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ــة  اخليري ــادرات  املب ــي  ه ــرة    كثي
ــا  به ــوم  تق ــي  الت ــة  والتكافلي
ــبابية تقدم املعونات  مؤسسات ش
ــى العينية  ــالل الغذائية وحت والس
ــق  مناط ــي  ف ــة  املتعفف ــل  للعوائ
مختلفة من بغداد ال سيما املناطق 
ــة العظمى  ــكنية ذات الغالبي الس
ــراء واملعوزين وال منلك اال ان  من الفق
نقول بوركت جهود هذه املؤسسات 
ونشد على أيدي الشباب ونقول لهم 
ــن خيرٍ يوّف اليكم  ان ماتفعلونه م
ــجل في ميزان حسناتكم في  ويس

الوقت الذي تقف فيه الدولة عاجزة 
عن مساعدة ابناء شعبها في هذه 
الظروف العصيبة وفي املقابل نقول 
ــؤولني عراقيني  ــادة ومس ــاً لق تعس
ــون متاعب  ــم يواجه ــوا ابنائه ترك
ــن لوحدهم ..  ــاة ويجابهون احمل احلي
ــير الى  ــد ان نش ــأن آخر الب ــي ش وف
قضية اخرى تلك هي ارتفاع اسعار 
ــي ازاء الدينار  ــرف الدوالر االمريك ص
ــث بلغ امس (١٤٨) الف  العراقي حي
ــك  ــكل (١٠٠) دوالر وهذا الش دينار ل
من شأنه ان يضاعف معاناة طبقات 
ــس  ــحوقة وينعك ــة مس اجتماعي
ــعار الكثير من املواد  سلباً على اس

ــجل  ــة واألدوية في وقت س الغذائي
ــعة  اد االصابة بكورونا  (٩) تس ــدّ ع
آالف اصابة وان رمضان على األبواب 
ــود من  ــر اجله ــوب ان تتضاف واملطل
ــية  ــل توفير كل األجواء املعيش اج
ــتقرة للعراقيني  ــان حياة مس لضم
ــبة ما نلحظه صراحة هو  وباملناس
ــة ازاء تلك  ــول احلكومي ــاب احلل غي
ــة  ــير لقضي ــد ان نش ــاة وال بّ املعان
ــات او اآلالف من  ــق باملئ ــرى تتعل اخ
ــوخة عقودهم من منتسبي  املفس
ــا  او م ــة  والداخلي ــاع  الدف ــي  وزارت
يسمى امللحق (ج) وليتذكر اصحاب 
ــباب  ــؤالء من الش ــرار ان جلّ ه الق

ــن اضطرتهم ظروف خاصة ألن  الذي
ــذا احلال .. وفي قضية  يكونوا في ه
ــه الى  ــا ان ننب ــرى بودن ــة اخ محلي
االختناق املروري الذي تعيشه اغلب 
شوارع العاصمة بغداد حيث اصبح 
ــقة  التنقل من مكان آلخر فيه مش
وعناء .. لقد اصبح السير باملركبات 
ــيراً ومتعباً وفي  ــوارعنا عس في ش
ظل هذا الواقع الجند احللول اجلذرية 
ألنها في األساس مبسترّة مايجعل 
ــن يهمهم  ــني مل ــدات املواطن مناش
ــوا  ــح .. عاجل ــب الري ــي مه ــر ف األم
ــات املرورية فأنها اصبحت  االختناق

عويصة.
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ــة احملافظات الى إعداد اخلطة  ــت وزارة التخطيط، امس االثنني، كاف دع
ــات اخملصصة لها لعام  ــيتم من خاللها صرف املوازن ــنوية التي س الس
٢٠٢١ بأقرب وقت.وقال املتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في 
حديث لوكاالت محلية، ان اجتماعا عقد مبقر الوزارة بني وزير التخطيط 
ــن خالله على ضرورة صرف تلك  ــد بتال واحملافظني، جرى التأكيد م خال
ــى أن ما تبقى من هذا العام يعتبر  ــار الهنداوي إل املبالغ هذا العام.واش
ــراع في إعداد وتنفيذ هذه اخلطط  وقت قصير، األمر الذي يتطلب اإلس
ــكل محافظة في الوزارة  ــي احملافظات. واضاف أن «تخصيص مكان ل ف
يتم من خاللها مناقشة تنفيذ هذه اخلطة سواء على صعيد املشاريع 

املستمرة او اجلديدة وباألليات املعتمدة وبإجراءات سريعة.

بغداد /

  تعتزم جلنة األقاليم مبجلس النواب، 
ــع اللجنة القانونية  عقد اجتماع م
ــأن  ــي بش ــل للمض ــبوع املقب األس
ــس احملافظات،  ــون مجال ــل قان تعدي
ــمل التعديل توجهاً نحو نظام  ويش
ــابه لقانون  ــر املتعددة“ املش ”الدوائ
ــالً  ــواب، فض ــس الن ــات مجل انتخاب
ــي جميع  ــات ف ــراء االنتخاب ــن إج ع
ــم.  ــة بإقلي ــر املرتبط ــات غي احملافظ
ــيروان  ــة األقاليم ش ــال رئيس جلن وق
دوبرواني ، إن ”اللجنة اتفقت مبدئياً 
ــة القانونية على أن يكون  مع اللجن

ــون. وفي  ــل (ثالث) للقان هناك تعدي
ــس  ــف رئي ــي كش ــأن السياس الش
ــة عمر الوائلي،  هيئة املنافذ احلدودي
ــيطرة على  عن إجراءات جديدة للس
ــي، إن  ــال الوائل ــل. وق ــف بالكام املل
ــرعت منذ تسلمنا املهام  الهيئة ش
على تطبيق نظام الكتروني في كافة 
ــا أن املنصة  ــة، مبين ــذ احلدودي املناف
ــذ  ــي املناف ــودة ف ــة املوج االلكتروني
ــق البيانات واألوراق  تعمل على تطبي
ــيطرة  ــدر باملال العام والس ــع اله ملن
ــن التزوير.. ــق واالبتعاد ع على الوثائ

ومن جانب آخر اثنى رئيس اجلمهورية 
برهم صالح، امس االثنني، على جهود 

ــراق فاحت  ــدى الع ــي ل ــفير الترك الس
ــر العالقات بني  ــن أجل تطوي يلدز، م
البلدين، متمنياً له النجاح في مهام 
ــان للمكتب  ــة. وقال بي عمله املقبل
اإلعالمي لرئاسة اجلمهورية ان رئيس 
ــفير  اجلمهورية اثنى على عمل الس
ــدز، خالل  ــداد فاحت يل ــي في بغ الترك
ــاء مهام  ــبة انته ــتقباله، مبناس اس
ــل البيان عن  ــي العراق.ونق ــه ف عمل
رئيس اجلمهورية تأكيده على أهمية 
تثبيت دعائم االستقرار في املنطقة 
وتخفيف حدة التوترات، ودعم مسار 
احلوار والتالقي في مناقشة املسائل 
العالقة، واحترام سيادة الدول ورفض 

ــداءات وكل ما من  ــالت واالعت التدخ
ــة وتهديد  ــاء الثق ــأنه تقويض بن ش
السالم، وأهمية العمل املشترك من 
أجل ترسيخ السلم واألمن اإلقليمي 
ــر اعتبر  ــد آخ ــى صعي ــي. وعل والدول
ــدري ، االنتخابات املقبلة  التيار الص
ا حقيقيا بتاريخ العراق  بانها منعطفً
ــيكون  ــيرا الى انه س ــر، مش املعاص
ــني الوجود  ــي ب ــل حقيق ــاك متاث هن
ــعبي والتمثيل السياسي حتت  الش
ــار ، ان رئيس  ــر التي ــة البرملان.وذك قب
ــار الصدري  ــية للتي الهيئة السياس
ــد اقليم  ــى وف ــي التق ــار الربيع نص
ــة نيجرفان  ــتان العراق برئاس كردس

بارزاني رئيس االقليم في مقر الهيئة 
ببغداد.وقال الربيعي بحسب البيان، 
ــي الهيكلية التي على  ان املوازنة ه
ــاء العالقة بني  ــيتم بن ــها س اساس
ا  اننا لم ننظر  املركز واألقليم مضيفً
للموازنة بذاتها لكننا اردنا ان تكون 

لبنة اساسية حلل كافة املشاكل. 
ــار  كما أكد فالح مصطفى، مستش
ــان  جنيرف ــتان  كردس ــم  إقلي ــس  رئي
ــني، أنه آن األوان  ــي، امس االثن البارزان
لالنتقال إلى مرحلة االستقرار ووضع 
ــن خالل حل  ــاط على احلروف م النق

جميع املشاكل العالقة.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــد رئيس اجلمهورية، برهم صالح، امس  أك
ــةٌ  ــةَ مهم ــاتِ املقبل ــني، إن االنتخاب االثن
ــار إلى  ــية، فيما أش ــة وتأسيس ومفصلي
ــيقِ الفاعل واجلاد  ــلِ والتنس ضرورةَ العم
ــة االنتخابات  ــدة ومفوضي ــني األمم املتح ب
ــال صالح خالل  ــنيِ الرقابةِ األممية.وق لتأم
ــوم اجلمهوري اخلاص باجراء  إصداره املرس
ــرين األول املقبل،  ــي ١٠ تش االنتخابات ف
ــاتِ املقبلةَ مهمةٌ ومفصلية  إن «االنتخاب
ــعبي  ــد حراكٍ ش ــي بع ــية، وتأت وتأسيس
ــحِ  وتصحي ــالحِ  باإلص ــب  يُطال ــض  ناه

ــقِّ العراقينيَ في  ــني ح ــارات، وان تأم املس
ــوط  ــن الضغ ــداً ع ــم بعي ــارِ ممثليه اختي
ــلُ أولويةً  ــرقةِ أصواتِهم ميث ــزاز وس واالبت
ــباتِ وتراكمات  ــوى، للخروج من ترس قص
ــابقة»، داعياً إلى «االستعداد  املراحل الس
ــا  فيه ــادةِ  اجل ــاركةِ  واملش ــاتِ  لالنتخاب
ــرة، فاالنتخابات  ــن اإلرادة احل ــرِ ع والتعبي
ــعب  الش ــات  تطلع ــقِ  لتحقي ــة  فرص
ــا  اصواتُن ــن  «فلتك ــاف،  النبيلة».وأض
ــي تأكيدِ  ــمةً وحازمة ف ــة حاس االنتخابي
ــةٍ يكون فيها  ــالِ بالعراق الى مرحل االنتق
ــتقراراً واستقالالً»،  اكثرَ تقدماً وعدالً واس

ــة  املعني ــة  الدول ــاتِ  أن «مؤسس ــاً  مبين
ــقِ متطلبات  ــي حتقي ــراع ف ــوة لالس مدع
إجراءِ انتخاباتٍ نزيهة، ومبا يزيل الهواجسَ 
ــبباً رئيسياً في  والشكوكَ التي كانت س
ــس بالقليل من املواطنني  عزوفِ قطاعٍ لي
ــى  إل ــار  ــاتِ السابقة».وأش ــن االنتخاب ع
ــي  ــةِ املناخِ السياس ــد من تهيئ ــه «ال ب أن
املطلوب لرفعِ املعاناة وحتقيقِ العدالة في 
اختيارِ سلطاتٍ تشريعية وتنفيذية قوية 
وقادرة على صيانةِ السيادةِ وحفظِ الدولة 
وهيبتها وترسيخِ العدالةِ بني املواطنني».

وشدد صالح على «ضرورةَ العملِ والتنسيقِ 

ــل واجلاد بني األمم املتحدة ومفوضية  الفاع
ــنيِ الرقابةِ األممية وضمانِ  االنتخابات لتأم
ــاهم  ــةِ االنتخابية مبا يس ــةِ العملي نزاه
ــيادةَ واحترامَ  ها، ومبا يضمن الس في جناحِ
ــتقل للعراقيني».وتابع رئيس  ــرار املس الق
ــتجري في  ــة، أن «االنتخابات س اجلمهوري
رون حتماً مصاعبها، من  ظروفٍ نُقدر وتقدّ
ــا والتحدي األمني مبجابهةِ  جائحة كورون
ــون، اال اننا  ــن القان ــاب واخلارجني ع اإلره
ــا األمنية ووعي  ةِ اجهزتِن ــى همّ لُ عل نعوّ
شعبِنا بتحملِ املسؤوليةِ في حفظِ امنِ 

االنتخابات والناخبني».

ــالمة،  ــة العليا للصحة والس ــدرت اللجن أص
ــرارات جديدة للحد  ــلة ق امس االثنني، سلس
ــهر رمضان  ــاء كورونا خالل ش ــي وب من تفش
ــت  ــان حصل ــي بي ــة ف ــت اللجن املبارك.وقال
ــخة منه، إنها «قررت  البينة اجلديدة على نس
ــاءً  ــي في رمضان من ٨ مس ــرض احلظر اجلزئ ف

ــه «تقرر أيضاً  ــيراً إلى أن حتى ٥ صباحاً»، مش
ــامل يومي اجلمعة  ــرض احلظر التجوال الش ف
ــه «تقرر تقليص  ــبت».وأضاف البيان، أن والس
ــدت  ــاعة واحدة».وأك ــان س ــي رمض ــدوام ف ال
اللجنة على «استثناء الصيدليات ومحال بيع 
ــة عملهم  ــة واخلضر واألفران مبمارس الغذائي

حتى الساعة ٧ مساءً».

ــة  ــة االحتادي ــتعد احملكم تس
ــاتها  ــا لعقد اول جلس العلي
ــدة اليوم  ــكيلتها اجلدي بتش
الثالثاء، بعد ان ادى اعضائها 
اليمني الدستورية امام رئيس 
ــح. صال ــم  بره ــة  اجلمهوري
ــاك  ــادر ان هن ــب مص وبحس
ــات بانتظار احملكمة  عدة ملف
ــا الطعن  ــة من بينه االحتادي
ــاء مجالس  ــدم من اعض املق
ــرار  بق ــة  املنحل ــات  احملافظ

ــال عن  ــا فض بحله ــان  البرمل
طعون في عدة فقرات بقانون 
موازنة العام احلالي. واضافت 
ــة تعطل ملدة  ان عمل احملكم

ــي فان  ــا وبالتال ــنة تقريب س
ــن القضايا  ــر م ــاك الكثي هن
اجلديدة  ــكيلة  التش بانتظار 

للنظر فيها.

‚ÏÓ€a@µÎ¸a@bËné‹u@Ü‘»€@Ü»ném@ÚÌÖb§¸a@Ú‡ÿ0a
bÁâbƒn„bi@Ú„ãaÏΩa@ÊÏ»üÎ@pbƒœb0a@è€b©

Êböflâ@fi˝Å@bÓ‹»€a@Ú‰v‹€a@Âfl@ÒÜÌÜu@paâaä”
@NN‚aÎÜ€a@pb«bç@óÓ‹‘m@bË‰Ói

ــار، االثنني، آليات متليك  ــت مديرية بلديات ذي ق أعلن
ــى أن  ــارت إل ــا اش ــوائيات، فيم ــن والعش املتجاوزي
الرسوم ستكون رمزية وميتد تسديدها ملدة ٢٠ سنة.

ــاهني الطائي،  ــد العزيز ش ــر البلديات عب ــال مدي وق
ــح اجلوي،  ــتمراً بإجراء املس ــل ما يزال مس أن ”العم
ــط إلى اآلن، لدينا  ــن لم يتم املصادقة على اخلرائ لك
ــح  ــبب املس قرار متليك احتادي، والتأخير احلاصل بس
ــل مع اصحاب  ــاكل التي حتص ــي هو املش االلكترون
ــي، فضالً عن أن إعداد  األراضي في االقضية والنواح
ــهرين تقريبًا أو أكثر، ومن ثم  ــط يحتاج إلى ش اخلرائ

ــي والوزارة  ــرة التخطيط العمران مصادقتها من دائ
ــي، أن ”القرار  ــزة للعمل“.وأضاف الطائ ــون جاه لتك
ــد األعداد في االقضية  ــير بالبداية إلى حتدي ٤١٩ يش
ــاج لوضع أرقام  ــداد كبيرة حتت ــي، ولدينا أع والنواح
ــندات العقارية،  ــاري وجتهيز الس ــجيل العق بالتس
ــال نعلن لكل منطقة  ــد االنتهاء من هذه االعم وبع
مراجعة البلدية لتمليكهم، وهناك حتديد لالسعار 
في القرار ٤١٩ وحسب املناطق داخل املدن والتجارية 
وفي االقضية والنواحي“.وتابع، أن ”املساحات احملددة 
ــة األخرى ٢٥٠ متراً،  ــي املركز ٢٠٠ متر، وفي االقضي ف

والنواحي ٣٠٠ متر“، 

ــائرون عالء الربيعي، امس  ــف النائب عن ائتالف س  كش
ــارة رئيس اقليم  ــن طرح ثالثة ملفات خالل زي االثنني، ع
ــا ان حل  ــداد، مبين ــي لبغ ــان البارزان ــتان نيجرف كردس
ــي. ــتان بحاجة الى تفاهم سياس ــع كردس القضية م
ــه لبغداد طرح  ــي ان ”البارزاني وخالل زيارت ــال الربيع وق
ملفات ادارة املطارات واملنافذ واجراء االنتخابات املبكرة 
ــط هي ابرز امللفات التي طرحها  باإلضافة لتصدير النف
ــل االزمة مع  ــاف انه ”ال ميكن ح ــالل املباحثات“.واض خ
ــتان دون ايجاد صيغة تفاهم سياسية مع  اقليم كردس

بني اربيل والقوى السياسية اخملتلفة في بغداد“. 
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كتب رئيس التحرير
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البينة الجديدة / عماد علي البياتـــي

ــائر في  ــؤون العش ــيد مدير ش حضر الس
وزارة الداخلية  العميد ناصر النوري مساء 
ــق ٧ /٤ / ٢٠٢١للمؤمتر  ــاء املواف ــوم األربع ي
ــع في محافظة البصرة  العشائري املوس
ــز الثقافي  ــة املرك ــم في قاع ــذي اقي و ال
النفطي ، كما حضرهُ قائد شرطة احملافظة 
ــائر محافظة البصرة  ــؤون عش و مدير ش
ــع وكبير لسادات و  فضالً عن حضور واس
ــائر احملافظة ، وبهذا  شيوخ و وجهاء عش
ــؤون  ــيد مدير ش احملفل الوطني القى الس
العشائر كلمة تخللها نقل حتيات وسالم 
ــيد معالي وزير الداخلية  وتوجيهات الس
ــتاذ عثمان الغامني احملترم للحضور،  األس
ــد العميد النوري  وعلى صعيد متصل أك
ــى عدداً من احملاور و امللفات التي تخص  عل
اجلانب العشائري و األمني ضمن محافظة 

البصرة العزيزة ومن أهمها :-
ــزة  لألجه ــة  البصري ــائر  العش ــم  دع ١ـ 

األمنية .
٢ـ مساندة العشائر مللف ( حصر السالح 

بيد الدولة ) .

٣ـ محاربة ظاهرة ( الدكة العشائرية ) .
٤ـ الوقوف بالضد من ظاهر إطالق العيارات 

النارية أثناء
   املناسبات االجتماعية اخملتلفة ورفضها 

رفضاً قاطعاً.

ــرق  بالط ــائرية  العش ــات  اخلالف ــل  ٥ـ ح
القانونية و العشائرية 

   السلمية املتعارف عليها بعداً عن لغة 
العنف و السالح.

٦ـ عدم اإلعتداء على شريحة املوظفني .

ــذ  ــعف أو املنق ــة ( املس ــدم مطالب ٧ـ ع
عشائرياً ) .

٨ ـ عدم املغاالة في الفصول العشائرية .
ــاالت الطالق بني  ــل وزج ( ح ــض حتوي ٩ـ رف

األزواج )
ــب أن يتم  ــائري ويج ــي اجلانب العش    ف

التعامل معها  
  وفق السياقات و األطر القانونية .

ــي  ــدرات ف ــار اخمل ــة ( إنتش ١٠ـ محارب
اجملتمع ) .

ــؤون  ــدم مدير ش ــه تق ــام كلمت ــي خت وف
العشائر في وزارة الداخلية العميد ناصر 
ــكر و الثناء للسادة املؤمترون  النوري بالش
ــائري  ــذا احملفل العش ــى حضورهم ه عل
ــةً لعراقنا احلبيب و البصرة  الوطني خدم

الفيحاء .

بغداد / البينة الجديدة
أستأنـف رتـل من شاحنـات الشركـة 
ــدى  إح  / ــري  البـ ــل  للنقـ ــة  العامـ
ــل على  ــل العم ــكيـالت وزارة النق تش
 ( ــع ( ٢٥  ــا بواق ــادة اليوريـ ــل م حتميـ
ــور الزبيـر في  ــل خ ــاحنـة من معم ش
ــة البصرة.جاء ذلك بناءاً على  محافظـ
ــى كريـم  ــيـد مرتـض الس ــات  توجيه
ــركـة  ــام الش ــر عـ ــحمـاني مديـ الش
ـــددّ  ــي ش ــس اإلدارة الت ــس مجل رئـي

ــيع قاعـدة  ــة توس ــى أهميـ ــا عل فيه
التعاقـدات والعمل على إيجـاد منافـذ 
ــركـة  ــدة تـدعم أليـة عمل الش جديـ
ــيـط حركة أسطول  وتسهم في تنش
ــيـد مدير قسم  النقـل البـري.وزارَ الس
ــر إلنتـاج  ــور الزبيـ ــل خ ــرة معم البص
األسمدة وإلتقى بعدداً من املسؤوليـن 
ــحن  الش ــؤول  مس ــم  منه ــاك  هنـ
الزراعي  ــم  القس ــؤول  والتفريـغ ومس
ــؤول املكتب التشغيـلي  والسيـد مس

ــي تواجه عمل  ــل العقبـات الت لتذليـ
ــيـد  الس ــاد  الشركـة.وأش ــطول  أس
ــحمـاني مبا يبذلـه بعض  مرتضى الش
ــؤوليـن في اإلدارة العليـا  السادة املس
ــركـة  ــعيهم لتعظيم واردات الش وس
ــطول النقـل البري  ــادة فعاليـة أس وزي
ــل البضائـع واحلموالت  في مجـال نقـ
ــح أفـاق  ــف أنواعها وفتـ ــى مختـل عل
ــة العمـل  ــيـط حركـ ــدة لتنش جديـ
ــركـة.يُـذكر أن  ــادة أنتـاجيـة الش وزيـ

الشركـة العـامة للنقـل البـري تقوم 
ــى تنفيـذ عـدة عقود مت أبرامهـا مع  عل
بعض شركـات ودوائـر الدولـة وكذلـك 
ــركـات القطـاع اخلـاص في مجـال  ش
ــلع والبضائـع  نقـل احلموالت من الس
ــاذة من  واملواد واملعـدات الثقيلـة والش
ــعى الى  ــث احلجم والوزن وهي تس حي
ــا في مجال  ــل خدماتهـ ــم أفض تقديـ
النقـل الطرقي على أمتـداد محافظات 

العراق كافـة. 

بغداد / البينة الجديدة
ــداد املهندس  ــظ بغ ــحَ محاف أفتت
محمد جابر العطا عدد من املدارس 
ــي  ح ــي  منطقت ــي  ف ــة  النموذجي
ــارع فلسطني بسعة  اجلامعة وش
ــية  ــاز قياس ــدة إجن ــف ) ومب ( ١٨ ص
ــس اللجنة العليا  وكان برفقته رئي
ــات الدكتور  ــيق بني احملافظ للتنس
ــيد  ــهالني».وقالَ الس ــم الس كاظ
احملافظ في بيانٍ أورده اعالم احملافظة 
وخاللَ إفتتاحه املدارس « أنَّ احملافظة 

ــعها  عازمة على تقدمي كل ما بوس
ــدارس في  ــات لبناء امل ــن إمكاني م
العاصمة بغداد ، واملساهمة بسد 
النقص احلاصل باألبنية املدرسيــة 
ــاف  ــة «. وأض ــرة القادم ــالل الفت خ
ــا «أنَّ احملافظة جنحت بإحالة  العط
ــي جانبي  ــدارس ف ــن امل ــر م الكثي
ــى الرغم من  ــة عل ــرخ والرصاف الك
ــا ، فضالً عن  ــة كورون ــر جائح خط
ــض اآلخر ، حيث  ــادة تأهيل البع إع
ــة صفوف  إضاف ــة  املدرس تتضمن 

ــة جديدة  ــة أبني ــات وإضاف وصحي
ــددة  متع ــات  وقاع ــرات  ومختب
ــاهمة في سد  األغراض ، بغية املس
النقص احلاصل باألبنية املدرسيــة 
«إنَّ  ــح  «.واوض ــات  اخلدم ــة  ومتابع
ــيق  تنس ــى  عل ــداد  بغ ــة  محافظ
ــترك مع املديريات الستة على  مش
ــتفيدة من  ــات املس ــا اجله إعتباره
هذا الغرض كما أتفقنا معها على 
تأثيث بعض املدارس بغية املباشرة 

بالعمل الرسمي.

