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ــن نوجه  ــدء ونح ــادئ ذي ب في ب
ــن قاد  ــى م ــة ال ــالة مفتوح رس
ــا ان  ــية بودن ــة السياس العملي
ــفافية  ــول وبكل صراحة وش نق
واالداري  ــي  املال ــاد  الفس ان 
املستشري في البالد والذي اضر 
ــراب هو نتاج  ــاع اخل بالعباد واش
ــاج  ــة ونت ــات املتخبط السياس
ــاد التي  ــلوكيات الفس نهج وس
ــوى  ــعب س ــم جتلب لهذا الش ل
ــدة  ــل واح ــار ولع ــالت والدم الوي
فقط من تلك احلاالت ما كشف 
عنه النائب حسني العقابي في 
ــة مؤخرا  ــاة العراقي ــاء مع قن لق
ــوان الوقف  ــام دي ــى قي ــار ال اش
ــة دينية  ــيعي وهو مؤسس الش

ــد املوالت  ــتثمار اح معتبرة باس
في منطقة املنصور ببغداد مببلغ 
ــون و(٢٤٠) مليار دينار  ــد ترلي واح
عداً ونقداً وهو مبلغ ال شك يكفي 
ــة وان بناية  ــاء(١٢٠٠) مدرس لبن
ــي والتي  ــزي العراق ــك املرك البن
حتت االنشاء االن تبلغ تكاليفها 
ــة  والنكت دوالر  ــون  ملي  (٧٠٠)
ــن واجب  ــس م ــه لي ــة ان صراح
ــام بذلك  ــيعي القي الوقف الش
ــتثمار  ــغل هيئة االس بل هو ش
واخملالفة االخرى ان ديوان الوقف 
جلأ لتمويل هذا املبلغ من صندوق 
ــان للعمال ومن هنا  قانون الضم
ــل  ــا حص ــاع م ــب باخض نطال
ــات  لبيان مالبس فوري  لتحقيق 
هكذا صفقات فساد مفضوحة 
ــاص باملتورطني واذا  وانزال القص

ــة  ــذا يحصل في مؤسس كان ه
ــون بعيدة  ــرض ان تك دينية يفت
ــال  ــف احل ــبهات فكي ــن الش ع

ــن  اخرى؟.وم ــة  حكومي ــر  بدوائ
ــرى في هذا  ــاد االخ ظواهر الفس
الوطن ما كشفه النائب الكردي 

ورئيس كتلة املستقبل سركوت 
ــأن وجود (١٢)  ــمس الدين بش ش
ــتان  كردس ــي  ف ــف  موظ ــف  ال

يتسلمون رواتب (درجات خاصة) 
ــم املال  ــبوا حج ــم ان حتس ولك
ــرة  ــه البص ــذي تدفع ــدور ال امله
ــا والبؤس الذي  من معاناة اهله
ــه كمدينة نفطية .. وازاء  تعيش
ــذه الصور وغيرها ال منلك اال ان  ه
ــم وملوائدكم  ــا لك نقول : تعس
ــة وانتم  الرمضانية ايها الساس
ــة  ــات اخلاص ــمون الدرج تتقاس
بينما مدينة الصدر تُذبح والقاتل 
ــم  ومصاحلك ــم  تخادمك ــو  ه
وفسادكم!. وال بد ان نشير ايضا 
ــرى تتعلق بابناء  ــى  قضية اخ ال
ان  ــأنها  ش ــن  م ــتقطاعات  اس
تطال رواتب املوظفني في املوازنة 
احلالية (٢٠٢١) وبأثر رجعي ونقول 
ان ما يثار االن يحتاج الى معاجلة 
ــة اذ ليس صحيحا  جذرية وفوري

ان تعج مواقع التواصل باالخبار 
ــن يعنيه  ــدة بينما م ــر املؤك غي
االمر يتعامل باذن من طني واخرى 
ــن عجني !! هل يجوز ذلك وهل  م
مقبوال يا وزارة املالية ؟! ويا امانة 
مجلس الوزراء ؟ غادروا صمتكم 
.. املكاشفة  ــارع  وكاشفوا الش
ــرار ..  ــاب الق ــا احص ــة ي مطلوب
ــتنا على  كما نقول ايضا لساس
ــاحة ال  اختالف اوزانهم في الس
تتحدثوا عن االصالح او النزاهة او 
الدفاع عن املواطن وتتباكون على 
ــم بعيدون  ــه للجوع وانت تعرض
ــه واوجاعه  ــن االم ــد ع كل البع
ــاد  ــه التي يكمن بالفس ومعانات
املستشري الذي لم تستطيعوا 
ان تزحزحوا شعرة منه رغم كل 

صراخكم املتواصل.
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ــتقطاع  االس ــة  قضي ان  ــدو  يب
ــب املوظفني قد  ــي من روات الضريب
حتولت الى حزورة وكل يلقي بالكرة 
في مرمى اآلخر ولم تصدر احلكومة 
ــأن املوضوع وظلت االمور  بيانا بش
ــة وغاضبة . فقد أكد اخلبير  ضبابي
ــرب ، ان مجلس  ــي طارق ح القانون
ــو من ألزم  ــواب ضمن املوازنة ه الن
ــادة  بإع ــة  املالي ووزارة  ــة  احلكوم
ــن رواتب  ــتقطاع الضريبي م االس
ــة  ــن صالحي م ــس  ولي ــني  املوظف
ــذا األمر،  ــوزراء إيقاف ه مجلس ال

ــار إلى أن احلل بيد البرملان  فيما أش
ــن  ــادة ٣٤ م ــل امل ــالل تعدي ــن خ م
ــة جملة واحدة لها  املوازنة وإضاف
ــه بعيداً عن  ــرب ، ان ــال ح فقط.وق
ــانية او السياسية  اجلوانب االنس
ــرر باملوظف  ــيلحقه من ض ــا س م
ــتقطاع، فان النص  ــن جراء االس م
واضح من الناحية القانونية حيث 
ــتثناءات  ــاء جميع اس ــن إلغ تضم
ــا  ــي قرره ــوم الت ــب والرس الضرائ
ــذا معناه إلغاء  ــس الوزراء وه مجل
ــني ايضا،  ــب املوظف ــتثناء روات اس
مبينا انه كان االجدر مبن وضع هذه 
ــب من مجلس الوزراء  املادة ان يطل

املستثناة  باجلهات  قائمة  ــال  ارس
قبل وضع املادة ملعرفة من هي تلك 
اجلهات.واضاف حرب، ان النصوص 
ــق مضمونها  ــذ وف ــة تنف القانوني
ــا كما يقول احد  وليس وفق النواي
ــه لم يعد  ــاء البرملان، كما ان اعض
ــة الوزراء في  هنالك اي خيار لرئاس
االستثناء الن البرملان في نص املادة 
ــى صالحية  ــح الغ ــكل صري وبش
ــتثناء  ــي االس ــوزراء ف ال ــس  مجل
ــزم احلكومة  ــي ان البرملان ال مايعن
ــتقطاع الضريبي من جميع  باالس
ــا  بينه ــن  وم ــمولة  املش ــات  الفئ
املوظفني، الفتا الى ان البرملان كان 

ــل الذهاب  ــؤال قب ــدر به الس االج
ــون ما هي  ــريعات ال يعلم ــي تش ف
تبعاتها وعدم الفقه الصل القانون 
ــؤولية كما انه  ــن املس ــي م ال يعف
التوجد مفردة النوايا في التفسير 
ــة. من  ــواد القانوني ــي للم القانون
ــت النائبة عن حتالف  جانبها اعلن
الفتح منى الغرابي، امس السبت، 
ــة تقدمي  ــع تواقيع بغي ــدء بجم الب
ــس النواب  ــة مجل طلب الى رئاس
الستضافة وزير املالية علي عالوي 
ــن الفصل  ــة االولى م ــي اجللس ف
الغرابي  اجلديد.وقالت  ــريعي  التش
وان  ــبق  س ــني  املوظف ــب  روات ان   ،

ــرنا وألكثر من مرة بان املساس  اش
ــوض حتت اي مبرر،  ــا هو امر مرف به
ــر املالية في  ــرار لدى وزي لكن االص
التركيز على هذا امللف هو امر يثير 
ــتفهام  ــن عالمات االس ــد م العدي
ــا ان االزمة االقتصادية  لدينا، مبين
ــعار النفط ارتفعت  مت جتاوزها وأس
ــت في رفع  ــة مض ــا واحلكوم عاملي
سعر الصرف للدوالر مقابل الدينار 
رغم حتفظنا على هذا االمر بالتالي 
ــرر التخاذ  ــد هنالك اي مب ــم يع فل
ــر قانونية وتضر  هكذا خطوات غي

بالطبقات الوسطى والفقيرة.

كتب اِّـحرر السياسي
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أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي ، أن املادة ٣٤ من قانون 
ــتقطاع رواتب املوظفني بأي شكل من األشكال،  املوازنة ليس لها عالقة باس
ــتدالل في غير  ــة بهذا اخلصوص فيه اس ــى أن كتاب وزارة املالي ــار إل فيما أش
ــريعي.وقال الكعبي ، إن وزارة املالية وبدالً من  محله واستقطاع للنص التش
ــروع املوازنة الذي كلف البرملان  ــعي لتجاوز السلبيات املؤشرة على مش الس
ــا إلى أمانة مجلس  ــع بالكتاب الصادر من قبله ــداً كبيراً، فاجأت اجلمي جه
ــار الكعبي  ــتقطاع ضريبة دخل على رواتب املوظفني.وأش ــوزراء لفرض اس ال
إلى، أن استدالل الوزارة لتبرير ما ورد في كتابها باملادة ٣٤ فقرة ج هو استدالل 

في غير محله واستقطاع للنص التشريعي عن سياقه.

بغداد /
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كتب رئيس التحرير
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ــة  ــم وزارة الداخلي ــق باس ــد الناط اك
ــبت، عدم  ــواء خالد احملنا امس الس الل
ــني للدوائر  ــة املواطن ــماح مبراجع الس
ــا  ــة، وموظفيه ــة املكتظ ذات الطبيع
ــاح كورونا.وقال  ــي لق ــدوام دون تلق بال
ــررات اللجنة  ــب مق ــه بحس ــا ، إن احملن
العليا للصحة والسالمة، فلن يسمح 
ــوزارات والدوائر  ــني لل ــة املواطن مبراجع
ــة املكتظة (دائرة التقاعد،  ذات الطبيع
ــوازات،  اجل ــات  مديري ــرور،  امل ــات  مديري
ــية  ــوال املدنية واجلنس ــات االح مديري
ــراءات  باإلج ــذ  دون االخ ــن  ــا) م وغيره
ــدم  ع ــك  وكذل ــدة،  املعتم ــة  الصحي

ــذه الدوائر بالدوام  ــماح ملوظفي ه الس
ــان ٢٠٢١ إال بعد  بدءاً من تاريخ ٢٠ نيس
أخذ اللقاح.وأشار إلى أن الفرق الصحية 
ــرت إجراء  ــوزارة الصحة باش التابعة ل 
ــمولة بالدرجة  اللقاحات للفئات املش
ــة والذين لديهم  ــوات األمني األولى للق
احتكاك مباشر مع املواطنني في الدوائر 
ــورة آنفاً والقوات األمنية  اخلدمية املذك
اللجنة  املرابطة في السيطرات.وقررت 
العليا في اجتماع في وقت سابق عدم 
ــة الدوائر  ــماح للمواطنني مبراجع الس
املكتظة والصيدليات واملطاعم وبعض 
ــا دون أخذ  ــاة مبزاولة عمله ــق احلي مراف

العاملني فيها لقاح كورونا.
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ــفارة األمريكية في  ــأن الس ــبت، ب ــس الس ــدر أمني، ام ــاد مص أف
ــال املصدر ،  ــة C-RAM الدفاعية.وق ــارا ملنظوم ــداد اجرت اختب بغ
ــديدة التحصني  ــي املنطقة اخلضراء ش ــفارة االمريكية ف بأن الس
ــمع سكان املناطق  اختبرت املنظومة، وفعلت صفارات اإلنذار  وس
ــقات اطالقات كثيفة، وانفجارات  القريبة من املنطقة أصوات رش

قوية ناجمة عن اختبار املنظومة.
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ــم  بره ــة  اجلمهوري ــس  رئي ــث  بح
صالح، وملك السعودية سلمان بن 
ــات الثنائية بني  ــد العزيز، العالق عب
البلدين وسبل تعزيزها في مختلف 

ــي ، أن رئيس  اجملاالت. وذكر بيان رئاس
ــرى  أج ــح،  صال ــم  بره ــة  اجلمهوري
ــلمان بن  اتصاالً هاتفياً مع امللك س
ــة العربية  ــز ملك اململك عبد العزي
ــعودية، حيث جرى خالله تبادل  الس

التهاني بحلول شهر رمضان املبارك، 
ــل أن يعيد هذه  ــني املولى عز وج داع
ــعبني والبلدين  ــبة على الش املناس
الشقيقني باخلير واألمن واالستقرار 
والتقدم.وأضاف، انه مت خالل االتصال 
ــات الثنائية  ــي، بحث العالق الهاتف
ــا في مختلف  ــني البلدين وتعزيزه ب
اجملاالت ومبا يخدم مصالح الشعبني، 
ــالم في  ــن والس ــاء األم ــم إرس ودع
مواجهة  ــي  ف والتعاضد  ــة،  املنطق
ــات اخملتلفة.وتابع كما جرت  التحدي
اإلشارة إلى الزيارة الناجحة التي قام 
ــا رئيس مجلس الوزراء مصطفى  به
ــة، وأهميتها  ــي إلى اململك الكاظم
في تعزيز أواصر العالقات املشتركة 

بني البلدين الشقيقني.

ــأن انخفاض مناسيب نهري  طمأنت وزارة املوارد املائية، املواطنني بش
ــري دجلة  ــيب نه ــوزارة ، إن انخفاض مناس ــت ال ــة والفرات.وقال دجل
ــت، أن االنخفاض يحصل كل  ــراً طبيعياً.وبين ــرات حالياً يعد أم والف
ــم الزراعي الشتوي  عام خالل هذه املدة التي متثل االنتقالة من املوس

والتهيئة للموسم الزراعي الصيفي.

@ûb–Æa@Êdíi@Â˜‡�m@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa
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بغداد/ البينة الجديدة
ــم  املوس ــدء  ب  ، ــارة  التج وزارة  ــت  أعلن
ــام ٢٠٢١  ــول احلنطة لع ــويقي حملص التس
ــي مركز  ــن ٢٠٠ طن ف ــلم أكثر م ــد تس بع
ــة املثنى. ــي محافظ ــماوة ف ــتالم الس اس
ــور عالء اجلبوري،  ــال وزير التجارة، الدكت وق
ــمي للوزارة، إن  في بيان نقله الناطق الرس
«أول عمليات تسويق احلنطة انطلقت من 
ــويق أكثر من ١٢  ــة املثنى بعد تس محافظ
ــماوة في  ــليم الس ــاحنة في مركز تس ش
ــن الكميات  ــة املثنى وهذه تعد م محافظ
ــام  للع ــويقي  التس ــم  للموس ــى  األول
ــويقي  التس ــم  املوس ــالق  انط وأن   ،٢٠٢١
ــرة وذي قار  ــات اجلنوبية البص ــي احملافظ ف
ــويق في معظم  متهيدا لبدء عمليات التس
ــاف، أن «أكثر من  احملافظات اجلنوبية».وأض
٢٠٠ طن كانت الكميات الألولى املستلمة 
ــى وهو ما  ــي محافظة املثن من احملصول ف

يبشر باخلير والنجاح للموسم التسويقي، 
ــوقة اجتازت الفحص  كون الكميات املس
اخملتبري وكانت جيدة ومن النوعيات اجليدة 
التي تصلح للخبازة بالطريقة العراقية».
واوضح، أن «وزارة التجارة أعلنت جملة من 
اإلجراءات اإلدارية والفنية لغرض استقبال 
املوسم التسويقي وتهيئة مراكز الفحص 
ــات  احلكوم ــع  م ــيق  بالتنس ــويق  والتس
ــع األجهزة  ــيق م ــة، فضال عن التنس احمللي
ــة القادمة من  ــول احلنط ــة ملنع دخ األمني
خارج احملافظات «.وأكد اجلبوري، «استنفار 
ــالكات الفنية واإلدارية في معظم  كافة امل
ــم  ــقتقبال املوس ــالد الس ــات الب محافظ
التسويقي مبا يحقق أعلى درجات النجاح 
وجتاوز املشاكل التي حصلت في السنوات 
ــالكات الوزارة  ــا إلى أن «م ــابقة»، الفت الس
ستستمر بالعمل على مدى ساعات اليوم 
ــوقة من  ــتقبال الكميات املس ــرض اس لغ

الفالحني  الوزير،  واملزارعني».ودعا  الفالحني 
ــم  ــوقني حملصول احلنطة لهذا املوس املس
ــي  ــل االجتماع ــع التواص ــال مبواق «االتص
ــع  م ــة  بالعالق ــة  اخلاص ــوزارة  ال ــع  ومواق

ــالغ عن اي مخالفات  املواطنني لغرض االب
ــويقي أو جتاوز  ــم التس ــي املوس ــل ف حتص
ــي اعدتها  ــات والضوابط الت ــي التعليم ف
ــم التسويقي»، مؤكدا  الوزارة إلجناح املوس

ــهم  ــود الفالحني واملزارعني ستس أن «جه
ــام بأعداد خزين جيد من محصول  هذا الع
ــتقرار األمن  احلنطة مما يتيح للعراقيني اس
الغذائي وتوفير خزين جيد من هذا احملصول 
االستراتيجي «.وأشار اجلبوري، إلى «انتشار 
ــتالم  ــق بعمليات اس ــة للتدقي ــرق رقابي ف
ــيق مع  وعمليات الفحص اخملتبري والتنس
جهات الرقابية ذات العالقة في احملافظات، 
ــاذ اإلجراءات  ــات واتخ ــرض رصد اخملالف لغ
ــال العام  ــظ على امل ــا يحاف ــة  مب القانوني
ــم التسويقي». ــهم في إجناح املوس ويس
ــت إن كميات  ــت وزارة التجارة قد قال وكان
ــن الفالحني  ــوقة م ــة املس ــة احمللي احلنط
واملزارعني خملازن وسايلوات الشركة العامة 
ــم  ــوزارة  في املوس ــوب في ال ــارة احلب لتج
التسويقي املاضي جتاوزت اخلمسة ماليني 
ــق االكتفاء  ــى حتقي ــارت ال ــن، فيما اش ط

الذاتي للمحصول من املنتج احمللي.

البينة الجديدة / علي شريف 
ــة  املقدس ــالء  كرب ــظ  محاف ــرأس  ت
ــم اخلطابي  ــدس نصيف جاس املهن
ــة الزراعية العليا في  اجتماعا للجن
ــن امللفات  ــة عدد م احملافظة ملناقش
الزراعية بهدف تطوير القطاع الزراعي 
ــاكل  ــول الناجعة للمش ــاد حل وايج
ــاع  القط ــه  تواج ــي  الت ــات  واملعوق
ــالء  كرب ــة  زراع ــر  مدي ــال  الزراعي.وق
ــي: ان االجتماع  ــدس رزاق الطائ املهن
الذي ترأسه محافظ كربالء املهندس 
ــة  بحضورمديري ــي  اخلطاب ــف  نصي

ــوارد املائية  ــالء ومديرية امل زراعة كرب
ــتصالح الزراعي ورئيس  ــة االس وهيئ
ــات الفالحية وليد حمد  احتاد اجلمعي
الكريطي ورئيس قسم متابعة الدوائر 
ورئيس القسم القانوني في احملافظة 
ــينية ومدير  ــاء احلس ــام قض قائممق
ــاء  ناحية اخليرات باالضافة الى رؤس
ــة زراعة  ــة في مديري ــام املعني االقس
كربالء. واضاف املهندس الطائي:لقد 
ــم الزراعي حملصول  مت مناقشة املوس
احلنطة واالستعدادات ملوسم احلصاد 
ــة توفير  ــة مناقش ــويق اضاف والتس

االسمدة للفالحني وباسعار مناسبة 
وضرورة زيادة اجلرعة السمادية خملتلف 
ــة  ــل الزراعية. كما مت مناقش احملاصي

ــر  ــف االنه ــر وتنظي ــوع تطهي موض
واملبازل حيث اكد السيد احملافظ على 
التنظيف  ــات  ــام بعملي القي اهمية 
ــاوزات على  ــن متابعة التج ــال ع فض
ــل وصولها  ــة من اج ــص املائي احلص
بعدالة الى كافة الفالحني ومناقشة 
ــع الزراعي وزيادة اخلارطة  تطوير الواق
ــهيالت  الزراعية وتوفير الدعم والتس
ــود  العق ــة  ومتابع ــتثمرين  للمس
مت  ــتغلة.كما  مس ــر  الغي ــة  الزراعي
ــجار  اش ــوع مكافحة  ــث موض بح
ــاس  ــرة الدوب ــة حش ــل خاص النخي

باستخدام املكافحة اجلوية وسيتم 
مفاحتة مكتب السيد رئيس مجلس 
ــالء  ــظ كرب ــل محاف ــن قب ــوزراء م ال
ــكل عاجل ملعاجلة هذا املوضوع  بش
ــبب  ــذي لو لم تتم معاجلته سيس ال
ــني. وكذلك  ــائر واضرار بالفالح خس
ــعار احملاصيل  مت مناقشة ارتفاع اس
ــاذ االجراءات  ــرورة اتخ ــة وض الزراعي
ــي اخلتام  ــعار. وف ــذه االس ــض ه خلف
ــات حلل  ــن املقترح ــع العديد م مت رف
العديد من املشاكل وتطوير القطاع 

الزراعي والنهوض به.

بغداد / البينة الجديدة
ــد الدوام  ــن موع ــة ع ــت وزارة التربي اعلن
ــي مت  ــية الت ــل الدراس ــوري للمراح احلض
ــة العليا للصحة  ــرار اللجن حتديدها بق
ــوم  ــة ان الي ــة، مبين ــالمة الوطني والس
ــان لعام ٢٠٢١  ــد املوافق الـ١٨  نيس األح
ــيكون اول ايام الدوام احلضوري .ووجه  س
وزير التربية األستاذ علي حميد الدليمي 
ــذا اخلصوص،  ــده به ــب اجتماعٍ عق عق
ــي  ــدارس ف ــة وإدارات امل ــات العام املديري
ــرورة تهيئة اجلداول  ــات كافة بض احملافظ
اخلاصة بالدوام للمراحل التي مت حتديدها.

ــتمرار  ــاء االجتماع اس ــر معاليه اثن وذك
التعليم اإللكتروني للمراحل األخرى ومن 
ــدوام احلضوري  ــملت بال ضمنها التي شُ
لبقية أيام األسبوع ، الفتاً الى ان قرار دوام 
تالميذ الصفوف الثالث األولى من املرحلة 
ــابهم  ــن أجل اكتس ــاء م ــة ج االبتدائي
املهارات العلمية األساسية في (القراءة 
والرياضيات والعلوم واالسالمية) . وشدد 
ــراف التربوي في  ــى دور األش الدليمي عل
ــوري والتأكيد على  ــدوام احلض متابعة ال
ــة وخاصةً في  ــراءات الوقائي ــاع اإلج أتب
ــيتم  ــدارس احلكومية واالهلية ، أذ س امل

ــة  ــة االهلي ــح املدرس ــازة فت ــحب إج س
ــات  والتعليم ــروط  الش ــك  لتل ــة  اخملالف

املعمول بها حفاظاً على سالمة الطلبة 
.الى ذلك وجه وزير التربية املديرية العامة 

ــتكمال خطوات  ــرورة اس ــج بض للمناه
ــى رقمية  ــن الورقية ال ــل املناهج م حتوي
ــم بعدها  ــى ليت ــوة أول ــة كخط تفاعلي
ــوات وتعميمها  ــي اخلط باق ــتكمال  اس
ــالد كافة . يذكر ان  على بقية مدارس الب
ــؤون  ــاع حضرهُ وكيل الوزارة للش االجتم
ــد  ــة عب ــاكر نعم ــيد ش ــة الس العلمي
ــور عادل  ــام املناهج الدكت ــون ومدير ع ع
ــراف التربوي  ــي ومدير عام األش البصيص
ــمس الدين  ــي ش ــاء زك ــورة خنس الدكت
ومعاون املدير العام للتقومي واالمتحانات 

السيد نعمة حربي .

واسط / البينة الجديدة
ــط الدكتور  ــظ واس ــح محاف افتت
ــل املياحي بناية بلدية  محمد جمي
الصويرة اجلديدة بعد إجنازها ضمن 
القضاء.وقال  اخلدمية في  املشاريع 
احملافظ إن هذه الدائرة املهمة.. التي 
ــام ،  ــى عاتقها مهام جس ــع عل تق
ــر مع املواطنني  كلها بتماس مباش
ــيما اجلوانب اخلدمية مت إجنازها  .. س
.وأضاف  املطلوبة  املواصفات  ضمن 

لقد متكنت بلدية الصويرة مبالكاتها 
ــر  ــاب املثاب ــا الش ــة ومديره الرائع
ــم دعدوش من  ــدس علي كاظ املهن
حتقيق إجنازات خدمية مهمة خالل 
العام املاضي رغم الظروف الصعبة 
ــح أن هذه  ــت بها ..وأوض ــي عمل الت
ــروع متوقف منذ  ــي مش البناية ه
عام ٢٠١٣ ، أعدناه للعمل في ٢٠١٩ 
ــت االن منجز خدمي مهم  ، وأصبح
، قادر على تقدمي اخلدمة واستقبال 

طلبات املواطنني واجناز معامالتهم 
ــن الكرمي  ــة للمواط ــة عالي بأريحي
ــة بالكامل  ــزت البناي ــث جه ، حي
ــات العمل وخدمة  ــع متطلب بجمي
ــو مالكات بلدية  الناس ”.وقال ندع
ــى بذل  ــر إل ــي الدوائ ــرة وباق الصوي
ــة أهلهم ،  ــن اجلهود خلدم ــد م املزي
ــتوى اخلدمي مبا يتناسب  ورفع املس
ــة الصويرة ، وتطلعات أهلها  وأهمي

الكرام .

  

@Galaxy Buds Pro@Ú«b8@ÚÓ‹«bœ@@Â«@—íÿm@ÚçaâÖ
…‡é€a@“b»ô@ÒÜ«béfl@ø

@@@ÔvÓ‹®a@ÊÎb»n€a@è‹©Î@÷aä»€a@¥i@⁄6íΩa@ÊÎb»n€a@Ú‰¶@…fl@…‡n£@@›‘‰€a

bÓ‹»€a@ÚÓ«aâå€a@Ú‰v‹€@b«b‡nua@êc6Ì@ZÚçÜ‘Ωa@ı˝iä◊@≈œb™

âÏößa@‚aÎÜ€a@÷˝�„a@Ü«Ïfl@@C‚ÏÓ€aD@ZÚÓi6€a

@ÒÜÌÜ¶a@ÒäÌÏñ€a@ÚÌÜ‹i@ÚÌb‰i@@|nn–Ì@¡çaÎ@≈œb™

بغداد / البينة الجديدة
ــث العلمي  ــم العالي والبح ــر التعلي وجه وزي
ــد الصاحب  ــور نبيل كاظم عب ــتاذ الدكت األس
ــي مركز الوزارة  ــكر وتقدير الى موظف كتاب ش
ــن الفنيني واإلداريني. ــكيالتها اجلامعية م وتش
ــتثنائية  ــود االس ــاب أن اجله ــي الكت ــاء ف وج
ــي التعليم العالي والبحث  املبذولة من موظف
ــن الفنيني  ــكيالتها اجلامعية م ــي وتش العلم
ــني في هذه الظروف والتعاطي مع مهام  واإلداري
ــل األزمات الى  ــيني في حتوي ــم التدريس زمالئه
ــا أن نتقدم لهم  ــتدعي من ــرص للنجاح يس ف

بالشكر والتقدير.

