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ــادة والطاعة  ــهر العب ــان ش رمض
ــو  وه ــى  تعال اهللا  ــى  ال ــرّب  والتق
ــه النفوس  ب في ــهر نهذّ ايضا ش
ــى اجتناب املعاصي  ونطوّعها عل
ــر على املكاره واملطاولة في  والصب
يات واالهم حتقيق  مجابهة التحدّ
ــاعدة  ــل االجتماعي ومس التكاف
ــم كثر في  ــراء واملعدمني وه الفق
بالدنا اليوم وفي هذا الصدد نلتمس 
ــؤولني وفي  ــادة املس ــن كل الس م
ــس الوزراء  ــيد رئي مقدمتهم الس
ــم  ــي ألن يقي ــى الكاظم مصطف
موائد االفطار التي يتحلّق حولها 
الناس الفقراء ممن يتضورون جوعا 
جراء الفقر والعوز الضارب اطنابه 
ــذ ان نراه  ــم وال نحب ــي صفوفه ف
وهو يتوسط كبار املسؤولني على 
ــد التي تقام  ــذه املوائد ألن املوائ ه
ــاً وتقبالً  ــر اجراً وثواب للفقراء اكث

ــن موائد «ثريد وهبيط»  عند اهللا م
ــأل  ــم نس ــؤولني ، ث ــام للمس تق
ــة  ــد الرمضاني ــك املوائ ــل ان تل ه
ــؤولني من جيب  ــي تقام للمس الت
ــاص أم من  ــيد الكاظمي اخل الس
ــتان بني هذه وتلك  املال العام؟ وش
ــير  .. وفي قضية اخرى البد ان نش
ــتجوابات لعدد  ــة االس ــى قضي ال
ــؤولني او النواب املتورطني  من املس
ــا بصوت  ــاد ونقوله ــات فس مبلف
ــن وراء تلك  ــة م ــوري ان اللعب جه
االستجوابات انكشفت ولم تعد 
ــعب ومن يتصور  تنطلي على الش
انه بعمله هذا يخدع الشعب فهو 
ــكاً على الذقون  واهم وكفى ضح
ــؤوالً بعد كل  ــوا لنا كم مس وقول
املسرحيات الهزيلة لالستجوابات 
ذهب الى السجن وكم حجم املال 
الذي مت استرداده .. لقد انكشفت 
ــتجوابات وباتت  ــب» االس « مالعي
ــن العيب  ــان وم ــوفة للعي مكش

ــراض االبتزاز  ــار تكرارها ألغ او الع
وحتقيق املصالح الشخصية ليس 

ــير ايضاً الى  ــا البد ان نش اال .. كم
ــة هي االخرى تلك  قضية حساس

ــس احملافظات  ــي تتعلق مبجال الت
ــي مت التصويت على حلّها حتت  الت

ــث نتفاجأ بوجود  قبة البرملان حي
ــة او حتتها يُراد  ــراك فوق الطاول ح
ــى الواجهة ثانية  ــه اعادتها ال من
ــاعني  ــا ان نقول لكل الس .. وبودن
ــا  الين ــدوا  تعي ال  ــدف  اله ــذا  له
ــلها  ــت الوقائع فش ــة اثبت بضاع
ــارع العراقي جملة  ورفضها الش
ــعاه  ر على مس وتفصيالً ومن يصّ
ــل ال جل مصاحله اخلاصة  امنا يعم
ــاب املصالح اخلاصة  .. وتباً ألصح
ــعبهم  ــن ال يحترمون ارادة ش الذي
ــورة جديدة  ــه لرؤية ص او تطلعات
ــي اعتاد  ــك الصورة الت ــاً لتل خالف
على رؤيتها!!. ثم إن شعبنا يسأل 
ــو ضحية برنامج حكومي  : هل ه
ــمي بالورقة  ــا س ــت م ــدرج حت ين
ــتراطات  اش ــذ  تنفي ام  ــاء  البيض
ــد  ــدوق النق ــا صن ــا يضعه لطامل
ــض اقتصاديات  ــى بع ــي عل الدول
اقتصادها  ــومي  ــوى تق ــدول بدع ال
وليعلم من ال يدري ان الرواتب التي 

ــون واملتقاعدون  يتقاضاها املوظف
ــة  التمويني ــة  البطاق ــردات  ومف
ــا الكهرباء هي  ــات مبا فيه واخلدم
ــات او  ــس صدق ــتحقاقات ولي اس
ــة جتاه  ــا احلكوم ــوم به ــات تق هب
شعبها الذي يستحق ان تخدمه 
ــعب مضحٍ  ــه ش ــون ألن ــاء العي مب
ــهداء  م قوافل الش ــدّ ــاء وق ومعط
ــذا الوطن .. وفي  دفاعاً عن تراب ه
ــعبنا العراقي  ــول ان ش اخلتام نق
ــات الرقابية  ــب الهيئ ــي يطال األب
 » ـــ  ب ــاد  الفس ــة  ــة مكافح وجلن
ــاب» يومية مبقدار ما مت  جردة حس
ــتعادته من اموال منهوبة من  اس
الة .. تذكرّوا  قبل اللصوص والنشّ
ــعب يريد ان يطمئن  جيداً ان الش
ــوص قد  ــى اللص ــأن القبض عل ب
ــم يحاكموا  ــيئاً اذا ل ــي ش ال يعن
ــة وغير  ــم املنقول ــادر امواله وتص
كل  ــم  منه ــتعاد  وتس ــة  املنقول

األموال املنهوبة.
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ــد  احلش ــة  هيئ ــس  رئي ــتقبل  اس  
ــس  ام ــاض،  الفي ــح  فال ــعبي،  الش
ــاع اإليراني  ــاء، وكيل وزير الدف االربع
ــي  ــة اهللا قريش ــيد حج ــواء س الل
ــه  ــي مكتب ف ــه،  ل ــق  املراف ــد  والوف
ــالل  خ ــاض  الفي ــث  ببغداد.وبح
ــهدها  ــي تش ــاع الت ــاء ، االوض اللق
املنطقة، مؤكدا على أهمية التعاون 
العسكري بني البلدين وتعزيز جهود 
ــاد  ــة اإلرهاب.من جانبه اش مكافح
قريشي بجهود احلشد الشعبي في 
ــن خاليا اإلرهاب  مالحقة ما تبقى م

ه رئيس الوزراء  في البالد. في وقت وجَّ
ــى الكاظمي، امس األربعاء،  مصطف
بإلغاء إجازات املشاريع االستثمارية 
ــني (٠- ٣٥٪). ــا ب ــبة إجنازه التي نس

ــس  لرئي ــي  اإلعالم ــب  املكت ــال  وق
مجلس الوزراء في بيان تلقته  وكالة 
ــس  ــة (واع)، إن «رئي ــاء العراقي األنب
ــوزراء مصطفى الكاظمي  مجلس ال
ــى  ــع عل ل ــتثمار واطَّ ــة االس زار هيئ
ــات التي تواجه  ــير العمل والعقب س
ــه باآلتي:  ــتثمار في البالد ووجَّ االس
ــاريع  ــازات للمش ــاء جميع االج إلغ
ــبة اجنازها  ــي نس ــتثمارية الت االس
ــدة الزمنية  ــني (٠- ٣٥٪) وانتهت امل ب

ــغ  ــروع، ويبل ــذ املش ــة لتنفي املتاح
ــق عليها  ــاريع التي ينطب عدد املش
ــروعاً».واضاف البيان  ذلك ١١٢٨ مش
ــن التوجيهات االلتزام  انه «جاء ضم
ــادة ٢٨ من  ــام بتطبيق أحكام امل الت
ــالل توجيه  ــتثمار من خ قانون االس
ــاريع غير املكتـملة  اإلنذارات للمش
ــتثمار  وتتولى الهيئة الوطنية لالس
اإلشراف ومتابعة تطبيق اإلجراءات، 
ــازات في  ــحب اإلج ــى س ــة إل إضاف
ــدة  ــتثمر مب ــزام املس ــدم الت ــال ع ح
ــر بحث رئيس  ــن جانب آخ اإلجناز».م
ــى فائق زيدان  مجلس القضاء األعل
ــد اخلفاجي،  ــار احم ــظ ذي ق ومحاف

ــكاليات  امس األربعاء، معاجلة اإلش
ــت تظاهرات  رافق ــي  الت ــة  القانوني
ــي  اإلعالم ــب  املكت ــال  احملافظة.وق
ــس  ــى إن رئي ــاء األعل ــس القض جملل
ــى فائق زيدان  مجلس القضاء األعل
استقبل محافظ ذي قار احمد غني 
ــاف البيان، أن اجلانبني  اخلفاجي.وأض
ــاء في معاجلة  ــا إجراءات القض بحث
ــكاليات القانونية التي رافقت  اإلش
التظاهرات التي شهدتها احملافظة. 
في وقت كشفت اللجنة املالية في 
ــس األربعاء، عن  ــس النواب، ام مجل
وجود مقترح يقضي باعتماد موازنة 
ــوام الثالثة املقبلة، بينما  ٢٠٢١ لالع

ــة والتخطيط  ــا املالي ــت وزارت وضع
ــريع تنفيذ املوازنة،  خطة عمل لتس
ــال  ومتابعتها.وق ــاريع  املش وإدراج 
ــبكي، إن  ــة محمد الش عضو اللج
ــي  ــة ف البرملاني ــات  ــراء االنتخاب اج
ــرين االول املقبل واملصادقة على  تش
ــكيل احلكومة الذي  ــا، وتش نتائجه
ــان أو حزيران من  ــد يتأخر الى نيس ق
ــبب  ــام املقبل، هذا األمر سيتس الع
ــام املقبل  ــرار موازنة الع ــر اق بتأخي
ــة الصرف  ــيؤثر في الي ــي س وبالتال
ــوزارات والتزامات  ــات وال في احملافظ

املقاولني.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــة بإعطاء أي  ــا غير مخول ــس األربعاء، أنه ــة، ام ــت وزارة الزراع أعلن
ــم  ــال املتحدث باس ــل الزراعية. وق ــص احملاصي ــا يخ ــعيرة فيم تس
ــة أصبحت بعد عام ٢٠٠٣ وزارة  ــوزارة حميد النايف ، إن وزارة الزراع ال
ــعيرة فيما  ــذا فانها غير مخولة بإعطاء أي تس ــادية وخدمية، ل ارش
ــص احملاصيل الزراعية.وأضاف، أنه لو كانت اجملازر وعالوي الفواكه  يخ
ــعيرة من  واخلضراوات تابعة ل وزارة الزراعة ألصبح باإلمكان وضع تس
قبل الوزارة، اال انها تقع حتت سيطرة وزارة االعمار واإلسكان والبلديات 

وامانة بغداد، مبيناً أن جميع العالوي واجملازر تابعة للقطاع اخلاص.
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كتب رئيس التحرير
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قال النائب محمد شياع السوداني انه في حكومة 
السيد حيدر العبادي كانت الظروف صعبة حيث 
ــي وازمة مالية  ــم داعش االرهاب ــرب على تنظي احل
ــغ الدوالر  ــرض (٥٪) على مبال ــا بف ــك قمن وازاء ذل
ــي تؤخذ من نافذة  ــتيراد والت التي تذهب الى االس
ــراء مثال مليون  ــع العمله فأنت عندما  تريد ش بي
ــول ان عليك ان تدفع  ــك املركزي فاق دوالر من البن
ــف دوالر تتركها امانات. ــر (٥٠) ال ــى اخ ٥٪ اي مبعن
واضاف السوادني  في حوار متلفز ان هذا االجراء مت 

ــدة (٤٥) يوما حيث امكننا احلصول على  تنفيذة مل
(٥٦٠) مليار دينار ما يعني في الشهرالواحد (٣٧٣) 
ــتقطاعات  املوظفني  مليار دينار وهو ما يعادل اس
واملتقاعدين وغيرها ولكن لم يتم االستمرار بهذا 
ــت  من قبل  ــوط التي مورس ــبب الضغ االجر بس
ــذة من مصارف وحيتان واملتنفذين في  رؤوس متنف
املنافذ  احلدودية والكمارك مع تاكيد بانه ال توجد  
ــذ او الكمارك.واختتم بالقول  ــيطرة على املناف س
ــر على موظف او  ــأنه اال يؤث ــذا االجراء من ش ان ه

متقاعد وال يدخل احلكومة في اشكالية اخرى.
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ــس القضاء االعلى امس االربعاء،  اعلن مجل
توقيف عدد من االشخاص لقيامهم باطالق 
ــان.بيان  ــار في الهواء في محافظة ميس الن
ــة حتقيق العمارة  ــس اكد ان محكم للمجل
ــاركتهم  قررت توقيف (٤٣) متهما أثناء مش

ــي مجلس عزاء  ــارات النارية ف ــالق العي بإط
وسط مدينة العمارة.وذكر البيان أن املتهمني 
قاموا بإطالق العيارات النارية في الهواء أثناء 
ــييع احد وجهاء املدينة، الفتا  قيامهم بتش
ــم وفقا ألحكام  ــى أن املتهمني مت توقيفه إل

القرار رقم ٥٧٠.

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية 
ــا الختبار  ــز  موقع ــارا  قويا  ه ــأن «انفج ب
ــرائيل،امس  إس ــط  وس ــع  يق ــخ  الصواري
األربعاء». وقالت الصحيفة نقال عن شركة 
«تومر» التي كانت تختبر محرك صاروخ، إن 
ــزءا من التدريبات التي جرت. احلادث كان ج

في حني أشارت صحيفة «هآرتس» العبرية 
ــوع «انفجار قوي، في مصنع دفاعي  إلى وق
ــاس خالل اختبار في وسط إسرائيل،  حس

ــاء حتى االن عن وقوع إصابات». ولم ترد انب
ــع  ــار وق ــى أن االنفج ــس» إل ــت «هآرت ولفت
ــراه مصنع تومر  ــالل «اختبار روتيني» أج خ
ــوم بتطوير  ــورة، والذي يق ــلحة املتط لألس
محركات الصواريخ ويضم أنواعا مختلفة 
ــكان احملليني  ــن الصواريخ.وذكرت أن الس م
ــمعوا انفجارا ورأوا سحابة،  قالوا إنهم س
ــا. ونقلت «هآرتس»  وقام البعض بتصويره
ــار: «كان هذا  ــن «تومر» ردها على االنفج ع

اختبارا مضبوطا بدون ظروف استثنائية».

›Óˆaäçg@¡çÎ@ÉÌâaÏñ€a@âbjnÅ¸@b»”Ïfl@åËÌ@Ï”@âbv–„a

ÖaÜÃi@ø@Ô„aäÌ¸a@ bœÜ€a@äÌãÎ@›Ó◊Î@Ô‘n‹Ì@ûbÓ–€a@NN@äÿé»€a@ÊÎb»n€a@szj€

ÚÓ„Ï„b”@pb–€b´@·Ëibÿmâ¸@Ÿ€áÎ@b–√ÏflHRW@Ifiå»Ì@fiÜ»€a@äÌãÎ
@@ıaâãÏ€a@è‹©@Úé‹u@›Óïb–m@äí‰m@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I

\pb”Üï^@oéÓ€Î@\pb”b‘znça^@ıbiäËÿ€aÎ@ÚÓ‰ÌÏ‡n€a@Î@kmaÎä€a@@NN_Ô€ÎÜ€a@Ÿ‰j€a@pbüa6ëa@àÓ–‰m@‚c@ÔflÏÿy@wflb„äi@ÚÓzô@ÏÁ@›Á@fidéÌ@k»í€a

ــي ، األنباء التي  ــى مصدر حكوم نف
ــراح السياسي  حتدثت عن إطالق س
ــال  الكربولي.وق ــال  جم ــي  العراق
املصدر، بحسب الوكالة الرسمية، 
ــي تداولتها  ــة لالنباء الت إن  ال صح
بعض املواقع عن إطالق سراح جمال 
ــي ما  ــاف إن الكربول الكربولي.وأض

يزال قيد التحقيق.

@÷˝ü�@Úzï@¸@@Z@�bÓ8â
Ô€Ïiäÿ€a@fib∫@Äaäç
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2محليات
@Ú«bé€bi@7ü@VPPP@µa@›ñm@ÚÓubn„a@Ú”b�i@ı˝iä◊@ÂuaÎÖ@Òâå1@=Ìä£@›ÓÃím@Â«@—íÿm@Ú«aâå€a

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
كشفت وزارة الزراعة ومن خالل 
ــة  ــة زراعة كربالء املقدس مديري
ــالء  ــزرة كرب ــغيل مج ــن تش ع
ورفد  الدجاج  للحوم  ــة  املقدس
ــوق احمللية بالدواجن اجملزورة  الس
ــد ان كانت تباع على  محليا بع
ــواق  ــكل دجاج حي في االس ش
ــي احملال بطرق  ــة، وجزره  ف احمللي
ــروط  بدائية وال تتوفر فيها الش
ــت  وبين ــة.  املطلوب ــة  الصحي
ــزرة  مج ــغيل  تش «ان  ــوزارة  ال
ــكل جتريبي  ــن كربالء بش دواج
سيساهم بشكل كبير بتوفير 
ــة اجملزورة  ــن احمللي ــوم الدواج حل
واملسوقة بطرق علمية وصحية 
وخاضعة لالشراف البيطري من 
ــة .فيما أوضح  ــل وزارة الزراع قب

ــيد رزاق الطائي مدير زراعة  الس
كربالء ان اجملزرة التي مت تشغليها 
ــكل جتريبي  من قبل  مؤخرا بش
ــتراك  ــتثمرين باالش ــد املس اح
ــغ  ــية تبل ــة العباس ــع العتب م
ــة ٦٠٠٠ طير  االنتاجي ــا  طاقته
ــزداد  ــن ان ت ــاعة وممك ــي الس ف
ــالل  ــر خ ــكل كبي ــا بش طاقته
ان  ــاً  املقبلة».مضيف ــهر  األش
اجملزرة تخضع للرقابة البيطرية 
ــكل مباشر من قبل اجلهات  بش
وبالتحديد  البيطرية في كربالء 
اضافة  ــري  البيط ــفى  املستش
الى متابعة قسم خدمات الثروة 
ــة  ــة زراع ــي مديري ــة ف احليواني
ــاً ان كربالء لديها ٥٣  كربالء.الفت
ــروج اللحم  ــاج ف ــروعا النت مش
او  ــاص  باألقف ــة  التربي ــواء   س

ــة وتبلغ طافتها   التربية األرضي
ــة تبلغ  ــون دجاج ــر من ملي اكث
ــن  ١٨٠٠ ط ــن  م ــر  اكث ــا  اوزانه

ان عمليات  إلى  شهريا».مشيراً 
ــازة  ــازر اجمل ــالل اجمل ــن خ ــزر م اجل
ــة االخيرة خاصة  ازدات في االون

ــتيراد الدواجن من  بعد منع اس
خارج البالد بعد حتقيق االكتفاء 
ــث تاتي  هذه اخلطوة   الذاتي.حي

ــاع  ــوض بالقطّ ــل النه ــن أج م
ــوق  ــاديّ للبلد ورفد الس االقتص
ــن،  الدواج ــوم  بلح ــة  العراقيّ
ــى توفير فرص عملٍ  باإلضافة إل
ــة،  ــدي العامل ــن األي ــر م للكثي
ــتعمل  ــذه اجملزرة س ــاً أنّ ه علم
ــات  والتقنيّ ــرق  الط ــدث  بأح
الصديقة للبيئة كبادرةٍ عمليّة 
ــيرا  ــاه األمن الغذائي». مش باجتّ
ــغيل مجزرة كربالء  الى «ان تش
ــاهم برفد السوق احمللية  سيس
باللحوم النظيفة والتي تخضع 
للرقابة الصحية والبيطرية من 
قبل اجلهات اخملتصة «.مختتما 
ــع  ــال اليخض ــي احمل ــزر ف «ان اجل
ــر  ــة وال تتوف ــروط الصحي للش
ــروط  والش ــة  املالئم ــواء  االج

الصحية لعملية اجلزر».

بغداد / البينة الجديدة
 بحثت وزارة النقل / الشركة العامة 
ــع ممثلي  ــراق م ــد الع ــكك حدي لس
ــة للخدمات  ــادا التركي ــركة اس ش
اللوجستية تطوير قطاع السكك 
ــد في  ــاع عق ــالل اجتم ــد خ احلدي
ــدد من  ــور ع ــركة وبحض ــر الش مق
ــال  ــني ذوي االختصاص.وق املهندس
ــيد جواد  ــركة الس ــام الش مدير ع
ــع  ــنا م ــيني : ناقش ــم احلس كاظ
التركية مشاريع السكك   الشركة 
املطروحة كفرص استثمارية،حسب 

ــات وزير النقل الكابنت ناصر  توجيه
ــرورة العمل  ــبلي بض ــني الش حس
ــركة .مضيفا  على رفع كفاءة الش
ــاريع  ــادون في تقدمي املش ــن ج : نح
ــرص  ــتراتيجية كف ــة واالس املنتج
ــتقطاب  ــتثمارية حقيقية ألس اس
الشركات الرصينة للمساهمة في 
ــاريع التي من شأنها  مثل هذه املش
ــني  ــدة للطرف ــاً جي ــق ارباح ان حتق
ــركة  ــم اعرب ممثلي ش ــن جانبه .م
ــادا التركية  عن  استعدادههم   اس
ــال تطوير خطوط  للتعاون في مج

ــات  ــة عرب ــد وإضاف ــكك احلدي الس
ــات النفطية البضائع  نقل للمنتج
للخطوط احلالية واخلطوط اجلديدة 
ــة الى املصافي  من املوانيء العراقي
ــن التوزيع التجارية  النفطية واماك
ــاء برغبة  ــم اللق ــد اختت ــذا وق ،   ه
ــركة  بتنفيذ بعض من  اعضاء الش
ــكك العراقية  ــال خطوط الس اعم
ضمن الضوابط و مواصلة اللقاءات 
ــأن  ــة بش واالجتماعات بعد الدراس
ــكك بطريقة  ــاريع الس تنفيذ مش

االستثمار او التشغيل املشترك .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــن اطالق  ــارة ع ــت وزارة التج أعلن
ــارة احلبوب  ــة لتج ــركة العام الش
ــن  للمطاح ــة  الرابع ــة  احلص
و  ــروع  ف ــرة  ومباش   %٥٠ ــبة  نس
ــز احلنطة  ــركة بتجهي مواقع الش
ــر عام  ــك مدي ــد ذل ــن .أك للمطاح
ــد الرحمن  ــدس عب ــركة املهن الش
ــرع ديالى  ــال ان ف ــراوي  ، وق اجلويب
جهز  املطاحن باحلنطة عن احلصة 

ــن  ــة (١٦١٦،٠٢٠) ط ــة بكمي الرابع
ــن  ــة م ــة محول ــتالم حنط ، واس
ــايلوا الطوز بكمية بلغت اليوم  س
(٧٥٢،٨٢٠) طن درجة /اولى ، و بلغت 
احلنطة الدرجة الثانية /(١٣٥،٥٨٠)
ــبة لفرع بابل فقد  طن .اما بالنس
ــن بكمية  (١٥٦٥)طن  جهز املطاح
ــبة  حنطة عن احلصة الرابعة نس
٥٠% ، كما يواصل فرع املثنى جتهيز 
ــن اخللطة  ــن باحلنطة ضم املطاح

ــة  ــت الكمي ــث بلغ ــدة حي املعتم
اجملهزة (٣٨٩)طن عن احلصة الرابعة 
ــتالمه   ــال عن اس ــبة ٥٠% فض نس
احلنطة احمللية الواردة من صومعة 
الطوز بكمية ب (٤،٤٠٠)طن . الفتا 
الى مواصلة اسطول وزارة التجارة 
بنقل الرز احمللي من فرع املثنى الى 
ــة بلغت  (١٨٧) ــرع ذي قار وبكمي ف
طن . يأتي ذلك لتعزيز رصيد املوقع 

من الرز احمللي.