البينة الجديدة / علي شريف
ــرطة  ــبي قيادة ش ــال منتس بادرابط
ــرع بالدم النقاذ  ــة بابل للتب محافظ
ــكنة محافظة النجف  عائلة من س
ــادث مروري  ــرف تعرضت الى ح االش
ضمن محافظة بابل وحدوث إصابات 
بليغة نقلوا على إثرها الى املستشفى 
ــة للتبرع بالدم.  وكانوا بحاجة ماس
ــرطة بابل الى  ــادة ش ــال قي فبادرأبط
ــم نداء من  ــدم بعد تلقيه مصرف ال

ــواء املهندس علي  ــرطة الل قائد الش
ــمري يحث القادرين منهم  هالل الش
ــاذ حياة أفراد  ــى التبرع بالدم النق عل
تلك العائلة .كما متنى قائد الشرطة 
الشفاء العاجل ألفراد العائلة وأشاد 
ــجاع ملنتسبي القيادة  باملوقف الش
ــل  للعم ــريعة  الس ــتجابتهم  واس
ــن أهم ركائز  ــاني والذي يعد م االنس
عمل أفراد وزارة الداخلية. وفي سياق 
ــاركت قيادة شرطة محافظة  اخرش

ــائري واجلماهيري  العش ــر  املؤمت بابل 
ــلم اجملتمعي املنعقد  للتعايش والس
في مقر قسم شؤون عشائر احملافظة. 
ــيد محافظ  ــي الس ــور معاون بحض
بابل لشوؤن الزراعة والشؤون الفنية 
واملشاريع واألعمار ومدير قسم شؤون 
العشائر ومدير قسم عالقات وإعالم 
ــاء  ــائر ووجه ــيوخ عش ــادة وش القي
ــع مدني باحملافظة. ومنظمات مجتم
ــد احلقوقي عادل العناوي  وقال العمي

ــات  عالق ــم  قس ــر  مدي ــيني  احلس
ــر ممثالً عن  ــالم القيادة الذي حض وإع
ــواء املهندس علي  ــرطة الل قائد الش
ــد  ــر املنعق ــمري: ان املؤمت ــالل الش ه
ــلم اجملتمعي  بعنوان( التعايش والس
ــتقرار االقتصادي  ــن ضروريات االس م
ــل) تناول  ــي محافظة باب ــي ف واألمن
عدد من القضايا املتعلقة مبوضوعة 
ــات للمواطنني  ــدمي اخلدم ــر وتق املؤمت

فيما تضمن عدداً من التوصيات 
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بغداد / البينة الجديدة
استقبل قسم الصحة املهنية في املركز الوطني 
ــي وزارة العمل  ــة ف ــالمة املهني ــة والس للصح
ــات  ــني للدراس ــة املتقدم ــؤون االجتماعي والش
ــي هيئة رعاية  ــراق من مراجع ــا داخل الع العلي
ــي بغداد  ــات اخلاصة ف ــة واالحتياج ذوي اإلعاق
ــاً .وأجرت الدكتورة  واحملافظات بواقع ٢٠ متقدم
لينا فائق الفحص الالزم لغرض حتديد شمولهم 
ــات العليا وفقا للمادة  باإلعاقة للتقدمي للدراس
ــنة ٢٠١٣.  (١٥) من قانون ذوي االعاقة رقم ٣٨ لس
ــة رعاية ذوي  ــيق مع هيئ ــر ان املركز بالتنس يذك
ــتقبل اعداد  ــة واالحتياجات اخلاصة يس اإلعاق
ــات العليا في  ــني للدراس ــة من املتقدم متفاوت
ــتان وحتديد  ــداد واحملافظات عدا إقليم كردس بغ

يوم واحد من كل أسبوع ملراجعاتهم .

بغداد / البينة الجديدة
ــام  ــن قي ــارة  ع ــت وزارة التج اعلن
ــركة احلبوب  ــتركة من ش جلنة مش
ــة املالية ملتابعة  توزيع  ودائرة الرقاب
ــة التموينية حلصة  مفردات البطاق
ــد ذلك  ــارك .اك ــان املب ــهر رمض ش
ــركة العامة لتجارة  ــام الش مدير ع
احلبوب املهندس عبدالرحمن عجي 
ــه تنفيذا لتوجيهات  طوفان وقال ان
ــور عالء اجلبوري  ــر التجارة الدكت وزي
ــوالت ميدانية  ــرت اللجنة  بج باش
ــة بابل ملتابعة  تفقدية في محافظ

ــل مبفردات  ــوكالء والعوائ ــز ال جتهي
ــهر  ــة حلصة ش ــة التمويني البطاق
ــاف ان اللجنة  ــان املبارك. واض رمض
ــا واللقاء ببعض  اجرت اثناء جولته
ــم  ارتياحه ــدو  أب ــن  الذي ــل  العوائ
ــردات البطاقة  ــتالمهم ملف ــن اس م
ــادة بنوعية الرز  التموينية مع اإلش
ــن النوع  ــتلم لكونه م ــي املس احملل
ــي أنواع  ــز عن باق ــد الذي يتمي اجلي
ــت الطعم  ــي العالم من حي ــرز ف ال
والرائحة الزكية والتي ال تتوفر هذه 

الصفات في باقي أنواع الرز

بغداد / البينة الجديدة
ــدورة  ال ــال  اعم ــة  التربي وزارة  ــت  اختتم
ــروع «التوعية عن مخاطر  ــى من مش األول
ــوات غير املنفلقة  واخمللفات  االلغام والعب
احلربية» في قاعة قسم النشاط الرياضي 
ــاون مع  ــوى وبالتع ــة نين ــي لتربي واملدرس
ــة االجتماعية  ــة والرعاي ــة الصح منظم
ــي ان  ــب اإلعالم ــني املكت ــراق .وب ــي الع ف
ــروع الذي انطلق برعاية وزير التربية  املش
ــتاذ علي حميد الدليمي قام بتأهيل  األس
ــذوا بدورهم  ــو (١٢٠١) متدرباً حيث نف نح
ــات  وفعالي ــدارس  امل ــل  داخ ــاطات  نش

ــرات توعوية .  ــة ومحاض ــاهد متثيلي ومش
وأضاف مدير عام التربية الرياضية األستاذ 
محمد ابراهيم عبودي ان الهدف من إقامة 
ــذا دورات هو التوعية من مخاطر  مثل هك
ــر املعارف حول كيفية جتنب  األلغام ونش
مخاطرها و زيادة الوعي والعمل علي تغيير 
ــلوك اجملتمع في التعامل مع مخلفات  س
ــة ، مؤكداً  ــروب والقذائف غير املنفلق احل
ــه حرص الوزارة على شمول  بالوقت نفس
ــروع  ــررة بهذا املش ــات احمل ــع احملافظ جمي
ــا العاملني  ــالمة جميع ابنائِه لضمان س

ضمن املؤسسة التربوية والتعليمية .

›j‘ném@›‡»€a
bÓ‹»€a@pbçaâÜ‹€@¥flÜ‘nΩa@

@Ú”b«¸a@Îá@Âfl@
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بغداد / البينة الجديدة
ــيحقق  أعلن وزير الزراعة، املهندس محمد اخلفاجي ، أن العراق س
االكتفاء الذاتي من الدجاج احلي بعد نحو ١٥ يوماً، مبينا ان العراق 
ــف اخلفاجي،  ــبة  ٪ ٨٠.وكش حقق االكتفاء الذاتي من البيض بنس
ــد قائم مقام الرمادي لدعوته  ــن انه وجه برفع دعوى قضائية ض ع
ــتيراد  ــى مقاطعة الدجاج احمللي، الفتا الى وجود حتفظٍ على اس إل
ــي انفلونزا الطيور في إيران  الدجاج في الوقت احلاضر، جراء تفش
ــن ٦ آالف حقل دواجن  ــي، إن أكثر م ــوريا.واكد اخلفاج ــا وس وتركي
ــا احلكومة  ــرة التي أطلقته ــد العمليات األخي ــت االنتاج بع دخل
ــر بأصعب الظروف  ــا ان االنتاج احليواني م ــط احلدود، موضح لضب

نتيجة االستيراد الطائش بفعل عدم السيطرة على املنافذ.

البصرة / البينة الجديدة 
ــن قيام وحدة التحصني  ــت دائرة صحة البصرة ع اعلن
في مركز الصديقة الصحي التابع لقطاع ابي اخلصيب 
ــراءات التطعيم بلقاح  ــة االولية بإج للرعاية الصحي
كورونا اجلرعة االولى والتي شملت جميع املواطنني فوق 
ــر ١٨ عام .وذكرت دائرة صحة البصرة نقال عن مدير  عم
ــهد و  مركز الصديقة عبدالرضا عبدالكاظم عبيد نش
ــبوع الثالث على التوالي أقبال من قبل املواطنني  لالس
ــى اخذ اجلرعة االولى من لقاح كورونا ، فوق ١٨ عام.  عل
وأكد مدير املركز إن خالل حملة التلقيح باجلرعة االولى 
مت متابعة كافة اإلجراءات الوقائية و التوعية الصحية 
ــداء الكمامة والتعقيم  ــتمرار بارت للمواطنني مع االس
ــالمتهم، حيث مت خاللها متابعة اإلجراءات  لضمان س
ــد اإلجراءات  ــاح يعد اح ــون اللق ــة املنفذة ك الصحي
ــزام بإرتداء الكمامة،  الوقائية مؤكدآ على ضرورة االلت
ــروس كورونا امن ومن  ــاح املضاد لفي ــث يعتبر اللق حي
ــئ عاملية رصينة وألجل سالمتهم من الوباء فأن  مناش

اللقاح ال مخاوف منه.

بغداد / البينة الجديدة
ــي جامعة  ــث والتدريب ف ــي للبح ــز الدنا العدل ــام مرك اق
ــاركة عدد من  النهرين دورة تدريبية عن التعبير اجليني مبش
ــل الـ DNA الى  ــدورة الى بيان آلية حتوي ــدف ال الباحثني.وته
ــب لغرض عملية  ــة اختيار الـ primer املناس CDNA وكيفي
ــخيص العينات في  ــال وتش ــي وكيفية ادخ ــر اجلين التعبي
جهاز الـ Real Time PCRJ.وتضمنت الدورة إلقاء محاضرتني 
ــا صادق، والدكتور مجيد إرشيد سباح  القتها الدكتورة رش
 Real Time ــية لتقنية مت التطرق فيهما الى املبادئ االساس

.QPCR والتحليالت االحصائية لبيانات تقنية ،PCR

لفيف من املواطنني يتقدمون بالشكر والتقدير 

والعرفان إلى السيدة (سناء صادق اجلواد) مديرة 

ــور وكذلك  ــج التجاري فرع املنص ــرف اخللي مص

ــهيل  ــي املصرف وذلك لتس ــع العاملني  ف جمي

ــكل  ــر وبش ــم دون أي تأخي ــية معامالته ومتش

ــداء بهم  ــن اجلميع االقت ــل م ــز جدا.. نأم متمي

خدمة للصالح العام.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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بغداد /

بغداد /
ــوزارء مصطفى  ــن رئيس مجلس ال أعل
ــي البنك  ــاع احتياط ــي، ارتف الكاظم
املركزي من العمالت االجنبية الى أكثر 

من ٦٠ مليار دوالر.
ــد من  ــا العدي ــي ، اجنزن ــال الكاظم وق
ــة  اجلنوبي ــات  احملافظ ــي  ف ــاريع  املش
ــوء اإلدارة،  ــبب احلروب وس احملرومة بس
ــتلمنا  ــكل اجلهود منذ ان اس ونعمل ب
ــاف هذه املدن  ــذه احلكومة على إنص ه

وجميع مناطق العراق.
واضاف جنحنا في إيقاف الهدر والفساد 
ــيء  ــزاد البنك املركزي س ــر في م الكبي
الصيت وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف، 
واجراءاتنا في محاربة الفساد مستمرة 
ــاول البعض  ــي يح ــل الت ــم العراقي رغ

وضعها لكننا سنستمر دون تراجع.
ــي،  ــن الكاظم ــان، اعل البي ــب  وبحس
ــك املركزي من  ــي البن ــاع احتياط ارتف
ــر من ٦٠  ــى أكث ــة ال ــالت االجنبي العم
ــد ان كان ٥١٫٩ مليار قبل  مليار دوالر بع
ــراءات االصالحية لهذه  ــروع باالج الش

احلكومة.
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ــهدت اقباال متزايدا  ــني، ان فروعه ش ــرف الرافدين، امس الثن اعلن مص
ــتالم  ــرة باس ــذ اليوم االول للمباش ــماية من ــقق بس ــدمي على ش للتق
ــات اجلديدة.وقال املكتب  ــق الضوابط والتعليم ــالت املواطنني وف معام
ــد من معامالت املواطنني  ــلم العدي االعالمي للمصرف ، ان املصرف تس
ــبة  ــماية وذلك بعد تخفيض نس ــقق بس ــول على ش ــني باحلص الراغب
ــنة.واوضح ان الفروع التي متنح  ــديد ٢٥ س املقدمة الى ١٠ باملئة والتس
ــرقي،  ــاء، واالمني، والباب الش ــتنصر، واخللف ــماية هي املس قروض بس
ــي العربي، وحي  ــراء، وبراثا، والقصر االبيض، واحل ــردوس، وحي الزه والف

العامل، واملعرفة، وسبع قصور، واحلرية، واملدائن.

بغداد /

ــيد احلمداني، امس  ــدي رش ــوارد املائية مه ــر امل ــن وزي اعل
االثنني، ان سد مكحول سيعزز اخلزين املائي للعراق ويوفر 
ــن فرص العمل.واضاف الوزير في تصريح صحفي  اآلالف م
ــاس لبناء سد مكحول، أن الطاقة  عقب وضعه حجر اس
ــد تصل إلى ثالثة مليارات متر مكعب، مبينا  اخلزنية للس
ــاد العراقي. ــن املائي وينعش االقتص ــيعزز اخلزي أن ذلك س

واوضح احلمداني ان سد مكحول يعد من اضخم املشاريع 
في العراق بعد العام ٢٠٠٣، مضيفا أن جلانا فنية مختصه 

شكلت للعمل على تعويض املتضررين جراء بناء السد.

ــد الشعبي، طالب  أعلن قائد قاطع عمليات ديالى للحش

ــوي، امس االثنني، اختتام العملية األمنية الواسعة  املوس

ــول داعش  ــد، لتعقب فل ــس االول األح ــت ام ــي انطلق الت

ــرة حمرين.وقال  ــرق بحي ــمال ش ــي مناطق ش ــي ف االرهاب

ــعبي اختتمت ، العملية  ــد الش ــوي، إن قوات احلش املوس

ــع القوات األمنية،  ــعة التي انطلقت بها م األمنية الواس

ــرة حمرين  ــرق بحي ــمال ش ــد املاضي ، في مناطق ش األح

ــي. وأضاف  ــش اإلرهاب ــب فلول داع ــا وتعق ــدف تأمينه به

ــا العملية األمنية هي  ــوي، أن النتائج التي حققته املوس

ــي وأربعة  ــول داعش اإلرهاب ــة لفل ــى ٢٨ مضاف ــور عل العث

ــتخدمه فلول داعش  زوارق باإلضافة الى حرق زورق كان يس

ــد الشعبي عثرت أيضا على  اإلرهابي، مبينا أن قوات احلش

دراجتني ناريتني وعجلتني و١٠ قنابر هاون وفجرت وفككت 

ــت كذلك من  ــوات متكن ــفة.وأوضح، أن الق ــوة ناس ١١ عب

ــلحة  ــفة، باإلضافة الى أس ــور وتفجير ١١ عبوة ناس العث

ــالل العملية  ــه جرى خ ــيرا إلى أن ــة، مش ــدة مختلف واعت

ــح أمني وعسكري على  تأمني وتفتيش ١٠ قرى وإجراء مس

ــادة عمليات ديالى  ــدى ٤٠ كم.وانطلقت امس األحد، قي م

للحشد الشعبي والقطعات امللحقة بها بعمليات أمنية 

ــمال  ــول داعش اإلرهابي في مناطق ش ــعة لتعقب فل واس

ــن املنطقة القريبة  ــرق بحيرة حمرين، الذين يتخذون م ش

ــاركت  ــأوى النطالق جرائمهم اإلرهابية.وش من البحيرة م

ــة ٤- ٢٠- ٢٣ – ٢٤- ١١٠،  ــي العملية قوات متمثلة باأللوي ف

لواء نداء ديالى، والصنوف املساندة من معاونيات ومديريات 

ــرطة االحتادية،  الهيئة باإلضافة إلى قوة من اجليش، والش

ــى بقايا  ــى القضاء عل ــريع.وتهدف العملية إل ــرد الس وال

عناصر فلول ”داعش“ اإلرهابي ومنع إيجاد موطئ قدم لهم 

وتأمني كامل املنطقة املستهدفة.

ــس  ــة، ام ــة االحتاديَّ ــة النزاه ــت هيئ أعلن
ــطٍ  ــي ضب ــا عمليَّت ــن تنفيذه ــني، ع االثن
ــمالي في  ــي ميناء أم قصر الش ــاتٍ ف حلاوي
ــتني بتقاضي  ــرة، وموظفتني متلبس البص

ــت دائرة  ــة كركوك.وقال ــوة في ضريب الرش
ــات في الهيئة ، أن فريق عملٍ من  التحقيق
ــي البصرة متكن  ــق الهيئة ف ــة حتقي مديريَّ
ــي ميناء أم قصر  ــن ضبط ثالث حاوياتٍ ف م
ــة البصرة،  ــرك بواب ــمالي - مركز جم الش
ــات حتتوي  ــدى تلك احلاوي ــة إلى أن إح الفت

على دراجاتٍ ناريةٍ مستعملةٍ مخبأةٍ خلف 
. إطاراتٍ مستعملةٍ تعود إلى شركةٍ أهليَّةٍ

ن أيضاً من  ــق متكَّ ــت الدائرة إنَّ الفري وأضاف
ضبط  حاويتني أخريني تعودان إلى شركتني 
ــى دراجاتٍ  ــني حتتويان بداخلهما عل أهليت
ــاعة،  ــم في الس ــرعتها (١٦٠) ك ــةٍ س ناري

ــا مخبأتني   ــى أن احلاويتني كانت ــيرةً إل مش
ــى أدواتٍ احتياطيَّةٍ  خلف كراتني حتتوي عل
ــة تهريبها  ــتوتة)، بغي ــاتٍ ناريَّةٍ (س لدراج
 ، والتهرب من الرسوم اجلمركية والضريبيَّةٍ
منبهةً إلى أن هذه املواد محظور استيرادها 
ــةٍ  ــي عمليَّ ــول البلد.وف ــن دخ ــة م وممنوع

ن فريق  ــفت الدائرة، عن متكُّ ، كش نفصلةٍ مُ
عملٍ من مكتب حتقيق الهيئة في محافظة 
ــات في  ــدى املوظف ــن ضبط إح كركوك م
ــة  مديريَّة ضريبة كركوك - الثانية متلبس
ــادة (٣٠٧)  ــوة وفق أحكام امل ــلم الرش بتس
ــية وإجناز  ــات، لقاء متش ــون العقوب من قان

ــت أن الفريق ضبط  ــة عقار.وأوضح معامل
ــة املوظفة  ــدار املبلغ في حقيب ــف مق نص
ــة، فيما عثر على النصف اآلخر منه  املعني
ــعبة ذاتها  في حقيبة موظفةٍ أخرى بالش
ــةً بـتوثيق عمليَّة  ــي تعمل فيها، منوه الت

الضبط فوتوغرافياً.

بغداد /

بغداد /

كشفت اللجنة القانونية النيابية 
ــحب قانون  ــني , عن س ــس االثن , ام
ــن اللجنة املالية  اخلدمة االحتادي م

ــه وتهيئته للتصويت  لغرض تعديل
ــه  ــد في ــون التوج ــة ان القان , مبين
ــريعه  ــد تش ــة عن ــات مالي أي تبع
ــن  ــال عضو اللجنة النائب حس .وق
ــون  ــحب قان ــه “ مت س ــي , ان العقاب

ــن اللجنة املالية  اخلدمة االحتادي م
ــد ان مت اعتراضنا على  ــة بع النيابي
 “ ان  ــاف  .وأض ــه“  علي ــت  التصوي
القانون موجود منذ الدورة السابقة 
ــة النيابية وهو  ــة املالي ــدى اللجن ل

ــيرا الى  ــارج اختصاصها“ ، مش خ
ان“ اللجنة القانونية طلبت سحب 
ــع اللجان االخرى  ــون من جمي القان
ــته  دراس ــره بعهدتها إلعادة  وحص
وتقدميه للتصويت النهائي الحقا“.

ــوات  الق ــت  متكن  ٢٠٠٨ ــام  ع ــي  ف
ــة بقيادي في  ــن اإلطاح العراقية م
ــذاك، من خالل  ــدة آن ــم القاع تنظي
ــرأة تعمل لصالح  ــاد على ام االعتم

املرأة من  استخباراتها.ومتكنت هذه 
ــة القيادي في التنظيم،  اختراق زوج
ــة  اإلطاح ــة  لقص ــة  بداي ــون  لتك
ــة  ــر عملي ــا عب ــا دون علمه بزوجه
ــة الفنجان وهي واحدة  تعرف بـقارئ
ــات التي قامت  ــرات العملي من عش

بها (أم اجلواسيس)، وهو اسم يطلق 
ــتخبارات  االس لصالح  على عميلة 
ــيس)  ــي (أم اجلواس ــن ه العراقية.م
ــع  م ــاون  للتع ــا  دوافعه ــي  ه ــا  وم
عائشة  العراقية؟أم  ــتخبارات  االس
ــتعار)، في عقدها الرابع،  (اسم مس

ــاً لصالح خلية  ــذ ١٣ عام تعمل من
ــتخباراتية في العراق،  الصقور االس
ــال ٧٧  ــى اعتق ــا إل أودت معلوماته
قيادياً في تنظيمي القاعدة وداعش، 
وأوقفت عشرات العمليات اإلرهابية.

ــل  ــن العم ــا ع ــت اآلن توقفه أعلن

بسبب اإلجراءات األخيرة في العراق 
ــا ببعض القادة األمنيني  وعدم ثقته
ــت هذا  ــؤولني احلكوميني.دخل واملس
ــا الذي  ــأر خلطيبه ــل ألخذ الث العم
ــيعي،  ذبحه تنظيم القاعدة ألنه ش

نية.  وتركها التنظيم ألنها سُ

حذر النائب عن حتالف الفتح محمد البلداوي، من 
ــوات االميركية في  ــنطن البقاء الق محاوالت واش
ــددا في الوقت ذاته على ضرورة التزام  العراق، مش
ــاء الوجود  ــان القاضي بانه ــة بقرار البرمل احلكوم
ــنطن  ــي في البالد.وقال البلداوي ، ان ”واش االجنب
ــراق وهي  ــا داخل الع ــتمرار وجود قواته ــد اس تري
ــكال حتاول احلفاظ على هذا  بكل شكل من االش

التواجد“.واضاف ان ”اميركا تستغل موقع العراق 
ــعى جاهدة عدم اخلروج من  بني دول املنطقة، وتس
ــذي بدا واضحا  ــراق بطريقة او بأخرى، االمر ال الع
ــدد على  ــيني العراقيني“.وش لدى جميع السياس
ــي على عاتقها  ــرورة ان تأخذ حكومة الكاظم ض
تنفيذ قرار البرملان الذي صوت عليه من اجل انهاء 
ــماح بأي  اي وجود اجنبي داخل العراق، وعدم الس
خطة او حجة لواشنطن تتمكن من خاللها ابقاء 

قواتها داخل البالد“.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /
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ــراق  الع ــن  زي ــركة  ش ــأت  هن
ــبة  املواطنني العراقيني مبناس
ــان املبارك،  ــهر رمض حلول ش
ــه باقات  ــت بالوقت ذات وأطلق
ــع  جلمي ــة  مجاني ــت  انترن
ــة  طيل ــة  كهدي ــتركني  املش

وذكرت  الفضيل.هذا  ــهر  الش
ــترك  املش ــأن  ب ــركة،  الش
ــت  انترن ــى  عل ــيحصل  س
ــف الباقة وذلك  مجاني بضع
٤G- ــات ــتراك بباق ــد االش عن
٤G- ــد  برودبان ــات  وباق  LTE

ــرعة، وميكن  ــة الس LTE فائق
اإلضافي  االنترنت  ــتخدام  اس

ــاعة ٣ صباحاً  اجملاني من الس
وحتى الساعة ٣ مساءً كجزء 
ــهر  ــن مبادرة زين العراق لش م
رمضان التي سميت هذا العام 
ــتراك  ـــ (الدنيا رمضان).لالش ب
ــل  ارس او  ــى #٣٢١  ــل عل اتص
١٠٠ برسالة الى ٢١٧٧٧ او عن 

طريق تطبيق زين العراق .