متابعة / البينة الجديدة
كشفت شركة سامسوجن ، عن نتائج 
ــرت في مجلة طب  دراسة جديدة نُش
ــريرية  الس ــرة  واحلنج واألذن  ــف  األن
ــة  علمي ــة  مجل ــي  وه ــة،  والتجريبي
ــاث في هذا  ــة لألبح كرّس مرموقة ومُ
اجملال. وأشارت الدراسة إلى أن خاصية 
ــي Ambient Sound في  الصوت احمليط
ــماعات Galaxy Buds Pro  يساهم  س
ــخاص  ــاعدة األش ــي مس ــة ف بفاعلي
ــمع  ــف الس ــن ضع ــون م ــن يعان الذي
ــماع  ــط على س ــف إلى املتوس اخلفي
ــي بيئتهم  ــكل أفضل ف األصوات بش
احمليطة.أجرت سامسوجن هذه الدراسة 
ــوجن الطبي،  بالتعاون مع مركز سامس
ــي تقدمي خدمات  ــفى الرائد ف املستش
البحثية  ــازات  واإلجن الرعاية الصحية 

ــدى يزيد  ــيا.  فعلى م ــزة في آس املتمي
ــوجن  ــل سامس ــنوات، تعم ــن ١٠ س ع
ــة التأثير  ــز لدراس ــاون مع املرك بالتع
ــه األجهزة احملمولة  دث الذي ميكن أن حتُ
على قدرات السمع، وللبحث عن طرق 
ــتماع  ــارب االس ــني جت ــدة لتحس جدي
ثل هذا البحث  ــتخدمني. وميُ لدى املس
ــي إطار  ــة تأتي ف ــر خطوة مهم األخي
ــم  ــاون الدائ ــوجن بالتع ــزام سامس الت
ــدة تفيد الناس في  ــاز ابتكارات رائ إلجن
ــة  حياتهم اليومية.وقد عملت الدراس
ــاف فاعلية أحد أجهزة  على استكش
ــم  ــات تضخي ــد منتج وأح ــمع،  الس
 Galaxy الصوت الشخصي وسماعات
ــى  ــني عل ــب القائم Buds Pro. وبحس
الدراسة، لم تتضمن أي دراسة سابقة 
أخرى حتى اآلن سماعات أذن السلكية 

ــريري  ــة عند تقييم األداء الس حقيقي
ــة  ــمع. وهذه هي الدراس ــزة الس ألجه
ــدة احملتملة  ــر الفائ ــى التي تُظه األول
ــماعات بالنسبة لألفراد  ملثل هذه الس
ــمع  ــن يعانون من ضعف في الس الذي
ــط، والتي  يتراوح بني اخلفيف واملتوس
ــهم في حتسني حياة ١٫٥ مليار  قد تس

ــتوى العالم يعانون   شخص على مس
بدرجة معينة من فقدان السمع.  وقال 
ــاعد  ــور املس ــون مون، البروفيس إل ج
ــم طب األنف واألذن واحلنجرة  في قس
ــوجن الطبي: «ما يزال  في مركز سامس
استخدام األجهزة املساعدة على إدارة 
ضعف السمع منخفضاً نسبياً، ويعود 
ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعارها. ومع 
ــارعة، من  ــيخوخة السكان املتس ش
ــرة  ــة واحد من كل عش ــع إصاب املتوق
ــخاص بفقدان السمع بحلول عام  أش
ــة األولية  ــرت الدراس ــد أظه ٢٠٥٠ . وق
ــجع الناس  ــدة للغاية تش ــج واع نتائ
ــاف أجهزة بديلة لدعم  على استكش
ــل Galaxy Buds Pro التي  ــمع مث الس
ــم  ــي حياته ف ــاعدهم  أن تس ــن  ميك

اليومية».

بغداد / البينة الجديدة
 / ــل   النق وزارة  ــت  اجتمع
ــذ  لتنفي ــة  العام ــركة  الش
ــالت  واملواص ــل  النق ــاريع  مش
ــذ خطة التعاون  مع جلنة تنفي
ــترك  بني العراق ومجلس  املش
ــي االمانة  ــاون اخلليجي ف التع
العامة جمللس الوزراء ، ملناقشة 
ــني  ــية ب ــات الدبلوماس العالق
ــام  ع ــر  مدي ــال  .وق ــني  اجلانبي
ــد خليل  زي ــيد  الس ــركة  الش
ــذا لتوجيهات  ــعالن : تنفي ش

وزير النقل الكابنت ناصر حسني 
بندر الشبلي بتطوير العالقات 
ــترك فان  ــة العمل املش و ادام
ــع عدة دول  ــان الثنائية م اللج
ــرام  ــى إب ــت إل ــة وصل خليجي
ــتركة  مش ومذكرات  اتفاقيات 
ــع  ــون رف ــل ليك ــم العم ، ويت
ــة إلى مجلس  ــتوى اللجن مس
ــابه إلى اجمللس  ــيقي مش تنس
ــيقي العراقي وفيه عدد  التنس
ــان املتخصصة. من  ــن اللج م
ــني العام  ــنيَّ نائب األم جانبه ب

ــاد نعمة  ــوزراء، د.فره ال جمللس 
ــة  ــذ خط ــني، أن تنفي اهللا حس
العراق  ــتركة بني  التعاون املش
ــي  اخلليج ــاون  التع ــس  ومجل
ــن خطوات  ــية م خطوة رئيس
ــالد  الب ــادة  إع ــي  ف ــة  احلكوم
ــر ان   ــط العربي.ويذك ــى احملي إل
ــة  للجن ــادس  الس ــاع  االجتم
ــنة  ــر الديواني (٨٥س) لس األم
ــذ خطة  ــة بتنفي ٢٠١٨، املعني
التعاون املشتركة بني العراق و 

مجلس التعاون اخلليجي.
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بغداد / البينة الجديدة
استقبل مدير عام دائرة االصالح العراقية االستاذ سالم  كاظم 
هليل اخلميس املاضي ، مستشار االمن الوطني السيد   قاسم 
ــة  األمنية  ــزالء من الناحي ــى احوال الن ــالع عل ــي ، لالط االعرج
ــابعة  ــم الرصافة  الس واخلدمية والصحية ، وبحضور مدير قس
ــالل اللقاء بحث  ــتعرض اجلانبان خ ــتاذ عالء اجلابري . واس االس
ــا يتعلق  ــترك  وخصوصا مب ــيق املش ــاون  والتنس ــة التع اهمي
بالتحصينات االمنية في االقسام االصالحية.واكد املدير العام 
ــر الدولية حلقوق  ــة تعمل وفق  املعايي ــرة االصالح العراقي ان دائ
ــان في ما يخص التعامل مع  النزالء والنزيالت ، منوها الى  االنس
ان الدائرة اعدت برامج  تأهيلية في اجلوانب املهنية والتثقيفية 
ــنوية  وبرامجها االصالحية جلميع النزالء في  وفق خطتها الس
السجون  االصالحية بهدف تأهيلهم وتسهيل عملية دمجهم 

في  اجملتمع بعد انتهاء فترة محكوميتهم . 

بغداد / البينة الجديدة
ــركات وزارة الصناعة  ــركة الزوراء العامة إحدى ش أعلنـت ش
ث حولَ  ــى للتباحُ ــد من دائرة صحة املُثن ــادن عن زيارة وف واملع
ــركة الزوراء  الل اعتماد ش ــن خِ ــاون بني الطرفني م ــبل التع سُ
ــة املُثنـى  ــاريع دائرة صح ــركة فاحصة في مش ــة كش العام
ــركة السيد : مهنـد جبـار  عاون مدير عام الش .وأستعـرضَ مُ
ُختلف  ــي مبِ ــركة في مجال الفحص الهندس : إمكانيات الش
درات كبيرة  ــية وفنية وقُ ــه وما متتلكهُ من خبرات هندس أنواع
ختبر الفحص  ــى مُ ــد الزائر عل ــال كما أطلعَ الوف ــي هذا اجمل ف
ختبر واألجهزة  ــي وأبدى إعجابه بالبُنى التحتية للمُ الهندس
ــي مصنع التصنيع  ــرة فيه كما وأجرى جولة ف ــة املُتوف احلديث
ــة املوجودة فيه وأعربَ  ــي وأطلعَ على املكائن احلديث امليكانيك

عن أمله بِفتح آفاق للعمل املُشترك مبا يخدم الطرفيـن .

نينوى / البينة الجديدة
ــيد وزير الصحة والبيئة الدكتور  استناداً لتوجيهات الس
ــرة صحة نينوى  ــراف مدير عام دائ ــن التميمي وباش حس
ــفى  ــن الطائي ومبتابعة مدير مستش الدكتور  فالح حس
االورام الدكتور عبد القادر سالم تواصل فرق الرصد الوبائي 
في مستشفى االورام حمالتها املوسعة للمسح الفعال 
ــي فيروس كورونا من خالل فحص املراجعني من  ملنع تفش
مرضى االورام  في املستشفى حيث مت اجراء (٤٠) مسحة 
ــدم لضمان  ــحب ال ــدة س ــارية ووح ــم االستش ــي قس ف
ــالمتهم من االصابة بالفيروس وتبني سالمتهم وعدم  س
وجود اي اعراض  ضمن حمالت الرصد الوبائي للتحري عن 

االصابات بفايروس كورونا .
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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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ــبت،  الس ــس  ام ــارة  التج وزارة  ــت  أعلن
ــا مت صرفه من املبالغ اخملصصة  حصيلة مل
ــوقي احلنطة و الشلب.وذكرت الوزارة،  ملس
ــالل الفترة املاضية حققنا  في بيان أنه خ
ــر املبالغ اخملصصة  ــة في توفي نتائج طيب
ملسوقي احلنطة واستطعنا ان نعزز املواقع 
ــن بعض الفروع  بدفعات مالية وان تتمك
ــة لها  ــغ اخملصص ــل املبال ــدد كام ان تس
ــت كمياتها اقل من  خاصة تلك التي كان

بقية احملافظات.واضاف، أن فروع الشركة 
ــان و الكوت و  ــي البصرة و ذي قار و ميس ف
بابل و كربالء و الديوانية و النجف و املثنى 
اجنزت توزيع كامل املبالغ املالية اخملصصة 
ــار إلى،  ــوقي احلنطة لعام ٢٠٢٠ .واش ملس
ــوقي  ــلمت ملس أن إجمالي املبالغ التي س
محافظة كربالء املقدسة مت تسديد كامل 
ــغ (٣٥٦٨٢١٦٠)  ــوقني والبال ــغ للمس املبل
ــتمائة واثنني  ــار وس ــون ملي ــس وثالث خم
ــتون الف دينار ،  ــون مليون ومئه وس وثمان

ــتحقات الفالحني  ــال صرف مس و مت اكم
ملوسم احلنطة ٢٠٢١ بالكامل ملواقع فرع 
ــغ املصروف  ــركة في الديوانية واملبل الش
١٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار .وأوضح، أن في بابل 
مت استالم كامل املبلغ اخملصص للفالحني 
ــم ٢٠٢٠ وجاري  ــوقي احلنطه للموس مس
العمل على توزيعه في فرع بابل ومواقعه.

ــل توزيع  ــن الفروع تواص ــاك عدد م أن هن
ــر وصول باقي  ــتحقات املالية وتنتظ املس

املبالغ اخملصصة لتوزيعها.

ــؤون  والش ــل  العم وزارة  ــت  أعلن
ــرب  ــبت، ق ــس الس ــة ام االجتماعيَّ
شمول ٤٠٠ ألف أسرة برواتب شبكة 
ــوم  عم ــي  ف ــة  االجتماعي ــة  احلماي
ــال وزير العمل  ــات البالد. وق محافظ
ــمول  ــادل الركابي ، إن عملية الش ع
باعانات شبكة احلماية االجتماعية 
ــب الشروط والضوابط  ستتم بحس
املعدة، حيث سيجري اضافة ٤٠٠ الف 
ــوم احملافظات. ــرة جديدة في عم اس

ــع اعداد  ــمول وتوزي ــاف، أنَّ الش وأض
االسر بني احملافظات سيكون بحسب 
الكثافة السكانية ومستوى الفقر، 
مبيناً أن الوزارة تستعد الطالق حملة 

توعية بشأن الشمول اجلديد لتعليم 
ــر الفقيرة كيفية ملء البيانات  االس
ــمول. ــات التي تؤهلها للش واملعطي

واشار الركابي، إلى ان هناك تشديدا 
ــات  ــة املعلوم ــى متابع ــزا عل وتركي
ــمول  ــيقدمها الراغب بالش التي س
ــي، للحد من  ــدمي االلكترون عبر التق
ــدمي الفضائيني او  ايقاف عمليات تق
ــتكون  املتقاعدين، وس او  ــني  املوظف
ــق كل  ــة بح ــة قانوني ــاك عقوب هن
شخص يقدم معلومات مضللة وهو 
من غير املستحقني ولفت، إلى وجود 
ــاالت لتهيئة  ــيق مع وزارة االتص تنس
برامجيات وسيرفرات حديثة للعمل 
ــتوعب  ــج الكتروني يس ضمن برنام
ــفافية  ــني ويحقق الش االف املتقدم

ــني الركابي  ــمول اجلديد.وب ــي الش ف
ــيعتمد على  ــمول اجلديد س أنَّ الش
ــرة  زيارة الباحث االجتماعي إلى االس
ــة  عملي ــبقها  وستس ــة،  املتقدم
ــات من اجل التدقيق  مقاطعة البيان
ــر أن  ــفافية.وأكد الوزي ــق الش وحتقي
احملافظات احملررة ستأخذ استحقاقها 
ــر، وهي  ــمول االس ــبة ش ــادة نس بزي
ــار وكركوك وصالح الدين وبعض  االنب
مناطق ديالى، وهناك زيادة كبيرة في 
ــمول اخملصصة حملافظة  ــبة الش نس
ــوى النها من اكثر احملافظات التي  نين
ــات االرهابية  ــراء العملي ــررت ج تض
ــاض عدد  ــن انخف ــش، فضال ع لداع
املشمولني باالعانات منذ العام ٢٠١٦ 

وحتى ٢٠١٨.
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ــان حلوالً ملسألة    اقترحت املفوضية العليا حلقوق اإلنس
ــكاوى االختفاء  ــدت أن ش ــا أك ــري، فيم ــاء القس االختف
ــري مجرد إدعاءات.وقال عضو املفوضية زيدان خلف  القس
ــات وبحوث  ــة قامت بوضع دراس ــي ، إن املفوضي العطوان
ــن وتوصلت الى آلية  ــؤون املفقودي مع اللجنة الدولية لش
ــس الوزراء مصطفى  ــة الى رئي عمل كبيرة قدمت كدراس
ــار األمن الوطني قاسم األعرجي التي  الكاظمي ومستش
تتمحور بأهمية إنشاء قاعدة حتتوي فيها أسماء النازحني 
ــن، فضالً عن إكمال االنتهاء  واملطلوبني لإلرهاب واحملجوزي
ــماء الذين في اخلارج. من ملف املقابر اجلماعية، وأيضاً أس
ــكوى مبوضوع ابنه أو  وأكد أنه في حال تقدمي أي مواطن ش
ــاملة، أما في  ذويه تتم العودة لتلك القاعدة البيانية الش
ــة عدم وجوده ضمن هذه القاعدة فيكون فعالً مفقود  حال
ــا اإلرهاب.وأوضح أنه وفقاً  ــمل بتطبيق قانون ضحاي ويش
ــتقبال  ــة الفقرة ثالثاً التي خصصت الس للمادة اخلامس
ــكاوى للمفوضية العليا حلقوق االنسان، استقبلت  الش
ــدان أبنائهم  ــاء بفق ــكوى وإدع ــة نحو ٨١٦٤ ش املفوضي
ــب شكاوى املواطنني،  وذويهم على مختلف اجلهات حس
ــكاوى هي  ــن املواطنني من ش ــا جاء م ــاً أن جميع م مبين
ــة أعدت من ضمن  ــاءات فقط.وتابع أن املفوضي مجرد إدع
ــتمارة كاملة لهذا الشأن، بحيث أنها تقيّد  إجراءاتها اس
كل ما يقوله املواطن واملشتكي من ناحية نوع القوة التي 
قامت باالعتقال وشكالهم ومواصفاتهم ونوع العجالت 

وكل التفاصيل التي حدثت لالعتقال أو االختطاف.

ــبة الفائدة حلسابات التوفير  ــبت، عن رفع نس    اعلن مصرف الرافدين، امس الس
اخلاصة للمواطنني لتصبح ٤٫٥ باملئة. وقال املكتب االعالمي للمصرف انه انطالقا 
مع سياسة املصرف الهادفة الى تعظيم االيرادات من اجل جذب السيولة النقدية 
وتشجيع الزبائن على ادخار اموالهم بدال من اكتنازها في املنازل فقد قرر املصرف 
ــابات التوفير الى ٤٫٥ باملئة .واضاف البيان كما قرر  ــبة الفائدة على حس زيادة نس
املصرف زيادة نسبة الفائدة على الودائع ملدة ستة اشهر لتصبح ٤٫٥ باملئة وزيادة 
ــبة الفائدة على الودائع الثابتة ملدة سنة لتكون ٥٫٥ باملئة باالضافة الى زيادة  نس
ــار البيان الى ان  ــنتني لتصبح ٦٫٥ باملئة .واش ــبة الفائدة على الودائع ملدة س نس
ــى ان يتعهد املواطن  ــع الثابتة لتمنح مقدما عل ــرر دفع الفائدة للودائ ــرف ق املص
ــن اصل مبلغ  ــتقطع الفائدة املمنوحة م ــحبها وبخالفه تس ــرها وس بعدم كس

الوديعة ويكون ذلك اساسا للمفاضلة بني الوديعة وحساب التوفير وللزبون.

NO.3628.SUN.18.APR.2021

بغداد /

@p˝flb»fl@Ú»ibnΩ@pbÓ‹‡«@ÚœäÀ@›Óÿím
ÚÓjÓjßa@7v–m@ÛyäuÎ@ıaÜËë

بغداد /

بغداد /بغداد /

ــيما  الس ــوده  مقص ــن  ع ــه  وحرف
ــن  ضم ــاء  ج ــور  املذك ــص  الن وان 
ــدث عن  ــي تتح ــادة ٣٤ الت ــياق امل س
ــوم  ــركات من دفع الرس ــاء الش إعف
الگمرگية للمواد األولية أو املكونات 
ــاهم في خلق  ــي تس ــتوردة الت املس
ــر الدولة  ــة والتزام دوائ ــة مضاف قيم
ــن املنتجات  ــا م ــراء احتياجاته بش
ــاءات  االعف ــع  ــاء جمي والغ ــة  احمللي
والضريبية  الگمرگية  واالستثناءات 

ــس الوزراء  ــة بقرار من مجل املمنوح
ــدد ، فبالتالي فأن بنود  ــي هذا الص ف
ــا بعضاً  ــل بعضه ــادة تُكم ــذه امل ه
ــص اي بند مبعزل  ــزاء ن ــوز اجت وال يج
ــا تقضي بذلك  ــن تلك البنود ، كم ع
ــير القانوني  ــول التفس ــد واص قواع
ل وحدة  السليم إلن هذه املادة تُشكّ
الكعبي، على  واحدة.وشدد  عضوية 
ــرة ال عالقة لها مطلقا  أن نص الفق
ــات  ــب او مخصص ــتقطاع روات باس

اي  او  ــمى  مس اي  ــت  حت ــني  املوظف
ــا الى ان  ــكال ، الفت ــكل من االش ش
ــون و منذ  ــريحة املوظفني يتعرض ش
ــد بقطع  ــى تهدي ــنة ال ــر من س اكث
ــا او فرض  ــل منه ــب او التقلي الروات
رسوم وضرائب عليها بحجج تقليل 
ــوارادات ، وعلى  ــاق او تعظيم ال االنف
الوزارة ان تدرك جيدا ان عدم استقرار 
ــتمرار  ــادرة حقه واس ــف ومص املوظ
ــل كبير  ــى خل ــيؤدي ال ــه س محاربت

ــتقرار  ــي األداء احلكومي وعدم اس ف
ــف مبهامه وواجباته وانتاجيته  املوظ
ــاءة كل  ــى كف ــلبا عل ــس س وينعك
ــام. ــكل ع ــة بش الدول ــات  مؤسس

وطالب الكعبي، وزارة املالية بسحب 
كتابها وتوصيتها وعدم اللجوء الى 
استقطاع او تقليل رواتب املوظفني 
مطلقا خاصة بعد رفع سعر الدوالر 
ــم والذي  ــض قيمة رواتبه ــذي خف ال
تزامن مع غالء اسعار السلع ، فضال 

ــذي  ــط ال ــعار النف ــاع اس ــن ارتف ع
ــى فكرة  ــدم اللجوء ال ــتدعي ع يس
ــات  ــب او اخملصص ــتقطاع الروات اس
ــي  ــواب وف ــس الن ــدا ان مجل ، مؤك
ــذا اإلجراء غير  حال مضي الوزارة به
ــر القانوني وغير املدروس  الدقيق وغي
ــيتخذ جميع االجراءات القانونية  س
ــاس  ــة ازاء كل من يحاول املس الالزم
ــني ويتالعب باقواتهم  برواتب املوظف

واقوات عوائلهم.

ــي  ــب الثان ــد النائ ــت أك ــي وق    ف
ــير  بش ــواب  الن ــس  مجل ــس  لرئي
خليل احلداد، أن مقترح وزارة املالية 
الضريبية  ــتقطاعات  االس ــأن  بش
ــة قانونية  ــني يعد مخالف للموظف
ــب احلداد ،  ــواد املوازنة.وقال مكت مل
ــد مقترح وزير املالية  إن األخير انتق
ــة  والتوصي ــوزراء  ال ــس  ــى مجل إل
ــة الدخل للموظفني  بتنفيذ ضريب
ــوزراء بالرقم  ــاء قرار مجلس ال وإلغ
ــي ٧ / ٦ / ٢٠١٦ والعودة إلى  (١٥٦) ف
املباشرة  الضريبية  االستقطاعات 

من رواتب املوظفني وفقاً لتعليمات 
املالية رقم (١) لسنة ٢٠٠٧، مشيراً 
إلى أن مقترح وزارة املالية مخالفة 
ــواد ونصوص  ــة مل ــة صريح قانوني
ــة اإلحتادية لعام٢٠٢١  املوازن قانون 
ــس النواب  ــوت عليه مجل الذي ص
العراقي في       ٣١ / ٣ / ٢٠٢١. وهاجمت 
تنفيذ  ــة  مراقب ــط  التخطي ــة  جلن
ــط  ــي والتخطي ــج احلكوم البرنام
اجلمعة،  ــة،  النيابي ــتراتيجي  االس
مقترح وزير املالية بفرض استقطاع 
ضريبي على رواتب املوظفني، فيما 

ــي للتغطية  ــرح يأت ــدت أن املقت أك
اللجنة،  رئيس  ــل.وقال  الفش على 
ــازم اخلالدي، إنه في ظل الظروف  ح
ــها املواطن  ــة التي يعيش العصيب
ــعر صرف  ــع س ــراء رف ــي ج العراق
ــكل كبير على  الدوالر الذي اثر بش
ارتفاع اإلسعار في األسواق وسيما 
ــن مواد  ــال ع ــة فض ــواد الغذائي امل
البناء واالجهزة الكهربائية وغيرها 
ــذا اإلجراء غير املبرر الى  كما ادى ه
تخفيض راتب املوظف بشكل غير 
ــبة ٢٠٪ من مجموع  ــر بنس مباش

راتبه الشهري. وفي التطورات ايضا 
دعا مستشار األمن الوطني، قاسم 
ــية الى  ــوى السياس ــي الق األعرج
ــاركة مببادرة ‘‘احلوار الوطني‘‘  املش
التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي.وقال األعرجي 
في تغريدة عبر تويتر امس السبت، 
ــن  ــا اآلم ــي طريقن ــوار الوطن أن احل
ــا احلقيقية لتعزيز وحدتنا  وفرصتن
ــتحقاقات  اس ــة  وتلبي ــة  الوطني
الوطن.وأضاف ندعو جميع املكونات 
ــخصيات  ــادة والش ــزاب والق واألح

ــذه املبادرة  ــات إلى إجناح ه واملنظم
الصادقة. من جانب اخر علق رئيس 
ــتان، مسرور  حكومة اقليم كردس
بارزاني، على البيان املشترك للدول 
ــي أربيل  ــأن هجوم ــى، بش العظم
ــي تغريدة  ــي، ف ــال بارزان ونينوى.وق
ــر أرحب بهذه  ــى منصة تويت له عل
ــة واإلجماعية من  ــة الواضح اإلدان
قبل أصدقاء وشركاء العراق وإقليم 
ــر على  ــوم األخي ــتان للهج كردس
ــترك  أربيل.وأضاف لدينا هدف مش
ــعب  ــن لكل الش ــتقرار واألم االس

ــي احلرب على  ــي، والنصر ف العراق
ــد على  ــد التأكي ــع أعي داعش.وتاب
ــتان  ــة إقليم كردس ــزام حكوم الت
ــني  الدولي ــا  ــع حلفائن م ــل  بالعم
ــكاله.  ــة اإلرهاب بجميع أش لهزمي
إنني أتطلع إلى استشارة أصدقائنا 
ــذه اجلهود. من  ــرق تعزيز ه حول ط
ــار املالي  ــد املستش ــب اخر أك جان
ــد  محم ــر  مظه ــوزراء  ال ــس  لرئي
ــبت، أنّ ٧٢ ٪ من  ــح، امس الس صال
الشركات اململوكة للدولة خاسرة.

وقال صالح ، إن من بني ١٧٣ شركة 

ــة ال يوجد  ــة للدول ــة أو مملوك عام
ــق  ــل وحتق ــوى ٢٨ ٪ تعم ــا س منه
ــركات  ــح والباقي ٧٢ ٪ تعد ش الرب
ــرة، مبيناً أنَّ هناك قرابة ٤٠٠  خاس
ــهرية  ــف عامل يتلقون منحاً ش أل
ــكل مرتبات من دون أداء أعمال  بش
ــر عاماً.  ــذ ثمانية عش ــة من منتج
وأضاف أنه ومنذ العام ٢٠٠٣ تعرض 
االنتاج للقطاع احلكومي  ــاط  نش
ــى التوقف واإلهمال ،وأن أكثر من  إل
ــركات أزيلت من  ٢٠ ٪ من تلك الش

الوجود بسبب احلروب.
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ــبت، مجلس  ــون البرملانية، امس الس ــة الصادق ــت كتل   طالب
النواب بإصدار قرار يُلزم احلكومة عدم مترير مقترح االستقطاع 
ــب، قدمه وزير  ــا مبقترح غري ــرت الكتلة، فوجئن ــي. وذك الضريب
ــة الدخل على  ــب فيه بفرض ضريب ــس الوزراء، يطال ــة جملل املالي
رواتب املوظفني.وأضافت نحن نعلن رفضنا الكامل لهذا اإلجراء 
الذي استند إلى تطبيق املادة (٣٤  ج)، اخملتصة بإلغاء قرار مجلس 
ــتوردة من دول  ــاءات اجلمركية للمواد املس ــوزراء اخلاص باإلعف ال
ــبق أن  محددة.وتابعت أما فرض ضريبة الدخل على الرواتب فس
ــاع حولها، حتى توصلنا  ــنا وزير املالية في أكثر من اجتم ناقشْ
ــي املوازنة العامة، التي  ــلة من احلكومة ف إلى إلغاء املادة املرس
ا  ــى رواتب املوظفني، خصوصً ــا فرض ضريبة الدخل عل كان فيه
ــا ضرورة معاجلة  ــل إننا طالبنا، وأكدن ــعر الصرف، ب بعد رفع س
ــدم التراجع  ــك به وع ــذي أعلنت احلكومة التمس ــار القرار ال آث
ــي طالبنا بها  ــة بالقول ومن املعاجلات الت ــه. وأكملت الكتل عن
ــبكة احلماية االجتماعية، زيادة أسعار  زيادة مبلغ الشمول بش
ــلب)، تأمني  ــعير والش ــتراتيجية (احلنطة والش ــل اإلس احملاصي
ــن (٥) مفردات.وأردفت   ــة التموينية مبا ال تقل ع ــردات البطاق مف
ــذا املقترح املقدم  ــب مجلس الوزراء العراقي برفض ه إننا نطال
ــذاء املوظفني الذين تضرروا  ــة، ومنع اإلمعان في إي من وزير املالي
ــرًا من اإلجراءات املالية األخيرة، كما نطالب مجلس النواب  كثي
العراقي في جلسته القادمة ٢٠٢١٤٢٠ إصدار قرار يُلزم احلكومة 
ــاليب  ــرار، والتأكيد عليها في أن تنتهج أس ــر هذا الق عدم متري

ا ذات نفعٍ أكثر في تنمية موارد الدولة العراقية. وطرقً

بغداد /
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 «                  » خالل مؤتمر صحفي حضرته

البينة الجديدة / كاظم العبيدي
ــف محافظ ذي قار الدكتور احمد  كش
غني اخلفاجي عن مشروع لتطوير احملاور 
ــاحات العامة واحلدائق  ــة والس التجاري
ــاء الناصرية  ــور في قض واملرافق واجلس
ــر صحفي عقد  ــالل مؤمت ــاء ذلك خ . ج
ــه «البينة  ــى احملافظة وحضرت في مبن
ــار الى التوجه لبناء  اجلديدة» ، فيما اش
ــة الكلفة  ــكنية واطئ ــدة س ١٠٠٠ وح

ــركات  ــع االجتماعية للش ــوال املناف ــراء من ام ــص للفق تخص
النفطية. فيما اعلن ، عن انشاء املمر الثاني للطريق الرابط بني 
ــة احلرارية لغاية  ــة وقضاء البطحاء من منطقة الطاق الناصري

منطقة الشخارة بواقع ٥ كم.

