الكاظم اخلضراء.وق
ــتمرة وفي تصاعد  ــد اإلرهاب مس ــتباقية ض العمليات اإلس

للقضاء على ما تبقى من جحور اإلرهاب وبؤره.
ــا وهي ترابط ليالً  ــي قواتنا البطلة بكل صنوفه وأضاف نحي

ونهارًا في مالحقة خاليا اإلرهاب.
ــراء والذي  ــي للمنطقة اخلض ــتهداف الصاروخ ــان االس وبش
ــاحة لتصفية  ــي لن تكون أرض العراق س ــع ، قال الكاظم وق
احلسابات، الفتاً إلى ان الصواريخ العبثية هي محاولة إلعاقة 
م احلكومة وإحراجها.وشدد بالقول لكن اجهزتنا األمنية  تقدّ

ستصل الى اجلناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام.

اعلنت اللجنة املالية النيابية، امس الثالثاء، عن التوصل 
إلى اتفاق شبه نهائي على موازنة ٢٠٢١، باستثناء حسم 
ــلت  ــتان.وقالت اللجنة ، إنها أرس ــم كوردس حصة إقلي
ــر من  ــة مجلس النواب في اخلامس عش ــاً إلى رئاس كتاب
ــباط اجلاري، ذكرت فيه انها قد اكملت املسودة  شهر ش
ــروع موازنة ٢٠٢١، والنقطة الوحيدة  شبه النهائية ملش
ــتان  ــاص بالتزامات اقليم كوردس ــة هو النص اخل املعلق

والذي مت ذكر تفاصيله في املادة ١١ من مشروع القانون.
ــية من مختلف  ــع الكتل السياس ــت اجتمعنا م وأضاف
ــروج بتوافق على  ــات النظر واخل ــات لتقريب وجه املكون
ــودة ولكن الى  ــك املس ــواردة في تل ــل النصوص ال مجم
ــادة املتعلقة  ــة نهائية لالتفاق حول امل ــر صيغ االن ننتظ
ــدم نطالب جميع الكتل  باإلقليم.وتابعت اللجنة مما تق
ــأن  ــاتها والتوصل التفاق بش ــراع مبناقش املعنية باالس
ــارت الى انه  ــودة التي عرضت عليها.وأش ما ورد في املس
ــط االوراق والتهجم  ــى الرغم من محاولة البعض خل عل
ــودا كبيرة لتضمني  ــى اعضائها اال انها قد بذلت جه عل
ــني  موظف ــر  وغي ــني  موظف ــني  املواطن ــوق  حق ــع  جمي
ــع املكونات في  ــع القطاعات وجلمي ــني في جمي والعامل
ــرائح بعينها او  ــروع قانون املوازنة على مستوى ش مش
ــاريع اخلدمية  ــة املش ــان اقام ــات لضم وزارات او محافظ
ــوق العاملني في القطاع  ــتراتيجية ولتضمني حق واالس

العام واخلاص.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /
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ــراض البرملان  ــة، امس الثالثاء، أن اعت ــة اإليراني رأت اخلارجي
ــي على االتفاق بني الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة  اإليران
ــى النواب  ــروري، وكان عل ــة اإليرانية، غير ض ــة الذري الطاق
ــة اإليراني،  ــة. وقال وزير اخلارجي ــترك بدق قراءة البيان املش
ــل بالبروتوكول  ــواد ظريف توقف منذ امس العم محمد ج
ــاق النووي، وأبلغنا الوكالة الدولية بذلك  اإلضافي في االتف
منذ منتصف الشهر، الفتا إلى أنه ال يوجد ما يثير الشبهة 
ــة الطاقة الذرية  ــة الدولية ومنظم ــي االتفاق بني الوكال ف
اإليرانية. وأضاف االتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ــي هام، موضحا أن وقف العمل بالبروتوكول  جناح دبلوماس
اإلضافي ال يعني وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة 
ــة الطاقة الذرية  ــنواصل التعاون مع وكال الذرية. وأردف س
ــار األسلحة النووية واتفاقية  ضمن معاهدة احلد من انتش
ــن توجيه االتهامات ل إيران من  الضمانات، مؤكدا أنه ال ميك
ــرف املقابل هو من  ــدة، فإن الط ــل أوروبا والواليات املتح قب

أخطأ ولم ينفذ التزاماته.
ــة اإليرانية، علي  ــم احلكوم من جانبه، لفت املتحدث باس
ــودة إلى االتفاق  ــنطن أمام امتحان الع ــي، إلى أن واش ربيع
ــووي من إرث الرئيس  ــحابها من االتفاق الن النووي، وأن انس
ــؤوم، مشيرا إلى أن  ــابق، دونالد ترامب، املش األمريكي الس
ــن  ــة الطاقة الذرية الدولية يعبر عن حس االتفاق مع وكال

نية طهران ويعزز الثقة والتعاون.

بغداد /

@÷b–m¸a@Û‹«@ÊbΩ5€a@ûa6«a@ÊaäÌa
âÎäô@7À@ÚÓ€ÎÜ€@Ú”b�€a@Ú€b◊Î@…fl

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة االحتاديَّة، امس 
ــات ضبطٍ حلاالت  ــا بتنفيذ ثالث عمليَّ ــاء، عن قيامه الثالث
، وتعاطٍ للرشوة في محافظتي نينوى  اختالس مبالغ ماليَّةٍ
تَّهمني،  بيِّنةً أن تلك العمليَّات أسفرت عن ضبط مُ وبغداد، مُ
ــي معرض حديثها  ــارت لدائرة، وف بينهم مديران اثنان.وأش
ــب  ديريَّة حتقيق نينوى، بحس ذتها مُ ــة التي نفَّ عن العمليَّ
بيان لها ، إلى ضبط مدير حسابات اخلطة االستثماريَّة في 
ة لتوزيع كهرباء املنطقة الشماليَّة – فرع  ــركة العامَّ الش
ــلَّمه مبوجب  ــالس مبلغٍ من املال تس ــاً باخت نينوى متلبِّس
، الفتةً إلى ضبط سجل قيد اليوميَّة في  ــميَّةٍ وصوالتٍ رس
ــم  ، ومبلغ رس عادةٍ ــاتٍ ملبالغ رواتب وأجورٍ مُ ــركة، وأوليَّ الش
ــقيط املبالغ  وضحة أن املُتَّهم قام بتس ، مُ ــع العدليّ الطاب
، أوضحت  ــةٍ ثانيةٍ ــاً للقانون.وفي عمليَّ دون تقييدها، خالف
الدائرة، أن فريق عمل مديريَّة حتقيق نينوى، متكن من ضبط 
تلبساً باجلرم املشهود  ة باحملافظة مُ فٍ في دائرة الصحَّ وظَّ مُ
، وإيهامهم بترويج  أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة من أشخاصٍ
عامالت  عامالت تعينيٍ لهم، وأسفرت العمليَّة عن ضبط مُ مُ
ختلف  عامالتٍ أخرى يقوم املُتَّهم بتعقيبها في مُ تعينيٍ ومُ

الدوائر احلكوميَّـة باحملافظة.

بغداد /
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ــة  ــي خالل جلس ــال الكاظم   وق
ــوزراء نثمن االلتزام  امس جمللس ال
العام للمواطنني باحلظر الصحي، 
ــود  جه ــا  عاليً ــم  نقيّ ــك  وكذل
ــزة الدولة التي  ــات وأجه املؤسس
ــاف،  ــي تطبيقه.واض ــاهمت ف س

ــيمكننا  انتصاعد هذا االلتزام س
ــاللة اجلديدة  من احلد من اثار الس
ــاء. الوب ــن  م ــورة  خط ــر  واالكث

وبخصوص الوضع االقتصادي في 
ــاً  البلد، أكد الكاظمي، ان نفوس
ــار  ــب إنهي ــت تترق ــة كان ضعيف

ــهري  اإلقتصادي منذ ش ــع  الوض
ــي املاضيني ،  ــرين األول والثان تش
ــراءات احلكومية مكنت  لكن اإلج
ــذه املرحلة  ــور ه ــن عب ــراق م الع
ــة وبطريقة حكيمة.وتابع  الصعب
ــار،  باالنهي ــددا  مه كان  ان  ــد  بع

ــد األجنبي للعراق  إحتياطي النق
ــع له ان  ــد، و متوق ــذ بالتصاع اخ
ــرب من ٤ مليارات دوالر  يزداد مبا يق
ــهر احلالي، منذ البدء  بنهاية الش
ــر  ــة وتغيي ــراءات االصالحي باإلج
ــول  بالق ــرف.وأردف  الص ــعر  س

ــكل كبير من  ــا جرى احلد بش كم
ــاد في مزاد البنك  عمليات الفس
املركزي، ونعمل بخطط مدروسة 
لتنشيط االقتصاد العراقي ودعم 
ــر املزيد من  القطاع اخلاص وتوفي

فرص العمل.

ــراءات الوقاية.  ــع االلتزام التام بإج م
ــة القانون،  ــد ائتالف دول في وقت أك
ــتمرر  ــة س ــاء، أن املوازن ــس الثالث ام
ــي حال مت  ــية  ف ــة السياس باألغلبي
عرضها للتصويت بدون حصة اقليم 
ــتان.وقال النائب عن االئتالف،  كردس
ــاك اجماع  ــور البعيجي إن هن منص
ــر من قبل النواب على التصويت  كبي
ــة االحتادية وبدون  ــر قانون املوازن ومتري
ان يتم التصويت على حصة االقليم 
ــى اتفاق  ــل ال ــدم التوص ــبب ع بس
ــابقة  ــم طيلة الفترة الس مع االقلي
بالرغم من املفاوضات التي حصلت، 

ــلم ايرادته  اال ان االقليم اليذعن ويس
للحكومة االحتادية اسوة باحملافظات 
ــفت  ــى صعيد اخر كش ــرى. عل االخ
ــي هيئة النزاهة  دائرة التحقيقات ف
ــاء، عن قيامها  االحتاديَّة، امس الثالث
ــات ضبطٍ حلاالت  بتنفيذ ثالث عمليَّ
، وتعاطٍ للرشوة  اختالس مبالغ ماليَّةٍ
في محافظتي نينوى وبغداد.الدائرة، 
ــن العمليَّة  ــرض حديثها ع وفي مع
ــة حتقيق نينوى،  ديريَّ ذتها مُ ــي نفَّ الت
ــط مدير  ــان ، إلى ضب ــارت في بي أش
في  ــتثماريَّة  االس اخلطة  ــابات  حس
ــاء  ــع كهرب ــة لتوزي ــركة العامَّ الش

ــرع نينوى  ــماليَّة – ف ــة الش املنطق
ــن املال  ــالس مبلغٍ م ــاً باخت متلبِّس
 ، ــميَّةٍ ــب وصوالتٍ رس ــلَّمه مبوج تس
الفتةً إلى ضبط سجل قيد اليوميَّة 
ــغ رواتب  ــركة، وأوليَّاتٍ ملبال ــي الش ف
ــم الطابع  ، ومبلغ رس ــادةٍ ع ــورٍ مُ وأج
ــام  ــم ق ــة أن املُتَّه وضح ، مُ ــيّ العدل
بتسقيط املبالغ دون تقييدها، خالفاً 
ن فريق  ، متكَّ للقانون.وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ
عمل مديريَّة حتقيق نينوى، من ضبط 
ة باحملافظة  ــرة الصحَّ فٍ في دائ وظَّ مُ
ــاء  أثن ــهود  املش ــرم  باجل ــاً  تلبس مُ
 ، ــلُّمه مبلغ الرشوة من أشخاصٍ تس

ــالت تعينيٍ  عام ــم بترويج مُ وإيهامه
ــة عن ضبط  ــفرت العمليَّ لهم، وأس
ــالتٍ أخرى  عام ــنيٍ ومُ ــالت تعي عام مُ
ختلف  ــوم املُتَّهم بتعقيبها في مُ يق
الدوائر احلكوميَّـة باحملافظة، بحسب 
ــن فريق عمل  ــي بغداد، متكَّ البيان.وف
ــة حتقيق بغداد من ضبط مدير  مديريَّ
ة  القسم القانونيّ في الشركة العامَّ
تلبّساً بتعاطي  للصناعات احلربيَّة مُ
ــهود؛ لقاء وعدٍ  ــوة باجلرم املش الرش
بغلق دعوى، وفقا للبيان. على صعيد 
اخر بحث وزير اخلارجية العراقي فؤاد 
ــني مع نظيره السعودي فيصل  حس

ــهيل  ــان، امس الثالثاء،، تس بن فرح
السفر واملدينة الرياضية املهداة من 
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
ــالم اخلارجية أن  ــى العراق.وذكر إع ال
ــز العالقات  ــني بحثا آليّة تعزي اجلانب
ــبُل  وسُ ــقيقني،  الش ــن  البلدي ــني  ب
ــف اجملاالت،  ــاون مبُختلِ ــل التع تفعي
 ، ، االقتصاديّ ــيّ ومنها اجملال السياس
ــائل  واملس ــة،  الطاق ــتثماري،  اإلس
اجلانبني تطرّقا  أن  ــاف،  احلدوديّة.وأض
ــيقيّة  إلى اجتماعات اللجنة التنس
العليا املُشترَكة، وانعكاساتها على 

. الواقع االقتصاديّ واالستثماريّ



ــورو، جنم  ــواري أحمد ماك ــل اإليف وص
ــة بغداد، لينضم  الزوراء، إلى العاصم
ــرة االنتقاالت  ــميًا إلى الفريق بفت رس

الشتوية.
ــدرب الزوراء،  ــل، م وقال راضي شنيش
ــة «ماكورو وصل  في تصريحات خاص
ــة  الطبي ــات  للفحوص ــيخضع  وس
ــكل  واالختبار الفني قبل إضافته بش

نهائي إلى الفريق».
وأردف مدرب الزوراء: «هناك قناعة أولية 

ــيرة الذاتية ألحمد ماكورو، ومع  بالس
ذلك سيخضع لالختبار قبل أن يضاف 

لقائمة الفريق بشكل نهائي».

واستكمل: «الالعب يعد آخر صفقات 
ــتوية، وال  ــي االنتقاالت الش ــق ف الفري
يوجد وقت كافي للتعاقد مع محترف 
ــة  القناع ــا  وجدن أن  ــي  وبالتال ــر،  آخ
ــنقفل القائمة  ــة بالالعب س الكافي

بشكل نهائي».
ــه  ــل حتضيرات ــق يواص ــني أن الفري وب
ــتعدادا ملنافسات املرحلة  اليومية اس
ــعى  ــه يس أن ــى  إل ــيرا  ــة، مش الثاني
للحفاظ على اخلط البياني املتصاعد 

للفريق واملنافسة بقوة على اللقب.

ياسني بونو يسجل رقما قياسيا 
مع إشبيلية

ريال مدريد يطمئن زيدان قبل 
موقعة أتاالنتا

ماثيو: شعرت بالوحدة َّـ برشلونة.. وجريزمان أخطأرونالدو يخرج يوفنتوس من النفق اِّـظلم أمام كروتوني

ــي  صحف ــر  تقري ــاد  أف
ــباني، أن هناك صداما  إس
ــال مدريد  ــا بني ري متوقع
ــبانية،  اإلس ــة  واحلكوم
بسبب سلوك إدارة النادي 
قبل ٥ سنوات فيما يتعلق 
باحلصول على قرض مببلغ 

مالي كبير من اخلارج.
وبحسب صحيفة «موندو 
ــبانية،  اإلس ــو»  ديبورتيف
ــة  ــريب وثيق ــد مت تس فق
ــاق ريال مدريد مع أحد  اتف

في  ــتثمار  االس ــق  صنادي
ــان» للحصول  ــزر كامي «ج
ــة ٢٠٠  ــرض بقيم ــى ق عل
مليون يورو في عام ٢٠١٦، 
ــذي يعرض  ــر ال ــو األم وه
ــادي للمعاقبة بتهمة  الن

االحتيال على القانون.
أن  ــر،  التقري ــح  وأوض
مملوك  استثماري  صندوق 
ــركتني من جزر كاميان  لش
ــة ٢٠٠  ــا بقيم ــدم قرضً ق
ــال مدريد،  لري يورو  مليون 
ــن  تكم ــة  األزم ــن  ولك
ــون  القان ــة  مخالف ــي  ف

ــباني لألندية، والذي  اإلس
ــي أن امليرجني يتهرب  يعن

من الضرائب.
ــة  أحقي ــر،  التقري ــد  وأك
ــبانية في  ــة اإلس احلكوم
ــب  ضرائ ــى  عل ــول  احلص
ــبة ٢٤٪ من قيمة أي  بنس
ــال مدريد  ــن ري ــرض، لك ق
جلأ للتحايل على القانون 
واحلصول على األموال من 
ــرب من  ــزر كاميان للته ج
يعرضه  ــو  وه ــب،  الضرائ
على  ــال  االحتي ــة  لعقوب

احلكومة اإلسبانية.
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علي العيناتي

ــيتي على ليفربول  * بعد فوز مانشستر س
في قمة مباريات الدوري اإلجنليزي قبل أيام.. 
تصاعدت األحاديث في إجنلترا حول أفضلية 
ــة الفرق نحو  ــيتي على بقي ــتر س مانشس
الفوز بلقب البرمييرليغ لهذا املوسم، والتي 

تبدو منطقية إلى حد كبير.
ــيتي بقيادة غوارديوال يظهر  فمانشستر س
ــن جميع  ــر ع ــكلٍ مغاي ــم بش ــذا املوس ه
ــابقة التي قاد بها الفريق، إذ  ــم الس املواس
ــب املتوازن  ــب يعتمد على اللع أصبح البي
ــق الهجومية املعتادة  الذي يبقي قوة الفري
ويقوي املنظومة الدفاعية التي كانت هشة 
عندما كان ينتهج اللعب الهجومي“اجملنون“ 
سابقا، وهذا ما جعل األغلبية يتفقون على 
ــة التتويج  ــه األفضلية لصعود منص منح

في نهاية املطاف.
باختصار، كل املؤشرات احلالية تدل على أن 
لقب البرمييرليغ لن يبتعد عن ”السيتيزنز“ 

هذا املوسم.
ــالن إبراهيموفيتش في إقناع  * جنح جنم املي
املدعي العام بعدم توجيه اي تهمة عنصرية 
جتاه العب اإلنتر لوكاكو بعد أن قذفه باحلمار 
ــهيرة التي  ــادة الش ”أجلَّكم اهللا“ في املش

حدثت بينهما في مباراة الكأس.
ــا كان يلعب في إجنلترا  ــرا“ برر أنه عندم ”إب
تعلم ان اجلماهير هناك تصف الالعب الذي 
ــارات فنية باحلمار،  ــض وال ميتلك أي مه يرك
ــذا العذر  ــي العام يقتنع به ــا جعل املدع مم
ــل ذو األظفار  ــذي ال يقنع حتى ذاك الطف ال

الناعمة.
أكاد أجزم بأن واقعة إبراهيموفيتش ولوكاكو 
رضت  ــد آخر غير إيطاليا لفُ لو حدثت في بل
ــل إليقافهما  ــية تص بحقهما عقوبة قاس
ــر، ولكن يبدو  ــس مباريات أو أكث ــوياً خم س
ــوب اعتبارات  ــة أمورا بدأت تنحني ص أن ثم
وتوجهات االحتاد االيطالي لكرة القدم لهذا 

املوسم حتديدا.
* يعتبر حتى اآلن الظهير األمين لإلنتر أشرف 
ــو  ــالن ثي ــر للمي ــر األيس ــي والظهي حكيم
ــي أوروبا في مركزيهما  هيرنانديز األفضل ف

عطفا على مردودهما الكبير مع ناديهما.
ــاءل، كيف فرط بهما مدرب ريال  مازلت أتس
مدريد زيدان بهذه السهولة، وكيف سيكون 
شكل الريال هذا املوسم بوجودهما؟  فعال، 

زيدان ارتكب جرمية لن تغفر له.

أوروبا تحت
 اِّـجهر
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موضحا أسباب تفضيله للقوة الجوية
محمد زامل َّـ حوار: قصتي مع الطلبة مأساوية
تنازلت عن مستحقاتي ألحصل على االستغناء

حرصت إدارة ريال مدريد على 
ــالة طمأنة إلى  ــه رس توجي
ــي زين الدين  املدرب الفرنس
ــل مواجهة أتاالنتا،  زيدان قب
ــاء، في ذهاب ثمن  ا األربع غدً

نهائي دوري أبطال أوروبا.
مباراة  ــد  مدري ريال  ويخوض 
ــن:  م كل  ــدون  ب ــا  أتاالنت
ــي  ودان ــوس،  رام ــيرجيو  س
ــر ميليتاو،  ــال، وإيدي كارفاخ
ومارسيلو، وألفارو أودريوزوال، 
ورودريجو،  فالفيردي،  وفيدي 

وإيدين هازارد، وكرمي بنزميا.
ا لبرنامج «الشيرجنيتو»  ووفقً
ــال  ري إدارة  ــإن  ف ــباني،  اإلس
ــه  ــدان أن ــت زي ــد أبلغ مدري

ــع الفريق هذا  ــتمر م سيس
ــيحدث  ــا س ــم مهم املوس

على مستوى النتائج.
ــض التقارير، منذ  وكانت بع
ــابيع، زعمت أن إدارة  عدة أس
ــدرس اإلطاحة  ت ريال مدريد 
ــارة لقبي  بزيدان عقب خس
وكأس  ــباني  اإلس ــوبر  الس
ملك إسبانيا، باإلضافة إلى 
ــة على  ــي املنافس ــره ف تأخ

لقب الليجا.
ــرًا في  ــي مؤخ ــح امليرجن  وجن
أتلتيكو  ــع  الفرق م تقليص 
ــباني  في صدارة الدوري اإلس
ــن  ــط، لك ــاط فق ــى ٣ نق إل
الروخيبالنكوس لديه مباراة 

مؤجلة.

ــي  جيرمي ــي  الفرنس ــدث  حت
ــلونة  برش ــب  الع ــو،  ماثي
السابق، عن الفترة الصعبة 
التي عاشها بقميص النادي 

الكتالوني.
ــي تصريحات  ــال ماتيو، ف وق
ــاركا»  ــة «م ــا صحيف أبرزته
اإلسبانية: «لقد مررت بوقت 
ــام  الع ــي  ــة ف ــيئ للغاي س
ــلونة.   ــع برش ــي م ــر ل األخي
أنني أخطأت مبفردي  شعرت 

ــد يوفنتوس  ــي الهزمية ض ف
في تورينو».

ــاذا مت  ــم مل ــاف: «ال أفه وأض
انتقادي أنا فقط، ألن الفريق 
ــعرت  يتواجد به ١١ العبًا. ش
ــة املالبس.  بالوحدة في غرف
لم يدعمني أحد. أرى أن هذه 

ليست كرة القدم».