Ô„b©@o„6„a@bËÓ◊6ífl@ÜËm@÷aä»€a@ÂÌã
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ــي وضع  ــش ف ــرورة العي ــى ض ــددا عل مش
ــال مصطفى ، إن  ــي ضمن العراق.وق طبيع
ــي توقيتها، إذ بعد  «أهمية الزيارة تكمن ف
ــابق، وبدء  ١٨ عاماً على انهيار النظام الس
ــراق، آن األوان  ــي الع ــة ف ــة االنتقالي املرحل
ــتقرار ووضع  ــة االس ــى مرحل ــال إل لالنتق
ــن خالل حل جميع  ــاط على احلروف م النق
ــي على  ــكل نهائ ــة بش ــاكل العالق املش
أساس الدستور وتطبيق النظام الفيدرالي، 
ما سيكون عامل استقرار للبلد واملنطقة 
ــار  ــأن األمني رد مستش ــع». وفي الش أجم

ــم االعرجي،  ــي العراقي قاس ــن الوطن األم
ــكرتير  امس االثنني، على ما ورد في بيان س
مجلس االمن القومي االيراني، بشأن «دعم 
ــال االعرجي ، إن «ماورد  أمريكا لداعش».وق
ــن القومي  ــكرتير مجلس االم ــي بيان س ف
ــم داعش  ــكا لتنظي ــم امري ــي بدع االيران
ــت وكالة  ــر دقيق».وكان ــي كالم غي االرهاب
االنباء اإليرانية الرسمية «إرنا» قد زعمت أن 
ــي وخالل لقاءه أمني اجمللس األعلى  «االعرج
لألمن القومي االيراني قال أن تنظيم داعش 

اإلرهابي مرتبط بأمريكا».

 ، ــي  امن ــدر  مص ــاد  أف
دعم  ــل  رت ــتهداف  باس
في  ــي  الدول ــف  للتحال
ــة صالح الدين. محافظ

ــدر، إن عبوة  ــال املص وق
ــرت،  انفج ــفة  ناس
ــل  رت ــتهدفة  مس
ــع  ــتي تاب ــم لوجس دع
الدولي على  ــف  للتحال
ــن  الدي ــالح  ص ــق  طري
املصدر،  السريع.وأضاف 
ــفر  ــار لم يس أن االنفج

عن أية إصابات تذكر.

@·«Ö@›mâ@“aÜËnça@NN@ÂÌÜ€a@Ä˝ï
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تفقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يرافقه 
ــير  ــان االحد، س ــة عدن ــباب والرياض ــر الش وزي
ــف متفرج  ــاء (٣٠) أل ــب املين ــي ملع ــال ف األعم
ــة. ووجه  ــاز املتحقق ــب االجن ــوف على نس للوق
ــدف إجناز هذا  ــة اجلهود به ــي مبضاعف الكاظم
املرفق الرياضي، الذي سيكون احد املالعب التي 
ــي ٢٥ املزمعة  ــة خليج ــات بطول ــف مباري تضي
ــام املقبل، في  ــام احلالي أو مطلع الع نهاية الع
ــرت إقامتها بصورة نهائية في محافظة  حال أق
ــى أكمال  ــرص احلكومة عل ــدا ح ــرة، مؤك البص
ــمعة  كل ما يتعلق بهذا امللف، الذي يعكس س

ــتضافة مختلف  ــراق ويظهر قدرته على اس الع
الفعاليات الرياضية». كما زار الكاظمي، املدينة 
ــرة،  واطلع على  ــي محافظة البص ــة ف الرياضي

ــة  ــع خلمس ــذع النخلة)، الذي يتس ــب (ج ملع
ــاء ( ١٠)  ــب الفيح ــرج، وملع ــتني الف متف وس
ــاحات التدريبية،  ــن الس ــرح، فضال ع االف متف
ــى جانب تفقده باقي مرافق املدينة الرياضية،  ال
ــل في  ــتمرار العم ــرا باس ــا كبي ــا اهتمام مبدي
املدينة الرياضية التي تعد صرحا رياضيا كبيرا، 
ــآت الرياضية في  ــة تطوير املنش ــا مواصل وايض
محافظة البصرة عموما، التي اصبحت مؤهلة 
ــطة الرياضية، وفي  ــتضافة مختلف األنش الس
ــدا حرص احلكومة  ــا خليجي ٢٥، مؤك مقدمته
ــناد من اجل اجناح  ــى تقدمي كل الدعم واالس عل
ــرة  ــي البص ــقاء ف ــتضافة االش ــة واس البطول

الفيحاء.

الطلبة يفسخ عقدي
 سامال ومصطفى

الشرطة العراقي واستقالل دوشنبه 
يصالن السعودية

ضربة مؤِّـة ألتلتيكو مدريد َّـ فرتة حسم الليجا

حالة واحدة تبقي رونالدو َّـ يوفنتوس

سولسكاير: أتمنى استمرار كافاني مع مانشسرت يونايتد

ــدر املنتخب العراقي أللعاب القوى،  تص
ــباقات  ــن س ــوم األول م ــات الي منافس
ــيوية اجلارية في  ــرى اآلس ــزة الكب اجلائ
ــاركة ١٤  ــهد اإليرانية، مبش مدينة مش

دولة. 
ــني  ــي ذهبيت ــب العراق ــاف املنتخ وأض
ــة، ليصل إلى ٤ ذهبيات وبرونزية  وبرونزي

في اليوم األول من السباق.
ــاد، الدكتور  ــال املدير التنفيذي لالحت وق
ــا أضاف  ــواد، إن وفد منتخبن ــدون ج زي

ذهبية وبرونزية في سباق ٤٠٠م.
ــني ميدالية  ــني ياس ــه حس ــق ط  وحق
ــن ٤٦٫٢٢ ثانية، بينما حصد  ذهبية بزم
ــون  ــا جنج ــد الرض ــد عب ــه محم زميل
امليدالية البرونزية لنفس السباق بزمن 

٤٧٫٣١ ثانية.
ــع  للتاب ــراق  الع ــب  منتخ أن  ــح  وأوض
ــد الزهرة  ــن فالح عب ــف م ٤×١٠٠م املؤل
وأكثم يونس وحسنني حسني وحسني 
ــد ذهبية  ــن حص ــي، متكن م ــي ناه عل
ــات  ــوع امليدالي ــون مجم ــباق ليك الس

ــار إلى أن  ــة واحدة. يش ــب وبرونزي ٤ ذه
ــطة  ــد ذهبية ١٠٠م بواس ــراق حص الع
ــباق ١١٠م  ــي، وس ــني عل ــداء حس الع
ــعد.   حواجز عن طريق العداء محمد س
ــب العراق  ــب اخر حصد منتخ من جان
ــني ذهبيتني  ــوى، ، ميداليت ــاب الق أللع
ــزة الكبرى  ــات بطولة اجلائ في منافس
ــا في مدينة  ــيوية اجلارية أحداثه اآلس

مشهد اإليرانية. 
ــر  املدي ــواد،  ج ــدون  زي ــور  الدكت ــال  وق
ــني  ــاد، إن الالعب حس ــذي لالحت التنفي
ــف أول ذهبيات املنتخب  علي ناهر خط
الوطني في سباق ركض ١٠٠ متر، بزمن 
قدر ١٠٫٤٥ ثانية متفوقا على بطل آسيا 
العداء اإليراني. وأضاف جواد أن امليدالية 
ــة أحرزها العداء محمد  الذهبية الثاني
ــار حواجز  ــباق ١١٠ أمت ــي س ــن ف حس
ــا إلى أن  ــة، الفت ــدره ١٤٫٠٨ ثاني ــن ق بزم
املنافسات جارية حيث يتطلع املنتخب 
العراقي لزيادة رصيده من امليداليات في 
ــر أن البطولة  ــباقات املقبلة.  يذك الس
ــهد  تتواصل فعالياتها في مدينة مش

اإليرانية.
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كاظم الطائي

ــي بطولة اندية  ــباق ١٠٠ متر ف اعادتني نتيجة س
العراق بالعاب القوى قبل ايام الى ذكريات ال تنسى 
ــرعا بالرغم  ــرع عداء بقي رقمه مش عن رحلة اس
ــي املالعب  ــرن على حتقيقه ف ــي نصف ق من مض
ــدوي وضاعت  ــت الي ــجله بالتوقي ــة س الفنلندي

مالمحه لتفسيرات  غير منطقية .
ــن تطوير رقمه  ــني علي ناهي متكن م العداء حس
ــوان و٤٢  ــر البالغ ١٠ ث ــباق ١٠٠ مت ــي بس القياس
ــن اجزائها  ــجل ١٠ ثوان و٣٢ م ــارها ليس من اعش
ــة احمللية  ــة االندي ــز االول في بطول ــدا املرك حاص
ــبوع املنصرم في ملعب اجلادرية  التي اقيمت االس
ببغداد لكن عداء العراق الذهبي سامي الشيخلي 
ــم افضل حققه في العام ١٩٧٠  بقي يحتفظ برق
ــرة الغى احتاد  ــي فنلندا وقدره ١٠ ثوان و٢ بالعش ف
ــعينيات بحجة انه جاء  اللعبة اعتماده في التس
بتوقيت يدوي منعته التعليمات الدولية لسباقات 
ــافات الطويلة ومت اعتماد التوقيت  السرعة واملس

الكهربائي  فقط .
ــذه الفعالية لنحو  ــل ه ــراق الذهبي بط ــى الع فت
ــد ونصف العقد من العام ١٩٦٤ لغاية اعتزاله  عق
ــرع  ــي بلقب اس ــة وحظ ــيد اللعب ــي ١٩٧٩ تس ف
ــا جتاذبت  ــر عام ــة عش ــداء عراقي طوال خمس ع
ــراف احلديث قبل ايام عبر مواقع التواصل  معه اط
االجتماعي واعاد لي جانبا من رحلة عطاء كتبها 
ــجالت االبداع بنتائج  بامهراحلروف وحتتفظ له س
ــرعة ١٠٠ و٢٠٠ متر لينال  ــباقي الس ــرة في س باه
ــال وجال في  ــداء عراقي وعربي وص ــرع ع لقب اس
ــكرية واملشاركات الدولية  بطوالت السيزم العس

على مستوى القارة .
الشيخلي سامي غيبته التعليمات غير املنصفة 
ــباق  ــي في س ــادة الرقم القياس ــهد ري ــن مش ع
االسرع محليا وعربيا وليس ذنبه ان يتحقق الرقم 
ــا الن ما حققه  ــس كهربائيا او الكتروني يدويا ولي
ــي اعتمد نتائجه بهذه الطريقة  كان في بلد اوروب
ــجل  ــا وقبل اعتزاله بعام س ــد مضي ١٨ عام وبع
ــنكي  ثالث مرات زمنا قريب على صولته في هلس
ــني امهر من اطلق  ــى تفوقه امليداني ب وحافظ عل
ــرعة  ــباقات الس ــاقيه في مضامير س ــح لس الري

لغاية اليوم .
ــت لكل منهم بصمة في  جنوم هذه الفعالية كان
تاريخ الركض السريع دونتهم مصادرمهمة بينها 
ــيء  ــي الرياضي الرائد ضياء املنش ــاب الصحف كت
اطال اهللا في عمره عن الساحة وامليدان سنتوقف 
ــذ البدايات احمللية  ــباق ١٠٠ متر من ــد ابطال س عن

والدولية ان شاء اهللا .
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احتمالية تأجيل بطولة خليجي ٢٥

ــس  ام ــاح  صب ــت،  وصل
ــد املاضي ، إلى  االول األح
جدة بعثة فريق الشرطة 
ــتعدادًا  اس ــي؛  العراق
للمشاركة في منافسات 
ــة بدوري  ــة الثالث اجملموع

أبطال آسيا.
ــتقبال بعثة  كان في اس
ــدد  ع ــي،  العراق ــق  الفري
ــوبي العالقات  ــن منس م
ــة والدولية باالحتاد  العام
ــرة القدم،  ــعودي لك الس
والذين رافقوا البعثة إلى 

مقر إقامتها في جدة.

ــي  ف ــرطة،  الش ــب  ويلع

رفقة  ــة  الثالث ــة  اجملموع
ــي، والدحيل  ــة األهل أندي
ــتقالل  واس ــري،  القط

طهران اإليراني.
ــرى، وصلت  ــن جهة أخ م
ــتقالل  اس ــق  فري ــة  بعث
إلى  الطاجيكي  دوشنبه 
ــار امللك خالد الدولي  مط
ــاركة  للمش ــاض  بالري
ــة  اجملموع ــات  مبنافس
األولى بدوري أبطال آسيا.

يذكر أن استقالل دوشنبه 
ــة  اجملموع ــي  ف ــب  يلع
ــم أندية  ــى التي تض األول
ــباب األهلي  ــالل، وش اله
وآجمك  ــي،  اإلمارات ــي  دب

األوزبكي.

قال أولي جونار سولسكاير مدرب 
ــه يتمنى  إن ــد،  ــتر يونايت مانشس
ــع  ــي م ــون كافان ــتمرار إدينس اس
ــل، بعد  ــم املقب ــادي في املوس الن
ــواي  ــم أوروج ــدف مهاج ــاد ه أن ق
ــوز (٣-١) خارج ملعبه  يونايتد للف
على توتنهام هوتسبير في الدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
ــتعد كافاني (٣٤ عاما)، الذي  ويس
انضم إلى يونايتد من باريس سان 
ــيرته في  ــة مس ــان، ملواصل جيرم
ــله في  ــكا اجلنوبية بعد فش أمري
ــا لتقارير  ــي إجنلترا وفق التأقلم ف

صحفية.
ــى واضحة وأكد  ــن قدراته تبق لك

ــذل  يب ــد  يونايت أن  ــكاير  سولس
ــل محاولة  ــده من أج قصارى جه

اإلبقاء على كافاني.
ــني  الصحفي ــكاير  سولس ــغ  وأبل
ــمال  ــه في ش ــار فريق ــد انتص بع
ــا اجتماعات صادقة.  لندن «عقدن
ــن نريد اإلبقاء  ــرار، نح ال يوجد أس

عليه».
ــروف  ــكاير أن الظ ــح سولس وأوض
غير الطبيعية التي تسببت فيها 
ــد-١٩ كانت صعبة  ــة كوفي جائح
ــتطع أن  على كافاني الذي لم يس

يأتي بأسرته إلى مانشستر.
وأضاف املدرب النرويجي «إنه يفكر 
ــا أتفهم  ــا يريده، وأن ــا حول م ملي
ذلك. يعرف ما أريده، أرغب أن يكون 

ــتاد أولد ترافورد  موجودا هنا في س
ــجل هدفا بضربة رأس طائرة،  يس
ــعور.  ــد أفضل من هذا الش ال يوج
ولذلك لننتظر ونرى ما سيحدث».

ــدا، وأنا  ــعوري جي وتابع «يعرف ش
ــم أمره  ــعوره. لم يحس ــرف ش أع
بعد وأنا أعرف أنه كان عاما صعبا 
على اجلميع لكن بالنسبة لالعب 
وال  ــة  اإلجنليزي ــدث  يتح ال  ــد  جدي
يشعر بالثقافة اإلجنليزية من أجل 
ــدم وجود  ــى الناس وع ــدث إل التح
ــه، كل هذا يدور في  أصدقائه حول

ذهنك إذا كان هذا ما تريده».
ــم  وأمت «إذا قرر االكتفاء بهذا املوس
ــي غاية احلظ  ــنكون ف فقط، فس

لوجوده هنا»

ــة  ــة املؤقت ــة اإلداري ــررت الهيئ ق
 ، ــي،  العراق ــة  الطلب ــادي  لن
استبعاد الالعبني سامال سعيد 
ــق،  ــن الفري ــرمي م ــى ك ومصطف
ــخ التعاقد معهما بشكل  وفس
ــذار نهائي إلى  نهائي، وتوجيه إن

بقية الالعبني. 

وذكر بيان رسمي للنادي، أن اإلدارة 
ــامال ومصطفى،  ــررت إبعاد س ق
لتغيبهما عن التدريبات، وتوجيه 
ــني، من أجل  ــة الالعب ــذار لبقي إن

منع حالة التمرد.
ــددا من الالعبني  ــار إلى أن ع  يش
ــة، أضربوا عن  في صفوف الطلب
ــر صرف  ــبب تأخ ــات بس التدريب

مستحقاتهم املالية.

ــة، أن بطولة كأس  ذكرت تقارير صحفي
اخلليج العربي لكرة القدم (خليجي ٢٥) 

تواجه شبح التأجيل.
ــان» اإلماراتية  ــب صحيفة «البي وبحس
امس االول األحد فإن بطولة خليجي ٢٥ 
تعيش مأزقاً جديداً، مع وجود اجتاه قوي 
لتأجيل البطولة ملدة عام بعدما كان من 

ــمبر  ــرر إقامتها في كانون أول/ديس املق
ــد  تزاي ــى  إل ــان»  «البي ــارت  املقبل.وأش
ــرا لتزامنها  ــل البطولة نظ ــرص تأجي ف
ــن بطولة كأس  ــخة اجلديدة م مع النس
ــي تقام خالل الفترة من األول  العرب، الت
ــون أول ٢٠٢١،  ــمبر / كان ــى ١٨ ديس وحت
ــود  ــاً، ووج ــاً عربي ــاركة ٢٢ منتخب مبش
ــخة  ــى منح تلك النس ــز كبير عل تركي

ــب إقامة  ــن الصع ــرا، وم ــاً كبي اهتمام
ــرة  ــي ٢٥» بعدها مباش بطولة «خليج
ــات  املنتخب ــتعداد  اس ــروف  لظ ــرا  نظ
ــكأس العالم.ومن املقرر عقد اجلمعية  ل
ــج العربي  ــة الحتاد كأس اخللي العمومي
ــان/أبريل اجلاري، من  لكرة القدم ٢٦ نيس
ــن بُعد،  ــال املرئي ع ــالل تقنية االتص خ
ــة خليجي ٢٥،  ــف بطول ــة موق ملناقش
ــتضافة،  بعد اعتذار قطر عن عدم االس
ــة بزيارة  ــة التفتيش اخلليجي وقيام جلن
ــة في األيام  ــة البصرة العراقي إلى مدين
املاضية، لتفقد منشآت ومالعب العراق 

الستضافة البطولة.
ــن  ع ــامل  ش ــر  تقري ــرض  ع ــيتم  وس
ــاع اجلمعية  ــي اجتم ــل اللجنة، ف عم
ــاد العراقي  ــة، ومخاطبة االحت العمومي
لتداركها  ــعياً  باملالحظات، س ــمياً  رس
ــراق الحتضان  ــة الع ــل إعالن جهوزي قب
البطولة املرة الثانية ، بعدما استضافت 
ــخة عام ١٩٧٩، وفي حال عدم  بغداد نس
ــيتم  ــال التجهيزات العراقية، س اكتم
ــاب من جديد  ــف وفتح الب ــم املوق تقيي
أمام الدول الراغبة في االستضافة، بعد 
ــدور، واالعتماد على  ــاء نظام ال أن مت إلغ

نظام ملفات التنظيم.

ــيميوني،  ــو س ــى دييج تلق
املدير الفني ألتلتيكو مدريد، 
ــة ثنائي  ــة مؤملة بإصاب ضرب
ــس  فيليك ــواو  ج ــق،  الفري
ــر، خالل لقاء  ــران تريبيي وكي
ــي إطار  ــال بيتيس، ف ضد ري

اجلولة ٣٠ من عمر الليجا.
ــدو  «مون ــة  ــرت صحيف وذك
ــم  النج أن  ــو»،  ديبورتيف

ــواو فيليكس،  ــي ج البرتغال
ــدد اإلصابة في  ــى من جت عان

الكاحل األمين.
ــتبدال كيران  وأضافت أن اس
ــي الدقيقة ٧٨ من  تريبيير ف
ــاراة بيتيس، جاء ألن  عمر مب
الالعب يعاني من ضربة في 

أسفل الظهر.
ــل مواجهة ريال بيتيس،  وقب
ــد  ق ــد  مدري ــو  أتلتيك كان 
ــاس ليمار،  ــاب توم أعلن غي

ــق، عن  ــط الفري ــب وس الع
املباراة ألنه يعاني من إصابة 
ــبت  عضلية حدثت له الس

املاضي.
ــأن  ب ــة  الصحيف ــت  وختم
ــو مدريد ينتظر إجراء  أتلتيك
على  ــة  الطبي ــات  الفحوص
ــل معرفة  ــني، من أج الالعب
مدى قدرتهم على املشاركة 
ــه  مبارات ــي  ف ــق  الفري ــع  م

املقبلة أمام إيبار.

ــتيانو رونالدو،  ــي كريس ــار البرتغال أث
ــة كبيرة  ــداف يوفنتوس، حال جنم وه
ــاعات املاضية،  ــي الس ــدل ف ــن اجل م
بعدما قام بخلع ورمي قميص اليوفي 
ــى أرض امللعب، عقب نهاية مباراة  عل

جنوى.
اليوفي فاز على جنوى بنتيجة (٣-١)، 
لكن الدون لم يتمكن من وضع اسمه 

في سجالت مسجلي أهداف اللقاء.
ــو  ــا ديلل ــة «الجازيت ــرت صحيف وذك
ــادر صباح  ــبورت»، في عددها الص س
ــدو  رونال ــب  غض أن  ــني،  اإلثن ــوم  الي
ــجيل  ــى تس ــه عل ــدم قدرت ــاء لع ج

ــاراة. وأضافت أن  ــالل املب ــدف خ أي ه
كريستيانو بعد أن قام بإلقاء قميص 
ــام بتوجيه  ــى األرض، ق يوفنتوس عل
ــة خلع  ــات حلائط غرف ــض اللكم بع
املالبس، في محاولة منه إلنهاء حالة 
الغضب التي تسيطر عليه، ثم ذهب 

لالستحمام وذهب في صمت.

وتابعت أن رونالدو من أجل أن يبقى في 
ــيطلب  يوفنتوس بالفترة املقبلة، س
بعض الضمانات، وأبرزها أنه سيبقى 
ــادي بالتعاقد مع صفقات  ــام الن إذا ق
ــيرة في الوقت ذاته  مميزة وكبيرة، مش
ــتطيع ضمان ذلك  إلى أن النادي ال يس

بالوقت احلالي.