أعلنت مؤسسة الشهداء، امس السبت، تشكيل غرفة عمليات ملتابعة معامالت الشهداء 
ــرقي بغداد. وقال مدير عام دائرة شهداء  ــوق احلبيبية ش واجلرحى أثر التفجير االرهابي في س
ضحايا العمليات احلربية واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية طارق املندالوي ، إن وفداً 
ــة مبدينة الصدر  ــذي وقع في منطقة احلبيبي ــا التفجير اإلرهابي ال ــة زار ضحاي من املؤسس
ــهيد حسن عودة العلياوي وتفقد جرحى العملية اإلرهابية، الفتاً  حلضور مجلس فاحتة الش
الى أن رئيس مؤسسة الشهداء عبد اإلله النائلي أوصى بتلبية كل ما توفره موارد املؤسسة 
ــا تفجير  ــرر عن ضحاي ــبيل جبر الض ــي س ف
احلبيبية الغادر .وأكد املندالوي أن األولوية في 
ــوال اجلرحى وإبداء  ــارة هي تفقد أح هذه الزي
ــى وزيارتهم،  ــكال الدعم للجرح ــع أش جمي
ــة عمليات خاصة  ــكيل غرف مبيناً أنه مت تش
لتبسيط اإلجراءات اإلدارية وترويج معامالت 
ــتعمل هذه الغرفة  ــهداء واملصابني، وس الش
ــا يتطلبه  ــم م ــكل خلية أزمة حلس على ش



عاد احلدود بنقطة من مواجهة 
الديوانية مبلعب األخير، حيث 
تعادل الفريقان (١-١) حلساب 

اجلولة ٢٨ بالدوري العراقي.
تقدم الديوانية من ركلة جزاء 
سجلها األرجنتيني ماكسي 

ــة ٢٤، لكن  ــون في الدقيق رول
ــني  ــدود تعادل بهدف حس احل

عبد الرضا في الدقيقة ٦٥.
ــده إلى  ــة رصي ــع الديواني ورف
ــز الرابع  ــي املرك ــة ف ٢٩ نقط
ــر، فيما ارتقى احلدود إلى  عش
النقطة ٢١ في املركز التاسع 

عشر.

ــه  توازن ــط،  النف ــتعاد  اس
ــف،   ــى النج ــوز ١-٠ عل بالف
في املباراة التي أقيمت على 
اجلولة  ــي، في  التاج ملعب 
ــي  العراق ــدوري  ال ــن  م  ٢٨

املمتاز.
ــوان  عن ــؤ  التكاف وكان 
الفريقني،  بني  األول  الشوط 
ــاب الهجمات املؤثرة  مع غي

وكثرة الكرات املقطوعة.
الثاني، فرض  ــوط  الش وفي 

وأضاع  ــيطرته،  س ــط  النف
ــق علي  ــن طري ــني ع فرصت

محسن وبسام شاكر.
ــل  ــة ٧٧، تكف ــي الدقيق وف
ــد  مؤي ــى  مصطف ــع  املداف
ــجيل في مرماه، بعد  بالتس
كرة عرضية غالطت املدافع، 

لتسكن الشباك.
ــط رصيده إلى ٣٩  ورفع النف
ــابع،  ــي املركز الس نقطة ف
النجف  ــد  بينما جتمد رصي
ــي املركز  ــة ف ــد ٥١ نقط عن

الثالث. 

الحدود يخطف التعادل
 من الديوانية

السماوة يفجر مفاجأة
 بإسقاط الطلبة

بيبي يحذر رونالدو من اللعب َّـ هذا البلد

حارس بيليفيلد يفضل دكة بايرن 
على البقاء مع فريقه

نادال يتحسر على ضياع لقب مونت كارلو

ــري  القط ــل  الدحي ــتهل  اس
ــات  ــي دور اجملموع ــواره ف مش
لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 
ــرطة  ــوز (٢-٠) على الش بالف
ــدة، اخلميس  ــي في ج العراق

املاضي .
ــم مدافع  ــام كاظ ــرز حس أح
ــأ في  ــا باخلط ــرطة هدف الش
ــة ٣٦، قبل  ــاه في الدقيق مرم
ــون جونيور  إدميلس ــزز  يع أن 
 ،(٥٣) ــل  للدحي ــة  النتيج
ــرة من داخل  بتسديدة مباش

منطقة اجلزاء.
ــة  اجملموع ــل  الدحي ــدر  وتص
ــل  قب ــاط  نق ـــ٣  ب ــة  الثالث
ــتقالل اإليراني  مواجهة االس
ــعودي في وقت  ــي الس واألهل
الحق اليوم على ملعب مدينة 
ــد اهللا الرياضية، في  امللك عب

جدة أيضا.

ــل  الدحي ــق  فري ــتحق  اس
ــث كان األفضل  االنتصار حي
ــرض  ــي ف ــح ف ــر، وجن واألخط
ــلوب لعبه على منافسه،  أس
ــتثمار  ــس الوقت اس وفي نف
ــني  هدف ــجل  وس ــرص  الف
ــاء  أخط ــن  م ــتفيدا  مس
ــل، حاول  ــه.في املقاب منافس
ــي اللقاء  ــرطة أن يعود ف الش
ــديدة من  ورد له العارضة تس
علي حصني قبل نهاية اللقاء 
ــق  ــن الفري ــاعة، لك ــع س برب
ــد للفاعلية الهجومية،  افتق
ــع مدربه  ــذي دف ــو األمر ال وه
ــي رافائيل  ــتبدال محترف الس
ــة  ــاس باإلضاف ــيلفا وريف س
ــوط  إلى مآذن فياض في الش
الثاني، بحثا عن تأثير هجومي 

قوي في اللقاء.
ــرة العبي الدحيل،  ولعبت خب
ــكيلة التي بدأ ملوشي  والتش
ــم  اللقاء دورا مهما في جس

ــه في  ــاط ل ــق ألول ٣ نق الفري
ــث  حي ــة،  القاري ــة  البطول
ــوازن املطلوب ما  ــازت بالت امت

بني الدفاع والهجوم.
ــط  بخ ــل  الدحي ــط  وضغ
ــز علي  ــاري ضم مع ــوم ن هج
ــع  م ــون  وإدميلس ــا  وأولوجن

ــن الظهيرين  ــة قوية م معاون
ــلطان  ــماعيل محمد وس إس
ــك باإلضافة الى التقدم  البري
ــن  م ــة  الهجومي ــة  واملعاون

األحرق وبوضياف.
ــة  العاصم ــتضيف  وتس
السعودية الرياض مجموعتني 

ــن  م كل  ــتقبل  تس ــا  بينم
ــة  اإلماراتي ــارقة  والش ــدة  ج
ــابقة  باملس واحدة  مجموعة 
 ٤٠ ــم  لتض ــعت  توس ــي  الت

فريقا، بدال من ٣٢.
ــى ١٠  ــة إل ــمت األندي وانقس
مجموعات منها ٥ في الشرق 

و٥ في الغرب وستبدأ مباريات 
ــي يونيو/ ــرق ف ــة الش منطق

ــدرو  متص ــل  ويتأه ــران.  حزي
اجملموعات فقط إلى دور الـ١٦ 
ــل  ــرق حتت ــل ٦ ف ــة أفض برفق
ــن  ــع ٣ م ــي بواق ــز الثان املرك

الشرق و٣ من الغرب.
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نبض الشارع

علي حنون

ــتقراؤنا ملُؤشرات  ليس من قبيل اإلفراط بالتفاؤل، وإمنا هو اس
ــبيل منح العراق الضوء  ــيرون في س ــقاء يَس توضح بان األش
ــخة الـ  ــات وفعاليات النس نافس ــر لتُضيّف بصرته مُ األخض
ــاهدات جلنة  ش ــي، خاصة وان مُ ــة اخلليج العرب ــن بطول ٢٥ م
تلف املرافق،  ــة خملُ ــم، التي أنهت قبل أيام جولة تفقدي التقيي
ــراق للبطولة، جاءت  ــتضافة فيحاء الع التي تتعلق مبلف اس
ل يَجهر برأيه،  ــة، كُ ــة اخلليجي ــة وجعلت فريق البعث ايجابي
ــى تفاصيل  ــيما بعد وقوفهم عل ــف البصرة، الس الداعم ملل
كانت تُعتبر احد أسباب تعكز اللجان السابقة في عدم منح 

الثقة للمحافظة في احتضان أي من النسخ السابقة.
عبدة  ــتند اليها البطولة مُ ــي جميعا أن األرضية، التي تس نع
ــية، وهذا احلال يجعلنا نقف على أهمية هذا  بالرؤية السياس
ــن بينها حزمة  ــن جملة أمور لعل م ــتحقاق، واملُتآتية م االس
ــلط عليه على اعتبار أن منطقة  األضواء اإلعالمية، التي تُس
ــار لها ليس على  ــج متتلك قواعد صحفية وإعالمية يُش اخللي
صعيد احمليط اإلقليمي، فحسب وإمنا يطال تسويقها العاملي 
ــة، أن لم تكن األهم،  تلفة، وهذه الفقرة املُهم ــات اخملُ للفعالي
ــا من قبل  ــة مطلبا قائم ــى تنظيم البطول ــل احلرص عل جتع
ؤشر رغبة بقية األشقاء في  الدول املشاركة كافة.. وإذا كان مُ
التصدي لتنظيم النسخة القادمة ال يرتفع للمستوى، الذي 
ؤشرها (أي الرغبة) لدينا عاليا جدا،  نعتقد، فيَفترض أن يأتي مُ
ــة الى عرض ما  ــة ونقف بحاجة ماس هم ــا منر مبرحلة مُ كونن
منتلك من إمكانات ليس على صعيد املنظومة الرياضة فقط 
وإمنا يتعدى األمر حدود املالعب ليصل الى املشاهد السياسية 
واالقتصادية والثقافية وغيرها، وتسويقها الى العالم. وبقدر 
ــي في تضييف البطولة  ــق أمر احلصول على القرار النهائ تعل
ــيما وان  ــب اآلخر، فانه يعنينا أيضا وبصورة كبيرة، الس باجلان
ــص، والتي أكدت  ــن النواق ــال إال من عدد م كتم ــا بات مُ ملفن
ــهر  ــا بصدد اجنازها في غضون مدة ال تتجاوز ش احلكومة أنه
ــى إدراك احلكومة العراقية على  ــادم.. وما يُبرهن عل أيلول الق
ــائل االيجابية الى  ــال الرس ــة ودورها في إيص ــة البطول مكان
ــم من خالل مباريات البطولة والفعاليات، التي تُرافقها،  العال
ــرة وتفقده للمدينة  ــوزراء األخيرة الى البص هي زيارة رئيس ال
ــرورة اجناز األعمال  في  ــة وملعب امليناء وتوجيهه بض الرياضي

املوعد املقرر.
رافقتنا للجنة  ــع الرؤية االيجابية، التي وصلتنا من خالل مُ وم
ــواء خالل املُؤمتر  ــم اخلليجية، وتصريحات أعضائها س التقيي
همتها في البصرة أو من  ــام مُ ــي، الذي عقدته في خت الصحف
خالل اآلراء الفردية اجلانبية ألفرادها، أو بعد زيارة رئيس الوزراء 
ــتضافة البطولة، فان رصيد األمنيات  صصة الس للمرافق اخملُ
ــرة بان األجواء  ــا نعتقد الى درجة كبي ــات ازداد وصرن والتطلع
ــة وراغبة في أن تكون  ــية والرياضية، إقليميا، داعم السياس
ــة إذا ما أُجنزت  ــة بصرية بامتياز، خاص ــخة الـ ٢٥ عراقي النس
ــم، ووضعتها على  ــا جلنة التقيي ــاريع، التي حتدثت عنه املش
ــي ال بد من ان يتم التعاطي معها وإنهائها،  رف املُتعلقات الت
ــجل  ــا اجلانب العراقي ودونها في س ــاط اتفاق عينه وهي نق
ــا. وما يجعلنا أكثر  ــرع في العمل على تالفيه مالحظاته وش
ــاندة  ــز منظومتنا الرياضية واجلهات األخرى الس ثقة في قف
لعملها، على احلواجز الصغيرة املُتبقية في املشاريع املباشرة 
ــرة، هي والدة املزيد من الوقت أمام اجلهد الوطني،  وغير املباش
تُرحل رمبا لشهر من العام القادم  بعدما بَلغنا أن نسخة ٢٥ سَ
لتزامنها مع بطولة العرب املُقررة نهاية العام اجلاري، ما يُتيح 
ــة إلكمال حلقات  ــاء أكثر رحاب ــعي العراقية، فض لفرق الس

العمل املُتبقية.
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توخيل يستلهم مقولة سائق لتغيري نهج التعاقدات َّـ تشيلسي

ــماوة مفاجأة كبيرة،  فجر الس
ــى الطلبة (٢-١)، على  بفوزه عل
ملعب الشعب الدولي، حلساب 
اجلولة الـ٢٨ من الدوري العراقي 

املمتاز.
ــغ الطلبة في اندفاعه إلى   وبال
باجلملة،  ــا  وأضاع فرص األمام، 
ــدد محمد جفال كرة  حيث س

علت العارضة.
ــة كرة لوكاع  كما ردت العارض
ــوط  ــان، وقبل نهاية الش رمض
ــي  ــن عل ــني، متك بدقيقت األول 
ــدف  ه ــجيل  تس ــن  م ــعد  س

السماوة األول.
ــي ضغط  الثان ــوط  ــي الش وف
فرصا  وأضاع  ــددا،  الطلبة مج
كثيرة، أخطرها تسديدة بشار 

أنقذها احلارس،  التي  ــعدون  س
ــي  ــاح الت ــر صب ــة أمي وتصويب

اصطدمت باملدافع.
ــة ٧٣، خطف علي  وفي الدقيق
ــماوة،  ــا ثانيا للس ــل هدف خلي
ــل أن يتمكن أمير صباح من  قب
تقليص النتيجة، في الدقيقة 

.٨٨
ــوال  ــادل ل ــة أن يتع وكاد الطلب
ــديدة  ــة، التي ردت تس العارض
املباراة  ــي  لتنته ــم،  علي قاس

بفوز السماوة (٢-١).

ــماوة بذلك للمركز   وتقدم الس
 ٢٣ ــد  برصي ــر،  عش ــع  التاس
نقطة، بينما جتمد الطلبة عند 
النقطة ٢٧، في املركز السادس 

عشر.

أعرب رافائيل نادال، عن حسرته 
بعد ضياع فرصة التتويج بلقب 
في بداية موسم بطوالت املالعب 
ــارته  الرملية للتنس، عقب خس
٦-٢ و٤-٦ و٦-٢ من الروسي أندريه 
روبليف، في دور الثمانية ببطولة 

مونت كارلو لألساتذة، .
ــة منذ  ــادال أول بطول ــاض ن وخ
ــتيفانوس  س ــام  أم ــارة  اخلس
ــة  ــي دور الثماني ــتيباس ف تيس
ــة، وعانى  ــتراليا املفتوح في أس
ــى ٢٠ لقبا  ــل عل ــب احلاص الالع
ــرى  الكب ــع  األرب ــوالت  بالبط
ــة  ــارة السادس ليتعرض للخس

ــي توج  ــي البطولة الت ــط ف فق
بلقبها ١١ مرة.

ــني: «إنها  ــادال الصحفي وأبلغ ن
ــيرتي  ــي مس ــة ف ــة مهم بطول
وأشعر باحلزن دائما عند اخلسارة 
ــي وأهدرت  ــا مهمة ل ــا، ألنه هن
ــوالت  بط ــم  موس ــدء  ب ــة  فرص
ــة  بطريق ــة  الرملي ــب  املالع

مناسبة».
ــذا ليس وقت  ــاف: «لكن ه وأض
ــد الذي  ــر الوحي ــكوى واألم الش
ــاب إلى  ــه هو الذه ميكنني فعل
ــب  التدري ــة  ومواصل ــلونة  برش
ومحاولة ضبط األوضاع ومعاجلة 

األخطاء الكثيرة.
وأمت: «أشياء قليلة ميكن أن حتدث 

ــة  ــي نتيج ــرة ف ــات كبي اختالف
اليوم».

ــال روبليف إن فوزه  من جهته، ق
ــل  أفض ــن  م ــادال  ن ــى  عل األول 
ــيرته لكنه  ــارات في مس االنتص
ــم يكن في  ــه ل يدرك أن منافس
«إذا  ــع  املعهود.وتاب ــتواه  مس
ــو أفضل  ــا) فه ــن (راف ــا ع حتدثن
ــب الرملية في  العب على املالع
ــد من أفضل  ــخ، وهذا واح التاري

انتصاراتي».
ــة أخرى  ــن من جه ــم: «لك وخت
ــتواه  ــب مبس ــم يلع ــد ل بالتأكي
اجليد املعروف، وعندما يكون في 
حالته من الصعب اللعب أمامه 

وتوقع الفوز». 

ــي،  أكد توماس توخيل مدرب تشيلس
ــع كبار  ــث م ــى احلدي ــح عل ــه منفت أن
ــأن الصفقات في  الالعبني بالفريق بش

املستقبل.
ــي معظم األندية  ورغم قيود اإلنفاق ف
ــة كورونا،  ــي ألزم ــر املال ــبب التأثي بس

أنفق تشيلسي أكثر من أي نادٍ إجنليزي 
ــع كاي  ــد م ــي، للتعاق ــف املاض الصي
ــيلويل،  ــز، وتيمو فيرنر، وبن تش هافيرت

وحكيم زياش، وإدوارد ميندي.
ــارد،  ــك المب ــدرب فران ــال امل ــه أق لكن
ــم في ٨  ــد ٥ هزائ ــادي بع ــطورة الن أس
مباريات بالدوري، وعني توخيل في يناير/

كانون الثاني املاضي.
ــن املمكن  ــدرب األملاني، إنه م ــال امل وق
ــج مختلف يخص التعاقدات  اتباع نه

في املوسم املقبل.
ــة  مواجه ــل  قب ــل،  توخي ــاف  وأض
ــف نهائي  ــيتي في نص ــتر س مانشس
ــبت:  ــاد اإلجنليزي اليوم الس كأس االحت
ــائق في أملانيا  ــرة حتدثت إلى س «ذات م
ي  وقال لي إنه عند البحث عن موسيقِ
ــن الرأي األخير  ــا تختار ٣، لك جديد رمب

للفرقة املوسيقية».

ــا؛ ألنهم  ــذا منطقي متامً ــاف: «ه وأض
ــد، وأنا  ــخص جدي ــع ش ــيلعبون م س
جريء مبا يكفي للتفكير في قيمة هذا 

في التعاقدات».
ــاليب  األس ــن  م ــه  أن ــى  إل ــار  وأش
املستقبلية أن يحدد النادي أهدافه في 
ــرر القائد  ــوق االنتقاالت، قبل أن يق س
ــار اختياراتهم لتدعيم  والالعبون الكب

الفريق.
ــي  ــادة توخيل، صعد تشلس ــت قي وحت
للمركز اخلامس في الدوري وتأهل للدور 
قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، حيث 
ــه ريال مدريد في لقاء الذهاب في  يواج

وقت الحق هذا الشهر.

ــع بورتو، عن  ــي، مداف ــدث بيب حت
كريستيانو  مواطنه  ــتقبل  مس
ــوس، خالل  ــم يوفنت ــدو، جن رونال

املواسم املقبلة.
ــع  م ــدو  رونال ــد  عق ــي  وينته
 ،٢٠٢٢ ــف  صي ــي  ف ــوس  يوفنت
ــن التقارير أن  ــد م ــم العدي وتزع
ــيدة  ــد يرحل عن الس الالعب ق

العجوز بنهاية املوسم احلالي.

وقال بيبي، في تصريحات أبرزها 
ــا: «عودة  ــول إيطالي ــع فوتب موق
ــى البرتغال؟ بصراحة،  رونالدو إل
ــرف رونالدو،  ــر إلى أنني أع بالنظ
ــامح  سيتس كان  إذا  ــم  أعل ال 
ــي يتحدث بها  ــع الطريقة الت م
ــي البرتغال  ــر من الناس ف الكثي

عن كرة القدم».

ــدو  رونال أن  ــد  «أعتق ــاف:  وأض
ــه هداف  ــي تورينو. إن ــعيد ف س

ــي ومن ينتقدونه  الدوري اإليطال
ال يعرفون مدى صعوبة تسجيل 

أكثر من ٣٠ هدفا كل عام».

ــتطيع  يس ــا  «م ــم:  واختت
ــتيانو فعله أمر ال يصدق،  كريس
ــنوات  ــى هناك لس ــل أن يبق وآم
أخرى، ليمنح الفرح لعشاق كرة 
ــكل  البرتغال بش ــل  وميث القدم 
ــا كان يفعل  ــة كم ــد للغاي جي

ا». دائمً

ــا، حارس  ــتيفان أورتيج ــتبعد س ــم يس ل
ــال  «االنتق ــي  األملان ــد  بيليفيل ــا  أرميني
ــيصبح  ــى ولو كان س ــي» حت ــق عامل لفري
ــع صحيفة  ــال. وفي مقابلة م ــا بدي حارس
ــايتوجن»  قال  ــه تس ــر أجلماين «فرانكفورت
ــة لديك  ــي النهاي ــا: «ف ــا، ٢٨ عام أورتيج
ــؤاله عن  ــدة». وعند س ــاة مهنية واح حي
ــأن انضمامه  ــائعة وجود محادثات بش ش
ــا بديال  ــرن ميونخ ليكون حارس لفريق باي
ــيتوافق هذا مع  ــف س ــر، وكي ــل نوي ملانوي
ــال أورتيجا:  ــه الدائمة باللعب، ق مطالبت
ــتتاح لي الفرصة  ــت مليونخ، س «إذا انتقل
ــتتاح لي فرصة اللعب  للفوز باأللقاب، س

ــألعب بعض  في دوري أبطال أوروبا، ورمبا س
ــي». وأكد: «إذا طرق  املباريات مع فريق عامل
ــوف  فريق مثل بايرن أو ريال مدريد بابي، س
ــني أن أتعامل مع هذا األمر، ملاذا يتعني  يتع
علي أن استبعد بشكل قاطع التواجد مع 

مثل هذه الكوكبة من النجوم؟». 
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باريس/ وكاالت / البينة الجديدة 
ــي إميانويل ماكرون  ــرى الرئيس الفرنس اج
ــركل  مي ــال  أنغي ــة  األملاني ــارة  واملستش
ــس األوكراني فولودميير  محادثات مع الرئي
ــا  ــن دعمهم ــر ع ــي تعبي ــكي، ف زيلينس
حلكومته املوالية للغرب بعدما أثار حشد 
ــة  ــدود األوكراني ــد احل ــا عن ــيا قواته روس
ــوب  مخاوف من غزو محتمل.وارتفع منس
التوتر بعد سبع سنوات من ضم موسكو 
ــالن  وإع ــي ٢٠١٤  ف ــرم  الق ــرة  ــبه جزي ش
ــن مناطق  ــيا ع ــني لروس ــلّحني موال مس
ــا، في خطوة  ــرق أوكراني انفصالية في ش
ــيا الغرب  أدت إلى تدهور العالقات بني روس
ــبوقة منذ احلرب  ــتويات غير مس إلى مس
الباردة.واستقبل ماكرون الرئيس األوكراني 
ــى مائدة الغداء في باريس ومن املقرر أن  عل
ــر الفيديو مع ميركل. ــا محادثات عب يجري

ــية  ــة الفرنس ــي الرئاس ــؤول ف وقال مس

ــيادة  ــف عن هويته «س ــب عدم الكش طل
ــد. كل ما يهدف إليه  أوكرانيا حتت التهدي
ــدوث تصعيد ونزع فتيل  عملنا هو منع ح
التوتر».ويأتي اجتماع زيلينسكي مع قادة 
ــاطة  ــا اللتني لعبتا دور وس ــا وأملاني فرنس
ــرفان على وقف  في النزاع منذ ٢٠١٥ وتش
ــم فيه  ــي وقت تته ــالق النار، ف ــش إلط ه
ــد بتدميرها.وقال  ــيا بالتهدي أوكرانيا روس
ــرو كوليبا  ــة األوكراني دميت ــر اخلارجي وزي
ــط أحمر  ــدود الدولة خ ــبوع «ح هذا األس
بالنسبة ألوكرانيا. إذا جتاوزت روسيا اخلط 
ــن». ــع الثم ــا دف ــيكون عليه ــر، س األحم

ــم  ــكو، حضّ الناطق باس ــن في موس لك
ــارة  ــكوف املستش الكرملني دميتري بيس
ــى الطلب من كييف  ــة وماكرون عل األملاني
ــتفزازية  ــم ألي أعمال اس ــف احلاس «الوق
ــد على احلاجة  ــى خط التماس والتأكي عل
إلى التزام غير مشروط بوقف إطالق النار».

ــابيع األخيرة، حشدت موسكو  وفي األس
ــدود  ــد احل ــود عن ــن اجلن ــرات اآلالف م عش
ت  الشمالية والشرقية ألوكرانيا، كما ضمّ
القرم.ووضعت موجة جديدة من املواجهات 
ــرق أوكرانيا حدا التفاق وقف إطالق  في ش
ــل إليه في متوز املاضي  النار الذي مت التوص
د لفترة من التهدئة النسبية للنزاع. ومهّ

ــن ١٣ ألف  ــر م ــاة أكث ــارك بحي وأودت املع
ــل ٢٨ جنديا  ــا قت ــل بينم ــخص باجملم ش
ــاري مقارنة  ــا منذ مطلع العام اجل أوكراني
ــام ٢٠٢٠ بأكمله.وأفادت وزارة  بـ٥٠ خالل ع
ــروا  ــأن جنودها انتش ــية ب ــاع الروس الدف
ــدات» حلف  ــى «تهدي ــب عل ــرد فحس لل
ــاركون في تدريبات  شمال األطلسي ويش
ــا، حيث متّت  ــكرية.ولم تخف أوكراني عس
ــس املوالي للكرملني خالل  اإلطاحة بالرئي
ــعبية عام ٢٠١٤، طموحاتها  انتفاضة ش
لالنضمام إلى حلف شمال األطلسي، في 

ــة الكرملني.وقال  تصريحات أثارت حفيظ
ــارو» في  ــة «لو فيغ ــكي لصحيف زيلينس
ــارة «ال ميكننا البقاء إلى  مقابلة قبيل الزي
ما النهاية في غرفة انتظار االحتاد األوروبي 
وحلف شمال األطلسي»، مضيفا «إذا كنا 
ننتمي إلى العائلة نفسها، يجب أن نعيش 
ــا. ال ميكننا أن نخرج معا إلى األبد مثل  مع
خطيبني أبديني، يجب أن نشرّع عالقاتنا».

ــؤون  ــي للش ــة الفرنس ــر الدول ــن وزي لك
ــدد على أن دعم  ــة كليمان بون ش األوروبي
ــف عن منحها عضوية في  أوكرانيا مختل
ــذا ليس طرحا جديا». االحتاد األوروبي، و»ه

ــرق أوكرانيا على  ــورات في ش ــي التط وتأت
ــوب التوتر بني  ــع ارتفاع جديد في منس وق
ــنطن في وقت يسعى فيه  موسكو وواش
الرئيس األميركي جو بايدن إلى اتّخاذ نهج 
ــددا حيال نظيره الروسي فالدميير  أكثر تش

بوتني.