ــل  يقت ــع  «اجلمي ــع:  وتاب
ــم كيف  ــت اآلن. أعل لينجلي
ــه أن  ــر. علي ــذا األم ــدو ه يب
ــا وأن  ــاء إيجابيً ــاول البق يح

ــذل  ــع، ويب ــذا الوض ــر ه يغي
قصارى جهده».

ــادات املوجهة  وأردف: «االنتق
ــس  لي ــه  إن ــان؟  ــى جريزم إل
بنفس مستواه في أتلتيكو. 
ــه كان مخطئا في  أعتقد أن

التوقيع لبرشلونة».

واختتم: «كان جريزمان جزءًا 
ــق أتلتيكو، وال  ا من فري مهمً
ــه هذه  ــت لدي ــرف إذا كان أع

املكانة في برشلونة».

ــني بونو في تعزيز حظوظ ناديه  ــهم حارس املرمى املغربي ياس أس
ــادس  ــة على لقب الليجا بعد انتصاره الس ــبيلية في املنافس إش

تواليا على أوساسونا ٢-٠ ليقتنص املركز الثالث من برشلونة.
ــر حارس يحافظ على  ــيا بعدما أصبح أكث وحقق بونو رقما قياس
ــع ٥١٧ دقيقة، حيث  ــي، بواق ــع الفريق األندلس ــباكه م نظافة ش

حافظ أمام أوساسونا على شباكه للمباراة اخلامسة تواليا.
ــم يدخل مرمى بونو أي هدف منذ ١٩ يناير/ كانون الثاني املاضي،  ول

حينما اهتزت شباكه بهدف إلدجار ميندي، العب أالفيس.
ــابق املسجل باسم  ــي الس وتفوق بونو بدقيقة عن الرقم القياس
ــم ٢٠١٤-٢٠١٥ وبـ ٦ دقائق عن رقم  احلارس البرتغالي بيتو في موس

أندري بالوب في عام ٢٠٠٨.

تألق بشكل الفت للنظر مع احلدود ليجد 
ــط ليقدم معه  ــو نفط الوس ــه نح طريق
موسما مميزا وتلقى عددا من العروض لكن 
ــادي الطلبة  ــل عرض ن ــد زامل فض محم
ــل مميز جدا في املوسم املاضي  ليتألق بش

الذي ألغي بسبب كورونا.
ورغم أنه من أبرز العبي الفريق لكنه طالب 
ــرحها  ــم لظروف ش ــل هذا املوس بالرحي

محمد زامل (لبة) في احلوار التالي:
كيف تقيم جتربتك مع الطلبة؟

ــل اهللا قدمت  ــتوى الفني بفض على املس
ــب  ــي أغل ــاد ب ــدا وأش ــزا ج ــتوى ممي مس
ــاز ودليل أن جتربتي  ــني للدوري املمت املتابع
ــي منذ أن أعلنت رغبتي مبغادرة  ناجحة أن
ــدة ومن أبرز  ــت عروضا عدي ــة تلقي الطلب
األندية في الدوري، لذا أنا مقتنع مبا قدمته 

مع الفريق.
ملاذا طلبت املغادرة قبل نهاية املوسم؟

ــا بغربة  ــعر فيهم ــان مع الطلبة أش عام
ــتوى املالي  ــى املس ــاف عل ــرة، وعج كبي
ــي، عشت جتربة مريرة  واالستقرار النفس
ــزام إدارة  ــدم الت ــة ع ــة نتيج ــع الطلب م
النادي مبستحقات الالعبني وعشنا أياما 
ــي ناهيك عن  ــة نتيجة العوز املال عصيب
ــور واإلدارة والذي  ــني اجلمه ــاكل ما ب املش

ينعكس سلبيا على روح الفريق.
كيف حصلت على بطاقة االستغناء؟

باحلقيقة كنت أفكر باملغادرة قبل انطالق 
ــم احلالي لكن متسك اجلهاز الفني  املوس
بقيادة املدرب أحمد خلف وعالقتي الطيبة 
مع جماهير النادي فضلت البقاء موسما 
ــي األيام األخيرة ال يطاق  آخر لكن احلال ف
ــتمرة في  ــة وتغييرات مس ــاكل إداري مش

ــتلزمات  األجهزة الفنية وعدم توفير مس
ــادرة الطلبة وبالتالي  ــاح دفعني ملغ النج
ــة ١٥٠  ــتحقاتي البالغ ــن مس ــت ع تنازل
ــت على بطاقتي ألني  مليون دينار وحصل

جزمت بعدم البقاء.
إلى هذا احلد وصلت األمور؟

ــتحقاتي من  ــل على مس ــم لم أحص نع
عامني والبقاء مدة أطول هدر للوقت وقررت 
أن أبحث عن نفسي في فريق آخر واتخذت 
ــي حقوقي  ــى وإن كلفن ــرار املغادرة حت ق
ــازل عن  ــم أتردد بالتن ــي ل ــني وبالتال لعام
ــتحقاتي من أجل بطاقة االستغناء  مس
التي منحتني الفرصة لالنتقال إلى القوة 

اجلوية.
وملاذا القوة اجلوية؟

القوة اجلوية فريق جماهيري كبير وجميع 
ــذا الفريق،  ــون بتمثيل ه ــني يحلم الالعب
ــة تنتظره  ــوة اجلوي ــى أن الق ــة إل باإلضاف
ــاركة في دوري أبطال آسيا والبطولة  مش
ــة حقيقية إلثبات الذات، ناهيك عن  فرص
ــد معي ومدرب  ــود إدارة راغبة بالتعاق وج

محترم وقدير مثل أيوب اوديشو.
هل تلقيت بعض العروض األخرى؟

ــن أندية  ــض العروض م ــت بع ــم تلقي نع
املقدمة لكني فضلت القوة اجلوية لعدة 
ــر ومنافس  ــا أنه فريق كبي اعتبارات منه
ــعى للمنافسة آسيويا،  على اللقب ويس
ــتقرارا في  ــه األكثر اس ــى أن ــة إل باإلضاف
ــه  ــى مدرب ــظ عل ــي وحاف ــم احلال املوس
ومجموعة الالعبني وبالتالي يحصد ثمار 
ــتقرار بصدارته للترتيب بعد انتهاء  االس

املرحلة األولى.
ماهو طموح محمد زامل؟

ــوة اجلوية بلقب  ــي أن أتوج مع الق طموح
ــتحق أن  ــم احلالي والفريق يس في املوس
ــتويات الكبيرة، باإلضافة  يتوج بعد املس
ــن ظن مدرب وإدارة  ــى أن أكون عند حس إل

القوة اجلوية بعد أن وضعت ثقتها بي.
ماذا عن طموح متثيل املنتخب الوطني؟

ــعى لتقدمي كل ما لديه  أكيد أي العب يس
ليكون من بني األسماء املدعوة لتشكيلة 
ــأجتهد وأعمل كل  املنتخب الوطني وس
ــي للتتويج  ــاعدة فريق ــعي ملس ــا بوس م
ــط ألن أكون  ــدوري ومن ثم أخط ــب ال بلق
ــة، وأمتنى أن ننجح بتحقيق  ضمن القائم
ــدا ألن أكون  ــك لن أدخر جه اللقب وكذل
مقنعا للطاقم الفني من أجل دعوتي في 

املستقبل.

ــه  ضيف ــوس  يوفنت ــقط  أس
ــة،  نظيف ــة  بثالثي ــي  كروتون
ضمن منافسات اجلولة ٢٣ من 

الدوري اإليطالي.
ــاء  اللق ــداف  أه ــجل  س
«ثنائية»  رونالدو  ــتيانو  كريس
ــتون مكيني في الدقائق  ووس

٣٨ و٤٥  و٦٦.
ورفع البيانكونيري رصيده إلى 
ــز الثالث،  ــة في املرك ٤٥ نقط
بينما بقي كروتوني في املركز 
ــرين (األخير) برصيد ١٢  العش
ــي كثيرا  ــل اليوف ــة. وص نقط

إلى مرمى منافسه، لكن عاب 
ــة وعدم  ــه الرعون ــى العبي عل
ــة األخيرة،  التركيز في اللمس
ــكي  ــدر كولوسفس أه حيث 
ــت  ليخ ودي  ــي  رامس وآرون 
ــة، بينما أضاع  ــر من فرص أكث
ــر  أخط ــدو  رونال ــتيانو  كريس
ــديدة، وكان  الفرص بغرابة ش
ــاط ال تهدأ  ــعلة نش كييزا ش

في اجلهة اليمنى.
ــي،  ــق كروتون ــرأ فري ــا جت  كم
ــى بوفون مبحاولتني  وهدد مرم
ــور  وجوني ــكا  ري ــوز  ألركادي
ميسياس، بينما كان اجلزائري 

ــاس مصدر إزعاج لدفاع  آدم ون
ــبب  بس ــوز،  العج ــيدة  الس
سرعته في الهجمات املرتدة. 
لكن الضيوف لم يصمدوا أكثر 
ــا لعب  ــة، عندم ــن ٣٨ دقيق م
ــاندرو كرة عرضية  أليكس س
ــية قوية  ــا رونالدو برأس قابله
ــجال هدفه  ــباك مس في الش
ــر في الكالشيو  السابع عش

هذا املوسم. 
ــق العبو كروتوني  وقبل أن يفي
ــدد رونالدو  ــة، س ــن الصدم م
ــورداز،  احلارس ك ــا  أبعده كرة 
ــي الذي  ــد إلى آرون رامس لترت
ــة انقض عليها  لعبها عرضي
مسجال  برأسه،  ــتيانو  كريس
ــه ولفريقه،  ــي ل ــدف الثان اله
«الدون»  ــاع  أض بثوان  وبعدها 
ــجيل  لتس ــة  ــة محقق فرص
ــي  ــاول كروتون ــك.  ح الهاتري
حتسني موقفه وسعى العبوه 
لتقليص الفارق، إال أن محاوالت 
ــديداته  وتس ــياس  ميس
ــن كافية لهز  البعيدة، لم تك
ــذ  ــا أنق ــون. بينم ــباك بوف ش
احلارس كورداز فرصة محققة 
ــتيانو  لكريس ــراد  انف ــن  م
ــدو، لكنه لم يصمد أمام  رونال
ــا مكيني  ــة ركنية تابعه ركل
ــباك مسجال  بقدمه في الش

الهدف الثالث.
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طهران / وكاالت / البينة الجديدة

ــي إيران  ــى ف ــد األعل ــن املرش أعل
ــد ترفع  ــي أن بالده ق ــي خامنئ عل
ــب اليورانيوم إلى  ــبة تخصي نس
ــا هو  ــا م ــة، أي ٢٠ ضعف ٦٠ باملئ
منصوص عليه في االتفاق النووي 
وادني بنحو ٣٠ باملئة عن مستوى 
ــمح بصنع  ــب الذي يس التخصي
أسلحة نووية، فيما أعلن البرملان 
مقاضاة احلكومة لعدم تطبيقها 
ــئ  املفاج ــش  التفتي ــع  من ــرار  ق
ــي تطورات  ــآت النووية، ف للمنش
ــيناريو التحلل اإليراني  تختزل س
ــووي، بينما متيل  ــاق الن ــن االتف م
ــس األميركي جو بايدن  إدارة الرئي
ــاق ٢٠١٥ ويكابد  ــى العودة التف إل
ــون إلنقاذه من  ــركاء األوروبي الش
ــار. ويأتي التصعيد اإليراني  االنهي
فيما تنتهي مهلة حددتها طهران 
ــووي لتنفيذ  ــركاء االتفاق الن لش
ــتمضي  التزاماتهم وإال فإنها س
ــي انتهاك ما  ــال رجعة ف قدما وب
ــن االلتزامات وهو ما  يتعلق بها م

ــي بحديثه عن رفع  خلصه خامنئ
نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ٦٠ 
ــران أن بدأت في  ــبق إلي باملئة. وس
اليورانيوم  ــدن  تخصيب مادة مع

ــبة ضعيفة، لكنها خطوة  بنس
ــار  مس ــي  ف ــرى  أخ ــة  تصعيدي
ــن االتفاق وخطوة نحو  التحلل م
ــكرية،  ــب ألغراض عس التخصي

ــعى من  ــوط مضادة تس في ضغ
ــب نووية  ــا النتزاع مكاس خالله
ــم يعد  ــق أنه ل ــية مبنط وسياس
ــره في ظل رفض  أمامها ما تخس

ــع العقوبات  ــة رف اإلدارة األميركي
ــتراطات من  ــورا وعلى ضوء اش ف

اجلانبني للعودة التفاق ٢٠١٥.
ــي مربع  ــة ف ــة عالق ــدو األزم وتب
ــني  ــي األذرع ب ــذب ول ــد واجل الش
ــا ينفد  ــنطن بينم ــران وواش طه
ــودة  للع ــع  اجلمي ــام  أم ــت  الوق
ــو  ــي وه ــل الدبلوماس ــار احل ملس
ــه أكثر من  رت من ــبق أن حذّ ما س
ــودة  ــة أن ع ــة مرجح ــة دولي جه
ــن انتهاكاتها النووية أمر  إيران ع
ــا مقبلة على  صعب خاصة وأنه
يونيو/ ــي  ف انتخابي  ــتحقاق  اس
ــج التنافس بني  ــران، ما يؤج حزي
ــتعادة  احملافظني الراغبني في اس
ــني  ــة واإلصالحي ــب الرئاس منص
ــية  بالدبلوماس ــكني  املتمس
ــبهم  مكاس ــى  عل ــاظ  وباحلف

السياسية.
ــه اجلهود  ــي وقت تتضافر في وف
ــاذ  إلنق ــة  األوروبي ــة  األميركي
ــار،  ــن االنهي ــووي م ــاق الن االتف
ــك  ــي تل ــام اإليران ــل النظ يقاب
اجلهود بتصعيد تلو اآلخر، فإلى 

جانب تصريحات املرشد األعلى 
ــة  ــفارة األميركي ــت الس تعرض
ــوم صاروخي  ــى هج إل ــداد  ببغ
ــيات املوالية  ــتبه أن امليلش يش
تقف  ــالمية  اإلس ــة  للجمهوري
ــف  لتكثي ــة  محاول ــي  ف وراءه 
ــنطن. واش ــى  عل ــوط  الضغ
ــي أن بالده قد ترفع  أعلن خامنئ
مستوى تخصيب اليورانيوم من 
ــة حاليا إلى ٦٠ في حال  ٢٠ باملئ
تتراجع»  ــن  و»ل لذلك،  احتاجت 
ــال «نحن  ــال النووي.وق ــي اجمل ف
مون على امتالك القدرات  مصمّ
ــع حاجات  ــا يتالءم م النووية مب
ــران  إي ــقف  س ــك  ولذل ــالد  الب
ــن يكون ٢٠ باملئة،  للتخصيب ل
أي  ــى  إل ــوال)  (وص ــنتصرف  وس
إليه وتتطلبه  ــتوى نحتاج  مس
ــرك  ــل احمل ــن أج ــال م ــالد، مث الب
ــال أخرى، ميكن أن  النووي أو أعم
ــبة ٦٠  نذهب إلى تخصيب بنس
ــا جاء في  ــة»، وذلك وفق م باملئ
ــه االلكتروني  ــره موقع بيان نش

الرسمي.

القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة 
ــد الفتاح  ــس املصري عب ــث الرئي بح
ــادة املركزية  ــي مع قائد القي السيس
اجلنرال  األميركي (سنتكوم)  للجيش 
ــرة امس  ــي القاه ــث ماكنزي ف كيني
ــز العالقات  ــبل تعزي ــني س االول اإلثن
ــة الدفاعية، في أول زيارة يقوم  الثنائي
ــع إلى مصر  ــؤول أميركي رفي بها مس
ــلطة  منذ تولّي الرئيس جو بايدن الس
ــهر.وقال اجلنرال ماكنزي «لقد  قبل ش
ــررت بلقاء الرئيس السيسي وكبار  س
ــكريني في القاهرة  ــؤولني العس املس
ــات بني  ــبل تعزيز العالق ــد س لتحدي
ــت  ومصر».وقال ــدة  املتح ــات  الوالي
ــي  السيس إنّ  ــان  بي ــي  ف ــنتكوم  س
ــح األمنية  ــا املصال ــزي «ناقش وماكن
ــة  ــى الطبيع ــا عل واتّفق ــتركة  املش
اإلستراتيجية للعالقات الدفاعية بني 
ــر، والتي تعتبر  الواليات املتحدة ومص
ضرورية لألمن واالستقرار اإلقليميني».

وأضاف البيان أنّه خالل االجتماع الذي 
ز املسؤول  ــاعة ركّ ــتمر أكثر من س اس
ــكل خاص  ــكري األميركي بش العس
ــان.وأتى  ــوق اإلنس ــألة حق ــى مس عل
االجتماع بني السيسي وماكنزي بعد 
أسبوع من إعالن الواليات املتّحدة أنّها 
وافقت على صفقة لبيع أسلحة ملصر 
ــون دوالر.وقالت إدارة  بحوالي ٢٠٠ ملي

ــذي أوقف الدعم  ــس جو بايدن ال الرئي
التي  األميركي للعمليات العسكرية 
تقودها السعودية في اليمن وعلّق بيع 
ــراز إف-٣٥ إلى اإلمارات  مقاتالت من ط
العربية املتّحدة، إنّها وافقت على بيع 
١٦٨ صاروخاً تكتيكياً إلى مصر.ووفقاً 
لبيان أصدرته وزارة اخلارجية األميركية 
ــذه الصفقة متّت  فإنّ املوافقة على ه

ــريكاً استراتيجياً  ألنّ مصر «ال تزال ش
ــط».وعلّقت  ــرق األوس اً في الش مهمّ
ــا  ــاراك أوبام ــبق ب ــس األس إدارة الرئي
ــي ٢٠١١  ــلحة ملصر ف ــات األس مبيع
ــع املظاهرات  ــا حاول اجليش قم بعدم
التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

ــني، حتوّل اجليش املصري  ومنذ ذلك احل
ــلحة،  ــيا للتزوّد باألس إلى أوروبا وروس

ل  ــكّ ــات املتّحدة تش ــد الوالي ولم تع
ــتريات  ــدر املش ــن مص ــوى ٢٣٪ م س
ــت  وق ــلحة.وفي  األس ــن  م ــة  املصري
أصبحت فيه روسيا والصني خصمني 
فإنّ  املتحدة،  للواليات  ــتراتيجيني  اس
ــتعادة سوق  ــعى الس ــنطن تس واش
ــات  ــز العالق ــليح املصري.وتعزي التس
ــدة  ــات املتح ــني الوالي ــكرية ب العس
ومصر ياتي في خضم توتر اقليمي بني 
القاهرة وانقرة.ومتكنت مصر من حتقيق 
انتصار سياسي في ليبيا وذلك باعادة 
فتح سفارتها في العاصمة طرابلس 
ــوات األجنبية  ــراج الق ــة الى اخ داعي
ــالل  الح ــة  التركي ــا  مقدمته ــي  وف
ــية  ــالم وترجمة احللول السياس الس
ــى األرض.وعززت مصر من عالقاتها  عل
الدفاعية االقليمية خاصة مع اليونان 
ــر يثير اخملاوف  ــا وهو ام وقبرص وفرنس
ــيطرة على  ــي حتاول الس ــة الت التركي

الطاقة شرق املتوسط.

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
أن  ــة  ــة األميركي وزارة اخلارجي ــرت   ذك
ــره  ــغ نظي ــن أبل ــي بلينك ــر أنتون الوزي
ــني  ــل الدولت ــني أن ح ــرائيلي االثن اإلس
هو  ــطيني  اإلسرائيلي-الفلس للصراع 
ــرائيل.وقالت  إس ــتقبل  ملس ــل  األفض
ــد لنظيره جابي  ــن أك ــوزارة إن بلينك ال
ــي أن إدارة  ــكينازي في اتصال هاتف أش
ــأن حل  ــن « ب ــدن تؤم ــو باي ــس ج الرئي
ــبيل لضمان  ــل س ــو أفض ــني ه الدولت
ــة  ــة يهودي ــرائيل كدول ــتقبل إس مس
ــى  ــالم إل ــي س ــش ف ــة تعي ودميقراطي
ــطينية قابلة للحياة  جانب دولة فلس
ــذه اول مرة تطرح فيها  ودميقراطية».وه
اإلدارة األميركية اجلديدة بشكل رسمي 
ــرائيليني التخلي عن صفقة  على اإلس
ــس األميركي  ــرن التي طرحها الرئي الق
ــابق دونالد ترامب والعودة الى حل  الس
الدولتني.وكان بايدن قد تعهد بالضغط 
ــرائيليني  واإلس ــطينيني  الفلس ــى  عل
ــة املفاوضات والعمل  للعودة الى طاول
ــي املفاوضات لكن  على حتقيق تقدم ف
ــدت اخلارجية األميركية  ــي املقابل أك ف
ــفارة األميركية  نيتها اإلبقاء على الس
ــات التي  ــت السياس ــي القدس.ومثل ف
ــنوات املاضية  انتهجها ترامب في الس

ــادي في نهجها  ــرائيل للتم فرصة إلس
ــون الدولي خاصة فيما  املناهض للقان
يتعلق بخطة ضمن أراض فلسطينية 
ــتيطان.وكان  ــروع االس ــار مش ــي إط ف
ــود عباس  ــطيني محم الرئيس الفلس

ــية  ــف كل التعامالت السياس ــد أوق ق
ــي كانون  ــب بعد قراره ف ــع إدارة ترام م
ــراف بالقدس عاصمة  األول ٢٠١٧ االعت
ــفارة األميركية  ــل الس ــرائيل ونق إلس
اإلدارة  ــت  أوقف ــل  املقاب ــي  إليها.وف

ــابقة كافة املساعدات  األميركية الس
ــلطة الفلسطينية ووكالة  املادية للس
ــغيل الالجئني  األمم املتحدة إلغاثة وتش
ــا أغلقت  ــطينيني (األونروا) كم الفلس
ــطينية  مكتب منظمة التحرير الفلس
في واشنطن والقنصلية األميركية في 
ــرائيلي  ــر رئيس الوزراء اإلس القدس.واق
ــي  احلال ــهر  الش ــو  نتانياه ــني  بنيام
ــأن إيران  ــات مع بايدن بش بوجود خالف
والفلسطينيني، لكنه قال إن العالقات 
ــدن  ــي باي ــة للغاية».وبق ــا «قوي بينهم
ــال بنتانياهو  ــهر دون االتص قرابة الش
ــة الوثيقة  ــان العالق ــط تكهنات ب وس
ــرائيلي والرئيس  بني رئيس الوزراء اإلس
ــك  ذل وراء  ــف  تق ــابق  الس ــي  األميرك
ــا هاتفيا. ــة حتادث ــي النهاي ــا ف لكنهم
ــاوز صفقة  ــن بضرورة جت ــوة بلينك ودع
ــل الدولتني من  ــى ح ــرن والعودة ال الق
ــات االميركية  ــن ان تعمق اخلالف املمك
بايدن.وجتاوب  ــد  ــي عه ف ــرائيلية  االس
الفلسطينيون بشكل كبير مع اإلدارة 
األميركية اجلديدة متمنني تغيير بايدن 
ــابقة والضغط على  ــات الس للسياس
ــى يوقف خطة  ــرائيلي حت اجلانب اإلس
الضم وسياسة االستيطان التي اثارت 

انتقادات دولية وأوروبية.