RU@ÔvÓ‹Å@—ÓÓöni@Òäñj€a@’ß@Ú‡«aÖ@ÚflÏÿßa@ZÔ‡√bÿ€a

 وكاالت / 
 وكاالت / 

 وكاالت / 

 وكاالت / 

 بغداد / 



عمان / وكاالت / البينة الجديدة 
ــل االردني امللك  منذ اعلن العاه
ــبوع املاضي  عبداهللا الثاني االس
ــر  ــقيق االمي ــر الش ــاه غي ان اخ
حمزة «في قصره وحتت رعايتي» 
ــر حمزة  ــأن االمي ــاد اعتقاد ب س
ــة، لكن  ــع لالقامة اجلبري يخض
اشارات جديدة تدل على التوجه 
نحو اجراء محاكمة علنية لولي 
«التآمر». السابق بتهمة  العهد 
ــدة  وال ــن  م ــاؤالت  تس ــرت  وأثي
االمير حمزة امللكة نور احلسني، 
ــات املتحدة  ــي الوالي ــة ف املقيم
ــه واعربت األمم  ــروف إقامت عن ظ
املتحدة عن القلق بشأن احتمال 
ــاز منزلي  ــر الحتج ــرض األمي تع
ــالف  ــر الواقع».اخل ــم األم «بحك

ــار أزمة غير  ــك واألمير أث بني املل
مسبوقة سرعان ما خرجت إلى 
املأل. وتضمنت انتقادات لطريقة 
ــان األمير تلتها  احلكم على لس
ــالة  الرس «مصاحلة عائلية» ثم 
التي وجهها العاهل األردني إلى 
ــزة  ــر حم ــع األمي مواطنيه.يتمت
ــاط  ــعة في اوس ــعبية واس بش
ــات األطراف  ــائر ومحافظ العش
ــداء لدى  ــه أص ــت انتقادات ولقي
احلركة االحتجاجية التي تطالب 
ــة  ــية جذري ــات سياس بإصالح
ــاد.لكن أجهزة  ومكافحة الفس
ــى الرأي  ــررت األحد ال ــم م احلك
العام مؤشرات إلى ان األمير كان 
ــى االنقالب  ــعى عن قصد إل يس
ــم وان محاكمته ورمبا  على احلك

تبقى مسألة وقت.وقال  سجنه 
ــد اخليطان  ــي فه ــب االردن الكات
ــى اجهزة  ــني ال ــن املقرب ــو م وه
ــم، في مقال «كان االعتقاد  احلك
ــة عملوا  ــأن رموز الفتن ــي ب األول
ــر لتحقيق  ــف األمي ــى توظي عل
ــات  املعلوم ــن  لك ــم،  مآربه
االستخبارية التي جرى جمعها 
ــهر تشير بوضوح  على مدار أش
إلى دور مختلف لألمير، وانخراط 
ــات التحضير  ــي عملي ــل ف كام
ــاعة الصفر».في املقال الذي  لس
اليومية  الغد  ــرته صحيفة  نش
ــل نبرة  ــس االول االحد ويحم ام
ــر معتادة على احد  هجومية غي
ــمية، كتب  افراد العائلة الهاش
ــغ الوهم حدا  ــان «لقد بل اخليط

ــترط األمير  ــا اش ــا عندم جنوني
ــراف  ــادة اجليش واإلش ــي قي تول
ــة ليتوقف  ــى األجهزة األمني عل
ــاطاته املناوئة للحكم،  عن نش
ــتوري  ــارخ لنص دس ــي حتد ص ف
ــح وصريح».وتزامنت مقالة  واض
اخليطان مع ما نشرته صحيفة 
ــز االميركية ايضا،  ــورك تامي نيوي
ــأن طلب  ــال عن مصادرها بش نق
ــه امللك.وقال  ــذي رفض ــر ال االمي
ــس  ــس مجل ــو رئي ــان وه اخليط
ــول  ــة املم ــون اململك ادارة تلفزي
ــر حمزة  ــة ان األمي ــن احلكوم م
ــاء اللقاء على  ــور انته «حرص ف
إرسال التسجيل الصوتي خلارج 
ــم عن  ــلوك ال ين ــي س ــالد، ف الب
وال  ــمية،  الهاش احترام ملكانته 

لكونه ضابطا سابقا في اجليش 
ــاؤالت  أثار تس ــر ما  العربي».أكث
ــأن «املؤامرة» هي  الرأي العام بش
العالقة املفترضة وغير املعقولة 
حتى االن بني االمير حمزة ورئيس 
ــم  ــابق باس الديوان امللكي الس
ــا  ــق عليه ــي علّ ــوض اهللا، الت ع
ــف  «ستكش ــال  قائ ــان  اخليط
ــن للمصالح  ــع كيف ميك الوقائ
ــام أن جتمع  ــات واألوه والطموح
ــزة  حم ــر  الطرفني».ولألمي ــني  ب
وعوض اهللا توجهات متباعدة في 
ــن دور احلكومة  ــتى، م قضايا ش
في االقتصاد وتأثير العشائر في 
ــى القضية  ال ــة احلكم  منظوم
الفلسطينية وتبعات تسويتها 

على األردن. 

 وتابع بالقول إن إيران «حتتفظ بحق الرد 
على التعرض ملفاعلها»، وفقا ملا نقلته 
ــاء «فارس»  ــة أنب ــم» ووكال ــاة «العال قن
اإليرانيتان.وكان املتحدث باسم منظمة 
الطاقة الذرية اإليرانية بهروز كمالوندي 
قد صرح بأن شبكة توزيع الكهرباء في 
ــادث فجر  ــز» تعرضت حل ــأة «نطن منش
ــرية أو  ــوع إصابات بش ــد، نافيا وق األح
تلوث إشعاعي نتيجة للحادث. وأضاف 
ــباب  أن «التحقيقات جارية ملعرفة األس
ــيتم اإلعالن  ــادث، وس ــى احل ــة إل املؤدي
ــت وكالة  ــت الحق».ونقل ــي وق ــا ف عنه
«فارس» عن رئيس الفريق الفني املعني 
بالتحقيق في احلادث، قوله إن «التقارير 
ــائل اإلعالم  ــض وس ــرتها بع ــي نش الت
ــباب احلادث ليست  األجنبية بشأن أس
ــة وال تعتمد على  ــة إعالمي ــوى ضج س
ــق على أرض الواقع». وأضاف أن  أي حقائ

ــيطلع  ــه يدرس عدة احتماالت وس فريق
الرأي العام على كل املعلومات املطلوبة 
ــن  ــادث. و أعل ــبب احل ــد س ــب حتدي عق
ــم منظمة الطاقة الذرية  املتحدث باس
ــس  ام ــدي،  ــروز كمالون به  ، ــة،  اإليراني
ــع في مجمعا  ــد، أن حادثا وق االول األح
ــأة نطنز  لتخصيب اليورانيوم في منش
ــراء احلادث،  ــات وقعت ج ــا أال إصاب مبين
ــرائيلية  ــات إعالمية إس ــط تلميح وس
عن استهداف عسكري للمحطة. وقال 
كمالوندي في تصريحات نقلتها وكالة 
ــع  ــاء إن «مجم ــمية لألنب ــارس الرس ف
ــب  ــن لتخصي ــدي روش ــهيد احم الش
ــز تعرض حلادث فجر  اليورانيوم في نطن
ــدم وقوع  ــدا على ع ــوم االحد، مؤك الي
اصابات بشرية او تلوث اشعاعي نتيجة 
للحادث»، وفقا لفارس.وأضاف املتحدث 
باسم املنظمة حول احلادثة نفسها في 

«التحقيقات جارية  تصريحات لفارس: 
ــى احلادث،  ــة ال ــباب املؤدي ــة االس ملعرف
ــي وقت الحق»،  ــيتم االعالن عنها ف وس
ــق  ــدر تعلي ــم يص ــد تعبيره.ول ــى ح عل
ــة، لكن  ــرائيلي حول احلادث ــمي إس رس
ــل هيئة  ــمعون آران، مراس الصحفي ش
ــرائيلية أعاد نشر تصريحات  البث اإلس
ــح الصحفي  ــني أمل ــي ح ــدي ف كمالون
ــرائيل تقف خلف  ــني أن إس ــدي كوه إي
احلادثة.وكتب كوهني عبر صفحته على 
ــم  ــع تويتر: «عاجل: مت اعطاب قس موق
ــاز النووي باعتراف  ــر من مفاعل نط كبي
ــه. ــب قول ــهم»، حس ــني انفس االيراني
ــد من صحة  ـــCNN التأك ــن ل ولم يتس
ــس اإليراني  ــات. وقال الرئي هذه املعلوم
ــي، إن  ــبت املاض ــي، الس ــن روحان حس
اخملاوف بشأن األنشطة النووية اإليرانية 
ــى  ــون إل ــم يتحدث ــة، وإنه ــر معقول غي
ــف أفعالهم  ــم واألمريكيني لوق «العال
ــاف روحاني: «لقد  ــر القانونية».وأض غي
ــول الذي  ــر املعق ــق غي ــس القل كان نف
ــة ملدة  ــة اإليراني ــب لألم ــبب املتاع يس
ــى  ــدث إل ــا نتح ــا زلن ــا وم ١٥ أو ١٦ عامً
ــف أفعالهم  ــني لوق ــم واألمريكي العال
ــة وإذا لم يكن هذا التصور  غير القانوني
ــي أذهانهم، فإننا لن  اخلاطئ موجودًا ف
ــاكل».وأدلى روحاني  منضي في هذه املش
ــف عن  ــل الكش ــي حف ــه ف بتصريحات
اإلجنازات النووية للبالد في اليوم الوطني 
النووية،  ــا  للتكنولوجي ــر  اخلامس عش
بحسب موقعه الرسمي على اإلنترنت.

ــاملة  ومضى يقول إن خطة العمل الش
ــت  أعط ــووي)  الن ــاق  (االتف ــتركة  املش
ــة  ــل للصناع ــي الكام ــع القانون الوض
ــة النووية  ــة، وأن الطاق ــة اإليراني النووي
ــلمية، مبا  ــتخدامات الس اإليرانية لالس
ــة والزراعة والطب  في ذلك في الصناع
ــة والكهرباء.وقال روحاني: «أكرر  والطاق
ــة اإليرانية  ــطة النووي ــع األنش أن جمي
ــا قال  ــة. وكم ــراض مدني ــلمية وألغ س
املرشد األعلى للثورة اإلسالمية آية اهللا 
ــيد علي خامنئي مرارًا، فإن النظام  الس
ــعي  ــالم يحظر الس ــي في اإلس القانون
وراء األسلحة التي تشكل خطرًا كبيرًا 
ــت رفض متحدث  ــى اجملتمع». في وق عل

باسم وزارة اخلارجية األمريكية التعليق 
على احلادث الذي أعلنت إيران عن وقوعه 
في منشأة «نطنز» النووية، فجر األحد، 
ــة الذرية  ــه رئيس منظمة الطاق ووصف
ــووي».ورداً على  ــه «إرهاب ن ــة بأن اإليراني
إعالن الرئيس اإليراني حسن روحاني عن 
ــدة لتخصيب  ــرد مركزي جدي أجهزة ط
ــدث  ــال املتح ــز، ق ــي نطن ــوم ف اليوراني
ــم اخلارجية األمريكية إن «إعالنات  باس
ــر الوكالة  ــك تقري ــة وكذل ــران النووي إي
الدولية للطاقة الذرية بشأن حترك إيران 
الستعادة اليورانيوم اخملصب من الوقود 
ــا البحثي هي  ــردة ملفاعله ــي اخل املعدن
اخلطوة األحدث في سلسلة طويلة من 
اخلطوات التي اتخذتها إيران في انتهاك 
ــاملة  الش ــل  العم ــة  خط ــات  اللتزام
ــاف:  النووي)».وأض ــاق  (االتف ــتركة  املش
ــة  ــى أهمي ــورات عل ــذه التط ــد ه «تؤك
ــية احلالية لتحقيق  جهودنا الدبلوماس
ــة العمل  ــة لالمتثال خلط ــودة متبادل ع
ــكك  ــتركة، لكنها تش ــاملة املش الش
ــة». وتابع  ــران بهذه العملي في التزام إي
ــن أن احملادثات  ــى الرغم م ــول: «عل بالق
ــاك أيام صعبة  ــي مراحلها األولى وهن ف
مقبلة، فإن املناقشات كانت خطوة في 
ــم  االجتاه الصحيح».ودعا املتحدث باس
اخلارجية األمريكية إيران إلى «الكف عن 
ــد». وقال إن «الواليات  املزيد من التصعي
ــدم امتالك  ــة بضمان ع ــدة ملتزم املتح
ــالح نووي على اإلطالق، ونحن  إيران لس
ــيق  بالتنس ــية،  الدبلوماس أن  ــد  نعتق

ــركائنا اإلقليميني، هي  مع حلفائنا وش
ــل طريق لتحقيق هذا الهدف». من  أفض
ــرائيلي  ــه اعتبر رئيس الوزراء اإلس جانب
ــد، أن مكافحة  ــو، األح ــني نتنياه بنيام
ــة  «مهم ــووي  الن ــا  وبرنامجه ــران  إي
ــه أن  ــة»، مؤكدا في الوقت نفس عمالق
إسرائيل أصبحت قوة إقليمية وعاملية.

ــمي لرئيس الوزراء  ــاب الرس وأفاد احلس
اإلسرائيلي على «فيسبوك»، أن نتنياهو 
أقام «مراسم رفع كأس خمر في مقرات 
قيادة األجهزة األمنية، املوساد والشاباك 
ــبة حلول  ــاع، وذلك مبناس ــش الدف وجي
ــتقالل الـ٧٣ لدولة إسرائيل». عيد االس

ــران  إي ــة  «مكافح إن  ــو  نتنياه ــال  وق
ــج النووي  ــة البرنام ــا ومكافح وأتباعه
ــي، هي مهمة  ــلح اإليران اإليراني والتس
ــم اليوم ال يعني  عمالقة. والوضع القائ
ــيكون الوضع غدا».وأضاف:  أن هكذا س

ــرح ما قمنا به  ــن الصعب للغاية ش «م
ــرائيل، وهو التحول من عجز تام  في إس
ــعوب، إلى  ــم يكن مثله في تاريخ الش ل
قوة عاملية قد أجنزناها هنا. نحن نشكل 
ــة بالتأكيد، ولكن في معان  قوة إقليمي
ــكل أيضا قوة عاملية».وتابع  معينة نش
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بالقول: «أمتنى 
جلميعنا أنكم ستستمرون املضي قدما 
على هذا الدرب وأنتم ستواصلون مسك 
ــي يدكم».وجاءت  ــيف امللك دافيد ف س
ــالن إيران  ــو بعد إع ــات نتنياه تصريح
ــبكة الكهرباء  ــن وقوع حادث في ش ع
ــب  ــة لتخصي ــز» النووي ــأة «نطن مبنش
ــائل إعالم  ــوم، فيما ذكرت وس اليوراني
إسرائيلية نقال عن مصادر مسؤولة لم 
تكشف هويتها إن املوساد اإلسرائيلي 
ــاعات فقط  ــف وراء احلادث.وبعد س يق
ــني عن  ــؤولني اإليراني ــالن املس ــن إع م

ــال رئيس  ــأة نطنز، ق ــادث في منش احل
ــي  ــف كوخاف ــرائيلي أفي األركان اإلس
ــرائيلية في جميع  ــات اإلس إن «العملي
ــرق األوسط ليست مخفية  أنحاء الش
ــا  ــم يراقبونن ــداء. إنه ــني األع ــن أع ع
ــرون بعناية في  ــدرات ويفك ــرون الق وي
ــت هيئة اإلذاعة  ــا قال خطواتهم».فيم
ــد، نقال  ــس االول األح ــرائيلية، ام اإلس
ــتخباراتي إن الضرر الذي  عن مصدر اس
ــز، «يعيد  ــأة نطن ــا منش ــت له تعرض
ــى الوراء». وان  ــدرات طهران النووية إل ق
ــيمة بأجهزة  الهجوم أحلق أضرارا جس
ــة واجلديدة على  ــزي القدمي الطرد املرك
ــواء.فيما وصفت طهران احلادث  حد س
ــن دون اتهام  ــي» م ــل اإلرهاب ـــ «العم ب
جهة معينة،  بعدما أعلنت السلطات 
ــهدت  ــأة ش ــابق، أن املنش في وقت س
ــار الكهربائي» لم  ــي التي ــا ف «انقطاع
ــة  منظم ــس  رئي ــببه.وقال  س ــرف  يع
ــي أكبر  ــة، عل ــة اإليراني ــة الذري الطاق
ــون  ــه التلفزي ــان نقل ــي بي ــي، ف صاحل
ــالمية  ــة االس ــمي، إن «اجلمهوري الرس
ــذا العمل الذي ال  ــران، إذ تندد به في إي
طائل منه، تشدد على ضرورة أن يواجه 
اجملتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة 
ــطة  ــاب ضد األنش ــذا اإلره ــة ه الذري
ــابق نقلت وكالة  النووية» وفي وقت س
ــم جلنة  أنباء «فارس» عن املتحدث باس
ــورى اإليراني  ــي مجلس الش الطاقة ف
قوله إن «احلادث، يشتبه أن يكون عمال 

تخريبيا واختراقا».
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وصف رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية علي أكبر صاحلي احلادث الذي وقع في شبكة الكهرباء مبنشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم، فجر 

األحد، بأنه «إرهاب نووي»، مؤكدا أن بالده «حتتفظ بحق الرد»، وذلك قبل إعالن نتائج التحقيق في أسباب احلادث.وقال صاحلي إن «اجلمهورية 

اإلسالمية اإليرانية، بينما تدين هذه اخلطوة الفاشلة، تؤكد على ضرورة تعامل اجملتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع هذا اإلرهاب 

النووي، وحتتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات ضد مرتكبيه واآلمرين واملنفذين».وأضاف صاحلي: «ما حدث في مفاعل نطنز يظهر فشل معارضي 

التطور الصناعي والسياسي في منع التطور الكبير للصناعة النووية من جهة واملفاوضات الناجحة لرفع احلظر اجلائر»،

متابعة / البينة اجلديدة

باريس / وكاالت / البينة الجديدة 
نددت احلكومة الفرنسية األحد بتشويه جدران 
مركز ثقافي إسالمي في غرب فرنسا بشعارات 
ــوم على  ــت إن الهج ــالم وقال ــة لإلس مناهض
تبت  ــى اجلمهورية.وكُ ــلمني هو هجوم عل املس
ــتخدم  ــالء على جدار مبنى يس العبارات بالط
ــهر  ــع اقتراب ش ــة رين م ــي مدين ــى ف كمصل
ــوم الثالثاء. ــا الي ــذي يبدأ في فرنس ــان ال رمض
ــان إنه اعتداء  ــر الداخلية جيرار دارمان وقال وزي
ــلمني  مقزز على حرية االعتقاد الديني وإن املس
ــم بها أي  ــة ذاتها التي تنع ــتحقون احلماي يس
ــا.وقال دارمانان  ــرى في فرنس ــة دينية أخ طائف
ــلمني  بعد زيارته للمكان «الهجمات على املس
هي هجمات على اجلمهورية».ومن بني العبارات 
ــالء على املبنى «الكاثوليكية  التي كتبت بالط
ــز  املرك ــلمة».ووصف  لألس و»ال  ــة»  الدول ــن  دي
ــالمية، الذي يعد أحد  ــي للديانة اإلس الفرنس
ــلمني في  ــية املمثلة للمس ــات الرئيس الكيان
فرنسا، الواقعة بأنها «عدوان ال يحتمل».وكتب 
املركز في تغريدة على تويتر «مع اقتراب رمضان 
ــلمني  وفي ظل تنامي األفعال املناهضة للمس
ــالمية  ــة اإلس ــي للديان ــز الفرنس ــث املرك يح
ــا على التحلي باليقظة». املسلمني في فرنس

ــالمي  ــي الهجوم على املركز الثقافي اإلس ويأت
ــي  ــع الفرنس ــل اجملتم ــدل داخ ــم ج ــي خض ف
ــني املتطرف  ــرف الديني واليم ــوص التط بخص
ــدات بتنفيذ هجمات ضد  الذي بدا يوجه تهدي
ــلمني واملهاجرين.واألسبوع املاضي طلبت  املس
ــا  ــة ملكافحة اإلرهاب في فرنس ــة العام النياب
ــة ميينية  ــن مجموع ــعة أعضاء م ــة تس إحال
ــم منظمة  ــها اس متطرفة أطلقت على نفس
ــتبه بتخطيطها لالعتداء  ــري يش اجليش الس
ــة. ــى احملكم ــلمني إل ــيني أو مس ــى سياس عل
ــات أخرى تتعلق  ــري منذ ٢٠١٧ أربعة حتقيق وجت
مبكافحة اإلرهاب على األقل مرتبطة بتخطيط 
ــت  عنف.والتفت ــال  ألعم ــرف  املتط ــني  اليم
ــكل متأخر لعنف  ــية بش ــلطات الفرنس الس
ــني املتطرف ومخططات إرهابية كان ينوي  اليم
ــنها على نطاق واسع بينما كانت منشغلة  ش
ــالمي»  ــميه «التطرف اإلس في مالحقة ما تس
ــة دموية تعرضت لها  ــى إثر اعتداءات إرهابي عل
على مدى السنوات القليلة املاضية حني قتلت 
مجموعة من املتطرفني موالية لتنظيم الدولة 
ــرين الثاني ٢٠١٥ املئات في  ــالمية في تش اإلس
ــي القضية التي  ــقة ف هجمات متزامنة ومنس

باتت تعرف بخلية باريس.

القاهرة / وكاالت / البينة اجلديدة
 أكد وزير اخلارجية املصري، سامح 
أن  ــد،  األح االول  ــس  ام ــكري  ش
«اخلط األحمر» الذي رسمته بالده 
في ملف سد «النهضة» اإلثيوبي 
ــل في «حدوث ضرر لها».جاء  يتمث
ذلك في مداخلة هاتفية لشكري 
ــرة والناس»  ــة «القاه ــع فضائي م
ــب املوقع  ــة (خاصة)، بحس احمللي
ــوم  «الي ــة  لصحيف ــي  اإللكترون
شكري  (خاصة).وأضاف  السابع» 
ــري عبد الفتاح  ــس املص أن «الرئي
ــي عندما حتدث عن اخلط  السيس
ــن حدوث  ــدث ع ــو حت ــر فه األحم
ــاس بحصة مصر  الضرر بأي مس
من املياه».وفي أقوى لهجة تهديد 
ــي، في  ــس أبابا، قال السيس ألدي
ــل  ــاه الني ــي، إن «مي ٣٠ آذار املاض
خط أحمر، ولن نسمح باملساس 
ــاس  وأي مس ــة،  املائي ــا  بحقوقن
ــه رد فعل  ــيكون ل ــاه مصر س مبي
يهدد استقرار املنطقة بالكامل».
ــي فإن امللء  ــكري «بالتال وتابع ش

الثاني (للسد باملياه) في حد ذاته 
ــه ضرر فهو أمر  ــم يترتب علي إذا ل
الثاني  امللء  فإن  محمود».بالتالي 
ــد ذاته إذا لم  ــد باملياه في ح للس
يترتب عليه ضرر فهو أمر محمود 
ــى امللء  ــا عل ــس أباب ــر أدي ، وتص
ــل، حتى لو  ــي متوز املقب الثاني، ف
لم تتوصل إلى اتفاق ثالثي بشأن 
ــل األزرق،  ــد الواقع على الني الس
ــر النيل. ــد الرئيس لنه وهو الراف

واخلرطوم  القاهرة  بينما تتمسك 
بالتوصل أوال إلى اتفاق، للحفاظ 
على منشآتهما املائية واستمرار 
ــنوية من  ــا الس ــق حصتهم تدف
ــكري  ش ــتدرك  النيل.واس ــاه  مي
ــد) يؤكد  «لكنه (امللء الثاني للس
ــت اجلانب اإلثيوبي  مرة أخرى تعن
ــاذ إجراءات  ــتمراره على اتخ واس
أحادية خارج نطاق القانون الدولي 
واألعراف املتصلة باألنهار الدولية 
ــى أنه  ــدد عل ــرة للدول».وش العاب
«إذا وقع ضرر ستتخذ دول املصب 
ــراءات  اإلج ــودان)  والس ــر  (مص

ــة أمنها القومي  الكفيلة بحماي
ــع أي تصرف  ــي، والتعامل م واملائ

غير مسؤول من قبل إثيوبيا».
ــا أن نعمل حلماية  وأردف «توقعاتن
أمننا القومي باتخاذ كل اإلجراءات 
ــه  ــتعداد، وفى الوقت نفس لالس
من الضروري تقييم األمور بشكل 
واقعي، وال نتخذ إال اإلجراءات التي 
ــا، وال نعطى  ــب في مصلحتن تص

ــؤول  ــراء غير مس ــز ألى إج أي حي
ــكري أن  من قبل إثيوبيا».وأكد ش
ــركان على  ــودان يتح «مصر والس
ــف اجملتمع  ــة األصعدة لتعري كاف
الدولي مبا وصلت إليه املفاوضات، 
حتى يكون معلوما لدى الشركاء 
ــف املصري  ــا هو املوق ــني م الدولي
والسوداني، والعزم على التصدي 
ــي  دولت ــى  عل ــع  تق ــرار  أض ألى 

ــال وزير  ــن جانب اخر ق املصب».م
اخلارجية املصري سامح شكري ، 
ــة أجرتها معه وكالة  خالل مقابل
ــية عشية زيارة وزير  «تاس» الروس
اخلارجية الروسي سيرجي الفروف 
ــى القاهرة امس  االثنني إن بالده  إل
تتوقع أن تلعب روسيا دورا إيجابيا 
في تسوية أزمة سد النهضة مع 

إثيوبيا.