 وذلك رغم تشديدها على أنها منفتحة 
ــني  ــة بني الرئيس ــد قم ــرة عق ــى فك عل
ــي تبادل  ــو بايدن.ويأت ــر بوتني وج فالدميي
ــت واصلت فيه  ــات في وق ــرض العقوب ف
ــيني  العالقات بني اخلصمني اجليوسياس
ــة اتهامات الواليات  تدهورها على خلفي
املتحدة لروسيا بالتدخل في االنتخابات 
 ٢٠٢٠ ــام  لع ــة  األميركي ــية  الرئاس
ــس وتنفيذ هجمات إلكترونية. والتجس
ــي  املاض ــس  اخلمي ــنطن  واش ــت  وأعلن
ــيا،  روس ــتهدف  ــات تس ــة عقوب سلس
ــيني روس  ــرة دبلوماس ــمل طرد عش تش
ــراء  ــى البنوك األميركية لش ــرا عل وحظ
ديون مباشرة صادرة عن هذا البلد بعد ١٤ 
ــكو سريعا إذ أعلن  حزيران.وجاء ردّ موس
ــيرغي الفروف اجلمعة  وزير خارجيتها س
املاضي قرار بالده طرد عشرة دبلوماسيني 
ــن  ــة م ــود مختلف ــرض قي ــني وف أميركي
ــات  البعث ــل  عم ــل  تعرق أن  ــأنها  ش
ــيا،  ــي روس ــة ف ــية األميركي الدبلوماس
ــات األميركية  ــر املؤسس فضال عن حظ
ــر احلكومية على أراضيها  واملنظمات غي
بسبب «تدخلها العلني» في السياسة 
ــد من  ــا أنّ العدي ــية الداخلية.كم الروس
ــمح لهم  ــاء إدارة جو بايدن لن يُس أعض
ــم وزراء  ــيا وه ــن دخول روس ــد اآلن م بع
ــارة  ومستش ــي  الداخل ــن  واألم ــدل  الع
ــب مدير  ــى جان ــة إل ــة الداخلي السياس
ومديرة  ــي  الفيدرال ــات  التحقيق مكتب 
ــى أن كبير  ــار الفروف إل اخملابرات.كما أش
ــي مجال  ــي ف ــاعدي الرئيس الروس مس

ــاكوف  ــوري أوش ــة ي ــة اخلارجي السياس
ــفير األميركي جون  نصح بأن يغادر الس
سوليفان إلى واشنطن إلجراء «مشاورات 
جدية».والشهر املاضي، استدعت روسيا 
ــفيرها لدى الواليات املتحدة للتشاور  س
ــتقبل العالقات مع واشنطن،  بشأن مس
ــال بايدن إن  ــاءت بعدما ق ــوة ج في خط
بوتني «سيدفع الثمن» لتدخله املفترض 
ــا موافقته على  ــات، مبدي ــي االنتخاب ف
ــني «قاتل».وكما  ــم القائل بأن بوت التقيي
ــرة تفرض فيها  ــت العادة بعد كل م درج
اإلدارة األميركية حزمة عقوبات، وصفت 
ــة  ــر العقابي ــية التدابي ــة الروس الرئاس
اجلديدة التي أعلنتها واشنطن اخلميس 
ــر مقبولة»، إال  ــا «غي ــكو بأنه ضد موس
ــدا اجلمعة راضيا عن كالم  أن الكرملني ب
ــم  ــس األميركي.وقال املتحدث باس الرئي
ــية دميتري بيسكوف إن  ــة الروس الرئاس
«الرئيس بوتني حتدث أوال عن ضرورة تطبيع 
العالقات وخفض التصعيد. يتحدث عن 
ــتمرّ. إنه موقف مقتنع  ذلك بشكل مس
ــة النظر هذه، فإن  ــاف «من وجه به».وأض
ــني هو أمر  ــر الرئيس ــق وجهات نظ تطاب
ــه إلى  ــيرا في الوقت نفس إيجابي»، مش
وجود نقاط خالفية عديدة بني واشنطن 
ــموحا للسفن  ــكو.لن يكون مس وموس
ــول ٣  ــة دخ ــة األجنبي ــة والتجاري احلربي
ــود اعتبارا من ٢٤  مناطق في البحر االس
ــدت وزارة اخلارجية  ــي ، وأك ــان احلال نيس
ــة» إلى  ــر بـ»إيجابي ــا تنظ ــية أنه الروس
ــد القمة بني  ــت األبيض عق ــرح البي مقت

ــني ونظيره  ــي فالدميير بوت الرئيس الروس
ــر بني  ــم التوت ــدن رغ ــو باي ــي ج األميرك
ــرض عقوبات وطرد  ــن وتبادلهما ف البلدي
ــى احلكم،  ــه إل ــيني.ومنذ وصول دبلوماس
ــر صرامة  ــون أكث ــأن يك ــن ب ــد بادي تعهّ
ــد ترامب  ــلفه دونال ــيا من س حيال روس
ــي،إال  املتهم بالتهاون مع الرئيس الروس
ــبوع على الرئيس  أنه اقترح مطلع األس
الروسي عقد قمة في دولة محايدة.وقال 
ــد»، معتبرا  ــض التصعي «حان وقت خف
ــاء ثنائي «هذا  ــروري عقد لق أنه من الض
ــف في أوروبا» من أجل «إطالق حوار  الصي
ــتراتيجي حول االستقرار» في مجال  اس
ــكو  ــلحة واألمن.وتلقت موس ــزع األس ن
ــوع بإيجابية.  ــذا الن ــن ه ــرة لقاء م فك
ــو الذي طرح  ــكوف إن بوتني ه وقال بيس
ــير بهذا  ق. وكان يش أوال إجراء حوار معمّ
الكالم إلى دعوة أطلقها الرئيس الروسي 
ــرة  ــوار يبثّ مباش ــراء ح ــي ١٨ اذار إلج ف
ــدن  ــه باي ــد أن وصف ــت، بع ــى االنترن عل
ــت األبيض  ــم يقبل البي ــه «قاتل».ول بأن
ــرد امتداد  ــدا وكأنه مج ــراح الذي ب االقت
ــني.وعرضت  للحرب الكالمية بني الرئيس
ــة املرتقبة بني  ــتضافة القم ــدا اس فنلن
بايدن وبوتني، وفق ما أعلنت الرئاسة في 
ــا أيضا  ــا أعلنت النمس ــنكي، كم هلس
ــبق  ــاء. وس ــان اللق ــتعدادها الحتض اس
ــة بني الرئيس  ــتضافت فنلندا قم أن اس
ــد ترامب وبوتني  ــابق دونال األميركي الس
ــرات،  ــم التوت ــي خض ــوز ٢٠١٨.وف ــي مت ف
ــية أن موسكو  أعلنت وزارة الدفاع الروس

ستعلق حتى تشرين األول حركة مالحة 
األجنبية  والرسمية  العسكرية  السفن 
ــبه اجلزيرة  في ثالث مناطق في القرم، ش
.٢٠١٤ ــام  ع ــا  ته ــي ضمّ الت ــة  األوكراني

ــيا وأوكرانيا  ــد التوترات بني روس وتتصاع
ــرة تتهم  ــابيع، إذ أن هذه األخي ــذ أس من
موسكو بأنها تبحث عن ذريعة القتحام 
أراضيها، في املقابل تتهم موسكو كييف 
ــدّ االنفصاليني  ــوم ض ــر لهج بالتحضي
ــرق األوكراني.  ــي الش ــيا ف املوالني لروس
ــلت روسيا قوات إلى القرم وأطلقت  وأرس
ــود.وقالت  مناورات بحرية في البحر األس
ــية  إدارة اإلبحار في وزارة اخلارجية الروس
ــمية  ــتي> الرس لوكالة أنباء <ريا نوفوس

ــاعة  ــان) عند الس ــل (نيس ــن ٢٤ أبري «م
ــد  عن األول)  ــرين  (تش  ٣١ ــى  وحت  ٢١:٠٠
ــيُعلّق عبور السفن  ــاعة ٢١:٠٠، س الس
ــمية أخرى في  ــفن رس ــكرية وس العس
املياه اإلقليمية التابعة لالحتاد الروسي».

ــة بهذا القرار هي  واملناطق الثالث املعني
ــرم ومنطقة تقع إلى  الطرف الغربي للق
ــى غورزوف  ــتوبول إل اجلنوب من سيفاس
وأخيرا منطقة على شكل «مستطيل» 
ــش بالقرب من  ــبه جزيرة كيرت ــة ش قبال
ــذه  ــكي الطبيعية.وه ــة أوبوكس حديق
ــي األكثر إثارة للجدل  املنطقة األخيرة ه
ــش الذي  ــن مضيق كيرت ــة م ــا قريب ألنه
يربط البحر األسود ببحر آزوف ويكتسي 

أهمية كبيرة بالنسبة لصادرات أوكرانيا 
ــؤول كبير  د مس ــوب والفوالذ.وندّ من احلب
ــي اجلمعة بهذه القيود  في االحتاد األوروب
ــة إجراء  ــرار فرضها «بحج ــي اتُخذ ق الت
ر  ــرا أنها «تطوّ ــكرية» معتب تدريبات عس
ــر القوات  ــق للغاية» يُضاف إلى نش مقل
ــدود األوكرانية في  ــرب احل ــرم وق ــي الق ف
ــذه خطوة  ــابيع األخيرة.وأضاف «ه األس
ــي  الت ــية  الروس ــة  للحكوم ــة  إضافي
ــدر ما تزيد  ــير في االجتاه اخلاطئ، بق تس
ــت مواجهات في املاضي،  التوترات».ووقع
ال سيما عندما صادرت روسيا عام ٢٠١٨ 
أوكرانية.واتّهمت  ثالث سفن عسكرية 
كييف والدول الغربية أيضا روسيا بأنها 

ــفن التجارية  «تعرقل» عمدا إبحار الس
ــكو  في مضيق كيرتش الذي تؤكد موس
ت  أحقيتها بالسيطرة عليه بعدما ضمّ
ــة باهظة  ــيا بكلف ــت روس ــرم. وبن الق
ــا  ــط أراضيه ــق لرب ــوق املضي ــرا ف جس
ــددت وزارة اخلارجية األوكرانية  بالقرم.ون
ــي اتخذتها  ــار الت ــى اإلبح ــود عل بالقي
ــيا، منذ اخلميس املاضي  قبل حتى  روس
ــق املعنية. وقالت  ــا هي املناط معرفة م
ــوق أوكرانيا  ــة «اغتصاب حلق ــا مبثاب إنه
ــب  ــه مبوج ــى أن ــارت إل السيادية».وأش
ــون البحار،  ــدة لقان ــة األمم املتح اتفاقي
ــيا يجب أال تعرقل وأال تضايق  فإن «روس
ــر هذا املضيق في اجتاه املرافئ  النقل عب

املطلة على بحر آزوف».من جهته اعتبر 
حلف شمال األطلسي (الناتو) أن خطط 
روسيا التي كشفت عنها تقارير بإغالق 
ــتكون «غير  ــود س أجزاء من البحر األس
مبررة»، داعيا موسكو إلى «ضمان حرية 
ــئ األوكرانية في بحر  الوصول إلى املوان
ــة املالحة».وقالت  ــماح بحريّ آزوف والس
ــام حللف  ــني الع ــم األم ــة باس متحدث
ــي ينس ستولتنبرغ في  شمال األطلس
ــيا) املتواصلة  ــكرة (روس ــان إن «عس بي
للقرم والبحر السود وبحر آزوف تشكل 
ــتقالل أوكرانيا  ــة الس ــدات إضافي تهدي
ــة احلدودية». ــتقرار املنطق ــوّض اس وتق
ــيا والواليات  وتدهورت العالقات بني روس
ــام  الع ــذ  من ــر  كبي ــكل  بش ــدة  املتح
ــرة القرم  ــبه جزي ــيا ش ٢٠١٤ وضمّ روس
ــي عهد ترامب الذي  األوكرانية. وحتى ف
ــني، كثّفت  ــا تقديره لبوت ــم يخف يوم ل
ــيا.ودعت  ــنطن عقوباتها ضد روس واش
ــى خفض  ــكو إل ــة موس ــدول الغربي ال
ــة وأعربت عن  ــد قواتها في املنطق عدي
ــف. ويزور الرئيس األوكراني  دعمها لكيي
اجلمعة  ــس  باري ــكي  زيلينس فولودميير 
ــوع مع نظيره  ــي هذا املوض للتباحث ف
ــك  وكذل ــرون  ماك ــل  إميانوي ــي  الفرنس
ــارة األملانية أنغيال ميركل.ولم  املستش
ــد أن مناوراتها  ــيا عن التأكي تكفّ روس
في املنطقة ليست تهديداً ألحد وتعتبر 
ــود املتزايد حللف  ــب للوج أنها رد مناس
ــرقية ودعمه  ــي أوروبا الش ــي ف األطلس

ألوكرانيا.
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 قررت موسكو امس االول اجلمعة الرد باملثل على طرد واشنطن ١٠ دبلوماسيني روس وفرض عقوبات على ٣٢ فردا وكيانا روسيا كما قررت إغالق البحر األسود 
أمام مرور السفن احلربية الغربية في خطوة تأتي في خضم توترات بني روسيا وأوكرانيا املدعومة من الغرب.وأعلنت كذلك طرد خمسة دبلوماسيني بولنديني 

في خطوة تأتي بعد إعالن وارسو طرد ثالثة دبلوماسيني روس تضامنا مع اإلجراءات األميركية ضد موسكو.وقالت وزارة اخلارجية الروسية في بيان «الحظنا 
السرعة التي لعبت بها وارسو لعبة اإلدارة األميركية في املطالبة برحيل ثالثة دبلوماسيني روس»، مضيفة أنّه «في املقابل سيتم طرد خمسة دبلوماسيني 

بولنديني من روسيا».وشملت القرارات طرد دبلوماسيني وحظر دخول مسؤولني أميركيني كبار إلى أراضيها،

متابعة / البينة اجلديدة

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة 
ــيرغي شويغو،  ــي س اعتبر وزير الدفاع الروس
ــد  ــة عبداحلمي ــة الليبي ــس احلكوم ــارة رئي زي
ــكو، أول خطوة نحو استئناف  دبيبة إلى موس
ــاع البلدين،  ــني وزارتي دف ــامل ب ــاون الش التع
ــح صفحة  ــه بفت ــر عن أمل ــر األخي ــا عب فيم
ــكو وطرابلس.وجاء  ــدة للتعاون بني موس جدي
ــويغو ، خالل  ــي تصريحات أدلى بها ش ذلك ف
ــية، التي  ــة الروس ــة في العاصم ــه دبيب لقائ
ــارة بعد أخرى  ــا تأتي الزي ــا األخير ، فيم يزوره
ــوزراء الليبي  ــة لتركيا وقع فيها رئيس ال مماثل
ــأنها أن تعزز  ــات اقتصادية من ش عدة اتفاقي
ــهد  ــي ليبيا.ومنذ فترة، يش ــوذ التركي ف النف
ــيا، حيث  البلد الغني بالنفط انفراجا سياس
ــدة مؤقتة، تتألف من  ــلطة موح مت انتخاب س
حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي، مكلفة 
ــادة مرحلة  ــة وقي ــات الدول ــد مؤسس بتوحي
ــي ٢٤  ــة ف ــات عام ــي بانتخاب ــة تنته انتقالي
ــويغو إن «اجلهود الروسية  كانون األول.وقال ش
ــية  ــوية السياس ــي حتقيق التس ــاهمت ف س
ــي ليبيا»، معربا  ــكرية ف ووقف األعمال العس
عن ثقته «بأن الشعب الليبي الصديق لروسيا 
ــة»، منوها بأن  ــيتغلب على األزمة الطويل س
«العالقات بني روسيا وليبيا لها تاريخ طويل».

ــة  ــة الليبي ــس احلكوم ــا رئي ــاف مخاطب وأض

ــكو أول خطوة نحو  «أعتبر زيارتكم إلى موس
ــامل بني وزارتي الدفاع  استئناف التعاون الش
ــأن تعطي  ــن ثقته ب ــرا ع ــن»، معب ــي البلدي ف
ــاون املفيد  ــادة لتطوير التع ــات دفعة ج احملادث
ــبوتنيك> الروسية  للطرفني.ونقلت وكالة <س
ــع فتح صفحة  ــة قوله إن بالده تتوق عن دبيب
ــيا وتعول على  ــي العالقات مع روس ــدة ف جدي
دعمها، مضيفا «نسعى خللق مناخ اقتصادي 
ــيا حاضرة  ــون فيه روس ــي ليبيا، تك ــد ف جدي
ــريك وداعم اقتصادي قوي».ويواجه دبيبة  كش
ــي الليبي اجلديد محمد  ورئيس اجمللس الرئاس
ــات الدولة  املنفي مهمة إعادة توحيد مؤسس
التي قوّضتها االنقسامات بني حكومة الوفاق 
ــدة في  ــن األمم املتح ــرف بها م ــي املعت الوطن
ــكري  ــلطة موازية دعمها العس طرابلس وس
ــرق.ودعمت  ــي الش ــر ف ــة حفت ــذ خليف الناف
ــة الوفاق  ــه حكوم ــي وج ــر ف ــكو حفت موس
ــال مرتزقة  ــزاع واتُّهمت بإرس ــي في الن الوطن
ــكرية اخلاصة  ــر» العس ــن مجموعة «فاغن م
لالنخراط في القتال.وقالت روسيا في شباط 
ــتعداد للعمل بشكل «بنّاء» مع  إنها على اس
ــتضاف ميخائيل  ــا االنتقاليني.واس قادة ليبي
ــي، دبيبة  ــوزراء الروس ــس ال ــتني رئي ميشوس
ــي مجال  ــأن التعاون ف ــات بش ــد محادث لعق

الطاقة وغيره من اجملاالت.

الجزائر / وكاالت / البينة الجديدة

ــر  اجلزائ ــي  ف اآلالف  ــر  تظاه  
ــة امس االول اجلمعة  العاصم
ــرد والصيام في  ــن الب ي تحدّ مُ
ــة  للمطالب ــان،  رمض ــهر  ش
ــن  ــطاء م ــن نش ــراج ع باإلف
ــض  املناه ــعبي  الش ــراك  احل
ــوا في  ل ــوا اعتُقِ ــام كان للنظ
ــة األخيرة.وعلى غرار كلّ  اآلون
يوم جمعة منذ نهاية شباط 
ــارع  ــار موكبٌ أوّل من ش ، س
ديدوش مراد، الشريان الرئيس 
ــة، نحو  ــط العاصم ــي وس ف
ــي الذي  ــز البريد الرئيس مرك
ع رمزيّة  ل نقطة جتمّ بات يشكّ
ت إليهم  للمتظاهرين. وانضمّ
ــود  ــالة اجلمعة حش ــد ص بع
ا من حيَي باب  أخرى، خصوصً
الواد وبلوزداد الشعبيَني.وخرج 
ــيرتهم  ــي مس ــرون ف املتظاه
ــة  الفت ــف  خل ــبوعيّة  األس
ــة جلميع  ــب عليها «احلرّي ت كُ

ــر  التظاه ــرأي،  ال ــي  معتقل
سلميًا ليس جرمية»، حاملني 
ــورًا للمعتقلني،  ــالت وص مظ
ــوارع  ــي ش ــدوء ف ــاروا به وس
وسط املدينة، رغم االجراءات 
ــرد القارس واملطر  االمنية والب
رمضان.وسلّط  ــهر  وصيام ش
ا  ــوء خصوصً الض املتظاهرون 
ا اعتُقلوا خالل  على ٢٣ ناشطً
ــان  ــيرة احلراك في ٣ نيس مس
واملوقوفون  العاصمة.  باجلزائر 
ــجن احلراش  موجودون في س
بدأوا  وقد  ــر،  اجلزائ بالعاصمة 
ــي  ــام ف ــن الطع ــراب ع اإلض
ــق  ــان ، وف ــن نيس ــابع م الس
«اللجنة الوطنية لإلفراج عن 
ــبّان  الش ــف  املعتقلني».وأوقِ
ــراك  للح ــيرة  مس ــالل  خ
العاصمة  ــي  ف ــي  االحتجاج
ــاس  بـ»املس ــون  متّهم ــم  وه
ــن  الوط ــدة  وح ــالمة  بس
ــلح». املس ــر  غي ــر  والتجمه
ــات  م منظّ ــي  ثمان ــت  وأعرب

ــالة  حقوقيّة جزائريّة في رس
مفتوحة اخلميس، عن قلقها 
ــباب  ــة الش ــور صحّ إزاء تده
ــني على خلفية  املوقوف ال٢٣ 
ــد  االحتجاجي.وبع ــراك  احل
ــف التظاهرات  ــام على توق ع
ــار كورونا،  انتش على خلفية 

ــى  إل ــراك  احل ــطاء  نش ــاد  ع
ــوارع منذ ٢٢ شباط في  الش
ــه  ــة النطالقت ــرى الثاني الذك
للمطالبة بتفكيك «النظام» 
ــتقالل اجلزائر  احلاكم منذ اس
غير  ــراك  احل ١٩٦٢.وهذا  ــام  ع
املسبوق في اجلزائر متنوّع، إذ 

وإسالميني،  علمانيني  يشمل 
ــى قيادة  ــد حتى اآلن إل ويفتق
ــا يعرّضه  ــى تنظيمية، م وبن
ــام.وصارت  االنقس ــر  خلط
ــراك بأنه  ــلطة تتهم احل الس
مخترق من نشطاء إسالميني، 
ورثة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ 
لت عام ١٩٩٢)، تعتبر أنهم  (حُ
ــات  ــرّ االحتجاج ــعون جل يس
العنف.وقد حتول اخلطاب  إلى 
ــى ورقة  ــي اجلزائر إل الديني ف
ــارات  ــدي التي ــي أي ــة ف مهم
االسالمية، من أجل استمالة 
عواطف الشارع واللعب على 
ــى اعتبار أن  الوتر الروحي، عل
ــة  ــل قيمة مقدس ــن ميث الدي
أن  ــن  وميك ــني،  اجلزائري ــدى  ل
يكون حاجزا أو خادما أو جاذبا 
ألي تصور سياسي.وكان أُفرج 
ــو أربعني  ــباط عن نح ــي ش ف
ــة احلراك  ــا على خلفي موقوف
ــدره الرئيس  ــب عفو أص مبوج

عبد اجمليد تبون.

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
ــال عون  ــي ميش ــس اللبنان ــب الرئي  طال
خالل لقائه وكيل وزير اخلارجية األميركي 
ــدم  ــرائيل بع ــية، إس ــؤون السياس للش
ــب في حقل نفطي في  العمل في التنقي
ــان متنازعا  ــة يعتبرها لبن ــة بحري منطق
ــة  ــوم بجول ــذي يق ــل ال ــد هي عليها.وأك
ــؤولني اللبنانيني، بدوره أن بالده  على املس
ــتئناف مفاوضات  مستعدة لتسهيل اس
ترسيم احلدود البحرية بني لبنان وإسرائيل 
ــي بعد  ــت العام املاض ــت توقف ــي كان الت
ــجاالت حول  ثالث جوالت على خلفية س
ــازع عليها.واعتبر  ــاحة املنطقة املتن مس
ر موقفه  ــوّ ــان أن يط ــه «يحق للبن عون أن

ــب مع القانون  وفقاً ملصلحته ومبا يتناس
ــتوريّة»،  الدس ــول  لألص ــاً  ووفق ــي  الدول
ــيم  ــاً «باعتماد خبراء دوليني لترس مطالب
اخلط وفقاً للقانون الدولي، وااللتزام بعدم 
القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء 
ــي حقل كاريش وفي  ــأي أعمال تنقيب ف ب
ــام املاضي، عقد لبنان  املياه احملاذية».والع
ــي حالة حرب،  ــمياً ف ــرائيل وهما رس واس
ــرة  ثالث جوالت من املفاوضات غير املباش
ــدة واألمم املتحدة،  ــات املتح ــة الوالي برعاي
لترسيم احلدود البحرية.وكان من املفترض 
أن تقتصر املفاوضات على مساحة بحرية 
من حوالى ٨٦٠ كيلومتراً مربعاً، بناء على 
خريطة أرسلت في ٢٠١١ إلى األمم املتحدة. 

لكن لبنان اعتبر الحقاً أنها استندت الى 
ــاحة  تقديرات خاطئة، ويطالب اليوم مبس
ــاً  مربع ــراً  كيلومت  ١٤٣٠ ــغ  تبل ــة  إضافي
ــذي تعمل فيه  ــمل حقل «كاريش» ال تش
شركة يونانية لصالح إسرائيل.ووقع وزير 
األشغال العامة والنقل اللبناني ميشال 
ــل  ــي بتعدي ــوماً يقض ــني مرس ــار اإلثن جن
ــع كل  ــرض أن يوق ــة. ويفت ــدود البحري احل
ــرة الدفاع  ــس احلكومة ووزي ــن عون ورئي م
ــارياً.وكانت  ــوم حتى يصبح س على املرس
إسرائيل اتهمت لبنان بعرقلة املفاوضات. 
ــر الطاقة  ــال وزي ــوم ، ق ــر توقيع املرس وإث
اإلسرائيلي يوفال شتاينتس «يبدو أن لبنان 
ــل اإلطاحة باملباحثات على محاولة  يفض

ــق عليها».وقال  ــل إلى حلول متواف التوص
هيل بدوره في بيان إثر اللقاء االثنني إن بالده 
ــأن  ــهيل املفاوضات بش ــتعدة «لتس مس
ــرائيل على  احلدود البحرية بني لبنان وإس
ــس التي بدأناها في هذه املباحثات»،  األس
معتبراً أن «هذه املفاوضات لديها إمكانية 
ــد اقتصادية كبيرة  فتح األبواب أمام فوائ
للبنان، وهذا أمر بالغ األهمية على خلفية 
ــي تواجهها  ــة االقتصادية احلادة الت األزم
ــد  ــي ٢٠١٨ أول عق ــان ف ــع لبن البالد».ووقّ
ــي رقعتني  ــن الغاز والنفط ف ــب ع للتنقي
ــه اإلقليمية تقع إحداها، وتعرف  من مياه
بالبلوك رقم ٩، في اجلزء املتنازع عليه مع 

إسرائيل.
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متابعة / البينة الجديدة
ــكر عميد الشعراء العرب  ــاعر املهندس عباس ش برعاية الش
ورئيس مؤسسة فرسان عمود الشعر اقامت مؤسسة فرسان 
ــة على روح  ــعرية تأبيني ــة ش ــعر الثقافية جلس ــود الش عم
ــاعر أياد اخلفاجي  ــي ووالدة الدكتور الش ــاعر منار القيس الش
ــع في بغداد  ــة الثقافة للجمي ــي  في قاع ــوم اخلميس املاض ي
ــة بتالوة آيات من الذكر احلكيم   ومن  الكرادة وافتتحت اجللس
ثم  كلمة عميد الشعراء العرب االستاذ املهندس عباس شكر 
ــة فرسان عمود الشعر الثقافية لتتوالى بعدها   رئيس مؤسس
ــعرية لكل من الشعراء حسني اخلفاجي وماجد  القراءات الش
الربيعي و رافد القريشي و أياد اخلفاجي و علي العكيدي و حازم 
ــاطع العاني  ــرى احلسيني وس ــمري و محمد الفهد و يس الش
وحامد البياتي و حيدر محسن و علي اخلفاجي و حماد الشايع 
ــي و زيد النجار  ــامة دندح و علي الكرخ ــم الصرخي واس و ناظ

ــة  ــري .. وقد ادار  عرافة اجللس ــم الياس ــدر املعتوق وهاش و حي
ــتاذ االديب  ــعد الزاملي بحضور  االس ــاعر أس ــعرية الش الش
ــالم رئيس  ــتاذ لطيف  عبد س والصحفي احمد البياتي واالس

ــن االدباء واملثقفني  ــة اضواء العلم الثقافية وجمع  م مؤسس
ــار رمضانية أُهدي ثوابها الى روح  ــة مبأدبة افط وختمت  اجللس

الشاعر منار القيسي ووالدة الشاعر أياد اخلفاجي .