الجزائر / وكاالت / البينة الجديدة 
شارك آالف املتظاهرين االثنني في أكبر مسيرة تشهدها 
ــت  ــا خرج ــي، بينم ــذ آذار املاض ــة من ــة اجلزائري العاصم
ــرى الثانية  ــبة الذك ــرات في عدة مدن أخرى مبناس تظاه
ــتعادت اجلزائر  ــعبي ضد النظام.وبذلك اس للحراك الش
ــعبي الذي انطلق في ٢٢ شباط ٢٠١٩،  أجواء احلراك الش
رفضا لترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لوالية 
ــامل  ــة، قبل أن يتحول إلى مطالب بالتغيير الش خامس
ــخاص في  ــيرة العاصمة مبئات األش ــدأت مس للنظام.وب
ــدى احملتجون  ــا حيث حت ــاحة موريتاني ــاحة أودان وس س
ــرطة لينضم إليهم آالف املتظاهرين من املارة  قوات الش
ــراك في العاصمة. ــاحة البريد املركزي، مهد احل قرب س
وردّد املتظاهرون الشعارات املعتادة للحراك «دولة مدنية 
ــة» و»اجلزائر  ــى املزبل ــراالت إل ــكرية» و»اجلن ــس عس ولي
ــلطة النظام احلاكم. ــتقاللها» من س ــتعيد اس ستس
ــكان الضواحي صعوبة كبيرة في الوصول إلى  وواجه س
مقار عملهم في وسط العاصمة بسبب االزدحام الكبير 
ــل املدينة خصوصا من  ــراء احلواجز األمنية على مداخ ج
ــان لوكالة  ــهود عي ــرقية، على ما أكد ش ــة الش الناحي
ــرت على مواقع التواصل االجتماعي  فرانس برس.وانتش
ــالد، خصوصا في  ــي جميع أنحاء الب ــوات للتظاهر ف دع
ــراك.وكان احلراك  ــرى احل ــبة ذك ــر العاصمة، مبناس اجلزائ
ــبوعية في ١٣ آذار ٢٠٢٠  اضطرّ إلى تعليق تظاهراته األس
ــار فيروس كورونا وقرار السلطات منع كل  ــبب انتش بس
ــوات األمن بعض  ــت مبكر ، منعت ق ــي وق التجمعات.وف
ــرعوا في تنظيم مسيرة في العاصمة  الشباب الذين ش
فأوقفت بعضهم واقتادتهم إلى مراكز للشرطة، بحسب 

مت مسيرات في  ــل فرانس برس في املكان.كما نظّ مراس
ــطيف وبويرة  ــدن أخرى بينها عنابة ووهران وبجاية وس م
ــتغامن وقسنطينة، وفق صور نشرها ناشطون على  ومس
ــباط الذكرى  مواقع التواصل االجتماعي.ويصادف ٢٢ ش
ــر تظاهرات  ــهدت اجلزائ ــراك ٢٠١٩، عندما ش ــة حل الثاني
ــبوقة، وأجبرت بعد شهرين بوتفليقة  ــعبية غير مس ش
ــتقالة من منصبه.لكن أولى التظاهرات بدأت  على االس
قبل خمسة أيام من هذا التاريخ في خراطة بشرق البالد 
التي أصبحت تُعرف مبهد احلراك، وشهدت في ١٦ شباط 
ــي للحراك هو  ــدة.ومازال املطلب الرئيس تظاهرات حاش
ــتقالل البالد  ــل النظام احلاكم منذ ١٩٦٢» عند اس «رحي
ــنة من  ــي وبداية أكثر من ٥٠ س ــتعمار الفرنس من االس

احلكم االستبدادي والفاسد كما يقول املتظاهرون.
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ــع العقوبات التي  ــن اإلدارة األميركية اجلديدة رف ــران تريد م  اي
ــابقة والعودة الى االتفاق في شأن  فرضتها عليها اإلدارة الس
ــد الرئيس  ــام ٢٠١٥ في عه ــووي املوقّع صيف الع ــا الن ه ملفّ
ــوال ثماني  ــا للرئيس ط ــدن نائب ــني كان جو باي ــا، أي ح أوبام
سنوات. هل هذا ممكن؟ هل ميكن إلدارة جو بايدن ان تستسلم 
للشروط اإليرانية؟ هذا ما يبدو على احملكّ هذه االيّام في انتظار 
االجتماع الذي دعا اليه األوروبيون مع ايران في اطار مجموعة 
ــة زائدا واحدا (البلدان اخلمسة ذات العضوية الدائمة  اخلمس
ــارعة اإلدارة  ــا). كان الفتا مس ــدا املاني ــس االمن زائ ــي مجل ف
ــتعدادها حلضور هذا االجتماع  ــة الى اإلعالن عن اس األميركي
ــياق مبادرات صغيرة متتالية أظهرت من خاللها  وذلك في س
ة  ــتعدّ ــات إدارة دونالد ترامب وهي مس انّها ترفض كلّ سياس
ــة لعبة التصعيد  ــدو ان ايران تتابع ممارس ــالب عليها.يب لالنق
ــى ذلك بغية  ــا. تبدو مصرّة عل ــس هناك من يردعه ــا دام لي م
احلصول على مزيد من التنازالت األميركية من خالل التشديد 
ــق االتفاق النووي من جهة  دت الى متزي ــنطن تعمّ على ان واش
ــة أخرى. من  ــات القصوى» من جه ــة «العقوب ــرض سياس وف
، نظرا الى ان ترامب مزّق  الناحية النظريّة، تبدو ايران على حقّ
ــام ٢٠١٨. وقعت «اجلمهورية  ــاق في خطاب القاه في الع االتف
ــدا واحدا بعد  ــة زائ ــالميّة» اتفاقا مع مجموعة اخلمس االس
ــل الى تفاهمات بني وزير اخلارجية األميركي جون كيري  التوص
ــف. في النهاية، من  د جواد ظري ــر اخلارجية اإليراني محمّ ووزي
ــران. لكنّ ايران  ــت اي ــاق هو اجلانب األميركي وليس خرق االتف
ــؤال  ــاطة. هذا الس ــؤاال في غاية البس ــها س ــأل نفس ال تس
مرتبط بكيفية استفادتها الى ابعد حدود من االتفاق لتطوير 
ــت وما زالت  ــة التي عمل ــياتها املذهبي ــا وميليش صواريخه
ة  ــتقرار في املنطقة وتدمير دول عدّ تعمل من اجل زعزعة االس
م هذه  ــان واليمن في مقدّ ــوريا ولبن من داخل. يأتي العراق وس
ــاك ابان عهد دونالد ترامب  ــي ظلّ هذا الواقع، كان هن الدول.ف
ــن املنطق اإليراني. األكيد ان وراء  ــكا ع منطق آخر ال يقل متاس
ــي ويوجه اليه ضربة  ــذي يدحض املنطق اإليران هذا املنطق ال
قاضية فريق عمل يعرف ايران عن كثب ويعرف ما الذي فعلته 
ــلّ اهمّ ما  ــاه. لع ــقوط نظام الش ــذ العام ١٩٧٩، تاريخ س من
يعرفه فريق العمل هذا انّ منع ايران من احلصول على السالح 
. لكنّ األهم من ذلك هو صواريخها وميليشياتها  النووي مهمّ
ــعي في  ــروعها التوسّ ــا للترويج ملش ــوال التي تصرفه واألم
ــتان.األكيد ان ليس دونالد  املنطقة كلّها، مبا في ذلك أفغانس
ــل االحداث منذ  ــران وتاريخها وتسلس ــذي يعرف اي ترامب ال
ــيني االميركيني في  ــلطات اإليرانية الديبلوماس احتجاز الس
ــدة ٤٤٤ يوما ولم تطلقهم االّ  ــفارة طهران، وعددهم ٥٢، م س
ــية األميركية تشرين الثاني – نوفمبر  بعد االنتخابات الرئاس
ــر الذي ميكن  ــى جيمي كارت ــان عل ــد ريغ ــار رونال ١٩٨٠ وانتص
ــخ األميركي احلديث.  ــه الرئيس األضعف في التاري وصفه بانّ
ــت الطاولة مع  ــران وقتذاك عقد صفقة من حت ــتطاعت اي اس
ــي (مدير الـ»سي آي. إي» الحقا).  فريق ريغان ممثّال بوليم كايس
ــل  نت بذلك فش لم تطلق الرهائن قبل موعد االنتخابات فامّ

حصول كارتر على والية رئاسية ثانية!>

خري اهللا خري اهللا
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تونس / وكاالت / البينة الجديدة 
ــل وزاري في  ــأن تعدي ــالف بش أدى خ
ــرة صراع على  ــريع وتي تونس إلى تس
ــلطة بني الرئيس ورئيس الوزراء  الس
ــروج  ــدد بخ ــا يه ــان مم ــس البرمل ورئي
الكتل املتنافسة في احتجاجات في 
ــقاط احلكومة.ويتفاقم  الشارع وإس
ــات ٢٠١٩ التي  ــذ انتخاب ــالف من اخل
ــم ورئيس  ــفرت عن برملان منقس أس
ــاحة السياسية مما  جديد على الس
أوجد حالة مستمرة من االضطرابات 
ــدة  ــة الوحي ــي الدول ــية ف السياس
ــليمة  ــت بدميقراطية س ــي خرج الت
ــورات «الربيع العربي» قبل نحو  من ث
عشر سنوات.ووصل اخلالف إلى ذروته 
ــه تونس للخروج  ــي وقت تكابد في ف
ــة الناجمة عن  من األزمة االقتصادي

ــه أكبر  ــا بينما تواج ــروس كورون في
احتجاجات منذ سنوات ومستويات 
من الدين العام أثارت مخاوف أسواق 
ــتد احلاجة لها  ــي تش ــال الت رأس امل
ــة الدولة.وإذا  ــل ميزاني ــن أجل متوي م
ــكيل  ــإن تش ــة ف ــقطت احلكوم س
حكومة جديدة قد يستغرق أسابيع 
ــن التأخير في  ــد م ــؤدي إلى مزي مما ي
ــب  ــات املالية الالزمة لكس اإلصالح
رئيس  ــزاوي  املغ زهير  ــال  التمويل.وق
ــم الرئيس  ــعب الذي يدع حزب الش
ــع رئيس  ــعيد في خالفه م ــس س قي
ــوم  ــي «الي ــام املشيش ــوزراء هش ال
ــه أحلك أزماتها وأكثرها  الثورة تواج
ــو حوار  ــل ه ــد أن احل ــدا.. أعتق تعقي
ــية  ــويات السياس ــن التس ــد ع بعي
السابقة.. حوار يقود إلى االتفاق حول 

ــي والنظام  ــل النظام السياس تعدي
ــتور». االنتخابي وتعديالت في الدس

ــدم املوافقة على  ــد الرئيس بع وتعه
تعيني أربعة وزراء رشحهم املشيشي 
ــكل  ل إن  ــال  قائ وزاري  ــل  تعدي ــي  ف
ــن تضارب  ــكل محتمل م ــم ش منه
الذي  ــي  املشيش ــى  املصالح.ويحظ
ــه الصيف املاضي بدعم  تولى منصب
ــي  ــد الغنوش من رئيس البرملان راش
ــالمي وهو  زعيم حزب النهضة اإلس
ــي الوحيد  ــي الرئيس احلزب السياس
ــد األول من  ــالل العق ــذي صمد خ ال
الدميقراطية في تونس.وتخلصت ثورة 
ــتبدادي، لكن  ــن احلكم االس ٢٠١١ م
الكثير من التونسيني أصيبوا بخيبة 
ــة االقتصاد.  ــردي حال ــبب ت أمل بس
ــه أدى نظام تقاسم  في الوقت نفس

السلطة الذي تضمنه دستور ٢٠١٤ 
ــاء  ــني الرؤس ــتمر ب ــالف مس ــى خ إل
ــادة البرملانيني. ــوزراء والق ــاء ال ورؤس
ويتعني على كل من البرملان والرئيس 
ــع  ــس وزراء يتمت ــى رئي ــة عل املوافق
ــات التنفيذية في  ــم الصالحي مبعظ
ــؤون  ــرف الرئيس على الش حني يش
ــكيل  اخلارجية والدفاع.ولم يتم تش
ــتورية كان من املفترض  محكمة دس
ــني األفرع  ــي النزاعات ب ــل ف أن تفص
ــن في  ــة ألن كل م ــة للدول املتنافس
ــى قضاة  ــوا عل ــم يتفق ــلطة ل الس
يثقون في قدرتهم على التزام احلياد.
ــعيد نظاما رئاسيا  ويريد الرئيس س
مع دور ثانوي لألحزاب السياسية في 
ــي وحلفاؤه نظاما  حني يريد الغنوش

برملانيا أكثر وضوحا.
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ــة إيحاء:»حمل عوده  ــي قص   ف
يبحث عن ظل شجرة ،مستغرقا 
ــه يعزف  ــي حلمه أجهد نفس ف
ــابة ،ملا  ــن الديد ملطربة ش اللح

افاق تساءل :
أليس كل عمل جبار مغامرة.... ؟»  
واحسب ان اجمل النصوص هي 
ــتحياء)او(املمتنعة  (املقبلة باس
ــس عليها  ،والتي يتناف ــج)  بغن
التأويليون، لكشف خبايا اجلمال 
الكامن في بنيتها ، وسوف يزهو 
النص  ويفخر ويزداد رفعة بتعدد 
ــق  ــة  تواف ــني.في قص املتنافس
ــف الطريق ثم عاد  «أوصلها نص
ــى  ــير ال ــت الس ــه ، واصل أدراج
باب  أدراجها،على  ــادت  وع االخر 
الدار وجدت عبارة تقول :يسمح 
ــن يلتفت الى  ــول لكل م بالدخ
ــب  الوراء !» والنص املفتوح حس
ــد عناني في  ــور محم رأي الدكت
ــة  األدبي ــات  املصطلح ــه  كتاب
ــة «هو النص الذي ينفتح  احلديث
على كل احتماالت التفسير، أي 
ــذي يقبل كل تأويل  أنه النص ال
ــد بارت «أن متعة  محتمل.»ويؤك
القارئ للنص املفتوح تنبثق من 
ــيرات  رحم ملكة التذوق؛التفس
والرؤى ملا تلقى».في قصة لبوس 
« انهمك يراقبها ..فلما انتبهت، 
ــنتِ بالتفاصيل  ــه قائلة اع غمزت
ــتثنائية بكل  ،انها اس ــيدي  س
ــا وقال بصوت  ــزم ،دنا منه ما يل
ــقاط  ــعب يريد اس خفيض الش
النظام!»  جعل القاص حمودي 
ــردية  الكناني من مرتكزاته الس
منطلقا باجتاه فضاءات ابداعية 
حرة تغترف من معني روافد شتى 
ــق خطوته االخيرة ،  ،دون ان يغل
من اجل ان يرى املتلقون ومضات 
ــة  ــراقات ومتنوع ــددة االش متع
االضواء ، اي ان كل متلقي ليس 
ــع متلقي  ــرورة ان يتفق م بالض
آخر في فهم او تاويل النص ذاته؛ 
ــكون  ــوف ميس ــع س او ان اجلمي
ــص  .  في  ــارات الن بدالالت واش
ــدت كل  ــاء مقطر « س ــة م قص
ــرر ان يعمل  االبواب بوجهه ،فق
دليل آثار ...احدى املهتمات بعلم 
االجناس اوقفته الى جانب متثال 
ــل التاريخ  ــود الى عصر ماقب يع

ــر اليه وتدون في دفتر  .بدات تنظ
ــى  ــاهده عل ــا ماتش مالحظاته
وجهه..بعد مضي اقل من شهر 
اتهمته النزاهة ببيع ماء الوجوه 
ــة....؟»  النص  الى جهات اجنبي
ــوار  ــزة فوق اس ــوح هو قف املفت
ــرى، او هو  ــاس االدبية االخ االجن
بذاته  النص  زحزحة استقاللية 
النصوص  ــى  ــرا عل ــس حك ولي
ــوص  للنص ــا  امن ــعرية  الش
ــة  مفتوح ــاءات  فض ــردية  الس
(امبرتو ايكو)  ــتخدم  ..حيث اس
ــردية  الس ــوص  النص ــل  حتلي
ــا  باعتباره ــس  جوي ــس  جليم
ارتبط  ــد  ؛وق ــوص مفتوحة  نص
ــه مفهوم النص املفتوح ، نصا  ب
ــى فضاءات  ــا منفتحا عل تعددي
الثقافية  واالبداعات  ــطة  االنش
ــاوز  ــص متج ــه ن ــرى اي ان االخ
ــدود بنيته النصية ؛جاعال من  ح
ــا للمعنى  ــي طرفا منتج املتلق
ــاركا او متفاعال او منتجا  ، مش
ــالل تعدد  ــن خ ــا للنص م ذهني
ــتويات التاويل ، وكما يقول  مس
في محاضرة (بني املؤلف والنص) 
ــراءة يجب أن يأخذ  «إن فعل الق
ــذه  ــوع ه ــار مجم ــني االعتب بع
العناصر حتى وإن استحال على 
قارئ واحد أن يستوعبها كلها. 
وعلى هذا األساس، فإن أي فعل 
ــل مركب بني  ــو تفاع ــراءة ه للق
ــة الكون  ــارئ ( معرف ــة الق أهلي
الذي يتحرك داخله القارئ ) وبني 
ــتدعيها النص  األهلية التي يس

لكي يقرأ قراءة اقتصادية.»
ــلقون» حاملو  ــي قصة متس   ف
ــوا املوجةَ  ــواالةِ ركب ــوكِ امل صك
ــتهون،  (….) هبت الرياحُ مبا ال يش

ــاءً على  ــدُ كانوا جف ــا جدً اجل مل
ــوع  ــةِ «   ان تن ــواطئ اخلديع ش
ــردية في  الس ــر  النظ ــات  وجه
ــا)  احلكاي ــة  (مدي ــة  مجموع
ــير الى امكانية القاص في  ،تش
ــر وصياغتها وفق  ــد الظواه رص
التي متتطي  البنيوية  املنهجية 
ــيلة للتحليق  ظهر الشعر وس
ــع والتي  بالنص الى مديات اوس
ــى االلتفات  ــي عل ــم املتلق ترغ
ــيرا وتاويال  الى عدة جهات تفس
ــعر  ــذي يش ــى ال ــار املعن الظه
ــاول انامله .  ــن متن ــه قريب م ان
ــدها  ــي يجس ــعرية الت ان الش
ــس  ــع جن ــم م ــة تتالئ مبنهجي
ــدا ،على  ــرة ج ــة القصي القص
الرغم من حداثتها حيث تعتبر 
ــي  املاض ــرن  الق ــعينيات   تس
ــات متفردة  بانتاج ــار  ازده فترة 
ــتركة .  ــتقلة كانت ام مش مس
ــميات  ــو حال تعدد تس وكما ه
تعددت  الومضة كذلك  قصيدة 
تسميات القصة القصيرة جدا 
البرقية،والقصة  ــة  (القص الى  
لقصة  ا و ، ية ــعــــــــــــر لش ا
ــة  لقص ا و ، حة للـــــــــــــو ا
ــة  لقص ا و ، للقطــــــــــــة ا
ــد  وق ــة).  الومضة،واالقصوص

الكناني  القاص حمودي  اعتمد 
واالضمارواالقتصاد  احلذف  على 
ــف ، ليتم  ــى التكثي ــوال ال ، وص
ــص، واعتقد ان هذا  ــي الن املتلق
االسلوب قد استخدمه العديد 
ــني  ــرد ، مثل ياس من كتاب الس
ــد  ثامر،وفه ــا  ،وزكري ــة  رفاعي
ــه  ــي روايات ــد ف ــماعيل فه اس
ــة  اجلمل ــتخدام  باس ــددة  املتع
بارعا ومتفردا  ــكان  املنقوصة ف

ــي التلخيص،  ــة ف ــا ، براع فيه
ــرح  ــي الوصف والش ــازا ف وايج
والبيان ، واحتواءً للزمان واملكان 
ــة « ابتعد عن  ــة دوام ــي قص .ف
البحر  ..تامل هيجان  ــاحل  الس
امللئ بالنفايات ،امسك باجملداف 
ــطح  ــه وكتب على س من طرف
ــر  لضمي االوان  آن  ــا  «ام ــاء  امل
العالم ان يستيقظ من سباته 
ــات؟!»  للفق(........)م ــر  وينتص
وكذلك في قصة زورق «يريدونني 
ــث عن لقمة  ــي العمر ابح أقض
ــرة(....!؟) كان  ــي مقب ــي ف عيش
ــه ،قبل ان  ــر ماتلفظ ب ــذا آخ ه
ــودة؟!»    ــث الع ــى حي ــوص ال يغ
ــي  الكنان ــودي  حم ــاص  الق ان 
ــعرية التي  ــة الش ــد اللغ اعتم
ــرة او املعنى او  ترتكز على الفك
ــة املوحية موظفا الرمزية  الدالل
واالنزياح والتكثيف ،مبتعدا عن 
ــة او التوصيلية  ــة االخباري اللغ
لذاتها اجملردة عن شحنة اللغة 
اعتماد  ــعة مفرداتها،رغم  املش
ــيطة في  اللغة او املفردة البس
ــردة في  ــا متم ــا لكنه تركيبه
ــاراتها الضمنية خارجة عن  اش
ــي احلرفي حد  ــياقات التهج س
ــاز .. في قصة  ــتعارة او اجمل االس
راس السطر « تنزوي بني القضايا 

ــطر.(قدرها) االس ــني  ب كالفراغ 
لن  والثانية  ــى  قراءتان:االول ــه  ل
.......... ــان أبَ ــن الغلي ــف ع يتوق

ــد  يعتم ــو  (؟)»وه دن  دن  دن  دن 
احيانا على املفارقة في الداللة 
ــة على  ــة معين ــف واقع لكش
ــخرية.   ــاد او الس ــبيل االنتق س
ــم بدقة استهالل  كما انه يرس
النص القصصي ، ثم ينتقل الى 
ــة باالضافة الى  ــة مدهش خامت
ــوان وتلك من  ــا بالعن ارتباطهم
ــة القصيرة جدا  ــمات القص س
ــه  ــي قصة أوزون « احساس .  ف
اوراق  ــب  يقل ــه  جعل ــر  بالضج
ــها  ــاب بعصبية،احساس الكت
ــئ جميع  ــرة جعلها تطف ياحلي
ــر كان  ــم البك ــح ..ابنه املصابي
ــاح  ــا متحركة..ص ــع افالم يتاب
ــا تتآمران  ــال ،اما كفاكم بانفع
ــة االجتماعية في  على التركيب
البالد؟حتما أنتما سبب ارتفاع 
درجة التلوث البيئي !» من خالل 
ــة   ــم مجموع ــي عال ــار ف االبح
القصص القصيرة جدا للقاص 
حمودي الكناني ؛تبني لنا قدرته 
ــة  ــم خارط ــى رس ــة عل الفائق
القصة القصيرة جدا مبا حتمله 
من توظيف تقني بارع واسلوب 

تعبيري مكثف دال.