طهران / وكاالت / البينة الجديدة

ــار احملافظني  ــل الصراع بني تي  دخ
في إيران الذي يهيمن على البرملان 
ــود  يق ــذي  ال ــني  اإلصالحي ــار  وتي
ــا جديدا، حيث  احلكومة منعطف
حتتدم املواجهة قبل أشهر قليلة 
من االنتخابات الرئاسية املصيرية 
ــت ذاته  ــي الوق ــتحدد ف والتي س
ــار عالقات إيران اخلارجية ومن  مس
ــووي  ــاق الن ــار االتف ــا مس ضمنه
ــدّ وجذب  العالق في مفاوضات ش
بني طهران وواشنطن بال مؤشرات 
على عودة قريبة للطرفني لالتفاق 

املوقع مع القوى الست الكبرى في 
٢٠١٥.وفي أحدث حلقة من حلقات 
الصراع احملتدم على السلطة بني 
املتشددين واملعتدلني، وجه البرملان 
ــن  ــي اتهامات للرئيس حس اإليران
ــني التي  ــل القوان ــي بتجاه روحان
ــت وكالة فارس  مررها اجمللس.وقال
ــن ٢٣٥  ــاء إن ١٩٠ م ــة لألنب اإليراني
مشرعا احلاضرين جللسة البرملان، 
ــه االتهامات  صوتوا لصالح توجي
ــر املزيد  ــن دون أن تذك ــي، م لروحان
ــرى مراقبون ثمة  من التفاصيل.وي
ــتئناف  ــني التصويت واس ــة ب صل
ــات النووية في فيينا التي  املفاوض

ــطا مع العدو  رمبا تتطلب حال وس
ــات  الوالي ــني،  للمحافظ ــدود  الل
ــتأنف  ــرر أن تس ــن املق املتحدة.وم
ــبوع  األس ــنطن  وواش ــران  طه
ــرة  ــات غير مباش ــة محادث القادم
في فيينا يتوسط فيها األوروبيون 
من أجل تقريب وجهات النظر بني 
ــف التوتر وتذليل  الطرفني وتخفي
ــا لالتفاق  ــات أمام عودتهم العقب
ــحبت منه إدارة  ــووي الذي انس الن
ــابق دونالد  الرئيس األميركي الس
ترامب في ايار ٢٠١٨ وأعادت مبوجب 
هذه اخلطوة فرض عقوبات قاسية 
ــت قصير من  ــد وق ــى إيران.وبع عل

فوزهم في االنتخابات التشريعية 
في شباط ٢٠٢٠ اذار تيار احملافظني 
بقيادة املرشد األعلى علي خامنئي 
ضغوطا شديدة الستدعاء روحاني 
ــة  نهاي ــي  ف ــه  لدفع ــي)  (اصالح
إلى تقدمي استقالته.وكان  املطاف 
ــابيع  ــم قبل اس ــد اته ــي ق روحان
ــددين  ــة من وصفهم باملتش قليل
ــع العقوبات على إيران  بعرقلة رف
ــا دوليا، موضحا انه  وزيادة عزلته
لوال مواقف البعض منهم لكانت 
ــول  رفعت.ويق ــد  ق ــات  العقوب
ــس اإلصالحي  ــون إن الرئي احملافظ
ابتعد باجلمهورية اإلسالمية عن 

أهدافها األيديولوجية بسياسات 
مؤيدة للغرب واتفاق فيينا النووي 
ــا يتهم روحاني  ــام ٢٠١٥ ، بينم ع
املتشددين في البرملان بالتضحية 
ــل  أج ــن  م ــة  الوطني ــح  باملصال
ــلطة  ــات محلية على الس صراع
املقررة  الرئاسية  االنتخابات  قبل 
ــا لن يكون  ــران ٢٠٢١.ورمب في حزي
ــه قادرا على خوض  روحاني نفس
ــد أن  ــرى بع ــرة أخ ــات م االنتخاب
ــي املنصب، فيما  قضى واليتني ف
يسعى املتشددون لتقليص فرص 
ــن في  ــني آخري ــحني معتدل مرش

الفوز.
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ــاء جنار، في  افتتحت هيف
ــون  ــري رؤى ٣٢ للفن جالي
ــرض  مع األردن،  ــان،  عم
فيه  ويشارك  «روحانيات» 
ــني  عراقي ــني  فنان ــة  أربع
ــي،  احلديث ــارث  ح ــم:  ه
ــد، وعماد  ــم محم وجاس
ــي العبادي.  ــر، وعل الظاه
االثنني.  وذلك صباح امس 
ــى  ــرض حت ــتمر املع ويس
ــار،  آي  ٢٠ ــس  اخلمي ــوم  ي
ــري  اجلالي ــح  ويفت  .٢٠٢١
أبوابه الستقبال املهتمني 
واملهتمات بالفنون ما بني 
ــاً وحتى  ــعة صباح التاس
ــاءً، ما عدا  ــة مس اخلامس
أيام اجلمعة.ويضم املعرض 
ــات  ــا لوح ــالً منه ٧٣ عم

ــة  ــروف العربي ــف احل توظ
ــاليبها  ــي تختلف أس الت
ــا  ومحاوالته ــا،  ورؤيته
ــم جديدة  ــدمي مفاهي لتق
وطاقاتها  ــروف  احل ــذه  له
ــن  ــيما م ــة، ال س الكامن
التي تعانق  ــوان  األل خالل 
ــى  إل ــي  لتضف ــروف  احل
ــاداً  أبع ــط  اخل ــة  جمالي
منحوتات  ــك  وكذل أخرى. 
التي  الظاهر  الفنان عماد 
ــة  إيجابي ــة  ــز بطاق تتمي
ــب الروحاني  تعكس اجلان
أعماله.الفنان حارث  ــي  ف
ــي ولد في  ــام احلديث هش
بغداد سنة ١٩٧٣، ظهرت 
ــذ  من ــة  الفني ــه  موهبت
ــم  ــر حيث قام برس الصغ
ــن اجلداريات  ــدد كبير م ع
منذ عام ١٩٩١. درس اخلط 

ــة الفنون  العربي في كلي
اجلميلة جامعة بغداد من 
حاصل   .١٩٩٤-١٩٩٨ ــام  ع
ــهادة من جمعية  على ش
ــني  العراقي ــني  اخلطاط

ــة  مهن ــة  ممارس ــه  تخول
ــام ١٩٩٦  ــط العربي ع اخل
ــهادة من  ــل على ش حاص
ــي  العراق ــات  اخملطوط دار 
ــم وصيانة اخملطوط  بترمي

ــب  انتخ  .١٩٩٨ ــام  ع
ــة  ــة االداري ــوا للهيئ عض
ــني  ــة اخلطاط ــي جمعي ف
ــز العام  ــني – املرك العراقي
ــى  ــل عل ــام ٢٠٠١. حص ع

ــة  دائم ــة  ــة فخري عضوي
ــني  ــة اخلطاط ــي جمعي ف
االردنيني عام ٢٠٠٢. حصل 
ــة اخلط  على اجازة ممارس
العربي من االستاذ عباس 
 .٢٠٠٧ ــام  ع ــدادي  البغ
حصل على جوائز تقديرية 
في مهرجان بغداد العاملي 
والزخرفة  ــي  العرب للخط 
االسالمية منذ عام ١٩٩٦-

٢٠٠٢. تتلمذ على يد كبار 
ــاتذة اخلط العربي في  أس
ــور  الدكت ــا  وهم ــم  العال
واالستاذ  ابراهيم  سلمان 
ــام  البغدادي.أق ــاس  عب
سبعة معارض شخصية 
في العراق واألردن. وشارك 
ــن املعارض  ــي العديد م ف
ــراق  الع ــي  ف ــة  اجلماعي

واألردن وأميركا وكندا.

سامية خليفة 
ــائحُ في أرجائِكَ  ــاءُ وأنا الكوكبُ السّ إنَّكَ الفض
ــاسِ من  ــتعطفُ مجرى األنف ــكَ يس ــومُ حولَ يح
ــاحُ ؟لِمَ  ــكَ الرِّي ــا تل ــلَّطُ علين ــمَ تس لِ ــكَ فَ رحابِ
ا ؟إن أتاني  غدرُ  العاصفةُ ترومُ أنْ ترميَني عنكَ بعيدً
ننيَ بفأسٍ ليقطعَ عن جذوري قدرةَ التَّشبُّثِ  السّ
ــدرَ بغدرٍ  ــأقتنصُ فيه الغ ه أو ال بل س ــأتصيَّدُ س
ــال باملرصادِ ،إن  ــأكونُ له جنديّا باس أكبرَ منهُ س
امِ بلقاحٍ يقتلُ فيروس عشقي   أتاني جبروتُ احلكّ

ــتحكمَ بروحي فذاك  يخافونَه ويهابونه وقد اس
ــأحيا فيه سنبلةً تنافسُ سطوعَ  وطني الذي س
ا عن أنفِ جبروتِهم .  ا رغمً ــمسَ ضوءًا وبريقً الشَّ
وطني أراه كمبنى أنهكتْهُ زالزلُ املؤامراتِ ومكائدُ 
ــدينَ وقد استعدَّ لالنهيار أراكَ وطني تنزفُ  املفس
ا لن أستسلمَ ،اعلم أنَّك إن  دً وأنا املمتلئةُ بكَ وجْ
أمسيتَ آيالً للسقوطِ فهأنذا سأكونُ رهنَ ندائِكَ 
سأمنو نخلةً بني أنقاضِ التَّمني سأقلِّمُ األغصانَ 
مودِ لعلَّ الغيومَ حتملُ  ــجرةِ الصُّ اليابسةَ من ش

ــاتُ العطشِ  ــا تقرُّح ــذورُ أثخنتْه ــا اجل غيثًا،حقّ
ــرينَ أن  ــزةَ القرنِ احلادي والعش ــدكِ يا معج أناش
، أن حتلّي علينا  ــماءِ ــرَّبي من بنيِ منافذِ السَّ تتس
ــني  ــةِ املتربّص ــنيَ بلعن ــنُ املمسوس ــةً نح ضيف
. األرضُ  ــةِ إليكِ ــيطانيّنيَ ،نحنُ  بأمسِّ احلاج الش
ــا بركتَكِ ،األرضُ  ــكِ راجيةً أنْ متنحيَه تتضرَّعُ إلي
ــتْ ثمرةً عفنةً ،نالَ وطني من تلكَ العفونةِ  أمس
ــلُ على خريطةِ األرْضِ  ــزءَ األكبرَ رغمَ أنَّهُ ال ميثِّ اجل

. أكثرَ من طيفٍ لذرَّةٍ
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ــوم  بي ــال  االحتف ــبة  مبناس
ــارك قصر  العاملي ش ــرح  املس
والفنون في محافظة   الثقافة 
ــي هذه االحتفاالت  الديوانية ف
ــة  الديواني ــظ  ــور محاف بحض
ــني  العراقي ــني  الفنان ــب  ونقي
املركز العام الدكتور جبار جودي 

ــرحيي  باالضافة لعدد من مس
ــات.  احملافظ ــة  وبقي ــداد  بغ
ــيد  بالنش ــل  احلف ــق  وانطل
ــض من  ــي وبع ــي العراق الوطن
كلمات التهنئة واملباركة بهذا 
ــط الديوانية ونقيب  اليوم حملاف
ثم  الضيوف.  ــض  وبع الفنانني 
ــرحيات  ــن املس ــدد م ــدمي ع تق
الشبابية ومت تكرمي عدد منهم 

ملشاركتهم الفاعلة في احلراك 
ــة.وكان  احملافظ في  ــرحي  املس
ــان  ــي الفن ــر القصرالثقاف ملدي
ــة  نقدي ــراءة  ق ــرزوق  م ــادق  ص
الحدى هذه املسرحيات بعنوان 
(اخملدة) من تأليف سعد هدابي 
واخراج منتظر سعدون ومتثيل 
ــل  ونوف ــي  الهالل ــى  مصطف

الدغاري.

اختار الكاتب وكر السلمان 
ــجن خاص في  كامتداد لس
ــة  ــري وحلب ــب القه التعذي
ــر في  ــراع اخلير مع الش لص
حلظات يستقوى فيها الشر 
ويستذئب وكأنه ذلك الرجل 
في ليل مدلهم حتيله العتمة 
ــد ضراوة  فيه الى حيوان اش
من احليوانات املفترسة فهو 
ــل يقتل  ــش ب ــل ليعي اليقت
ــة في  ــع كل جث ــوت م ليم
ــه  ــل عن نفس ــث للبط بح
املفقودة في احلرب، مما جعله 
ــا ضعيفا  بطال مضادا هش
ــب الذات عنده  اقحم الكات
ــف  ــي محاولة منه لكش ف
ــاس  ــن التحول واحس بواط
ــة والضحية اجملرمة  الضحي
في تداخل تام وكان في هذا 
ــم . رواية  ــام وعي مه االقح
ــة  ــة ميلودرامي ــا حبك فيه
ــاة ثم  ــتحالت الى مأس اس
انتهت بحبكة عاطفية رمبا 
ــزءا اول وبداية جلزء  تكون ج
ــرد  ثان كما اعلن الكاتب.س
متداخل في سياق متكامل 
ــة الكاتب  ــى رواي ــاد بي ال ع
ــل زوال في عمله  العاملي امي
االدبي (الوحش في االنسان) 
وال اخفي القول بأنني تأثرت 
ــبب  ــة بس ــى حد الدهش ال
ــة  املهم ــة  املعلوم ــاء  افش
ــي الرؤيا  ــة ف ــؤرة اخلاص والب
ــة وظننتها  ــن بداية الرواي م
ــويق واذ بي اجد  قتلت التش

نفسي في تشويق اكبر بلغ 
ــي االحداث  ــده مع تنام اش
ــكك لنهاية  في انتظار مش
ــي مفاجأة ارضتني  جاءت ف
ــي  ــة ومنحتن ــة روائي كقارئ
ــي  ــدته ف ــذي نش ــان ال االم
ــاس من بلوغ  متكني االحس
ــراءة. ــي متعة الق ــه ف غايت

ــن التمكن  ــص ادبي فيه م ن
ــغف،  ــر الش ــوي مايثي اللغ
ــيج  ــة في نس ــة عالي حبك
ــى فيه  ــع توخ ــردي مقن س
ــادة  االديب احلرص على االش
ــفة  ــات لفالس ــي اقتباس ف
ــا للتأكيد  ــاء به ــاب ج وكتّ
على التجربة التي يحاكيها 
ــم االتصال  من حوارات ترسَّ
ــياق لغوي  فيها من خالل س
ــي ايصال  ــال ف ــوم وع مفه
الكاتب  ــى  ،ولقد عن املعنى 
الى خلق  ــادف  اله بالتعبير 
املشاعر املؤيدة او الداحضة 
ــال الوظيفة  ــا خ ــدث م للح
ــاءت  ج ــي  الت ــعرية  الش

ــي اطناب مبذول  مفروضة ف
رمبا حلاجة الكاتب الضمنية 
للعودة الى الشاعر الكامن 
ــول مؤكدة  ــي اعماقه، واق ف
انها مالزمة للكاتب واملؤلف 
التأثر  ــا  يجمعهم ــن  واللذي
الشعري الذي سبق الروائي 
ــن  ع ــرت  عب ــوص  نص ــي  ف
كينونته االصلية فكان في 
ــال في االيحاء  النصوص بدي
ــذول وقد  ــن التفصيل املب ع
ــد  عن ــه  وقع ــذا  له ــون  يك

ــن  ــاص م ــاب االختص اصح
ــكان  ــذا امل ــي ه ــة ،وف اهمي
ــوظ  ــال ملح ــدا انفص حتدي

ــراوي والكاتب وان كان  بني ال
كانت  ــاعر.لقد  ش ــا  كالهم
ــة  واضح ــب  الكات ــالة  رس
ــرص فيها على  مكتملة ح
التركيز على السياق اخلارجي 
ــي  ــية ف ــروف السياس للظ
ــة معينة وعلى  حقبة زمني
ــي لتبعات  ــياق الداخل الس
ــى  ــا تل ــروف فيم ــك الظ تل
ــص متكامل  .ن تلك احلقبة 
ــارىء  للق ــة  الفرص ــاح  ات
ــب  جوان ــة  بكاف ــم  يل ان 

ــة  ــة واخلاص ــوال العام االح
في  واالحداث  للشخصيات 
ــوازن  ــة مع ت ــة محبوك بني
وصفي وحواري وسردي اجاد 
ــتنادا  الكاتب في خلقه اس
الى وحدة متكاملة الهمته 
ــة فيها الى حوارات  الواقعي
بعض  اختصرت  ــية  سياس
ــة  مهم ــداث  الح ــخ  التواري
ــراوي من خلق  ــد متكن ال .لق
ــاء تعبيري  ــاع في فض انطب
ــة ذاتية من  بأنه امام حكاي
خالل منظور ارتبط بصيغة 
عرض ادى الى هذا االنطباع 
ــج البطل  ــول وه ــف ح والت
ــعال جذوة االحتراق في  الش
ــع  ــاء واتس ــاة االصدق معان
ــي خروج عن الذات  معهم ف
ــارىء يتعاطف  مما جعل الق
ــي  الت ــرب  ــة احل ــع ضحي م
ــم  ــه فل ــني رجولت ــأت ع فق
ــدد املعقول  تعد بصيرته حت
ــل جعل  ــول ب ــن الالمعق م
ــلحته  ــحذ اس القارىء يش
لدمار  ــبوقه  تهيئة مس في 

ــا الضحية. ــامل لضحاي ش
ــه رجولته االثر  وكان لفقدان
ــاص من  ــغ في االقتص البال
ــا حلفرة النقص  املقربني ردم
ــقط فيها واسقط  التي س
من حوله داخلها بل دفنهم 
منت  ــل  باجملم ــة  هناك.الرواي
ملسلسل  كمتوالية  يصلح 
ــا  حكاي ــرديته  س ــي  فف
ــي  ف ــة  مترابط ــة  متتابع
ــكلت باجململ  ــا ش وظائفه
ــردية اقرب ماتكون  وحدة س
ــتباق  لفيلم . في الرواية اس
ــب زمنية  ــترجاع وتراتي واس
ــت القارىء  في مديات منح
الغاية  مراعاة  ــويقا مع  تش
ــذات واملكنون  ــبر ال ــي س ف
ــا عند  ــت اثره ــات ترك خمللف
ــخصية االساسية في  الش
الرواية وكان هنالك محاكاة 
ــذل فيها  ــع ب ــل الواق لتمثي
وتركيز على  ــة  الكاتب قيم
ــى  وانتق ــي  االبداع ــه  الوج
ــي  وف ــر.  واملؤث ــز  املمي ــه  من
ــول الرواية تعد من  اخلتام اق
الروايات املهمة كنتاج ادبي 
احلقيقي  ــدث  احل ــتراك  الش
ــة  والكتاب ــة  اللغ ــني  وقوان
ــى املعنى  ال ــة  ــا اضاف فيه
ــالل انفعاالت الكاتب  من خ
ــوارات  واحل ــه  واحاسيس
ــة باملعلومات وفي  املضمخ
توافر كل هذه الشروط نحن 
نكون امام رواية بلغت فيها 
ــن املغامرة  ــة غايتها م اللغ

املطلوبة .

من خالل االطالع على السير الشخصية للعديد 
ــني جتد ان هناك  ــاء واعالم اللغة والباحث من االدب
ــاء اال وهو احلفاظ  ــترك يربط كل االدب عامل مش
ــة والبناء اجلمالي  ــردة والكلمة الرصين على املف
ــعرا او قصة ،  ــرا او ش ــه ان كان نث ــص بانواع للن
ــزان التبر  ــارات االدبية مبي ــد كانوا يوزنون العب لق
ويتبارون في تأطيرها باطار االبداع ان هذا العامل 
ون ويجتهدون  ــدّ ــترك جعل هؤالء االدباء يج املش
ويتنافسون ويسهروا الليالي ويبحثوا في امهات 
ــة جميلة وان يعرضوا على  الكتب من اجل كلم
املتلقي جمال وروعة اللغة العربية التي متتد الى 
ــرى وابحث يوميا في  ــاق لم تبلغها اي لغة اخ اف
ــل ان اجد مبتغاي.وقد  ــد من النصوص الج العدي
ــزوء الوافر  ــى قصيدة جميلة من مج اطلعت عل
ــاعر الدكتور علي الطائي وهو شاعر محدث  للش
ــبعة ابيات  ــتخدم مفردة لغوية واحدة في س اس
ــر بيتا وكل  ــبعة عش ــدة ال تتجاوز س ــن قصي م
مفردة تختلف مبعناها عن االخرى وهذا يدل على 
ــه وقدرته الفائقة  ــاعر بلغت الوعي الكامل للش
ــب اي خارج  ــة .رغم انه طبي ــي توظيف الكلم ف
ــه.ان في العربية جناس كثير ولكن من  اختصاص
ــتطيع ان يوظف هذا اجلناس في عصرنا الذي  يس
دخلت عليه الكثير من املؤشرات السلبية ووصل 
اجلهل باللغة الى خطأ لفظ املفردة القرآنية ومن 
خالل مقالي هذا اردت ان احث اخواني االدباء على 
ــال لغتنا .. لننظر  ــث والتنوع واحتافنا بجم البح
ــدرت على  ــدة .. (اذا ه ــن القصي ــت التالي م البي

ساقي  تلف الساق بالساق.)
ثم (هدرت العمرفي صغري  فشاب اخلمر والساق) 
ــاقي  هنا اختلف املعنى في هدرت كذلك في الس
ــدر يعاتبني  ــة وروعة..ثم (وذا ه ــا جمالي لتعطين
ــزت هنا املفردة مرة اخرى  ويدفع بي الحراقي). قف
ــابقة الهدر  ومبعنى مختلف جدا عن املعاني الس
ــب ينازعني  ــم (هدير القلب من عت ــا اجلاهل ث هن
ــي) ثم (كطفل راغ في هدر باعياء واهراق)  باعماق
وهكذا وظف كل ما اراد بصورة جمالية رائعة..اذن 
ــات مينح النص جماال  ــق في معاني الكلم التعم
ــرة امتنى من  ــى الذاك ــس االعتماد عل ــاء ولي وبه
ــرة وان يتبحروا في  ــكل ان اليدعوا الرفوف مغب ال
ــال اللغوي واحلفاظ  ــة من اجل االبداع واجلم اللغ
على الصور البهية ، النصوص كثيرة واالبداع ميال 

الكون ولكن احملافظة عليه اصعب من مناله.

@ÚÌÏÃ‹€a@ÒÖä–Ωa
—Ó√Ïn€a@fib∫ÎNN

@Ú‹‡nÿfl@ÚzôaÎ@kmbÿ€a@Ú€bçâ@o„b◊@Ü‘€
@Ôuâb®a@÷bÓé€a@Û‹«@åÓ◊6€a@Û‹«@bËÓœ@òäy
Ú‰Ó»fl@ÚÓ‰flã@Új‘y@ø@ÚÓçbÓé€a@“Îäƒ‹€

Öäç@wÓé„@ø@ÚÓ€b«@Úÿjy@NN@ãÏ‰«@fi˝ë@kÌÖˇ€@@HÊb‡‹é€a@ä◊ÎI@ÚÌaÎâ
HÊbé„¸a@ø@ìyÏ€aI@ÔiÖ¸a@È‹‡«@ø@¸Îã@›Ófla@ÔΩb»€a@kmbÿ€a@ÚÌaÎâ@µa@Ôi@Öb«@›flbÿnfl@÷bÓç@ø@›ÅaÜnfl@Öäç

 

فنارات

حميد شغيدل الشمري

(وكر السلمان) 

كناية عن سجن 

كان معروفا سابقا 

واليزال .. بناه االنكليز 

في عشرينات 

القرن املاضي في 

محافظة املثنى 

وفي السماوة حتديدا 

ثم مت بناء االكبر 

منه في ستينات 

القرن املاضي وكان 

يساق اليه السجناء 

السياسيني من 

املثقفني ومن يخالف 

السلطات انذاك... 

لقد اصبحت (نقرة 

السلمان او سجن 

السلمان اقرب الى 

امليتة بالنسبة الى 

العراقيني لكثرة 

املآسي التي طالت 

البعض فيه وتداولها 

االجيال) ولقد احسن 

الكاتب واملؤلف 

استخدامها في 

روايته بل فاض في 

االجادة والتقريب.

قراءة / ِّـياء رشيد
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رزاق مسلم الدجيلي

أحبك من كل قلبي..