متابعة / البينة الجديدة
ــدوة ثقافية بعنوان (  ــر الكردية  ن ــت دار الثقافة والنش نظم
ــك صباح األربعاء  ــا في اجملتمع) وذل ــامح وتأثيره ثقافة التس
ــى الدار.الندوة التي  ــيركو بيكه س مببن ــي وفي قاعة ش املاض
ضيّفت  الدكتورة نضال العبادي، بدأت بكلمة ترحيبة لشعبة 
ــامح  ــات واإلعالم في الدار أكدت على أن «معنى التس العالق
ــا الدين  ــة التي يدعو له ــة النبيل ــدى القيم األخالقي ــو إح ه
اإلسالمي، وهو ركن مهم لبناء الثقة بني األفراد في اجملتمعات  
ــالً  عن كونه  عامالً مهماً من عوامل توثيق أواصر األلفة  ،فض
ــامح يعتمد على  ــودة بن الناس».وأكدت العبادي أن»التس وامل
ــواء كإن مبدأ أو رؤية أو رسالة»، مشيرة  مبدأ إقناع اآلخرين س
الى أنه «ال ميكن ان يكون هناك تسامح او تصالح مالم يكون 
ــامح مالم يكن  ــاع ، وال ميكن أن يحدث التس ــاك فن اإلقن هن

ــه.وأضافت أنه» ليس من السهل  اإلنسان متصاحلاً مع نفس
ــاناً آخر برأيه ما لم تكن لديه آلية  على اإلنسان أن يقنع انس
أو وسيلة إلقناع الطرف اآلخر والتأثير فيه بشكل إيجابي، مبا 

يحقق املصلحة العامة وخدمة البلد  وفق مبادىء املصداقية 
ــي مداخلة له  ــي إيصالها.وف ــبة ف ــت والطريقة املناس والوق
ــاالت أو البدائل وطرق  ــدار أن « نظرية االحتم ــال مدير عام ال ق
ــهلة « ، مبيناً أن»  الوصول فيها طويلة وصعبة أو قصيرة وس
الدراسات االجتماعية تؤسس ليكون اإلنسان لطيفاً وصافي 
ــية».وقدم املدير شكره وتقديره الى  القلب ويرى الناس سواس
ــتطاعت إيصال الفكرة الى احلاضرين الذين  احملاضرة التي اس
ــدوة كرم مدير  ــر مداخالتهم.وفي ختام الن ــوا معها عب تفاعل
ــن أمني الدكتورة نضال العبادي  عام الدار األستاذ ئاوات حس
ــالة  ــي جاءت لتوجه رس ــي احملاضرة الت ــا قدمته ف ــراً مل تقدي
ــان واإلنسانية وما يتميز به من طيبة اخللق  محبة الى  اإلنس
ــامحة  ملرضاة اهللا تعالى ،خصوصاً وكلنا نعيش أجواء  واملس

شهر رمضان املبارك.

القسم الثقافي في جريدة ( 

البينة اجلديدة ) منبر لكل االدباء 

واملثقفني الرواد والشباب ويحتضن 

كافة الطاقات االبداعية في مجال 

االدب وباخلصوص االقالم الواعدة 

التي يجب التعريف بها ومن هذه 

الطاقات الشابة ( فاطمة زياد) 

ذات الست عشر ربيعا ننشر 

قصتها ( املتسولة والرجل النبيل 

) تشجيعا ودعما منا لتستمر 

بابداعها في كتابة القصة 

القصيرة .

فاطمة زياد
ــد البلدان الكبيرة التي كانت أكثر بلدان  في اح
ــدان التي  يتضاعف فيها  ــروة ومن اكثر البل ذا ث
ــاك فتاة صغيرة  ــولون كانت هن الفقراء واملتس
ــراءة  ــل ب ــع لتحم ــني وتتس ــني جميلت ذات عين
كبيرة وملعان كلمعان البحر حني يتسلط ضوء 
الشمس عليه وقلب ذات بياض ناصع ، لم تلوثه 
أية اوساخ من هذا العالم الذي حتيا  فيه ، وذات 
ــرق كل يوم بدون اهتمام لألوجاع   ابتسامة تش
الكبيرة على سنها الصغير .. مالمحها كافيه 
لبيان القسوة الذي رماها العالم على عاتقها ، 
ــاب مهترئة وفي حالة يرثى لها وكانت  ترتدي ثي
ــب قوتها  ــة القدمني ،تكس ــي حافي ايضاً متش
ــاول الطعام من  ــارة ،تتن ــفقة امل اليومي من ش
البقايا والفضالت ..كلما اراها أتذكر مقولة (ما 
ــراء) في احد األيام  ــع الفقر وما أجمل الفق أبش
ــتلقية على األرض الذي كادت  عندما كانت مس
من املفروض أن تكون فراشاً ناعماً ألبنائها لكن  

القليل من اجلهالء سرقوا منها كل شيء مترف 
ــة اصطدم  ــالت  وفي صدف ــا مهم ــوا بقاي وترك
ــي املالمح  ــل ذا قامة طويلة وكان قاس ــا رج به
ــاد صمت بني الرجل والفتاة  ــيء ، س بعض الش
ــت تصحبه نظرات  ــولة لبضع ثوانٍ ، كان املتس
ــا اعطى الرجل  ــن الفتاه للرجل وبعده بريئة م
ــض من األرض  ــاعدتها كي تنه ــده للفتاة ملس ي

ــات جميلة  ــي عليها كلم ــذ يداعبها ويلق واخ
ــع احللوى  ــي متجر لبي ــة واصطحبها ال ورقيق
الطازجة التي تكون أقرب طعام لقلوب الصغار  
ــذي اعد  ــأكل الطبق ال ــي ت ــاهدها وه .كان يش
ــا تتناوله  ــراهة كبيرة وكأنه خصيصاً لها بش
ــد أن انتهت من تناول  ــره في حياتها،وبع ألول م
ــي متجر الثياب  ــا ،إصطحبها ثانية ال طعامه
ــة أصبحت  ــوان جميل ــتاناً  ذا ال ــها فس والبس
ــا أن ترافقه  ــدى األميرات وطلب منه تبدو كأح
ــه وحيداً .. ذهبت  ــي منزلة الذي كان يعيش ب ال
الطفلة معه ودخلت الي املنزل وكانت تبدو على 
مالمحها أعجاب وذهول كبير  لم تر منزال كبيرا 
ــوما  مذهلة  ــجاد ناعم وحتفا جميلة ورس ذا س
ــة والمعة  ــي فضي ــط واوان ــى احلائ ــة عل معلق
ــر مثلها أبدا ،حتولت تلك الطفلة من  ألنها لم ت
ــولة الي شبيهة إلحدى األميرات وعاشت  متس
ــب النبيل  ــك الرجل الطي ــة ذل ــت ظل ورعاي حت
ــاني . ماذا لو كثر  .فما أجمل ذلك املوقف االنس

ــني رأى تلك  ــل النبيل ،فح ــن امثال ذلك الرج م
الطفلة مستلقية على األرض لم يتجاوزها بل 
اكتسب بها اعظم اجر ولم يكسر قلب طفله 
ــن املزري . فهذه الطفلة  بريئة اتعبها واقع الزم
ــانية في قلبها من عمل هذا  ــت االنس قد غرس
ــر  ــو أصبح جميع البش ــاذا ل ــل معها.. م الرج
ــانية وتغرس في قلوبهم  هكذا يتوارثون االنس
من خالل موقف انساني قد يفعله انسان نبيل 
ــعوب على  ــم .في هذه الطريقة تبنى الش معه
احملبة واالنسانية ،ماذا لو كان البشر يحب فعل 
ــاذا ال نترك اثراً ال ميحى بعدنا  اخلير أينما كان..مل
ــان  ــهُ ال يزول بل يصبح متوارثاً من انس وكما ان
طيب آلخر ..فقط هكذا تغرس احملبة بني البشر 
ــوف تفعل  ــى يقني أن هذه الطفلة س ،واني عل
ــد األطفال  ــل النبيل معها مع أح ــف الرج موق
الذين يتماثلون مع وضعها السابق  .فما تقدمه 
ــن نقدمه ملن  ــن خير..بعد مرور الزم احلياة لنا م

. بحاجه كبيره لهُ

ــاة  حي ــة  الكتاب ــأن  ب ــول  تق  *
ــن ميكننا أن  ــوت ،أي ــت م والصم

جندك ؟
ــث عن اخللود  ــي رحلةِ البح  - ف
والهروب من املوت جتدني مسافر 
ــال لالمتناهي ،  ــي عوالم اجلم ف
باحثا عن  قصيدة جتعلني خالداً 
بعد املوت فحياتي هي قصائدي 
، لذلك أبحث عن حياة أطول من 
ــة، فتجدني أغفو  ــالل الكتاب خ
ــل وأصحو  ــم بغد أجم على حل

على أمل بواقع قد يتغير .
 ، ــخ  مفخ ــانية  اإلنس ــع  وض  *
ــة بعض  ــد ، ولغ ــا مكائ والنواي
ــا تكون بعيدة  ــعراء أقرب م الش
ــعر إن  عن الواقعية ، كيف للش

يصمد أمام هذه املتاهات ؟
- لغة الشعراء مرآة ذاتهم وتعبر 
ــدور حولهم ،  ــا ي ــن تأثرهم مب ع
ــا البعض  ــح إن يراه ــن املرج وم
بعيدة عن الواقعية ، وهي حالة 
ــدى حاجتنا  ــة تعكس م صحي
ــام ، والمناص من  ــالم والوئ للس
ــة لتوضيح وجهة  جلوءنا للرمزي

نظرنا فالرمزية جمال وجناة .
ــل حضن امرأة ال  *  القصيدة مث
ــا أن تأتي إال في موعدها ،  ميكنه

ماهي طقوس استقبالك لها ؟
ــك  أن ــا  ومب  ، ــت  صدق ــم  نع  -
ــرأة فمن  ــن ام ــبهتها بحض ش
ــون  تك أن  ــي  والواقع ــي  املنطق
ــبه  ــتقبالي لها أش طقوس اس
ــغف  بالش بعرس غجري حافل 
ــة  احلري ــار  أوت ــى  عل ــص  للرق
ــاق ، ومع ذلك  ــة في العن املطلق
ــية  هناك بعض الطقوس احلس
الصمت  ــل  مث ــتقبالها  اس في 

والتأمل 
ــيقى  ــن املوس ــو فاخر م ــي ج ف

والشموع احلمراءِ .
ــم القصيدة ضيف عليها ،  * إس

أم تراه العكس ؟
- القصيدة امرأة والعنوان مولود 
ــال ، وبتالي  ــذا اجلم ــن رحم ه م
ــة للقصيدة  ــو الوجهة اخلفي ه
والسمت الذي يدل على محورها 
ــذي يضيىء عالم  ــو النور ال ، وه

القصيدة .
* الناقد دائما ما يتهم بانخراطه 
ــا  ــة حينم ــة عنيف ــي مواجه ف

يتولى عملية النقد ، ما السبيل 
للتخلص من تلك الدوامة ؟

ــك  ــن تل ــص م ــبيل لتخل - الس
ــد على  ــاء النق ــو بن ــة ه الدوام
ــس موضوعية بعيدة عن  أسس
ــويق الثقافة  ــخصنة وتس الش
الهابطة ، ومع ذلك ال خالص من 

تلك املواجهة
ــة  عملي ــا  فيه ألن   ، ــذة  اللذي
إكتشاف وبحث وخلق نص موازي 

من خالل القراءة والتحليل .
ــي  ــرر ف ــم تك ــج إس * البنفس
ــم  ، إس ــك  ــن دواوين ــني م ديوان

مجازي أم يحمل وجع آخر؟
ـ   في شريعة اجلمال البنفسج 
ــى الوجود  ــب إل ــول احل ــو رس ه
،واملرأة هي امللكوت ، ومن شروط 
ــب  ــى احل ــى عل ــادة أن تبن العب
ــطورة  نتيجة للتماهي بني األس
ــج  ــز ،فتارة يكون البنفس والرم
ــون هو  ــق ، وتارة يك ــو العاش ه

املعشوق .
ــعراء  ــذى الكثير من الش  * يتغ
ــي بهو  ــاذا ف ــة ، م ــى األمكن عل

ذكرياتك عن مدينتك؟
ــك األصغر  ــا يكون وطن - عندم
ــي  الربان ــال  اجلم ــن  م ــط  خلي

ــل  واجلب ــر  البح ــني  ب ــوع  املتن
والتنوع الثقافي ، فسوف تكون 
ــكان والزمان حاضرة في  رموز امل
ــي بهو ذكرياتي  كل قصيدة ، وف
ــه املد  ــي وج ــدة ف ــرة صام صخ
ــا كلما  ــأ إليه ــت أجل ــزر كن واجل

انتابتني رغبة الكتابة. 
ــدة ، هل  ــب القصي ــت تكت * وأن

تكتب إلى نخبة ما ؟
ــان في هذا  ــب إلى كل إنس - أكت
ــعر  يستش ــيح  الفس ــون  الك
ــاب ، وإلى  ــن غير حج ــال م اجلم
ــوص في بحر  كل من ميكنه الغ
ــعور  ــن احلب نقي الش الزوردي م
ــي روحه  ــن يحمل ف ــى كل م إل
مفاتيح احلب واجلمال والسالم .

ــأن قصيدة  ــك من يقول ب * هنال
ــن  ــاءت م ــو ، ج ــر والهايك النث
ــد مترجمة ،  ــاخ قصائ استنس

ماذا تقول أنت ؟
ــرأة تثور على  ــدة النثر إم - قصي
ــالل ، وبالتالي هي  ــود واألغ القي
ــب حياتنا  ــة معاصرة تناس حال
ــذوق الثقافي العام  ــب ال وتناس
ــر من قواعد  ــذي يجهل الكثي ال

اللغة

ــة  والبيئ ــة  احلاج ــدة  ولي ــي  وه
ــون  يك ــد  وق  ، ــاة  احلي ــور  وتط
ــد  ــاخ قصائ ــك استنس بإمكان
ــل بإمكاننا  ــة ، ولكن ه مترجم
واإلحساس  الشعور  استنساخ 
ــي داخلها بنفس الصدق  الذي ف
!!؟ هذا محال لذلك من السهل 
ــق  التفري ــع  اجلمي ــى  عل ــداً  ج
ــف واإلبداع  ــي واملزي بني احلقيق

والتقليد .
* حدتنا عن انطباعك عن الشعر 

العراقي ؟
- الشعر العربي مقارنة بالشعر 

ــعر  والش األجمل  ــو  ه ــي  العامل
ــي هو احلالة األكثر جماالً  العراق
ــه  تعطي ــة  العراقي ــة  ،فاللهج
ــن بابل  ــة ممتدة م ــاً ، وعراق دافئ
ــري  ــا أن اجلواه ــداد ،كم ــى بغ إل
والسياب ونازك املالئكة والبياتي 
هم بناة الشعر العربي املعاصر 
ــي املراتب  ــعر العراقي ف ، والش
ــع  ــن يتاب ــاً ،وكل م ــى عربي األول
الشأن الثقافي العربي يعي هذا 
ــي العراقي ، وامللفت  املقام األدب
واجلاد  الواضح  ــاط  النش للنظر 
ــأن الثقافي  ــاب الش ــن أصح م
ــاح العربي  ــي على االنفت العراق
ــاء من أغلب  ــتقطاب األدب ، واس
ليكونوا ضيوف  ــة  العربي الدول 

احلركة الثقافية العراقية.
ــن كل واحدة  ــة كلمات ع * بثالث

منها أجب ؟
املرأة : املرأة ظل اهللا األجمل

القلم :جرح القصيدة النازف
سوريا: وطن لكل إنسان

ــالء  ــك (ابت ــي قصيدت ــول ف * تق
ــق كالصالة ،  العيون ) بأن العش
ما التراتيل التي تتلوها في ذلك 

احملراب؟
- هي تراتيل الدخول في عوالم 
ــي  ف ــول  الدخ ــل  تراتي ــب  احل
ــون املعمدة بنور  ــية العي قدس
النظرة املقدسة ، تراتيل البوح 
ــفاه حلركة  بدون أن تذعن الش
ــور األحرف  ــزر في بح ــد واجل امل
ــة ، تراتيل الدخول على  العذري
ــوع من  ــد املصن ــكل اجلس هي

ماهية املاء والتراب .
ــد ثمة  ــرأ وجهك يج ــن يق * م
ــيء  ــان يخبئ في قلبه ش إنس

ما ، ما الذي ال تبوح به؟
هذه هي صفتي فأنا ثائر صامت 
يسعى للتغير من خالل احلوار 
ــي إال احلب  ــئ في قلب ، وال أخب
ــع ، أما  ــال واخلير للجمي واجلم
بالنسبة ملا ال أبوح به هي تلك 
اللحظات التي أختلي بها مع 
نفسي ضمن طقوس معينة ، 
ــي العزيز هو كل  وجرحي يأاخ
ــط إلى  ــرب من احملي ــراح الع ج
اخلليج ،لذلك أسعى من خالل 
عملي بالقانون إلى الدفاع عن 
املظلوم وإنصاف احلق وترسيخ 

ثقافة إحترام القانون .
* هل تكتب الشعر العمودي ، 

وما هو رأيك به؟
ــعر العمودي  - نعم أكتب الش
ــر  ــودي غي ــوان عم ــدي دي وعن
ــك متنوعة  ــوع مواضيع مطب
ــبات ، والشعر  ــب املناس حس
العمودي هو األساس في األدب 
ــعر عظيم  ــو  ش ــي ،فه العرب
ــالل وأحترام ،  ــف أمامه بإج أق
ولكني أجد نفسي في الشعر 
ــي هو الكتابة  النثري ألن هدف
ــعر  لكل العالم ، وبالتالي الش
ــروح العصر  ــب ل النثري مناس
ــات  اجملتمع ــكل  ل ــب  ومناس

اإلنسانية.
*  كلمة أخيرة ؟

ــذا  ــي ه ــان دور ف ــكل إنس  - ل
ــر ثقافة  العالم ،ودوري هو نش
احلب من خالل الشعر من أجل 
ــاني خالي  ــع إنس ــاء مجتم بن
ــم على العدل  من احلروب ، قائ
ــا فيه خير  ــوار والتعاون مل واحل

البشرية جمعاء .

 cbs ــه قناة ــرا اخلفية كان عام ١٩٤٨بثت ــج للكامي اول برنام
ــرا العفوية ) .  ــوان candid camera ( الكامي ــة بعن االمريكي
ــامة  ــم االبتس وبعدها توالت القنوات لتقدميها من اجل رس
ــرا اخلفية عام ١٩٨٣  ــتهر برنامج الكامي والترويج . حتى اش
ــذي قدمه الفنان املصري  ــس صيغة الكاميرا العفوية ال بنف
ــوريا قدم الفنان زياد سحتوت وجمال  فؤاد املهندس ، ومن س
ــدة حلقات .تبعه  ــة ممثلني عام ١٩٨٨ ع ــقدوحة ومجموع ش
ــعينات الفنان ابراهيم نصر الذي قدم عدة مواسم  في التس
ــي  ــي النقراش ــي ) و ( منباش ــة زك ــخصية (زكي ــره بش بتنك
).وتبعها دوم كوم مصري عام ٢٠٠٤ ومقالب هاني والتمساح 
ــي اجلزائري   ــا ورجل ــراق وأن ــوكا في الع ــس وخلي نب ــي تون ف
ــى مقالب رامز  ــت بعدها حت ــر الليبية وتوال ــل الطائ والطف
ــا علينا أن نتوقف  ــدأت ٢٠١١ والزالت حتى اليوم .وهن ــي ب الت
ــة مثل هذه البرامج ونحلل االسباب التي تدفع  قليالً ملناقش
ــذ حيزاً من البث  ــا أو منتجيها لتقدميها حتى تأخ بصناعه
ــة  التلفزيوني الذي البد من أن حترص هذه القنوات على دراس
ــت أن إنتاجها بالتأكيد  ــدوى ملثل هذه البرامج ، وهنا نقب اجل
ــهولة ودون عناء فهو يهدف الى  ــيره بس له جدوى ميكن تأش
ــانية من ردود  ــدمي جتربة انس ــك الى تق ــلية والضح : - التس
ــدة حياتية  ــة معلومة جدي ــاء درس ما اضاف ــال واعط االفع
ــلوكية جذب اكبر عدد من املشاهدين  ثقافية او علمية أو س
ــتغاللها لالعالن عن بضاعة توثق  الترويج لفكرة معينة اس
ــلوكيات  واخالق وثقافة  ــكان االحداث للبلد توثق س زمن وم
ــخصيات البلد بازياءها ومكياجها  هذا الزمن والبلد توثق ش
ــتغالل  ــذا وغيره من خالل اس ــاري فيها كل ه ــراز املعم والط
ــعوره بوجود  ــن عدم ش ــرح وتفاعل املتلقي م ــة الط تلقائي
ــاهير . والنها  ــرا وخصوصاً عندما يكون املقدم من املش كامي
ــخص في موقف صعب  تعتمد املوقف املفاجيء ووضع الش
ــتثير جدالً ونقاشاً اذا ما استغلت  ولذلك فانها بالتأكيد س
ــتغالل اخلاطىء والقيام بالغش واستغالل طيبة الناس  االس
ــج وبالتالي الوقوع  ــم بصناع هذه البرام ــم وثقته وعفويته
ــراك هذا الغش ليكون في دائرة إيذاء املشاعر واالهانة  في ش
ــر املغري مثالً  ــا يخضع البعض الى االج ــأن وهن وتقليل الش
ــن مجموعة  ــات كثيرة م ــم اعتراف ــة ، بالرغ ــة الطيب أو الني
ــبق  ــذه البرامج بأن هنالك اتفاق مس ــاركني لعدد من ه مش
ــتغفال  ــوط العامة وهذا يقع هنا في اس ــى ولو في اخلط حت
املتلقي .واالشكال في انتاج هذه البرامج هو غياب العناصر 
ــرع  ــهال والتس الفنية املعروفة لتعرضها لالرجتال واالستس
ــيما  ــخافة والتفاهة الس ــتنقع الس ــع أحياناً في مس فتق
ــادية ومواضيع فيها الرعب  بعد أن إجتهت نحو العنف والس
ــتغالالً آخر  ــاط اس ــتغالل هذا النش واخلوف .ومن املمكن اس
ــاد واملفسدين بعد  ــتور وفضح الفس ــف عن املس في الكش
ــا ميكن وضعها واخفاءها  ــت الكاميرا من احلجم م أن أصبح
ــي جيب قميص، مع  ــكان حتى لو كان مجرد قلم ف في أي م
ــو مافعله عدد من  ــؤدي الغرض وه ــارات وحوارات ت وضع اش
ــيني واملصلحني وليس بعيداً عن االعالم الذي خاض  السياس
ــذا البرنامج فهو  ــال والزال .واخيراً فإن مايقدم من ه هذا اجمل
ــيء وليس  ــكل س ــف بش أما إجترار أو تقليد ولكنه مع االس
ــدوى أو تبرير لدى صناعه او  ــى واذا كان هنالك من ج ــه معن ل
املشاركني فيه أن يجيبونا لنعرف ماقيمته الفنية والثقافية 

والنفسية .

@NN@ÚÓ–®a@a7flbÿ€a
bËÓ‹«@bflÎ@b:bfl

@fi˝À˛aÎ@ÖÏÓ‘€a@Û‹«@âÏrm@Òcäflg@är‰€a@ÒÜÓñ”
@b‰mbÓy@kçb‰m@Òäïb»fl@Ú€by@ÔÁ@Ô€bn€biÎ@L

‚b»€a@øb‘r€a@÷Îà€a@kçb‰mÎ

@fi˝À�aÎ@ÖÏÓ‘€a@Û‹«@âÏrm@ÒcäflaNN@är‰€a@ÒÜÓñ”@Z@÷˝ßa@âbíi@Üªc@ä«bí€a
@·:Ïy@âÎÜÌ@b∂@·Áäqdm@Â«@5»mÎ@·Ëmaá@Òeäfl@ıaä»í€a@ÚÃ€

 

فنارات

صباح رحيمه

 الشاعر ( احلالق) 

أنتصر للصورة 

الشعرية املعبرة ، 

فصاغها بكلمات 

شيقة وعفوية 

صادقة ، رافقته 

القصيدة حلسن نيته 

لتناوله قضايا املرأة 

واجملتمع ، واملمتع 

واملؤثر في فردوس 

كلماته جتد نفسك 

أمام قصائد طرية 

وناضجة املعنى ، 

لتسافر بنا بلهفة 

وحنني إلى رياض 

الشعر لنقطف منه 

هذا احلوار مع جريدة 

البينة اجلديدة .  

حاوره / علي صحن عبد العزيز
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على أعتاب اجلرح 

تركت وطني نازفا 

عمرانه  واحلضارة 

أيها الغارق في اإلستبداد 

سترى كيف تلد األمجاد 

مجدا ال سيجارة 

تلد تاريخا 

يتأبط ذراع الذاكرة 

ال ذكرا يترنح على أهواء النسيان 

شأنه شأن ضبابة الدخان 

ال تلبث ان تتالشى بال بصمة خلود 

نحن نغوص في بطون اخلرائط 

وتبتلعنا شهوات احلدود

هو ظلم لكن ليس يدوم 

ظلم ليس على وجه حق 

أن يسلب لقمة أو رشفة 

فكيف يسلب عنوان 

ليس للظالم مهما متادى 

أن يغسل عارا من حرمان 

أن ميحي وحشية طغيان 

ليس للظلم مرساة ترسو 

لذاك نراه في كل مكان 

لكن الظالم قطعا يرتكب حماقات 

تعود عليه في كل االزمان

بركام من ندم 

وهول خسارة من أحالم 

وسيعود احلق منتصرا إنها سنة 

احلروب 

@·‹ƒ€a

احمد بشار احلالق

نص شعري 
ÚÓ‰Óidm@ÚÌä»ë@Úé‹u@·Ó‘m@ÚÓœb‘r€a@ä»í€a@ÖÏ‡«@Êbçäœ@Úéç˚fl

@…‡n1a@ø@bÁ7qbmÎ@|flbén€a@Úœb‘q@fiÏy@ÚÌÖäÿ€a@äí‰€aÎ@Úœb‘r€a@âaÖ@ø@ÒÎÜ„

@›Ój‰€a@›uä€aÎ@Ú€ÏénΩa

البينة الجديدة / علي شريف
عن دارالكتب والوثائق في بغداد 
ــة  الطبع ــدرت  ٢٠٢١ص ــنة  لس
ــال  (االمتث ــاب  كت ــن  م ــى  األول
ــور اداري)  ــوال/ منظ ــل األم وغس
ــورة نغم  ــتاذ الدكت ــف االس تالي
ــة  كلي ــد  عمي ــة  نعم ــني  حس
ــة  ــال بجامع ــات االعم اقتصادي
ــم  النهرين والدكتور عصام قاس
الكتاب احتوى على  ــيني.  احلس
ــتة فصول وفق االتي:الفصل  س
األول : مفهوم االمتثال وطبيعته 
ــا ووظيفيا  ــا لغوي ــم تعريف ويض
لالمتثال وطبيعة قسم االمتثال 
ــام  ــي البنوك وعالقته مع أقس ف
ــة  مناقش ــم  ث ــرى  األخ ــك  البن
ــات  مصطلح ــع  م ــال  االمتث
ــفافية  كالش ــه  مع ــل  تتفاع
ــل  والنزاهة.الفصل الثاني : غس
ــة معنى  ــاول معرف ــوال ويتن األم
ــل األموال وتاريخه وعوامل  غس
ــوره ومعرفة مراحل عمليات  ظه
غسل األموال ومناقشة اجلوانب 
ــال عن  ــة فض ــة للجرمي القانوني
ــي ذلك  ــوك ف ــة دور البن مناقش
ــب أن تتمثل، مع عرض  وملاذا يج
أمثلة عملية للغسل وإرشادات 
ــافه.الفصل  الكتش ــة  عملي
ــة  الثالث : تناول عرض ومناقش
ــة  ــرف زبونك ومناقش قاعدة اع
ــال  ــال فض ــدم االمتث ــر ع مخاط

ــادات  اإلرش ــض  بع ــرض  ع ــن  ع
االمتثال.الفصل  في  التطبيقية 
الرابع : تناول مقررات جلنة( بازل )
ومعرفة اجلذور التاريخية للجنة 
بازل ومناقشة مقررات جلنة بازل 
باصداراتها املتتابعة من اإلصدار 
األول إلى الرابع. الفصل اخلامس 
: تناول توصيات مجموعة العمل 
ــة جوانب  ومعرف ــف)  (فات املالي 
ــن منظمة مجموعة  تاريخية ع
ــة نصوص  ــل املالي ومعرف العم
ــي صدرت  ــني الت ــا األربع الوصاي
ــادس:  الس ــل  فاتف.الفص ــن  ع
ــل األموال  ــاول العراق بني غس تن
ــك املركزي من  واألمثال ودور البن
ــات  ــى حيثي ــرف عل ــث التع حي
ــل األموال في العراق  جرمية غس
ــزي  املرك ــك  البن دور  ــة  ومناقش

العراقي في االمتثال.