@Ú‘�‰Ωa@ÚÓˆbiäËÿ€a@Ú”b�€a@›‘‰€@Úflb»€a@Ú◊äí€a@pb◊˝fl
@“N⁄@TPP@H@ÚÌb‡éi@MÔubm@I@¡Å@›ÓÃím@Âfl@Âÿ‡nm@Û�çÏ€a

ÖaÜÃi@ø@…Ìäé€a@âÎäΩa@÷äü@ÚÌäÌÜfl@ÚÌb‰i@ Îäífl@àÓ–‰m

@pb„bznfla@ıaäu�@�aÜ«Ïfl@âb¶a@ÊbéÓ„@Âfl@RU�€a@ÖÜ �§@ÚÓi6€a
@Ú‰é€a@—ñ‰€@¥‹u˚Ωa@Új‹�€aÎ@àÓfl˝n€a

ÚÓ◊6€a@@aÖbça@Ú◊äë@…fl@ÙäÅa@ÚÌâb‡rnça@…ÌâbíflÎ@ÜÌÜßa@Ÿÿé€a@¬Ï�Å@äÌÏ�m@ Îäífl@szjm@Ÿÿé€a

@@Âyb�‡‹€@Ú»iaä€a@Úñßa@åÓË£@’‹�m@›ibiÎ@Û‰rΩaÎ@µbÌÖ@ø@lÏjßa@Ú◊äë@ Îäœ

بغداد / البينة الجديدة
ــتار محمد  ــاالر عبد الس قام وزير العدل القاضي س
ــوزارة ولغاية االن  ــنمه ال ــزل( ٢٧) موظفا منذ تس بع
ــن قانون انضباط  ــتنادا الحكام املادة (١١/اوال) م اس
ــنة  ــام رقم (١٤) لس ــة والقطاع الع ــي الدول موظف
ــك الرتكابهم مخالفات قانونية واخاللهم  ١٩٩١ وذل
ــيادته انه ماض في عزل  ــة العامة. واكد س باملصلح
ــبب بضرر  ــه مخالفات تتس ــت علي ــف تثب اي موظ
للمصلحة العامة وان هذه االجراءات تأتي للحفاظ 
ــمعة الوزارة وموظفيها وممتلكات املواطنني  على س
ــدى الوزارة.منوها في الوقت ذاته  ــي تعتبر امانة ل الت
ــني الذين ينجزون  ــل  املوظفني الكفوئ انه يثمن عم
ــه وجه كل مدراء  ــم بكل تفاني واخالص وان اعماله
ــن اجل تكرميهم  ــمائهم م الدوائر العدلية برفع اس

خدمتا للمصلحة العامة.

بغداد / البينة الجديدة
ــة للتنمية الصناعية التابعة   تُتابـع املَديرية العام
ــاريع القطاع  ــادن عمل مش ــة واملع ــوزارة الصناع لِ
الل  ــجلة لديهـا .جـاءَ ذلك خِ الصناعي اخلاص املُس
ــام املُديرية  دير ع ــا مُ ــي أجراه ــة الت ــارة امليداني الزي
السيد : عزيـز ناظـم عبـد إلى معمل ربان السفينة 
لِصناعة املُعدات الهندسية الثقيلة إحدى املشاريع 
ــة بغداد  حافظ ــة في مُ ــازة من املُديري ــزة واجملُ املُتمي
ــية  ــتخدام الطاقة الشمس حيث ميتاز املعمل بإس
لِتشغيل اخلطوط اإلنتاجية كما عملت إدارة املعمل 
منَ  ــغيل الشباب اخلريجني ضِ على استقطاب وتش
الكوادر العاملة في ضوء املُبادرة التي تبنتها املُديرية 
ــباب  ــغيل الش بِتوجيه من معالي الوزير لِدعم وتش

العاطلني عن العمـل .

بغداد / البينة الجديدة

ــيد  الس ــات  لتوجيه ــذاً  تنفي
املهندس ماجد  ــاء  الكهرب وزير 
ــة  ادام ــول  ح ــارة  االم ــدي  مه
ــات  االختناق ــك  وف ــبكة  الش
التجهيز خالل  ــاعات  وزيادة س
فصل الصيف،وباشراف مباشر 
من قبل السيد معاون مدير عام 
ــركة العامة لنقل الطاقة  الش
الوسطى  املنطقة  الكهربائية 
عريبي.متكنت  ــاض  ري املهندس 
والفنية  ــية  الهندس ــالكات  امل
ــة املذكورة  ــركة العام في الش
ــغيل خط نقل الطاقة  من تش

ــط الفائق (  الكهربائية للضغ
تاجي - بسماية) ٤٠٠ ك.ف الول 
ــغ طوله (٨٧) كم،  مرة الذي يبل
وسيسهم هذا اخلط بتصريف 

ــة الثالثة حملطة  ــال املرحل احم
ــا  ومب ــتثمارية  االس ــماية  بس
يضمن زيادة الطاقة املستهلكة 
ــة بغداد،الى جانب  في محافظ

ــريان  س ــتويات  مس ــني  حتس
ــرخ وزيادة  ــال ملناطق الك االحم
ساعات التجهيز وزيادة وثوقية 
معاون  ــيد  الس املنظومة.واكد 
ــا  مالكاتن ان  ــام،  الع ــر  املدي
تعرضت لعدة مضايقات خالل 
ــل منها ان اخلط  عملية التاهي
مير باراضي اهلية زراعية، اضافة 
ــض ابراج النقل  الى تفجير بع
ولكن الدور الكبير للسيد قائد 
ــرا  ــداد كان حاض ــات بغ عملي
ــاح هذه  واجن ــاز  باجن ــع  واضطل
ــرض هيبة  ــن خالل ف املهمة م
ــاز اعمال  ــال اجن ــون واكم القان

اخلط .

بغداد / البينة الجديدة

ــرة االعمار  ــراف ومتابعة وزي بإش
ــة  العام ــات  والبلدي ــكان  واالس
ــو  ــة نازنني محمد وس املهندس
ــوزارة مراحل متقدمة  حققت ال
من تنفيذ مشروع بناية مديرية 
طرق املرور السريع في بغداد، عن 
ــور العامة  ــركة املنص ــق ش طري
ــي، لصالح  املبان دائرة  ــراف  وإش
ــور التابعات  ــرة الطرق واجلس دائ
ــبة اجناز بلغت نحو  للوزارة بنس
ــروع الكلية  ٨١٪. مساحة املش

ــث يحتوي  ــغ (٥٩٦٠) م٢، حي تبل
ــم ثالثة  ــة تض على بناية رئيس
ــات خدمية  ــق وخمس بناي طواب
ــاماً تلبي  ــاً ومكاتب واقس وغرف
البناية، مع مجاميع  احتياجات 
ــق. واالعمال  ــكل طاب ــة ل صحي
ــواب  االب ــع  بتصني ــتمرة  مس
ــبكات  ــال ش ــبابيك واعم والش
اجملاري والتأسيسات الكهربائية 
ــق  تطبي و  ــة،  اخلدمي ــة  لألبني
االرضيات باملرمر للطابق االرضي، 
و  ــة  الثانوي ــقوف  الس ــال  واعم
و  ــر  باملرم ــات  الواجه ــف  تغلي

تغليف اجلدران بالزجاج.

بغداد / البينة الجديدة
ــررت وزارة التربية ان تكون  ق
امتحانات التالميذ والطلبة 
ــنة  املؤجلني في نصف الس
للعام الدراسي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ 
اعتباراً من يوم األحد املوافق 

الـ٢٥ من شهر نيسان اجلاري 
. وذكر بيان للوزارة ان املديرية 
العامة للتقومي واالمتحانات 
ــزم  يُل ــاً  تعميم ــدرت  أص
للتربية  ــة  العام ــات  املديري
ــة / عدا  ــي احملافظات كاف ف

ــراء  ــتان ، باج ــم كردس إقلي
امتحانات التالميذ والطلبة 
ــنة  املؤجلني في نصف الس
الـ٢٥  ــادف  املص ــد  األح يوم 
اجلاري  ــان  نيس ــهر  ــن ش م
وتستمر لغاية يوم اخلميس 

ــه ،  ــهر نفس الـ٢٩ من الش
ــك على  ــر ذل ــى ان ال يؤث عل
ــية وال  ــام الدراس ــير األي س
ــاله  أع ــان  االمتح ــمل  يش
ــات كونهم  ــة الكورس طلب

مشمولني بنظام اإلعادة .
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البينة الجديدة/ حمودي عب غريب
ــالم والتعايش السلمي  ــل الس قام  وفد منظمة رس
برئاسة الشيخ طالب الزبيدي رئيس املنظمة بزيارة ( 
كنيسة مار كوركيس)  وذلك من اجل توطيد و تقوية 
ــات واألديان  ــني اجملتمع ــات االخوية ب ــر. العالق االواص
ــي خميس) راعي  ــاف  والتقى الوفد باالب (هان واالطي
ــد قائال:  ان  ــدي رئيس الوف ــدث الزبي ــة .. وحت الكنيس
ــعب  ــلم وكل أطياف الش ــيحي واملس املكونني املس
العراقي جزء واحد ال يتجزأ من العراق منذ القدم وهذه 
ــة االزلية  ــودة العالقات احلميمي ــي مبثابة ع الزيارة ه
وتقويتها مجددا ...وبعد ذلك قام االب ( راعي الكنيسة 
ــيحية بشكل عام  ــرح مفصل عن الديانة املس ) بش
ــكره للوفد  وفي ختام هذا اللقاء االخوي  قدم االب ش

لزيارته هذه متمنيا للعراق النصر واالزدهار والسالم.

ــالة استغاثة من املواطن  تلقت ( البينة اجلديدة) رس
ــعد جواد عبد) والذي احيل السباب صحية الى  ( س
ــة ومت ترويج معاملة لهذا  ــد اثر جلطة دماغي التقاع
ــهر ويراجع دائرة  ــرور ش ــروه انه بعد م ــرض فأخب الغ
ــع التقاعد  ــداد وعندما راج ــد العامة في بغ التقاع
ــد بابل وبالفعل  ــروه مبراجعة دائرة تقاع العامة اخب
ــم وتاريخ ثم اتضح الحقا بان املعاملة غير  زودوه برق
موجودة وقد مضى على هذه احلال ثالث سنوات و (6) 
ــد لديه خدمة ثم  ــهر من دون راتب بحجة التوج اش
ــر فقالوا له انه التوجد  قام بجمع اخلدمة مع التقري
لديه معاملة ويؤكد املواطن في رسالته ان هناك من 
ــية املعاملة من خارج  ــرض عليه دفع مبلغ لتمش ع
ــي  ــك اي مبلغ ألن وضعه املعيش ــرة لكنه الميل الدائ
ــد االخوة في دائرة تقاعد بابل  صعب جدا وهو يناش
ــه .. ( البينة اجلديدة)  ــية معاملت للوقوف معه ومتش
ــة قضية هذا املواطن  ــد من يعنيه األمر مبتابع تناش
ــر العاملني في  ــا واهللا اليضيع اج ــاد حلول له وايج

خدمة الناس .

ــدة البينة   ــرة حترير جري تعزي اس
الزميل  ــها  راس ــى  وعل ــدة  اجلدي
رئيس  التحرير (عبد الوهاب جبار) 
ــركة اور العامة مكتب بغداد  ش
ــركة  ــد موظفي  الش ــاة اح لوف
املغفور له (خالد غازي العبودي – 
ــائلني اهللا ان يتغمد  ابو حوراء) س
ــع رحمته  ــد الراحل بواس الفقي

ويسكنة  فسيح جناته .    

بغداد / البينة الجديدة
تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن 
ــات الصحية  ــف الزيارات امليدانية للمؤسس التميمي بتكثي
ــة  ــني بجائح ــة للمصاب ــة املقدم ــات الطبي ــة اخلدم ومتابع
ــاعدي مدير عام صحة  ــا أجرى الدكتور عبد الغني الس كورون
ــفاء ١٣ اخلاص بإنعاش  ــارة تفقدية الى مركز الش ــة زي الرصاف
ــوف على وضعهم  ــا وذلك لتفقد املرضى والوق اصابات كورون
ــن بردهات  ــى الراقدي ــى املرض ــاعدي عل ــع الس الصحي.واطل
ــع  ــة والوض ــوالت العالجي ــى البروتوك ــوف عل ــاش للوق االنع
الصحي ومراحل شفائهم واخلدمات الفندقية املقدمة. واوعز 
ــريرية للمركز وتوسعة ردهات  ــعة الس ــاعدي بزيادة الس الس
ــي وجتهيزها بأحدث االجهزة الطبية. مؤكدا  االنعاش التنفس
على بذل املزيد من اجلهود للحد من انتشار الوباء وعلى اهمية 
ــراءات الوقائية املتمثلة  ــات الصحية واالج ــزام بالتعليم االلت
ــام والتعقيم والتباعد االجتماعي للحفاظ على  بإرتداء الكم

سالمتهم وسالمة األخرين.
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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  

¥y˝–€bi@’‹»nm@ÚÓ„bΩäi@Új€b�fl@NN@àÓ–‰n€a@åÓy@Ú„ãaÏΩa@fiÏÅÖ@Ü»i
pb„böÓ–€a@ä�Å@Âfl@ÖaÜÃiÎ@ıaäflbç@lÏ‰u@’üb‰fl@Ô‡zÓç@fiÏzÿfl@Üç@Z@ÖâaÏΩa

Êb��Ω5€a@›��y@›��j”@·���nÓç@Ú��ÓmbflÏ‹»Ωa@·ˆaä¶a@ÊÏ��„b”@äÌä∑@ÚÓibÓ‰€a@Âfl¸a

ــة واملياه  ــة الزراع ــس جلن ــب رئي ــا نائ دع

النيابية، منصور البعيجي، امس راألربعاء، 

وزارة املالية الى االسرع بصرف مستحقات 

ــليمهم حقوقهم املتأخرة  الفالحني وتس

ــبب عدم اقرار املوازنة  منذ وقت طويل بس

ــاكل  ــا من مش ــي ومارافقه ــام املاض للع

ــى  ــي ادت ال ــا الت ــة كورون ــبب جائح بس

ــذي ادى الى  ــعار النفط االمر ال هبوط اس

ــليم مستحقات الفالحني .وقال  عدم تس

ــني مت  ــتحقات الفالح ــي ، إن مس البعيج

تضمينها في موازنة العام احلالي واليوجد 

سبب لتعطيلها اكثر خصوصا بعد ان مت 

ــر املوازنة بجريدة الوقائع ودخلت حيز  نش

ــات وزارة املالية،  ــب تصريح التنفيذ حس

لذلك يجب ان تصرف هذه احلقوق املتأخرة 

ــرع وقت. وأضاف، أن صرف  للفالحني بأس

ــت منة من  ــني ليس ــتحقات الفالح مس

احد وامنا حقوقهم وواجب على احلكومة 

ــا  ــتحقاتهم خصوص ــلمهم مس ان تس

ــم من  ــلموا محاصيله ــني س وان الفالح

ــى وزارة التجارة وهم  ــعير ال احلنطة والش

يعانون منذ اكثر من عام عدم استالمهم 

ــبب عدم اقرار  ــتحقاتهم املالية بس مس

ــذاك  ــط ان ــعار النف ــوط اس ــة وهب املوازن

بسبب جائحة كورونا، مشددا لذلك يجب 

ــف الكبير  ــار هذا احلي ــذ بعني االعتب االخ

ــالح العراقي  ــق الف ــى عات ــع عل ــذي وق ال

ــة. ــتحقاتة املالي ــرف مس ــراع بص واالس

ــي، أن الفالح العراقي ينتظر  وبني البعيج

الدعم من احلكومة ووزارة الزراعة من اجل 

ــذي يعتبر  ــاع الزراعي ال ــوض بالقط النه

ــذي اليقل اهمية  ــم القطاعات وال من اه

ــد، خصوصا  ــاع النفطي بالبل ــن القط ع

ــاع الزراعي غطى  ــج احمللي للقط وان املنت

االسواق احمللية لذلك نأمل من وزارة املالية 

ــرع  ــتحقات الفالحني باس ان تصرف مس

ــق الفالح العراقي  ــت ممكن انصافا بح وق

الذي عانى وغنب كثيرا.

بغداد /
حددت وزارة املوارد املائية، امس األربعاء، موعد املباشرة 
مبشروع سد مكحول، وفيما بينت أن السد سيضيف 
ــب، فضالً  ــارات متر مكع ــعة خزنية بحدود ٣ ملي س
ــد  ــارت إلى أن الس ــن توفير ٢٠ ألف فرصة عمل، أش ع
ــداد من خطر  ــامراء وبغ ــق جنوب س ــيحمي مناط س
ــم الوزارة علي راضي  الفيضانات.  وقال املتحدث باس
ــد مكحول سيباشر العمل به مطلع  ، إن مشروع س
ــى جميع األمور  ــد أن متَّ احلصول عل ــهر املقبل بع الش
اإلدارية بإدراج املشروع من قبل وزارة التخطيط ضمن 
ــروع يحظى بدعم  موازنة عام ٢٠٢١، الفتاً إلى إن املش
ــر من قبل رئيس الوزراء ووزير التخطيط.وأضاف  مباش
ــاريع اخلزنية  ــد مكحول يعد من املش ــروع س أن مش
ــدود ٣ مليارات  ــعة خزنية بح ــيضيف س حيث انه س
متر مكعب الى السعة اخلزنية ملنظومة املوارد املائية 
في العراق، فضالً عن توليد الطاقة الكهربائية، مبيناً 
ــيحقق فرص عمل تتجاوز الـ ٢٠ الف  ــروع س ان املش
ــاحات الزراعية  ــع باملس ــى التوس ــة ، اضافة ال فرص
خصوصاً في محافظتي صالح الدين وكركوك، مبيناً 
أن موقعه مهم كونه على نهر دجلة بعد التقاء الزاب 
ــن ١٠ كيلومترات ممكن ان  ــافة اقل م بندر بحدود مس
ــا جانب  ــزة ويدخل فيه ــياحية ممي ــون منطقة س تك
ــاحته بحدود اكثر من  ــياحة واالستثمار ألن مس الس

٢٢٥ أو ٢٢٧ كيلو متراً مربعاً.

ــعار املواد الغذائية  ــار الى أن أس وأش

ــب ، وال توجد  ــرض والطل تخضع للع

ــواد التي  ــة على امل ــعيرة جمركي تس

ــتيراد،  ــن طريق االس ــل للبالد ع تدخ

ــة مت االكتفاء  ــواد غذائي ــاك م وأن هن

ــاً ومتَّ وضعها في الرزنامة  منها محلي

ــن طريق  ــل ع ــا تدخ ــة لكنه الزراعي

التهريب، موضحاً أن األسعار كيفية 

ــود تعريفة جمركية  ــبب عدم وج بس

ــن خارج  ــة م ــات القادم ــى املنتج عل

ــو كانت هناك  ــع النايف، ل العراق.وتاب

ــي  ــواد الت ــى امل ــة عل ــة جمركي تعرف

ــكان باالمكان  ــراق ل ــى الع ــل ال تدخ

ــعر  رفع التعرفة اجلمركية ليصبح س

املنتج املستورد عالياً ، وهو ما يشجع 

ــج احمللي،  ــى اقتناء املنت ــني ال املواطن

ــي من اخلارج حالياً  الفتاً الى أن ما يأت

ــعراً ألن دول اجلوار تدعم  يكون أقل س

ــر العملة  ــل توفي ــا من أج منتجاته

الصعبة.واستطرد، انه حتى لو وضعت 

وزارة الزراعة تسعيرة كما حصل ذلك 

ــعيرته  ــع بيض املائدة الذي متَّت تس م

ــاب الدواجن، إالَّ أن  ــاق مع أصح باالتف

ــت الزامية بل  ــعيرة ليس ــذه التس ه

تتم بالتفاهم، ولو كانت هناك عالوي 

تابعة للوزارة لفرضت الوزارة تسعيرة 

يومية على املواد الغذائية، مؤكداً أنه 

ــزة األمنية فرض  ــع األجه ــس بوس لي

ــواق العراق ألن  ــة على جميع أس رقاب

ــة وحتتاج إلى قانون  هذه مهمة صعب

لتفعيلها، وأن الطرف املسيطر حالياً 

ــب الذين يفرضون  هم أصحاب املكات

ــني. ودعا النايف  ــعار على البقال األس

ــالوي اخلضراوات  ــازر وع ــى إعادة اجمل ال

ــا مراقبة  ــنى له ل وزارة الزراعة ليتس

السوق.

ــي،  األمن ــالم  اإلع ــة  خلي ــت  اعلن
العمليات  ــج  نتائ ــاء،  االربع ــس  ام
ــة بغداد  ــي العاصم ــكرية ف العس
ــت ، ان  ــوى. اخللية قال ــى ونين وديال
ــادة عمليات  ــتركة من قي قوة مش
بغداد نفذت واجب تفتيش في عدة 
ــؤوليتها  ــن قاطع مس مناطق ضم
ــض على متهمني  حيث القت القب
ــة، كما ضبطت  ــواد مختلف وفق م
ــه  ــادق مختلف ــات و٤ بن ٧ مسدس
انواع واعتدة مختلفة ٢٠٢ اطالقه 
ــالت  ــة و٣ عج ــة مخالف و٢٠ عجل

ــاف البيان ان قوة  بدون لوحات.واض
ــوى خرجت  ــادة عمليات نين من قي
ــب تفتيش في وادي فضه بعد  بواج
ــتخبارتية بوجود  ورود معلومات اس
ــفة ومت العثور  كدس لعبوات الناس
ــفة وقنبرة هاون  على ٣٣ عبوة ناس
ــن  ــوة م ــع ان ق ــار ١٢٠ ملم.وتاب عي
قيادة عمليات ديالى باشرت بواجب 
ــاتني  ــي بس ف ــش  وتفتي ــة  مداهم
ــور على عبوة  ــث مت العث بابالن، حي
ناسفة على شكل جلكان سعة ٥ 
ــر مملوء مبادة C٤ وقنبرة هاون عيار  لت
ــم و٤ قنابر هاون عيار ٦٠ ملم  ٨٢ مل

وفتيل تفجير بطول ١٠ متر.

ــاء  ــة الوف ــس حرك ــف رئي كش
ــب عدنان الزرفي،  العراقية النائ
ــات  عن تفاصيل اجتماع الرئاس
ــي  ف ــل  الكت ــاء  ورؤس ــالث  الث
ــوزراء مصطفى  ال مكتب رئيس 
ان  ــي،  الزرف ــال  الكاظمي.وق
ــوزراء مصطفى  ــس ال ــوة رئي دع
ــالث  الث ــات  للرئاس ــي  الكاظم
ورؤساء الكتل السياسية ملأدبة 
ــن التقاليد  ــي جزء م األفطار ه
ــدا ان االجواء  ــة، مؤك الرمضاني

ــائدة في  ــت س ــة كان الرمضاني
ــاك  هن ان  ــاف،  االجتماع.واض
ــة طرحت خالل  ــث جانبي احادي
االجتماع ولم يطرح أي مشروع 
ــابق من  ــي. وفي وقت س سياس
ــتضاف  ــس االول الثالثاء، اس ام
ــس الوزراء مصطفى  رئيس مجل
الكاظمي، الرئاسات وقادة الكتل 
ــار رمضانية.وقال  في مأدبة إفط
املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
ــتضاف  ــوزراء إن الكاظمي اس ال
الرئاسات وقادة الكتل في مأدبة 

إفطار رمضانية.