وأكتب قصائدي ألجلك على شغافه 

اخلفاق..

يسألني االصدقاء

من هذا الذي تبثه كل قصائدك.،

في رحلة اخلوف

واأللم واملعاناة

من هذا الذي سيطر عليك،

وحدد لك. زاوية واحدة للرؤيا

من هذا الذي تتوق ان تراه ابدا ودائما

هم يعرفون من هو الذي احبه

وأبحث في قواميس اللغة من اجله

مع كل بوحي الذي يتعلق به إلى 

األبد.

لكنهم يتساءلون مجرد ان يستفزوا 

كلماتي الهائمة فيه،

وشوقي الكبير الساكن في احضانه 

منذ الصغر

احبه ألنه كل شيء

بيتي وعشقي األول واآلخر

وابتسامة امي في هدهدات الليل.

وعتاب االصدقاء

وزقزقة العصافير في كل صباح..

ورفيف أجنحة الفراشات في 

احلقول..

ولعب األطفال في كل الساحات..

وضياء القمر السماوي فوق كل 

البيوت.،نعم اعشقه ألن هذا العشق 

اليطاق

احبه رغم كل شيء

ألنه بيتنا الكبير

ألنه حلم طفولتنا وشبابنا 

وكهولتنا،

ألنه العراق

=‹”@›◊@Âfl@Ÿjya
قصيدة 

Êb �‡»i@CpbÓ„byÎâD@ûä»fl@ÊÏ˜ÓöÌ@¥Ó”aä«@¥„b‰œ@Ú»iâc

�Êä‘€a@�Òåv»fl

ÔΩb»€a@ÄäéΩa@‚ÏÌ@p¸b–nybi@⁄âbíÌZÚÓ„aÏÌÜ€a@øb‘q

هيثم صبحي
قم وتغزل مبن حتبها

واعطيها من طيبات الغزل 
هي اولى من كل النساء
ان تهديها اشهى القبل

فحبيبة قلبك حلما

من االحالم
نورا تضىء 
في املقل  

فخرا ان متد يداك لها
ملؤها التني ..

واللوز  ..
والعسل    !

وابصر وجهك في وجهها
ترى كل هم  ونكد

فرحا ينجلي
ــك احيت  ــي حبيبت هذه ه

فيك
غراما مات منذ ازل

هيا قم اليها 
وامال الروح بعطرها
فحبيبة قلبك مثاال

للجمال االمثل !!

@ä»ë@ó„
H@@ŸnjÓjy@ÔÁ@ÍàÁ@@@I

شالل عنوز

سرد تعبريي



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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االمربيولوجي
رائد عبداالله عباس

ــة يتعرض لها  ــارت صعب هناك اختب
ــان املؤمن الذي  االنسان سيما االنس
ــدود اهللا فيكون دائما حامدا  يعرف ح
ــاكرا عارفا بفضل الباري ونعمه  ,  ش
ــيئ من  ــز وجل ولنبلونكم بش قال ع
ــن االموال  ــص م ــوع ونق ــوف واجل اخل
ــر الصابرين  ــس والثمرات وبش واالنف
ــم , فان اهللا  ــدق اهللا العلي العظي ص
سبحان وتعالى يبتلي البشر بامراض 

ــآ مطيعا  ــل منه قانع ــدة ليجع عدي
ــالم عانى  ــه الس ــوب علي ــا اي , فنبين
ماعانى من املرض  اال ان اهللا سبحانه 
وتعالى وعد الصابرين بان لهم جنات 
ــار. فكل هم له  ــري من حتتها االنه جت
ــرب إذا ضاق  ــرج وكل ك ــن بعـده فـ م

يتسـع
إن البالء وإن طال الزمان به

املوت يقطعه أو سوف ينقطع
ــارات  ــل في نقل الش ــرع هو خل الص
الكهربائية في داخل الدماغ, وبالرغم 
ــائع هو إن مرض  ــن أن االعتقاد الش م
ــبب دائما نوبة من احلركة  الصرع يس
ــدان الوعي، إال إن مرض  الال إرادية وفق
ــر بصور  ــي احلقيقة، يظه ــرع، ف الص
ــاالت التي  ــد إن احل ــدا بي ــة ج متنوع
ــا عالمات املعروفة بالنوبة  تظهر فيه
الصرعيّة تكون على األغلب ضمنية 
ــية  ــيس غريبة، حساس ــر أحاس تثي
زائدة وتصرفات شاذة ,بعض املصابني 
ــي الفضاء  ــرع يحدقون ف مبرض الص
ــة،  ــم النوب ــا تصيبه ــا عندم ــدة م مل
ــن اختالجات  ــي آخرون م ــا يعان بينم
ــرع  الص ــرض  حادة.م ــنجات  وتش
ــاز العصبي ويظهر على  يصيب  اجله
ــر إعراضه على  ــات وتظه ــكل نوب ش

ــر منتظمة وقد يقع املريض  فترات غي
ــنج العضلي  ــاب بالتش ــا  ويص ارض
ــض احلاالت  ــه في بع ــد يفقد وعي وق
ــرض العوامل  ــباب امل ــا من  أس وايض
ــن  ــبة ٥٧ ٪م ــكل نس ــة اذ تش الذاتي
ــباب اإالصابة باملرض حيث يعرف  أس
ــون خاليا  ــي حيث تك ــرع الذات بالص
ــتعداد صرعي  ــخ ضعيفة وذات اس امل
ــة ملرة واحدة  ــر. ظهور نوبة صرعي اكب
ــود مرض  ــرا على وج ــكل مؤش ال تش

ــن يعانون  ــخاص الذي ــرع فأالش الص
ــى مثال، قد يعانون من  كثيرا من احلمّ
نوبة صرعية ملرة واحدة أما إذا تكررت 
ــا بنوبتني  ــخص م ــة وأصيب ش احلال
صرعيّتني فإن احتمال التعرض لنوبة 
ــع بصورة جدية جدا  أخرى ثالثة يرتف
ــني صرعيتني،  ــى نوبت ــة إل ــة حاج ثم
ــخيص مرض  على األقل، من أجل تش
ــرض الصرع في  ــا يظهرم الصرع.لرمب
مرحلة الطفولة أو لدى البالغني فوق 

سن ٦٥ سنة , عالج الصرع الصحيح 
ــض  ــب املري ــن أن يجنّ ــب ميك واملناس
ــة، أو أن يقلل، على  ــات الصرعيّ النوب
تها  ــة حدّ ــرة حدوثها ودرج ــل وتي األق
ــال واألوالد  ــن األطف ــن م ــل إن كثيري ب
ــفون  املصابني بالصرع يتعافون ويش
ــف  البلوغ.تختل ــة  مرحل ــي  ف ــه  من
ــة الصرعية  ــات النوب ــات وجتلي عالم
ــي معظم احلاالت،  باختالف نوعها ف
إذا عانى شخص ما من نوبات صرعية 

متكررة، فإنه مييل إلى تطوير العالمات 
ــة،  ــي كل نوب ــها ف ــراض نفس واألع
ــات املصاحبة  ــح العالم بحيث تصب
ــة من نوبة  ــة الصرعية متماثل للنوب
ــى  ــك مرض ــن، هنال ــرى ولك ــى أخ إل
ــن أنواع مختلفة من  آخرون يعانون م
النوبات، تختلف عالماتها وأعراضها 
ــن ان تصنف  ــى أخرى.ميك ــرة إل من م
ــة، طبقا  ــى جزئية أو عام ــات إل النوب
ــاط غير  ــورة التي بدأ فيها النش للص

ــإذا ما ظهرت  ــي الدماغ ف املنتظم ف
ــاط غير منتظم  ــة نتيجة لنش النوب
ــن الدماغ،  ــط م ــد فق ــزء واح ــي ج ف
ــة جزئية, اما  رْعي ــذه نوبة صَ تكون ه
ــاط غير منتظم في كل  اذا كان النش
اجزاء الدماغ فتسمى نوبة عامة.من 
ــية لهذا املرض قلة  ــباب الرئيس االس
ــوالدة حيث يقل  ــجني اثناء ال االوكس
ــجني للدماغ وبالتالي  وصول االوكس
ــوادث الطرق ,  ــض اخلاليا , ح تلف بع
ــوهات خلقية في  ــاغ , تش نزف الدم
ــا املخ   ــاب خالي ــخ , الته ــجة امل انس
ــحايا.الصرع هو  ــا التهاب الس وايض
ــه، ولكن  ــن وال ميكن عالج مرض مزم
االكتشاف والعالج املبكر لداء الصرع 
ــبة  يعطى نتائج عالجية أفضل بنس
ــن احلظ  ــاعد األدوية حلس ــرة تس كبي
على التنظيم واحلد من نوبات الصرع 
بشكل كبير وناجح.كما أن الدراسات 
احلديثة تشير بأن ٨١٪ من األشخاص 
الذين قاموا بإجراء عملية استئصال 
اجلزء املسؤول عن الصرع، لم يواجهوا 
ــتة أشهر على  أي نوبات صرع ملدة س
ا  أيضً الدراسات  ــير هذه  التوالي.وتش
ــخاص، تخلصوا من  بأن ٧٢٪ من األش

نوبات الصرع نهائيًا لعشر سنوات.

(Epilepsy) الصرع
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لقاح بقطرات لألنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا
متابعة / البينة الجديدة

ألكسندر  الروسي  األكادميي  أعلن 
«غاماليا»  مركز  رئيس  غينسبورغ، 
اجملهرية،  والبيولوجيا  لألوبئة  الروسي 
السريرية  قبل  االختبارات  بداية  عن 
كورونا  لفيروس  مضاد  أنفي  للقاح 
األوبئة،  علم  خلبير  املستجد.ووفقا 
وبحسب ما نقلت عنه وسائل اإلعالم 
الروسية، فإن هذا اللقاح على شكل 
آثار  أي  حتى  يسبب  ال  لألنف  قطرات 
لقاح  «هذا  ويقول  طفيفة،  جانبية 
لالستخدام املوضعي، و لن يسبب حتى 

اجلسم».وأضاف  حرارة  درجة  ارتفاع 
في  ستبدأ  السريرية  «االختبارات  أن 
نهاية العام اجلاري لعقار جديد لعالج 
املضادة.  األجسام  أساسه  كوفيد-١٩ 
ثمن  جعل  املبتكرون  يحاول  وسوف 
متناول  في  ليكون  زهيدا  الدواء  هذا 
في  للمرضى  يُعطى  وسوف  اجلميع. 
الطبية». والعيادات  املستشفيات 

وأوضح غينسبورغ، في حديث لوكالة 
«نوفوستي» الروسية لألنباء، أن «هذا 
املصابني  املرضى  سيساعد  العقار 
كوفيد-١٩،  من  الشديدة  باحلاالت 
وبهذا  بوفاتهم،  حاليا  تنتهي  التي 

معدل  حادة  بصورة  ينخفض  سوف 
«في  املرض».وأضاف:  بهذا  الوفيات 
سيكون  املقبل   ٢٠٢٢ عام  منتصف 
الثانية  املرحلتني  إجراء  بإمكاننا 
السريرية». االختبارات  من  والثالثة 
أنه ال يوجد ما  إلى  وأشار غينسبورغ 
األطفال  تطعيم  فسيولوجيا  مينع 
العمر  من  الرابعة عشرة  بلغوا  الذين 
يدرس  لذلك  في»،  «سبوتنيك  بلقاح 
خبراء وزارة الصحة مسألة إضافتهم 
خلبير  التطعيم.ووفقا  برنامج  إلى 
البشرية  تتغلب  لن  الروسي،  األوبئة 
اخلريف  في  كوفيد-١٩  جائحة  على 

سيصبح  روسيا  في  ولكن  املقبل. 
باإلمكان التحكم بانتشارها، بفضل 
للفيروس  املضادة  الثالثة  اللقاحات 
التاجي املستخدمة حاليا في تطعيم 
لرويترز  إحصاء  أن  املواطنني.يُذكر 
أظهر أن أكثر من ١٣٠٫٥ مليون نسمة 
أُصيبوا بفيروس كورونا املستجد على 
مستوى العالم، في حني وصل إجمالي 
الفيروس  عن  الناجتة  الوفيات  عدد 
تسجيل  و٩٨٠٨٤٨.ومت  مليونني  إلى 
 ٢١٠ من  أكثر  في  بالفيروس  إصابات 
دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حاالت 

اإلصابة في الصني.
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سالم روضان اِّـوسوي

 ٢٠٢١/٤/١١ ــق  املواف ــد  األح ــوم  ي ــي  ف
ــام علي بن  ــد اإلم ــارة مرق ــرفت بزي تش
ــب (ع) كما وقفت على داره في  أبي طال
ــلمني، وقد  ــو خليفة املس ــة وه الكوف
جال خاطري في ثنايا البيت وغرفه التي 
ــاكنيها، والحظت  ــع لس ــكاد تتس ال ت
ــا، على الرغم  ــزوار للتبرك به ــع ال تداف
ــر حجمها، إال  ــع بنائها وصغ من تواض
ــي (ع) فيها أضفى  ــام عل ــود األم أن وج
ــة،  والقداس والرفعة  ــرف  الش ــا  عليه
ــات اإلعالمي املصري  ــا تذكرت كلم كم
ــه إلى بيت  ــعد) ¬بعد زيارت (محمود س
ــي الكوفة فيقول في  اإلمام علي (ع) ف
ــي دولة غنية)  ــت متواضع ف وصفه (بي

ثم يسرد مناقب اإلمام، وكان مندهشاً 
من إن رئيس اكبر دولة وكانت من الدول 
ــكن هذا البيت  ــة في حينه، يس الغني
وله القدرة على أن يشيد قصوراً كبيرة 
ــباً  ــواه ونس وله في الفضل اكبر من س
ــاب إليه فهو ابن  ــز على غيره االنتس ع
ــيبة احلمد من  ــده ش ــب قريش وج راه
ــاء بيت اهللا،  ــوم وأهله من أمن كرام الق
ــا كان مانعا من  ــي الدني ــده ف لكن زه
ــير معها او خلفها، وناصراً ومؤيداً  الس
ــدل واإلنصاف  ــادة األمة بالع ــه في قي ل
ــق، دولته لم تبنيها جعجة  وإحقاق احل
ــالح وإمنا بنتها رمزيته ألهل زمانه  الس
ــتقامته، ثم  بزهده وعدله ونزاهته واس
ــون مثاال يهتدي به واليه أهل  امتد ليك
ــتقامة واإلميان ويبغضه  الفطنة واالس
ــع وحب الدنيا، حتى  أهل األهواء واجلش
وان اعلنوا انهم من محبيه ومن مواليه 
ــم  ــم زعمه ــي عنه ــم تنف الن أعماله
ــجايا العلوية لم  وادعائهم، وهذه الس
ــا من زينة اهللا  ــر وإمن تكن صنيعة البش
ــي تزين بها اإلمام علي (ع) وتروي لنا  الت
كتب احلديث ان الرسول األكرم (ص) قال 
ــي اإلمام علي قوالً بارك له زينة الزهد  ف
ــريف (إنّ اهللا قد  ــا بقوله الش في الدني
ــن العباد بزينة أحبّ  زيّنك بزينة لم يُزيّ
ــد اهللا: الزُّهد  ــا، هي زينة األبرار عن منه

نيا  ــن الدُّ ــا، فجعلك ال ترزأ م ني ــي الدُّ ف
ــيئاً، ووهبك حبّ  نيا منك ش وال ترزأ الدُّ
ــاكني، فجعلك ترضى بهم أتباعاً،  املس
ــذا احلديث  ــاً) ومن ه ــون بك إمام ويرض
ــام علي (ع)  ــريف نرى إن قيادة اإلم الش
ــداً وزعيماً  ــة به قائ ــك األم لألمة ومتس
ــن بكونه  ــم يك ــان قائم، ل ــا الزم طامل
ــياً  ــاً سياس ــكرياً او زعيم ــداً عس قائ
ــاً لطائفة من القضاة أو الوزراء أو  رئيس
الدهاقنة أو غيرهم، وإمنا ألنه كان زاهداً 
ــاكني من  ــاً مما جعل اهللا املس في الدني
ــه إماماً وقائداً ويرضى  محبيه ويرتضون
هو بهم أتباعاً وأشياعا، وبيته الصغير 
ــل قلوب  ــكنه ب ــم يكن هو مس جداً ل
املؤمنني اخمللصني واحملبني كانت وما زالت 
ــظ ارثه وخلد  ــه احلقيقي الذي حف بيت
ــرة، وهو  ــيرته اإلميانية العط ــره وس ذك
الذي متـثّلت له الدنيا في هيئة جميلة، 
ــا دعا بعض  ــرّي غيري)، مم ــال لها (غ فق
ــام علي (ع) كان  ــاب يدعون ان االم الكت
ــتراكي في االسالم فهو ذو نزعة  اول اش
ــار ومؤسه  ــتراكية وانه زعيم اليس اش
االول وعلى وفق ما ذكره الكاتب املصري 
احمد عباس صالح في كتابه املوسوم 
(اليمني واليسار في اإلسالمـ  منشورات 
املؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ 
طبعة بيروت الثانية عام ١٩٧٣ ـ ص ٨٨ 

وما يليها)، وفي أيامنا هذه ونحن نطالع 
ــاهد عالمات الثراء  ــائل اإلعالم نش وس
ــن يتولى أمر البالد في  الفاحش على م
ــروى  ــراق، وبعضهم كان ال ميلك ش الع
نقير قبل أن يتقلد أمور البالد ويتحكم 
ــكن قصور  برقاب العباد، وبعضهم س
الطغاة ممن سبقهم، الذين أسقطهم 
طمعهم وظلمهم وحب الدنيا املتجذر 
ــم بالقرآن  ــك بعضه ــم، كما متس فيه
زوراً ونفاقا عندما وضع على جدار بيته 
(هذا من فضل ربي) ونسى إن اهللا حذره 
ــاد في مقدرات البالد  من الظلم والفس
والعباد  عندما خاطبهم باآلية الكرمية 
ــاكن الذين ظلموا  ــكنتم في مس (وس
ــهم وتبني لكم كيف فعلنا بهم  أنفس
وضربنا لكم األمثال)، وفي زيارتي اليوم 
ــألت احد القائمني  ــريف س للبيت الش
على خدمته كم من والة األمر في العراق 
من املوجودين والغابرين زاروا هذا املقام 
ــا من  ــه بأنه ــت إجابت ــريف ،فكان الش
ــال ان خوفهم من أن  القلة القليلة، وق
ينبزهم زائراً أو مواطناً حاضراً ويذكرهم 
بفسادهم وظلمهم، لكن كما خلد اهللا 
موالنا اإلمام على (ع) لزهده ونصره على 
الظاملني والفاسدين فان اهللا لن ينسى 
ــى أهله املظلومني ممن  العراق ولن ينس
ــرقت أموالهم ونهبتهم مقدراتهم  س

ــا عصف  ــدين، وكم ــدي الفاس على أي
الطغاة من قبلهم سوف يعصف بهم 
ــوات اخمللصني الصادقني وقد  بفضل دع
يجعل مقتل بعضهم على أيدي بعض 
ــم  ــر قلوبه ــرطان ينخ ــاد س الن الفس
ــة وكما قال احمد  فيجردها من الرحم
نَ  اليا  ....... مِ مُ خَ أَنَّكُ يتُم كَ شوقي (تَباغَ
ماما)، وفي طريق  ِدُ الضِ

ــرَطانِ ال جتَ السَ
ــع ذكرى  ــداد وتزامنا م ــى بغ ــودة إل الع
استشهاد آية اهللا العظمى محمد باقر 
ــيخ كانت إحدى  الصدر(رض) كان للش
ــة لبعض من  ــة التابع ــات اإلذاع محط
يتولى زمام األمور في البالد، تبث مرثية 
ــيخ الدكتور املرحوم  تالها املرحوم الش
ــن كبيرٍ في  ــت مرثية م ــي، فكان الوائل
ــهيدٍ كبير، ومن شواهد مرثيته  رثاء ش
قولً لشاعر لم يذكر اسمه، كان معبراً 
عما أنا في دوحة عرضه وعلِقَ في ذهني 
ــن فيه وما صار  ــاً منه يطابق ما نح بيت
صبةٌ  كَ عُ جدِ اليه العراق فيقول (فداءُ مَ
 ،( نهومةٌ .... باعت مقاديرَ البالدِ مبقعدِ مَ
فكم من عصابات الفساد باعت العراق 
ــكن  ــول على مقعد زائل او يس للحص
ــهدنا قبل  ــم آيل، وش ــي قصرٍ لغيره ف
أيام زوبعة املوازنة وإقرارها فكان اخلالف 
بينهم على أشده في اإلعالم وبعضهم 
ــو من ميثل  ــم انه ه ــون بعض ويزع يخ

ــعى إلفقار  ــعب وسواه يس حق الش
ــنا  رؤوس ــذا صدعوا  ــعب وهك الش
ــرت املوازنة  ــم ، ثم ظه عبر إعالمه
باتفاقهم ولم يكن خلالفهم املزعوم 
ــتعراضات إعالمية كذلك في  إال اس
ــات وغيرها من األمور  قانون االنتخاب
املفصلية في احلياة العامة العامة، 
ووجدت ان الشاعر احمد شوقي قد 
ــدى قصائده  وصف بعضهم في إح
ــا فكأنه  ــر ووالة أمره ــال مص عن ح
ــة املوازنة  ــف ما حصل في زوبع يص
زبٍ  زباً بَعدَ حِ ــرَ حِ ــول (و لينا األَم فيق
راما( ثم  صلِحنيَ وَال كِ ــم نَكُ مُ لَ ....  فَ
ــز بعضهم  ــا يغم ــم عندم يوصفه

لنا  عَ بعض بألقاب الفساد فيقول (جَ
زالً ....وَلَم نَعدُ اجلَزاءَ  احلُكمَ تَولِيَةً وَعَ
ــد وصفهم في  ــم يعي ــا) ث وَاالِنتِقام
أسلوبهم في احلكم واإلدارة فيقول 
ــال إِلَينا ...  ــنيَ خَ ــرَ ح ــنا األَم س (وَسُ
ــتَقاما) لكن  ما اِس بِأَهواءِ النُفوسِ فَ
ــد  عاقبتهم وعاقبة كل ظالم وفاس
ستكون كما قال الشاعر ابن املقري 
ــنْ ال نظير له...  إال  ــا ظاملاً جارَ فيم (ي
،  غدا متوت  ــلِ ــن ال تغتر بامله املهيم
ــة  ــا ....  بحكم ــى اهللا بينكم ويقض

.( يلِ احلق ال زيغ وال مِ

قاضٍ متقاعد

بيت اإلمام عيل بن أيب طالب (ع) وبيوت من تقلد احلكم يف العراق

أختلفت الدساتير العراقية في 
النص على حرية الصحافة ولن 
ــر ومنها  ــص على نحو مباش تن
ــر كما في  ــكل مباش ــص بش ن
دستور ١٩٢٥ ونصت املادة الثانية 
ــني  ــى ان للعراق ــه عل ــر من عش
ــر وعبارة  حرية ابداء الرأي والنش
ــا  اصداره او  ــياء   االش ــع  طب
ــف  الصح ــدار  اص ــن  تتضم
تنظم  الصحافة  ــة  وكانت حري
العثماني  ــات  املطبوع ــون  بقان
ــى نافذا»حتى  ــنة ١٩٠٩ وبق لس
ــون عام  ــذا القان ــى ه ١٩٣١وألغ

١٩٣٤ ومن املالحظ ان الصحافة 
في ذلك الوقت تأثر الى حد كبير 
ــرض  ــية وف ــداث السياس باالح
ــر  النش ــابقة على  الرقابة الس
ــوم  ــر ومرس ومراقبة كل ماينش
ــذي  ال  ١٩٥٤ ــنة  لس  ٣٣ ــم  رق
ــع امتيازات الصحف  الغى جمي
ــب امتياز ات  ــالت ووجب طل واجمل
ــتور ١٩٥٨ لن ترد  جديدة وفي دس
حرية الصحافة وال حرية النشر 
ــة التعبير  ــص على حري ولكن ن
ــة  الصحاف ــا»ان  ــم ضمن ويفه
ــر وكانت  التعبي ــائل  احدى وس
ــك  ذل ــي  ــادرة ف الص ــف  الصح
الوقت تخضع للقوانني القدمية 
ــدر قانون ينظم حرية  اذا لم يص
ــظ  ــك يالح ــع ذل ــة وم الصحاف
ــبية  ــع الصحافة بحرية نس متت
ــل  ــة العم ــدار وممارس ــي األص ف