âaÖaâÏƒ‰fl@PP@fiaÏfl¸a@›éÀÎ@fibrnfl¸a

نرجس عمران

اقالم واعدة

@âaÜïa



albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8 تقارير

مابني التحالفات االنتخابية ومعركة البقاء .. من سريسم شكل احلكومة املقبلة؟

الشكل العام للتحالفات السياسية لن يتغري كثرياً ألن التمثيل املكونايت سيكون هو االكثر تأثرياً فيها

متابعة / البينة الجديدة

ــكل العام  ــو اجلون ، ان الش وقال اب
ــن يتغير  ــية ل للتحالفات السياس
ــل  ــار ان التمثي ــى اعتب ــرا، عل كثي
ــر  االكث ــو  ه ــيكون  س ــي  املكونات
ــك التحالفات،  ــكل تل تأثيرا في ش
ــي تكرار  ــذا االمر ال يعن ــا ان ه مبين
ــابقة  ــل باالنتخابات الس ــا حص م
ــكل النظام االنتخابي  والدوائر  فش
املتعددة وتظاهرات تشرين سيكون 
لها بصمتها املؤثرة في شكل تلك 
ــرى  ــا ج ــاف ان م ــات. واض التحالف
ــابقة و املطالبات  خالل الفترة الس
ــر كان لها دورها  ــالح والتغيي باالص
في رسم خارطة التوجه السياسي 
ــكل مباشر على  الذي انعكس بش
ــات بتجربة  ــريع قانون لالنتخاب تش
ــابقاتها، اضافة  ــن س ــة ع مختلف
ــكيل مفوضية لالنتخابات  الى تش
ــيكون  من القضاة، وهي جميعا س
ــكل  ــر على ش ــا تأثيرها املباش له
ــي  ف ــتظهر  س ــي  الت ــات  التحالف
ــول  ــى ان دخ ــا ال ــات، الفت االنتخاب
ــكل فردي  ــيكون بش املرشحني س
ــددة لكنها  ــر املتع ــب الدوائ بحس
ــن حتالفات  ــتكون جزء م بدورها س
ــي نتمنى ان تكون  ــل اكبر، والت وكت
عابرة للطائفية و ملبية لطموحات 
ــر و  ــي التغيي ــي ف ــعب العراق الش

اإلصالح
ــب عن حتالف  ــه اكد النائ من جهت
ــم البخاتي، ان حالة  عراقيون جاس

ــواء في املكون االكبر  ــظي س التش
ــي املكونات االخرى هي احلالة  او باق
ــار  ــهدها اليوم، فيما اش ــي نش الت
ــكل التحالفات  الى ترجيحاته بش

لالنتخابات املقبلة.
وقال البخاتي ، ان ما نتمناه لشكل 
ــة ان تكون عبارة  التحالفات املقبل

ــة بغية  ــميات الطائفي ــكل املس ل
ــا  اوله ــان  اطمئن ــالة  رس ــاء  اعط
ــى  ــة ال ــي، والثاني ــعب العراق للش
جميع األطراف واملكونات والقوميات 
ــا ان ما  ــد، مبين ــاركة في البل املش
ــظي  ــهده اليوم هو حالة التش نش
ــون االكبر او  ــواء في املك الكبير س

باقي املكونات االخرى.

ــني  واضاف البخاتي، ان املكون الس
ــم الى ثالث حتالفات بحسب  انقس
ــد  محم ــة  برئاس ــى  االول ــا  رؤيتن
ــن  ــي م ــه والثان ــي  وفريق احللبوس
ــس  خمي ــة  برئاس ــزم  الع ــف  حتال
ــامة  اس ــن  م ــث  والثال ــر  اخلنج
ــن  ع ــك  ناهي ــه،  وفريق ــي  النجيف

اجلهات املستقلة االخرى، الفتا الى 
ــا على املكون  ــر ينطبق ايض ان االم
الكردي حيث ان هنالك تشظي بني 
ــس الوقت  ــات لكن بنف ــالث جبه ث
ــن هما  ــني كبيري ــان هنالك فريق ف
واالحتاد  ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط
مواقفها  ــدان  يوح ــذان  الل الوطني 
ــوارات والتفاهمات  ــرة احل ــالل فت خ

ــالث  الث ــات  الرئاس ــار  اختي ــى  عل
ــل  ــا يجع ــة م ــة احلكومي والكابين
ــن موقف القوى  موقفهم أفضل م

السياسية في باقي املكونات.
ــيعي فهو  ــب الش ــا اجلان ــع ام وتاب
ــن باقي  ــة ع ــل صعوب ــف ال يق مبوق
ــون اكثر صعوبة  ــات ورمبا يك املكون
ــات التي  ــد من اجلبه ــود العدي لوج
ــتؤدي بالضرورة الى تنافس اكبر،  س
ــات  االصطفاف ان  ــى  عل ــددا  مش
الطائفية لألسف الشديد ستبقى 
ــا ان  ــر، كم ــكل او باخ ــرة بش ظاه
ــف  لالس ــؤدي  ت ــي  الت ــات  اخلطاب
ــد ما زالت  ــديد في تفتيت البل الش
حاضرة وهو ما نتمنى ان تنتهي الن 
البلد والشعب العراقي تعب كثيرا 
ــز على مرحلة  ــة الى التركي وبحاج

البناء. 
من جانبه فقد راى الباحث بالشان 
السياسي ضياء الشريفي، ان الرؤية 
ــى ان االنتخابات  ــير ال ــة تش العام

املقبلة ستكون صعبة والتحالفات 
لتشكيل احلكومة املقبلة ستكون 
ــن معركة حقيقية  أصعب وتتضم

من اجل البقاء.
ــات  التحالف ان   ، ــريفي  الش ــال  وق
ــد  مابع ــتكون  س ــا  انه ــد  نعتق
االنتخابات اكثر وضوحا من شكلها 
ما قبل اجراء االنتخابات، وقد تكون 

ــدة في  ــرة جدي ــل صغي ــك كت هنال
ــس الوقت  ــي نف ــاحة، لكن ف الس
ــتبقى ضمن  فان الكتل الكبيرة س
ــروف، مبينا  ــمها املع ــا واس رمزيته
ــاحة  ان هنالك توجه نراه على الس
ــل الدخول ضمن  برغبة بعض الكت
حركات فرعية من اجل كسب اكثر 

ــى اعتبار ان االنتخابات  االصوات عل
فردية.

ــريفي، ان اجلديد على  ــاف الش واض
ــيكون من خالل ظهور  ــهد س املش
ــيكون  ــرينية وس احزاب جديدة تش
ــات ،  ــي االنتخاب ــا ف ــا حضوره له
ــية  السياس ــزاب  االح ان  ــد  ونعتق
ــاء واخرى من  ــن اجل البق تبحث م

باالنتخابات  ــف  املوق ــدر  ــل تص اج
ــك محاوالت  ــا ان هنال ــة، كم املقبل
ــة  احلكومي ــب  املناص ــتغالل  الس
ــى موطأ قدم  ــل احلصول عل من اج
ــي  واحلكومة  ــهد االنتخاب في املش
ــى ان البعض حتدث  املقبلة، الفتا ال
ــي احلصول  ــن رغبته ف ــة ع بصراح

ــة  باحلكوم ــوزراء  ال ــة  رئاس ــى  عل
ــكل  ــة بالتالي فان رؤيتنا لش املقبل
ــتقبلية  ــات املس ــة التحالف خارط
ــتكون مختلفة و ستؤدي  فإنها س
ــادة الصعوبة في  ــى زي ــرورة ال بالض
تشكيل احلكومة املقبلة على اعتبار 
ــتقلة  ــخصيات مس ــود ش ان صع
ــيؤدي الى صعوبة جمعهم على  س

ــخصية او كابينة حكومية دون  ش
ــب خاصة. ــم على مكاس حصوله
ــابقة كانت  ــة الس ــع ان املرحل وتاب
ــود كتل كبيرة  ــجاما بوج اكثر انس
ــكيل  ــا لتش ــا بينه ــاوض فيم تتف
احلكومة، لكننا اليوم سنرى تشتت 
ــرى من  ــات االخ ــا التوجه ــر، ام اكب
ــح  الكتل الكبيرة فهي تقدم مرش
ــان عدم  ــرة لضم ــي كل دائ واحد ف
ــح من  ــتت االصوات وفوز مرش تش
كتلة اخرى، وسيكون هنالك صراع 
ــا ما نراه من صراع  زعامات خصوص
ــني بغية  ــل البيت الس ــر داخ مبك
ــة  ــبقا في رئاس ــز املقعد مس حج

البرملان املقبل.
ــت الكردي  ــريفي، ان البي واكد الش
ــتت  ــة من التش ــا يعيش حال ايض
ــل  ــزاب وكت ــك اح ــد ان هنال ونعتق
ــاحة  ــى الس ــتظهر عل ــدة س جدي
ــيبقى  مع قرب االنتخابات، لكن س
الشكل واحلركة واحدة على اعتبار 
ــا  ــتانية موقفه ــوى الكردس ان الق
ــي  البارزان ــزب  ح ــى  ويبق ــروف  مع
ــهد بعض  ــد نش ــيطر وق ــو املس ه
ــس  ــب رئي ــى منص ــات عل الصراع
ــس البرملان  ــب رئي ــة و نائ اجلمهوري
ــددا على  ــل احلكومي، مش والتمثي
ان التحالفات املستقبلية ستكون 
ــر قليلة  ــر غي ــدا واخملاط ــة ج صعب
ــى ان  ــات ونتمن ــك الصراع ــي تل ف
ــاطة لكن  ــورة اكثر بس ــون الص تك
ــير الى انتخابات  الرؤية العامة تش
ــكيل  صعبة وحتالفات اصعب لتش
املقبلة ومعركة حقيقية  احلكومة 

من اجل البقاء.

مع بدء العد التنازلي لالنتخابات العامة جمللس النواب املقبل، اصبح ملف التحالفات السياسية هو الهاجس االكبر لدى القوى السياسية في سبيل احلصول 
على اكثر املقاعد وصوال الى رسم خارطة احلكومة املقبلة، ففي الوقت الذي اكد فيه برملاني  ان النظام االنتخابي  والدوائر املتعددة وتظاهرات تشرين سيكون 
ــدد اخر على ان ما نشهده اليوم هو حالة التشظي الكبير سواء في املكون االكبر او باقي املكونات االخرى،  ــكل تلك التحالفات، ش لها بصمتها املؤثرة في ش
فيما راى باحث بالشأن السياسي ان االنتخابات املقبلة ستكون صعبة والتحالفات لتشكيل احلكومة املقبلة ستكون أصعب وتتضمن معركة حقيقية من 
اجل البقاء. لنائب عن حتالف الفتح عدي شعالن ابو اجلون، رجح ان يكون لشكل النظام االنتخابي والتظاهرات اجلماهيرية تأثيرها بشكل مباشر على شكل 

التحالفات السياسية لالنتخابات املقبلة.

حالة التشظي سواء يف املكون االكرب او باقي املكونات األخرى هي احلالة التي نشهدها اليوم

متابعة / البينة الجديدة

ــودي، عضو الهيئة  ــول رحيم العب يق
ــي حديث  ــة ف ــار احلكم ــة لتي العام
ــف تأجيل االنتخابات  صحفي إن «مل
ــرين األول  ــهر تش ــى ش ــة إل البرملاني
ــية تتعلق  ــه جنبة سياس املقبل في
ــي قرار  ــوى واألحزاب ف ــالت الق بتدخ
ــه جنبة فنية  ــة، وكذلك في املفوضي
ــدرة مفوضية  ــدم مق ــي ع ــل ف تتمث
ــراء االقتراع في  ــات على إج االنتخاب
ــه احلكومة في  ــذي اقترحت ــد ال املوع
أن  ــابقا».ويضيف  س ــران  حزي ــهر  ش
والفنية)  ــية  (السياس املواقف  «هذه 
ــى أداء  ــلبية عل ــات س ــا انعكاس له
ــي  ــتقالليتها، ويعط ــة واس املفوضي
ــة جزء من  ــى أن املفوضي ــرا عل مؤش
املنظومة السياسية، وممكن التالعب 
ــا»، محذرا  ــي عمله ــا والتدخل ف به
ــي مواعيد  ــدة ف ــرات جدي ــن «تغيي م
ــرة التي  ــة املبك ــات البرملاني االنتخاب
ــت  الوزراء».واقترح ــس  مجل ــا  اقره
ــى مجلس  ــة االنتخابات عل مفوضي
ــبوع اجلاري  ــة األس ــي بداي ــوزراء ف ال

ــرة  ــات املبك ــد االنتخاب ــل موع تأجي
ــران  ــن حزي ــادس م ــي الس ــررة ف املق
املقبل، حتى السادس عشر من شهر 
ــى ضوء هذا  ــرين األول املقبل.وعل تش
ــية  املقترح وضغوط الكتل السياس
ــته  ــوزراء في جلس ــوت مجلس ال ص
ــى  عل ــاء  الثالث ــس  أم أول  ــدة  املنعق
ــات البرملانية املبكرة  تأجيل االنتخاب
ــرين األول  ــهر تش ــر من ش إلى العاش

املقبل موعداً إلجراء االقتراع.
اِّـفوضية بيد األحزاب

ــرات  ــد العبودي أن «هناك مؤش ويؤك
برزت في الساحة السياسية واخلطاب 
السياسي كانت واضحة بشأن تدخل 
ــية خصوصا بعد ان  الكتل السياس
طالبت بتأجيل االنتخابات»، الفتا إلى 
ــة للتأجيل خائفة  ــل املتبني أن «الكت
ــراء االنتخابات  ــدا ومرعوبة من إج ج
النيابية».ويشير عضو الهيئة العامة 
ــذه األطراف  ــة الى أن «ه لتيار احلكم
ــة الثقة بني  ــية حتاول زعزع السياس
ــن اجل عزوف  ــة واجلماهير م املفوضي
ــي االقتراع  ــاركة ف ــن املش ــاس ع الن
ــر  ــن تزوي ــك م ــن بذل ــل لتتمك املقب
االنتخابات»، الفتا إلى أن «عدم إكمال 

ــة في مجلس  ــون احملكمة االحتادي قان
ــل هذه  ــدا من قب ــواب كان متعم الن
األطراف لكسب الوقت وتأجيل موعد 
ــادر صحفية اكدت في  االقتراع».مص
تقرير لها أعده القسم السياسي أن 
ــلمت رئيس  «مفوضية االنتخابات س
الكاظمي  ــى  الوزراء مصطف مجلس 
ــا تعتذر  ــاع لهما كتاب في آخر اجتم
فيه عن متكنها من إجراء االنتخابات 
البرملانية املبكرة في موعدها املقترح 

ــهر حزيران».وبني  في السادس من ش
ــور في ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٠ أن  التقرير املنش
املفوضية شرحت في كتابها املرسل 
االنتخابات  إجراء  ــتطاعتها  اس عدم 
ــة البايومترية التي حتتاج  في البطاق
ــتبدال  إلى إصدار بطاقات جديدة (اس
ــت  وحتدي ــة)  االلكتروني ــات  البطاق
ــجل كل الناخبني.ويلفت القيادي  س
ــي تيار احلكمة إلى أن «هناك أواصر،  ف
ــاء مفوضية  ــة تواصل بني أعض وحال

ــية»،  السياس والكيانات  االنتخابات 
ــد املوعد اجلديد. ــة ذلك هو حتدي ودالل
ــي طرح مواعيد  ــردف أن «التوافق ف وي
ــة  املفوضي ــني  ب ــات  االنتخاب ــراء  إج
والكتل ينبه إلى وجود نية مبيتة في 
تأجيل االنتخابات املبكرة إلى مواعيد 
جديدة»، محذرا من «تأجيالت جديدة 
ــا تداعيات  ــد تكون له لالنتخابات ق

صعبة».
اِّـفوضية ترتاجع

ــوي النائب  ــدوره، يقول مختار املوس ب
عن كتلة الفتح البرملانية في حديث 
صحفي «مفوضية االنتخابات أبلغت 
ــية بعدم  ــة والكتل السياس احلكوم
ــراء  ــى إج ــا عل ــتطاعتها وقدرته اس
االنتخابات البرملانية املبكرة، وضمان 
نزاهتها».وكان رئيس مجلس القضاء 
ــدد خالل  ــدان، قد ش ــى فائق زي األعل
ــات الثالث  ــوره اجتماعا للرئاس حض
ــى أهمية  ــبوع املاضي، عل عقد االس
ــة  ــات القادم ــد االنتخاب ــد موع حتدي
بتاريخ واقعي تتمكن خالله مفوضية 
ــراء انتخابات حرة  ــات من إج االنتخاب
نزيهة. وهناك توجه للكتل البرملانية 
البرملانية  ــات  االنتخاب قانون  بتعديل 

وكذلك إقرار قانون انتخابات مجالس 
احملافظات، وبالتالي اجناز هذه القوانني 
يتطلب منح البرملان وقتا إلكمالها».

ويبني أن «نواب الكتل طالبوا بتأجيل 
ــد  موع ــى  إل ــة  البرملاني ــات  االنتخاب
ــم مقارنة  ــتمرار أعماله ــد، الس جدي
بالدورات البرملانية السابقة»، متوقعا 
ــراء االنتخابات البرملانية في  «عدم إج
ــى انتهاء الدورة  مواعيدها احملددة حت
ــتبعد عضو  ــة احلالية». ويس البرملاني
ــة  ــة النيابي ــات اخلارجي ــة العالق جلن
ــهر  ــراء االنتخابات املبكرة في ش «إج
ــذا املوعد  ــل الن ه ــرين االول املقب تش
ــوزراء  ــه مجلس ال ــوت علي ــذي ص ال
ــني،  ــن مع اربعينية اإلمام احلس يتزام
ــل االنتخابات  ــيتم تأجي وبالتالي س
الزعيم الشيعي  الثالثة».وقال  للمرة 
السيد مقتدى الصدر، الثالثاء املاضي 
ــل آخر ملوعد  ــمح بتأجي ــه لن يس ، إن
البالد.موقف  ــي  االنتخابات املبكرة ف
ــاعات على إعالن  ــدر جاء بعد س الص
االنتخابات  ــد  موع ــل  تأجي احلكومة 
ــذي كان مقررا في ٦ حزيران  املبكرة ال
املقبل إلى ١٠ تشرين األول.وقال الصدر 
ــي بيان اطلعت عليه األناضول، «لن  ف

ــات،  ــر لالنتخاب ــل آخ ــمح بتأجي أس
ــذه الفترة يجب على اجلميع  وخالل ه
ــروح الوطنية والكف عن  التحلي بال
الصدر:  واملهاترات».وشدد  الصدامات 
ــديد من  «يجب أن نكون على حذر ش
ــدين ومؤامراتهم سواء  تالعب الفاس
مبا يخص قانون االنتخابات أو التدخل 
ــا مما يضر  ــة أو غيره ــل املفوضي بعم
ــد  ــن أش ــدر م ــعب».ويعتبر الص الش
ــات مبكرة. انتخاب ــراء  املطالبني بإج
ــاع  ــوزراء باإلجم ــس ال ــوت مجل وص
ــاء املاضي ، على  ــته، الثالث في جلس
ــدا  موع ــل،  املقب ــر  أكتوب  ١٠ ــد  حتدي
ــرة بدال من  ــات املبك ــراء االنتخاب إلج
ــب يومني من  ــاء ذلك عق ٦ حزيران.ج
ــتقلة  ــراح املفوضية العليا املس اقت
ــل  بتأجي ــمية)  (رس ــات  لالنتخاب
ــتكمال  ــات البرملانية لـ»اس االنتخاب
ــجيل األحزاب  ــي الفنية لتس النواح
ــات  البطاق ــع  وتوزي ــية  السياس
ــة الدولية». ــة وتأمني الرقاب االنتخابي
ــرين االول املاضي، أقر البرملان  وفي تش
ــأن  ــات بعد جدل بش ــون االنتخاب قان
فقرة الدوائر االنتخابية، وصدق عليه 

الرئيس.

ــية املتنفذة وقررت تأجيل  أخيرا خضعت احلكومة ومفوضية االنتخابات إلى رغبات األحزاب والكتل السياس
ــرين األول املقبل. وتبدي األطراف السياسية املتحكمة بالقرار  ــر من شهر تش االنتخابات النيابية إلى العاش
ــي خشيتها من خوض االنتخابات في شهر حزيران املقبل خوفا من اخلسارة.وفي ظل هذه املعطيات  السياس
تتوقع جهات سياسية تأجيل موعد االنتخابات من شهر تشرين االول املقبل إلى مواعيد جديدة كونه يتزامن 

مع أربعينية االمام احلسني والتي ستكون حجة للكتل واحلكومة لتأجيل ثالث.

كتل ختطط لسيناريو الغاء االنتخابات املبكرة عرب بوابة التأجيل

دعوات التأجيل مرتبطة اصالً باخلشية من ضياع 
«املكاسب» وخسارة الشارع
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9 مقاالت

بالنظر ملعاناة العراقيني الذين تعرضوا 
للقهر واحلرمان على يد النظام البائد 
ــر ذلك  ــت به عناص ــي قام ــدور الت وال
ــة في  ــزة القمعي ــن األجه ــام م النظ
ــعب العراقي ومراعاة  ظلم ابناء الش
ــدى العراقيني  ــاعر القلق البالغ ل مش
ــث املنحل في  ــودة حزب البع ــاه ع اجت
ــروره  ــه وللض ــاة العام ــل احلي مفاص
ــل من  ــث املنح ــر البع ــة عناص أحال
ارتكبوا جرائم بحق العراق وأبناءه الى 

احملاكم لينالوا جزاءهم العادل ومتكني 
ــة  ــزة القمعي ــن االجه ــن م املتضرري
ــة للمطالبة  ــة احملاكم اخملتص مراجع
بالتعويض عن األضرار التي حلقت بهم 
جراء املمارسات غير القانونية للحزب 
ــار وجود  ــذ باالعتب ــع اخ ــه م واجهزت
ــوري لبعض الفئات  ــاالت انتماء ص ح
من الشعب الى صفوف احلزب املنحل 
ــاته  ــدم أميانهم بأفكاره وممارس مع ع
ــتمرارا»لألجراءات التي  القمعية واس
ــتقلة  اتخذتها الهيئة الوطنية املس
ــر اجملتمع  ــاث البعث في تطهي ألجتث
ــن  م ــة  الدول ــات  ومؤسس ــي  العراق
ــل والرغبة في  ــة احلزب املنح منظوم
ــة عن الفئات  ــق البيانات الدقيق توثي
املشمولة بأجراءات األجتثاث مبا يؤمن 
ــكل مرجع  ــدة بيانات تش ــود قاع وج

تاريخي جلرائم وفضائع احلزب املنحل 
ــل مبوجبه  ــذا  القانون وحت ــرع ه فش
ــتقلة  ــمية الهيئة الوطنية املس تس
ــة بوصفها هيئة  ــاءلة والعدال للمس
ماليا»واداريا»محل تسمية  مستقلة 
ــث  ــاث البع ــة ألجتث ــة الوطني الهيئ
وتتمتع بكافة صالحياتها الدستورية 
ــخصية املعنوية ذاتها وترتبط  وبالس
ــا  ــل اعماله ــواب وتواص ــس الن مبجل
القضائية  ــلطة  ــيق مع الس بالتنس
ــس الهيئة  ــزة التنفيذية ورئي واالجه
ــاتها  سياس ــذ  تنفي ــن  ع ــؤول  املس
ومهامه االشراف ومتابعة اعمالها وله 
والتوجيهات  التعليمات  احلق باصدار 
ــق  وحتقي ــة  الهيئ ــل  لتفعي ــة  الالزم
ــة الصالحيات  ــارس كاف ــا ومي اهدافه
ــون بدرجة وزير وله احلق  اامخولة ويك

ــن صالحياته القابلة  ان يخول جزء م
ــل الى نائبه وهو بدرجة وكيل  للتخوي
وزير وتتكون الهيئة من سبعة أعضاء 
ــن اصحاب اخلبرة  ــة مدير عام م بدرج
ــم  ــة يقترحه ــية والقانوني السياس
ــوزراء ويوافق عليهم مجلس  رئيس ال
ــيطه ويصادق  النواب باألغلبية البس
ــذ  ــة وتتخ ــس الرئاس ــم مجل عليه
الهيئة قراراتها وفق القانون بأغلبية 
اربعة أصوات وتنفذ فورا»ويشترط في 
عضو الهيئة ان يكون عراقيا» وحاصل 
ــهادة جامعية اولية واليكون  على ش
ــرف وال  محكوما»بجرمية مخلة بالش
مشمول بأجتثاث البعث وال من اعوان 
ــنة  ــمعة حس النظام البائد وذات س
ــة  ــكل هيئ ــتقامة وتش ــة واس ونزاه
ــمى  ــي محكمة التمييز تس متيزية ف

والعدالة  ــاءلة  للمس التمميز  بهيئة 
ــمولني  ــاة غير مش ــبعة قض ــن س م
ــث واليكونوا  ــراءات أجتثاث البع بأج
ــحهم  من اعوان النظام البائد  ويرش
ــادق  ــى ويص ــاء االعل ــس القض مجل
ــهم  النواب ويرأس ــس  ــم مجل عليه
ــذ قراراتها بأغلبية  قاضي أقدم وتتخ
ــة التمميز  ــوات وتنظر هيئ اربعة أص
ــه اليها من  ــون املقدم ــة الطع بكاف
ــوص  املنص ــراءات  باألج ــمولني  املش
ــر الهيئة في  ــا في القانون ومق عليه
بغداد وبجوز فتح فروع في داخل العراق 
وتهدف الهيئة ملنع عودة حزب البعث 
فكرا»وسلوكا»وادارة وممارسة حتت اي 
ــلطه واحلياة العامه  مسمى الى الس
في العراق وتطهير القطاع احلكومي 
والقطاع اخملتلط ومؤسسات اجملتمع 

ــع العراقي من منظومة  املدني واجملتم
ــكل  ــث املقبور حتت اي ش ــزب البع ح
ــزب البعث  ــكال واحالة ح ــن االش م
واجهزته القمعية الذي ثبت ادانتهم 
ــال اجرامية بحق  ــي التحقيق بأفع ف
ــم اخملتصة  ــعب الى احملاك ــاء الش ابن
ــهام في  ــزاء العادل واالس ــوا اجل لينال
ــتحوذ  ــف عن االموال التي اس الكش
ــد بطرق  ــام البائ ــوان النظ عليها اع
ــراق وخارجه  ــروعة داخل الع غير مش
ــة العامة وتوثيق  ــا الى اخلزين واعادته
ــرة  للذاك ــة  خدم ــام  النظ ــم  جرائ
ــات الغير مشروعة  العراقية واملمارس
ــه القمعية  ــزب واجهزت ــر احل لعناص
ــة عن  ــات متاح ــدة بيان ــر قاع وتوفي
االجيال  لتحصني  ــورة  املذك العناصر 
ــم  ــي براث ــقوط ف ــن الس ــة م القادم

ــاد ويطبق احكام  واالظطه الطغيان 
ــع النصوص  ــجم م ــون مبا ينس القان
والوثائق  ــة  االدل ــدمي  وتق ــتورية  الدس
ــن اجلرائم  ــر لدى الهيئة ع التي تتوف
الى القضاء العراقي وتتلقى شكاوى 
ــن جراء جرائم البعث املقبور  املتضرري
ــات والتوصيات الالزمة  وتقدمي الدراس
ــع اجلهات ذات  ــيق م من خالل التنس
ــريعات  العالقة لتعديل او الغاء ااتش
التي اصدرها النظام البائد من شأنها 
أفادة اعوان النظام على وجه اخلصوص 
ــعب واملساهمة  دون بقية فئات الش
ــة واالجتماعية  ــج الثقافي في البرام
التي تؤكد على التعددية السياسية 
والتسامح واملساواة وحقوق االنسان 
ــام البائد التي  ــجب جرائم النظ وش

ارتكبها وثقافة احلزب الواحد.