ــير بآلية تنفيذ  ــات للس ــاف أن هناك ٣ مقترح واض

ــابات  موازنة العام املقبل، اولها اعتماد بيانات وحس

ــن املقترح  ــا تضم ــة ٢٠٢٢، بينم ــة ٢٠٢١ ملوازن موازن

ــنوات الثالث  ــة هذا العام للس ــي اعتماد موازن الثان

املقبلة وهو رأي مقدم من نواب وكتل سياسية.وتابع 

ــرح الثالث هو اعتماد الية ١ / ١٢ في الصرف  ان املقت

ــة باالعتماد على  ــون االدارة املالي ــاً بتنفيذ قان التزام

ــون املوازنة  ــريع قان ــة  ٢٠٢١ في حال تعذر تش موازن

ــبب كان. في وقت أكد النائب عن حتالف  ٢٠٢٢ ألي س

ــس األربعاء، عزم مجلس  ــح فاضل الفتالوي، ام الفت

ــتجواب أمني بغداد  ــع تواقيع نيابية الس النواب جم

ــدم تأهيل  ــبب ع ــال الفتالوي، إن س ــن. وق ــالء مع ع

ــة بغداد ومناطقها األثرية يعود إلى  مداخل العاصم

ــدم وجود إدارة حقيقية للعمل، الفتاً إلى  اإلهمال وع

إن أموال جباية املرأب لو استخدمت بشكل صحيح 

ــرى ولكانت بغداد برونق  ــت إلى الضرائب األخ ألضاف

ــتغرب الفتالوي  ــا هي عليه حالياً .واس مختلف عمَّ

ــة البابا  ــة بغداد خالل زيارة قداس ــتنفار امان من اس

ــاء الطرق، ما يدل على  ــيس الى العراق و إكس فرنس

ــاً أن مجلس  ــتغلة، مبين ــات غير مس ــود إمكاني وج

ــتجواب  ــى جمع تواقيع نيابية الس ــواب عازم عل الن

أمني بغداد عالء معن باعتباره حقاً دستورياً. وأضاف 

ــيكون على خلفيَّة التقصير في  ــتجواب س أن االس

ــاً أن  ــة، موضح ــات اإلدراي ــات واالخفاق ــدمي اخلدم تق

ــاحات خضراء  العاصمة تفتقر لوجود متنزهات وس

تكاد تكون معدومة في الكثير من املناطق.

ــة  ــاع النيابية تقدمي طلب الى رئاس ــن والدف ــزم جلنة االم تعت
ــم املعلوماتية على جدول  ــل ادراج قانون جرائ ــان من اج البرمل
ــدة ان القانون  ــة، مؤك ــات املقبل ــال البرملان خالل اجللس أعم
ــهدها  ــزاز االلكتروني التي نش ــيحد كثيرا من حاالت االبت س
ــي في تصريحات  ــعران االعاجيب يوميا.وقال عضو اللجنة س
ــر القانون قبل  ــة مصرون على متري ــة إن أعضاء اللجن صحفي
ــه بصفته قانوناً  انتهاء املهلة التي وضعها البرملان حلل نفس
ــدف من  ــي، أن اله ــاف االعاجيب ــن ترحيلهوأض ــا ال ميك مهم
ــزاز االلكتروني التي  ــريع القانون القضاء على حاالت االبت تش
ــجل يوميا ارتفاعاً في اعدادها ونسبها نتيجة عدم وجود  تس
ــب اجلناة. وأوضح، أن ”القانون سيحد من االبتزاز  قانون يحاس
ــات الصارمة التي تضمنها القانون فضال  االلكتروني بالعقوب
ــه، مؤكداً ان  ــكل لتطبيق ــاء محكمة خاصة ستش عن إنش

”القانون لن ميس احلريات مطلقا.

اعلنت مديرية التعليم املهني امس االربعاء، ان وزارة الزراعة قررت منح أراض 
زراعية الى خريجي الفرع الزراعي في التعليم املهني.وذكرت املديرية إن قرار 
ــاء على مخاطبات واجتماعات  ــح اراض خلريجي التعليم املهني جاء بن من
ــة للتعليم املهني مع وزارة الزراعة  ــن قبل جلان مركزية من املديرية العام م
وذلك لتشجيع واستقطاب اكبر عدد ممكن من خريجي الدراسة املتوسطة 
ــة في الفرع الزراعي وتأهيلهم إلنشاء مشاريع خاصة صغيرة  الى الدراس
ــوف تتولى تخصيص  ــل لهم. وأكدت ان وزارة الزراعة س ــر فرص العم وتوفي
ــة ذات احلصة املائية خلريجي التعليم  ــع االراضي الزراعية والصحراوي وتوزي

املهني في الفرع الزراعي وكذلك العاطلني عن العمل.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /
ــه  ــس الوزراء بتخويل رئيس ــار قرار مجل اث
ــن في بعض  ــى الكاظمي، بالطع مصطف
ــن أعضاء  ــاض عدد م ــة، امتع ــود املوازن بن
ــذي راى  ــي الوقت ال ــواب، فف ــس الن مجل
ــة النيابية صعوبة اجراء  فيه عضو باملالي
ــواد املوازنة نظرا  ــة في م ــالت جوهري تعدي
ــر آخر رغبة احلكومة  حلراجة الوقت ، اعتب
في الطعن باملوازنة بانه مؤشر خطير وغير 

ايجابي.
عضو اللجنة املالية النيابية شيروان ميرزا، 
ــي اجراء تعديالت  ــك صعوبة ف راى ان هنال
ــي حال الطعن بها من  جوهرية باملوازنة ف
قبل احلكومة نتيجة حلراجة الوقت ونحن 

في نهاية شهر نيسان.
ــس الوزراء خول رئيس  وقال ميرزا ، ان مجل
ــى الكاظمي في الطعن  احلكومة مصطف
ــتوري  ــة، وهو حق دس ــود املوازن ــض بن ببع

ــلطة التنفيذية في  ــي لرئيس الس وقانون
ــاء مالية  ــت هنالك اعب ــن بحال كان الطع
ضمن املوازنة على احلكومة بسبب إجراءات 
قام بها مجلس النواب ضمن مراحل تشريع 
املوازنة، مبينا ان اي تعديالت ستجرى على 
املوازنة معناه ظهور مطالبات في تعديالت 
ــواد التي  ــي تأخير تفعيل امل ــرى ما يعن اخ

سيتم الطعن بها من املوازنة.
ــوم نقترب من نهاية  ــاف ميرزا، اننا الي واض
ــان ما يعني ان اجراء تعديالت  ــهر نيس ش
ــن ثم  ــة وم ــى املوازن ــة عل ــدة جوهري جدي
ــمية وبعدها تباشر  ــرها باجلريدة الرس نش
ــر صعب، الفتا  ــا هو ام ــة بتنفيذه احلكوم
ــي حال كانت هنالك  ــى انه من املمكن ف ال
ــى تصحيح  ــل ان نذهب ال ــة للتعدي حاج
ــي بعض  ــي حصلت ف ــاء الت ــط االخط فق
ــرت في جريدة الوقائع في  األرقام التي نش

خلل حصل ال نعتقد انه مت بتعمد.
عضو جلنة االقتصاد واالستثمار البرملانية 

ــار الى ان التأخير  ــب مازن الفيلي، اش النائ
ــة لن يصب في  ــذ املوازنة االحتادي في تنفي
مصلحة اجلميع. وقال الفيلي ، ان مجلس 
ــوزراء خول رئيس مجلس الوزراء بالطعن  ال
ــذه االجراءات  ــة وه ــود املوازن ــي بعض بن ف
ــذ املوازنة التي  ــتعمل على تأخير تنفي س
هي باالصل تاخرت طويال لدى احلكومة ثم 
ــات داخل مجلس  ــا حوارات ونقاش تبعته
ــني التصويت  ــرة طويلة الى ح ــواب لفت الن
ــر  ــذا التأخي ــي، ان ه ــاف الفيل عليها.وأض
ــب في مصلحة  ــي تنفيذ املوازنة لن يص ف
ــكاليات كبيرة في هذا االمر.  اجلميع، واإلش
ــن حتالف  ــد النائب ع ــد اك ــن جانبه فق م
سائرون رياض املسعودي، ان رغبة احلكومة 
ــة، أمام  ــواد املوازن ــض م ــن ببع ــي الطع ف
ــر غير صحي  ــة هو مؤش ــة االحتادي احملكم
ــعودي ، انه  وخطير وغير ايجابي.وقال املس
ــتور، فان  ــادة ٨٠ رابعا من الدس ــب امل مبوج
ــات هو مجلس  ــداد املوازن ــؤول عن إع املس

ــس النواب فهو واضح  الوزراء، اما دور مجل
ــق املوازنة و  ــادة ٦٢ ثانيا وهي تصدي ــي امل ف
ــام مجلس  ــة، مبينا ان قي ــة املناقل عملي
ــات املوازنة من  ــض نفق ــواب في تخفي الن
١٦٤ تريليون دينار الى ١٢٩ تريليون دينار أثار 
حفيظة احلكومة وهي تسعى لتوسعة ما 

يعرف باالقتراض الداخلي واخلارجي.
ــة احلكومة في  ــعودي، ان رغب واضاف املس
ــواد املوازنة، امام احملكمة  الطعن ببعض م
ــال مالحظات جوهرية الى  االحتادية او إرس
ــر غير  ــكل مؤش ــواب، سيش ــس الن مجل
صحي وخطير وغير ايجابي ويطعن بعمل 
ــة ومجلس النواب، خصوصا  اللجنة املالي
ــهر ولم  ــى منها اربعة اش ــة مض ان املوازن
ــهر منها، الفتا الى ان  يتبقى اال ثمانية أش
مانراه مناسبا ان متضي احلكومة في تنفيذ 
ــار ان دور مجلس النواب  املوازنة، على اعتب
ــض النفقات وتعزيز  ــح في تخفي كان واض

االيرادات، وكل مايخدم املصالح العليا.
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ــادة  ــول بقي ــو ليفرب ــل العب أرس
ــون،  هندرس ــوردان  ج ــد  القائ
ــالك النادي،  ــالة قوية إلى م رس
ــل النادي  ــأن خططهم جلع بش
ــوبر  ــني لدوري الس ــن املؤسس م

األوروبي.
ــت  وترين ــون،  هندرس ــب  وكت
ــس  وجيم ــد،  أرنول ــندر  ألكس
ميلنر، وفيرجيل فان دايك، نفس 
ــوم الثالثاء  ــاء الي ــالة مس الرس
على مواقع التواصل االجتماعي 

اخلاصة بهم.

وحلق بهم كل من آندي روبرتسون، 
وأليسون بيكر، وتياجو ألكانتارا، 
ــز، ونيكو ويليامز،  وكورتيس جون
ــو، ودييجو جوتا،  وروبرتو فيرمين
ــي فينالدوم،  ــو جوميز، وجين وج
ونات فيليبس، وبني ديفيز، وأوزان 

كاباك، ومحمد صالح.
ــا  نحبه «ال  ــون:  الالعب ــب  وكت
ــذا موقفنا  ــا. ه ــد حدوثه وال نري
ــارة إلى دوري  ــي»، في إش اجلماع

السوبر األوروبي.
ــذا  ه ــاه  جت ــا  «التزامن ــوا:  وتابع
ــجعيه مطلق وغير  النادي ومش

ا». مشروط.. لن تسير وحدك أبدً

ــباب والرياضة الكابنت عدنان  أكد وزير الش
ــت تفصل العراق  ــال ان أمتارا قليلة بات درج
ــة  ــخة اخلامس ــتضافة النس ــن قرار اس ع
ــرين من بطولة اخلليج لكرة القدم.  والعش
وقال درجال في مؤمتر صحفي أقيم في مقر 
ــقاء  ــوزارة: انه على تواصل دائم مع االش ال
ــس التعاون اخلليجي ومع حمد بن  في مجل
ــاد اخلليجي لكرة القدم  خليفة رئيس االحت
ــتمر بقرب اعالن  ــل هذا التواصل املس وتكل
ــة املقبلة،  ــا الحتضان البطول البصرة ارض

ــرا لدى املكتب  ــا ان هناك ارتياحا كبي مبين
ــى خلفية  ــاد اخلليجي عل ــذي لالحت التنفي
ــة بزيارة  ــل اللجنة املكلف ــة من قب التوصي
محافظة البصرة لتقييم ملفها. وأشار الى 
ــارة رفعت تقريرها  ــة املكلفة بالزي ان اللجن
ــة وتضمن  ــادات اخلليجي ــاء االحت ــى رؤس ال
ــن حتضيرات  ــاهدته م ــا ش ــام مل ــا الت الرض
ــى االخوة  ــائل اطمئنان إل ــل رس جيدة، متث
ــادات اخلليجية بأن العراق أكمل ما  في االحت
ــجلها الوفد  ــه، وأن املالحظات التي س علي
ــا ثقة تامة  ــات فنية عامة، ولن هي مالحظ

بإكمالها في الزيارة املقبلة.

صالح والعبو ليفربول يرفضون 
رسميا السوبر ليج

برييز: هدفنا إنقاذ كرة القدم.. 
وغري قلق من االنسحابات

NBA باريت يقود نيكس لهزيمة هورنيتس َّـ

فينجر: لم أندهش من االنهيار السريع للسوبر ليج

احتفاء أوروبي كبري بقرار األندية اإلنجليزية

ــت،  الكوي ــتضيف  تس
ــوم  الي ــي  العراق ــد  الوف
ــن رحلة  ــس، ضم اخلمي
ملف  ــم  لدع ــة  خليجي
ــرة  البص ــتضافة  اس

لبطولة خليجي ٢٥.
ــدر مطلع  ــف مص وكش
ــاص أن  ــح خ ــي تصري ف
ــم  ــي يض ــد العراق الوف
ــر  وزي ــال  درج ــان  عدن
ــة إلى  ــباب والرياض الش
ــعد العيداني  جانب أس
ــرة، وإياد  ــظ البص محاف
ــة  الهيئ ــس  رئي ــان  بني
الكرة  الحتاد  التطبيعية 

العراقي.
ــد العراقي  ــد أن الوف وأك
ــد  عب ــع  م ــيجتمع  س
ــر  ــري وزي ــن املطي الرحم

ــة  الدول ــر  ووزي ــالم  اإلع
ــباب،  الش ــؤون  لش
والشيخ أحمد اليوسف 
رئيس مجلس  ــاح  الصب
ــي  الكويت ــاد  االحت إدارة 
زيارة  القدم.وتأتي  ــرة  لك
الوفد العراقي للحصول 
ــوب  ــم املطل ــى الدع عل
ــل الكويت، مللف  من قب
ــراق  الع ــتضافة  اس

ملنافسات خليجي ٢٥.
ــي  ــاد الكويت ــد االحت وأع
بقيادة اليوسف، برنامج 
للوفد  حافل  ــتقبال  اس
ــن  ــي، الذي أحس العراق
ــب  منتخ ــتقبال  اس
املباراة  ــالل  خ ــت  الكوي
ــي  الت ــرة  األخي ــة  الودي
ــود  جمعت األزرق مع أس
ــرة  ــي البص ــن ف الرافدي
ــون الثانى/يناير  ــي كان ف

املاضي
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نبض الشارع

خالد جاسم

ــتعل مواقع التواصل   ــارع الرياضي كما تش ــغل الش  *بني احلني واالخر ينش
ــي حالة اإلنذار  ــي القطاع الرياض ــؤولني ف ــي  ويدخل معظم املس االجتماع
ــل من  ــدورة كأس اخلليج قد انتش ــراق ل ــتضافة الع ــوى ألن ملف اس القص
ــي ملالعب البصرة  ــة التجريب والتفتيش امليدان ــوف التأجيل ودخل مرحل رف
ــيناريو مكرر وممل عايشناه منذ عام ٢٠١٣  ــآتها وبناها التحتية في س ومنش
ــاء احتادات  ــرى في اجتماع رؤس ــا يتذكر ما ج ــا هذا , وكلن ــا الى يومن تقريب
ــة البحرينية  ــون ) في العاصم ــدق ( ريتز كارلت ــدم اخلليجية في فن ــرة الق ك
ــر من متوز عام ٢٠١٣  ــاعات متأخرة من ليلة الثالث عش املنامة وانتهى في س
ــود رئيس احتاد  ــاع الذي مثلنا فيه ناجح حم ــتذكر هذا االجتم , وعندما اس
ــاس  ــهير قد وضع احلجر األس ــل اخلليجي الش الكرة عامذاك فألن املسلس
ــتضافة العراقية منذ ذلك التاريخ  في حلقات التأجيل والترحيل مللف االس
ــى وجه التحديد إذ قرر اجملتمعون منح مدينة البصرة مهلة كانت أقل من  عل
ــتضافة خليجي ٢٢  , وصدر  ــل إعالن جاهزيتها التامة الس ــهور ألج ثالثة ش
ــاورات طويلة امتدت ألكثر من ٣ ساعات، وحصل اعتراض من  القرار بعد مش
اجلانب العراقي خالل مناقشة توصيات جلنة التفتيش اخلليجية التي قامت 
بزيارات متكررة إلى البصرة ودونت مالحظاتها عن امللف العراقي الذي تضمن 
قصورا من جانب البنية التحتية واحلالة األمنية التي يشهدها العراق ، األمر 
الذي نتج عنه منحنا مهلة زمنية قبل ٢ تشرين األول عام  ٢٠١٣, كما تناول 
ــخة  ــم العقبات التي تعترض ضمان النجاح التنظيمي للنس اجملتمعون أه
ــرين من البطولة، واستمعوا إلى شرح رئيس جلنة املهندسني  الثانية والعش
ــار إلى املدة  ــواري، وهو الذي أش ــة التفتيش القطري غامن الك ــة للجن التابع
ــآت اخلاصة مبالعب  ــة للمنش ــزات الكامل ــي تتطلبها التجهي ــة الت الزمني
ــال إن العراق لم يكن  ــن االحتاد العراقي لكرة القدم قائ ــة واملعتمدة م البطول
ــة احلال وضع اخلليجيون  ــآت حتى هذه اللحظة. وبطبيع جاهزا بتلك املنش
شروطا عدة أمام العراق وعليه توفيرها قبل انتهاء املدة احملددة وتلتها زيارات 
ــناد مهمة تنظيم  ــتقر األمور في ما بعد باس ــية للبصرة قبل أن تس تفتيش
ــود تاريخه ألكثر من  ــهد الذي يع ــعوديني. هذا املش احلدث اخلليجي الى الس
ــة اخلليجية وتتقافز  ــدة مع اقتراب موعد البطول ــبعة أعوام جتدد مرات ع س
ــف البطولة  ــا تقدمنا بطلب تضيي ــب جدا عندم ــا صور األمس القري أمامن
ــتضافة للنسخ التالية من  وكيف واجهت حملتنا الرياضية في طلب االس
ــقاء اخلليجيني أنفسهم برغم تصريحات  احلدث  اعتراضات عديدة من األش
بعضهم االيجابية والوعود املؤكدة لنا من بعضهم االخر قبل أن ينعقد كل 
اجتماع لرؤساء احتادات الكرة اخلليجية وهم أصحاب الصالحية والقرار في 
ــناد االستضافة  ــتضافة من عدمها إذ كانت القرارات تقضي بإس تقرير االس
ــطب حق االستضافة العراقية حتت بند احلالة األمنية غير  الى دول أخرى وش
ــتقرة حينا وعدم جاهزية امللف وتلبيته املتطلبات الضرورية في معظم  املس
ــان . الزيارة األخيرة لوفد التفتيش اخلليجي الى البصرة وأعقبتها زيارة  األحي
ــتنفار  ــه على مراحل تنفيذ ملعب امليناء واس ــس مجلس الوزراء واطالع رئي
ــص املتبقية مع  ــرات والنواق ــي احملافظة الكمال الثغ ــزة احلكومية ف األجه
ــكل مفصال  ــن وفد التفتيش تكاد تش ــربت ع ــرات املتفائلة التي تس املؤش
مهما في اجتاه تتويج الصبر العراقي الطويل في كسب حق االستضافة وهو 
ــادات الكرة اخلليجية  ــاء احت ــمه اال بعد انتهاء اجتماع رؤس أمر ال ميكن حس
ــي برغم حضور بعض  ــل، املوافق لـلـ ٢٦ احلال ــده يوم االثنني املقب ــع عق املزم
ــريبات بتأجيل انطالق البطولة اخلليجية الى الربع األول من عام ٢٠٢٢  التس
ــرب في الدوحة  ــني إقامة بطولة كاس الع ــارب الزمني بينها وب ــبب التق بس
وهي أهم بطولة مدرجة في منهاج االحتاد العربي لكرة القدم وظلت مهملة 
ــاض، والتقارب والصلح  ــاد العربي الذي مقره الري ــية متاما من االحت بل ومنس
ــناد  ــم عربي مطلق وإس ــر املرتكز على دع ــعودية وقط ــي بني الس السياس
ــرص على اقامة كاس العرب  في موعدها  ــل من االحتاد الدولي يجعل احل كام
ــية خليجيا وعربيا ومن ثم فإن ترحيل احلدث  ومكانها أمرا يقترب من القدس
ــب في كل األحوال لو  ــة ضرورية البد منها، وهي تص ــي مبثابة تضحي اخلليج
ــناد االستضافة للعراق في صالح ملف البصرة ألن  صدر القرار اخلليجي باس
الزمن املتبقى حتى انطالق احلدث لو استثمر بشكل صحيح وواقعي، كفيل 
ــة الكاملة خليجيا  ــابه درجة املقبولي بتعزيز تكامل امللف العراقي واكتس

ولن نقول درجة الكمال ولو في احلدود الدنيا .
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التعادل السلبي يحسم مواجهة القوة الجوية وتراكتور

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي 
ريال مدريد، أنه ال يشعر بالقلق 
ــض  بع ــحاب  انس ــاء  أنب ــن  م
ــاركة في دوري  األندية من املش

السوبر األوروبي.
ــات  تصريح ــي  ف ــز  بيري ــال  وق
ــروج  «خ ــب  ليكي ــة  لصحيف
ــوبر  ــة الس ــن بطول ــة م األندي
ــم  ل ــا،  قلقً ــت  لس ــي؟  األوروب
يتعرض أي ناد لضغوط، الوضع 
ــد  يري ــع  اجلمي ــة،  للغاي ــاد  ج

التوصل حلل».
ــوة بايرن  ــاف «نحتاج لدع وأض
ــان جيرمان  ــخ وباريس س ميون
ــب، متأكد  ــت املناس ــي الوق ف
ــا في  إلين ــينضمان  ــا س أنهم
ــم نتحدث  ل ــا  ــة، لكنن النهاي

معهما بعد».
ــد كرة  ــنا ض ــع «نحن لس وتاب
القدم، بل نريد إنقاذها، وإذا لم 
ا  ــيئًا، سنموت جميعً نفعل ش

بحلول عام ٢٠٢٤».
ــل  يتحم ــد  مدري ــال  «ري وأردف 
ــة لتغيير  ــؤولية التاريخي املس
ــي متوت  ــدم الت ــرة الق ــع ك واق
ا،  ــا جميعً ــطء، الوباء يدمرن بب

هدفنا إنقاذ كرة القدم».
ــك املال،  ــون لدي ــني يك وأمت «ح
ــن مع  ــار التضام ــك إظه ميكن
ــع  م ــا  اليويف ــن  لك ــع،  اجلمي
احتكاره، ال يريد تغيير أي شيء، 
ــه وكرة  ــع بامتيازات ــه يتمت ألن
ــتموت تدريجيًا، معنا  القدم س
ــتحصل  ــرة س ــة الصغي األندي

على أموال أكبر».