ــى  ــص عل ــتور ١٩٦٤ ن ــا دس ٠ام
ــة والطباعة  ــة الصحاف ان حري
ــدود  ــي ح ــة ف ــر مكفول والنش
ــدم  ــجاما»مبا تق ــون وانس القان
ــة من اهم  ــة الصحاف تعد حري
ــدد املشرع  ــائل التعبير وش وس
ــية  السياس ــات  املطبوع ــاه  جت
املطبوعات  قانون  وفقا»ألحكام 
ــص  ــتور ١٩٧٠ ن ــي دس ١٩٦٤ وف
الدستور على كفالة حرية الرأي 
ــى حرية  ــم ينص عل ــر ول والنش
ــيلة  الصحافة اال انها تعد وس
ــر وصدر قانون  من وسائل النش
جديد للمطبوعات لسنة ١٩٦٨ 
والغى مبوجبه قانون املطبوعات 
لسنة ١٩٦٤ وحصر منح االجازة 
ــر الثقافة وذلك  ــا بوزي او رفضه
ــهر من تاريخ تسجيل  خالل ش
ــر  الوزي ــث  يب ــم  ل واذا  ــب  الطل

ــد املطبوع مجازا»  بالطلب فيع
ــون اجتهت  ــذا القان ــكام ه واح
للتضييق على حرية الصحافة 
والسيما السياسية وكان دورها 
ــى التعتيم االعالمي  ينصب عل
ــن ومتجيد النظام البائد  للمواط
ــاكل الناس  دون ان تتصدى ملش
ــد  النق ــه  لتوجي ــرأ  تتج ــن  ول
ــور  املقب ــام  النظ ــات  لسياس
اخلاطئة والفاشلة ونص دستور 
ــل الدولة مبا  ــى ان تكف ٢٠٠٥ عل
اليخل بالنظام حرية الصحافة 
والطباعة والنشر ويالحظ صدور 
ــقوط  ــد س ــدة بع ــف عدي صح
النظام ومتتعت الصحافة بحرية 
نسبية غير مألوفة في السابق 
واصدرت سلطة األئتالف املؤقتة 
االمر رقم ١٤ حاولت من خاللها 
تنظيم الصحافةوحظر النشاط 

ــذي يهدف الى التحريض على  ال
العنف او االخالل بالنظام املدني 
ــزب البعث املقبور  ــج حل او التروي
ــم صدر  ــلطة  ث ــه للس او عودت
ــنة ٢٠٠٤ الذي  االمر رقم ٦٥ لس
حمل عنوان املفوضية العراقية 
ــن  ــالم وكان م ــاالت واالع لألتص
ــة  ــة حري ــز حماي ــه تعزي اهداف
ــى الصحافة  ــار ال ــالم وأش االع
ــاج الى ترخيص  املطبوعة الحتت
من اجل العمل في العراق وفرض 
ــى اخملالفني الحكام  عقوبات عل
القرار وميكن القول ان الصحافة 
ــره في  ــى حد ما ح ــت ال اصبح
عملها اال ان ذلك الينفي تعرض 
ــني الى مضايقات عدة  الصحفي
ــلطة  ــي الس ــن ف ــن املتنفذي م
ــيم  ــا»واالذى البدني اجلس أحيان

من االجهزة األمنية
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ــني  ــض القوان ــهد بع ــذا وتش ه
ــق عقوبة احلكم  الدولية ، تطبي
ــاقة ، فهي إحدى  باألشغال الش
ــوص  ــة املنص ــات اجلنائي العقوب
ــني  ــن قوان ــدد م ــي ع ــا ف عليه
ــا مصر  ــة ، ومنه ــدان العربي البل
ــان واألردن ومعمول  ــوريا ولبن وس
ــام قانون  ــا ، إال إن نظ بها عقابي
ــو من  ــي يخل العراق ــات  العقوب
ــكالها  ــود تلك العقوبة بأش وج
املتعددة ، ورمبا يعود ذلك ألسباب 

ال يدركها إال املشرع العراقي . 
ــة والعقابية  ــة القانوني ولألهمي
ــغال الشاقة  حلكم عقوبة األش
ــة ( احلرفية  ــغال املالئم ، أو األش
ــدى تأثيرها جزائيا  ــة ) وم واملهني
ــا  ــك إجتماعي ــا ، وكذل وإصالحي
الدولة واجملتمع  ــى  وإقتصاديا عل
ــة  ــأت صحيف أرت  . ــراق  الع ــي  ف
ــلط الضوء  البينة اجلديدة أن تس
ــه  ــذا املوضوع ، وتناقش ــى ه عل
ــي  ــاص القانون ــع ذوي اإلختص م
ــريعي والقضائي ، ملعرفة  والتش

آراءهم حول ذلك :

ــة  اللجن ــن  ع ــب  النائ ــول  يق
ــس النواب  ــي مجل ــة ف القانوني
ــني علي العقابي  العراقي ، حس
ــام  ــاقة كنظ ــغال الش إن : األش
ــود في القانون  قانوني غير موج
ــن املمكن أن  ــن م ــي ، لك العراق
ــون منتجا  ــجني ويك يعمل الس
ــاقة ، وإمنا  ــت ش ــاال ليس ، بأعم
ــة صناعية ، كقيام  أعماال حرفي
بعض املعامل التي تعطي مهنة 
للسجني ، فيكون سجينا عامال 
ــلبيا ،  ــا غير س ــون إيجابي ، ويك
ــألة اختفت منذ  ــذه املس إال إن ه
سنوات طويلة ، وال تزال مختفية 

حتى اآلن مع شديد األسف . 
ــى  عل ــب  يج ــب  النائ ــدد  ويش
ــير  تس أن  ــة  العراقي ــة  احلكوم
ــأ مجمعات  ــذا اإلجتاه ، وتنش به
صناعية آمنة وخاصة بالسجناء 
ــغيلهم واإلستفادة  ، لغرض تش
ــرادات مالية  ــاد إي ــم ، وإليج منه
ــة  اليدوي ــرف  احل ــا  تغطيه
ــي  ــة ، الت ــة واإلنتاجي والصناعي
ــهم  أنفس ــجناء  الس بها  يقوم 
ــم ، كي  ــرص عمل له ــاد ف بإيج
ــة الباهظة  ــف املالي ــد الكل نس
ــجني داخل  ــببها الس ــي يس الت
ــجن ، ال سيما وإن السجون  الس
ــة مليزانية الدولة  العراقية مرهق
ــتفيد  وليس  ، ــدا  ج ــة  ومكلف  ،
ــاد حرفة وعمل ،  ــن تعلم وإيج م
تنفعه بعد انقضاء مدة عقوبته 

وخروجه من السجن . 
هذا وتطرق العقابي للمشكالت 
التي حتصل داخل السجون ، من 
اختناقات أو مشادات بني أطراف 

السجناء أنفسهم ، والتي يكون 
سببها الرئيسي هو الفراغ الذي 
ــجني ، عندما  ــه الس ــي من يعان
ــة  ــة ( أربع ــا طيل ــون جالس يك
وعشرين ) ساعة دون عمل ، على 
حد قوله ، مشددا أن يلحظ بنظر 
ــعي اجلاد واحلقيقي  اإلعتبار الس
ــجناء  الس ــن  م ــتفادة  لإلس  ،
ــجون العراقية ، عبر  ــل الس داخ
ــرف  ــم احل ــغيلهم وتعليمه تش

واملهن . 
وبشأن سؤالنا عن مدى إمكانية 
إستبدال عقوبة اإلعدام ، بعقوبة 
احلكم باألشغال الشاقة املؤبدة ، 
أكد النائب حسني علي العقابي 
ــدام ، فال  ــرك عقوبة اإلع بعدم ت
احلكم  ــة  ــتبدال عقوب اس ميكن 
ــغال  األش ــة  بعقوب ــدام  باإلع
ــيرا إلى إن قانون  ــاقة ، مش الش
ــي العراق ،  ــة ف ــم اإلرهابي اجلرائ
ــدد عقوبة  ــح وقد ح ــون واض قان
ــكالت  اإلعدام ، إذ إننا لدينا مش

ــبب  ــع احلكومة العراقية ، بس م
ــى أحكام  ــا عل ــدم مصادقته ع
ــق احملكومني عليهم  اإلعدام بح
ــن  ــني املوجودي ــم اإلرهابي ، ومنه
ــؤولني  ــم املس ــراق ، فه ــي الع ف
مباشرة عن ارتكاب جرائم كبرى 
ــعبنا  ــاء ابناء ش ــتباحت دم اس
العراقي ، بقتل وإبادة الكثير من 

املواطنني العزل . 

عقوبة جديرة بالتطبيق 
ــرى القاضي األقدم ،  من جانبه ي
ــل العجيلي  ــور لفتة هام الدكت
ــتئناف  ( ائب رئيس محكمة اس
ــابقا ) إن :  ــة اإلحتادية س الرصاف
عقوبة احلكم باألشغال الشاقة 
ــب جرائم ضد  ــن ارتك ــرة مب جدي
، أو  ــاال  ــش مث ــانية كداع اإلنس
ــة القتل العمد  مبن ارتكب جناي
ــانية وبطرق  ــع غير إنس ، وبدواف
ــكل دولة  ــد إن ل ــية . ويؤك وحش
ــفة في معنى اجلزاء ، الذي  فلس
ــي اجلرائم  ــى مرتكب ــه عل توقع
ــفة الدولة  ــى إن فلس ــا إل ، آلفت
ــي  ــت ه ــت وال زال ــة كان العراقي
ــر ) ، أي  ــع خب ــع رأس وضي ( أقط
ــديد العقوبة اجلزائية  مبعنى تش
ــالح ، وإذا كان ذلك  ــدال من اإلص ب
ــض اجلرائم  ــل بع ــا ، كمث ضروري
التي يستحق فيها احملكوم إنهاء 
ــل هنالك  ــه باملقاب ــاة ، إال أن احلي

جرائم يفيد فيها اإلصالح . 

ــل  هام ــة  لفت ــي  القاض ــني  ويب
ــم  احلك ــة  لعقوب إن  ــي  العجيل
ــة  ــاقة أو املالئم ــغال الش باألش
ــق فوائد  ــي حتقي ــاهم ف ، أن تس
إقتصادية ، في الدول التي تعاني 
من قلة األيدي العاملة مع إنتاج 
وفير ، إذ كانت احلكومة العراقية 
ــبعينات من القرن  ــي فترة الس ف
ــن  ــجناء م ــب الس ــي ، جتل املاض
سجن ( أبي غريب ) إلى محافظة 
ــي جني  ــاركة ف ــط ، للمش واس
ــا  مضيف  ، ــن  القط ــول  محص
ــذه العقوبة على  ــا وتطبق ه كم
السجناء اجلنائيني والسياسيني 

، والدينيني وأسرى احلرب . 
إلغاء تسمية األشغال الشاقة

من جهته يوضح اخلبير القانوني 
ــامرائي ، إن  الدكتور محمد الس
والعقابية  ــة  اجلنائي ــة  السياس
ــد ، تختلف  ــة في كل بل املطبق
بطبيعة احلال بإختالف األنظمة 
ــة  ــن دول ــة م ــة اجلنائي القانوني

ــرى ، حيث إن هناك دول تأخذ  ألخ
ــغال الشاقة  بنظام عقوبة األش
ــات ،  ــم اجلناي ــي جرائ ــة ف املؤقت
ــنة ، أو  ــدة ١٥ س ــى م ــل إل وتص
ــاقة املؤبدة مدى  ــغال الش األش
ــنة وهكذا ،  احلياة ، أو ملدة ٣٠ س
ــع منذ القدم ، وإن  وهو نظام متب
ــريعات اجلزائية في  ــب التش أغل
العالم تتضمن عقوبة األشغال 

الشاقة . 
ــور احلاصل  ــر نتيجة للتط ويذك
ــة العقابية ، وتغير  في السياس
ــة من العقاب  ــرة جتاه الغاي النظ
ــغال  ــمية األش ، بدأت تلغى تس
ــمية  ــتبدل بتس ــاقة ، وتس الش
ــغال  ــغال املالئمة ، أو األش األش
ــوم العقوبة قد  ــط ، وإن مفه فق
ــدف إلى إصالح  ــر وأصبح يه تغي
احملكومني ، وإعادة تأهيلهم لكي 
يكونوا أعضاء صاحلني ومنتجني 
في اجملتمع. ويؤيد السامرائي بأن 
ــجن مقترنة  ــون عقوبة الس تك
بعقوبة ( األشغال املالئمة ) غير 
ــاقة ، من أجل املساعدة في  الش
ــتفادة  ــني واإلس ــالح احملكوم إص
ــياء مفيدة  من طاقاتهم في أش
ــا لتعليمهم مهن جديدة  ، وأيض
ــل فيها ، حال  متكنهم من العم
 ، ــم  محكومياته ــدد  م ــاء  انته
ــهل عليهم اندماجهم في  فتس
ــع ، وحتصنهم ضد اإلجرام  اجملتم
ــكاب األفعال  ــن الوقوع في ارت م

اجلرمية مرة أخرى. 
ويرفض اخلبير محمد السامرائي 
باإلعدام  ــم  احلك ــة  ــدأ عقوب مب
املطبقة حاليا ، معززا أنها عقوبة 

ــية  ــع الغاية األساس ــى م تتناف
ــة ، وهي  ــن العقوبة اإلصالحي م
ــية جدا تنهي حياة  عقوبة قاس
احملكوم عليه ، وقد قامت الكثير 
ــك  تل ــاء  بإلغ ــم  العال دول  ــن  م
ــتبدالها بعقوبة  واس  ، العقوبة 
السجن مدى احلياة ، أو بالسجن 
ــغال املالئمة  املؤبد املقترن باألش
ــت الشاقة ، وهذا ما نؤيده  وليس

ونشجع عليه. 
عقوبة مخالفة لحقوق 

اإلنسان
ــف في رأيه القانوني  بينما يختل
ونقيب احملامني العراقيني األسبق 
، محمد الفيصل احملمداوي قائال 
ــغال  ــم باألش ــة احلك إن : عقوب
ــتور  الدس ــف  تخال ــاقة  الش
 ، ــان  اإلنس ــوق  حق ــادئ  ومب  ،
ــن حدود  ــمه القانون م ــا رس وم
ــالح ال يتم  ــات ، وإن اإلص للعقوب
عن طريق اإلجبار والقسر ، بل من 
خالل التعليم والتأهيل واإلصالح 
ــاتنا  ــب عن مؤسس ــو الغائ ، وه
ــة في العراق. ويضيف إن  العقابي
ــدادي في  ــون العقوبات البغ قان
ــنة ١٩٨١م. أخذ بهذه  العراق لس
ــون العقوبات  ــا قان ــة، أم العقوب
ــم يتطرق لها  ــي احلالي ل العراق
ــوق  حق ــورات  لتط ــة  ونتيج  ،
ــان واملعايير الدولية ، فقد  اإلنس
ــذه العقوبة مخالفة  أصبحت ه
ــان ، بإعتبار إن مبدأ  حلقوق اإلنس
ــس انتقام،  ــة إصالح ولي العقوب
وبالتالي ال ميكن املطالبة بهكذا 

عقوبة في هذا الزمن.

ــدة  وح ــتمرار  اس ــد  واك
ــحات  ــني بأخذ املس املالمس
بهم  ــتبه  املش ــني  للمالمس
ــا  وان معدل  ــروس كورون بفي
ــوم  الي ــالل  خ ــحات  املس
ــاعة  ــد على مدار الس الواح
ــى  (١٩٠)  ــني (٥٠) ال ــراوح ب يت
ــل  ــل متواص ــحة والعم مس
ــل تقدمي  ــارأ من اج ــال ونه لي
ــني بأخذ  ــات للمراجع اخلدم
املسحات وارسالها الى وحدة 
ــل  ــاء افض ــي العط البايلوج
والدقيقة٠  السريعة  النتائج 
ــدة (البينة اجلديدة)  زارت  جري
الكاظمني  ــني  االمام ــة  مدين
ــة  ــالم  الطبي ــا الس عليهم

واجرت هذا احلوار: 
ــراءات واآللية املتبعة  • ماالج
في مدينة االمامني الكاظمني 
ــة بتطعيم اللقاح  (ع) الطبي

ضد فايروس كورونا ؟
ــاغل  ــغل الش اليوم الش  _
 ) ــروس  في ــو  ه ــم  العال ــي  ف

الذي حصدت املاليني   كورونا) 
ــتوى  مس ــى  عل االرواح  ــن  م
ــد  الوحي ــل  احل وان  ــم  العال
ــا   عليه ــاء  والقض ــا  حملاربته
هوبارتداء الكمامات والتباعد 
ــف  ــه لالس ــي لكن االجتماع
اغلب املواطنني  غير ملتزمني 
بتعليمات وزارة الصحة وغير 
آبهني باملوضوع ٠االمر الثاني 
اللقاحات  ــذ  ــزام بأخ هوااللت
والبدء بعملية التطعيم ضد 
هذا املرض للحفاظ على ارواح 
الناس ٠ وان جميع اللقاحات 

مت توفيرها من قبل دائرة صحة 
ــها  ــداد/ الكرخ وعلى رأس بغ
الدكتور  العام  املدير  ــيد  الس
احلجامي)  ــف  لطي ــب  (جاس
ــأ(  حالي ــر  املتوف ــاح  اللق  ٠
االسترازينكيا) االنكليزي وهو 
ــف  ــاح ذو جرعتني ٠ لألس لق
ــاعات  ــث من اش ــاك مايب هن
ــاب  اصح ــض  بع ــل  قب ــن  م
ــة بأن هذا  ــوس الضعيف النف
ــبب املوت ، وكما  اللقاح يس
ــان كل مليون  ــوم ف ــو معل ه
اصابة يتسبب مبوت خمسة 

ــرون  الف شخص وهذا  وعش
ــر جدا ، اما املصابني  عدد كبي
ــات نالحظها على  فاملضاعف
ــة  ضئيل ــم  العال ــتوى  مس
ونادرة جدا وعليه اخذ اللقاح 
ــالح الوحيد لتجنب  هو الس

االصابة . 
ــاللة  اخرى  ــاك س ــل هن  * ه

لهذا الفيروس  ؟
ــذل  تب ــة  الطبي ــوادر  الك  _
ــة  ملواجه ــا  جهوده ــى  اقص
هذا الفايروس اللعني وقدمت 
ــيمة اذ فقدنا  تضحيات جس
ــاء  االطب ــن  م ــرة  كثي ارواح 
ــوادر االدارية  ــني والك واملمرض
ــة٠ وان  ــذه اجلائح ــبب ه بس
ــن  م ــدأ   يب ــة  اجلائح ــالج  ع
الوحيد  ــرض  امل وهذا  املواطن 
ــه (الوقاية  ــذي ينطبق علي ال
ــر من  ــالج) اكث ــن الع خير م
ــداء الكمامة   بارت ــو  غيره وه
ــي  لكن  ــد االجتماع والتباع
ــن الناس  ــر م ــف الكثي لالس
املوضوع  ــذا  به غير ملتزمني 

ــداء الكمامة وال  اليريدون  ارت
يحققون التباعد االجتماعي 
ــا  حالي ــاح  اللق ــدون  يري وال 
ــل  اكثر من  ــتنا تعم مؤسس
ــبيل القضاء  ــا في س طاقته

على هذه اجلائحة .
ــض   التمري ــة  مهن ــزال  الت  *

قاصرة في البلد؟
ــة مهنة التمريض  _ احلقيق
من املهن الرئيسية ونسميها 
ــة )   ــة الرحم ــة ( مالئك مهن
كما ان مهنة الطب تكاملية 
ــل  وعام ــي  التمريض ــاج  حتت
ــي  تعان اذ   ، واالداري  ــة  اخلدم
الصحية  ــات  املؤسس اغلب 
ــوادر  ــاد في ك ــص ح ــن نق م

التمريض ٠
ــى  عل ــداءات   االعت ــزال  الت  *
ــة  الطبي ــوادر  والك ــاء  االطب
رادع  ــد  يوج األ  ــتمرة  مس

قانوني لهذه الظاهرة  ؟
ـ نعم تشهد الكوادر الطبية 
والتمريضية اعتداءات متكررة 
تكاد تكون شبه يومية وهذه 
ــداءات اصبحت مالزمة  االعت
ــي كون املريض  لعملنا اليوم
ليس له القابلية ان يتشاجر 
ــض  املري وذوي  رب  ــا  اق ــن  لك
ــاكل  ــن يختلقون املش هم م
ــوا  وتناس باالعتداء  ويقومون 
ــة   الصحي ــات  املؤسس ان 
وجدت خلدمتهم وتقدمي كافة 
ــن ناحية  ــة م ــن تقدمي ماميك

صحية ٠
ــع  الواق ــون  تقيم ــف  كي   •

الصحي في البلد ؟
ــات مميزة جدا  _ هناك عملي
ــفى)  ــيس املستش منذ (تأس
ــا  ــي وقته ــام ١٩٨٤وكان ف ع
عدد املراجعني اليتجاوز (٤٠٠)  

ــهر حاليا  ــي الش ــخص ف ش
ارتفعت اعدادهم اكثر ( ٤٠٠٠ 
ــخص وهذا العدد يحتاج  ) ش
الى عدة مستشفيات كي  ٠

ــرب  ــن تس ــؤول ع ــن املس * م
ــة  املؤسس ــارج  خ ــة  االدوي

الصحية ؟
_ ألول مرة أسمع  عن تسريب 
ــفى  ــارج املستش ــة خ االدوي
ــريب اي  ــة اليوجد تس لألمان
دواء خارج املؤسسة الصحية 
وهناك  ــة  صارم ــراءات  فاالج
ــة  لالدوية النادرة  ــة يومي رقاب
كونها باهضة الثمن والميكن 
صرفها بسهولة للمريض اال 
ــه تقارير طبية صادرة  من لدي

من طبيب مختص ٠
ــدد املراجعني  وما  ــم هوع * ك
ــي جترى  ــات الت ــم العملي اه

شهريأ في مستشفاكم  ؟ 

ــني مختلف  ــدد املراجع _ ع
ــداد  باع ــن  التكه ــن  اذ الميك
املراجعني فكل يوم نستقبل 
ــواع  ان ــا  ام ــدة،  ــاالت عدي ح
ــرى في  ــا جت ــات فانه العملي
الكاظمني  ــني  االمام ــة  مدين
ــة من عمليات فوق  (ع) الطبي
ــة  ــات خاص ــرى  وعملي الكب
ــواع العمليات  ــي ان ــى باق ال
ــة االختصاصات وهناك  بكاف
ــدة وهي  ــص املع ــات ق عملي
ظاهرة حديثة في مؤسساتنا 

الصحية ٠
ــاك  فت ــالح  س ــاعة  االش  *
ــل قضيتم  ــب اجملتمع ه يصي

على االشاعة  وكيف ؟ 
ــى   ال ــم  منقس ــارع  الش ـ  
ــد ومعارض   ــني مؤي صنفان ب
ــذا يعتمد  ــة وه ــذ اجلرع الخ
ــي ونحن  ــدور االعالم ــى ال عل
ــني  فتاك ــالحني   س ــارب  نح
ــاء كورونا  ــاعة ووب ــا االش هم
القاتل وان دور االعالم يجب ان 
ــلط الضوء على مخاطر  يس
اوسع  ــكل  اجلائحة بش هذه 
ــث على اخذ  ــع واحل للمجتم
ــرض وااللتزام  ــاح ضد امل اللق
ــات  والتعليم ــات  بالتوجيه
ــلطات  الس ــا  تصدره ــي  الت

الصحية .
* كلمة اخيرة؟

_ شكرا جزيال  جلريدة (البينة 
ــوار  ــذا احل ــى ه ــدة)  عل اجلدي
ــاطات  ــف باهم النش للتعري
التي نقدمها للمواطن الكرمي 
ــالمة  .. ونتمنى الصحة والس

للجميع .
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9حوارات

يفتقد العراق في التشريع العقابي لقانونية اجلرمية والعقاب ، في قانون العقوبات العراقي النافذ واملرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ م . بتعديالته كافة ، إلى 

عقوبة احلكم باألشغال الشاقة ، وتعرف عقوبة احلكم باألشغال الشاقة أو األشغال العقابية : بأنها أشكاال متعددة من العمل القسري الذي 

يفرض على السجناء القيام به ، كنوع من العقاب ويكون في األغلب عمال يدويا ، وقد يكون عمال خفيفا ، أو مجهدا ومرهقا ، حسب نوع اجلرم 

وطبيعة عمر وصحة السجني ، سواء كان ذلك التشغيل داخل السجن أم خارجه . 