ــتقيم به احلياة وكفة امليزان للوجود ، وجودها  املرأة اجلزء اآلخر الذي تس
ــرية كانت ومازالت عنوان للتضحية وااليثار لم  سر احلياة ودميومة البش
ــق واالم  ــتمرار كانت اآلله العاش ــا وصحتها ألجل االس ــل بجهده تبخ
ــر اململوء محبة  ــذي الينضب ابداً من دميوزي والس ــة والعطاء ال املضحي
ــاء .وللمرأة دوراً  ــي لم يتوقفن عن البذل والعط ــى امهات اجلرغد اللوات إل
ــجاعة واملكافحة  رفت بالش ــث عُ ــي القدمي حي ــي التاريخ العراق ــارز ف ب
ــل العائلة  ولها  ــرة حتى قيل أنها أص ــيدت دورا بارزا في قيادة األس وتس
ــال احلقل وإنتاج  ــاركت الرجل بأعم ــة كافة األعمال  ،ش احلق في ممارس
ــي العصر القدمي  ــرأة العراقية ف ــية، وامتهنت امل ــل ورعاية املاش احملاصي
ــيقية  مختلف املهن،كالكتابة  والطب والغناء والعزف على اآلآلت املوس
ــهر  ــه) من اش كما انها ادارت احلانات واملطاعم،وكانت املغنية (اور نانش
ــف  ــيقيات متيزت بخامة صوتية رائعة ولها متثاالً مكتش العازفات املوس
ــورية)،وهناك  ــدود الس ــن احل ــرات (ضم ــى نهر الف ــاري عل ــي مدينة م ف
ــراق التاريخية كالكاهنة العظمي  ــاء على خارطة الع العديد من النس
ــومر،وهي اول أميرة تشغل  ــرجون سيد بالد اكد وس (انخيدو أنا) ابنة س
ــازت على مجموعة من  ــن) ح ــز الكاهنة العظمي إلله (نانا) وإله(س مرك
ــم اآللهه،لم تقتصر على كونها  ــلطات العديدة وكانت حتكم بأس الس
ــة العظمي اإلله (آنو) ــغلت منصب اخر هو الكاهن ــه العظمي ش كاهن
ــتهرت األميرة في مجال األدب وهي شاعرة تنظم القصائد في مدح  واش
ــع النواميس اآللهيه ومقررة للمصائر،كما  اآللهة وكانت محاكمة جلمي
ــرأة العراقية  د رمزاً للم ــه وتعُ ــخصيات املهم ــاك العديد من الش ان هن
ــي العصر احلديث منوذجا ،تعتبر محطة  ــاعرة مليعة عباس عمارة ف والش
ــداد وكانت ديانتها  ــي العراق،ولدت في بغ ــعر ف مهمه من محطات الش
ــعر وحصلت على  ــة  مندائية عراقية،اجتهدت ومتيزت في الش الصابئي
ــس ابية،كتبت  ــخصية قوية ونف رفت بش ــازة دار املعلمني العالية،عُ اج
ــعر في الثانية عشر من عمرها عززها الشاعر ايليا ابو ماضي بنقد  الش
ــال(ان في العراق  ــن اجمللة اذ ق ــا الصفحة االولى م ــع احتالله ــق م وتعلي
ــت  ــعرية مقبل عليها العراق)نافس ــال اية نهضة ش ــل هؤالء االطف مث
العديد من الشعراء حتى كرمتها احلكومه اللبنانية بوسام اإلرز تقديراً 
ملكانتها األدبية ومازالت على قيد احلياة،مليعة منوذج دونه التاريخ األدبي 
بِّرَة  ــتهرت بتصميماتها املُعَ ــيبقى خالداً،وعلينا بذكر شخصية اش وس
ــر أحد روَّاد فن  بَ ــيابية من نقاط منظور متعددة، وتُعتَ ــم بانس التي تتس
رة؛ كما اشتهرت عامليًا بتصميماتها املُبتكرة ذات النمط  العمارة املُعاصِ
ــم مركز لندن للرياضات  ع وراء تصمي ــد كانت العقل املُبْدِ التجريبي، وق
ــة في دورة األلعاب األوملبية عام ٢٠١٢، ومتحف إيلي وإيديث للفن  البحري
ــني حديد  ــة زُهاء محمد حس ــن اإلبداعات املعماري ــد م ــر والعدي املُعاصِ
ــم زُها حديد هي معمارية عراقية  وُلدت في  اللهيبي،املعروفة أيضاً باس
ــي مدارس بغداد  ــت  ف ــت في ميامي عام ٢٠١٦ ، درس ــداد ١٩٥٠ وتُوفي بغ
حتى انتهائها من دراستها الثانوية، وحصلت على شهادة الليساينس 
ــهرة واسعة في  في الرياضيات من اجلامعة االمريكيةفي بيروت ولها ش
ــر من امللكة  ــام التقدي ــة الغربية، وحاصلة على وس ــاط املعماري األوس
البريطانية.البد ان نتطرق ايضاً على النساء املكافحات العراقيات اليوم 
ــي منذ ٢٤ عاماً ولم  ــل حكايتها  وتقول: توفي زوج ــيدة كرمية تنق ، الس
يترك لنا شيء واوالدي ثالثه،اجتهت لتعلم اخلياطة وبفضل اهللا ساعدت 
ــتنصرية  ــة في اجلامعة  املس ــي وتخرجت ابنتي من كلية الهندس ابنائ
ــط اصبح محاميا وابني الثالث مازال طالبا االعدادية ، هذهِ  وابني األوس
هي املرأة العراقية املضحية التي هي جزء من شخصية املرأة بشكل عام 
ــتطاعت أن تكون جزء فاعل في كافة االزمنة ولم تتوقف عن العطاء  اس
.. انحناءة محبة للمرأة االم الزوجة احلبيبة الشعلة التي التنطفئ ألجل 

أن تضيء درب األجيال  .
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فنارات

زهراء باسم 

صدرت للقاص حمودي 
الكناني عن دار الفؤاد 

للنشر والتوزيع املصرية 
ديةُ  اجملموعة القصصية (مُ

احلكايا )، ٨٤ صفحة من 
القطع املتوسط ؛احتوت 

على ٧١ قصة قصيرة 
جدا ؛وهي اجملموعة 

الثانية بعد ( آخر املطاف 
...وأولي).   في هذه اجملموعة 

من القصص القصيرة 
جدا، سعة وانشغال 
واسع بهموم الوطن 

وانغماس في نبض الناس.
كل نص فيها مفتوح 
فمه ليكمل املتلقي 
الصرخة او الدهشة 
او السكوت .موظفا 

الشعرية او ماتسمى 
 .(Poétique)بالبويطيقا
لغة تعبيرية مشحونة 

بدالالتها االميائية والرمزية 
والتلميحية الى احلد الذي 

من املمكن ان يتحول النص 
الى مجموعة نصوص 

بتعدد املتلقني وهي 
خاصية النص املفتوح الذي 

يولد رؤى تأويلية متعددة 
زوايا النظر فيها ،ملا يحمله 

النص من طاقة تعبيرية 
للنص املشحون الذي 

يسهم في اضاءة نفسه 
من كل جانب .

قراءة / حسن البصام

6ثقافية

هيثم صبحي

بة انت ذِ م عَ كَ

لماتُك  كَ

رَبيع قلبي

بك  أشهد أن حَ

ولي بالبنفسج  قُ لَون حَ

ياه   ,

بة انت  ذِ كم عَ

وَصافية 

ثل أحالم الطفولة  مَ

بلك لَم يَطرق  قَ

مسة زَهراء  بابي هَ

ن ثَغر الهوى مِ

ويرسم لي القمرَ
أزهاراً

ني أو يَشق عَ

لمة ألم  ظَ

أريد أن أصرَخ 

وتي  بِأعلى صً

إني أحبك 

  أحبك 

ب انت  اكهة حُ آي فَ

ثلك يَحتويني واي وطن مِ

 نهاد الحديثي
ــد  ــن جدي ــا م ــح ذراعيه ــار تفت االنب
ــعر رافضة  ــاة و الثقافة و الش للحي
ــة  ــم و العبودي ــكال الظل ــكل اش ل
ــل لتكون  ــود اجله ــة كل قي محطم
ــة و املثقفني من  ــه ومنارة الثقاف قبل
ــب ,ومن هذا  ــا احلبي ــوع و طنن كل رب
ــام قصر الثقافة و الفنون  املنطلق اق
ــوزارة الثقافة و  ــع ل ــار التاب ــي االنب ف
ــات  ــرة العالق ــار/ دائ ــياحة و االث الس
الثقافية العامة بالتعاون مع منظمه 
ــعرية  ــة الرائدة ،  اصبوحة ش الكلم
ــتضاف بها الشاعر  ادبية ثقافية اس
ــي االمارة ) على  ــب الكبير ( عل و االدي
قاعه القصر في الرمادي للحديث عن 
ــعري) وعلى  ــوع( القصورة الش موض
انغام العود قدم الفنان ايهم محسن 
ــا بالضيف  ــة غنائية مرحب مقطوع
ــاركة مميزة من  كما كانت هناك مش
ــعراء األنبار--  تضمنت االصبوحة  ش
ــتاذ لطيف  ــة ترحيبية من االس كلم
ــر مبديا  ــارب مدير القص ــة مح عطي

سعادته باحلضور و بهذه االستضافة 
ــاعر و االديب علي االمارة و على  للش
ــعر  ما قدمة و يقدمه في مجال الش
ــيد فريد الربيعي  و االدب , والقى الس
املدير املفوض ملنظمة الكلمة الرائده 
بإلقاء كلمة أثنى فيها على مجهود 
القصر الثقافي و القائمني على هذه 

ــتاذ فريد  االصبوحة- كما و نقل االس
ــكر و السالم الست رائدة  حتيات و ش
ادار  و   ,, ــة  املنظم ــة  رئيس ــس  جرج
ــويداوي  ــة الدكتور ناظم الس اجللس
ــي االمارة  ــاعر عل ــح اجملال للش وفس
ــت له  ــي فتح ــة الت ــي املنص ليعتل
ــالً بقدومه و  ــا ترحيباً و تهلي ذراعيه

ــة من  ــة مجموع ــه الذهبي بحنجرت
اشعاره التي المست قلوب ومشاعر 
ــك اجلمهور  ــن ليقابلها بذل احلاضري
ــكر احلاضرين  ــا و ش ــق كم بالتصفي
ــمهم  ــارج احملافظة على جتش من خ
ــاعر  ــفر ,, بعدها انتقل الش عنا الس
ــى اجلزء االهم في هذه  علي االماره ال
االصبوحة اال وهي القصورة الشعري 
ــد و اول من قدم  ــو رائ ــذي يعتبر ه ال
ــث تطرق  ــعر حي ــذا النوع من الش ه
ــورة و ماذا تعني و  الى موضوع القص
ــكل واضح والتي تعني  شرحها بش
ــورة و  ــدة و الص ــني القصي ــع ب (اجلم
ــتنطاق لهذه  ــورة و اس ــة الص ترجم
الصورة لكي حتاكي القصيدة فحوى 
ــورة ) و جتليات  ــذه الص ــوى ه و محت
ــدة و الصورة  ــورة ) بني القصي (القص
ــطوعها  ــن قوتها و س ــرة يزيد م آص
ــر الصورة  ــو عص ــر ه ــذا العص وان ه
ــر التصرف با الصورة و  بأمتياز و عص
ان القصيدة هي االقدر على التحليق 
ــر اعماقها و  ــورة و س ــاق الص في اف

ــدة االيحائية و  ــدرة القصي ــك لق ذل
ــة و جتليها في  ــة و االيغالي االنزياحي
ــاء و االظهار مع الصورة,, وفتح  االخف
ــويداوي ) باب  ــم الس ــور ( ناظ الدكت
ــئله و املداخالت مع  ــاش و االس النق
ــارة ) حيث كان  ــي االم ــاعر ( عل الش
ــوار و النقاش بني  ــن احل ــاك جو م هن
احلاضرين و الشاعر اتسم هذا احلوار 
ــود و االحترام ،  ــب و ال ــاش باحل و النق

ــيد مستشار  وحضر االصبوحة الس
محافظ االنبار االستاذ علي سليمان 
ــيد فريد الربيعي املدير املفوض  و الس
ــيخ  ــة الرائدة و الش ــه الكلم ملنظم
ــيوخ  ــد اجلابري رئيس جتمع ش محم
ــد  احم ــور  الدكت و  ــراق  الع ــائر  عش
ــرع  ف ــني  الصحفي ــب  نقي ــد  الراش
ــاوي  ــور فاروق العيس ــار و الدكت االنب
ــب الفنانني العراقيني فرع االنبار  نقي
ــعراء و  ــره من الش ــة كبي و مجموع
ــني من خارج وداخل احملافظة ..  املثقف
ــاعر ( علي االمارة  في اخلتام قدم الش
ــاوة  ــى حف ــره و عل ــكرة و تقدي ) ش
ــرم الضيافة و  ــى ك ــتقبال و عل االس
ــتقبال و ترحيب في  ــاه من اس ما الق
ــة االنبار . بعد ذلك  محافظته الثاني
ــليمان ) درع  ــتاذ ( علي س ــدم االس ق
ــاعر و نقل حتيات السيد  القصر للش
ــي االنبار و  ــي الثقافة ف ــظ راع احملاف
ــتاذ لطيف عطيه  ــدم االس من ثم ق
ــة للحاضرين و  ــهادات التقديري الش

املشاركني.

o„a@Úi �à �«@·�◊
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حمودي الكناني

استفسار
فاضل حمود

وقفت عند مفترق الطرق، كنت 
ــي،فهناك  بحاجة إلخالء رأس
ــل وآخر اليكف  جزء مني يقات
التبس  ــا  ــن مقاومته،بعدم ع
ــتدعيت  كثيراً،اس ــر  األم
ــخروا  ليحكموا،س ــالفي  أس
مني جميعا. بعد أن تبني لهم 
ــا يبحث عن  ــي كنت ميت بأنن

جثته املفقودة.
  *******

مثله
احسان علي

ــرا؛ ألكمل  ــه كثي ــت عن بحث
ــر،  كبي ــب  تع ــد  بع ــي،  هيأت
ــي  ــا ف ــا ومرج ــمعت هرج س
حواري املدينة، صبية يلعبون... 

تبني أن كرتهم رأسي!
   ******
كبرياء

عبد اهللا امليالي
ــد علمتْ  ــا مكيدة وق ــر له دبّ
ــني يوماً  أربع ــه... بعد  بخيانت

ــور  ــن الزه ــةٍ م ــع باق ــا م زاره
ــح، جاءت حلظة  يطلب الصف
ــتطع  الثأر لكرامتها.. لم تس

صفعه لضيق الكفن.
  ********

إفراط
سامية طيوان

تيقِّنا  مُ تبِعتُكَ  ــيتّ  حني مش
ــافةَ  س مَ د  أحدّ لم   .. ــولَ الوص

األمان بيننا!
ــا ارتطمت أنت بظلِّك؛ رحت  ملّ

انا أجمع  أشالئي املكسورة.
   **********

زوج
رائد احلسن

ــا على التقاطِ  اعتادتْ عيناه
ــرِ  ــي غي ف ــاماته  ابتس ــور  ص
ــى  عل ــا  أذناه ــت  ودأب ــا  أوانه
ــرّر  ب مُ ال  ــاتٍ  قهقه ــماعِ  س
أفعاله  ــتحملتْ كل  اس لها، 
ــا في أجواء  ــة وهو يحي الغريب
إرجاعه  ــن  ــزت ع ــرى، عج أخ
ــه نحو  ــوم توجَّ ــا. ذات ي إليه
ــا أكثرَ  ــال عودة عندم طريق ال

ن اجلرعة. مِ

متابعة / البينة الجديدة
ــرة العالقات  ــة التابعة لدائ ــوت الثقافي ــت البي واصل
ــة  ــكيالت وزارة الثقاف ــدى تش ــة إح ــة العام الثقافي
ــياحة واآلثار بإقامة النشاطات الثقافية متاشيا  والس

مع منهاجها املوضوع. 
 احملمودية 

مَ البيت الثقافيّ في احملموديّة، ندوة ثقافيّة تناولت   نظّ
ــار ظاهرة  ــريّ وانتش ك األس ــورة التفكّ ــوع (خط موض
ــق  ــي في اجملتمع)، حاضر فيها املنسّ ــزاز االِٕلكترون اإلبت
ملكتب الشرطة اجملتمعيّة في مدينة احملموديّة، املفوّض 

سلوان سامي رحيم .
الفيلي

ــة  ــي الفيلي بالتعاون مع مؤسس ــت الثقاف أقام البي
ــوار)  حاضر فيها  ــة دورة حول (فن احل ــب األكادميي النخ

املدرب الدولي أمير الوحيلي . 
واسط 

ــة ثقافية  ــط اصبوح ــي في واس ــت الثقاف ــد البي عق
ــنتر فن للسينما  ــتضاف فيها رئيس مؤسسة س اس
واملسرح، اخملرج عباس العبودي للحديث عن جتربته في 

مجال السينما وأدارها محمد الهاشمي.

بغداد / البينة الجديدة

استقبل املدير العام لدائرة الفنون التشكيلية في 
وزارة الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور علي عويد 
العبادي، وفداً من الشركة العامة للبريد والتوفير 
في وزارة اإلتصاالت.وبحث الوفد الذي كان برئاسة 
الدكتور علي الشمري، مع مدير عام الفنون سبل 
ــي مجال نقل وإيصال األعمال  التواصل وحتديداً ف
ــاء النقل.كما بحث اجلانبان  الفنية وحمايتها أثن

سبل التعاون في مجال اخلدمات البريدية األخرى 
ــكيلية.بدوره،  ــون التش ــل الفن ــص عم ــي تخ الت
ــون إهتمامه في التعاون مع  أبدى مدير العام الفن
ــركة العامة للبريد والتوفير في اجملاالت التي  الش
ــيد  ــكيلي وترتقي به.وأكد الس تخدم الفن التش
ــتمر بني دائرة  ــرورة التواصل املس ــر العام ض املدي
ــة للبريد،  ــركة العام ــكيلية والش ــون التش الفن
ــترك وحتقيق  ــل املش ــات العم ــى آلي ــول ال للوص

األهداف التي تسعى لها الدائرة.

aÜu@Ò7ñ”@óñ”@ÚÓœb‘r€a@pÏÓj€a@pbübí„

p¸bñm¸a@ÒâaãÎ@Âfl@�aÜœÎ@›j‘néÌ@ÊÏ‰–€a@‚b«@äÌÜfl



albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8 الحصاد
الكعبي: آن اآلوان إلختيار مفوضية حقوق انسان بعيداً عن املحاصصة السياسية بالكامل

بغداد / البينة الجديدة
ــون، نوري  ــة القان ــالف دول ــم ائت ــد زعي أك
ــرورة تعزيز قوة  ــس الثالثاء، ض ــي، ام املالك
ــلطة القانون.وقال مكتب  الدولة وفرض س
ــتقبل مبكتبه امس،  املالكي ، إن األخير اس
ــم االعرجي  ــار االمن القومي قاس مستش
ــية  ــتجدات االوضاع السياس لبحث مس

ــاً للبيان، على  ــد املالكي، وفق واالمنية.واك
ــلطة  ــوة الدولة وفرض س ــرورة تعزيز ق ض
القانون وحفظ االمن واالستقرار في البالد، 
ــة البعثات  ــة حلماي ــا االجهزة االمني داعي
ــراف  ــق واالع ــا للمواثي ــية وفق الدبلوماس
ــع االعتداءات  ــى من ــل عل ــة، والعم الدولي
ــمعة وعالقات  ــر بس ــا تض ــا، كونه عليه

ــي،  ــب املالك ــع دول العالم.وطال ــراق م الع
القوى السياسية بإعالن رفضها ملثل هذه 
ــب االجهزة  ــوف الى جان ــات والوق املمارس
ــة وامن  ــة الدول ــة هيب ــي حماي ــة ف االمني
ــام جهات ال تريد  ــني، محذرا من قي املواطن
ــتقرار للعراق بخلط االوراق من خالل  االس

االعتداء على البعثات الدولية واملطارات.

بغداد / البينة الجديدة
ــات بغداد اللواء  اعلن قائد عملي
ــس  ام ــليم،  س ــد  أحم ــن  الرك
ــي في  ــع االمن ــاء، ان الوض الثالث
ــار  ــتقر، فيما اش الطارمية مس
ــيكون  الى ان اجليش العراقي س
ــة أهالي الطارمية.وقال  في خدم
ــليم ان «هناك تعاون مشترك  س

ــة  ــة السادس ــادة الفرق ــني قي ب
ــة»، مبينا  ــي في الطارمي واالهال
ــع االمني في الطارمية  ان «الوض
ــة  «اجلول ان  ــتقر».واضاف  مس
ــيوخ  وش ــواق  االس ــملت  ش
الى  واملواطنني»، الفتا  ــائر  العش
ــيكون في  ان «اجليش العراقي س
خدمة أهالي الطارمية».وفي وقت 

ــد عمليات  ــابق من ، جتول قائ س
ــليم  بغداد اللواء الركن أحمد س
ــاء الطارمية  ــي قض ــت، ف بهج
ــت القيادة ،  ــمالي بغداد.وقال ش
ــداد اللواء  ــد عمليات بغ ان «قائ
الركن أحمد سليم بهجت، جتول 
ــمالي  الطارمية ش ــاء  ــي قض ف
ــث التقى القائد بعدد  بغداد، حي

ــب  ــي القضاء».وبحس ــن أهال م
البيان، اشاد قائد عمليات بغداد 
بالتعاون الكبير الذي يبديه ابناء 
املنطقة مع القوات األمنية».وفي 
ــد مصدر أمني  ــياق ذاته، اك الس
ــر  ــة جاءت نتيجة نش ، ان «اجلول
بعض مواقع التواصل والوكاالت 

بوجود اشتباكات مع داعش».