ــتة  ــت األندية اإلجنليزية الس أعلن
انسحابها من دوري السوبر األوروبي 
ــاعة من  ــدم، ، بعد ٤٨ س لكرة الق
ــة،  االنفصالي ــابقة  املس ــالق  إط

ليصبح املشروع في مهب الريح.
وقوبل قرار األندية الستة باحتفاء 
كبير داخل اجملتمع الكروي اإلجنليزي 

وكذلك األوروبي.
ــيفرين رئيس  ــندر س ورحب ألكس
ــدم  الق ــرة  لك ــي  األوروب ــاد  االحت
ــا: «لقد  ــرار، مصرحً ــا»، بالق «يويف
ــا اآلن وأنا أعلم  ــى صفوفن عادوا إل
ــه ليس  ــر لتقدمي ــم الكثي أن لديه
ــط لبطوالتنا ولكن لكرة القدم  فق

األوروبية بأكملها».
ــيء املهم اآلن هو أن  وأضاف: «الش
ــاء الوحدة  ــد بن ــي قدما ونعي منض
ــت تتمتع بها اللعبة قبل  التي كان

ذلك».
ــع  مداف ــورت  الب ــك  إميري ــر  وعب
ــعادته  ــيتي، عن س ــتر س مانشس
ــن البطولة  ــحاب ناديه م بعد انس

اجلديدة.
ــد أن هناك  ــت أعتق ــا زل ــال: «م وق
ــي يجب  ــياء الت ــن األش ــر م الكثي
ــينها، ولكن هذه بالتأكيد لم  حتس
تكن الطريقة الصحيحة وأنا فخور 
ــل جماهير كرة  ــة رد فع ــدا برؤي ج

القدم في جميع أنحاء العالم».
ــس الوزراء البريطاني،  كما أثنى رئي
ــرار  ق ــى  عل ــون،  جونس ــس  بوري
ــا أعلن  ــب مب ــال: «أرح ــة، وق األندي
ــة.. هذه هي النتيجة  الليلة املاضي

ــرة القدم واجلماهير  الصحيحة لك
ــة واجملتمعات، في كل أنحاء  واألندي

البالد».
ــا مواصلة  ــون: «علين وتابع جونس

حماية رياضتنا الوطنية العزيزة».
وأكد جاري نيفيل مدافع مانشستر 
ــكاي  ــابق ومحلل س ــد الس يونايت
ــعوره باالرتياح، بعد  ــبورتس، ش س
هذا القرار، مشيرًا إلى أن كرة القدم 

كانت على شفا الفوضى.
ــون لدى بيريز  وقال نيفيل: «قد يك
ــون جنيه  ــا ١٠٠ ملي ــة قدره غرام
ــترليني (ضد مالك أندية الدوري  اس
ــتة) وآمل أن يكون بيريز  املمتاز الس
ــة كبيرة  ــى دفع غرام ــم عل أجبره
ــي بهم  ــل أن ينته ــحاب، آم لالنس

األمر يأكلون بعضهم بعضا».
ــم  مهاج ــر  لينيك ــاري  ج ــرح  وص
ــابق واملقدم  ــرا الس ــب إجنلت منتخ
ــد  «لق ــال  قائ ــا،  ــي حالي التلفزيون

استعدنا كرة القدم».

ــك فابريجاس  ــه سيس ــا وج فيم
ــابق، رسالة إلى  العب أرسنال الس
جماهير األندية، قائال: «أحسنتم يا 
مشجعي كرة القدم. هذه الرياضة 

اجلميلة ال شيء بدونكم».
ــطورة  ــش أس ــي داجللي ــال كين وق
ــجعون دائما  ــول: «كان املش ليفرب
ــيظلون جزءا ال يتجزأ من نادي  وس
ــاح عندما  ــعر باالرتي ــول. أش ليفرب

علمت بأن النادي استمع إليهم».
ــه من  ــحاب نادي ــدم انس ــم ع ورغ
البطولة، صرح جيرار بيكيه مدافع 
ــدم ملك  ــأن «كرة الق ــلونة، ب برش
ــن أي وقت  ــر. اليوم أكثر م اجلماهي

مضى».
ــنال  ــان رايت مهاجم أرس وكتب إي
ــم وما  ــن أنت ــروا م ــابق: «تذك الس

متثلونه!»

ــلبي مواجهة  حسم التعادل الس
ــور  ــي وتراكت ــة العراق ــوة اجلوي الق
ــاب اجلولة  ــي، ، حلس ــازي اإليران س
ــن اجملموعة الثانية لدوري  الثالثة م
ــارقة  ــدر الش ــيا. ويتص ــال آس أبط
ــد ٤ نقاط،  ــة برصي ــب اجملموع ترتي
ــل ٣ نقاط لتراكتور، ونقطتني  مقاب

لكل من باختاكور والقوة اجلوية.
وتقام اجلولة الرابعة من منافسات 
اجملموعة يوم اجلمعة، حيث يلتقي 
تراكتور مع القوة اجلوية، وباختاكور 

مع الشارقة.
ويتأهل إلى دور الـ١٦ صاحب املركز 
ــي كل مجموعة، إلى جانب  األول ف
ــل على املركز  ــل ٦ أندية حتص أفض

الثاني.
حاول القوة اجلوية في الشوط األول 
ــادي، لكنها  ــية حم عن طريق رأس
كانت ضعيفة، فيما سدد إبراهيم 

بايش كرة علت العارضة.
ــق  الفري ــاوالت  أخطرمح ــا  بينم
ــب  الالع ــدام  بأق ــاءت  ج ــي  اإليران
ــكان، ومرت كرته بجوار القائم  أش
ــادل  ــوط األول بالتع ــي الش لينته

السلبي.
ــيطرته على  وفرض القوة اجلوية س
ــل على عدة  ــوط الثاني وحص الش
ــار  ــه االنتص ــة كادت أن متنح فرص

األول في البطولة.
ــعيد كرة عرضية  ــامح س ومرر س
ــتتها  تباطأ حمادي بتنفيذها ليش
املدافع اإليراني، فيما سدد إبراهيم 

بايش كرة اصطدت باملدافع.
ــراس القوة  ــدى ح ــي املقابل تص ف
ــديدة  ــد طالب إلى تس ــة فه اجلوي

هائلة للمدافع علي رضا.
ــدرب القوة اجلوية عدد من  وأجرى م
التغييرات فزج كل من شريف عبد 
الكاظم ومحمد علي عبود بدال من 

علي محسن ومصطفى معن.
كما زج بجيفرسون وإحسان حداد 
بدال من حمادي أحمد ولؤي العاني، 
ــني  ــى دفعت ــرات عل ــرت التغيي وج
ــة للقوة  ــت أفضلية واضح ومنح

اجلوية.
ــرة بعد أن  ــم بايش ك ــدر إبراهي وأه
ــاع  ــة، وأض ــوق العارض ــددها ف س
ــهل الفرص بعد أن  جيفرسون أس
ــف املدافعني لكنه  ــرة خل تلقى ك

فقد توازنه ليسدد فوق العارضة.

 ٢٤ ــت  آر.جيه.باري ــجل  س
نقطة، ليقود فريقه نيويورك 
للفوز على شارلوت  نيكس 
ــس (٩٧/١٠٩)،  ضمن  هورنيت
السلة  دوري كرة  منافسات 

األمريكي للمحترفني.
نقطة،   ١٨ ــت  باري ــجل  وس
ــن  م ــث  الثال ــع  الرب ــالل  خ

ــن  م كل  ــاف  وأض ــاراة،  املب
ديريك روز وإميانويل كويكلي 
ــس  ــرز يولي ــة، وأح ١٧ نقط
 ١٦ ــوك  بول ــي  وريج ــدل  رن
نقطة، لكل منهما، لصالح 

نيكس.
ــق  فري ــز  قف ــوز  الف ــذا  وبه
نيكس للمركز اخلامس، في 
الشرقية، محققا  اجملموعة 

ــى  عل ــابع  الس ــاره  انتص
التوالي، وهي أطول سلسلة 
ــق، منذ أن  ــارات للفري انتص
ــارات  انتص ــة  ثماني ــق  حق
متتالية في آذار/مارس ٢٠١٤. 
في املقابل، سجل بي.جيه. 
واشنطن ٢٦ نقطة، وأضاف 
ــر ٢١ نقطة لفريق  تيري روزي

هورنيتس.

ــي اخملضرم،  ــدرب الفرنس ــش امل ــم ينده ل
ــة دوري  ــن انهيار بطول ــر، م ــني فينج آرس
ــم يؤمن  ــي، موضحا أنه ل ــوبر األوروب الس
ــر، في تصريحات  ــا مطلقا. وقال فينج به
ــبورت) القطرية «لم  ــي إن س ــبكة (ب لش

أندهش من عدم استمرارها طويال».
ــابق «لم أؤمن  ــنال الس وأضاف مدرب آرس
ــع، هذه  ــتتحول إلى واق ــا بأنها س مطلق
ــية  األساس ــادئ  املب ــل  تتجاه ــة  البطول
ــت هذا  ــي.. إذا جتاهل ــتحقاق الرياض لالس
ــوالت احمللية..  ــل البط ــب، فأنت تقت اجلان
ــر  ــذا األم ــل ه ــن لتقب ــم تك ــر ل اجلماهي
ــتة  مطلقا». وقررت أندية البرمييرليج الس
ــيتي وتشيلسي وليفربول  «مانشستر س
ــنال وتوتنهام هوتسبير ومانشستر  وآرس
ــة، بعد  ــحاب من البطول ــد» االنس يونايت
ــت  ــة وحكومية مورس ــوط جماهيري ضغ

عليها.
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طهران/ وكاالت / البينة الجديدة 
بعد يوم من إعالن احلرس الثوري اإليراني 
ــدس اجلنرال  ــد فيلق الق ــاة نائب قائ وف
محمد حجازي بنوبة قلبية، ذكرت امس 
ــة ووكاالت  ــوات إيراني ــاء وقن االول الثالث
ــواء محمد علي حق  ــاء محلية أن الل أنب
ــدس توفي بعد  ــادة فيلق الق ــني أحد ق ب
ــروس كورونا.وذكر التلفزيون  إصابته بفي
ــد علي حق بني  ــواء محم ــي أن الل اإليران
ــوريا، ومن  هو فاحت «نبل والزهراء» في س
ــوريا والعراق  املستشارين الكبار في س
ــات اإلرهابية إلى  ــارب التنظيم ــه ح وأن
جانب قائد فيلق القدس السابق اجلنرال 
ــي غارة  ــليماني الذي قتل ف ــم س قاس
ــون األول  ــر الثالث من كان ــة فج أميركي
ــارا لقائد  ــني كان مستش ــق ب ٢٠٢٠.وح
ــوري اإليراني  ــوات البرية للحرس الث الق
ــا وزنها في  ــة له ــخصية قيادي ــو ش وه

فيلق القدس وفي احلرس الثوري اإليراني.
إال أن إعالن وفاته بفيروس كورونا وهو أمر 
ــة  ــياقات ملتبس وارد، لكنه يأتي في س
ــت والصدفة. وفي ظل  ــن حيث التوقي م
ــإن أبواب  ــمي ف ــي الرس ــم اإليران التكت
ــة خاصة منذ  ــى مفتوح ــالت تبق التأوي
عملية اغتيال كبير علماء إيران النوويني 
ــن العام  ــري زاده في أب م ــن فخ محس
ــفت عن  املاضي وهي العملية التي كش
ــا بني املعلن واألمر  ثغرات أمنية وتناقض
على أرض الواقع.وتروج طهران باستمرار 
العالية  ــة وقدرتها  األمني لتحصيناتها 
على مواجهة األخطار والتهديدات، لكن 
ــة  ــفت عن هشاش حوادث متتالية كش
أمنية.  وأثار إعالن احلرس الثوري اإليراني 
عن وفاة نائب قائد فيلق القدس اجلنرال 
ــة قلبية تكهنات  ــد حجازي، بنوب محم
ــون تعرض  ــا أن حجازي قد يك ــن بينه م

ــراق في  ــوريا أو في الع ــال في س لالغتي
ــياق توترات قائمة خاصة بني طهران  س
ــرائيل.وكان اإلعالن عن وفاة حجازي  وإس
دون صخب كبير على خالف ما دأب عليه 
احلرس الثوري اإليراني خاصة حني يتعلق 
ــت التأويالت  ــاة قادة كبار.وذهب األمر بوف
ــى أن نائب قائد فيلق القدس قد يكون  إل
ــراق وهو ما  ــي الع ــوريا أو ف ــل في س قت
رجحه الصحفي اإليراني املعارض بهنام 
ــه «علينا أن  ــار إلى أن قلي بور، لكنه أش
ــا ورد في تغريدة  ــد قلي بور م ننتظر».وأيّ
ــل محمد إبراهيم  حملمد مهدي همت جن
ــابق في احلرس  ــر قيادي س همت واألخي
الثوري قتل في احلرب اإليرانية العراقية.

ــت إن محمد حجازي  ــدي هم وكتب مه
ــوف إثر  ــق القدس لم يت ــب قائد فيل نائ
ــة قلبية. وقال في تغريدة على موقع  نوب
ــذا اجلندي،  ــدي أعزيك به ــا قائ تويتر «ي

فهو ذهب فداءك، وأنا سأفتديك أيضا».
ونقلت وكاالت األنباء اإليرانية نبأ الوفاة 
بعبارات تبدأ بـ»استشهد اجلنرال محمد 
ــون مبجرد إعالن  حجازي...» وأطلق إيراني
ــتاغ  ــاة نائب قائد فيلق القدس هاش وف
«الشهيد محمد حجازي» وعبارة شهيد 
ال تطلق عادة إال على من يتم تصفيتهم 
ــارك خارجية.ووصف  ــي مع أو يقتلون ف
قائد هيئة األركان اإليرانية اللواء محمد 
ــهيد»،  ــان حجازي بـ»الش ــري في بي باق
ــدر عن  ــان نعي ص ــرد في بي ــا لم ي بينم
ــد األعلى اإليراني علي خامنئي ما  املرش
ــهيد>، فيما قال  ــة <ش ــير إلى كلم يش
اللواء حسني سالمي قائد احلرس الثوري 
اإليراني «الشهيد محمد حجازي انضم 
بشوق إلى القادة واملقاتلني الشهداء في 
ــاد واملقاومة  ــرات الصعبة من اجله الفت

ووفى بوعده هللا سبحانه وتعالى».  

ــس  واجملل ــة  احلكوم ــل  ح ــرى  وج
ــول من  ــر جت ــرض حظ ــي وفُ الوطن
اخلامسة  ــاء حتى  السادسة مس
ــادي  ــس التش ــي الرئي صباحا.ولق
ــم البالد  ــذي حك ــي ال ــس ديب إدري
ــا وكان حليفا  ــن ٣٠ عام ــر م ألكث
ــة ضد  ــي املعرك ــرب ف ــا للغ مهم
املتشددين اإلسالميني في أفريقيا، 
ــوات على  ــاء تفقده للق حتفه أثن
ــع املتمردين في  ــال م ــة القت جبه
ــمال.وقال برمينداو «املارشال  الش
ــى قيادة  ــو تول ــي إيتن ــس ديب إدري
ــي  ــال بطول ــالل قت ــات خ العملي
ــا، مثلما  ــن ليبي ــني م ــد إرهابي ض
ــرض فيها  ــي كل مرة تتع ــل ف فع
ــر  خلط ــة  اجلمهوري ــات  مؤسس
ــالل القتال وتوفي  داهم. أصيب خ
ــا».وزار ديبي  ــدى نقله إلى جنامين ل
ــرا ما ينضم جلنوده  الذي كان كثي
ــزي التمويه  ــاحات القتال ب في س
ــوات على جبهة  ــكري، الق العس
ــردون  ــدم متم ــد أن تق ــال بع القت
ــمالية  متمركزون عبر احلدود الش
ــرات  ــات الكيلومت ــا مئ ــي ليبي ف
ــوب العاصمة  ــوب ص ــاه اجلن باجت

ــل ديبي (٦٨ عاما) إلى  جنامينا.ووص
ــام ١٩٩٠ وهو  ــلطة في مترد ع الس
أحد أكثر الرؤساء األفارقة بقاء في 
ــدة محاوالت  ــلطة وجنا من ع الس
ــق وفاته  ــد تُعم ــرد وق ــالب ومت انق
وحلفائها.وعلى  ــاد  تش ــاكل  مش
ــهد اجليش  الصعيد الداخلي، يش
انقسامات بينما تكافح املعارضة 
ــم القمعي.أما  ــن احلك ــنوات م س
ــتأمل  ــد الدولي، فس على الصعي
فرنسا والواليات املتحدة أال تخرج 
ــة اإلرهاب  ــا في مكافح جهودهم

ــت باريس  ــارها اآلن. وقال ــن مس ع
ــجاعا» وإن  إنها فقدت «صديقا ش
ــرت «جنديا عظيما». ــاد خس تش

وأُعلنت وفاته غداة إعالنه فائزا في 
انتخابات رئاسية كانت ستمنحه 
فترة سادسة في السلطة. وقاطع 
ــه. خصوم ــم  معظ ــات  االنتخاب

ــتور  ــى وضع دس ــي عل ــل ديب وعم
ــيتيح له  ــي ٢٠١٨ كان س جديد ف
ــى عام  ــلطة حت ــي الس ــاء ف البق
ــن فرض قيود  ــم أنه تضم ٢٠٣٣ رغ
ــة.وحصل على  على فترات الرئاس

وكان   .٢٠٢٠ ــي  ف ــال  مارش ــب  لق
ــبوع  ــل انتخابات األس قد قال قب
ــلفا أنني سأفوز  املاضي «أعرف س
ــوال الثالثني عاما  مثلما فعلت ط
ــة من  ــه حال ــة».وكان يواج املاضي
ــتياء الشعبي املتزايد بسبب  االس
ــة في البالد  ــه للثروة النفطي إدارت
ــع خصومه،  ــل بحدة م كما تعام
ــى ٧٩ باملئة  ــي حصل عل لكن ديب
ــي االنتخابات التي  من األصوات ف
ــال  ــابقا .وق ــا س ــت نتائجه أُعلن
ــا إن  ــي جنامين ــرز ف ــل لرويت مراس

ــة من الفزع  ــاس انتابتهم حال الن
ــار األنباء عن وفاته، في  بعد انتش
ظل خشيتهم من أن يندلع القتال 
في املدينة. وفر كثيرون إلى املشارف 
ــوارع اختناقا  ــهدت الش بينما ش
مروريا.واعتبرت الدول الغربية ديبي 
ــى اجلماعات  ــا في احلرب عل حليف
ــا  ومنه ــة  املتطرف ــالمية  اإلس
جماعة بوكو حرام النيجيرية في 
واجلماعات  ــاد،  ــرة تش حوض بحي
املرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة 
ــاحل  ــالمية في منطقة الس اإلس
ــن  م ــا  فرنس ــذت  األفريقي.واتخ
العاصمة التشادية جنامينا مركزا 
ــة اإلرهاب في  ــا ملكافح لعملياته
تشاد  وأعلنت  ــاحل.  الس منطقة 
ــدي  ــر ١٢٠٠ جن ــباط نش ــي ش ف
ــي  ــة إلى ٥١٠٠ جندي فرنس إضاف
ــة  الرئاس ــادت  املنطقة.وأش ــي  ف
ــدت دعمها  ــية بديبي وأك الفرنس
ــتقرار تشاد وسالمة أراضيها.  الس
ــكيل  ــارت إلى تش ــان، أش وفي بي
ــل  ــادة جن ــكري بقي ــس العس اجملل
ــت إنها تأمل في  ديبي، لكنها قال
ــلمية للحياة  ــريعة وس ــودة س ع

ــال باول مؤلف  ــال ناثاني املدنية.وق
ــكري  ــاب تاريخ التدخل العس كت
ــاة  وف إن  ــاد  تش ــي  ف ــي  الفرنس
ــديدة من  ــي قد تفجر حالة ش ديب
ــالد، مضيفا  ــي الب ــدم اليقني ف ع
«اإلسراع بإعالن تشكيل مجلس 
ــه محمد  ــب ابن ــكري وتنصي عس
ــا للدولة يشير إلى استمرار  رئيس
ــدف ذلك على  ــع «يه النظام».وتاب
ــة  ــب أي محاول ــى جتن ــح إل األرج
ــة  ــل املؤسس ــن داخ ــالب م لالنق
ــركاء  ــة الش ــى طمأن ــة وإل األمني

ــا  ــاد خاصة فرنس ــني لتش الدولي
ــدة، إلى أنه  وكذلك الواليات املتح
ــم االعتماد على  ــا زال بإمكانه م
البالد وعلى إسهامها املستمر في 
ــة ملكافحة اإلرهاب  اجلهود الدولي
ــاحل».وقال  الس ــة  منطق ــي  ف
دبلوماسي إقليمي إن اختيار جنله 
رئيسا مؤقتا للبالد ميثل إشكالية 
ألن رئيس البرملان كان من املفترض 
ــة عند وفاة ديبي،  أن يتولى الرئاس
ــه يعد  ــي حد ذات ــا «هذا ف مضيف
ــه منذ فترة». ــا. كان يعد ابن انقالب

ــال املتمردين في اآلونة  وأثارت أعم
األخيرة القلق بالفعل في واشنطن 
ــرى. وهاجم  ــة أخ ــم غربي وعواص
مقاتلو جبهة التغيير والوفاق في 
ــن ليبيا مقرا  ــاد التي تتخذ م تش
لها نقطة حدودية يوم االنتخابات 
ــات الكيلومترات  ــوا مئ ــم تقدم ث
ــعة،  ــة الشاس ــر الدول ــا عب جنوب
لكن يبدو أن اجليش التشادي أبطأ 
ــد ٣٠٠ كيلومتر  ــا على بع تقدمه
ــا.وكان ديبي يحب زيارة  من جنامين
ــوط األمامية.  ــى اخلط ــوات عل الق
ــبعينات  وانضم إلى اجليش في س
ــاد  القرن املاضي عندما كانت تش
تخوض حربا أهلية طويلة. وتلقى 
ــا وعاد  ــكريا في فرنس تدريبا عس
إلى تشاد في عام ١٩٧٨ وقدم دعمه 
ــني حبري وأصبح في  للرئيس حس
نهاية املطاف القائد العام للقوات 
املسلحة.واستولى على السلطة 
ــا للمتمردين  عام ١٩٩٠ وقاد جيش
ــابيع  ــتمر ثالثة أس في هجوم اس
انطلق من السودان اجملاور لإلطاحة 
ــري املتهم بارتكاب انتهاكات  بحب

واسعة النطاق حلقوق اإلنسان.
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أعلن املتحدث باسم اجليش التشادي عظيم برمينداو أجونا في بث تلفزيوني اليوم الثالثاء أن مجلسا انتقاليا يضم مجموعة من كبار ضباط اجليش اختار 

اجلنرال محمد إدريس ديبي إيتمو، ابن ديبي رئيسا مؤقتا للبالد خلفا لوالده الذي لقي حتفه أمس االثنني فيما كان يتفقد قواته في مواجهة مع املتمردين.