ــرمي كل  ــهر رمضان الك ــبة ش مبناس
عام وانتم والعراق احلبيب بالف خير.
قال اهللا سبحانه وتعالى في محكم 
ــم اهللا الرحمن  ــز .. بس ــه العزي كتاب
زِلَ 

ي أُنْ ــذِ ضانَ الَّ رُ رَمَ ــهْ الرحيم ..  {شَ
نَ  ــاسِ وَبَيِّناتٍ مِ دىً لِلنَّ ــرْآنُ هُ يهِ الْقُ فِ
مُ  نْكُ دَ مِ ــهِ نْ شَ مَ رْقانِ فَ ــدى وَالْفُ الْهُ
رِيضاً  ــنْ كانَ مَ ــهُ وَمَ مْ لْيَصُ رَ فَ ــهْ الشَّ
رَ يُرِيدُ  ــنْ أَيَّامٍ أُخَ ةٌ مِ دَّ عِ رٍ فَ

ــفَ لى سَ أَوْ عَ
رَ  سْ مُ الْعُ ــرَ وَال يُرِيدُ بِكُ مُ الْيُسْ  بِكُ

ُ اهللاَّ
ــد ص ( إذا دخل  ــي محم ــول النب ، وق
ــواب اجلنة ، وغلقت  رمضان فتحت أب

أبواب جهنم، وصفدت الشياطني).
معنى رمضان والصوم والصيام 

ــهر رمضان من اشهر العرب  اسم ش
ــان العرب  ــا ، ورد في معجم لس قدمي
ــض ، والرمض  ــاء من املصدر رم أنه ج

شدة احلر وحر احلجارة من شدة حرارة 
ــر ، فتصبح  ــل هو احل ــمس ، وقي الش
األرض واحلجارة رمضاء ، وبذلك يكون 
ــوب واالخطاء ،  ــب للذن ــان مذي رمض
ــه في كل الفصول الباردة  رغم مجيئ
واملعتدلة حسب وقوع الدول من خط 
االستواء ، النه من االشهر القمرية ، 

ــى  ــوم عل ــل الص ــز وج ــرض اهللا ع ف
ــة من  ــنة الثاني ــي الس ــلمني ف املس
ــباط  التاريخ الهجري وذلك في ٢٦ ش
ــام ٦٢٤ م  اي قبل ١٤٤٠ عام هجري  ع
ــوم هو احد  ــام ميالدي.الص و١٣٨٠ ع
ــو عند  ــة ! وه ــالم اخلمس اركان االس
ــد للفرحة  ــدس وموع ــلمني مق املس
ــوى والصلة ،  ــان والتق ــر واالحس والب
ــرات من اكل  ــاك عن املفط وهو امس
ــوائب  ــهوات وملذات وش ــرب وش وش
مفطرة بشرطها وشروطها.والصيام 
ــاك عن  يختلف عن الصوم فهو امس

الكالم البذيء طيلة ايام السنة
أهمية شهر رمضان

ــي دعائهم أن  ــلمون اهللا ف يرجو املس
ــان وهم بأفضل  ــهر رمض يُبلغهم ش

حال حتى يؤدّوا فيه العبادات اليومية 
والتعامل االنساني على أكمل وجه ، 
إضافةً للصيام والصوم والصالة التي 
ــهر الفضيل ،  ــا هذا الش يختص به
ــلمون على العبادة في  ويحرص املس
ــاب األجر  ــة اكتس ــهر بغي هذا الش
ــبحانه  والثواب املضاعف من اهللا س
ــر األواخر  ــيما في العش وتعالى ال س
ــة القدر وهي عند اهللا  منه، حيث ليل
ــرز أهمية  ــهر ، وتب ــف ش ــر من أل خي
ــدة أحداث  ــهر رمضان بحصول ع ش
ــرآن الكرمي، حيث  فيه، منها نزول الق
ــهر  ــورة البقرة (ش ــال تعالى في س ق
رمضان الذي أُنزل فيه القرآن)، وكذلك 
ــدى الليالي  ــة القدر في إح وقوع ليل
ــهر، والتي  ــرة األخيرة من الش العش
تعتبر العبادة فيها أفضل من العبادة 
ــهر، قال تعالى في  على مدار ألف ش
ــدر خير من  ــة الق ــدر (ليل ــورة الق س
ــبحانه  ــصّ اهللا س ــهر) ، وخ ــف ش أل
ــة واملغفرة والعتق من  فيه من الرحم
ــن النبي محمد ص  النار، حيث ورد ع
ــهر أوّله رحمة، وأوسطه  ( إن هذا الشّ

ــار ) ، لذا  ــق من النّ ــرة، وآخره عت مغف
ــلم أن يُكثر فيه من  ينبغي على املس
العبادات وعمل اخلير والطاعات حتى 
ــمله اهللا برحمته تعالى ، ومما مييز  يش
شهر رمضان وأهميته إن اهللا يُضعف 
ــر فيه  ــياطني ، ويكث ــر الش ــه ش في
ــبيح والتهليل وغيرها  الصالة والتس
ــاعدة  ــادات وبالصدقة ومس من العب
ــل اهللا  ــم ، إذ جع ــني وإعانته احملتاج
ــن خاللها  ــعر م ــادة يش ــوم عب الص
ــلمون بإخوانهم الذين يفتقرون  املس
ــات  الصدق ــر  فتكث ــم  يومه ــوت  لق
ــاء واملقتدرين  ــن األغني في رمضان م

امليسورين.
فوائد الصيام الدينية

ــبب  ــل الصيام س ــل اهللا عز وج جع
ــى  وتعال ــبحانه  س اهللا  ــتجابة  الس
للدعاء ويعزّز الصلة بني الصائم وربّه 
ــوع  ــلّ وعال، فهو يبعث على اخلش ج
ــوع واالمتثال ألوامر اهللا ويقوّي  واخلض
ــه  ــلم في جهاد نفس من عزمية املس
ــذات  ــهوات واملل ــن الش ــا ع وكبحه
ــي إقبال دائم  ــة، ممّا يجعله ف الدنيويّ

ــاني  ــات والتعامل االنس على الطاع
لنيل رضا اهللا عز وجل.

الحكمة من الصوم والصيام
ــام والصوم  ــن الصي ــة م ــرز احلكم تب
ــد ص  ــول اهللا محم ــن رس ــا ورد ع مب
ــال  (قال  ــه ق ــي أن ــث قدس ــي حدي ف
ــن آدم له  ــل اب ــل كل عم ــز وج اهللا ع
ــزي به)،  ــي وأنا أج ــام فإنه ل إال الصي
ــة من الصيام والصوم  وتتمثل احلكم
ــان لرب  بكونه امتحاناً لعبادة اإلنس
ــلم ميتنع  ــماوات، فاملس األرض والس
ــرات من الطعام  عن املباحات واملفط
ــره  وغي ــذيء  الب ــكالم  وال ــراب  والش

طواعيةً لتأكيد محبّته لربه.
آداب شهر رمضان

ــية  ــة قدس ــان حرم ــهر رمض ان لش
ــال وال حروب  ــال قت ــلمني ف عند املس
ــه ، والتوجه الى العبادات  وال دماء في
واملعامالت احلسنة وهما مستقيمان 
متعامدين ، العمودي بني اهللا واالنسان 
ــان  ــني االنس ــي ب ــادات، واالفق بالعب
ويلتقيان  بالتعامالت  االنسان  واخيه 
ــان وال ميكن  ــد االنس ــة عن ــي نقط ف

فصلهما ، االبتعاد عن الفواحش في 
ــهر الفضيل هي من افضل  هذا الش
ــع باالخالق  ــرام ، والتمت االداب واالحت

هي من اهم مميزاته.
فوائد شهر رمضان الصحية

ــهر رمضان الصحية  من أبرز فوائد ش
التي اثبتها العلم والعلماء ما يلي:ـ

ان الصائم العامل وليس النائم اخلامل 
ــاعة الثانية  تنتهي طاقته عند الس
ــا يحتاج طاقة ، واثبت  تقريباً وعنده
ــا نخاع  ــون ان خالي ــاء الياباني العلم
ــم  العظام تخرج مع الدم حول اجلس
وتكتنس كل اخلاليا املريضة او امليتة 
ــا كنوع من الغذاء ليعوض  ثم جتعله
ــم حلني  الطاقة التي يحتاجها اجلس
ــني  حتس  ،( اهللا  ــبحان  س  ) ــار  االفط
ــان يكون  ــي رمض ــاغ  ف ــة الدم صح
تركيز ذهني عالي فيُحفز إنتاج خاليا 
ــني أدائه وتقليل خطر  الدماغ لتحس
ــات  ــب الدراس اإلصابة بالزهامير حس
ــهية هو  ــم في الش العلمية.التحك
ــهيّته للطعام  ــم بش ــم الصائ حتك
ــاول  ــن تن ــاع ع ــؤدي االنقط ــث ي حي

ــى انكماش  ــام أثناء الصيام إل الطع
ــل لكميات أقل من  املعدة وحاجة أق
الطعام مقارنةً بأيام العادية.احلصول 
ــة الضرورية  ــر الغذائي ــى العناص عل
ــل تناول  ــا يفض ــة امتصاصه وعملي
ــار ليحصل  ــد بداية اإلفط ــر عن التم
اجلسم على األلياف الضرورية لتعزيز 
عمل اجلهاز الهضمي وكذلك لوجود 
ــي هي عناصر  ــات فيه والت الفيتامين
ــان ،  ــة لصحة اإلنس ــة ضروري غذائي
ــني عملية  ــهم الصوم في حتس ويس
ــي وتكثيف العناصر  التمثيل الغذائ
ــم ،  ــا اجلس ــي ميتصه ــة الت الغذائي
ــرد  الدهون.ط ــرق  ح ــى  عل ــاعد  ويس
السموم من اجلسم  ان االنقطاع عن 
استهالك الطعام خالل الصوم مينح 
ــي بالتفرغ  ــة للجهاز الهضم الفرص
ــم، كما أنه  ــموم من اجلس لطرد الس
ــد الطاقة خالل  ــرق الدهون لتولي يح
ليتخليص اجلسم  الصيام  ــاعات  س
ــودة في  ــارة املوج ــموم الض من الس
رواسب الدهون وهذه أبرز فوائد شهر 

رمضان الصحية.

قــانـــون الـهـيـئـة الـوطـنـيـة الـعـلـيــا للـمــســـاءلة والـعــــدالــــــــــــــة 

اضـــاءات رمـضـانـيـة فــي شــهـــر الـطـــاعـــة والغــفــران واالنــسـانـيــــة  

إضاءات قانونية

الحقوقي ماجد الحسناوي

اِّـهندس اللواء زمان صاحب الدراجي

صربي الناصري
ــي  الدين ــع  املرج ــماحة  س ــاب  أج
ــى  ــي عل ــد اليعقوب ــيخ محم الش
ــان أخذ  ــه بش ــه ل ــتفتاء موج اس
ــك احلج,  لقاح ”كورونا“ ألداء مناس
مشيرا الى ان التطعيم ضد األوبئة 
أن  ــر  الواجب»وذك ــات  مقدم ــن  م
السؤال الذي وجه لسماحة املرجع 
ــي، كان على النحو التالي:  اليعقوب
حسب القرارات األخيرة أن على كل 
ــك احلج،  ــاج، يريد أن يؤدي مناس ح
ــرز إثبات  ــاح كورونا ويب ــذ لق أن يأخ
على ذلك ليسمح له بأداء مناسك 
ــؤال: هل يجب على من  احلج.والس

متت لديه مقدمات حج الصرورة (أي 
ــمه  أنه يحج ألول مرة وقد ظهر اس
ــو متمكن مادياً)  ــي قرعة احلج وه ف
ــاح، أم أنه مخير بأخذ  أن يأخذ اللق
ــاح والذهاب للحج أو عدم أخذ  اللق
اللقاح (خصوصا مع عدم الثقة به 
ــف عن احلج؟. ــوف منه) والتخل واخل
وقال املرجع اليعقوبي، خالل إجابته 
ان التطعيم ضد األوبئة من مقدمات 
الواجب فيجب القيام به كتحصيل 
ــع متعهد  ــفر واالتفاق م جواز الس
ــده مخاوف  ــت عن ــة، وإذا كان الرحل
من أخذ لقاح معني فليأخذ اللقاح 
ــم إذا كان مصاباً ببعض  ــر، نع اآلخ

ــع صحيّ خاص،  ــراض أو له وض األم
ــاح ضرراً  ــذُ اللق ــرّهُ أخ ــث يض بحي
بليغاً أو حصل في موسم احلج وباءٌ 
يُخاف منه ال سمح اهللا، فأنه يجوز 
ــنة أخرى وعدم  تأجيل حقهُ الى س
ــفر»،واضاف «وإن كان في وضع  الس
ــن أداء احلج في  ــز معه كلياً ع يعج
السنوات القابلة فله أن ينيب غيره 
ــتطاعة التي عنده،  ألداء احلج باالس
ــتطاع في  وإذا جتددَّت له القدرة واس
سنة أخرى فيؤدّي املناسك بنفسه 
إن شاء اهللا تعالى.املرجع اليعقوبي 
ــأن اإلدمان  ــاؤل بش يجيب على تس
ــل االجتماعي. ــى مواقع التواص عل

أجاب سماحة املرجع الديني الشيخ 
ــاؤل ما  ــد اليعقوبي على تس محم
ــرعي إلدمان املؤمنني  هو احلكم الش
ــل االجتماعي؟. على مواقع التواص
ــه الى  ــاؤل املوج ــر التس ــث ذك حي
ــي, لدى  ــع اليعقوب ــماحة املرج س
ــوث اإلدمان على  ــى بح اطالعنا عل
مواقع التواصل االجتماعي رأينا ان 
بعض املؤمنني يقضي أوقاتاً طويلة 
ــل االجتماعي  ــع التواص على مواق
ــد اإلدمان  ــي يصل ح ــكل يوم وبش
ــعر بذلك, فما هو احلكم  وهو ال يش
ــلوك وفقاً لراي  ــرعي لهذا الس الش
ــماحته ان  ــال س ــماحتكم». وق س

ــت الطويل على مواقع  ”قضاء الوق
دون  ــن  م ــي  االجتماع ــل  التواص
ــي عنوان  ــة يدخل ف ــرورة عقالئي ض
ــث وما خلقنا  ــو الباطل والعب الله
ر اهللا تبارك وتعالى  ــذّ للعبث وقد ح
ــو واللعب قال  ــتغال بالله من االش
بُوا  وَيَلْعَ ــوا  وضُ يَخُ ــمْ  رْهُ ذَ {فَ تعالى 
 { ونَ دُ ي يُوعَ ــمُ الَّذِ هُ وا يَوْمَ قُ تَّى يُالَ حَ
ــاف  ــرف:٨٣/ املعارج:٤٢)».وأض (الزخ
”فالبد أن يقتصر في استعمال هذه 
ــا هو مفيد ومثمر،  التقنيات على م
ــلى مبقدار الترويح  وله أيضاً أن يتس
ــعر  ــس ال أزيد حينما يش ــن النف ع

باإلرهاق والتعب لتجديد نشاطه».

عباس البخاتي
ــم  ــاعدة في رس طلبت رنا من أبيها املس
خريطة العراق، كجزءٍ من الواجب البيتي 
ــة املادة. ــه من قبل معلم ت ب لِفَ ــي كُ الت
ــل غريبة منه،  ــردة فع ئتْ ب وجِ ــا فُ لكنه
ــاه املعلمة ومديرية التربية ووزارتها بل  جت
ــم الرجل تلك  ــى احلكومة، حيث إته حت
اجلهات بالعمل على تلويث أفكار «اجليل 
ــماها  ــث ما أس ــالل ب ــن خ ــيء» م الناش
ــل األدمغة  ــا غس ــراد به ــالت «، ي «خزعب
وترسيخ أفكار دخيلة في أذهان التالميذ.

ــذا «النحرير» لم  ــه ه ــا تطرق ل جميع م
ــدى مفردة  ــا من طفلته، ع ــن مفهوم يك
ــالت حيث بقيت عالقة في ذهنها،   خزعب
كطلسم غامض أمام فهما الفتي، وهي 
ــاعدها في فك  ــن يس ــاول البحث عم حت
رموزه.في اليوم التالي حل ضيف عليهم 
ــة مصاهرة،  ــم عالق ــخص تربطه به ش
ويتميز بأسلوبه الهاديء في احلوار، كونه 
ــم واإلدراك،  ــتوى جيد من الفه على مس
ــألته  ــه الواقعي لألمور.س وميتاز بتحليل
ــى  ــاعدته، عس الصغيرة رنا طالبة مس
ــعفها مبحضر والدها،  أن جتد لديه مايس
ــات  اإلمتعاض،  ــه عالم ــدت علي ــذي ب ال
ــالة  ــركت طرفا آخرا في مس ــا اش كونه
ــل الرجالن  ــه. دخ ــب وصف داخلية حس
ــمل  ــاد اخذ وقتا طويال وش ــي نقاش ح ف
ــب حيث وجدتهما  ابعادا عدة، وهي تراق
أمام حالة من التناقض واالختالف، الذان 
ــم في عمرها، معرفة  يصعب على من ه
ــام بجميع أبعاده.تضمن  خلفياته أو االمل
النقاش معانٍ غريبة واشخاصا لم يسبق 

ــة، أمثال  ــن العائل ــمع بهم احد م ان س
ــايكس  ــو والبريطاني س ــي بيك الفرنس
واحلدود اجلغرافية والبعد القومي، واحلالة 
ــي.. وغيرها من  العقائدية واحلضن العرب
ــن معاجلة  ــي بعيدة ع ــم التي ه املفاهي
وضع البلد، وما مير به من مشاكل، لدرجة 
ــوا الى قناعة تامة، بأن  ان احلاضرين وصل
ــد النخاع،  ــى ح ــا» إل زَعبلي األب كان «خُ
ــات من  كونه يقضي جلَ وقته في نقاش
ــاز للمواقف التي تدعم  هذا النوع وينح
ــر، الطروحة عدم االعتراف  توجهه املناص
باحلدود اجلغرافية لبالد املسلمني، ويذهب 
إلى فكرة الكيان اإلسالمي الواحد، والذي 

ــادي العابر للحدود  ــروع اجله يُعتَبر املش
ــن الصراع  ــل تثبيته، ضم من أهم عوام
ــني اإلرادات والتوجهات اخملتلفة. ــر ب الدائ

الغريب في األمر أن شخصا كهذا يحمل 
هموم االمة، ويتطلع إلى حتقيق مصاحلها 
ــت متقاعس عن  ــس الوق ــه بنف _ لكن
ــط واجباته جتاه بيته وأسرته؟ فتراه  أبس
ــهر عديدة في مسألة إصالح  مياطل ألش
«الغسالة» التي طاملا احلت عليه زوجته 
ــأنها، كونها تعاني من آالم الظهر مما  بش
ــاز العمل املنزلي كله. يصعب عليها إجن

ــخص وأمثاله يعيشون احالما  هذا الش
ــي، فيتبنون  ــن واقعهم احلقيق بعيدة ع

ــم، وتفوق  ــي أكبر من حجمه ــف ه مواق
ــتي  اللوجس الصعيد  ــى  إمكاناتهم عل
ــم  تصريحاته ــت  واصبح ــي،  والنفس
ــاط. ــف األوس ــني مختل ــدل ب ــل ج مح
ــة  تقفز  ــن عناوين عريض ــث هنا ع احلدي
ــاهم معنا  ــك فجأة قائلة: ( س في وجه
في إزالة احلدود التي رسمتها اإلمبريالية  
ــا في  بضغطة زر !).. (كيف تصبح قديس
ــور  ــاعة تقضيه بكتابة منش ــف س نص
يشيد بالتقدم التكنولوجي لهذه الدولة 
أو تلك).. أو ( تروج لشخصية من بلد اخر 
ــك  في فيديو كليب .. (أدخل لترى بنفس
قني).. وقد جتد.. (إذا لم تصبح  إن لم تُصدّ

ــعب  جزءاً من منظومة فكرية تخص ش
معني، فأنت خارج نطاق امللة والشريعة).
ــك التصريحات التي تُصيبنا  املزيد من تل
ــب مزاجنا عقبا  ــة، فينقل ــة عصبي بنوب
ــس.. أال يخجلون من  ــى رأس أو بالعك عل
ــم بأنها بيعت  ــهم ؟ ولو كنت أعل أنفس
ــاكني بأنه  ــه الوطنيون املس بثمن يصف
ــج لتلك  ــن التروي ــس!أال يضجرون م بخ
ــيكون موقفهم في  ــف س ــل كي ال....؟ب
ــتقبل، لو سارت عليه األمور بخالف  املس
ــألهم  ما يدعون؟.وما هو جوابهم ملن يس
ــكم، ان تكونوا  ــم ألنفس ــف إرتضيت كي
ــم مخالفته  ــع طاملا إدعيت ــزءا من واق ج
ــد إن الفراغ  ــن املؤك ــت العقيدة؟.م لثواب
ــه  والعت ــري،  الفك ــاح  س والكُ ــي  الذهن
ــذي يُعاني منه البعض، كلها  الثقافي ال
اسباب لبلورة تلك املفاهيم.الواقع يشير 
ــه هؤالء  ــق مايذهب إلي ــتحالة حتق إلس
ــي جمعي  ــن هناك وع ــم يك ــا، مال قريب
شامل جلميع شعوب املنطقة، واتفاقها 
ــال عن حالة  ــد يكون بدي ــى هدف واح عل
البؤس والشقاء، التي عاشتها اجلماهير 
ــتبدادية، والتي ال  ــل االنظمة اإلس في ظ
ــاة نظرية إلغاء  يختلف اثنان على أن دع
ــتبداد وعنجهية  ــر اس ــم اكث ــدود ه احل
ــتتفق  ــودة. فهل س ــن األنظمة املقص م
ــة  ــدف واحد؟بطبيع ــى ه ــعوب عل الش
ــتحيال مالم  ــبه مس ــال األمر يبدو ش احل
ــاملة، واال  تكن هنالك صحوة فكرية ش
ــه، كحال  ــو علي ــال كما ه ــيبقى احل س
(غسالة ام رنا) ما دام زوجها منهمكا في 
اخلوض في السجاالت، التي اعتاد عليها 

دعاة احلماوة في زمن العوملة.

ـَــــــالت عـصـيـــــــــــة عــــــــن الـفـهـــــــــــــم ـبـ عْ ــــزَ خُ
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الجزء االول

ــذي كنت أقدمه   ــات برنامجي الثقافي ال ــي إحدى حلق   ف
ــنوات القليلة  من على منبر إحدى األذاعات احمللية في الس
ــة كادر البث وفي  ــر مبعي املاضية  خرجت على البث املباش
ــي  تقدمي حلقة خاصة عن موضوع احلدس   نيتي وتخطيط
ــياء  ــرة لألش ــطة املعرفة املباش ــي بصورة مبس الذي يعن
ــني العقلية  ــب األدلة والبراه ــاء في تركي ــن دون كبير عن م
ــفية  املركبة  وهي معرفة يدرك  العلمية والتأويالت الفلس
ــة والعميقة  ــا احلقيقي ــا ومدلوالته ــا ومضامينه معانيه
ــايكولوجيون  الس ــم  ومعه ــون  واملتصوف ــون  الصوفي
ــدمي البرنامج   ــروعي في تق ــايكولوجيون.وعند ش والباراس
ــق العامل معي   ــماء الفري ــتمعني بأس ــد تعريف املس (وبع
ــاالت)  أردت تذكير  ــن مخرج ومهندس صوت وضابط أتص م
املستمعني مبوضوع احللقة املثار للنقاش وهو احلدس (كما 
ــا آنفاً)  وبدالً من ذكر كلمة احلدس تلفظت وقلت كلمة  قلن
ــع  إال أنني  ــر املقصود بالطب ــم هذا اخلطأ غي ــدس  ورغ الع
ــتمعني  ــع عنه  إطالقاً   ال بل أنني خاطبتم املس ــم  أتراج ل
ــا علي وعليكم  ــي طاملا ذكرت العدس فم ــت لهم  بأنن وقل
ــرة وإنتظار  ــوى طبخ هذا العدس على الهواء مباش اآلن  س
تسخينه لنهاية البرنامج وذلك من أجل تذوق شوربته في 
ظل األجواء الباردة القارصة التي كنا  نحياها  وقتها  ورحت 
أعدد فوائد العدس الصحية خصوصاً  في موسم الشتاء.
ــن العدس بدأت في تلقي  ــد إنتهاء حديثي ومقدمتي ع وبع
ــديد  إتصاالت متصلي البرنامج  الذين أبدوا أعجابهم الش
ــد املتصلني أن العدس  بوضعه مع  باملوضوع املثار.وقال أح
ــن تغافلها بتاتاً    ــهية ال ميك ــدس  ميثل وجبة غذائية ش احل
بينما قال متصل آخر أن العدس وعند طبخه مع الشعرية 
ــل لها إطالقاً   ــة لذيذة ال مثي ــذاق وطعم خاص ونكه ــه م ل
فيما أشار متصل ثالث الى أهمية العدس وضرورته في يوم 
ــتائي قارص مؤكداً أنه في هذه اللحظة التي يتصل بها  ش
ــاخن يلعقه بلسانه وفمه  مع  اآلن  أمامه ماعون عدس س
اخلبز احلار.وبعد إستماعي الى كافة األتصاالت التي حتدثت 
ــة احلدس   وقلت  ــرة الى كلم ــن العدس  إنعطفت مباش ع
ــق وهي  ال تتوفر    ــرة  للوصول الى احلقائ ــا معرفة مباش أنه
وال  تتوافر  إال لذوي الطاقات والقدرات اخلاصة الذين حباهم 
اهللا سبحانه بهذه امللكات العظيمة.وبني حديثي وأحاديث  
ــت أقول في  ــدس واحلدس  رح ــج  عن الع ــي البرنام متصل
ــة ومهمة وجوهرية  ــة  أن  احلدس  هو معرفة ضروري النهاي
ــوربته  ــدس وإدراك ش ــق الع ــى حقائ ــول ال ــرة للوص مباش
ــذة خصوصاً  في بواكير الصباح األولى  فما  كان  من  اللذي
ــى الفور  وقال  لي   ــج  إال  أنهى البرنامج عل ــرج البرنام مخ
لقد  أنفضحنا جميعاً  وأصبحت فضيحتنا بجالجل  كما 
يقولون   أمام كافة مستمعي أذاعتنا  فرددت عليه مباشرة 

وقلت له هل شبعت من العدس أم سئمت من احلدس.

رعد يحيى الدليمي

احلدس أم العدس!
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فقدان هوية طالب
فقدت الهوية الصادرة من جامعة بغداد / كلية الطب مرحلة 
ثالثة وبأسم الطالب (مرتضى عبد الرزاق علي) فالرجاء على 

من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار مع التقدير.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النعمانية 
رقم االضبارة: ٥٣٧/ /٢٠٢١

 التاريخ:١٥ /٤ /٢٠٢١         
أعــــــــــــــــــالن 

ــع َّـ النعمانية العائده اُّـ للمدين (هادي رحيم  ــل ٧١/٢ م٣٧ ام هليل  الواق ــع مديرية تنفيذ النعمانية العقار التسلس تبي
ــراء مراجعة  ــد اله فرج )البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠)مليونني دينار فعلى الراغب بالش ــد) اِّـحجوزه لقاء طلب الدائن (صفاء عب ضم
هذه اِّـديرية خالل مدة ( ٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معهم التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة 

اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
علي طالب عزيز الجليلي

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- كوت/طريق بغداد/كوت رقم العقار  ٧١/٢م٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواسطة
٣-حدوده واوصافه : 

٤-مشتمالته :- 
٥-مساحتة: ٥٨دونم

٦-درجة العمران:- 
٧- الشاغل :-

ــدرة ٢,١٠٠,٠٠٠  مليونني و  ــل عموم العقار القيمة اِّـق ــهم من اص ــدرة : الحصة اِّـباعة البالغة ١٩٣٠ س ــة اِّـق ٨- القمي
مائة دينار عرقي.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النعمانية 
رقم االضبارة: ٥٣٨/ /٢٠٢١
 التاريخ:١٥ /٤ /٢٠٢١

أعــــــــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ النعمانية العقار التسلسل ٤٩/٢ م٣٧ ام هليل  الواقع َّـ النعمانية العائده اُّـ للمدين (مضفر ابراهيم 
ــراء مراجعة  طعمه) اِّـحجوزه لقاء طلب الدائن (كريم عبد اهللا عزيز)البالغ (١٢,٠٠٠,٠٠٠)مليون دينار فعلى الراغب بالش
هذه اِّـديرية خالل مدة ( ٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معهم التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة 

اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
علي طالب عزيز الجليلي

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- كوت/طريق بغداد/كوت رقم العقار  ٤٩/٢م٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواسطة
٣-حدوده واوصافه : 

٤-مشتمالته :- 
٥-مساحتة: ٣٠دونم

٦-درجة العمران:- 
٧- الشاغل :-

٨- القمية اِّـقدرة : السهام اِّـباعة ٧٤٠٠ سهم من اصل عموم العقار القيمة اِّـقدرة ١٥,٠٠٠,٠٠٠  خمسة عشر مليون 
دينار.