بغداد / البينة الجديدة
اعتبر عضو جلنة االعالم واالتصاالت النيابية 
ــان هيئة  ــاء، بي ــس الثالث ــي، ام ــالء الربيع ع
ــركة  ــأن قضية ش ــاالت بش ــالم واالتص اإلع
اجيلتي الكويتي بأنه يحتوي على مغالطات 
وتشويه للحقائق.وقال الربيعي ، إنه رداً على 
ــالم واالتصاالت  ــة االع ــان هيئ ــه بي ماتضمن
ــات الدولي  ــس النزاع ــرار مجل ــوص ق بخص
ــتنكر هذا  ــأن قضية اجيليتي ندين ونس بش
ــويه  ــن مغالطات وتش ــا يحمله م ــان مل البي
ــي واظهار  ــعب العراق ــام الش ــق ام للحقائ
رئاسة الهيئة كمالك بحجة انتصار العراق، 
ــائالً ملاذا دخل العراق طرفاً في نزاع بني  متس
شركات خاصة ال عالقة للهيئة بها مطلقاً؟ 
ــبب بذلك ملصالح شخصية.وأشار  ومن تس
ــة الفضائح حول  ــماها بـفضيح إلى ما أس
ــرته جريدة الفايننشال تاميز وتقريرها  ما نش
ــريك في شركة اتصاالت  ــتثمر ش بقيام مس
ــر تفاصيل  ــراء عقار وقامت بنش عراقية بش
كاملة عن ذلك فيما خرج في حينها املتهم 

ــي بالقضية ببيان صحفي اعلن فيه  الرئيس
ــيقوم بإقامة دعوى في لندن ضد هذه  انه س
ــاف  ــوف االمر بعد انكش ــة ثم س الصحيف
ــا له احملامي  ــد نصيحة قدمه ــة، وبع احلقيق
ــكوى  ــي حال قيامه بالش ــزي بأنه ف االنكلي
ستقدم االدلة وتكون فضيحة كبيرة.وأضاف 
ــع قضية على  ــن براءته لرف ــا م ــو كان واثق ل

ــي نوهت عنها  ــن االدله الت ــة ولك الصحيف
الصحيفة كانت سببا لتهربه ليخرج علينا 
ــمعته ألجل العراق  ــه ضحى بس اليوم وكأن
ــد الربيعي، أن البرملان ماض  وبقي صامتا.وأك
ــتجواب واالقاله وان مثل هذه البيانات  بإالس
ــة  ــورة البغيض ــع الص ــي تلمي ــد ف ــن تفي ل

وتفاصيلها التي صارت معروفة للجميع.

اربيل / البينة الجديدة
أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان 
مسرور بارزاني، امس الثالثاء، الهجوم 
ــتهدف املنطقة  الصاروخي الذي اس
ــفارة  الس ــى  مبن ــث  حي ــراء  اخلض
ــب رئيس  ــي بغداد.وكت ــة ف األمريكي

ــمي  ــابه الرس ــى حس ــة عل احلكوم
ــن الهجوم الذي  ــع تويتر أدي في موق
ــفارة  ــن الليلة املاضية على الس شُ
ــا  مضيف ــداد،  بغ ــي  ف ــة  األمريكي
البعثات الدبلوماسية تواجه مخاطر 
ــراق، إنها متواجدة  ــيمة في الع جس

هنا للمساعدة في التصدي لإلرهاب 
ــرور  ــث مس العراق.وح ــاء  بن ــادة  وإع
ــى  عل ــة  االحتادي ــة  احلكوم ــي  بارزان
ــالمة  اتخاذ تدابير عملية لضمان س
البعثات الدبلوماسية، قائال يجب أن 

تتوقف الهجمات.

مفوضية االنتخابات : تسجيل ٣٠ حتالفاً و٢٤٩ حزباً سياسياً للمشاركة يف االنتخابات املقبلة حتى اآلن
بغداد / البينة الجديدة

ــجلت املفوضيَّة العليا املستقلة  س
ــس الثالثاء، ٣٠ حتالفاً  لالنتخابات، ام
ــياً للمشاركة في  و٢٤٩ حزباً سياس
االنتخابات املقبلة حتى اآلن، كاشفة 
عن وجود أحزابٍ أخرى قيد التأسيس.

ــم املفوضية  ــة باس ــت املتحدث وقال
ــات عدد  ــالي في تصريح ــة الغ جمان
ــجلة  ــيَّة املس ــات السياس التحالف
ــل مجلس  ــن قب ــا م ــادق عليه واملص
ــاً، وثمانية  ــغ ٣٠ حتالف ــني بل املفوض
ــجيل،  ــت قيد التس ــا زال ــات م حتالف

ــت  راجع ــرى  أخ ــات  حتالف ــبعة  وس
ــزاب والتنظيمات  ــؤون األح ــرة ش دائ
لغرض  ــة  املفوضيَّ ــي  ف ــيَّة  السياس
تسجيلها للمشاركة في االنتخابات 
ــجيل  ــة، كما مت تس ــة املقبل البرملانيَّ
ــات  ــن محافظ ــاً م ــحاً فردي ٥٩ مرش

مختلفة، وحتالفٍ واحدٍ قدمه مرشحٌ 
ــجيل  واحدٌ فقط.وأضافت، أنه مت تس
ــة اآلن، و٥٨  ــياً لغاي ٢٤٩ حزباً سياس
حزباً آخر ما زالت قيد التأسيس، و٨٦ 
ــت املفوضيَّة لغرض  ــر راجع حزباً آخ
ــجيلها.وأفادت بأنَّ عدد املواطنني  تس

الذين حدثوا بياناتهم االنتخابيَّة منذ 
ــغ ٩١٥ ألفاً  ــا ولغاية اآلن بل انطالقه
و٣٦٠ حالة حتديث، وكذلك ١٥ مليوناً 
و٤٥٩ ألفاً و٩ حاالت حتديث بايومتري، 
ــع ١٣ مليوناً و٢٢٧ الفاً  فضالً عن توزي

و٥٧٠ بطاقة بايومتريَّة بني الناخبني.

بغداد / البينة الجديدة
أكد أمني بغداد عالء معن أن مشروع 
ــاء  ــمل إكس ــداد سيش ــة بغ نهض
الشوارع الرئيسة والفرعية، مبيناً أن 
السقف الزمني للمشروع سيستمر 
ــال معن في  ــام احلالي.وق ــة الع طيل
ــاة العراقية  ــات متلفزة لقن تصريح
الرسمية وتابعتها «البينة اجلديدة»، 
ــروع نهضة بغداد طرح أمام  إن ”مش
ــى الكاظمي،  ــوزراء مصطف رئيس ال
ــاء مدينة  ــذي يتضمن حملة إكس ال

ــة وأزقة“،  ــوارع رئيس ــن ش بغداد م
ــتمر طوال  ــداً أن ”احلملة ستس مؤك
ــاً أن ”هناك تفاعالً  هذا العام“، مبين
ــات  ــن جميع مؤسس ــع احلملة م م
ــفة العمل  الدولة“.وأضاف أن ”فلس
هي استخدام موارد الدولة بالشكل 
األمثل، إذ ستشارك في العمل نخبة 
ــية،  ــة والهندس ــوادر الفني ــن الك م
ــات“،  اجلامع ــاتذة  أس ــن  ع ــالً  فض
ــة لديها ايضاً  ــيرا إلى أن ”األمان مش
الواجهات احلضرية  ــروع تطوير  مش

ــح  واألبنية، واآلن نقوم بعملية املس
باجتاه السعدون“. التحرير  ــاحة  لس
ــن، أن ”هناك مؤمتراً كبيراً  وأوضح مع
ــة في مجال  ــة البنى التحتي لدراس
ــث هناك  ــاري واملاء، حي ــرق واجمل الط
ــى التحتية في  ــر البن ــة لتطوي حمل
ــداد“، الفتا إلى أن ”هذا  العاصمة بغ
ــه رئيس  ــيتزامن مع توجي ــر س املؤمت
الكاظمي، إلعداد  ــى  الوزراء مصطف
ــي إلعمار العاصمة بغداد“. مؤمتر دول
ــاريعَ تعود إلى  ــع، أن ”هناك مش وتاب

ــي، لذلك نأمل  منتصف القرن املاض
ــني واخملططني واملهتمني  من املعماري
ــتضافة  بالعاصمة بغداد، ضرورة اس
ــارين العامليني، إلعداد  ــار املستش كب
ــهد  ــص تطوير املش ــر دولي يخ مؤمت
احلضري للمدينة“، مؤكدا أن ”انعقاد 
املؤمتر ستتبعه مجموعة من اخلطط 
وسيتم تنظيم العملية االستثمارية 
ــات العاملية،  ــي بغداد وفق املواصف ف
لتبقى بغداد زاهية، لها موقعها بني 

املدن األخرى“.

امني بغداد : مرشوع هنضة بغداد سيستمر طيلة العام احلايل

مرسور بارزاين : البعثات الدبلوماسية تواجه 
خماطر جسيمة يف العراق

جلنة نيابية تعترب بيان هيئة االتصاالت بشأن قضية 
اجيلتي تشوهياً للحقائق

قائد عمليات بغداد : الوضع االمني يف الطارمية مستقر

املالكي واالعرجي يؤكدان رضورة تعزيز قوة الدولة 
وفرض سلطة القانون

بغداد / البينة الجديدة
ــتمرار  ــاد عالوي، امس الثالثاء، ان اس ــد زعيم ائتالف الوطنية اي اك
ــيؤدي الى نتائج وخيمة يدفع  ــتهداف البعثات الدبلومسية س اس
ــتثناء.وقال عالوي في تغريدة على تويتر ، ليس  ثمنها اجلميع بال اس
ــث العهد وترويع الضيف،  ــيم العراقيني وال من اخالقهم نك من ش
نةً ومحترمةً  فمقرات البعثات الدبلوماسية كانت عبر التأريخ مؤمّ
ــها.واضاف في تغريدة استمرار  في الدول واجلهات التي حتترم نفس
تعرض تلك املقرات لالعتداءات وسط عجز فاضح عن وقفها او احلد 

منها سيؤدي الى نتائج وخيمة يدفع ثمنها اجلميع بال استثناء.

اياد عالوي : استهداف البعثات 
الدبلومسية سيؤدي اىل نتائج وخيمة يدفع 

ثمنها اجلميع بال استثناء

ذي قار / البينة الجديدة
جتددت، امس الثالثاء، الصدامات بني القوات االمنية ومتظاهرين 
ــلنا، ان الصدامات جتددت  ــط مدينة الناصرية.وقال مراس وس
ــود اصابات بني  ــن وج ــاك انباء ع ــط الناصرية وهن ــس وس ام
ــهاد  ــي يوم امس االول ، باستش ــاد مصدر امن املتظاهرين.واف
ــبا امنيا خالل  ــن بينهم ١٢ منتس ــة ١٦ اخري ــر واصاب متظاه

صدامات بني الطرفني في الناصرية.

جتدد الصدامات بني االمن واملتظاهرين 
يف النارصية

بغداد / البينة الجديدة
ــب االول لرئيس مجلس النواب  أكد النائ
ــس الثالثاء، انه  ــن كرمي الكعبي، ام حس
ــان  ان اآلوان إلختيار مفوضية حقوق انس
بعيدا عن احملاصصة السياسية بالكامل، 
مشددا على التركيز على اختيار اعضاء 
ــكل كامل مببادئ  لمني بش للمفوضية مُ
ــب الكعبي  ــان.وذكر مكت ــوق االنس حق
ــعا،  ــا موس ــرأس اجتماع ــر ت ، ان»االخي
ــة تعديل قانون املفوضية العليا  ملناقش
ــنة ٢٠٠٨ ,  ــان رقم (٣٥) لس حلقوق االنس
ــاء واعضاء اللجان ( حقوق  بحضور رؤس
االنسان , الشهداء والضحايا والسجناء 
ــات  ــة , مؤسس ــيني , القانوني السياس
اجملتمع املدني والتطوير البرملاني ) النيابية 

, وعدد من السادة االعضاء واملستشارين 
ان»الهدف  ــاف،  النواب».واض في مجلس 
ــات حول تعديل  ــن عقد هكذا اجتماع م
ــان , هو  قانون مهم كقانون حقوق االنس
ــيس لقاعدة رصينة تضمن حقوق  التأس
ــم العراق الذي  الفرد العراقي وتليق بإس
ــرية «.وأكد،  ــنّ فيه اقدم قانون للبش س
ــة حقوق  ــار مفوضي ــه»آن اآلوان إلختي ان
ــان بعيدا عن احملاصصة السياسية  انس
ــون  ــا ان»القان ــل»، موضح ــكل كام بش
املعدل يجب ان يتضمن ذلك ، اضافة الى 
ــة الختيار اعضاء  وضع ضمانات حقيقي
ــعب العراقي  ــون جميع اطياف الش ميثل
ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة واملعرفة 
ــان».وتابع،  االنس ــوق  ــادئ حق التامة مبب

ــدد العمل ضمن  ــني اجل ــى املفوض ان»عل
آليات جديدة ، واالبتعاد عن فكرة كونها 
ــل عليه ان يؤمن  ــرد وظيفة عامة , ب مج
ــانية تعمل وفق اهداف  بإنها مهمة انس
ــات نبيلة تتعلق بحقوق االفراد , وان  وغاي
تكون مفوضية مستقلة وحيادية وكفؤة 
وتطبق املعايير الدولية واملنصوص عليها 
ــنعكس ايجابا على  ــون , وهذا س بالقان
ــى الصعيدين احمللي  ــة مهامها عل رصان
ــرى  ــى، انه»ج ــان ال ــار البي والدولي».واش
ــاط  ــة نق ــى جمل ــاع عل ــالل اإلجتم خ
ــيتضمنها التعديل اجلديد والكفيلة  س
ــار االعضاء اجلدد  ــهيل مهمة اختي بتس
وضمان متتعهم مبا يؤهلهم ألشغال هذه 

املهمة االنسانية».
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الناتو : قلقون من قرب امتالك
 إيران لسالح نووي

إيران : طائرات حلقت من (٣) 
دول استهدفت عجلة سليامين واملهندس 

والقنبلة املستخدمة غري عادية

التخطيط النيابية: املوازنة ستمرر رسيعا 
حال عرضها للتصويت

وكاالت / البينة الجديدة
أعرب األمني العام حللف شمال األطلسي الناتو ينس 
ــرب امتالك إيران  ــق احللف من ق ــتولتنبيرغ، عن قل س
ــالح نووي باإلضافة إلى قدرتها على توصيله عبر  لس
ــتولتنبيرغ في تصريح  ــا الصاروخي.وقال س برنامجه
ــبكة CNN األمريكية إيران مصدر قلق ألنها  نقلته ش
ــتقرار املنطقة،  ــطة مزعزعة الس ــؤولة عن أنش مس
ــا الصاروخي.وأضاف نحن  ــن قلقون إزاء برنامجه ونح
بالتأكيد قلقون إزاء تطوري إيران سالحا نوويا، مشيرا 
ــى أن احللف يرحب باالتفاق النووي املوقع مع طهران  إل
ــع أن يرحب احللف  ــت إلى أنه يتوق ــي عام ٢٠١٥.ولف ف
ــا باجلهود األمريكية في محاولة إيجاد طريقة ما  أيض
ــأنه فرض  لتطوير أو توقيع اتفاق جديد مع إيران من ش
ــتولتنبيرغ  ــى برنامج طهران النووي.وأكد س قيود عل
ــني قرب إيران  ــق الناتو هو ذلك املزيج ب ــر ما يقل أن أكث
ــى توصيله عبر  ــووي وقدرتها عل ــالح ن ــن تطوير س م
ــا الصاروخي.وتابع هو مزيج بني االقتراب من  برنامجه
ــلحة نووية إلى  ــة ورأس نووي وأس ــالك قنبلة نووي امت
جانب صواريخ بعيدة املدى، مشددا على أهمية فرض 

قيود على برنامج إيران النووي.

وكاالت / البينة الجديدة
ــد باقري، إن القنبلة  ــد األركان اإليراني، اللواء محم قال قائ
ــم  ــوات األمريكية في اغتيال قاس ــتخدمتها الق التي اس
ــا، لم تكن قنبلة  ــليماني و أبومهدي املهندس ورفاقهم س
ــات امس الثالثاء، القنبلة  عادية.وأضاف باقري، في تصريح
ــم  ــوات األمريكية في اغتيال قاس ــتخدمتها الق التي اس
ــم تکن قنبلة  ــدي املهندس ورفاقهما، ل ــليماني وأبومه س
ــتهداف املعدات املدرعة، وهي  عادية، بل قنبلة يتم بها اس
ــم تقطيع  ــانتيمترا، كي يت ــمك ٣٠ س ــرق الفوالذ بس تخت
ــف أجنبي  ــليماني ضي ــا إربا.وتابع قائال س ــادهم إرب أجس
ــمية من رئيس الوزراء العراقي، وكان  دخل العراق بدعوة رس
ــر طائرة  ــل العراق عب ــعودية، ووص ــالة إلى الس يحمل رس
ــى أن عملية اغتياله  ــة في زيارة علنية.ولفت باقري إل مدني
انتهاك لسيادة العراق، وللحقوق الدبلوماسية، وهي إرهاب 
ــاعدتها في  ــها، وس دولة وجرمية اعترفت بها أمريكا بنفس
ــر، واإلمارات  ــعودية وقط ــد األمريكية في الس ذلك القواع
ــت ألمريكا  ــك الدول قدم ــد في تل ــك القواع ــن، تل والبحري
ــرات حلقت من  ــتخباراتية.وأوضح بأن طائ املعلومات االس
القواعد العسكرية في الكويت واألردن والعراق، واستهدفت 

السيارة التي كانت تقل سليماني واملهندس. 

بغداد / البينة الجديدة
ــي والتخطيط  ــة البرنامج احلكوم ــة مراقب ــتبعدت جلن اس
ــة الى احلكومة  ــاء، ارجاع املوازن ــتراتيجي, امس الثالث االس
ــع احلكومة,  ــت باتفاق م ــي أجريت مت ــالت الت ــون التعدي لك
مرجحا مترير املوازنة سريعا حال عرضها للتصويت.وقال نائب 
ــد كرمي في حديث صحفي, ان “ اللجنة  رئيس اللجنة محم
ــع احلكومة عند اجراء التعديالت  ــة تتواصل أوال بأول م املالي
ــالل االخذ بوجه نظر احلكومة “ ,  ــى فقرات املوازنة من خ عل
ــبعدا “ إعادة املوازنة الى احلكومة بسبب اطالع وجهة  مس
نظرها أوال بأول “ .وأضاف ان “ اغلب نواب الكتل السياسية 
ــكلة  مبا فيهم نواب اإلقليم حريصون على إيجاد حلول ملش
ــوطا  اإلقليم وان احللول متوفرة لكون الطرفني قد قطعا ش
كبيرا من االتفاق “ , مبينا ان “ ذلك احلرص الجل مترير املوازنة 
ــريعا دون شد وجذب “ .وأشار كرمي الى انه ”ال يوجد لغاية  س
ــدد لكونه متعلق بحل  ــر لعرض املوازنة بوقت مح االم تقدي

كافة املعوقات التي تخص اإلقليم“ .
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متابعة / البينة الجديدة

ــران  إي ــة  صحيف ــدت  وانتق
احلكومية النواب احملافظني الذين 
احتجوا االثنني على قرار طهران 
ــي األمم املتحدة  السماح ملفتش
ــة «الضرورية» ملدة تصل  باملراقب
ــهر قائلني إن القرار  إلى ثالثة أش
ــره البرملان في  ــف قانونا أق يخال
ــط على  للضغ واضح  ــعى  مس
ــع  ــى ترف ــدة حت ــات املتح الوالي
ــون على  ــص القان العقوبات.وين
وقف عمليات التفتيش املفاجئ 
ــة التابعة  ــا الوكال ــي جتريه الت
ــارا من امس  ــدة اعتب لألمم املتح
ــع العقوبات. ــاء ما لم تُرف الثالث
على من يقولون إنه ينبغي على 
ــريع وصارم  ــران اتخاذ حترك س إي
أن يقولوا ما هي الضمانات على 
ــران لن تُترك وحدها ، وقالت  أن إي
الصحيفة «على من يقولون إنه 
ــاذ حترك  ــى إيران اتخ ــي عل ينبغ
سريع وصارم حيال االتفاق النووي 
أن يقولوا ما هي الضمانات على 
أن إيران لن تُترك وحدها كما كان 
احلال في املاضي. وهل سيفضي 
ــالف  بخ ــيء  ش أي  ــى  إل ــذا  ه
ــكيل توافق  ــاعدة على تش املس
ــاح  ــة إيران».وإلفس ــي مواجه ف
ــت  ــية، توصل ــال للدبلوماس اجمل
الوكالة األحد إلى اتفاق مع إيران 

للتخفيف من وطأة تأثير تراجع 
التعاون اإليراني ورفض السماح 

ــئ. ــش املفاج ــات التفتي بعملي
اإليراني  ــى  األعل ــم  الزعي ــال  وق

ــي االثنني  ــي خامنئ ــة اهللا عل آي
ــب اليورانيوم  ــران قد تخص إن إي

بنسبة تصل إلى 60 في املئة إذا 
ــك مع تكراره  ــت البالد ذل احتاج

ــعي  ــي أي نية لدى إيران للس نف
ــلحة نووية.ويحدد  ــالك أس المت

االتفاق النووي، الذي أبرمته إيران 
ــة عام 2015  ــت قوى عاملي مع س

ــحاب  ــذي تنتهكه منذ انس وال
الواليات املتحدة منه عام 2018، 

ــذي ميكن  ــطاري ال النقاء االنش
ــوم  ــب اليوراني ــران تخصي لطه

ــة،  ــي املئ ــبة 3.67 ف ــده بنس عن
ــن 20 في املئة  وهي أقل كثيرا م

ــا اجلمهورية  ــت إليه ــي وصل الت
ــرام االتفاق،  ــل إب ــالمية قب اإلس

وأقل بكثير من نسبة 90 في املئة 
ــالح نووي.وذكر  الالزمة لصنع س
ــم وزارة اخلارجية  ــدث باس متح
ــح خامنئي  ــة أن تصري األميركي
ــتعداد  ــدا» وكرر اس «يبدو تهدي
ــات  ــي محادث ــول ف ــالده للدخ ب
ــوص العودة إلى  ــران بخص مع إي
ــنطن  االتفاق النووي.وقالت واش
ــبوع املاضي إنها مستعدة  األس
ــأن عودة  ــع إيران بش للتحدث م
ــى االتفاق الذي تخلى  البلدين إل
ــد  ــابق دونال ــس الس ــه الرئي عن
ــبوع  ــت طهران األس ترامب.وقال
ــدرس مقترحا من  املاضي إنها ت
ــد اجتماع  ــاد األوروبي لعق االحت
ــمي بني الدول املشاركة  غير رس
حاليا في االتفاق النووي والواليات 
املتحدة لكنها لم ترد بعد.وثمة 
خالف بني واشنطن وطهران،التي 
استأنفت التخصيب لنسبة 20 
ــي محاولة فيما يبدو  في املئة ف
ــى الواليات  ــط عل ــادة الضغ لزي
املتحدة، حول من يجب أن يتخذ 
االتفاق. ــاء  ــى إلحي األول اخلطوة 
ــون على  ــاء اإليراني ــر الزعم ويص
ــنطن وقف  ــه يتعني على واش أن
ــادة  ــة أوال إلع ــا العقابي حملته
ــنطن  االتفاق في حني تقول واش
ــران العودة  ــني على طه إنه يتع
أوال إلى االلتزام الكامل باالتفاق 

النووي.