وقال برمينداو «اجمللس الوطني االنتقالي يطمئن الشعب التشادي بأنه مت اتخاذ جميع اإلجراءات لضمان السالم واألمن والنظام اجلمهوري»، مضيفا أن اجمللس 

العسكري سيقود فترة انتقالية مدتها ١٨ شهرا تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

متابعة / البينة اجلديدة

أنقرة / وكاالت / البينة الجديدة 
اقترح حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
ــيس مجموعة صداقة  ــس االول الثالثاء تأس ام
ــدة في إطار  ــر، في خطوة جدي ــة مع مص برملاني
ــع القاهرة. ــع العالقات م ــرة لتطبي ــود أنق جه
ــود على العالقات الثنائية على خلفية  طرأ جم
ــا محمد  ــالمي حينه ــس اإلس ــة بالرئي اإلطاح
ــخصيا.وتبادل  ــه إردوغان ش ــي، الذي دعم مرس
ــا أطرافا  ــا الحق ــفراء ودعم ــرد الس ــدان ط البل
متناحرة في النزاع الليبي.وقضت تركيا الشهور 
ــع خصومها  ــاول إصالح العالقات م األخيرة حت
ــيا مع  اإلقليميني، قائلة إنها تواصلت دبلوماس
ــهر املاضي ألول مرة منذ العام ٢٠١٣. مصر الش
وقال زعيم كتلة حزب إردوغان، العدالة والتنمية، 
في البرملان بولنت توران «سنقدم اليوم مقترحا 
ــيس مجموعة  ــى مكتب رئيس البرملان لتأس إل
ــة ومصر»، وفق  ــة التركي ــة بني اجلمهوري صداق
ــمية.وتأتي  ما نقلت وكالة أنباء األناضول الرس
ــوات التركية على طريق التقارب مع مصر  اخلط
ــة متفاقمة  ــرة عزل ــه أنق ــت تواجه في ــي وق ف
بسبب تدخالتها العسكرية ونهدها العدواني 
ودعمها جلماعات اإلسالم السياسي.وأشاد وزير 
اخلارجية التركي مولود تشاوش أوغلو األسبوع 

املاضي مبا وصفها «حقبة جديدة» في العالقات 
مع مصر، معلنا عن زيارة مرتقبة الشهر املقبل 
لوفد دبلوماسي إلى القاهرة.وفي إطار مساعي 
ــف مصريون يعملون  ــية، كش أنقرة الدبلوماس
ــطنبول أن  ــالم معارضة في اس ــائل إع في وس
ــم تخفيف حدة  ا طلبوا منه ــراكً ــؤولني أت مس
ــاح  عبدالفت ــري  املص ــس  الرئي ــاه  جت ــم  نبرته
السيسي.ويذكر أن اسطنبول استضافت بعد 
الربيع العربي العديد من املؤسسات اإلعالمية 
ــا وخصوصا تلك  ــة املناهضة حلكوماته العربي
ــلمني.وأعلن  ــوان املس ــة املرتبطة باإلخ املصري
ــر املعروف  ــز مط ــري معت ــج املص ــدم البرام مق
ــري والذي يتخذ من  ــاده احلاد للنظام املص بانتق
ــازة مفتوحة» في  ــطنبول مقرا أنه «في إج اس
ــبوع املاضي  ــابق من هذا الشهر.واألس وقت س
ــو ونظيره  ــش أوغل ــني جاوي ــال ب ــرى أول اتص ج
ــكري يأتي مباشرة بعد فترة  املصري سامح ش
ــات مع  ــني العالق ــدء أنقرة حتس ــن ب ــرة م قصي
التركية  ــة  املصري ــات  العالق ــهد  القاهرة.وتش
ــبب دعم تركيا جلماعة اإلخوان ووفرت  توترا بس
ــالذا، فيما تصنف  ــادات الفارين من مصر م لقي
القاهرة اجلماعة إرهابية وتتهمها بزعزة استقر 

البالد.

طرابلس / وكاالت / البينة الجديدة
 أجرى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء 
املصري امس االول الثالثاء محادثات 
ــد  عبداحلمي ــي  الليب ــره  نظي ــع  م
ــس  ــة طرابل ــي العاصم ــة ف الدبيب
ــؤول مصري على  خالل أول زيارة ملس
ــتوى ليس فقط منذ تولي  هذا املس
احلكومة االنتقالية الليبية مهامها 
ــام العقيد  ــقوط نظ ــن منذ س ولك
ــي ٢٠١١، في بادرة  ــر القذافي ف معم
ــات بني  ــن العالق ــدة على حتس جدي
البلدين.ووقع اجلانبان بهذه املناسبة 
ــيما  عددًا من مذكرات التفاهم ال س
في مجاالت الطاقة والبنى التحتية 
ــات  املباحث ــملت  وش ــاالت.  واالتص
ــالت اجلوية  ــتئناف الرح اإلعداد الس
بني البلدين.ووصل مدبولي على رأس 
ــتوى ضم ١١ وزيراً إلى  وفد رفيع املس
العاصمة طرابلس في زيارة تعكس 
ــي تبنتها القاهرة  حالة التقارب الت
ــدف إلى  ــهر األخيرة وته خالل األش
ــع  ــوار م ــة احل ــى طاول ــوس عل اجلل
ــة خاصة  ــراف الليبي ــف األط مختل

في غرب البالد.فقد كانت مصر تعد 
لسنوات أحد أبرز الداعمني للجيش 
ــرق البالد، في  الوطني الليبي في ش
ــتها ليبيا  ــى عاش ــة فوض ظل حال
ــي في  ــر القذاف ــقوط معم ــد س بع
ــلطة  ــب اختيار س ــام ٢٠١١.وعق ع
سياسية جديدة في ليبيا في شباط 
املاضي، سارعت القاهرة الستضافة 
ــد الدبيبة رئيس احلكومة  عبداحلمي
الليبية اجلديدة بعد أن أعلنت نيتها 
ــدة  اجلدي ــلطات  الس ــع  م ــاون  التع
ــلطة  ــي طرابلس.وينتظر من الس ف
ــة  املتمثل ــدة  اجلدي ــية  السياس
ــة  ــها الدبيب ــي يرأس ــة الت باحلكوم
ومحمد املنفي رئيس اجمللس الرئاسي 
ــاء الليبيون  ــا األفرق ــن عينهم اللذي
ــي اخلامس  ــة بجنيف ف ــة أممي برعاي
ــباط املاضي، إنهاء االنقسام  من ش
ــراف على املرحلة  ــي واإلش السياس
ــول موعد  ــى حني حل ــة إل االنتقالي
ــون  ــي ٢٤ كان ــررة ف ــات املق االنتخاب
ــارة الوفد  ــون ان زي ــرى مراقب األول.وي
ــس ياتي ملواجهة  املصري إلى طرابل

ــم متددها في  ــاوالت التركية لدع احمل
ــالت األجنبية. ــى من التدخ بلد عان

ومن بني ابرز النقاط التي مت تباحثها 
ــري والليبي هي  ــني املص ــني الطرف ب
االمن ومكافحة االرهاب حيث اتفق 
ــيير دوريات حدودية  البلدان على تس
ــة والتعبئة ضد  وإقامة نقاط مراقب
ــب بيان  اإلرهاب.وأكد اجلانبان بحس
ــاء على أن  ــام اللق ــترك في خت مش
«مجلس الرئاسة، وحكومة الوحدة 
ــلطة التنفيذية  ــة هما الس الوطني

ــي ليبيا».كما  ــرعية الوحيدة ف الش
ــادل اخلبرة  ــى «تب ــدا عزمهما عل أك
ــية  ــرأي إلجراء العملية السياس وال
التي تؤدي لالنتخابات العامة في ٢٤ 
ــلة  ــون ثان ٢٠١٢ بطريقة سلس كان
ــررا «فتح اخلطوط  ــا ق ومحددة».كم
البحرية للركاب والشحن بني موانئ 
ــاء  ــا اجلانبان إلى «إنش البلدين».ودع
ــدة بيانات  ــة معلومات وقاع منظوم
ــة اإلرهاب، ورصد  ــتركة ملكافح مش
ــول  ــات ح ــادل املعلوم ــة وتب ومتابع

األنشطة اإلرهابية، وحصر العناصر 
ــا  البلدين».واتفق ــي  ف ــة  اإلرهابي
ــد للعناصر  ــداد دليل موح على «إع
ــيير  ــتبه فيها، وتس املطلوبة، واملش
ــتركة، وإقامة  ــة مش ــات حدودي دوري
ــى طول  ــة عل ــة ومراقب ــاط أمني نق
والتعبئة  ــة،  والبحري ــة  البري احلدود 
ــل اإلرهاب».وأكدا  ــد متوي ــة ض العام
ــادل اخلبرات بني البلدين في  على «تب
هذا اجملال، وتشكيل قوات مشتركة 
ــاب  اإلره ــة  ملكافح ــن  البلدي ــني  ب
ــا، وإعالميا».وتضمن  ميدانيا، وفكري
ــد على دور  ــترك «التأكي البيان املش
ــي  ــاءة ف ــاهماتها البن ــر، ومس مص
ــتقرار  ــترك، واالس ضبط األمن املش
ــالمة أراضي اجلانبني». مبا يضمن س
واتفقت مصر وليبيا، على «تشكيل 
ــل على  ــترك يعم ــل مش ــق عم فري
ــي املوقع بني  ــار القانون ــث اإلط حتدي
ــالءم مع  ــقيقني مبا يت ــن الش البلدي
ــي طرأت  الت ــورات  والتط ــرات  التغي
ــن املصلحة  ــا، ويضم ــي مجاالته ف

املشتركة للجانبني».

تونس / وكاالت / البينة الجديدة
ــة األنباء  ــام لوكال ــس املدير الع ــن الرئي  أعل
ــتقالته عقب  ــمية في تونس (وات) اس الرس
ــه الذي  ــى تعيين ــن االحتجاجات عل ــام م أي
ــدف إلى  ــوا إنه يه ــون وقال ــه الصحفي رفض
ــدة لها على  ــزاب مؤي ــيطرة احلكومة وأح س
ــم  رغ ــتقالليتها.لكن  اس ــدد  ويه ــة  الوكال
ــون باملضي قدما  ــتقالة تعهد الصحفي االس
ــو األول من نوعه احتجاجا  في إضراب عام ه
ــرطة مقر الوكالة األسبوع  على اقتحام الش
املاضي لفرض تنصيب كمال بن يونس رئيسا 
ــرب أفراد من  ــالل االقتحام ض مديرا عاما.وخ
الشرطة الصحفيني في حادثة فجرت غضبا 
ــعا لدى منظمات اجملتمع املدني وأحزاب  واس

ــاندتها لتحرك الصحفيني دفاعا  أعلنت مس
عن استقاللية املؤسسة.وفي رسالة أرسلت 
إلى رويترز عبر البريد اإللكتروني، قال بن يونس 
ــتقال حرصا على «جتنب االنخراط في  إنه اس
ــيير الروتيني  ــية والتس ــات السياس التجاذب
ملؤسسة إعالمية عمومية حتتاج خطة إصالح 
ــارك فيها اإلداريون واخملتصون في  شاملة يش
ــيير احلديث واإلعالميون واخلبراء بعيدا  التس
ــون إن بن يونس  ــول احملتج ــن املزايدات».ويق ع
ــالمي،  ــزب حركة النهضة اإلس ــب من ح قري
أكبر أحزاب البرملان. ويتهمونه بدعم خطوات 
ــة قبل ثورة ٢٠١١.ونفى  لكبح حرية الصحاف
ــه ليس له  ــذه االتهامات قائال إن ــن يونس ه ب
ــر على موقع  ــي، لكن انتش أي انتماء سياس

ــو يظهر  ــي مقطع فيدي ــل االجتماع التواص
ــى نقيب  ــاول االعتداء عل ــس وهو يح بن يون
الصحفيني (السابق) ناجي البغوري في أحد 
ــه إعالميون بأنه  ــرات النقابة. كما يتهم مؤمت
ــي  ــوبا على نظام الرئيس التونس كان محس
الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به 
ــي ٢٠١١.وبعد أن كانت ذراعا  ثورة كانون الثان
للدعاية لنظام الرئيس السابق زين العابدين 
بن علي، أصبحت وكالة تونس أفريقيا لألنباء 
بعد ثورة ٢٠١١ من الوكاالت الرسمية العربية 
القليلة التي تتمتع بحرية واسعة ومصداقية 
ــرها ألخبار منتقدة  لتغطيتها املتوازنة ونش
للحكومة ولالحتجاجات املناهضة للنظام.

ومنذ اقتحام الشرطة ملقرها، قاطعت الوكالة 

ــب صحفيوها احلكومة  أخبار احلكومة وطال
ــاء اإلضراب. ــة وإلغ ــاء املقاطع ــذار إلنه باعت
ــس الضوء على  ــني بن يون ــلط قرار تعي ويس
ــيون إنها محاولة  ــول صحفيون تونس ما يق
ــي لصالح األجندات  لتطويع اإلعالم العموم
ــم صحفيون رئيس  ــة واحلكومية.ويته احلزبي
ــام املشيشي وبعضا من أذرعه  احلكومة هش
ــى اإلعالم  ــيطرة عل ــة مبحاولة الس اإلعالمي
ــي، بينما يكابد األخير للحفاظ على  العموم
ــيون  ــتقالليته.كما يتهم إعالميون تونس اس
ــر حزاما  ــذي يوف ــة وال ــة النهض ــزب حرك ح
ــزء من  ــة، بأنه ج ــس احلكوم ــيا لرئي سياس
لعبة محاولة جرّ اإلعالم العمومي إلى «بيت 

الطاعة».
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متابعة / البينة الجديدة
ــاً رواية(هبرة بنت  ــدرت حديث ص
ــال  ــد جم ــرة) للكاتب(محم دم
ــر العربي  ــن دار املفك املغربي)ع
ــورة  ــة باك ــد الرواي ــر، تُع للنش
أعمال الكاتب الروائية وللكاتب 
ــبق  رواية أخرى حتت النشر.وس

للكاتب كتابة أعمال قصصية 
ــي  ــورة ف ــرة منش ــرة كثي قصي
ــة مثل  ــة وعربي ــات مصري دوري
ــة  الثقافي ــارقة  الش ــة  مجل
ومجلة الوعي اإلسالمي وملحق 
ــدة  بجري ــاص  اخل ــي  األدب رؤى 
ــة وجريدة الرأي  األيام البحريني
املصرية، كما أنه كاتب صحفي 
شامل له مقاالت أدبية ونقدية 
ــورة في منابر أدبية  عديدة منش
مشهورة مثل جريدة الكويتية 
ــة  ــراء واجملل ــة ح ــار ومجل والدي
ــة  ومجل ــعودية  الس ــة  العربي
ــعودية  الس ــي  الوطن ــرس  احل
ــع املهتمة  ــن املواق ــر م والكثي
ــد الرواية من  ــاألدب والنقد.تع ب
ــا  فنتازي ــي  أدب»الغرائبية»فه

ــية والرعب،  جتمع بني الرومانس
ــض  ــا بع ــة به ــم أن الرواي ورغ
ــاهد اخمليفة إال أن الكاتب  املش
ــا في روايات الرعب،  لم يصنفه
ــية في  ــل كان مييل للرومانس ب
ــداث الرواية فكان  ــه ألح كتابت
ــرد  الس الرواية  أبطال  ــارك  يش
العليم،  ــارد  الس وكأنه  معهم 
ــتخدم الكاتب في الكتابة  اس
ــة  باللغ ــوار  واحل ــرد  الس ــة  لغ
ــداث الرواية  الفصحى. تدور أح
ــق  ــقة تعش ــول جنية عاش ح
إنسان منذ زمن طويل ثم تظهر 
ــورة ممكنة  ــل ص ــي أجم ــه ف ل
ــه، فيقع في  ــي أحالمه وواقع ف
ــتطع  ــا لدرجة أنه لم يس حبه
ــببت  ــا، فتس ــتغناء عنه االس

ــرة قبل أن  ــاكل كبي له في مش
يتدخل شيخ روحاني يستطيع 
ــن ويتعامل  ــيطرة على اجل الس
معها لكي يخلصه منها، لتقع 
أحداث مثيرة بني زمكانية عالم 
اإلنس وعالم اجلن.كتبت الرواية 
ــد  ــد تعم ــاهد وق ــام املش بنظ
الكاتب كتاباتها بهذه الطريقة 
ــاحة  أكبر مس للقارئ  ليعطي 

ممكنة من التشويق واإلثارة، كما 
أنه يحلم بتحويل النص الروائي 
ــينمائي أو تليفزيوني  لعمل س
ــت يقوم  ــق سيناريس ــن طري ع
ــة  بطريق ــة  الرواي ــة  بكتاب
ــيناريو، خاصة بعض جناح  الس
ــالت التي تعرض عالم  املسلس
ــع  ــت ذات الطاب ــن والعفاري اجل
ــاه قطاع  ــوق واجت اخمليف واملش
ــينمائي  ــاج الدرامي والس اإلنت
ــذه األعمال  ــري الختيار ه املص
ــور محباً  ــى اجلمه ــي أضح الت
ــة متوفرة  ــا وتنفيذها.الرواي له
بجناح  ــاب  للكت ــد  زاي مبعرض 
ــتكون  ــم ١٧ وس ــا رق ببلوماني
الدولي  القاهرة  متوفرة مبعرض 

للكتاب في حزيران  القادم.

 براعة في محاججة الذات للذات 
ــي الصوت والصدى،،  والى الذات ف
ــوار الداخلي واخلارجي (ديالوك)  احل
ــا  الدرام ــتلهام  اس ــي  ف ــة  براع
ــف عقدة  بفعلها الصاعد، ليكش
ــل في االيحاء  ــوار، وعقدة الفع احل
ــك  ــدال باملعنى والرمز. بدون ش ال
ــق اجللبي)  ــف الروائي (واث لقد وظ
براعته في لبس قناع بطل الرواية 
ــخصيتها االساسية لينطق  او ش
باسمه ويحركه بأفعاله، والتخفي 
وراء هذا القناع بكل اوجاع الصوت 
 ، ــة  القلق ــه  وهواجس ــدى  والص
ــذات من ركام  ــا يخفي داخل ال وم
فكري هو انعكاس لعدسة الواقع 
ــن عنوان  ــداءً م ــة. ب ــة واخمليب املزري
ــني) يدخلنا في  الرواية (فقيه الط
دهاليز البحث في املعرفة اللغوية 
ــة  رمزي ــي  ف ــك  وكذل ــة  والفكري
ــذي يفتح باب  ــدال، ال ــوان ال العن
ــر واحملاججة في  ــل والتفكي التأوي
ــخيص. هو ميلك  ــل والتش التحلي
عمق  أو خلفية معرفية باحلضارة 
ــومرية ، وفقها القائم  الطني الس
ــردة (فقيه).  ــريع، فمف ــى التش عل
ــرعت  ــي اجلهة اخملولة التي ش يعن
ــارة، وقامت  ــاة واحلض ناموس احلي
بالتنظيم املتناسق واملرتب، ليكون 
ــع باحلكمة  ــه احلضاري املش الوج
ــق الثاني (الطني)  والتبصير. والش
ــرى  ــد أو باألح ــى البل ــز ال ــو يرم ه
ــني الذي كان  ــراق) هو بلد الط (الع
بحضارته الشامخة كانت مصدر 
التشريع والناموس والقانون. واالرث 
ــني يؤكد على  ــاري لبلد الط احلض
ــة احلضارية التي  ــك، في اخللفي ذل
كانت مصدر النور واالشعاع الرقي 
ــورة واملتحضرة.  ــانية املتط لالنس
ــج االرث  ــذا املنطلق يحاج ــن ه م
ــوالت باملقارنة  ــي في مدل التاريخ
بأفعال احلاضر أو اليوم. هذه براعة 
ــع االرث  ــردي، الذي جم ــنت الس امل
ــة،  للمحاجج ــدة  قاع ــاري  احلض
ــى اجلمع، ثم  ــق من الذات وال تنطل
يعود مردوداتها وانعكاساتها على 
ــاكاة اجلدلية بني  ــي احمل ــذات، ف ال

الذات ومفردات الواقع، التي تعتمد 
على اجلدل السقراطي (نسبة الى 
ــقراط في فلسفة  الفيلسوف س
ــد الطني وما  ــى ربوع بل اجلدل) عل
يحمله من معنى، وما أنتهى اليه 
ــراب والفوضى في عواصف  من اخل
اجلهل (الطني اجلامع لكل فضائل 
املعرفة، ال ينبغي له أن يستسلم 
أمام اجلهل، حتى في ظلمة الطني، 
ــة، فالظالل  ــحة املعرف كانت مبس
ــيء....  ــالم في ش ــت من الظ ليس
فتح بوابة الطني على مصراعيها 
ــى متدد  ــة حت ــور املعرف ــره ن لتغم
ــتغرق اكثر  ــأن ذلك ال يس الطني ف
ــدق بفكرة  ــم مح ــاحة أل من مس
ــى  ــم عل ــور اجلاث ــن الن ــة م مرتوب
ــتطيع حمل  ــره..... النور ال يس فك
ــتطاعة الطني أن  ــن باس ــاء لك امل
ــواء ولهذا  ــور واملاء واله يحمل الن
ــار كائناً  ــت الكلمة وص ــوق مت اخملل
الرواية  ــخصية  ــعر ش أبدياً) ويش
ــه الروائي العليم  احملورية (وخلفيت
ــخصية)،  الش ــذه  ه وراء  ــع  املقن
ــر باالختناق، ومحبط  بأنه محاص
ــار من  ــأس واالنكس ــة والي باخليب

ــن اخلائب  ــب في هذا الزم كل جان
ــع  زواب ــق  اطل ــذي  ال  ، ــاط  باإلحب
بثقل  ــعر  ــس. يش والتوج ــق  القل
ــرخ  ــن املتصدع في ش ثقوب الزم
ــى ويتجنب  التأزم والصراع. يخش
ــاية  ــخ لوثة الوش ــي ف ــوع ف الوق
ــة من ان يصل كالمه الى  الطائش
وزير مخمور، أو زعيم ديني طائش،  
ــكل  ــه ب ــيهدرون دم ــي س وبالتال
ــربة املاء،  ــهولة كش ــاطة وس بس
ــعر في  ــذا الزمن الرديء، يش في ه
ثقل ظلمة الزمن، كأنه حتت وطأة 
ــط  ــمي، وهو وس الرس ــال  االعتق
ــن املوظفني املنافقني  مجموعة م
ــلقون  ــون كيف يتس ــن يعرف الذي
ــن. وهو موظف  على اكتاف اآلخري
ــيط لم يتعلم فنون الوشاية  بس
ــه هنا في هذا  ــاق  (مت اعتقال والنف
ــل.... واالهم من  ــو معتق الزمن وه

ذلك هو املعتقل الرسمي في هذه 
بأن  الزنزانية) ويشعر  االضطرابات 
ــتجف في هذا االعتقال  افكاره س
احلياتي اذا لم ينطقها ويحاكيها 
ــم يفعل ذلك  ــا، وانه إن ل ويكتبه
ــي في  ــاف العقل ــيصاب باجلف س
ــالت. في  ــى واالنف ــرة والفوض احلي
ــان الى  هذا الزمن الذي يدفع االنس
ــاك. هذا  واالنته والنذالة  ــة  املهان
الواقع الذي شطب وحذف حكمة 
الطني من قاموسه اليومي. وكانوا 
ــدون  قدمياً حكماء العالم يسترش
ــة الطني (احلكمة الطينية  بحكم
ــم  العال ــا  ــي أخذه الت ــة  العراقي
القدمي واحلديث وعزوها ألنفسهم، 