اكد مدير مدينة االمامني الكاظمني ( ع ) الطبية ان مدينتنا الطبية تقدم اخلدمات الصحية والتخصصية والعالجية لشريحة كبيرة من املواطنني 

وذلك للمهنية التي يتمتع بها كوادرنا مبختلف االختصاصات كما بني  ان شعبة املفراس احللزوني استقبلت ( ٢٩١١) مراجع خالل شهر اذار  ٢٠٢١ 

موزعني بني وحدة الطوارئ (  ١٥٠٧) مراجع واملسائي ( ٣١٣) واخلاص (١٠٠) مراجع والعام (٩٩٣) واضاف تعمل كوادرنا بأستمرار  وعلى مدار الساعة من 

اجل تقدمي افضل اخلدمات الطبية والصحية والتشخيصية في مراكز واقسام وشعب مدينتنا الطبية 

حوار / تغريد العزاوي

حوار / محمد الفوادي

@Âÿπ@—Ó◊@
@·ÿßa@ÚiÏ‘»€
@Ú”bí€a@fibÃë˛bi
@fibÃë˛a@Îc
@Êc@L@Ú‡ˆ˝Ωa

@ıaäq@ø@·Ábém
@bÌÖbñn”g@÷aä»€a
@_bÓubn„gÎ

@ÜÓyÏ€a@›ßa@@
@Û‹«@ıbö‘‹€
@ÏÁ@êÎ7–€a

@Úflb‡ÿ€a@@ıaÜmâa
@Ü«bjn€aÎ
@Ô«b‡nu¸a

NO.3625.TUE.13.APR .2021العدد (٣٦٢٥) الثالثاء ١٣ / ٤ / ٢٠٢١ 

النائب حسني علي العقابي
نائب رئيس محكمة استئناف 

الرصافة اإلحتادية سابقا 

اخلبير القانوني الدكتور 
محمد السامرائي 

القانوني ونقيب احملامني العراقيني 
األسبق  محمد الفيصل احملمداوي
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جمهورية العراق 
وزارة الداخلية 

رئاسة محكمة قوى االمن الداخلي االوُّـ/ اِّـنطقة الثالثة 
م/اعالن

ــار اليها وبما ان محل اقامتك مجهوال اقتضى  اُّـ اِّـتهم الهارب اِّـذكور َّـ الجدول ادناة ِّـا كنت متهم وفق اِّـادة اِّـش
ــار من تاريخ تعليق هذا االعالن َّـ  ــطة هذا االعالن على ان تحضرا امام اِّـحكمة خالل ٣٠ يوم اعتب ــة بواس التنوي
ــوف تجري اِّـحاكمه غيابيا ويتم الحجز على  محل اقامتك واالجابه عن التهم اِّـوجه ضدك وعند عدم الحضورك س
ــني العمومني القاء القبض عليكم  ــقاط حقوقكم اِّـدنيه ويطلب من اِّـوظف ــك اِّـنقولة وغري اِّـنقوله ويحكم باس اموال
ــلطة والزام االهلني الذين يعملون َّـ محل اقامتك باخبار السلطات عنك وفق  ــليمك اُّـ اقرب س اينما وجدتم وتس

اِّـادة (٦٩) من قانون اصول اِّـحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨.
رسائة محكمة قوى االمن الداخلي االوُّـ / اِّـنطقة الثالثة 

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية   
محكمة بداءة البصرة 

العدد: ٣٢١ / ب/ ٢٠٢١
التاريخ: ٢٠٢١/٤/٨  

اعالن
        اُّـ / اِّـدعى عليها (عائدة هادي خضري)   

ــوى البدائية اِّـرقمة ٣٢١/ ب /٢٠٢١ضدك  ــاكر عبود) الدع اقام اِّـدعي (محمد ش
يطلب فيها الحكم بتمليكه سهامك َّـ العقار ١٥٥٤ مقام علي كونه قام بشراء هذه 
السهام بعقد بيع خارجي بتاريخ ٢٠١٥/١/١ وِّـجهولية محل اقامتك وحسب شرح 
القائم بالتبليغ وتأييد اِّـجلس البلدي ِّـنطقة الرباضعية . قررت هذه اِّـحكمة تبليغك 
اعالناً بوسطة النشر بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور َّـ موعد اِّـرافعة اِّـصادف 
ــوف  ــال من ينوب عنك قانونا فس يوم ٢٠٢١/٤/٢٧ وَّـ حالة عدم حضورك او ارس

تجري اِّـرافعة بحقك غيابيا وعلنا.

القاضي / جعفر كاظم اِّـالكي

  
  

 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ
  

الشركات ("مقدمي  المشغل")“لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 العطاءات") للمشاركة في المناقصة التالية:

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

  
1388مناقصة رقم   TENDER No.  1388 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمواد والبرامجشراء معدات اسم المناقصة :   TENDER NAME:  PROCUREMENT OF IT AND TELECOM EQUIPMENT, MATERIALS AND 
SOFTWARE 

 البرامج؛ – 1القسم                                        
 عدات ومواد "سيسكو"م – 2القسم                                        
 معدات ومواد "موتوروال" – 3القسم                                        
 واد مختلفة.معدات وم – 4القسم                                        

Lot 1 – Software; 
Lot 2 – Cisco equipment; 
Lot 3 – Motorola equipment; 
Lot 4 – Miscellaneous equipment and materials; 

الشركة المقدمة العطاء موقع من قبل ممثلها على ورقة المناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
ة، المخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث سُترسل الوثائق للمناقص

 :بالمشغل الخاص التالي اإللكتروني البريد عنوان ويرسل هذا الطلب الخطي الى. وأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 

  
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com. Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 

  
دون أن يتحمل أية مسؤولية عن الفقدان أو بعد استالم الطلب الخطي من مقدمه سيرسله المشغل وثائق المناقصة عن طريق البريد اإللكتروني 

 التأخر.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  

 Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a لي:ومن أجل اإلدراج في عمليات التقييم في إطار هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يتوافق مع أدنى مستوى من المطالب التي تتضمن ما ي
minimum shall:  

  

 التصديق من قبل "سيسكو" (مع طلب إبداء الرغبة) لتوريد المعدات إلى العراق؛ن يثبت أ) 2فيما يخص القسم ( -
 من قبل "موتوروال" (مع طلب إبداء الرغبة) لتوريد المعدات إلى العراق؛أن يثبت التصديق ) 3فيما يخص القسم ( -
 أن يمتلك القدرة والخبرة لتوريد هذه المواد أو أمثالها إلى العراق؛ -
 أن يثبت قدرته على توريد البضائع التي تتوافق مع متطلبات نطاق التوريد؛ -
 المشغل خصيصا لهذه المناقصة.أن يقبل الشروط األساسية لصيغة العقد المعدة من قبل  -

 

- For LOT-2 Bidder to submit proof of validation by CISCO (along with EOI) to supply equipment to 
Iraq; 

- For LOT-3 Bidder to submit proof of validation by Motorola (along with EOI) to supply equipment to 
Iraq; 

- Bidder have an ability and past experience in delivery of such or similar materials into Iraq 
- Bidder shall confirm the ability to supply the Goods that comply with requirements of Scope of 

Supply; 
- Bidder accept key terms and conditions of the draft of the contract provided by the Operator under 

this Tender; 
 

 العطاء مقدم مع الموقع العقد بموجب األولى الفاتورة من سيقوم المشغل باستقطاع مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل إعالنها أو إعالن التمديد
  الفائز

 
  العالمي / غرينتش  (بالتوقيتتقديم العطاءات) هو الساعة الخامسة مساًء يوم وساعة انتهاء لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (أقصى موعد ن إ

 .2021 آيـار 25 )(3:00+

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement 
and further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with 
the successful Bidder. 
 
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00) 
May 25, 2021. 

  
 .الممتد االستحقاقالمعلومات عن يوم وساعة سينشر المشغل  ،هذه المناقصة في حال تمديد الموعد النهائي بموجب 

 
 

لتجاري. ويمكن أن ثاني للعرض االللعرض الفني وأحدهما  نن منفصالايخصص لكل قسم منها مظروف حيث تكون المناقصة مفتوحة: االستراتيجية
 ن عطاءاتهم لجميع األقسام أو ألي عدد من األقسام يرغبون فيه.ويقدم المشارك

 
يتم تقييم العروض التجارية فقط للمقدمين الناجحين في التقييم الفني حسب إجراءات المناقصة ) 2يتم تقييم العروض الفنية أوال. () 1التقييم: (

 المعتمدة من قبل المشغل
 
 لمناقصة في وثائق المناقصة.احكام ُتوضح تفاصيل شروط وأس
 

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  إحالةفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء أو ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل عطاء ي مقدمأ

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be 
published by the Operator accordingly.  
 
Strategy: Open (Public) Tender with two (2) separate envelopes for Technical bid and Commercial bid 
separately for each lot. Bidders may submit their Bid either for all lots or for any number of lots.  
 
Evaluation:  (1) Technical bids shall be evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be conducted 
only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. 
 
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.  
 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or 
terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards 
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
./  قسم العقود والمشترياتفي .نفت بدرة بي غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 
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عـ . اِّـدير العام
رئيس مجلس اإلدارة 
مدير الهيأة التجارية 

أعـــــــــــــــــــــــالن
ــريف) الذي يطلب تبديل لقبه من(هماش) اُّـ  ــم محمد ش بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (جاس
ــوف تنظر  ــه س ــي) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس (الهماش

هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة



للمرة املليون اجد نفسي مضطرا لتشغيل اسطوانتي 
املشروخه واطرح بقوة اسئلتي الساخنة حتى لو كانت 
ــكلة البطالة التي تتفشى  ــان مش الغيوم داكنة بش
في اوساط اجملتمع العراقي السيما في املقدمة منهم 
ــباب وعلى وجه اخلصوص ودقة التحديد اخلريجني  الش
من كال اجلنسني.. في كل مرة اطلق صرخة من اعماقي 
ــه كل اصحاب القرار  ــاب مع الهواء الدافي بوج لتنس
ــان ومن دون  ــا بالفم امللئ ــؤولني  واقوله ــادة املس والس
ــداه احليطان:اال  ــقق  لص ــان وبصوت تتش ــة لس لقلق
ــن حلول جذرية تنهي  ــم عاقل يااخوان ليفتش ع فيك
هذه املعضلة التي تكاد تكون ازلية؟؟ واعود القول ومن 
ــاهد اجلموع  ــخ في(ملاصول) بأن مش ــة للنف دون احلاج
ــام ابواب  ــني الذين،يتجمهرون ام ــرة من العاطل الغفي
ــات او الوزارات والدوائر  ــركات النفطية او املؤسس الش
ــتحق الوقوف  ــة بحثا عن فرص عمل امر يس احلكومي
ــى بحيرة  عفوا محيط  ــنا وطنا يطفو عل امامه.. الس
ــفات وقير   ــا فيه فوس ــنا وطن ــاز؟؟.. الس ــن نفط وغ م
وكبريت ومعادن مكتشفه وغير مكتشفه حلد االن؟؟.. 
ــاه وفيره  ــات الزراعة.. مي ــه كل مقوم ــنا وطنا في الس
ــوع؟؟.. اال يخجلكم وانتم  ــاخ متن ــة ومن وتربة خصب
ــدود) جموع  ــي ياكلها ال ــأم اعينكم( الل ــاهدون ب تش
ــباب العاطلني وهم يخوضون في الطني بحثا عن  الش
ــني؟؟.. اال يخجلكم  ــوى الفالس ــر لهم،س ــل اليوف عم
ــني من ابناء  ــم ماليني العاطل ــاهدوا بأم اعينك ان تش
شعبكم بينما انتم تنعمون بالثراء الفاحش وتبذخون 

كما يفعل السالطني؟؟..
 وازاء هذه  «التطنيشه» من قبلكم يامن وضع كل واحد 
ــه اعود الكرر بان حل مشكلة  ــه ريش منكم على رأس
ــة اليحتاج الى فتاح فال او قارئة فنجان تخوط  البطال
ــتكان .. احلل يكمن بتشغيل كل معاملنا  بجنب االس
ــي اليبقى  ــرة ك ــا او الصغي ــرة منه ــا الكبي ومصانعن
ــتثمار  ــى احلصيره!!.. وفتح باب االس ــي ينام عل العراق
ــعارا  ــاص ولنرفع ش ــي القطاع اخل ــى مصراعيه ف عل
ــه او فتور( العراقي بعد اليوم من دون  ذهبيا الرجعة عن
ــتصالح كل سنتمتر مربع من  عمل).. واحلل يكمن باس
ــتخدام احدث التقنيات  ــة لزراعته باس االرض العراقي
العلمية واعتماد اساليب ري  متقدمه  واالهم محاربة 
كل مظاهر الفساد املالي واالداري النه سبب كل البالء 
واخلراب.. حان الوقت لتحريك كل مفاصل وانشطة اال 
ــريعات وقوانني تضمن  ــن تش قتصاد.. واالهم ايضا س
ــي التبقى عني  ــني ك ــكل العامل ــة  ل ــرة كرمي ــاة ح حي
اخلريجني ترنو  على القطاع العام فقط.. هايابه خوش 

حلول؟.

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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــية لقيام  ــن املقومات األساس ــام العام م ــر النظ يُعتب
ــب  ــاتها بحس ــعي مؤسس الدولة القانونية وذلك بس
ــيادة القانون من خالل  اختصاصاتها بفرض النظام وس
ــات  ــا التنفيذية والقضائية. ومن هذه املؤسس أجهزته
ــكرية والتي يقع على عاتقها احلمل  هي األمنية والعس
ــة واخلدمية  ــام اإلدارية والفني ــد من امله ــر والعدي األكب
واألمنية وهو الواجب االساسي املتمثل في حماية امن 
ــؤولية كبرى في  ــة وتتحمل يذلك مس ــتقرار الدول واس
ــهر على راحتهم بأجواء  حماية حقوق املواطنني والس
امنيه آمنه ضماناً لفرض العدالة االجتماعية من خالل 
احملافظة على احلقوق التي اقرها الدستور حتقيقاً للنفع 
ــكينة العامة واألمن العام  ــام والراحة العامة والس الع
والتي تشكل أهم االلتزامات التي تقع على عاتق الدولة 
ومبا يؤسس الحترام سيادتها واحلفاظ على استمرارها، 
ومن اجل ذلك حتتاج الدولة الى تسليح ادواتها القائمة 
ــم من اي  ــاج حلمايته ــا كما وحتت ــى حتقيق اهدافه عل
اعتداء عليهم وهو واجب تنظيمي من الدولة جتاههم، 
ــلحة  ــليم اس ــد الدولة لتس ــك تعم ــبيل ذل ــي س فف
ــاله متكنهم من  ــريحة اع ــة ملوظفيها من الش حكومي
ــم هويات  ــم ومتنحه ــة اليه ــم املوكل ــذ واجباته تنفي
تعريفية تخولهم حمل وحيازة السالح. وضمن الثقافة 
الوظيفية يستوجب ان تكون لهذا السالح حرمة تقيد 

حاملها من اي تصرف يخالف النظام العام.
ــا  ــي اقرته ــة الت ــاً لآللي ــالح وفق ــتخدام الس اي ان اس
القوانني الوظيفية والتعليمات، ولكننا جند اليوم قيام 
ــة الكاملة بأهمية وحرمة  ــض) ممن ال ميتلك الدراي (البع
ــدون على  ــي محزمه حيث يتعم ــالح الذي ف ــك الس ذل
ــوفاً اثناء جتوالهم في األسواق واملتنزهات  حمله مكش
ق امام املواطنني. كما  ــن العامة للتباهي والتراهُ واالماك
ــواق  ــد احدهم يتبضع من األس ــف كثيراً حني جن وناس
ــورة ظاهرية في جنبه او  ــالحه بص مع زوجته حامالً س
يضعه في جيبه اخللفي (ال نعلم ما هو شعوره) ولكنه 
ــدى عامة الناس  ــي ل ــد ال يتصور حجم الضرر النفس ق

وحالة الرعب التي تتولد لدى األطفال.
ــها من هم  ــي يعيش ــي الت ــش الوظيف ــة الطي ان حال
ــن تخطوا  ــح الذي ــف الصال ــات املوظ ــون صف ال يحمل
ــاهموا في ضرر  ــذه احملرمات الوظيفية وس بأفعالهم ه
ــن الالزم تثقيف  ــة العامة بدل نفعها، وصار م املصلح
ــة احتراماً  ــة صحي ــة اجتماعي ــة قانوني ــؤالء بثقاف ه

للنظام اجملتمعي.

اللواء الدكـتور/ عدي سمري حليم الحساني

راي
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متابعة / البينة الجديدة
ــش  اجلباي ــة  منظم ــت  أعلن   
ــجيل  ــياحة والبيئة، عن تس للس
ــوار محافظة ذي  حدث نادر في اه
ــة، رعد  ــس املنظم ــال رئي ــار. وق ق
ــدي ، إن كوادر منظمته وأثناء  االس
ــوار رصدوا  ــق االه ــث في عم البح
ــمى  طائر «الذعرة الصفراء» واملس
ــا إلى أن  ــو الزعر)، الفت ــعبيا (اب ش
ــر كان بلون ابيض وهي  «هذا الطائ
ــد بها هذا  ــرة األولى التي يتواج امل
ــون». وبني، أن «هذا  الطائر بهذا الل

ــرة األولى  ــر االبيض يتم للم الطائ
تسجيل وجوده في تاريخ االهوار»، 
ــك يكون هذا  ــيرا إلى أنه «بذل مش
النادرة  للطيور  الثاني  ــجيل  التس
ــجيل املنظمة  في االهوار بعد تس
ــود طائر (هازج  ــابق وج في وقت س
ــار األسدي  وأش االصفر)».  البصرة 
ــر هذا  ــاعٍ لنش إلى أن «هناك مس
ــدى اجملالت  ــر النادر في إح التصوي
العاملية، جلذب االنظار نحو االهوار 
ــرارها  ــف أس والبحث فيها، لكش

التي ال تزال غامضة حتى اآلن».

متابعة / البينة الجديدة
ــن العمر  ــة تبلغ م ــيدة ياباني لت س ــجّ س
ــركة  ــي ال تزال تعمل في الش ــا، وه ٩٠ عامً
ــياً في  ــها منذ عام ١٩٥٦، رقماً قياس نفس
ــة كأكبر مديرة  ــوعة غينيس العاملي موس
العالم. ــي  ف ــب  مكت

ــب  بحس و
 ، ت ــا م ملعلو ا
ــزال  ت ــال  ف

ــتحتفل بعيد  ــي، التي س ــوكو تاماك ياس
ــار، تعمل ٥ أيام في  ميالدها الـ٩١ في ١٥ أي
األسبوع ملدة ٧ ساعات ونصف الساعة في 
اليوم. وقالت تاكامي عند استالم الشهادة 
ــه هو القيام مبا  ــن غينيس: «كل ما فعلت م
ا،  ــدة ٩٠ عامً ــع أن أقوم به مل ــن املتوق كان م
ا». ــاذا أقول! لقد تأثرت حقً لذلك ال أعرف م

ــه ليس  ــعينية الى أن ــرأة التس ــت امل ولفت
لديها أي خطة للتقاعد.

متابعة / البينة الجديدة
ــف وزير اآلثار املصري السابق   كش
ــي حواس، عن  ــم اآلثار، زاه وعال
ــودة  مفق ــة  مدين ــاف  اكتش
ــة األقصر، تعود  في محافظ
ــة. وأعلن  الفراعن ــد  إلى عه
ــه على  ــر صفحت ــواس عب ح
ــة  أثري ــة  بعث أن  ــبوك،  فيس
ــرت على  ــا، عث ــرف عليه يش
ــودة»،  ــة املفق ــة الذهبي «املدين
ــي تدعى  ــه والت ــى حد وصف عل

ــور،  «صعود آتون».وقال حواس في املنش
إن املدينة عمرها ٣٠٠٠ آالف عام تقع في 
محافظة األقصر، وتعود إلى فترة حكم 
امللك أمنحتب الثالث، ثم سكنها امللك 
توت عنخ آمون. وأضاف حواس أن املدينة 

ــدة، ولم  ــات أثرية عدي ــت عنها بعث بحث
تعثر عليها أبدا. وتابع حواس أن «البعثة 
ــاف أكبر مدينة  املصرية فوجئت باكتش
يتم العثور عليها في مصر، على اإلطالق. 
ــأها امللك أمنحتب الثالث، أحد  وقد أنش
أقوى حكام مصر، وهو امللك التاسع في 
األسرة الثامنة عشر، والتي حكمت بني 
ــت حواس  ــى ١٣٥٣ ق.م».ولف ١٣٩١ ق.م إل
ــمل أكبر جهاز  ــى أن املدينة كانت تش إل
ــر اإلمبراطورية  ــي في عص إداري وصناع

املصرية على الضفة الغربية لألقصر.

متابعة / البينة الجديدة
ــاة لقطاع  إعادة احلي بهدف 
ــالد،  الب ــي  ف ــياحة  الس
ــدمي  لتق ــا  مالط ــط  تخط
دوالر)   ٢٣٨٫١٠) ــورو  ي  ٢٠٠
ــاء  البق ــرر  ــائح ق ــكل س ل
ــل في  ــى األق ــام عل ــة أي ثالث

ــف. وأعلن  ــذا الصي ــطية ه اجلزيرة املتوس
ــياحة كاليتون بارتولو، عن اخلطة،  وزير الس
ــم القيود  ــع معظ ــع رف ــه مع توق ــال إن وق
ــياح  ــا، فإن الس ــروس كورون ــة بفي املتعلق
ــرة  ــزون عطالت صيفية مباش الذين يحج
ــوف يتلقون  ــادق احمللية س ــالل الفن ــن خ م
ــي  ــس العامل ــات اجملل ــر بيان ــة. وتظه املنح

للسفر والسياحة أن قطاع السياحة ميثل 
بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من ٢٧ في 
ــاد البالد، ولكن القطاع تأثر  املئة من اقتص
بوباء فيروس كورونا.وجذبت البالد أكثر من 
ــي عام ٢٠١٩، لكن  ــون زائر أجنبي ف ٢٫٧ ملي
األرقام انخفضت بأكثر من ٨٠٪ منذ ظهور 

الفيروس في مارس ٢٠٢٠.
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ــة اجلديدة» وعلى  ــرة حترير جريدة «البين أس
ــار» تعزي  ــد الوهاب جب ــها الزميل «عب رأس
ــتار رزاق  ــيد س ــي املرحوم (س ــاة االعالم بوف
ــع  حمود محينه) داعني اهللا ان يتغمده بواس
ــكنه فسيح جناته وانا هللا وانا  رحمته ويس

اليه راجعون.

متابعة / البينة الجديدة
ة خبر  ــت املعلومات في االيام املاضية حول صحّ بعدما تضارب
ــي البرملان  ــري من نائب ف ــة نص ــوريّة أصال ــة الس زواج الفنان
ــزواج قد متّ، قرّرت  ــري ورغم تأكيد صديقها جو رعد أن ال املص
ــتغلّت نصري  ــة اخلروج عن صمتها. في التفاصيل، إس أصال
ــي احتفلت بعقد  ــام الذهبي الّت ــة إبنتها ش ــور تهنئ منش
ــرة  ــا في الوقت االخير، لتنفي بطريقة غير مباش خطوبته
ــي للمرة الثالثة.  ــداول عن دخولها القفص الذهب اخلبر املُت
ــابها املُوثّق على تطبيق إنستغرام:  ودوّنت أصالة عبر حس
«ألنّي ما بخبّي عنكم معلومة وبعتقد أيّ خبر الزم تاخدوه 
ــاء عليه اليوم خطبة  ــا بينكم موجودة، وبن منّي طاملا أن

ب وأهمّ شي بيخاف  ــب خلوق ومهذّ ــام على ش بنتي ش
ــؤوليّاتي  ــاغلني باإلضافة ملس ــن اهللا، وهالفرح ش م

ــي القراب». ــي وأصحاب ــغلي وعيلت ــاه والدي وش جت
ــي جديد أنا رح  : «وملّا يكون فيه ش ــت قائلةً وأضاف
ــوا حياة  ــام يعيش خبّركم عنه، أدعوا ألحمد وش
ــة خالية من كلّ أنواع األلم... وعقبال  طيبة نقيّ
البنات والصبيان يالقوا حلمهم ويعيشوا حياة 

مستقرّة حلوة نظيفة. آمني يا رب العاملني».
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