متابعة / البينة الجديدة 

ــابها  ــاريع التي ش ــملت املش وش
ــب احملافظ، جميع  ــاد، بحس الفس
ــة  التربي ــا  ومنه ــات،  القطاع
ــى التحتية اخلاصة  والصحة والبن
مبياه الصرف الصحي خصوصا في 
ــامراء التي توقف العمل  مدينة س
ــار الى أن  ــا لفترة طويلة. واش فيه
ــي احملافظة تتكلم  االدارة احمللية ف
عن الفساد بوثائق  مكتوبة وليس 
بقصص وستكون هناك منظومة 
ــاب بدال من منظومة الفساد  حس
التي استشرت في احملافظة لفترات 
ــب في البرملان عن  طويلة. أما النائ
محافظة صالح الدين محمد كرمي 
ــاريع  البلداوي، فقد اوضح ان املش
ــم الى متلكئة  في احملافظة تنقس
ــزة، ويتجاوز  ــر منج ــة وغي و وهمي
ــا لم تنجز،  ــا 1500، أغلبيته عدده
ــبهات  ــا تعتريها ش ــم منه وقس
فساد، وحتى التي مت اجنازها احيلت 
االدارة  ان  ــاف  طائلة.واض ــغ  مببال
ــلت  ــالح الدين فش ــة في ص احمللي
ــن 2003 وحتى االن  ــالل الفترة م خ
ــتوى اخلدمات نتيجة  ــي رفع مس ف
ــي واخلالفات  ــاد االداري واملال الفس
ــف  ــؤولني التي ادت لكش بني املس
عمليات فساد مببالغ هائلة صرفت 
ــررة  ومك ــة  وهمي ــاريع  مش ــى  عل
ــود. البلداوي  ــس لها وج واخرى لي
ــاد مببالغ  ــف فس ــاال مبل ــرب مث ض
اجلباية، إذ تصل يوميا الى اكثر من 
100 مليون دينار من قبل سيطرات 

ــة االربعة التي  في مداخل احملافظ
ــوال من  ــة االم ــى جباي ــل عل تعم
سيارات احلمل والتعدي على اموال 
ــطاء وتذهب هذه  ــني البس املواطن

ــدين،  ــوب الفاس ــى جي ــوال ال االم
ــى تقدمي  ــار ال ــى حد قوله. واش عل
ــة  ــات الرقابي ــى اجله ــا ال 12 ملف

ــركة  ــف التعاقد مع ش ــا مل بينه
بالكهرباء  ــة  ــد احملافظ لتزوي (كار) 
ــاعة،  بالس 200 ميغاواط  ــة  بطاق
ــركة ما يقارب 38  ــلمت الش إذ تس

ــب احملافظة 850  ــار دينار وتطل ملي
ــار مقابل عدم جتهيز واط  مليار دين
واحد للمحافظة. واكد البلداوي ان 

العقود في املؤسسات والشركات 
واحلقول واملصافي النفطية تشهد 
هدر املليارات، أما ما يخص مشاريع 
ــاق مئات  انف ــهدت  ــات فش اخلدم

ــاريع وهمية وما  املليارات على مش
ــالح الدين هو  ــفه محافظ ص كش
ــري  ــاد املستش جزء من هذا الفس

في دوائر الدولة ومؤسساتها.ولفت 
الى توجيه رسالة الى رئيس الوزراء 
ــاد  واللجنة العليا ملكافحة الفس
وهيئة النزاهة وديوان الرقابة املالية 

ــة ألخذ دورها  ــات الرقابي واملؤسس
املستشري  ــاد  الفس ــتئصال  واس
ــر معاون  ــدوره، ذك ــي احملافظة. ب ف

ــؤون  ــن للش ــالح الدي ــظ ص محاف
ــد محمود  ــة املهندس محم الفني
ــاريع  اجلبوري ان عملية تنفيذ املش
ــت  ــام 2014 كان ــداث الع ــل اح قب

تسير بوتيرة جيدة بسبب التمويل 
ــد دخول  ــاف انه بع ــتمر. واض املس
ــى احملافظة  ــش» ال ــات «داع عصاب

ــاريع بسبب  توقف العمل في املش
االحداث االمنية واالقتصادية التي 
ضربت البلد، فكانت املوازنات التي 
ــم متويل اي  ــفية ولم يت اقرت تقش
مشاريع خالل عامي 2015 و 2016، 
ــهدت  ــة فش ــوام الالحق ــا االع أم
ــاريع.بينما ذكر  ــال بعض املش اكم
ــي تربية  ــية ف مدير االبنية املدرس
صالح الدين املهندس باسل فاضل 
ــالل  ــرت خ ــة اش ــوان ان املديري عل
ــؤا في بعض  ــوام املاضية تلك االع
ــاريع االبنية املدرسية بسبب  مش
ــدم  وع ــة  املالي ــيولة  الس ــص  نق
توفيرها لفترات طويلة ما عرضها 
لالندثار، إذ توجد مشاريع متلكئة 
ــروع  ــام 2013 ، منها مش ــذ الع من
ــذي يضم 98  ــم واحد ال ــوزارة رق ال
مشروعا للبناء اجلاهز بدل الطيني، 
ــة اخرى لم تنجز بينها رياض  واربع
ــيتم  ــي قضاء بلد، وس ــال ف االطف
اجنازها قريبا، باالضافة الى 8 مدارس 
هياكل حديدية لم تنجز حتى االن، 
ومشروع بناء قاعة رياضية متعددة 
ــة ودخلت ضمن  ــراض متلكئ االغ
الغرامات التأخيرية.وتابع ان اغلب 
ــبب  ــة بس ــاريع متلكئ ــذه املش ه
ــتحقات املقاولني  ــرف مس عدم ص
ومستحقات جلان التنفيذ املباشر 
ــالح الدين.  ــل محافظة ص ــن قب م
ــت له  ــا تعرض ــل م واردف ان مجم
االبنية املدرسية من اضرار بسبب 
ــغ اكثر من 300  عصابات داعش بل
مدرسة، مت ترميم اغلبها عن طريق 
ــاب اجلاري ملديرية  املنظمات واحلس

التربية.

صحيفة : ايران تتوقع تعزيز التحركات الدولية ضد طهران بسبب 
سياسات التيار المحافظ في إدارة المواجهة مع واشنطن

 الوائلي : االدارة المحلية في صالح الدين فشلت خالل الفترة من ٢٠٠٣ وحتى االن 
في رفع مستوى الخدمات نتيجة الفساد االداري والمالي والخالفات بين المسؤولين

الحكومة اإليرانية تحذر المحافظين من عواقب التصعيد في الملف النووي

الفساد و الهدر يحرمان صالح الدين من (1500) مشروع

ــة امس الثالثاء من أن التصرفات املبالغ فيها في  ــف عمليات التفتيش املفاجئ التي جتريها األمم املتحدة حذرت صحيفة تديرها احلكومة اإليراني ــران توق اي
اخلالف النووي مع الغرب قد تؤدي إلى عزلة البالد بعد أن أوقفت طهران عمليات التفتيش املفاجئ التي يجريها مفتشو األمم املتحدة.وقال كاظم غريب آبادي 
ــمح  ــم البروتوكول اإلضافي في منتصف ليل االثنني. وكان االتفاق يس مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن بالده أوقفت تنفيذ ما يُعرف باس

للوكالة بإجراء عمليات تفتيش تخطر إيران بها قبل وقت قصير.

ــروع خدمي، وتعرض أغلبها حاليا  ــاد والهدر ونقص التخصيصات املالية طيلة االعوام املاضية محافظة صالح الدين من التنعم بـ 1500 مش حرم الفس
ــادت الفوضى واخلراب في محافظة صالح الدين بعد دخول عصابات داعش خالل العام 2014، إذ توقف اغلب  ــيما بعد أن س للتوقف والتلكؤ واالندثار.ال س
املشاريع طيلة فترة احتالل هذه اجلماعات التكفيرية وتعرض أكثرها للتدمير والتخريب، ولم تسعف املوازنات املالية التقشفية في اكمالها بعد التحرير.

محافظ صالح الدين عمار جبر: أكد «وجود عدد محدد من ملفات الفساد يجري العمل على احصائها لغرض إحالتها الى اجلهات اخملتصة لغرض محاسبة 
اخملالفني».

وهل سيفيض هذا إىل أي يشء بخالف املساعدة عىل تشكيل 
توافق يف مواجهة إيران وإلفساح املجال للدبلوماسية

البلداوي: ان املشاريع يف املحافظة تنقسم اىل متلكئة 
وومهية وغري منجزة
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قانون اخلدمة والتقاعد العسكرياضاءات قانونية

ــة الضباط  ــذا القانون ينظم خدم    ه
واملراتب املتطوعني وترقيتهم واحالتهم 
ــم  ــتقالة وتنظي ــد او االس ــى التقاع ال
ــة واخملصصات وتكرمي  احلقوق التقاعدي
ــب وهذا القانون  التضحية اثناء الواج
البد ان ينسجم مع املتغيرات  والتطورات 
ــكام القانون على  ــري اح ــة وتس احلالي
ــواء من الضباط من رتبة  العسكري س
مالزم فما فوق وطالب الكليات واملعاهد 
ــكرية واملتطوعني في اجليش من  العس

ــي اجليش  ــوق واالئمة ف ــا ف ــدي فم جن
ــكري كل من ينتسب  ٠ويقصد بالعس
ــلحة العراقية ويتخذ  الى القوات املس
ــكرية مهنة له سواء  من اخلدمة العس
ــا في  ــا ام طالب ــا او متطوع كان ضابط
ــكرية او مراكز  الكليات واملدارس العس
ــترط  ــي في اجليش ويش ــب املهن التدري
من مينح رتبة مالزم في اجليش ان يكون 
ــني واكمل ٢٠  ــن عراق ــن ابوي عراقيا»وم
ــنة  ــر واليزيد عن ٢٦ س ــنة من العم س
ــبي وزارة  ــنة ملنتس ــن ٢٨ س ــد ع واليزي
الدفاع واجليش وان يكون حسن االخالق 
ــر محكوم  وغي ــلوك  والس ــمعة  والس
عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف 
او جرائم االرهاب او اجلرائم املاسة بأمن 
ــي وان يكون  ــة الداخلي او اخلارج الدول
ــكرية  العس ــات  الكلي ــن  متخرجا»م

ــا  البه ــد  املوف ــة  او األجنبي ــة  العراقي
ــات  ــاع والكلي ــن وزارة الدف ــب م الطال
ــكرية التي  ــد العليا غير العس واملعاه
ــة عن اربعة سنوات  التقل مدة الدراس
ــة   ــة البدني ــروط اللياق ــتوفيا ش ومس
والسالمة الصحية ويستثنى الضابط 
ــرط العمر  ــن ش ــى اخلدمة م ــاد ال املع
ــتحق  املنصوص عليه في القانون ويس
ــا  ــكرية راتب ــات العس ــوا الكلي خريج
ــتحق  ــة ويس ــه الرتب ــخ منح ــن تاري م
ــن تاريخ  ــاد الى اخلدمة م ــط املع الضاب
ــتحق الضابط  ــرته اخلدمة ويس مباش
ــد الترقية من التاريخ  الرتبة االعلى عن
ــتحق العالوة  احملدد للترقية وكذلك يس
ــنوية عند اكماله سنة واحدة في  الس
ــدة الترقية  ــالل م ــنة خ ــة احلس اخلدم
املقررة للرتبة الواحدة وللوزير ومبوافقة 

القائد العام للقوات املسلحة بالتعاقد 
مع الراغبني في التطوع للعمل بصفة 
ــلحة اذا توفرت  ضابط في القوات املس
ــب  ــروط القانونية للتعيني وحس الش
ــد بالقوات  ــاص ويقص ــة االختص حاج
ــوات  ــمل الق ــة تش ــلحة العراقي املس
البرية والبحرية واجلوية واي قوة ترتبط 
بهما وفقا للقانون ومتنح الرتبة باقتراح 
من الوزير ومبوافقة القائد العام للقوات 
ــس اركان اجليش  ــلحة وميكن لرئي املس
ــكيل جلان للترقية  ومبوافقة الوزير تش
لتدقيق معامالت ترقية الضباط وتكون 
ــه عن فريق  ــة ضابط التقل رتبت برئاس
ــف الدوائر  ــن مختل ــرة اعضاء م وعش
ــر  ــن الدوائ ــاء م ــمل اعض ــى ان تش عل
ــة واالمنية  ــة والقانوني ــة واملالي االداري
ــالت  املعام ــق  لتدقي ــتخبارية  واالس

ــة مقدم  ــروط من رتب ــتوفية للش املس
فما فوق وتوصي اللجنة بالترقية على 
ــب اعضاء  ــري على اغل التصويت الس
ــان الترقية على ان يكون  اللجنة لضم
ــد القوة البرية او  من ضمنها صوت قائ
ــب اختصاص  ــة او اجلوية وحس البحري
الضابط ويبلغ الضابط احملذوف من قبل 
ــباب  مديرية ادارة الضباط مع ذكر االس
ازاء كل اسم ويحق للضابط االعتراض 
خالل ١٥ يوم وتقدمي االوليات الستحقاق 
ــاط االعوان  ــة وهناك جلنة الضب الترقي
ــة ضابط التقل رتبته عن  وتكون برئاس
فريق وعشرة اعضاء من مختلف الدوائر 
ــالت الضباط من  لتدقيق ترقيات معام
ــدمي توصياتها  ــا دون وتق ــد فم ــة رائ رتب
ــباب  ــع ذكر االس ــه م ــاء او عدم بااليص
لشروط الترقية وفقا الحكام القانون. 

العراق بلد الالمعقول...أذا سمعت بان 
واحد زائد واحد ال يساوي اثنان فاعلم 
انك في العراق. أذا أردت أن تعرف في أي 
ــيارات تترك الشارع لتتسابق  بلد الس
ــة  ــراء واألرصف ــاحات اخلض ــي الس ف
ــراق أذا أردت أن  ــي الع ــك ف ــم أن ذل اعل
ــتجده  ــم س تعرف معنى األلم املتبس
ــم  ــرف عظائ ــراق... أذا أردت أن تع بالع
ــكني  ــعب مس ــلطني لش ظلم املتس
ــعب  ــراق.... الش ــتجد ذلك في الع س
العراقي شعب يلهث وراء الدميقراطية 
ــر  كلعبة طفل من صنع صيني تكس
قبل أن ينتهي يومها األول.. يلهث وراء 
ــب  ــة العجب ليس كمكس دميقراطي
ــون  ــا كل ــه وإمن ــه ويعيش ــتمتع ب يس

ــى اللون  ــي حت ــراه الن العراق ــد ي جدي
ــدة وطول  ــة لش ــره متع ــد يعتب اجلدي
ــا ملعرفة  ــعبا تواق ــرة حرمانه... ش فت
ــرقت منه قبل أن  الدميقراطية التي س
ــزف لكنه ال  ــعبا ين يدرك معناها... ش
ــد الرغبة  ــلم وال يقف عند ح يستس
وإمنا يتجاوز ذلك وفي ذلك أيضا عجب.. 
شعب املستحيالت .... شعبا يتكيف 
مع ظلم التدكتر مع اجلفاف والقحط 
ــلم أبدا  ــمس وال يستس ــرارة الش وح
ــة وقراره وقبوله للحياة ملا هو  كحقيق
أمر وأصعب من االستسالم... هل هذه 
هي الكبرياء وأخالق رجال الصحراء ... 
خسائر متوالية والزالت اللعبة قائمة 
ــر متكافئة  ــة غي ــب لعب ــعبا يلع ..ش
ــا  وكلم ــان  اإلنس ــتهالك  اس ــة  لعب
ــر أكثر ولد منه أكثر ال استسالم  خس
واللعبة قائمة وستبقى قائمة الى أن 
ــد فكر اخلالص  ــزع ويول ــق ثوب اجل يش

ــال ال تتوقف  ــدو أن األجي الوطني... يب
ــروع  ــا مش ــوح حق ــي والطم وال تنته
للجميع... . واإلنفاق املظلمة التي قدر 
ــراق إحدى اغرب وأصعب  أن مير بها الع
عجائب العصر احلديث.. يبدو أن اإلنفاق 
ــة في العراق ما هي أال مترو الم  املظلم
ــق مظلم ليرى  ــيء .. وال ينتهي نف بط
العراقي النور أال بكارثة وطنية وبيئية 
وإنسانية واجتماعية لتمهد الى نفق 
ــل  ــا وظلمة مما سبق...مسلس أكثر أمل
ال  ــي  العراق ــة  املظلم ــاق  اإلنف ــرو  مت
ــالم  ــل هو قدر أم استس ــي... فه ينته
ــاذل وطني؟!!!!ملاذا يتم  أم ضعف وتخ
نسيان املاضي ملاذا املوجة تأتي لتزيح 
ــح الكذب  ــد وتزي ــم جدي ــم بظل الظل
ــل ميتة  ــزرع بذور أم ــد وت ــذب جدي بك
كرهنا الكاذبني فكيف نعرف الكاذبني 
ــم عن الصادقني اخمللصني  اجلدد ومنيزه
ــكالية احلياة املثالية التي  هذه هي إش

يبدو أنها خدعة بصر فكري ؛؛ وانخداع 
ــعب العراقي برجال الدميقراطية  الش
ــمس  ــة عظمى؛؛... ش ــو أال خيب ــا ه م
ــى صباحات  ــن أول ــرقت م ــر س التغيي
ــدة لعراقنا  ــة والدميقراطية اجلدي احلري
ــاد اللعبة  ــدو أن الظلم أج اجلديد.. يب
ــواب التدين  ــواب التدكتر وأث ــس أث ولب
وأثواب العمالة واخليانة وأثواب التناحر 
ــائل هل من  ــاومة .... نتس وأثواب املس
ــر به العراق  ــعب مبا م املمكن أن مير ش
ويبقى يحتفظ بشيء من هويته وارثه 
ــاك تغرب  ــه؟!! ..هن ــه وحضارت وتاريخ
ــيرة الفخر الوطنية  وهناك نكران لس
التي رفعت رايتها على ارض العراق في 
تاريخه احلديث وملراحل مختلف أسماء 
وعناوين نضال مختلفة والصراع قائم 
ــتوطن يرفض أن يغادر ....  والظلم مس
ــالف لها دورا  ــمة الصراع واالخت أن س
ــي العالم  ــع احلضارة ف ــرا في صن كبي

ــد حضارة  ــث ...وال توج ــدمي واحلدي الق
ــا  ــدون صراع وفكر ينش ــدون خالف ب ب
ــا  ــن خالفتن ــات رؤى.... لك ــن اختالف م
ــتوطن  ــم وتراجع خالفتنا وجع مس ال
ــتهلك مفردات  ــك... يس ــراع مهل وص
احلضارة ويحيلها الى خراب...هل ممكن 
ــعوب  ــل بان أغنى الش ــدق عاق أن يص
األرض فقراء بال مأوى جائعون يبحثون 
ما بني فتات األمم واحلضارات ما يسدون 
به رمق جوعهم املتعدد الوجوه .. ومن 
ــالد الرافدين دجلة والفرات  يصدق أن ب
ــراء...  ــن أهل الصح ــتوردون املاء م يس
ــت تعيش على  ــراق التي كان ارض الع
خيراتها اغلب دولة املنطقة ال ينتجون 
غلة زراعية تكفيهم ... ويستوردون كل 
ــون من اجلوار الفقير باألرض  ما يحتاج
ــة... ملاذا كل  ــاء واليد العامل ــال وامل وامل
هذا القحط ما هذه اللعنة التي حلت 

على ارض العراق؟!.

العراق بلد الغرائب املرة والفظائع املهلكة

ج/١ الحقوقي / ماجد الحسناوي

الغل هم أصحاب من ذوي النفوس الضعيفة ، ميألها 
ــرض يتصف  ـــد واللؤم ، هو م ــد وأحلس ــل وأحلقـ الغ
ــيـع  ــالم النه يش ــد حرمة االس ــب ، وق ــداوة القل بع
بالكراهيـة ، ولـه نتائـج خطيرة على اجملتمع ، الذي 
يجعـل احلاقد متنـي  زوال النعمـة عن أخية املسلم 
، فيحزن بنعمة اهللا على االخرين ، ويفرح مبصيبة اذا. 
ــمت مبا أصابهم من البالء ،واحلاقد  أصابتهم ، ويتش
ــغل وقتـه في ماال ينفع، بل  يعيش فـي ضنك ، ويش
ــن يحقـد عليه  ــغول دوماً مبراقبة م يضر ، فهو مش
ــر طاعة اللة تعالـى  ــغل وقتـه في غي فال يهنأ ويش
ــيئاً ، وتلتهمه  ولن ينال ممن يحمل له قلبه احلقد ش
النار وحده ، وإن زالت النعمـة بسبب حسده ، فهذا 
ــيئاتـه، وإن كان األمر بسبب خصومة  فـي ميزان س
ف ناره تأكلـه ، وقد ال يشـعر االخرين به فهو تعيس 
ــوب ، الدواء  ــاب هؤالء القل ــرة ، وترى أصح ــا وأخ دنيـ
ــفى تعاجلهم ،  ــم ، وال مش ــب يداويه ــم، ال طبي له
تراهم العياذ باللـه يتخبطون دائماً كـمن يتخبطه 
ــان الذي ال  ــة  واللس ــم الوقاح ــيطان ، صفتهـ الش
ــالة ،  ــن وألص ــون  بالدي ــل ، يتخف ــق إال بالباطـ ينط
والدين منهم براء ، شغلهـم الشاغل حسد اآلخرين 
ــهـم دهراً ولكنـك  ــار العداء لالخرين ، تعايش وأضم
ــم قابليـة فـي  ــي املواقف ، له ــفهـم اال فـ ال تكش
الوقاحـة والتعامـل عندما تقتضي مصلحتهـم وما 
أن أنتهـت مصلحتهم يصدون عنـك صدودا ببهر ال 
ــف ، ال زائر ، عندما  ــدق ، ال صديق حميم ، ال ضي يص
ــم الناس بصفاتهـم  ــرون أمام االخريـن يذكرهـ يذك
ــون أمثالـهم ألن  ــتعيذ باللـه ، يتبع ــة تس الذمـيم
ــئ منجذب اليه، وترى مـن يتحلى بالود  شبيـه الش
ـــنة تتهافت عليـه  ــليم والنيـة احلس والقلب الس
ــر محبوباً  ــد البش ــد اهللا وعن ــجـل عن ــاس ويس الن
ــه ، عالي القدر  ــز ال يفرط بـ ــوب عند اهللا كنـ ،فاحملب
واملنزلـة عند اهللا وعند البشر ، جعلكـم اهللا وإياكم 
من الذيـن رصيدهـم بحب الناس ال يعد وال يحصـى 
وأبعدنا وأياكم من مرض القلوب وضعـف النفـوس.