ــم اليوم  ــس بالضجر ألن العال أح
ــس، فهو ليس حكيماً  ليس كاألم
ــة واالنتهازيني،  ــه من اخلون وبطانت
ــة  ــل أمان ــتار يحم ــد مش وال يوج
ــري في  االمة.... حكمة العراق تس
ــراق العالم من  ــه فقد انقذ الع دم
ــراق مصاب  ــل ملاذا اصبح الع اجله
بلوثة اجلهل بهذا الشكل املريب، 
ــل حكمة فقيه الطني؟.  وهو يحم
ملاذا وصل الطني الى هذا احلضيض 
ــتنقع العفن. كأن هناك  والى املس
ــن نصب فخاً له للدمار واخلراب ،  م
ــدث فعالً بعد االحتالل.  وهذا ما ح
ــرة  الفت ــن  ع ــدث  تتح ــة  والرواي
ــالل عام  ــد االحت ــا بع ــة م املظلم
ــفل حضيض  ٢٠٠٣.. وصار في اس
ــدة واملتخلفة، بينما  الدول الفاس
ــاً للعالم  كان ارثه احلضاري نبراس
ــبقوا حكماء  ــاء العراق س (حكم

ــفة  ــد ومصر وفالس ــني والهن الص
ــاء  الكبري ــك  ميل كان  ــان)  اليون
ــن حكمة  ــا ميلك م ــموخ مب والش
ــج  الناض ــل  بالعق ــامح،  التس
ــريعة.  ــون والش ــوس والقان بالنام
ــا الى احلرية  اصبح العراقي جائع
ــن خاللها. يبحث  ــي يتنفس م لك
ــى لو  ــة، حت ــس للحري ــن متنف ع
ــى زحل، والى  ــل الى املريخ أو ال رح
ــي العالم، فيها  ــة أخرى ف أي بقع
يتنفس قبس من نور احلرية. حكام 
ــوا ارض الطني، مرغوها  اليوم دنس
في الوحل، وأطفأوا االنوار، ليعيش 
ــك يا نور  ــي الظلمة (أين ــراق ف الع
الطني وطني النور... خذهُ بال رحمة 
الى ذلك العالم.. أغسله من جديد 
ــاطئ الفرات ليعود بأعني  على ش
ــراً ذلك احلرف  جديدة... أظمأه كثي
ــد لتحترق روحه  فلقد طمح باملزي
بالضياء غير املدنس باخلدع) لذلك 
ــه جرمية،  لناطق ــكالم  ال ــح  يصب
ــرعاً عاقبته كامت  ــرف ممنوع ش واحل
ــكل  ــوت بال جدال، بهذا الش الص
يشعر شخصية الرواية أنه مطارد 
ــكالم واحلرف،  ــول ال ــة ق ــي جرمي ف
ــراع احلياتي  ــأزم والص ــي ظل الت ف
ــف باالنهزام  ــن املغل ــي هذا الزم ف
ــن  ــون ع ــم ال يعرف ــاط. أنه واالحب
ــن الذهب  ــوى مغامنه م العراق س
والدوالر والسحت احلرام، كل شيء 
ــم يتصورون  ــتباح لهم، النه مس
ــاء اهللا، وابناء  ــهم أنهم ابن أنفس
ــياطني،  ــاء الش ــم ابن ــعب ه الش
فالقصاص بحقهم عادل باحلرمان 
من حق العيش واحلياة. ومن يخرق 
ــع املوت  زواب ــه  ــريعتهم تصيب ش
ــى اجملهول. أنه عهد  واالختطاف ال
ــم  ــة اخلوف بأس ــوف، جمهوري اخل
ــن والطائفة، عراق القلق  اهللا والدي
ــراق كالب  ــوع (في ع ــر واجل والفق

ــزاب  االح ــلت  تناس ــة،  السياس
ــي،  السياس ــا  وعهره ــة  البغي
ــوادون وحمير)  ــراق ق ــم الع ليحك
ولهذا ينهش اخلراب في كل مكان. 
ــذ في وجه  ــدت االبواب واملناف وس
العراقي. والى اين يرحل هل هناك 
ــأزق، فقد  ــذه من هذا امل حيلة تنق
ــن زنزانة أو  ــح العراق عبارة ع اصب
سجن كبير. وبهذا الشكل تصرخ 
ــب  ــه بالغض ــي داخل ــئلة ف االس

املدوي. بني الصوت والصدى.
ــت عندما اتيت  ــوت: ملاذا بكي الص

الى هذا العالم؟
هو: لم أكن أريده

الصوت: وهكذا ستبقى؟
ــكينة  ــتأتيني الس ــو: هل س ه

يوماً؟
الصوت: رمبا

هو: سأظل أكتب كل شيء
الصوت: ال أعبأ مبا ستكتب حتى 

وان كتبت حلمي
هو: هل حتلم؟

ــر فيه  ــم مبا تفك ــوت: أحل الص
أنت...)

ــدة الصراع املتازم داخل  هذه عق
ــاة  باملعان ــة،  الرواي ــخصية  ش
ــعر  ــدره. ويش ــى ص ــة عل اجلاثم
ــو يعيش في واقع  باالختناق، وه

يرفس أنفاسه االخيرة.
(الصوت: أال تكف عن االسئلة؟

هو: أنا أدونها اآلن رمبا أجد جواباً 
وحداً يغنيني.

ــواب  ج ــد  يوج ــل  ه ــوت:  الص
ألسئلتك كلها؟

هو: يوجد يا صديق
الصوت: كيف؟

ــيء الى  ــا كل ش ــو: أذا أرجعن ه
شيء

الصوت: هذا كالم احلاملني
ــد من  ــي... الب ــا صديق ــو: ال ي ه

االسئلة حتى شفير النهاية
الصوت: ستكون نهايتك قريبة.

ــجادة احلزن  ــد الطني فرش س بل
واملعاناة بغياب احلكمة والعقل. 
واصبح تابع حلكمة معابد االوثان، 
التي جعلت العراقي يركض وراء 
بالوهم  ــرة  املتبخ فقاقيع االمل 
ــني  ــح ب ــو متأرج ــراب، وه والس
ــم املوت. واملفاضلة تعوده  اجلحي
ــم  ــكل يتجرع الس ــأي ش ــه ب ل
ــت الكلمة  ــل، كما اصبح القات
الشريفة مطاردة بالسم القاتل. 
ــى حية،  ــن روح التحدي تبق لك
برفع شعار الكلمة حتى النفس 

االخير.

ــن تتبع حيثيات  ــي عند قراءة النص م ــرع املتلق  يش
ــبر أغواره، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا  ذلك النص وس
ــي أعماقه، إذ تعد  ــي الذي يبحث ف ــوم اجلمال باملفه
ــاطات الفكرية  ــرز وأهم النش ــدة من أب ــراءة واح الق
لإلنسان، فهي املساند املكمل لعملية تأليف النص 
ــتخراج جمالياته، وميكن  ــوف عند مراميه واس والوق
ــارئ ثم انتاجه  ــة تفاعل بني النص والق ها عملي عدّ
ــي ال يختلف  ــة التلقي الت ــة، إذ متثل نظري ــرة ثاني م
ــذ ظهورها في  ــة من ــاب النظري ــن أقط ــا أيّ م عليه
ــق توقع القارئ»  ــات حتى الثمانينات هو «أف الثالثين
ــدده ثقافة  ــذا التوقع، حت ــع النص وه ــي تعامله م ف
ــابقة، أو تربيته األدبية  القارئ وتعليمه وقراءاته الس
ــال وترابطا بني  ــة القراءة تفاع ــة. ومتثل عملي والفني
ــي من أفكار  ــل هذا املتلق ــي وما يحم ــص واملتلق الن
ــي واجتماعي كما أطلق عليه ياوس بـ  ومخزون ثقاف
(أفق التوقع) والذي استعاره من الفلسفة، كما عرّفه 
جان بقوله: شاشة التلقي احملددة من خالل توقعات 
ــد من وقفة مع  ــبقة وهنا ال ب ــارئ واحكامه املس الق
ــة  ــة بايديولوجي ــي مرتبط ــبقة، فه ــه املس احكام
القارئ، فعملية كسر أفق التوقع هي عملية عقلية 
يقوم بها الفرد وفق مجموعة من العالقات الذهنية 
للوصول إلى عمق النص، فهي تقوم على التفاعل ما 
بني النص والقارئ وما يحدثه ذلك القارئ في عملية 
ــل األدبي  ــإن للعم ــص، وعليه ف ــي للن ــاج الثان اإلنت
ــب اجلمالي، األول هو  ــني: القطب الفني والقط قطب
ــف، والثاني هو التحقق الذي ينجزه القارئ  نص املؤل
ــا تتطلبه من القارئ من حيث  عبر فجوات النص وم
ــة، ومن خالل  ــن مرجعيات خارجي ــا مبا لديه م ملئه
هذه القراءة ينتج ما يسمى بكسر افق التوقع والذي 
ــلوبية وهي  ــل املقصدية الفنية لالنزياحات األس ميث
ــة األدب. فهي تفتح  ــاني وبني رهينة بامللفوظ اللس
ــير،  ــرعا للتأويل والتفس أمام القارئ الناقد بابا مش
وما إذا كان هذا النص منسجماً مع أفق توقع القارئ 
الثقافي أم ال، فالعمل األدبي يضع القارئ أمام جتربة، 
ــع ذلك النص  ــق توقعه (القارئ) م ــي ان يتطابق أف ف
ــد ال يحصل أي  ــجام، وق ــق واالنس ــل التواف فيحص
ــجام، وعدم التوافق هذا يسميه ياوس  توافق أو انس
باملسافة اجلمالية والذي ينتج عنه كسر أفق التوقع. 
ــات هذا املصطلح جند  ــا اردنا الوقوف عند بداي واذا م
ــول: بأننا ال ميكن أن  ــر لهيدغر فيق غادامر وهو يفس
ــقاط مسبق.  نقرأ النص إالّ بتوقعات معينة. أي بإس
غير أن علينا أنّ نراجع إسقاطاتنا املسبقة باستمرار 
ــن خالل ذلك ميكننا القول إن عملية القراءة تتيح  وم
ــارئ انتاج نص جديد عبر ما يحمله من خلفيات  للق
ــد  ــه يفرغها في النص ليس ــارف مؤثثة بذاكرت ومع

فجواته ويزيل طالسمه.
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فنارات

د.أسماء أديب

تتسم هذه الرواية في 
اسلوبيتها املتميزة في 
براعة االسلوب اللغوي، 

وصياغته بشكل 
فخم وببراعة مشوقة، 

بأساليب تقنيات 
متنوعة من اشكال 

التعبير االدبي. وتسهم 
اللغة السردية بشكل 
مهم في البناء الروائي 
ومنظوره الفكري ، في 
تناول األحداث النص،  

في وسائل لغوية وفنية 
متعددة في السرد 

وحبكته. في ابراز معالم 
الرؤيا والرؤى الفكرية 

بالطرح الصريح باجلرأة 
الثاقبة، في التناص بني 
املاضي واحلاضر الواقع، 

في تناص االرث احلضاري 
في الطني السومري. 

براعة في االستنطاق 
واالستنباط املوروثات 
االسطورية والدينية، 
في محاججة بافعال 

احلاضرالقائمة ، بعمق 
الرؤية البليغة الدالة 
في االيحاء والرمز في 

شفراته، التي متلك عمق 
وقوة احملاججة واملناظرة 

بثيمات أو موضوعات 
الواقع التي انحرفت 
عن اصلها وهويتها 

واصبحت هجينة عن 
واقع الطني السومري.

قراءة / جمعة عبد اهللا
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د. مهدي الحيدري

مالي من غيركِ متكأ
سندي انتِ ومتكئ

فأنا بدونك مضطرب
ٔ
وانا  من بعدكِ  مهتريِ
يا نبضي انت وقافيتي
وربيع العمر ومبتدئي

وبديع الشعر يسائلني 
احلرف بدونك منكفئ

ساجس النبض وارقبه
  واذيع احلب على املأل

فانا العطشان لرؤيتها
هل تاتي وتروي لي ضمئي

بلقيس جاءت في عجلٍ
قد تركت عرشا في سبأ

وانا املعشوق على ولهٍ
هل احصل منك على نبأ

 الهم غزاني منتصرا
فتعالي جنبي  إن تشأ
هل ظنك اني اخطاتُ
من منا عاش بال خطأ

اكرم ياور رمضان

ناد ( ١ ) عِ
ــع عقلي، وأرادت  ــاجرت القصة م مرة تش
ــا وجئتُ  ــوة، تركته ــي بق ــل رأس أن تدخ
ــي وأغلقت الطرق  إلى القصيدة، فتبعتن
ــلبت مني كلماتي، فتقربت  بوجهي، وس
ــا، أحبتني واحببتها، وهي  منها فغازلته

اآلن جتلس منتعشة داخل رأسي.
( ٢ ) وداع

ــلت قبل حني حتية الوداع،  الشمس أرس
رافقها إلى الشارع، وراح يراقب خطواتها 
ــرعان ما تذكر إنها تركت  وهي تبتعد، س
ــمها  عظمة جرداء أمام وجاره، فأخذ يش
كاجملنون، وحينما أدرك إن فراقها ستطول، 

إعترته موجة من النباح.
( ٣ ) ثواب

حينما أعطاها الرسالة، كان في الواحد 
ــا، كان جوابها  ــرون من آذار، وبعده وعش
ــرة مطر صغيرة  ــرون ألف قط إحدى وعش
 ، ــن قصتهِ ــة األولى م ــداً على الصفح ج

غرقت الكلمات، وتبلَلَت النهاية.

متابعة / البينة الجديدة 
ــن ملحق أوروك األدبي  صدر العدد (٣٢) م
ــوصٍ  ، ونص ــراءاتٍ ، و ق ــاتٍ ــالً بدراس حاف
ــراق، والعرب،  ــي الع ــن مبدع ــةٍ م لنخب
ــرده بتخطيطات  ــم فضالً عن تف والعال
للفنان التشكيلي عبد الكرمي السعدون.

ــعداوي مقاالً  وقد كتب الروائي أحمد س
ــة). و  ــة الضروري ــة الرواي ــه (غواي عنوان
ــن  ــددٍ م ــوصٍ لع ــق بنص ــى امللح احتف
ــاعر  الش  : ــم  ــن منه املميزي ــعراء  الش
ــن الذي خصَّ  ــب كمال الدي ــي أدي احلروف
ــبة حلول  امللحق بقصائد صوفية مبناس

ــهر رمضان املبارك، فضالً عن نصوص  ش
ــار الكواز  ــق الركابي، وجب ـــ : عبد اخلال ل
،وكفاح الزهاوي، وعامر العيثاوي، وكامل 
عبد الرحيم وعالء ناظم املالكي، وأحمد 
ــلم  ــد زامل ، ورزاق مس ــماعيل، ورع إس
ــاط، و  ــاكر اخلط ــد ش ــي، ومحم الدجيل
عبد النبي فرج، وغيرهم.  وفي الترجمة 
ــاعر فيليب  ــةً لشاعرية للش نقرأ دراس
ــاكر لعيبي. في  ــا ش ــه ترجمه جاكوتي
ــاعر الكبير  القراءات النقدية نقرأ : للش
ــراءة في  ــمس الدين ق ــي ش ــد عل محم
ـــ صباح  ــعدي، كذلك ل ــر س ــعرية من ش

هرمز قراءة في رواية أحمد خلف (حامل 
ــراءة في  ــيني ق ــوى)، ولـ هادي احلس اله
ــعرية للشاعر نبيل  مجلد األعمال الش
ــد مهلهل قراءةً  ــني، وقدم نعيم عب ياس
ــعرية (كائنات ممنوعة  في اجملموعة الش
ــم  ــي رحي ــاعر ناج ــرف) للش ــن الص م
ــد ، وتأملت منتهى عمران في رواية  حمي
ــاعرة دنيا ميخائيل.  (وشم الطائر) للش
ــرة مخصصاً للفنان  وكان غاليري األخي
ــكيلي علي آل تاجر . يصدر ملحق  التش
ــع جريدة أوروك  ــي بالتناوب م أوروك األدب

كل أُسبوعني.

بغداد / البينة الجديدة 
ــة لآلثار  ــس الهيئة العام ــتقبل رئي اس
ــوم  ــني ي ــد حس ــث مجي ــراث د. لي والت
االثنني املاضي ، املستشار الستراتيجي 
ــة  بحماي ــة  اخلاص ــة  املنظم ــة  للجرمي
ــة االحتاد األوروبي  ــوروث الثقافي لبعث امل
العاملة في العراق سلفيو ميلي.وجرى 
ــات الثنائية  ــث العالق ــالل اللقاء بح خ
ــاد األوروبي ملا  ــة االحت ــراق وبعث ــني الع ب
ــتركة بني الطرفني. يخدم املصالح املش
ــرحاً مفصالً  ــة ش ــس الهيئ ــدم رئي وق
ــرة  عن ما تعانيه املواقع اآلثارية املنتش
ــاة فيما  ــن معان ــراق م ــوم الع ــي عم ف
ــرقة والعبث  ــا من الس يخص حمايته

ــوائي الذي  ــش العش ــاف النب ــا وايق به
ــى ضرورة أن يقدم  تتعرض له مؤكداً عل
ــراق في توفير  ــاد األوروبي دعمه للع االحت
ــة للحفاظ  ــتلزمات احلماية الالزم مس
ــار  ــى اآلثار.من جانبه، أبدى املستش عل
ــي  ــاد األوروب ــة االحت ــتراتيجي لبعث الس
ــاد األوروبي  ــتعداد االحت ــراق اس ــي الع ف
ــار واعداد  ــة اآلث ــرطة حماي ــب ش لتدري
ــوية على ربط  برامج خاصة والعمل س
متاحف احملافظات مع املتحف العراقي 
ــدة  ــاء قاع ــة وبن ــة خاص ــق منظوم وف
ــة وتوفير  ــع اآلثارية املهرب بيانات للقط
مستلزمات احلماية للمواقع اآلثارية من 
ــال حديثة لغرض  ــائل اتص طائرات ووس

السيطرة على املواقع اآلثارية في العراق 
ــلفيو ميلي على  ــد س ــكل عام.وأك بش

أهمية التنسيق والتعاون مع املؤسسات 
ــوزارات املعنية بالتعليم  التعليمية وال
ــة وتثقيفية  ــرض اعداد برامج توعوي لغ
ــباب من أجل اشاعة  لدى األطفال والش
الثقافة اآلثارية والتي تصب في احملصلة 
ــة قطاع  ــي مصلحة حماي ــة ف النهائي
ــكر  ــي ختام اللقاء ش ــار والتراث.وف اآلث
ــاد األوروبي  ــة االحت ــة، بعث ــس الهيئ رئي
ــي دعم قطاع  ــتمر ف على تعاونها املس
ــام الوفد األوروبي  ــار والتراث، فيما ق اآلث
ــف العراقي، حيث أبدى  بزيارة الى املتح
ــي  ــات ف ــم باملعروض ــاؤه اعجابه أعض
ــف اخملتلفة التي تضم آثار  قاعات املتح

وادي الرافدين.

H@ıÛÿnflÎ@ �o„c@Ü‰ç@I@
aÜu@Ò7ñ”@óñ” @ÔiÖ˛a@⁄ÎâÎc@’z‹fl@Âfl@HSR@IÖÜ»€a@âÎÜï

Ô”aä»€a@—znΩa@âÎåÌ@Ô8â@ÔiÎâÎc@ÜœÎ

نص

@ÚÓˆaÎä€a@È€b‡«c@ÒâÏ◊bi@âÜñÌ@ÔiäÃΩa@fib∫@Ü‡™@kmbÿ€a

واثق اجللبي

متابعة / البينة الجديدة
ــات  ــرة الدراس ــام دائ ــف مدير ع كش
والبحوث والتدريب االثاري قاسم طاهر 
السوداني عن اقامة االحتفال السنوي 
ــي الذي حتتفل به  ليوم الكتاب العامل
ــوم ٤/٢٣ من كل  ــدول ي ــد من ال العدي
ــوداني ان االحتفالية  عام.واوضح الس
ــات ومنها  ــددا من الفعالي تتضمن ع
ــدارات الهيئة من الكتب  معرض الص
ــاع االثار  ــى بقط ــي تعن ــالت الت واجمل
والتراث ومعرض اخر لنوادر الكتب في 
مكتبة املتحف العراقي وعرض لفلم 
ــارة من  ــروف احلض ــوان ح ــر بعن قصي
ــات والبحوث واخر  انتاج دائرة الدراس

ــاب وتقدمي محاضرة  عن صناعة الكت
ــث احمد  ــاب للباح ــخ الكت ــن تاري ع
ــم..يذكر ان الفعالية تقام على  هاش

قاعة دوني جورج اليوم اخلميس .

@ÚÓ€b–nya@Úflb”a@Â«@Â‹»Ì@ZÔ„aÖÏé€a
@ÔΩb»€a@lbnÿ€a@‚ÏÓ€



albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8 الحصاد

بغداد / البينة اجلديدة 
ــة، برهم صالح، امس  ــد رئيس اجلمهوري أك
ــراق محوراً في  ــى أن يكون الع األربعاء، عل
ــتقرار. وذكر بيان رئاسي ،  تعزيز األمن واالس
أن رئيس اجلمهورية، برهم صالح استقبل 
ــفير  ــالم في بغداد، الس ــس، بقصر الس ام
الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف 
مبناسبة انتهاء مهام عمله. وأضاف البيان، 
أن اللقاء بحث العالقات الثنائية التي جتمع 
البلدين وسبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون 
ــف اجملاالت مبا  ــترك في مختل والعمل املش
ــة للبلدين، كما مت  ــح املتبادل يخدم املصال
ــة والدولية  ــتعراض التطورات اإلقليمي اس
ــث مت التأكيد  ــترك، حي ــام املش ذات االهتم
ــلم  ــوار لتعزيز األمن والس ــزام احل على الت

ــة،  اجلمهوري ــس  رئي ــدد  اإلقليميني.وش
ــرورة تعاضد اجلهود  ــاء، على ض خالل اللق
ــاب،  ــة اإلره ــة ملكافح ــة والدولي اإلقليمي
ــلباً على  ــرات التي تؤثر س ــف التوت وتخفي
ــعوب املنطقة،  فرص التنمية واالزدهار لش
ــائل  ــترك وجتاوز املس ــة العمل املش وأهمي
ــون العراق محوراً في تعزيز  العالقة وأن يك
األمن واالستقرار.وأشار البيان إلى أن رئيس 
ــفير خالل  اجلمهورية أثنى على جهود الس
ــل تطوير  ــراق من أج ــي الع ــه ف ــرة عمل فت
ــن، متمنياً له النجاح  ــات بني البلدي العالق
ــح البيان، أن  ــي مهام عمله املقبلة.وأوض ف
ــي جدد دعم بالده الستقرار  السفير الروس
ــيادته، والرغبة في تعزيز  ــراق وتعزيز س الع

أواصر العالقات في جميع اجملاالت.