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |٦٧٨|٢٠٢١
التاريخ/٢٠٢١/٤/١٥

أعــــــــــــــــــالن
ــل  ٧٩٧/٣م ٣٨   الخاجية الواقع َّـ الكوت العائد للمدين (محمد راضا عبد  ــة تنفيذ الكوت َّـ العقار التسلس ــع مديري تبي
الستار محمد) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (عالء ستار غالي )البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة 
هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة 

اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
اِّـواصفات:ـ 

١-موقعة ورقمه :-  الكوت / الخاجيه/ مقابل حي الخليج  اِّـرقم ٧٩٧/٣م٣٨ الخاجيه الواقع َّـ الكوت
٢-جنسه ونوعه:- بستان ملك صرف  

٣-حدوده واوصافه : كما هو مثبت َّـ قيد العقار العقار مشيد عليه عدد من الدور السكنيه تعود للشركاء 
٤-مشتمالته :- و القطعه هي موضوع االضبارة يوجد فيها اعمدة ثقيل واحد و خالية من اِّـشيدات 

٥- مساحة :- مساحة العقار الكلية تبلغ  ٦,١٣,١٨,٤٦دونم 
٦-درجة العمران : 

٧- الشاغل : الشركاء 
٨- القمية اِّـقدرة : اربعون مليون دينار عن بيع ١٠ اسهم بما يعادل ١٠٠م٢ من ٨٠سهم

حاملة الطائرات «نيميتز».. مرهبة األعداء وقوة أمريكا الضاربة احلرة 
متابعة / البينة الجديدة

ــطول  ــميت تيمنا بقائد آمر األس احلاملة س
ــان احلرب  ــادئ إب ــط اله ــي احملي ــي ف األميرك
ــدة تداولت نقل  ــة ، تقارير ع ــة الثاني العاملي
-CVN) ــو إس إس نيميتز ــرات ي ــة الطائ حامل
ــج للتخفيف من  ــن موقعها في اخللي ٦٨) م
ــي مع طهران تزامنا مع  حدة النزاع السياس
ــم  الذكرى األولى ملقتل اجلنرال اإليراني، قاس
ــة العام املاضي،  ــليماني، في غارة أميركي س
ــد بقاء احلاملة  ــن البنتاغون أك ــا م إال أن بيان
ــدات اإليرانية  ــى التهدي ــا ردا عل في موقعه
ــي، دونالد  ــس األميرك ــى الرئي ــل، عل املتواص
ــني. وتعد حاملة  ــؤولني أميركي ترامب، ومس
ــز (CVN-٦٨) من  ــو إس إس نيميت ــرات ي الطائ
ــة، وواحدة  ــالت الطائرات األميركي ــم حام أه
ــكرية في العالم،  من أضخم احلامالت العس
وتعد أداة عسكرية هامة جلأت إليها الواليات 
ــرن املاضي، في  ــبعينيات الق املتحدة منذ س
ــية الدائرة في الشرق  حل النزاعات السياس

األوسط.
نقاط قوتها

يو إس إس نيميتز (CVN-٦٨) هو اسم طراز من 
ــالت الطائرات األميركية العمالقة، وهي  حام

من أضخم السفن احلربية في العالم.
ــاك ١٢ حاملة طائرة من نوع نيميتز، وهي  هن
ــري األميركي  ــة في الوجود البح حجر الزاوي
العاملي، لردع الهجمات واالستجابة لألزمات 
ــتخدم الطائرات التي تقلع من  والقتال.وتُس
ــن الضربات، ودعم املعارك  على متنها في ش
البرية، وحماية املقاتلني، وفرض حصار بحري 

أو جوي. 
(٦٨-CVN) يو إس إس نيميتز

ــورا مرئيا إلظهار  ــوي حض ــر جناحها اجل يوف
ــوة األميركية وحل األزمات. نيميتز، عبارة  الق
عن مطار عائم، قادرة على إطالق ما يصل إلى 
أربع طائرات في الدقيقة.حتمل نيميتز سبعة 
ــرات مبجموع أكثر  ــواع مختلفة من الطائ أن

من ٨٠ طائرة.

تصنيعها
مت عرضها ألول مرة باسمها (CVAN ٦٨) في ٧ 
يوليو ١٩٧٦، ثم صممت بطريقة مستحدثة 
ــران ١٩٧٥ كجزء من إعادة تنظيم  في ٣٠ حزي
ــذه احلاملة  ــت ه ــي. نقل ــطول األميرك األس
ــئ الواليات  ــدة من موان ــة مرات عدي العمالق
ــاء  ــي مين ــت ف ــة، إذ رس ــدة األميركي املتح
ــة فرجينيا حتى عام ١٩٨٧،  نورفولك في والي
ــة برمييرتون  ــا إلى محطة البحري ثم مت نقله
ــة اجلوية  ــم إلى احملط ــنطن، ث ــي والية واش ف
 NIMITZ ٦٨-CVN .ــو ــان دييغ ــي س ــة ف البحري
ــة إيفريت  ــرة أخرى إلى محط ــم مت نقلها م ث
ــي عام ٢٠١٢.  ــنطن ف البحرية في والية واش
وفي كانون الثاني ٢٠١٥، قامت نيميتز بتغيير 
ــي من إيفريت إلى شبه جزيرة  امليناء الرئيس
كيتساب البحرية في والية واشنطن كذلك.

طلعاتها
ــار  ــار ١٩٧٥، بدأ انتش ــي ٣ اي ــد عرضها ف بع
ــا  ــوز ١٩٧٦ عندم ــي ٧ مت ــرة ف ــز ألول م نيميت
ــط، ثم  ــى البحر املتوس ــك إل ــادرت نورفول غ
ــا بالواليات  ــي فرجيني ــاها ف عادت إلى مرس
ــرى نحو  ــرت مرة أخ ــد ذلك أبح ــدة. بع املتح
ــي ١ كانون االول  ــط ف ــر األبيض املتوس البح
ــط الهندي،  ــى احملي ــالها إل ــم إرس ١٩٧٧، ليت
ــد التوترات  ــع تصاع ــول ١٩٧٩، م ــي ١٠ ايل ف
ــزت طهران ٥٢ رهينة  مع إيران، بعد أن احتج
ــرى إلى اخلليج  ــالها مرة أخ ــة. مت إرس أميركي
العربي في ١ شباط ١٩٩٣وفي األول من ايلول 
ــة بحرية  ــي رحل ــز ف ــت نيميت ١٩٩٧، انطلق
ــرت نيميتز  ــم. وخالل إبحارها، أم حول العال
ــي لدعم عملية  ــى اخلليج العرب بالدخول إل
ــادرات األمم  ــف مب ــة ومختل ــة اجلنوبي املراقب
ــز إلى موطنها اجلديد  املتحدة.ووصلت نيميت

في سان دييغو في ١٣ تشرين الثاني٢٠٠١.

متابعة / البينة الجديدة
أثارت الطائرات املسماة بطائرة «يوم القيامة» املوجودة لدى روسيا 
ا للصحيفة  والواليات املتحدة اهتمام وسائل اإلعالم الغربية.وفقً
ــل هذه اآلالت كمخبأ طائر،  ــبانية EL ESPAÑOL، يجب أن تعم اإلس
ــكرية  ــية والعس ــس والقيادة السياس ــالمة الرئي مما يضمن س
العليا في البالد.وذكرت الصحيفة أن «أفضل مكان لهذه احلماية 
ــب أن تكون هذه الطائرات مقاومة  هو اجلو». عالوة على ذلك، يج
ــار نووي.كما  ــية الناجتة عن انفج ــات الكهرومغناطيس للنبض
ــارت إلى أنه تنفذ وظائف اخملبأ الطائر في روسيا إيل-٨٠، التي  أش
بدأت العمل في الثمانينيات. فهي مركز قيادة جوي مجهز بأعلى 
مستوى من األمن. ويالحظ عدم وجود نوافذ في بدن هذه الطائرة.

ــي اجلزء العلوي،  ــى «احلدبة» البارزة ف ــت الصحيفة أيضا إل ولفت
ــار الصناعية. كما  ــر األقم ــات االتصاالت عب ــة لهوائي واخملصص

ــع الغواصات. ويوجد  ــفل للتواصل م يوجد أيضا هوائي في األس
ــة إضافية.ومع ذلك، مبرور الوقت، من  ــى األجنحة مولدات طاق عل
ــل-٩٦-٤٠٠إم األكثر تقدما  ــتبدال إيل-٨٠ ب إي املفترض أن يتم اس
ــدى القيادة.في  ــاء في اجلو وم ــيزيد من فترة البق ــة، مما س وحداث
ــخة  ــتخدام E-٤ كمخبأ طائر - نس ــم اس ــات املتحدة، يت الوالي
معدلة منBOEING ٧٤٧-٢٠٠.  ومت تصميم هذه الطائرة أيضا للبقاء 
ــى قيد احلياة في حرب نووية. فهي أقدم من إيل-٨٠، حيث يتم  عل
ــبعينيات.يحتوي مركز القيادة اجلوية هذا  استخدامها منذ الس
ــع اتصاالت  ــة ومكررة ومجهز مبجم ــة تناظرية رقمي ــى أنظم عل
ــطول. وحتتوي  ــر األقمار الصناعية لقيادة القوات البرية واألس عب
طائرة يوم القيامة األمريكية على ثالثة مستويات معيشة وعدة 
ــبوع  ــن أن تبقى في اجلو، إذا تزودت بالوقود، ملدة أس ــاالت. وميك ص

تقريبا - أكثر من ١٥٠ ساعة.

متابعة / البينة الجديدة
لتلبية طموحات الرئيس فالدميير بوتني الذي يريد أن يجعل روسيا 
ا ملا  قوة عسكرية دولية عظمى، يجري تطوير «سالح خارق»، وفقً
ــبت  ــي إن إن» (CNN) عن عدد من اخلبراء.ونس ــبكة «س نقلته ش
ــي إن إن» قولها إن  ــية إلى «س مجلة «لوبوان» (LE POINT) الفرنس
هذا السالح هو عبارة عن طوربيد نووي قادر على التسلل إلى قاع 
ــبب  ــاحلية لألعداء احملتملني، والتس البحر، وجتاوز الدفاعات الس
في موجات تسونامي إشعاعية.ويطلق على هذا السالح النووي 
ــدوره  ــيكون مبق ــيدون ٢ إم ٣٩ (POSEIDON ٢M٣٩)، وس ــم «بوس اس
ــان، قادر على القضاء  ــالق رأس حربي بعدد من ميغاوات األطن إط
ــوم وجعله غير  ــاحل املعرض للهج ــزاء كاملة من الس ــى أج عل
ــي إن إن».وبوسيدون  ا لـ»س ا، وفقً ــكن مدة طويلة جدً صالح للس
ــيكون  ــاطير اليونانية، لكنه س هو إله البحر واحمليطات في األس
ــي كبير.وتقول لوبوان إن اخلبراء  ا اسم مشروع تسليح روس أيضً

ــذا التهديد  ــون ه ــي الواليات املتحدة، يدرس ــني، خاصة ف الدولي
ــيرة إلى أن بداية هذا املشروع كانت عام ٢٠١٥، حني  بجدية، مش
ــى التخويف، لكن  ــهير مجرد خطة تهدف إل كان الطوربيد الش
ــالح اخلارق» يتم اآلن بخطى متسارعة.وتضيف  تطوير هذا «الس
ــويغو  ــيرغي ش ا على وزير دفاعه س اجمللة أن بوتني مارس ضغوطً
ــروع (POSEIDON ٢M٣٩) في  ــل مش ــذا األمر، وقد يدخ بخصوص ه
مرحلة االختبار في األشهر املقبلة، مشيرة إلى أنه قد مت بالفعل 
ا  ــبح، وفقً ــالح الش ــار الغواصات املصممة حلمل هذا الس اختب
ــتاذة في املعهد النرويجي  ــية.وترى األس ــائل اإلعالم الروس لوس
ــد النووي هو  ــك، أن هذا الطوربي ــاع، كاتارزينا زيس ــاث الدف ألبح
ــيا التي  ــبة لروس ــة التفاوض بالنس ــن بطاق ــي الواقع جزء م ف
ــمالي.وتضيف  ــى مناطق القطب الش ــة متزايدة عل تعلق أهمي
ــي إن إن- أن الهدف من هذا املشروع هو  اخلبيرة -في حديث إلى س

«التخويف.

«بوسيدون» مرشوع تسليح رويس كبري

طائرات يوم القيامة (إيل ٨٠)مقارنة بني طائرات 
«يوم القيامة» الروسية واألمريكية
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قاسم عبد الرحمن حسني
اِّـدير العام 

رئيس مجلس اإلدارة
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ــف تقريبا من ظهر  ــاعة الثانية والنص ــي الس ف
يوم اخلميس املاضي( ٢٠٢١/٤/١٥) وهو يوم عطلة 
مُ  ــدة وبينما كنت أهّ ــا في جريدة البينة اجلدي لن
ُبالقاء جسدي املنهك على االريكة بعد اسبوع 
من العمل الصحفي املضني ويومني من الصيام 
ــامعي  ــادي يهز مس ــر ع ــة) غي ــوت( طبّ واذا بص
ــوى انفجار  ــت بحكم التجربة انه ليس س ادرك
ــزل واذا بالدخان  ــطح املن ــب.. صعدت الى س قري
ــود ينبعث ويصعد الى كبد السماء فقررت  االس
ــتجالء املوقف كما  ــارع الس النزول واخلروج للش
ــباب يتراكضون صوب  يقولون واذا بعدد من الش
ــوق الدجاج) الواقع مابني منطقتي االورفلي  ( س
ــوق  ــة وحتديدا صوب مكان يعرف ب( س واحلبيبي
العتاكه) فلحقت بهم حتى كنت بعد برهة من 
ــط( مسرح اجلرمية) . هناك رأيت اعدادا  الزمن وس
غفيرة من القوات االمنية من مختلف التسميات 
ــي  الت ــعاف  االس ــيارات  س ــت  ورأي ــات  والواجب
ــفيات ورأيت عددا من  ــل املصابني للمستش تنق
الشفالت وهي تزيح الركام املتناثر من احلاجيات 
ــرات ومبردات ومراوح وطباخات  املتفحمة( كاونت
ــخانات واجهزة تبريد وكلشي وكالشي) من  وس
ــتهلكة او اخلردة الى الرصيف اجملاور..  املواد املس
وانا اجول بناظري وسط هذا الركام املتناثر كانت 
ــئلة تدور وتتراقص في( يافوخي)..  ــرات االس عش
ــور اخملزونة في الذاكرة  ــريط من الص كان ثمة ش
ــي كان اخرها وليس اخيرها ما حصل  يقفز امام
من جنيع دم في ساحة الطيران في الباب الشرقي 
ــا.. طرفا  ــة هي ذاته ــو ذاته والضحي ــل ه ..القات
معادلة التكاد تختل!! جموع غفيرة من الفقراء 
البسطاء الطيبني من اهالي مدينة الصدر الذين 
ــبون قوتهم اليومي ببيع وشراء اخلردة من  يكس
ــر اعتاد ليفجر  ــص بهم ذئب اغب احلاجيات يترب
ــط جموعهم املغرية له!!..  سيارة مفخخة وس
املشهد مؤلم حقا السيما عندما تشاهد اناسا  
ــط من الرعب  ــون حالهم هكذا قس باحلالل يك
ــهر من خير الشهور  واخلوف ونزف الدماء.. في ش
التي انزل فيها القران هدى ورحمة للعاملني.. ايها 
ــون، املارقون، يافاقدي الشرف،  القتلة.. املتوحش
لقد ارتكبتم اثما عظيما في شهر رمضان الذي 
ــالما  ــهر خير وبركة وبردا وس ــاه ان يكون ش اردن
على العراقيني جميعا ولكن ابيتم اال ان متارسوا 

الرذيلة.. فتبا لكم الى يوم الدين.

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.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــدان) رئيس مجلس القضاء  ــي الدكتور ( فائق زي ــروف عن القاض املع
األعلى هو عمله بصمت وبحكمة وروية من اجل ارساء دعائم قضاء 
ــتقل ليكون صمام األمان للشعب وللوطن .. ولكنه هذه  عراقي مس
ــة» الذي تبثه  ــالل برنامج بـ « الثالث ــعب من خ ــرة خرج امام الش امل
ــام وسيف)  ــرقية ويتواله ثالثة من الصحفيني ( زينب وهش قناة الش
ــام في البالد وليضع النقاط  ــرض حقائق جوهرية امام الرأي الع ليع
ــدون اليه باهتمام كبير حيث  على احلروف وهو ماجعل كثيرين ينشّ
ــة القضائية اصبح  ــؤون املؤسس ــف وألول مرة ان التدخل بش كش
ــيني اليحترمون  ــراً مابعد عام (٢٠٠٣) وان الكثير من السياس مباش
ــة  ــرة احلصان ــدع فك ــم ابت ــض منه ــاء ألن البع ــتقاللية القض اس
املسبقة للضغط على القضاء من اجل عدم اتخاذ اجراءآت قانونية 
ــار القاضي فائق زيدان الى انه ليس باملقدور اتخاذ  ضدهم .. كما اش
ــراء بحق النواب اال بعد رفع احلصانة عنهم وان القضاء كان جزءً  اج
ــكلة وبعد التغيير  ــل (٢٠٠٣) وهذه مش ــلطة التنفيذية قب من الس
ــدل وان عدد القضاة  ــن وزارة الع ــس القضاء األعلى ع انفصل مجل
ــا  ــد احلاجة قياس في العراق اليوم هو (١٦٠٠) قاض وهذا العدد اليس
ــت  ــكان العراق والنقطة األهم ان صناعة القاضي ليس الى عدد س
ــني القضاة عبر  ــز اآلن هو ان يكون تعي ــار الى ان التركي ــهلة واش س
ــدان ايضاً على  ــي الدكتور فائق زي د القاض ــدّ املعهد القضائي . وش
ــو املتصدي األكبر لالرهاب اضافة الى  ــاء في العراق اليوم ه ان القض
ــيبقى بعيداً عن  ــيء نفتخر به وانه س االجهزة األمنية وهذا اكثر ش
ــام  ــي انه على مدى التضحيات اجلس ــات خارجية ويكف أي ضغوط
ــهداء من القضاة وصل  مها القضاء العراقي هو ان عدد الش التي قدّ
حلد اآلن الى (٧٦) قاضياً رحمهم اهللا ألنهم ادوا واجبهم بكل مهنية 
ــرة باالنتباه التي اثارها القاضي  ــجاعة . والنقطة اجلدي واخالص وش
ــنة  ــتور العراقي س ــك التي تتعلق بكتابة الدس ــق زيدان هي تل فائ
ــاء  بكتابة نصوصه  ــارة القض ــث اكد انه لم تتم استش (٢٠٠٥) حي
ــي وان بعض النصوص غير  ــكل احلال ولو كان له دور ملا خرجت بالش
صحيحة وتنقصها الدقة وبذلك فانه وضع اصبعه على اجلرح وقال 
ــب له وهذا هو ديدنه دائماً في تأشير الكثير  س ــجاعة حتُ قولته بش
من مواقع اخللل او الزلل .. كما اشر على قضية باتت تؤرق العراقيني 
ــببها الى فقدان النظام  ــائرية) التي ارجع س ة العش تلك هي ( الدكَ
ــن اجملتمع وبعضهم  ــذه الظاهرة تؤثر على ام ــزي حيث باتت ه املرك
متادى ولهذا اتخذ القضاء قراره الصارم بتوجيه احملاكم بالنظر اليها 
ــادة (٢) وليس ٤ /  ــن صور اجلرائم االرهابية وهي امل ــى انها صورة م عل
ــديد بأن الظاهرة كانت محصورة في األرياف لكنها  ارهاب مع التش
ــى ان معظم املتورطني  ــجاعة ايضا ال ــار بش زحفت الى املدن .. واش
بقضايا فساد تقف خلفهم جهات سياسية وان وزير الدفاع السابق 
ــه باطالق مفردة الطرف الثالث واشار الى انه شكل جلنة  ورّط نفس
لدراسة قرارات مجلس قيادة الثورة املنحل .. ولألمانة نقول ان احلوار 
ــن قضايا وافكار كان  رح فيه م ــراً ملا طُ ــراً جداً ومتميزاً نظ كان مثم
جديراً وحرياً بالشعب ان يسمعها من لسان اعلى مسؤول في هرم 
ب في مصلحة  ــود مادامت تصّ ــلطة القضائية .. فبوركت اجله الس
ــام األمان له  ــدرك بأن ( القضاء) هو صم ــعبه الذي بات ي العراق وش
ــاح نتمنى على معالي رئيس  ــن . وألن احلقائق حتتاج الى ايض وللوط

مجلس القضاء األعلى ان يطل علينا بني فترة واخرى .

صباح الشيخلي*

بال مجاملة
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زيد الحلي

 الكبير حميد املطبعي ، غادر احلياة 
في مثل هذا اليوم من عام ٢٠١٨ بعد 
ــرض ، لكن احلياة لم  ــاة  مع امل معان
ــة عراقية ، دائمة  تغادره ، فهو نخل
ــوده في احلياة  ــر .. اعرفُ ان وج الثم
لم يكن عبثاً ، وانني استشعر بعد 
عشرة عمر زادت على نصف قرن ،  أن 
اهللا جلّ وعال ، خلق حميد املطبعي 
ــداً ، حيث أودع فيه  لغاية مهمة ج
كل  الطاقات املذهلة لتحقق شيء 
ــوعيته وذاكرته  ــو موس عظيم ، ه

ــلوبه في احلياة والكتابة وحبه  واس
ومساعدته ملن يطرق بابه .. فمعنى 
ــاة الفرد  ــح حلي ــو أن تصب ــاة ه احلي
ــام..  قيمة و داللة و مغزى و هدف س
ــخصياً ،  ــذا كان املطبعي . ش وهك
اعجز هذه اللحظات  عن االستمرار 
ــي  ــد املطبع ــة ، فحمي ــي الكتاب ف
ــي  صنوي الذي فقدته .. اعزي نفس
ــرته الكرمية .. لقد  ــا اعزي اس مثلم
ــب املطبعي الى دنيا اخللود ، وقد  ذه
سبقنا .. وسنلحق به يوما .. رحمك 
الباري اخي الغالي حميد املطبعي 

الكبير.

ــرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس األميركي  نش
ــر ، صورة  ــى تويت ــب، عل ــد ترام ــابق دونال الس
أعلنت من خاللها تلقيها احلقنة األولى للقاح 
ــجيع اآلخرين  ــا، لتش ــروس كورون ــاد لفي املض
ــور: «لقد  ــاء في املنش ــذه اخلطوة. وج ــى ه عل
ــة!!! أمتنى أن تفعلوا  حصلت اليوم على احلقن
ــة توريس».  ــكراً لك ممرض ــك أيضاً! ش أنتم ذل
ــية قوبلت بردود  ولكن تغريدة إيفانكا احلماس

ــابق  ــل غاضبة من قبل أنصار الرئيس الس فع
ترامب الّذين وصفوا ذلك بـ»خيبة األمل».وغرّد 
ــدى عائلة ترامب  ــه «ليس ل ــض قائلني إنّ البع
ــم الّتي يقفون  ــرة موحدة عن املبادئ والقي فك
وراءها».كما علّق الكثير من املستخدمني على 
ــتغرام، قائلني إنّهم ال يريدون أن يصبحوا  إنس
ــيدة ترامب  ــن الس ــر»، ومنتقدي ــرذ مختب «ج

لترويجها للقاح فيروس كورونا. 

ــن  ــريف ع الش ــور  ن ــي  ــة م الفنان ــت  أعرب
ــعادتها بظهور والدها الفنان الراحل في  س
ــان ٢٠٢١،  ــالت رمض ــن مسلس عملني ضم
ــه  ــان كان ل ــا رمض ــم درام ــدة أن موس مؤك
ــا، واعتاد أن يتألق  ــة خاصة عند والده مكان
ــرد ظهوره كصورة  ــه، ومن املفارقة أن مج في
ــل األغراب» و «القاهرة  عبر مسلسلي «نس

كابول» حقق نفس النجاح.
ــة تلفونية لها مع  أضافت مي خالل مداخل
ــة بثينة توكل، في برنامج «القاهرة  اإلعالمي
اليوم»، عن شعورها وقت مشاهدتها صورة 
: الهدف بتاعنا  ــل، قائلةً والدها في املسلس
أنه داميًا يكون له متواجد في رمضان، ولقينا 

ــد من جديد  ــه يكون متواج ــة حلوة ان فرص
ا مع ناس محترمة زي أمير كرارة ومحمد  طبعً
ــامي. وتابعت: وإحساس أنه لسه موجود  س

ــات أن اللى  ــن أحلى احلاج ــة حلوة، وم حاج
ــم تواجد، والفنان  ــم بردوا يكون له بتفارقه
عنده ثروة كبيرة هي حب واحترام الناس له». 
وعن االتفاق مع األسرة بخصوص ظهوره في 
ــول» قالت:  ــل األغراب»، و»القاهرة كاب «نس
ــدوا موافقتنا  ــل األغراب كلمونا وخ في نس
ــي «القاهرة كابول   ــان دي صورة لكن ف علش

ال علشان دا footage فعادي.
وأضافت: ناس كتير بتقولي يا بختك بتقدري 
ــوفيه وتسمعي صوته، هي حاجة حلوة  تش
ــدة على ما  ــد م ــة، وبتاخ ــردوا صعب ــن ب لك
ــاس احللو من غير  الواحد يقدر ياخذ اإلحس

ما يحس باخلسارة اللي هو فيها.

متابعة / البينة الجديدة
ــب وحتطمت  ــل احللي ــة حتم ــت ناقل اصطدم
ــز األربعاء، مما  ــا في نهر في غرب ويل حمولته
ــى اللون األبيض.  ــول مياه النهر إل أدى إلى حت
ــادرت عبر  ــة قد غ ــاحنة الناقل ــت الش وكان
ــريع بلد كارمارثينشاير الويلزي  الطريق الس

ــرض حلادث على الطريق. وأظهرت  قبل أن تتع
صور نُشرت على مواقع التواصل االجتماعي 
حتول مياه نهر الدليس إلى اللون األبيض بعد 
ــكاب حمولة الشاحنة من احلليب فيه.  انس
ــرته ماي لويس  ــع فيديو أخر نش أظهر مقط
ــة باللنب عبر مجرى القرية.  تدفق املياه احململ

 ،(NRW) أوضحت شركة ناتورال روسورس ويلز
ــوارد الطبيعية في  ــرف على إدارة امل التي تش
ــى صفحتها في  ــور عل ــي منش ــة، ف املنطق
فيسبوك أن «مشهد املياه البيضاء في النهر 
ــاحنة نقل  غير املعتاد كان نتيجة تصادم ش

إثر حادث مرور على الطريق».   

ــوم أثناء الطهو،  ــن التخلّي عن الث ال ميك
ــى األطباق نكهة مميزة ال  فهو يضفي عل
ــه يحتوي على العديد  مثيل لها. كما أن
ر قوي  ــه مطهّ ــص، ومنها أن ــن اخلصائ م
ــراض القلب  ــن أم ــي م ــم، ويحم للجس
ــون  ــم الده ــن تراك ــد م ــرايني ويح والش
ــتوى  مس ــاع  ارتف ــن  وم ــم  اجلس ــي  ف
ــا  ــدم. أم ــي ال ــار ف ــترول الض الكوليس
ــيدة املنزل  ــي تواجهها س ــكلة الت املش
ــي الطهو فهي  ــتخدام الثوم ف أثناء اس
ــي تعلق على اليدين.  اذة الت رائحته النفّ
وللحؤول دون ذلك، يُنصح بوضع فصوص 
ه  الثوم في مرطبان زجاجي وإغالقه ثم رجّ
بقوة وسيُالحظ أن القشور انفصلت عن 
الثانية هي صدور  ــكلة  الفصوص.واملش
ــد تناول  ــر احملبّبة بع ــس غي ــة النَفَ رائح

الثوم، والتي تعود إلى احتوائه على مادة 
ــني. ولتجنّب هذا، من املفيد جداً  األليس
ــيقان من البقدونس بعد  مضغ بضع س
ــى الثوم.  ــق الذي يحتوي عل ــاول الطب تن
ــوانٍ قليلة.  ــة في ث ــزول الرائح ــذا ت وهك
ــبب أن البقدونس يعمل على احلد  والس
من تأثير األليسني. وللغاية نفسها ميكن 
شرب القليل من احلليب كامل الدسم أو 

مضغ حبّة من النب.
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