غل القلوب وحقد النفوس 

رنيم التميمي

الشيخ احمد جاسم الدبي 

معرض سيميولوجيا اللون للتشكيلي العراقي حيدر علي .. اضاءة في بنية التشكيل  

رغم االرهاصات والتحديات حقق انجازات في قمة الرقي 
من خالل لوحات تشكيلية مميزة

أجتاز باعماله الفنية  عتبة احمللية  و خير  سفير للفن التشكيلي العراقي  في البلدان العربية واالجنبية ،  هضم وعشق الفن و أصبح غذاءه الروحي،  غرد  
بالفن خارج سرب العائلة الرياضية ليحلق بسماء االبداع  ،استدعى مفردات بيئته  التي تتراقص مبخيلته بكل ماحتمل من تناقضات و نسج من خيوط 
حزنها   أفراح لونية تتشضى في سماء السطوح البصرية، اختار املفردات التي حتيط وتؤثر بذاته لتلعب دور البطولة في  قصائده البصرية، اعتمد الكتلة  
والداللة في بناء أعماله و وزع املساحات اللونية بدقة ،بعدما جعل  األلوان اسيرة بني أنامله يوظفها كيف يشاء ،  تالعب باخمليلة  اجلمعية املتلقي فتاره 
ــتلهم من قيم احلضارات وتاثر  ــحنات الدرما في اعمال إبداعية ، وتاره ينتقل الى الطبيعة والصفاء والهدوء واجلمال ، ربط بني املاضي واحلاضر واس يرفع ش

من حيث يدري وال يدري باملوروث احلضاري.

حوار / ستار الجودة

ــام واملؤلف   وكما  يقول الناقد والرس
«جبرا إبراهيم جبرا», بخصوص هذه 
ــا الكثير من  ــي تأثر به ــرة الت الظاه
ــني العراقني ( ان العودة للتراث  الفنان
ــكل ال  ــة تظهر بش ــون القدمي والفن
إرادي عند الفنان وبصورة غير مباشرة 
ــرح من حيث ال  ــتيعاب  وط فهي اس
ــى تظهر)،  ــف ومت ــرف الفنان كي يع
ــرأة احلظ االوفر بني منجزاته  كان للم
الفنية فقد دافع عنها باللون والنص 
ــتة معارض  ــن بني س ــري ، فم البص
خصص أربعة منها  للدفاع و معاجلة 
ــة  ــتغل املدرس ،  اش ــرأة  امل ــوق  حق
البغدادية متأثرًا برسومات الواسطي 
( يحيى الواسطي مؤسسة املدرسة 
ــد  )اعتم ــداد  بغ ــي  ف ــة  التصويري
ــاطة في التشكيل ليصل الى   البس
التنوع  ــعة بجغرافية  مساحة واس
ــلوب   ــي ، اعتمد تكنيك واس الثقاف
ــرح دالالت اعتبرها مفتاحا  خاص وط
ــات  فال  ــم اللوح ــول في عوال للدخ
تكتمل  قراءة العمل  اال عبر الدالالت 
ــي إدارة مجموعة  ــة ، جناحه ف اللوني
ــه مكانه  ــل ل ــون )  جع ــة والل ( ريش
ــتقرار  في  ــط الفني  واس ــي الوس ف
ــول الثقافي ،  ــف املتج ــة املتح باح
ــائل اطمئنان  ــه رس ــع زمالئ ــدم م ق
ــكيل  ــى العالم بان التش ــة ال ومحب
ــاهم  ــي ومنتج ، س ــي متعاف العراق
ــل  ــانية وانتش برعاية اجلوانب االنس
حاالت  من اليأس واإلحباط وادخلهم 
ــا  الظروف  ــي متحدي ــط الفن بالوس
الصعبة التي تعصف باجملتمع  ، بعث 
ــن خالل  ــائل لونية م ــة رس مجموع

اعماله البصرية ، ليترك اثرا وبصمه  
مضيئة في بنية  التشكيل العراقي 
والعربي ويفتح  مناهل  الفرح واالمل 
ــكيلي  ــاؤل .....انه الفنان التش والتف
ــي « حيدر علي الالمي «  الذي  العراق
ــن اجلوائز  وحاز على  حصد الكثير م
ألقاب كثيرة  ابرزها (افضل فنان عربي 
ــوم واحدا  ــا ) ويعتبر الي ــي بريطاني ف
ــة في  ــة  والصعب ــام املهم ــن االرق م
ــكيل العراقي والعربي  معادلة التش
ــة  ــائل  بصري ــرة ورس ــئلة كثي ، أس
مشفرة وعناوين لونية وكتل ودالالت 
ومدارس متعددة وحلل تلك الشفرات 
االبداعية  ومعرفة التفاصيل التقينا 
ــخصي   ــدر مبعرضه الش ــان حي الفن
ــيميولوجيا اللون «في  ــابع « س الس

قاعة وزارة الثقافة العراقية 
ــيميولوجيا  ــن  العنوان س ــدأ م *لنب
اللون وندخل املنت البصري  والهدف و 

الرسالة التي تريد إيصالها ؟
ــم  نعيد  ــكك  العنوان ث ــم لنف ـ  نع
او  ــة  الدالل ــي  ه ــيما»  .»الس ــاءه  بن
ــم    العل ــو  ه   » ــا  «لوجي و  ــارة  االش
ــارات او الدالالت  فالعنوان علم االش
.هذا هو معرضي الشخصي السابع 
«سيميولوجيا اللون « جعلته يضئ 

ــا  ــكيليًا موزع ــا تش ــال فنيً ب٧٩ عم
ــة وزارة الثقافة  ــى جغرافية  قاع عل
والسياحة واالثار ، وقناعتي وفرحتي 
ــط  ــو انني وس ــالة ه ــال الرس بايص
جمهور من النخبة و متذوقي الفن و  
اخر  متنوع الثقافات ،وعدد كبير من 

ــائل االعالم  عراقية وعربية ، هذا  وس
ــهادة تقدير و  احلضور  املتنوع هو ش
ــرف وداللة النجاح وايصال  وسام ش

الرسالة وحتقيق الهدف .
ــة معينة ، ام  *هل ركزت على مدرس
كان هناك  تنوع في املدارس  وما هي 

؟  رسالتكً
ــرض ضم  اغلب  املدارس   ـ  نعم الع
ــة  التكعيبي ــريالية  الس ــة(  البصري
ــة..  والبغدادية  ــة  والتأثيري والواقعي
ــرض  ــالة  املع ــرى ) رس ــدارس اخ وم
مشفرة بدالالت لونيلونية   ومدلوالت 

ــد احلداثة   ــا بع ــي عالم م ــول ف لدخ
ــة بصرية لها  ــون  كلغ ــاد الل واعتم
ــة  ــل لوني ــت كت ــا ، وطرح مدلوالته
ودالالت في اغلب االعمال  فال تكتمل 
ــي اال من  ــة املتلق ــورة في ذهني الص

خالل فهم الداللة. 

*اال جتد صعوبة في فهم هذه االعمال 
ــيط وبعض  ــل اجلمهور البس من قب

متذوقي الفن ؟
ــب وتعاملت مع  ــا هذا اجلان ـ   راعين
ــلوب  الكثير من االعمال بطريقة أس
ــل الفكرة الى  ــهل املمتنع لتص الس

ــاحة من  ــر مس اكب
اجلمهور .

ــب  ــي اغل ــة ف ــات لوني ــود كثاف *وج
اإلعمال؟ 

ـ   نعم  طرح  تلك الكثافات اللونية 
ــي االعمال ، متت  ــل والدالالت ف والكت

ــوي  كما  ــر  حداث ــاد فك ــر  اعتم عب
ــات جمالية  ــف ملس ــلفنا، لنظي أس
ــر حالة  ــى االعمال ، وكذلك لنش عل
ــرور والتفاؤل واخلروج   من الفرح والس
باجملتمع من حالة احلزن والبؤس التي 
ــهد و املناخ امللبد  خيمت  على املش

ــة،  واالقتصادي ــة  الصحي ــات  باالزم
ــن للمجتمع  ا لنظرية (الف ــيدً وجتس
وليس الفن للفن ) وهذا هو دور الفنان 
ــان الذي يراهن  ــف كونه االنس واملثق

عليه اجملتمع بقيادته والدفاع عنه .
ــالة  ــك اوصلت الرس ــعر ان *هل تش

للجميع وحققت الهدف ؟
ــور  الكبير  ــتقصي اجلمه  ـ  من يس
ــم  يض ــذي  ال ــات  الثقاف ــوع  املتن
االكادميي واملثقف والطبيب والشيخ 
والطفل وجميع االعمار و املستويات 
ــتطيع ان يحكم بان  الثقافية ،  يس
ــت وان الهدف قد  ــد وصل ــالة ق الرس
ــق  ، واحلمد هللا  على رضى الناس   حتق

وهذا هو املهم .
ــتايل و  ــكيلي س ــان تش ــكل فن * ل
ــون  وتكنيك، هل  ــاص ول ــلوب خ أس

ــات ، وهل  ــذه الثيم ــع حيدر به يتمت
ــي قراءة  ــة ف ــرت  احلري ــت او وف منح

النص البصري للمتلقي واين؟
ـ   اكيد فهذه املفردات  او الثيمات هي 
جزء من شخصية الفنان التشكيلي  
ــه اخلصوصية  ــب ، فهي متنح والكات
ــتقاللية عن غيره من الفنانني  واالس
ــن التقليد   ــى اعماله م ــظ عل وحتاف
ــه وامكانياته وما  ــدى قدرت وتظهر م
ــاحة  ــم تركت حرية ومس يكتنز،نع
ــف الدالالت  ــعة للمتلقي بكش واس
ــاهمت في  ــول الى النص ، وس والدخ
تفكيك الغامض ،فعال سبيل املثال 
ــرأ لوحة ( بقايا فارس ) جتد  عندما تق
ــي لبقايا  ــة للمتلق ــا تركنا احلري انن
ــردات  املف ــت  غيب ــا  عندم ــارس  الف

(السرج  واحلصان).

عربَ املحلية  بفنه واشاع الفرح والرسور  عرب كثافة االلوان
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NO.3598.WED.24.FEB.2021العدد (٣٥٩٨) االربعاء ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١ 

إعالناتكم في

ضـمـــان 
أوســــع 
لالنتشـار

مقتبس حكم غيابي
رقم اِّـقتبس

١٢٧٥/ج/٢٠٢٠

١-اسم اِّـحكمة : محكمة قوى االمن الداخلي االوُّـ للمنطقة 
الثالثة / بغداد

ــن بايش  ــرطي محمد رس ــم اِّـتهم ورتبته ووحدته:الش ٢-اس
الربيعي/مديرية حماية اِّـنشأت والشخصيات َّـ بغداد

٣-اسم االم للمتهم: هاشمية عبدالحسني وكف
٤-رقم الدعوى وتاريخها: ١٢٧٥/ج/٢٠٢٠
٥-تاريخ ارتكاب الجريمة: ٢٠٢٠/١٠/١٢

٦-تاريخ الحكم: ٢٠٢٠/١٢/٢٧
٧-اِّـادة القانونية: (٥)ق.ع.د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل

خالصة الحكم/
ــي االوُّـ للمنطقة الثالثة/  ــت محكمة قوى االمن الداخل حكم
ــن  ــرطي (عبدالخالق محمد رس ــداد على اِّـدان الهارب الش بغ

بايش الربيعي) باسم الشعب ما يلي:ـ
ــكام اِّـادة (٥)  ــتنادا الح ــة سنوات)اس ــجن ِّـدة (خمس ١.بالس
ــدل وبداللة اِّـادتني (٦١/ ــنة ٢٠٠٨ اِّـع ق.ع.د رقم ١٤ لس

ــنة ٢٠٠٨ لغيابة من تاريخ  اوال و٦٩ اوال)ق.أ.د رقم ١٧ لس
٢٠٢٠/١٠/١٢  ولعدم التحاقة لحد االن.

ــتنادا الحكام  ــن الخدمة َّـ قوى االمن الداخلي اس ٢.طرده م
اِّـادة (٣٨/ ثانيا ) ق.ع.د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل

ــاء القبض عليه  ــني صالحية الق ــني العمومي ــاء اِّـوظف ٣.اعط
ــتنادا» الحكام  ــادر َّـ حقه اس ــد لتنفيذ الحكم الص ــا وج اينم

اِّـادة (٦٩/ ثانيا») من ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
ــتنادا»  ــار عن محل اختفاء اِّـدان اس ــزام اِّـواطنني باالخب ٤.ال

الحكام اِّـادة (٦٩/ ثالثا) من ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨
ــتنادا» الحكام اِّـادة  ــة وغري اِّـنقولة اس ــز امواله اِّـنقول ٥.حج

(٦٩ رابعا») ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨
٦.تحديد اتعاب محاماة للمحامي اِّـنتدب (علي وثيق عاكول) 
مبلغ قدره (خمسة وعشرون الف دينار عراقي) تصرف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 
ــتنادا الحكام اِّـادة (٦٥/  حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس
اوال وثانيا) من ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ قابال لالعرتاض َّـ 

.٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٠
العميد الحقوقي     العميد الحقوقي          اللواء الحقوقي
عزيز فلحي كزاز   احمد شاكر جعفر علي حمود عباس

عضو                   عضو                رئيس اِّـحكمة

فقدان وثيقة مدرسية

ــم (ايالف جريو  ــية وبأس فقدت الوثيقة اِّـدرس
ــات  ــن للبن ــة ام ايم ــن ثانوي ــادرة م داود) والص
ــليمها لجهة  ــن يعثر عليها تس ــاء على م فالرج

االصدار.
مع التقدير.

سومو: اهلند والصني حيصالن عىل اكثر من (٦٠% )من النفط العراقي
بغداد / البينة الجديدة

ــويق  ــومو» لتس ــركة «س ــدت ش أك
ــاء، أن  ــي، امس الثالث ــط العراق النف
ــى اكثر  ــني يحصالن عل الهند والص
ــيرة  ــن النفط احمللي، مش ــن ٦٠٪ م م
ــاء صهاريج  ــراق يدرس بن ــى ان الع ال
ــيوية.ونقلت  آس دول   ٣ ــي  ف ــن  تخزي
ــي غلوبال بالتس» نقال عن  «إس آند ب
ــويق النفط  ــركة تس نائب رئيس ش
ــومو» علي الشطري ان  العراقية «س
ــي يواصل تدفقه الى  «النفط العراق
ــهر اجلاري بهدف احلفاظ  الهند الش
ــي الدولة  ــوقية ف ــى حصته الس عل
ــتحوذ  ــي تس الت ــيوية،  آس ــوب  اجلن
ــن ٦٠٪ من  ــى أكثر م ــني عل ــع الص م
«لم نحجب  ــاف  العراقي».وأض اخلام 
ــون الثاني  ــهري كان ــا في ش صادراتن
ــباط اجلاري، فالهند سوق  املاضي، ش
مهمة لنا، وعمالؤنا يعتمدون بنسبة 
ــه، لن مننع  ــى نفطنا. وعلي كبيرة عل
ــت هناك  ــم إالّ إذا كان ــا إليه صادراتن
ــك».وزادت  ــة جتبرنا على ذل قوة قهري
الواردات الهندية من النفط العراقي 

 ٥٠٫١٧ ــى  إل ــت  ووصل  ،٪٩٫٤ ــبة  بنس
ــون طن متري، او ما يعادل ٣٥١٫١٩  ملي
مليون برميل( الطن الواحد يساوي ٧ 
براميل) ما أسهم في تلبية نحو ٢٥٪ 
ــوق الهندية، عام  من احتياجات الس
٢٠٢٠.وحلّ العراق محلّ إيران في سوق 
واردات النفط الهندية، بعد تراجعها 
ــنوات األخيرة، إلى  تدريجيًا، في الس
ــت إلى الصفر، في ٢٠٢٠، بعد  أن وصل
ــى طهران.واوضح  ــات عل فرض عقوب
ــيوية لها  ــواق اآلس ــطري «األس الش
ــيئًا  ــة في نفطنا لن نفعل ش األولوي
ــواق أو ثقة  ــا نفقد تلك األس يجعلن
ــا ان «حصتنا  ــاك»، مبين عمالئنا هن
في األسواق األوروبية واألميركية أقلّ 
ر كل  بكثير من الشرق األدنى».وتتصدّ
ــا اجلنوبية  ــد والصني وكوري من الهن
ــيوية األكبر في  قائمة األسواق اآلس
ــبما  العراقي، حس النفط  ــتيراد  اس
ــراق ثالث  ــطري.واحتلّ الع ــر الش ذك
ــي تعدّ  ــط للصني، الت ورد نف ــر مُ أكب
ــام عامليًا  ــتهلك للخ ــي أكبر مس ثان
ــام املاضي، بحصة  ــركا، الع بعد أمي
ــبتها ١١٫١٪. ــوقية في بكني، نس س

ــطري الى ان «هناك سوقاً  ولفت الش
ــيويني من  ــي الدولتني اآلس جديدة ف
الشركات املستقلّة، كانت صادراتنا 
ــى  إل ــه  تتج ــن  للبلدي ــط  النف ــن  م
ــني فقط من  ــركات مملوكة للدولت ش
قبل».وتابع أن ٣٨ مصفاة تكرير نفط 
صينية مستقلة، حتصل على النفط 
العراقي، اآلن، وارتفعت الكميات التي 
حصلت عليها على مستوى سنوي، 
ــبة  ــي املاضي، بنس ــون الثان في كان
٢٥٪، ووصلت إلى ٨٠٠ ألف طن متري، 
مشيرا الى ان شركة البصرة احتلت 
رة  ــدّ ــركات املص الش ــي  ــة ٩ ف املرتب
للنفط لتلك املصافي».وتدرس بغداد 
ــيا لزيادة  بناء صهاريج تخزين في آس
ــدف  ــي، به ــط العراق النف ــادرات  ص
ــر  ــي أكب ــدادات ثان ــول إم ــني وص تأم
منتج للنفط اخلام في منظمة أوبك 
ــواق.تأتي  ــالء في تلك األس إلى العم
ــاعي العراق  ــار مس ــي إط ــوة ف اخلط
ــط الذي  ــواق دائمة للنف ــر أس لتوفي
ــالد، في ظل  ــدّ املصدر الرئيس للب يع
ــا املالية.وقال نائب  معاناتها وأزماته
رئيس شركة تسويق النفط العراقية 

ــطري، إن العراق  ــومو» علي الش «س
ــن نفطها في  ــتختار مكان تخزي س
دولة من ٣ أسواق آسيوية رئيسة لها، 
وهي الهند والصني وكوريا اجلنوبية».
واشار الى انه «رمبا نتفاوض مع بعض 
ــي لديها  ــذه الدول الت ــالء في ه العم
ن  ــط، حتى نتمكّ ــكان تخزين النف إم
ــر اخلام لكل عمالئنا في كل  من توفي
ــى في األوقات  ــات واحلاالت، وحت األوق
ــة اخلليج».وأوضح  احلرجة في منطق
ــج،  اخللي ــي  ف ــيّئ  الس ــس  الطق أن 
ــادرات النفط  ــلبًا في ص ــد يؤثّر س ق
ا أن تصل  اجلنوبية، في شباط، متوقعً
إلى ٢٫٨ مليون برميل يوميًا، وهي أقلّ 
ــات احلكومة الفيدرالية في  من توقع
ــن جهة  ــبة محدودة.م ــراق بنس الع
ــن نظام  ــطري ع ــف الش أخرى، كش
ــى  ــي إل ــط العراق ــع النف ــد لبي جدي
العمالء مباشرة في السوق الفورية، 
بدالً من دعوات عبر البريد اإللكتروني، 
ــار  .وأش ــر حاليًا نحو ٥٥ عميالً ويختب
ــدء العمل  ــد موعد ب ــدم حتدي ــى ع إل
ــري  يج ــن  لك اآلن،  ــى  ــام، حت بالنظ

التجهيز له اآلن.

الكهرباء: زيادة ضخ الغاز 
اإليراين تضيف ٣ آالف ميغاواط

بغداد / البينة الجديدة
ــس  ــاء، ام ــت وزارة الكهرب أعلنَ
ــخ  ــم ض ــاع حج ــاء، ارتف الثالث
ــب االيراني الى  ــن اجلان ــاز م الغ
٢٢ ”مقمق“ مليون قدم مكعب 
ــدت  ــا أع ــاً، بينم ــي يومي قياس
الوزارة خطة مستعجلة لتوفير 
ــة أور األثرية من  متطلبات مدين
الكهرباء للمساهمة في إجناح 
زيارة بابا الفاتيكان املرتقبة الى 
املدينة في شهر آذار املقبل.وقال 
ــم وزارة الكهرباء  ــق باس الناط
ــث  حدي ــي  ف ــادي  العب ــد  أحم
ــاح» وتابعته  ــة «الصب لصحيف
ــام  ”األي إن  ــدة»،  اجلدي ــة  «البين
ــهدت زيادة  القليلة املاضية، ش
ــب اإليراني  ــاز من اجلان ضخ الغ
ــراق، والوصول به الى  باجتاه الع

٢٢ (مقمق) يومياً بعد أن كان ١٣ 
ــي“،  ــون قدم مكعب قياس ملي
ــهمت  مبيناً أن ”هذه الزيادة أس
برفد املنظومة بـ ٣ آالف ميغاواط 
ــا انعكس إيجاباً  من الطاقة، م
ــبة  على حجم التجهيز بالنس
ــوم البالد». ــني في عم للمواطن

وأضاف أن ”توقف الغاز اإليراني 
ــار  ــه آث ــت ل ــراق كان ــاه الع باجت
سلبية كبيرة، إذ أدى الى خروج 
ــد عليه وضياع  محطات تعتم
ــاواط من  ــارب ٦ آالف ميغ ما يق
ــرت  ــي أث ــة والت ــة املتاح الطاق
ــاعات  ــكل ملحوظ في س بش
ــاً عن أمله بأن  التجهيز“، معرب
”يعاود اجلانب اإليراني ضخ الغاز 
ــاً قبل  ــق) يومي ــع ٥٠ (مقم بواق
موسم الصيف املقبل، لضمان 

رفد املنظومة بطاقات تقدر بـ ٦ 
آالف ميغاواط وبشكل سلس».