(                                     ) تنرش تفاصيل جلسة جملس الوزراء  
بغداد / البينة اجلديدة

ــل  ــدة»  تفاصي ــة اجلدي ــر « البين تنش
ــوم امس  ــوزراء لي ــس ال ــة مجل جلس
ــي  ــب اإلعالم ــر املكت االول الثالثاء.وذك
ــس الوزراء  ــس مجل ــس، أن رئي للمجل
ــة  ــي ترأس، جلس ــى الكاظم مصطف
ــث فيها  ــوزراء، بح ــة جمللس ال اعتيادي
ــة  تطورات االحداث في البالد، ومناقش
ــدول  ج ــن  ضم ــة  املدرج ــات  املوضوع
ــدد  ج ــان،  البي ــب  وبحس ــال.  األعم
توجيهاته  ــة  اجللس ــالل  الكاظمي خ
ــة  مبواصل ــارة  التج ــوزارة  ل ــابقة  الس
ــة  ــواد البطاق ــر م ــى توفي ــل عل العم
ــر التجارة  ــه وزي ــا وج ــة، كم التمويني
لللقيام بزيارات يومية والوقوف ميدانيا 

على عملية التوزيع.وشدد على ضرورة 
قيام وزارة العمل ببذل املزيد من اجلهود 
ــمولة بالرعاية  ــرائح املش ــم الش لدع
ــيابية  بانس ــل  والعم ــة،  االجتماعي
ــس  رئي ــار  الروتني.واش ــن  ع ــدا  بعي
ــود الكبيرة  ــوزراء، الى اجله ــس ال مجل
ــالت تطعيم  ــة في حم ــوزارة الصح ل
ــروس  ــاد لفي ــاح املض ــني باللق املواطن
ــا وزارتي التربية والتعليم  كورونا، داعي
ــع وزارة الصحة  ــي الى التعاون م العال
ــن قبل  ــات م ــذ اللقاح ــهيل  اخ لتس
ــية.من  والتدريس التعليمية  ــوادر  الك
جانبه، قدم وزير الصحة والبيئة تقريرا 
ــل جلنة  ــتجدات عم ــال عن مس مفص
تعزيز االجراءات احلكومية في مجاالت 

الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية 
ــان احلد من انتشار فيروس كورونا،  بش
ومالكاتها  ــوزارة  ال ــتعرض جهود  واس
ــني في  ــح املواطن ــات تلقي ــي عملي ف
بغداد وباقي احملافظات، وجهود حمالت 
ــذا اجملال.واوضح البيان،  التوعية في ه
ــهدت  ــوزراء ش ــس ال ــة مجل أن جلس
مناقشات مستفيضة بشأن الطعون 
ــدر اجمللس  ــد اص ــة، وق ــة العام باملوازن
ــل رئيس مجلس  ــرار التالي- تخوي الق
ــن امام احملكمة  الوزراء صالحية الطع
االحتادية العليا في عدد من مواد قانون 
املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية 
ــدم من  ــر املق ــوء التقري ــي ض ٢٠٢١، ف

االمانة العامة جمللس الوزراء.

رئيس اجلمهورية للسفري الرويس : جيب أن يكون العراق حموراً يف تعزيز األمن واالستقرار
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املوصل / نوفل الراوي 

ــكيل فرق جوالة تقوم  ــت دائرة صحة نينوى عن تش أعلن
ــاهمتها في  ــات امليدانية في إطار مس ــراء الفحوص بأج
ــذي جنح فريق فني  ــدي جلائحة كورونا في الوقت ال التص
ــزة الطبيه  ــن األجه ــاة  لعدد م ــادة احلي ــص بأع متخص
ــم للموصل  وقال  ــالل احتالله ــا الدواعش خ ــي دمره الت
ــتار مدير مستشفى السالم في  الدكتور فراس عبد الس
ــادة احلياة لعدد  ــيا ً جح في إع ــل  ):أن فريقاً هندس املوص
ــبب العبث  ــن االجهزة الطبية املتوقفة عن العمل بس م
ــاز الناظور  ــش فيها إعادة تأهيل جه ــذي خلفهُ الدواع ال
ــراض املعدة  ــاص  بأم ــون واخر خ ــراض القول ــاص بأم اخل
د>حيث أصبح مستشفانا قادراً على استقبال املراجعني 
ــينا  ــفى ابن س ــرى تدريب كوادرنا في مستش ــد أن ج بع
التعليمي وكذلك جرى ألول مرة ربط كاميرات املراقبة في 
ــالم وربطها بجهاز املوبايل كي نتمكن  ــفى الس مستش
ــاعة  من متابعة أداء الكادر اإلداري والطبي على مدار الس
واحلد من حاالت الفساد اإلداري وتقليصها أما عن جهودنا 
ملواجهة كورونا (كوفيد١٩):فقد قمنا بتشكيل فرق تقوم 
ــات موقعيه داخل الدوائر احلكومية لرصد  بأجراء فحوص
ــا إذ جرى حلد  ــات ومراجعيه ــات في تلك املؤسس اإلصاب
ــوحات في ديوان احملافظه والقائممقامية  االن إجراء مس
ــك في مديرية األحوال  ــي الدفاع املدني واملرور وكذل ودائرت
ــل جارٍ لتغطية  ــية وبلديات نينوى والعم املدنية واجلنس

بقية املؤسسات.

بغداد / البينة اجلديدة
ــاء، تنفيذ  ــة، امس األربع ــة االحتاديَّ ــة النزاه ــت هيئ أعلن
ــتأجرين عائدين  ــن مس ــات عقاري ــطٍ ألوليَّ ــي ضب عمليَّت
ــتئجار.  لبلديَّة العمارة؛ لوجود مخالفاتٍ في عقدي االس
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها 
ــا بناءً على  ت ذَ ــني نُفِّ ــل عمليَّتي الضبط اللت ــن تفاصي ع
ن فريق عملٍ من مكتب  رتي ضبطٍ قضائيَّتني ، بـتمكُّ ذكَّ مُ
ــن ضبط إضبارة  ــان م ــق الهيئة في محافظة ميس حتقي
ــت بلديَّة العمارة  ــع على نهر دجلة قام ــات عقارٍ يق وأوليَّ
ــد اإليجار  ــط عق ــا متَّ ضب ــون، كم ــاً للقان ــره خالف بتأجي
ة العقد (١٥)  ــدَّ ــه ومحتوياته.وتابعت الدائرة، أن مُ وأوليات
ــنوي قدره (١٢,١٠٠,٠٠٠) مليون دينار،  سنة ببدل إيجار س
ــا الفريق  ــة التي أجراه ــى أن التحقيقات األولي ــةً إل الفت
ــاحة العقار مبوجب العقد (٥٠٠م٢)، في  ــفت أن مس كش
ــى البلديَّة هي  ــة إل ــة التابع ــاحة احلقيقيَّ ــني إن املس ح
(٣٨٥م٢)، مشيرةً إلى أن بقية املساحة تخصُّ دائرةً أخرى، 
وهي اخملالفة التي ارتكبتها مديريَّة بلديَّة العمارة بتأجير 
.وتابعت وفي  ــاحة العقار كافة دون موافقاتٍ رسميَّةٍ مس
ــلٍ من مكتب حتقيق  ن فريق عم ، متكَّ ــة ضبطٍ ثانيةٍ عمليَّ
الهيئة في احملافظة من ضبط إضبارة وأوليات عقارٍ يقع في 
ــة لبلديَّة العمارة، لقيام مديريَّة  إحدى املقاطعات التابع
بلديَّة العمارة بإحالة قطعة األرض؛ لغرض إنشاء محطة 
ــاً للقانون، على الرغم من وقوعها على  وقود عليها خالف
ــم محضري ضبطٍ  ــار إلى، تنظي ــط أنبوب نفطي. وأش خ
أصوليَّني بالعمليَّتني وعرضهما رفقة األوراق التحقيقيَّة 
ــني؛ التّخاذ  تصِّ ــاة التحقيق اخملُ ــادة قض األوليَّة على الس
ــبة.وكانت الهيئة قد أعلنت  اإلجراءات القانونيَّـة املناس
ــر وأوليَّات  ــا أضابي ــاري عن ضبطه ــهر اجل منتصف الش
ــتثمارية عائدة لبلديَّة  إيجارعقارات، وإحالة مشاريع اس
ــون والتعليمات، وعدم  ــاتٍ للقان خالف ــارة؛ لوجود مُ العم

ةٍ منها. وجود جدوى اقتصاديـَّ

جماهبة كورونا ميدانيا تدشني 
أجهزة طبية يف املوصل

النزاهة تضبط أوليات عقارين 
مستأجرين بصورة غري قانونية 

أحدمها يقع عىل أنبوب نفطي

كربالء غاضبة عىل املوازنة : خلت من فقرة الزائر 
دوالر والزيارات املليونية

كربالء املقدسة / البينة اجلديدة
قال محافظ كربالء، نصيف اخلطابي، امس األربعاء، 
ــرة الزائر دوالر  ــام احلالي خلت من فق ــة الع إن موازن
ــح احملافظ، أن مخصصات  والزيارات املليونية.وأوض
محافظة كربالء اقل بكثير من استحقاقها وظلمت 
ــابقة، مبينا انها  في هذه املوازنة وفي املوازنات الس

ــنة وهذا لم يكن  ــتقبل ٥٠ مليون زائر في الس تس
ــتحقاقات املالية.وأضاف، أن موازنة  له اثر في االس
ــكل  ــرة (الزائر دوالر) وهو ما ش ــت من فق ٢٠٢١  خل
ــارة كبيرة للمحافظة، على الرغم من توجيه  خس
ــي اجتماع  ــى الكاظمي ف ــوزراء مصطف ــس ال رئي
ــيقية العليا بأن يكون صندوق الزائر  الهيئة التنس

ــن فوجئنا بعدم وجود  ــا للبترودوالر، ولك دوالر موازي
اثر لذلك، ما ميثل واحدة من االنتكاسات الواضحة 
بحق محافظة كربالء.ولفت محافظ كربالء، إلى أن 
املوازنة لم تأخذ بعني االعتبار التخصيصات املالية 
ــكل خلال  ــة ما يش ــة للمحافظ ــارات املليوني للزي

كبيرا بتقدمي اخلدمات االساسية.

نينوى : ٣٨٠ مليار دينار ال تزال جممدة لدى بغداد 
منذ ٢٠١٤ ولـم تطلق لغاية

موايش مهربة من إيران يف أسواق 
ميسان بنصف قيمتها السعرية

نينوى / البينة اجلديدة
ــوري، امس األربعاء، ان  ــال محافظ نينوى جنم اجلب ق
ــدى احلكومة منذ  ــار دينار ال تزال مجمدة ل ٣٨٠ ملي
ــام ٢٠١٤ ولم تطلق  ــة ع ــالل داعش للمحافظ احت
ــتحقات  لغاية االن، اضافة الى ٧١ مليار دينار كمس
للمقاولني، مستدركاً ان وضع احملافظة حالياً افضل 
ــبب حتسن  من كثير من احملافظات.وعزا اجلبوري، س
أوضاع احملافظة إلى اسهام اإلهالي في اعادة اعمار 
منازلهم ومحالتهم فضالً عن دعم بعض املشاريع، 
مبيناً أنه مع ذلك فإن نينوى حتتاج لكثير من االموال 
جزء منها ستوفره اجلهات املانحة.وأكد قرب العمل 
باملستشفى اجلمهوري ضمن املنحة الكويتية والذي 
ــفى  خصص له ٣٥٠ مليار دينار، اضافة الى مستش

اخلنساء.وأعرب عن أمله في أن تعمل رئاسة الوزراء 
ــتثمار التي التلبي  ــان على تغيير قوانني االس والبرمل
ــتثمار بيد  ــتثمر، مقترحاً جعل االس طموح اي مس
ــتان. ــني كما هو معمول به في اقليم كردس احملافظ
ــوى، أنه متت مفاحتة  ــياق، ذكر محافظ نين وفي الس
احلكومة بخصوص املبالغ الذي مت العثور عليها في 
املوصل، من أجل استردادها وصرفها إلعمار البيوت 
ــة  ــت  محكم ــل القدمية.وكان ــي املوص ــة ف املهدم
ــن حتفظها على  ــوى قد اعلنت مؤخرا ع حتقيق نين
ــة ضبطت  ــودات ثمين ــرة وموج ــة كبي ــغ مالي مبال
ــهواني في املوصل  حتت أنقاض دار في منطقة الش
ــليمها إلى البنك املركزي.وذكر القضاء،  لغرض تس
في بيان، أن احملكمة أعلنت العثور على مبلغ مليون 

ــتمئة ألف دوالر أميركي وعمالت ذهبية وفضية  وس
ــبائك ومقتنيات ذهبية في منطقة الشهواني  وس
أثناء قيام إحدى احلفارات بإزالة أنقاض دور املنطقة 
ــتخدمها  ــذه األموال كان يس ــاً أن ه ــة، مبين القدمي
ــى ذلك، قال  ــه اإلرهابية.إل ــل عمليات ــش لتموي داع
ــة وزير  ــت على موافق ــة حصل ــوري، إن احملافظ اجلب
الدفاع على  نصب جسرين عائمني االول في ناحية 
ــرق  ــالمية والثاني في ناحية النمرود جنوب ش الس
ــيكون من  ــرين س ــل، موضحاً ان نصب اجلس املوص
قبل اجلهد الهندسي التابع لوزارة الدفاع.وأضاف أن 
االسبوع املقبل سيشهد املباشرة بنصب اجلسرين 
ــور املتضررة في  ــتكمال إعادة تأهيل اجلس حلني اس

الناحيتني املذكورتني.

ميسان  / البينة اجلديدة
ــام من وجود  ــي األبقار واألغن ــكا عدد من مرب ش
ــر احلدود  ــي عب ــك املواش ــب لتل ــات تهري عملي
ــة - اإليرانية وهي تباع من قبل مهربيها  العراقي
ــواق املواشي احمللية مبيسان وتؤثر على  داخل أس
ــد أن املهربني يجلبون  ــوا للمرب مهنتهم.وأضاف
ــعر  ــام عبر احلدود اإليرانية ويعرضونها بس األغن
ــعر رأس  ــار عراقي، بينما س ــى ٧٥ ألف دين ٥٠ إل
ــى ٢٠٠ ألف  ــا بني ١٥٠ إل ــم احمللي يتراوح م الغن
ــيرين إلى أن األبقار هي األخرى تشهد  دينار، مش

ــواق احمللية  ــي األس ــب وتعرض ف ــات تهري عملي
ــعرها احلقيقي  ــف دينار بينما س ــعر ٥٠٠ أل بس
محليا مليون دينار.من جانبه أقر معاون محافظ 
ــم عيسى للمربد  ــان لشؤون األمنية قاس ميس
إن موسم الشتاء املاضي شهد عمليات تهريب 
املواشي واألغنام عبر الشريط احلدودي مع إيران 
ولفت إلى أنه وبعد نصب كاميرات مراقبة وتوزيع 
ــريط احلدودي وفي األهوار  مفارز أمنية على الش
ــتركة مع إيران مت احلد من عمليات التهريب  املش

بشكل كبير.

يف النارصية.. قرار بـ( تطويب) العشوائيات ومتليكها لساكنيها

حكومة اإلقليم تصدر توضيحا بشأن معتقلني دواعش واختطاف 
مواطنني من كركوك

الناصرية / البينة اجلديدة
ــة، امس األربعاء  ــت مديرية بلدية الناصري اعلن
ــوائيات في  ــق العش ــاء تطويب مناط ــن انه ع
ــة، بهدف  ــي اخملدوم ــة واألراض ــة الناصري مدين

ــة الناصرية ،  ــاكنيها.وذكرت بلدي متليكها لس
ــاعة متأخرة وخالل  ــمت في س ان البلدية حس
ــعبة تنظيم املدن  ــاع الكوادر الفنية لش اجتم
ــال تطويب  ــع االراضي، اعم ــراز قط مع جلان اف

املناطق العشوائية في الناصرية.واضافت انه مت 
توجيه اللجان املشكلة بسرعة العمل وإكمال 
ــوائيات  كافة اإلجراءات اخلاصة بتمليك العش

في املدينة.

اربيل / البينة اجلديد
ــات الدولية  ــق التوصي أصدر منس
ــدار  دين ــم،  االقلي ــة  حكوم ــي  ف
ــاء، توضيحا  ــس األربع ــاري، ام زيب
واختطاف  دواعش  بشأن معتقلني 
ــال زيباري  ــني من كركوك.وق مواطن
ــظ كركوك  ــات محاف ، إن تصريح
ــعيد اجلبوري التي  ــة راكان س وكال
ــات االمنیة في  ــا اجله ــم فيه اته

ــة  مجموع ــاف  باختط ــم  االقلی
ــوك وضواحيها  ــن مواطني كرك م
ــم بتهمة  ــي االقلي ــم ف واعتقاله
االرهاب اثناء عمليات حترير املناطق 
التي استولى عليها داعش، تفتقد 
اوضاع  أن  ــاف،  املصداقية.وأض الى 
املناطق التي هاجمها داعش قائال 
ــيطرتها  ــات داعش و س ادت هجم
على مناطق واسعة من العراق الى 

ــن مواطني  ــرات االآلف م نزوح عش
ــتان،  تلك املناطق الى اقليم كردس
ــم ظروفاً  ــة األقلي ــت حكوم واجه
ــدة من  ــى كافة األصع ــة عل صعب
ــتقبال هذا الكم الهائل  حيث اس
ــراً  روا قس جِ ــني الذين هُ من النازح
ــى اتباع  ــم، و اضطرت ال من دياره
ــة بهدف  ــة مُحكم ــات امني إجرائ
توفير االمن و االستقرار فی االقلیم 

و حماية املدنيني على امت وجه بدون 
ــز.و اردف قائال معظم النازحني  متيي
أتوا الى سواتر البيشمركة، مما ادى 
ــات على قوات  ــادة الضغوط الى زي
ــمركة من ناحية نقل هؤالء  البيش
ــات اخملصصة  ــني الى اخمليم النازح
ــتقبالهم، ليس من املستبعد  إلس
ان تتسلل عناصر ارهابية و اعضاء 

داعش مع مجاميع النازحني.

اللواء رسول : القبض 
عىل مطلوبني وفق املادة 

٤ إرهاب يف سامراء

الكشف عن ايقاف مديرين 
عامني وسياسيني.. 

وجلنة مكافحة الفساد 
تعمل عىل هذه امللفات

بغداد / البينة اجلديدة
ــد العام  ــب القائ ــم مكت ــدث باس ــن املتح أعل
ــول القبض  ــلحة اللواء يحيى رس للقوات املس
ــامراء. ــني وفق املادة ٤ إرهاب في س على مطلوب
وقال اللواء رسول في تغريدة عبر تويتر، إن أبطال 
ــاً للبحث  ــذوا واجب ــامراء نف ــادة عمليات س قي
والتفتيش في مناطق أم رويس وام ظهير وطوبية 
ــاف ، انه مت  ــادة العمليات.وأض ــع قي ــن قاط ضم
ــى قنبرتي  ــات التفتيش عل ــور خالل عملي العث
ــم  ــول الى ان قس ــار رس هاون من جانب اخر أش
ــن من إلقاء القبض  ــرطة في قضاء بلد متك الش

على مطلوبني وفق املادة ٤ إرهاب.

بغداد / البينة اجلديدة 
ــة، امس األربعاء،  ــفت جلنة النزاهة النيابي كش
ــا جلنة مكافحة  ــات التي تعمل عليه عن امللف
ــارت إلى ايقاف مديرين عامني  الفساد، فيما أش
ــية.وقال رئيس  ــخصيات السياس ــض الش وبع
ــي ، إن جلنة األمر  ــب ثابت العباس ــة النائ اللجن
ــدأت تفرض فاعليتها على االرض،  الديواني ٢٩ ب
ــات وكذلك  ــه من ملف ــا وصلت الي ــن خالل م م
ــة وديوان  ــة النزاه ــن هيئ ــة م ــات املرفوع امللف
ــبوع املاضي  ــاف خالل االس ــة املالية.وأض الرقاب
ــة بايقاف مديرين  ــاط كبير للجن كان هناك نش
عامني وبعض الشخصيات السياسية، مشيراً 
الى انه ليس من توقف هو مدان وامنا القضاء هو 
من يقرر ذلك.وتابع العباسي أن هناك مجموعة 
ــيما في  ــل عليها اللجنة الس ــن امللفات تعم م
ــات أخرى،  ــة وملف ــاء والصناع ــي الكهرب مجال
ــة العليا.وأعلن  ــداً دعم جلنته لعمل اللجن مؤك
ــي، في ٣٠ آب  ــوزراء مصطفى الكاظم ــس ال رئي
ــا مبلفات  ــكيل جلنة حتقيق علي ــن تش ٢٠٢٠، ع
ــار  ــاد الكبرى واجلرائم اجلنائية، فيما أش الفس
الى أن هذه اللجنة ستمنح جميع الصالحيات 

الستعادة هيبة الدولة وحقوقها.

بقيمة ملياري دينار .. 
االستخبارات تضبط مواد 

خمدرة يف االنبار
بغداد / البينة اجلديدة

ــتخبارات العسكرية، امس  اعلنت مديرية االس
ــم من  ــى ١٣٠ كغ ــتيالء عل ــن االس ــاء، ع األربع
اخملدرات بقيمة أكثر من ٢ مليار دينار في الرطبة 
ــوة منها  ــت ، أنق ــة قال ــة االنبار.املديري مبحافظ
ــن احلبوب اخملدرة و ٩  ــتولت على ١٢١ كغم م اس
ــاء الرطبة  ــتال في قض ــن مادة الكريس كغم م
مبحافظة األنبار. واضاف البيان، ان قيمتها تقدر 
ــيرة الى انه مت القاء  ــر من ٢ مليار دينار، مش بأكث

القبض على التاجر.

ــدون االدارة  ــن محافظة بابل يناش ــون م   مواطن
العامة ملصرفي الرشيد والرافدين الجل احلصول 
ــوا عند  ــث فوجئ ــن حي ــلفة املتقاعدي ــى س عل
مراجعتهم الى فرعي الرشيد والرافدين في بابل 
بوجود ضوابط منها أال يبلغ عمر املتقدم للسلفة 
ــفر  عن (٥٠) عاما وان يكون حاصال على جواز س
ــتفيدا وهذا  ــون اصيال بالراتب وليس مس وان يك
ــيد رقم (٥) في  ــل في فرع مصرف الرش مايحص
ــروطا تعجيزية  ــل ، اما الرافدين فقد وضع ش باب
ــتعالمه عن  منها مفاحتة البنك املركزي اوال باس
املتقدم بخصوص هل لديه سلفة ام ال ؟. وان املدة 
ــهر بسبب عدم  ــلفة الكثر من ( ٤) اش ملنح الس
ارسال البرنامج االلكتروني للمصارف ويطالبون 

بايجاد حل ملشكلتهم بشكل جذري.