ــدد العبادي على ان ”اجلانب  وش
ــاً بتجهيز  ــوم أيض ــي يق اإليران
ــاواط من  ـــ ١٢٠٠ ميغ ــراق ب الع
الربط  ــوط  ــاء عبر خط الكهرب
ــن،  البلدي ــني  ب ــي  الكهربائ
ــتقرارية التيار  ــاعد في اس تس
ــز بهذه  ــق التي جته ــي املناط ف
ــة“، منوهاً  ــات من الطاق الكمي
بأن ”ساعات التجهيز في بغداد 
ــراوح بني  ــاً تت ــات حالي واحملافظ
ــاعة يومياً، مع وجود  ١٦ و٢٤ س
ــاعات التجهيز  ــي س ــاوت ف تف
في بعض املناطق بسبب وجود 
إن  ــى  ال ــار  ــاب فنية».واش أعط
ــاء املهندس ماجد  ”وزير الكهرب
مهدي اإلمارة، أوعز بإعداد خطة 
ــر متطلبات  ــتعجلة لتوفي مس
ــع  ــن جمي ــة م ــة أور األثري مدين
النواحي املتعلقة بقطاع توزيع 
الكهرباء للمساهمة في إجناح 
ــكان املرتقبة  ــا الفاتي ــارة باب زي
ــدت  ــة أع ــاً أن ”اخلط ”، مضيف
ــي احلكومة  ــيق مع ممثل بالتنس
ــة ذي قار،  ــي محافظ ــة ف احمللي
ــداد  باإلع ــة  املكلف ــركة  والش
ــر التيار  ــمل توفي ــارة، وتش للزي
ــدات  ــارة ومول واإلن ــي  الكهربائ
الديزل في جميع مرافق املدينة 

األثرية».

كركوك / البينة الجديدة
ــعيد،  أعلن محافظ كركوك، راكان س
ــة مؤمتر مختص  ــزم احملافظة بإقام ع
ــتثمار  ــكالت وعقبات االس بحل مش
ــذب رؤوس االموال  ــة وج ــي احملافظ ف
ــعيد في تصريح أوردته  اليها.وقال س
ــمية  الرس ــاح»  «الصب ــة  صحيف
ــة اجلديدة»، إن  ــت عليه «البين واطلع
«احملافظة وبالتعاون مع غرفة التجارة 
وهيئة االستثمار فيها تستعد القامة 
ــوك جلذب  ــي كرك ــص ف ــر مخت مؤمت
الشركات االستثمارية ورؤوس االموال 
ــتثمار  من داخل البالد وخارجها لالس
ــي تنمية  ــهم ف ــوك مبا يس ــي كرك ف
ــجيعهم  ــادي، وتش ــاع االقتص القط
ــي والزراعي  ــتثمار الصناع على االس
جهتها،  ــن  والتجاري».م ــياحي  والس
ــياحة في  ــم الس ــرة قس ــت مدي بين
ــن أن  ــعد الدي ــة س ــة عائش احملافظ

ــادق  فن ــرة  عش ــك  متتل ــة  «احملافظ
ــم تعمل  ــة مطاع ــياحية، وثماني س

ــط التي تأتي  ــروط والضواب ــق الش وف
من هيئة السياحة فضال عن عدد من 

الباركات واحلدائق لالستخدام احمللي».
وكشفت عن «وجود خطة مستقبلية 
ــاس  التصميم االس للمحافظة وفق 
ــة  اقام ــن  ــة، تتضم ــث للمدين احلدي
منتجعات وقرى سياحية وهي ضمن 
نقاط سوف يقدمها قسم السياحة، 
خاصة بالتصميم االساسي للمدينة 
ــتتم  خالل اجتماعه املقبل، والتي س
بعد حتديد املواقع السياحية وتدارس 
ــا، وهي تتزامن  ــرة والعمل عليه الفك
ــي  ــوك الدول ــار كرك ــاء مط ــع انش م
الدين أن  ــعد  وافتتاحه».واوضحت س
ــول على جذب اكبر عدد  «احملافظة تع
ــن احملافظات أو  ــواء م ــياح س من الس
ــاء املواقع  ــق احي ــارج عن طري من اخل
وتطويرها وفتحها  ــهورة  املش االثرية 
ــيما قلعة كركوك  امام الزائرين، الس
ــة  ــا االضرح ــرى بضمنه ــع اخ ومواق

الدينية والكنائس».

املصادقة عىل اخلطة الزراعية 
الصيفية بالديوانية

بغداد / البينة الجديدة
العليا،  ــة  الزراعي ــة  اللجن اعلنت 
ــى  عل ــة  املصادق ــاء،  الثالث ــس  ام
ــة الزراعية الصيفية اخلاصة  اخلط
ــة الديوانية، والتي وصلت  مبحافظ
ــف دومن.وقال  ــن ١٥٠ ال ــى اكثر م ال
ــات الفالحية  ــاد اجلمعي رئيس احت

ــاش  ــد كش ــة، محم ــي الديواني ف
ــي، إن « اللجنة  ــي حديث صحف ف
ــى  ــت عل ــا صادق العلي ــة  الزراعي
ــة الزراعية الصيفية اخلاصة  اخلط
ــى  ال ــت  وصل ــي  والت ــة،  باحملافظ
ــف دومن».واوضح  ــن ١٥٠ ال ــر م اكث
ــق  ــى املناط ــت عل ــة وزع أن «اخلط

ــامية بواقع  الشلبية لقضاء الش
ــف دومن، و٤٠ الف دومن لقضاء  ٤٢ ال
ــة   «اخلط أن  ــاف  غماس».واض
ــع ٢٦ الف دومن  ــت ايضا توزي تضمن
ــة و٣٤ الف دومن  ــة الصالحي لناحي
ــاء املهناوية، فضال عن ٢٥٠٠  لقض

دومن لقضاء الشافعية».

كركوك تعتزم اقامة مؤمتر استثامري خاص باملحافظة



ــجون حتى  ــن ظاهرة التزوير في البالد ذو ش احلديث ع
ــيء تقريبا.. هي نتاج  ليمكن القول انها طالت كل ش
ــن بينها  ــباب م ــة توافرت فيها كل االس ــة خصب بيئ
ــي انفاذ القانون ولعل  ــاب املتصدي او عدم قدرته ف غي
ــا بات يعرف ب»  ــاالت التزوير تلك املتعلقه مب اخطر ح
ــني» او «مزدوجي الراتب» ووصل االمر ان هناك  الفضائي
ــماء  ــة او اربعة باس ــني او ثالث ــى راتب ــن راح يتقاض م
متعدده وخلطورة الظاهرة وتسببها في هدر املال العام 
ــا يدره التزوير  ــات طفيلية تعتاش على م وتكوّن طبق
ــكلت في االونة االخيرة جلان عده  من سحت حرام ش
ــي الراتب وبالفعل  ــة الفضائيني ومزدوج ــرد ومتابع جل
امكن ضبط االالف ممن،ارتكبوا هذه الفعلة في غفلة 
من الزمن وبتواطؤ مقصود من قبل جهات فاسده حد 

النخاع!!
 والجل وضع حد ملن اعتادوا االكل على الفكني وكجزء 
ــرق  ــة واعده لوقف نزيف املال العام الذي يس من خط
نهارا جهارا فقد ا كشفت وزارة التخطيط يوم االحد 
ــيد(  ــان وكيلها الس ــى لس ــي( ٢٠٢١/٢/٢١) وعل املاض
ــمته ب( نظام الرقم  ــاد) عن تفاصيل ما اس ماهر حم
ــأن تطبيقه ضمان عدم تسلم  الوظيفي) الذي من ش
ــيد الوكيل فأن  ــب الس املوظف الكثر من راتب وبحس
ــاز املركزي لالحصاء  ــط واملتمثلة باجله وزارة التخطي
تعمل على تفعيل نظام الرقم الوظيفي الذي يتضمن 
ــات مالية من  ــى مرتب ــخص يتقاض ــون لكل ش ان يك
الدولة سواء اكان متقاعدا ام موظفا ام حتى اصحاب 
ــبكة احلماية االجتماعية  العقود واالجور اليومية وش
ــب املوجوده  ــط مع مخرجات الروات ــم وظيفي يتراب رق
تفاصيلها لدى وزارة املالية.  ويؤكد الرجل انه بتقاطع 
املعلومات يصبح لكل من يتقاضى مرتبات من الدولة 
ــله  ــة تتضمن رقمه وتسلس ــا ببطاقة وظيفي معرف
ــع التفاصيل االخرى..  ودرجته الوظيفية وراتبه وجمي
ــب وبالتالي عدم  ــن منع تكرار  توزيع الروات وبذلك ميك
ــة... وملزيد من  ــلم املوظف اكثر من راتب من الدول تس
ــزاه اهللا  ــل  وزارة التخطيط ج ــول وكي ــات يق املعلوم
ــذا النظام  ــرت بالعمل به ــزاء ان الوزارة باش ــر اجل خي
ــزي لالحصاء  ــن طريق اجلهاز املرك ــت الوزارات ع وفاحت
ــليم الوزارات نحو اكثر من مليوني  الذي سيتولى تس
ــم بغية اكمال االجراءات التعريفية  االخرى بعدها  رق
ــي وزارة املاليه مع كل   ــا ف ــيتم تدقيقها وتطابقه س
ــزون ان مئات  ــون مبالعيب الب ــول عارف ــبكات ويق الش
ــة الدولة  ــت من خزين ــر قد نهب ــن الدناني ــارات م امللي
ــنوات املاضية من خالل دربونه الرواتب  على مدى الس
ــن لم يتركوا لنا  ــه او الفضائيني املالعني والذي املزدوج

سوى الفالسني التي نبحث عنها حتت الطني!!.

ــامل وهو  ــة العامة ذات مفهوم ش ــي الوظيف االنضباط ف
ــام ويحتوي على العديد من  ــد رياضة النفس على النظ ولي
ــة واحلميدة التي  ــلوكيات الطيب ــمات والعادات والس الس
ــأ األنضباط من  ــى بها املوظف العام، وينش يجب ان يتحل
ــليمة، ويُصقل بالتوعية اإلدارية املستمرة في  التربية الس
احترام القوانني واألنظمة والتعليمات، حيث تعتمد كفاءة 
ــات على اختالف انواعها املدنية والعسكرية على  املؤسس
ــات الوظيفية بكفاءة  ــاط الوظيفي في اداء الواجب األنضب
ــؤولية الذاتية  ــهم باملس ــة من خالل احساس ــة عالي وهم
ــة وفقاً ملا اقرته  ــال املوكلة اليهم بصدق وامان ألجناز األعم

القوانني واألنظمة املنظمة للعمل الوظيفي. 
ــى العاملني في مجال الوظيفة العامة ان  لذا كان لزاماً عل
ــوب منهم بقناعة  ــل اجناز مامطل ــوا جاهدين من اج يعمل
ــذات الوظيفي بعيداً عن كل  ــة ذاتية من اجل ارضاء ال ورغب
ــك، على اساس ان األرتباط الوظيفي  ما يجلب الريبة والش
مبني على عالقة قانونية يتم فيها حتديد احلقوق والواجبات 
والتي يتعني معها االبتعاد عن مواطن الشبهات على اعتبار 
ــرف الوظيفة العامة وسمعتها فوق  ــرف املوظف وش ان ش
كل شئ وهما وجهان لعملة واحدة النها النطاق األخالقي 
ــة كرامتها  ــه صيان ــذي يتحتم مع ــي ال ــرف الوظيف للش
ــمعتها والتي تعود بالنهاية على سمعته الشخصية  وس

والعائلية ضماناً حلياة وظيفية وشخصية نظيفة.
ــد ان من  ــة جن ــات الوظيفي ــا الواجب ــا طالعن ــا اذا م ولعلن
ــي ومنها االبتعاد عن كل  ــا هي احترام الذات الوظيف اهمه
ــن السلوك داخل  س ــرف وكرامة الوظيفة وحُ ما يُسئ لش
ــاالت الروليت  ــل ارتياد احلانات وص ــة وخارجها ولع الوظيف
ــارات كثيرة  ــون والضوابط ألعتب ــرف مخالف للقان هو تص
اهمها استمرارية ارتباط السلوك الشخصي مع السلوك 
ــة وخارجها والذي اذا ما  ــي للموظف داخل الوظيف الوظيف

انحرف به سيؤدي الى الضرر األكبر في املصلحة العامة.
من املؤسف ان تتناول التقارير األخبارية واحملطات الفضائية 
ــادون احلانات  ــني الذين يرت ــداد املوظف ــن تزايد اع ــاراً ع اخب
وصاالت لعب القمار والتي اذا ما توسعنا في دائرة التحليل 
ــنجد انفسنا امام حقيقة واحدة وهي ان  لهذا املوضوع س

ن العقاب أساء األدب). (من أمِ
ــون على قدر من  ــب الضبطي لإلدارة ان تك ــار من الواج وص
ــا وايقاع اقصى  ــط هذه احلاالت ومنعه ــؤولية في ضب املس
العقوبات بحق مرتكبيها احتراماً لشرف الوظيفة العامة 
ــال لكونها  ــذه األفع ــن ان تتلوث به ــمى م ــي هي اس والت
ــة واملردودات  ــج الوخيم ــاً بالنتائ ــاً متالزم ــة ارتباط مرتبط
السلبية لألداء الوظيفي وما يترتب عليه من انهيار وانحدار 
ــرف الوظيفي ملرتكبها وما سيتولد  للقيم األخالقية للش
ــح لهم ارتكاب  ــهم تبي ــه من نزعة اجرامية في نفوس مع
ــتؤدي في نهايتها الى  ــات الوظيفية األخرى والتي س احملرم
األنحراف باملصالح العامة التي على اساسها بُني النظام 

الوظيفي. 
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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* اللواء الدكتورعدي سمري حليم الحساني

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء وقفة

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

متابعة / البينة الجديدة
ــود املنظمة  ــتمرار اجله ــؤولون من اس حذر املس
لعملية تنظيف السواحل اإلسرائيلية بسبب 
ــدات  ــود مع ــدون وج ــض ب ــي غام ــرب نفط تس
ــخاص، في وقت يعمل  ــبة لألش احلماية املناس

فيه متطوعون على إزالة الرواسب الزيتية.
ــدداً من  ــإن ع ــان»، ف ــة «الغاردي ــا لصحيف وفق
ــني املدنيني الذين يعملون على تنظيف  املتطوع
ــرب،  ــن القطران الناجم عن التس ــواطئ م الش
ــد أنها  ــباب يعتق ــفى ألس ــوا إلى املستش دخل
ــامة.يقول أحد املتطوعني  ــاق أبخرة س استنش
في وصفه حلجم الكارثة، إن «عملية التنظيف 

ــتغرق عقودا». ولم تعلن إسرائيل حتى  رمبا تس
ــدره، في  ــرب النفطي أو مص ــباب التس اآلن أس
غضون ذلك يستخدم احملققون صوراً من األقمار 
ــفن  ــث في العديد من الس ــة للبح االصطناعي
ــذه الكارثة  ــون مصدراً له ــذي يحتمل أن تك ال
ــرائيلية  ــواحل اإلس ــة التي متتد على الس البيئ
ــا ١٩٥ كيلومتر.لكن التقارير عن  البالغة طوله
ــواطئ جنوب  ــاف الرمال الزيتية على ش اكتش

لبنان، أثارت مخاوف من حدوث أضرار أوسع.
ــوع كارثة  ــة من وق ــة البيئ ــاة حماي ــذر دع  وح
ــالحف  ــور على صغار الس ــة بعد العث حقيقي

واألسماك مغطاة بالرواسب السوداء.

متابعة / البينة الجديدة
احلالوة الطحينية شائعة منذ العصور القدمية، 
ــعبية في  فهي صنف من أصناف احللويات الش

الدول العربية وفي بلدان أخرى.
تعود أصول احلالوة الشرقية أو احللوى الشامية 
ــرت وصفة حتضيرها  إلى إيران، فمن هناك، انتش
ــائعة في  في جميع أنحاء العالم، وأصبحت ش

تركيا والهند وبالد الشام، واختلفت مسمايتها 
ــا أصبحت موجودة  ــالد إلى أخرى، كما أنه من ب
ــمونها «خالفا»،  ــرة ويس ــيا بكث أيضا في روس
وفقا ملا نقلته صحيفة «نيفسكي نوفوستي» 
الروسية.وقالت رئيسة قسم املركز الصحي في 
ــيا، الدكتورة إيلينا  ــك في روس مدينة سارانس
ــكينا:»إن احلالوة الطحينية حتتوي على  تيموش

 ،B و E و A ــم وهي فيتامينات مهمة جدا للجس
كما أنها تؤثر على حالة األظافر واجللد والشعر».
ــا حتتوي على  ــينكا: «كما أنه وأضافت تيموش
ــاز  واجله ــالت  العض ــوي  يق ــذي  ال  D ــني  فيتام
ــني  ــينكا الرياضي ــت تيموش ــي». وأوص الهيكل
ــاعد في  ــة ألنها تس ــالوة الطحيني ــاول احل بتن

احلفاظ على الشباب والصحة واجلمال.
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ــكر  ــدة تتقدم بالش ــدة البينة اجلدي ــر جري ــرة حتري اس
والتقدير والثناء الى الدكتور اجلراح( عالء كامل) ملواقفه 
ــانية واملهنية جتاه مرضاه حيث يعفي املتعففني  االنس
منهم من اجور الكشف واملعاينه ويصل اخلصم الكثر 
ــن نصف اجور العمليات التي يجريها.. بارك اهللا بهذا  م

الطراز من االطباء اخليرين في هذا الزمن الصعب

ــها  ــرة حترير جريدة البينة اجلديدة  وعلى راس  تعزي اس
ــرة  ــد الوهاب جبار)  االس ــر ( عب ــس التحري ــل رئي الزمي
ــد احلميداوي) رئيس  ــة بوفاة الزميل( عبد اجملي الصحفي
ــى ان  ــال اهللا تعال ــني. وتس ــني العراقي ــاد الصحفي احت
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وانا هللا 

وانا اليه  راجعون

تعزي اسرة حترير جريدة (البينة اجلديدة) وعلى راسها الزميل رئيس التحرير (عبد الوهاب 

ــاه املغفورلها  ــني العراقيني لوف ــب نقيب الصحفي ــدر الزيدي – مكت ــار) الزميل حي جب

ــقيقته سائلني اهللا ان يتغمدها بواسع رحمتة ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان  ش

وانا اهللا وانا اليه راجعون .

سالمات تقولها اسرة حترير جريدة (البينة اجلديدة) وعلى راسها الزميل 

ــب والصحفي  ــار) الى الزميل الكات ــر (عبد الوهاب جب ــس التحري رئي

ــاح ودعوات له  ــة تكللت بالنج ــود الجرائه عمليه جراحي ــاس عب عب

بالصحة والعافية والشفاء التام .

البينة الجديدة /  وسام العزاوي

ــة  ــل وزارة الثقاف ــتقبل وكي اس
ــل  نوف د.  ــار  واآلث ــياحة  والس
ــن    (جمعية  ــداً م ــف وف أبورغي
ــيني) برئاسة األمني  املنبر احلس
ــتاذ حبيب  العام للجمعية االُٔس
البغدادي  والشيخ علي  الركابي 
ــؤولة  مس ــي  الركاب ــا  د.رش و 
ــوي في اجلمعية  ــم النس القس
ــم العالقات  ــيد مدير قس والس

واإلعالم في اجلمعية.
ــبَ الدكتور  ــي بداية اللقاء رحَّ ف
ــوف معبراً عن  ــف بالضي أبورغي
ــارة الكرمية وبالدور  ــزازه بالزي اعت

ــل لهذه  ــور الفاع ــز واحلض املمي
ــاعة  ــي إش ــا ف ــة ودوره اجلمعي
ــامح واحلوار  ــة احملبة والتس ثقاف
ــدم الوفد خالل  ــه ق ــن جانب ، وم
اللقاء شرحاً مفصالً عن نشاط 
ــات  ــذ بداي ــا من ــة ودوره اجلمعي
ــة  ــنة ٢٠٠٣ ورؤي ــها س تأسيس
ــا في تنفيذ برامجها  كادر ادارته
ونشاطاتها وكيف كانت البداية 
ــم اخذت  ــر ث ــة الصف ــن نقط م
ــداً، حيث  ــكل حضوراً متزاي تش
ــة وإمكانات  ــا برؤي ــدأت عمله ب
متواضعة جملموعة من الناشطني 
ــت احلاجة إلى  ــني ثم دع والفاعل
ــى  ــة إل ــذه اجملموع ــول ه أن تتح

جمعية مؤسسية مدنية حتمل 
ــيني) تتبنى  ــر احلس ــم (املنب اس

وحترص على إشاعة روح املواطنة 
والتسامح واحملبة وجمع الشمل 

ــام  والوئ ــامح  التس ــس  وتكري
ــز التقارب  ــني وتعزي ــني العراقي ب
ــات الوطنية  ــان واملكون بني األدي
ــام  اإلم ــة  مدرس ــن  م ــا  انطالق

احلسني عليه السالم .
ــي أطار بحث  ــاء اللقاء ف وقد ج
ــبة للتعاون املشترك  آلية مناس
ــل العمل على  مع الوزارة وتفعي
ــاطات  والنش ــرات  املؤمت ــة  إقام

املتبادلة.
ــل أبو رغيف   ــدى الدكتور نوف وأب
ــياحة  حرص وزارة الثقافة والس
واآلثار على تقدمي الدعم املعنوي 
واللوجستي املمكن والتشجيع 
ــوث اخملتصة  ــى طباعة البح عل

للمثقفني واملبدعني في اجلمعية 
ــة والبنى  ــة املرافق املمكن وإتاح
ــي الوزارة من  ــة املهيأة ف التحتي
أجل تنفيذ برامج رعاية املبدعني 
األيتام واحتضان املتعففني وذوي 
االحتياجات اخلاصة من أصدقاء 

اجلمعية وأعضائها .
ــت د.  ــاء قدم ــة اللق ــي نهاي وف
ــي درع التميز إلى د.  ــا الركاب رش
ــل أبورغيف لتواصله ودعمه  نوف
ــد التواصل  ــى تأكي ــه عل وحرص
ــة  اجلمعي ــع  م ــداع  اإلب ــم  ودع
لألدب  ــجيعه  وتش بشكل عام، 
ــى  عل ــم  دائ ــكل  ــوي بش النس

الصعيدين املهني واألكادميي.
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ــوم(  ــدر مؤخرا كتابه املوس ــن) ص ــب ( صالح احلس للكات
ــن الكتاب  ــق الواقع) تضم ــارب من،عم ــاد القلم.. جت حص
ــط العشرات  الذي وقع ب(٣٩٤) صفحة من القطع املتوس
ــتى املوضوعات  من املقاالت الني كتبها املؤلف وتناولت ش
ــن  ــا اخملتلفه.. البينة اجلديدة تبارك للزميل احلس والقضاي

صدور كتابه هذا وتتمنى له  املزيد من العطاء والتواصل
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