اىل / االدارة العامة 
ملرصيف الرشيد والرافدين
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ــدل  ــد اجل ــة ٢٠٢١ بع ــرار موازن ــم مت اق   نع
والرفض داخل قبة البرملان العراقي وكانت 
ــدها في االختالفات واخلالفات في  على اش
الرؤى بني احزاب وتيارات وكتل تصارعت كالً 
يبغي ملا يريد ومناقشات حادة وال غرابه في 
ــة بلد غلبت  ــك فاملوازنة صورة لسياس ذل
عليه التقاطعات وشدت املناكثات فكيف 
ــتنصف محافظة البصرة التي هي االم  س
ــرة) كما اعتاد البعض  احللوب ( وليس البق
ــا ارض عراقية تطعم  ــق ذلك كونه ان يطل
العراقيني وفي نفس الوقت هذه االرض التي 
تنتج النفط يجب ان تكون لها مستحقات 
ــى امراض  ــرض اهلها ال ــث  يتع ــا حي علي
ــان  والغازات  ــبب االبخرة والدخ كثيرة بس
ــر على صحتهم و  ــرة وغير ذلك فأث املتطاي
معيشتهم وحياتهم ناهيك عن ازمة املاء 
ــأن  ــا يتطلب من اصحاب الش ــة وهن االزلي
واالختصاص ان ينظروا بعقولهم وقلوبهم 
ــة بعد ان  ــذه احملافظة املضحي ــاف ه النص
ــا البصرة  ــرادات التي حتققه ــا بان االي أيقن
ــي  ــا وموانئها هي العنصر الرئيس بنفطه
واالساسي للموازنة مع أخواتها احملافظات 
ــل – االنبار –  ــي الى ( املوص ــة , ونأت اجلنوبي
ــذه احملافظات التي  صالح الدين – ديالى) ه
ــتباحتها  العمليات االرهابية ودمرتها  اس
ــروب لتصبح معظم  ــم الدواعش واحل جرائ
ابنيتها ومؤسساتها  ودور السكن اشباح 
ــيء الى مكانه اذا  ولكن ميكن اعادة كل ش
تظافرت جهود احلكومة االحتادية مع احمللية  
لتفعيل االستثمار ويعود اهلها الى دورهم 
ــراً باحلياة  ــروا خي ومحافظاتهم ليستبش
ــم ورصد  ــالت مرت عليه ــد وي ــة بع القادم
ــليم  ــق ذلك وينبغي تس ــوال التي حتق االم
ــاريع بأيادي أمينة واحلذر  االموال لهذه املش
كل احلذر من تسلط اللصوص والفاسدين 
على هذه املشاريع والذين يعتبرونها غنائم 
ــركات ومقاولني  ــون توزيعها على ش يترقب
ــوى مكاسبهم  ــوؤلني ال تهمهم س ومس
ــاب  ــى حس ــم عل ــخصية واطماعه الش
ــم  ــى اقلي ــبة ال ــن ... وبالنس ــاة املواط حي
كردستان يتطلب ارساء التفاهم واالسس 
الصحيحة مع كافة واردات النفط واملنافذ 
ــة التي تدعم  ــوم الكمركي احلدودية والرس

ــى احلكومة  ــم لزاماً عل ــة وبذلك يت املوازن
ــا في  ــتحقات اخوانن ــرار مس ــان اق والبرمل
ــلم بذلك فان الهوى  ــتان. ومن املس كردس
ــرق  ــذي يطالب وهو الذي يس ــي هو ال احلزب
ويدمر ...  وهذا مما يعرض امن وسالمة العراق    
ــن االفضل ان تقوم  احلكومة  باالهتمام  وم
ــتثمارات الصحيحة التي تبنى على  باالس
اسس تخدم اجملتمع وحسب ضوابط قانون 
املوازنة الذي يتم بناءه بعيداً عن اخلصومات 
ــني كون الشعب هو الضحية  بني السياس
ــة االخرى  ــات العراقي ــان احملافظ وهكذا ف
ــتحق العيش الرغيد من هذه االيرادات  تس
واعطائها ما تستحق من ثروة العراق التي 
ــع واحلد من  ــا اجلمي ــم به ــب ان ينع يتطل
ــي ينعم بها  ــراف الهائل باالموال الت االس
ــرص على تقليل  ــم  ... واحل ــاس دون غيره ن
ــة   بني فئة  ــوارق التي اصبحت واضح الف
ــعب معتق وبائس يعيش  مترفة وثرية  وش
ــى  على القمامة  هذا التفاوت الذي يخش
ــر  ــة اخط ــا االجتماعي ــرب حياتن ان تضط
ــزة بتقليل  ــول جاه ــراب ولعل احلل االضط
ــة اجلمهورية  ــن رئاس ــؤولني م رواتب املس
ــروراً بالدرجات العليا  والبرملان واحلكومة م
ــت اللجنة البرملانية  ــت او تناس حيث نس
املالية هذه الفقرة فهل يعقل ان تخصص 
احلكومة ( مبلغ مليون دوالر) شهرياً ملناصب 
ــش  (مببلغ ضئيل جداً )  وتترك املواطن يعي
ال يسد رمق عيشته  والعجب كل العجب 
ــني قد حصلوا على  ــن من العراقي ان كثيري
ــيات دول اجنبية وهم ينعمون هناك  جنس
ــة ؟؟؟ ) من  ــب ( جهادي ــم روات ــرف له وتص
ــا ذكرت وغير ذلك يحتاج  ميزانية العراق م
الى مجلدات توضح رواتب ومنح وامتيازات 
ــؤولني دون غيرهم وهذه االموال تصرف  ملس
في موازنة العراق وال يوجد ذلك في كل دول 
العالم , السيما وان املوازنة تبنى بفارق اكثر 
من (٢٠  ) دوالر وباحلقيقة ال تعرف اين تذهب 
ــوال املتراكمة وكل هذا ويعلن بان  هذة االم
ــارب ( ٢٨) ترليون  ــة فيها عجز مبا يق املوازن
ــابقة...  ــل في االعوام الس ــار كما حص دين
ــن بالضرائب التي  وهنا يبداء انهاك املواط
تبداء وال تنتهي لسد هذا العجز اذن كيف 
يتم حتقيق العدالة االجتماعية والرئاسات 
ــروم من املاء  ــعب احمل ــل حقوق الش تتجاه
ــط وسائل العيش ناهيك  والكهرباء  وابس
ــلع واملواد الغذائية  عن ارتفاع اسعار الس
ــس الطبقات الفقيرة ومن  وهذا االرتفاع مي
ــة احلكومة كما يتضح  الواضح ان سياس
ــابقة والالحقة ال  ــالل املوازنات الس من خ

تعنيه العدالة املنشودة.

* خبري قضائي

اقرار موازنة املصالح

   تلتزم وزارة املوارد املائية بالقبام بترميم 
ــاه  ــى املي ــراف عل ــة واالش ــة وادام وصيان
وحتسني األنهار واجلداول واملبازل والسدود 
ــام باعمال  ــب االرض بالقي ــزم صاح ويلت
ــه وللدوائر  ــة بأرض ــة اخلاص ــوارد املائي امل
ــا وتتولى  ــراف عليه ــق االش ــة ح اخملتص
ــراف  ــوزارة تعيني احلصص املائية واالش ال
ــة بعدم  ــزم احلكومات احمللي ــا وتلت عليه
ــوز للمنتفع  ــل بعمل الوزارة واليج التدخ
ــن اعمال  ــوم بأي عمل م ــاه ان يق من املي
ــى منه  ــوارد املائية او تنظيمها ويخش امل
ــن واليجوز نصب  حدوث ضرر بحق االخري
ــاحبة للمياه اال  مضخة او اي رافعة او س
بأجازة حتريرية من الدوائر اخملتصة واليجوز 
ــتعمال االجازة لغير من صدرت بحقه  اس
ــمه او غير احملل او املكان الذي اجيز  وبأس
ــر الغرض  ــة او األلة او لغي ــب املضخ نص
ــدد الدوائر اخملتصة  الذي خصصت له وحت

ــروط  قوة احملرك وحجم املضخة وحتدد ش
ــا الوزير  ــازة بتعليمات يصدره ــح االج من
ــاء األجازة املمنوحة  وللدائرة اخملتصة الغ
ــكام القانون ورفع املضخة في  مبوجب أح
ــا مخالفة صاحب  ــاالت التالية ومنه احل
االجازة الشروط املنصوص علبها ونقص 
في مساحة االرض اخملصصة لها املضخة 
او حدوث سبب مضر بأعمال املوارد املائية 
ــنة من  ــتعمال االجازة خالل س وعدم اس
تاريخ منحها والبجوز ألصحاب االراضي ان 
يعملوا بغير أذن الدائرة اخملتصة في احلدود 
ــون او اي  ــق احكام القان ــي تعينها وف الت
عمل يعرض املوارد املائية للخطر وللدوائر 
اخملتصة الدخول ألي ارض لألطالع مايجري 
ــون واذا  ــال مخالفة للقان ــن اعم فيها م
ــفينة في نهر او جدول  تعطل مركب اوس
او غرق فيه فعلى صاحبه ازالته واخراجه 
ــبعة ايام من تاريخ وقوع احلادث  خالل س
ــرة اخملتصة باخراجه  وبخالفه تقوم الدائ
وازالته على نفقة صاحب املركب ويعاقب 
ــل عن مليون دينار والتزيد عن  بغرامة التق
ــة ماليني في حالة االضرار بأعمال  خمس
املوارد املائية و التجاوز على احلصة املائية 

ــبقة من  املقررة دون املوافقة اخلطية املس
ــتعمال املياه لغير  ــة واس اجلهات اخملتص
ــي خصصت لها دون موافقة  االغراض الت
ــة اجلهة اخملتصة وتلويث  خطية من اجله
املياه او التاثير فيها كما ونوعا وتكون غير 
ــة ملا هو مقرر لها ونصب مضخة او  صاحل
اله دون اجازة بالترخيص وتكون العقوبة 
ــل  ــة وتتحم ــتمرت اخملالف ــا اذا اس حبس

ــات القانونية في  ــة التبع ــرة اخملتص الدائ
ــكوى قضائية ضد  ــع ش ــدم رف ــة ع حال
ــب االرض اخملالف الحكام  املنتفع او صاح
ــرة ايام من  ــون في مدة اقصاها عش القان
ــاوز او العمل اخملالف او  ــخ وقوع التج تاري
التخريب ملشاريع الري وينفذ القانون من 
ــره في اجلريدة الرسمية بالعدد  تاريخ نش

٤٥٢٣ في ١٧ / ١٢ / ٢٠١٨.

لفترة زمنية قريبة كان احلديث 
ــد يدرج  ــام عاملي جدي ــن نظ ع
ــرة اال  ــة املؤام ــة نظري في خان
ــم عبر كورونا  ان اجتياح العال
ــتبدلها  ــدد تلك النظرية واس ب
ــا  ــعى له ــة يس ــرورة ملح بض
ــذا  ــح ه ــم مالم ــع لرس اجلمي
ــارع كبرى  النظام ،، حيث تتس
ــة  اخملتلف ــا  بأنظمته ــدول  ال
النظام  ــس  واس قواعد  إلرساء 
ــابق  ــود اجلديد كما و تتس املول
ــار املكانة  ــا ألختي ــا بينه فيم
ومتطلبات  ملصاحلها  الضامنة 

ــوازم  ول ــة  اجلغرافي ــا  بقعته
ــي تلكم اخلارطة من  وجودها ف
ماء وطاقة وغذاء حيث يستعد 
العالم لنوع جديد من األنظمة 
ــب  تواك ــي  الت ــية  السياس
ــباق  والس ــادي  األقتص ــو  النم
ــالح  والس و  ــي  التكنلوج
تراعي  ــاد قواعد  وايج والطاقة 
وتيرة السرعة غير املنتهية في 
ــر تعتمد  ــباقات من نوع اخ س
الطاقة النووية و تستخدم لغة 
والتحكم  ــة  الرقمي ــة  البرمج
ــة  ــار الصناعي ــر االقم ــا عب به
ــن القمر الى غيرها من  بأبعد م
اكتشافات عهد ما بعد احلداثة 
،،ورغم استعداد الدول املتقدمة 
اال انها تواجه ازمة تقيد قدرتها 
ــبقية فاجلميع  في حتقيق االس
ــتوى واحد من  ــى مس ــات عل ب
ــاد العاملي  ــة فاألقتص املنافس
بطيء النمو بشكل عام مقابل 

ــور  التط و  ــكاني  الس ــو  النم
ــلطة  العلمي و رأس املال والس
ــعت و  ــؤولية اتس والقوة واملس
توزعت بشكل فوضوي ال ميكن 
ــب او قطبني  ــي قط ــره ف حص
ــودة  ــة ،، وبالع ــى خمس او حت
ــني  والقوان ــريعات  التش ــى  ال
ــم  ــادت العال ــي ق ــة الت الدولي
ــت وجدت  ــود مض ــرة عق لعش
والعميقة  املكثفة  ــات  الدراس
ــات املتبعة من خالل  للسياس
الهيئات واجلمعيات واملنظمات 
ــت  العاملية هي باحلقيقة ليس
ــتدراج  مبنئ عن التخبط و االس
ــة  الالمركزي ــوة  الق ــطوة  لس
ادوار  ــت  وزع ــي  الت ــة  للحوكم
ــذا ،،  ــت ه ــوؤلية او حاول املس
ونقاط  ــل  نقاط فش ــجلت  س
ــى  عل كالً  ــني  للتجربت ــاح  جن
ــت بغرف مظلمة  حده ونوقش
ــوم و توصلت  ــداً عن اخلص بعي

الالمحتملة  ــة  احلتمي النتائج 
ــة  محتمل ــات  حتمي ــى  ال
ــاوية الوزن  فأقطاب القوة متس
ــم  ــة ان العال و القدرة،،باحلقيق
ــتعداداً للنظام  ــر أس ــات أكث ب
ــيعيد  ــي اجلديد الذي س العامل
ــح  بتنقي ــؤوليات  املس ــع  توزي
ــادت العالم و  ــة التي ق االنظم
ــب صياغة نظرياتها  يعيد ترتي
رؤى  ــن  لتكوي ــا  ومفاهيمه
ــتقبلية تدمج بني خالصة  مس
الشمولي  ــتراكي  األش النظام 
ــة اقتصاديا  ــه الناجح و مديات
ــتوى التنموي مقابل  على املس
ــمالي  الرأس ــام  النظ ــة  خالص
ومديات  الدميقراطي  والليبرالي 
ــب تطلعات  جناحه فيما يناس
لن  ــا  بينم ــة  الدول ــة  ومنهجي
ــة مؤثرة  ــون للفرد فيه قيم يك
ــرد قائم بحد ذاته  او فاعلة كف
ــه واجبات قدر  ــه حقوق و علي ل

ــكل حلقة وصل  كونه فرد يش
ــرية مبجتمعه  في سلسة بش
ــراد  االف ــة  بقي ــا  كم ــط  مرتب
مبجتمعات أخرى يكون جزءً من 
ــانية بهوية واحدة  خارطة انس
ــد ومبنهجية دولية  ولهدف واح
واحدة يسودها قانون واحد من 
الغرب الى الشرق ومن الشمال 
الى اجلنوب في كل دوائر العرض 
ــرة األرضية ،، هذه  والطول للك
ــة  ــن مغيب ــم تك ــات ل الفرضي
بالكامل بل مت التهيئة لها منذ 
زمن ألختبارها كتجربة واقعية 
ــة  ــني فجائي ــناها بقوان عايش
ــع بوقت  ــت العالم اجم حكم
ــدة و لهدف  ــد وبآليات واح واح
واحد وهو اختبار معيار النجاح 
ــرات تشير الى  املسبق و املؤش
ــكل كبير  ــه اثبت جناحه بش ان
ــاض  للمخ ــة  اللحظ ــت  وحان

األخير.

ــراب  ــهيد احمل ــل ش ــد رحي   بع
اخلالد(قدس) في األول من رجب، 
خالل صالة اجلمعة في الصحن 
ــل  حتم ــريف،  الش ــدري  احلي
ــز احلكيم  العزي ــد  ــيد عب الس
ــة بكل  ــة العراقي ــل التجرب ثق
ــدور البارز  ــا، فكان له ال تبعاته
في تثبيت بناء الدولة.. وكان أول 
ــه بغداد  ــه عن ما تعيش حديث
ــدول اإلقليمية،  ــل ال ــن تدخ م
ــتقرار للعراق،   التي ال تريد اإلس
ــب أن  ــدة، يج ــة اجلدي وأن الدول
حتوي كل األطياف دون تهميش 
ــهدت له الساحة  أيّ مكون. شَ
ــم في  ــور الدائ ــة باحلض الدولي
محافلها، ولم شتات املعارضة، 
ــرز مؤمتر لندن  ــكان احلدث األب ف
للمعارضة، التي أثبتت وجودها 
ــر، مبقارعتها  ــك بكثي ــل ذل قب
ــت  ــي كان ــد، فه ــام البائ النظ

ــلحة الوحيدة  ــة املس املعارض
ــب لها  ــاحة، ويحس على الس
حساب،  من قبل نظام البعث.

ــداث  األح ــع  يُراج ــن  م
ــوات  الق أن  ــر  يتذك
األمريكية، كانت متوترة 
ــول اجمللس  جداً من دخ
ــالحه، وقد  ــى بس األعل
إتخذت إجراءآت صارمة 
ــى  ــن عل ــق اجملاهدي بح
ــلحني،  االّ يدخلون مس
ــره  تأثي ــن  م ــاً  خوف
ــى  عل ــم  ومقبوليته
الساحة العراقية، وبني 
الناس لدورهم اجلهادي.

ــتور على  الدس ــة  كتاب
ــمات  الس ــن  م ــل  عج
ــك الفترة،  ــرز في تل األب

ــل بتكوين قوات قادرة  والتعجي
ــك امللف األمني كان  على مس

ــا تعانيه  ــر البالغ، مع م له االث
ــرة من خاليا  ــداد بتلك الفت بغ
ــم القاعدة، الذي  البعث وتنظي

ــر كثير  ــارزاً بتأخي ــب دورا ب لع
ــاحة  ــاريع، وجعلنا س من املش

ــر  ــر كثي ــذا أثّ ــات، وه للتصفي
ــي واقتصادي،  ــتنزاف  مال باس
ــات  التضحي ــو  ه ــوأ  واألس
اليومية،  ــرات  بالتفجي
ــك كانت تقف  ذل وكل 
ــعى،  خلفهُ جهات تس
ــي  ف ــا  وجوده ــز  لتعزي
ــدة أطول.الدور  العراق مل
ــه  لعب ــذي  ال ــر  الكبي
ــكيل  بتش ــل،  الراح
ــني املواطن  حلقة  ما ب
من جهة، والسياسيني 
جهة  ــن  م ــة  واملرجعي
ــا ثمنت  ــرى، وبدوره أخ
اجلهادي  دوره  املرجعية 
ــة  اللبن ــكل  ش ــذي  ال
ــش،  للجي ــية  األساس
ــف  املل إدارة  ــتطاع  إس
ــش  اجلي ــل  ح ــد  بع ــي،  األمن
ــرة صعبة  ــي، وكانت فت العراق

ــدات  ملع ــب  التخري ــع  م ــداً  ج
كان  ــت  بوق ــاه  فقدن ــش.  اجلي
ــس احلاجة لوجوده،  العراق بأم
ــه  ــا ميلك ــتطاعتهِ مل وكان بإس
ــتحواذ على  ــور اإلس من جمه
ــكيل حكومة  ــيء، وتش كل ش
ــر على  ــه آث ــد، لكن ــب واح قط
ــح اجملال  التضحية، لفس ذلك 
ــات  واملكون ــات  األقلي ــي  لباق
وحثهم  الفعلية،  ــاركة  للمش
ــا ال ميكن  ــى  ببناء الدولة،مم عل
ــود،  كالط ــه  وقوف ــيانه  نس
ــة بعد  ــرب الطائفي ــل احل مقاب
ــكريني، بدعم من  تفجير العس
ــاده تلك احلرب  املرجعية، وإخم
ــت لوحدها لدمرت  التي لو ترك
ــل الرجل  ــر واليابس.رح األخض
جسداً.. لكنه باق معنا بأفعاله 
وأفكاره.، وحسن صنائعه التي 

لن تنسى.

ــه،  إلى  ــة بؤس ــراق وعل ــدر الع ــى ق إل
ــالص أتباعه. ــاء إلخ ــن يغبطه األولي م
ــر نيابة عن   ــت عناء التفكي يامن حتمل
ــم في غنى عن  ــاقك ومريديك، فه عش
ــر، حتى رضوا  ــر وراحة عن التبص التدب
ــك القبول بحبك، ال فرق بني غنيهم  من
ــب منهم أم  ــريف احلس ــم، ش وفقيره
ــة أقرب،  ــم للجن ــوا أنه ــه، فأيقن لئيم
ــمكم  ــت جمعتكم قائمة واس ما دام
ــيدي : اناديك  يذكر ونهجكم يدرس.س
ــان جاري الذي حرم نفسه وعياله  بلس
ــي بناء  ــق قوته ف ــا، فأنف ــذات الدني مل
جدارية لشخصكم الذي يراه كرميا من 
ــي رغما  ــص ماله.لقد أيقنت نفس خال
ــماحة والسمو  عنها انك صاحب الس
والنيافة واملعالي واجلاللة، وما قدر تلك 
ــم املرعب. ــة مبحضرك ــاب الهزيل األلق
ــيء،  ــي كنت جريئا بعض الش أعلم ان
ــنة وإن  ــى يقني بإصابة  الس لكني عل

ــك  ــاحة قدس ــي س ــأت األدب، ف أخط
ــزوال عند رغبة  ــا، بل ن ــي ال أؤمن به الت
ــم تدبرهم  ــي الذين اوصله فقراء قريت
ــك  ــا أن ــة مفاده ــى نتيج إل ــك  بكنه
ــت الذاكرة  ــد خزن ــا  دون املالئكة!.لق م
ــيان  ــاهد مؤملة وعصية عن النس مش
ــر من اتباعك  ــي ضلوع توافه الده حتك
ــهر  ــة الدماء البريئة في هذا الش بإراق
ــر األولى  ــام التغيي ــذ أي ــل، فمن الفضي
ــارودك تزكم االنوف، حينا ضد  ورائحة ب
االحتالل اجتهادا منك دون مشورة أهل 
ــد من اوهمك  ــل والعقد، وأحيانا ض احل
ــي معترك  ــم خصومك ف ــك أنه خيال
ــت إال أن تكون فيه  ــة الذي ابي السياس
ــرك جرما.كيف  ــا بعد أن كان بنظ قطب
ــا الذي  ــيان وحيده ــبيل نس لثكلى س
اردته قتيال  رصاصات متهور قد اتخذك 
ــهر الفضيل من  إلها في مثل هذا الش
ــض همجك الرعاع  عام ٢٠٠٤ حني انق

على مراكز الشرطة لينسفوا بعبوات 
ــم وجهلهم كل أمل راود نفوس  حقده
ــن صدام؟. ــني بعد خالصهم م العراقي
ــي ٢٠٠٥ إذ اعجبتك كثرة من حولك  وف
وكأنهم بانتظار شهر الصيام ليعيدوا 
ــارك الذي طاملا  ــا ذكريات رمضان املب لن
ــابق ويحيلوا  ــام الس ــح بها النظ تبج
ــون مكفهر جراء ما  ــالم لياليه إلى ل ظ
ــم من دماء زكية ال ذنب  اريق على يديه
ــمى آخر،  ــم اتباع ملس ــوى انه لهم س
ــذي وصل ببعض اجلهلة الحراق  األمر ال
املصاحف الشريفة وكتب العقيدة التي 
ــي اجملتمع املتحضر. تكافح أمثالهم ف
ــح  لتصب ــهور  والش ــام  األي ــى  وتتوال
ــط تنامي قدراتكم  ــنني عجاف وس س
ــون مع  ــم فأصبحتم  جتلس ومؤهالتك
ــات  ــام الفضائي ــون أم ــار وتتحدث الكب
ــمع وناقد يحلل  ــم رأي يس وأصبح لك
ــا  ــار له ــة يش ــم أكثري ــى  اصبحت حت

بالبنان.وفي رمضان ٢٠١٨ اهتزت بغداد 
ــذي حدث في  ــوات االنفجار ال على أص
ــا لتكون لها  ــك التي غرر باهله مدينت
ــة الكثيرين.هذا  عنوانا رغم عدم قناع
ــرات  ــذي راح ضحيته عش ــار ال االنفج
ــرات املنازل  ــت عش ــني وتهدم املظلوم
ــا من  ــا خوف ــه إعالمي ــم علي مت التعتي
ــمى  ــرقوا املس ــيس من س جرح أحاس
ــى اخلانعون قيام  اجلهادي فكيف ينس
ــالح ثقيل بني منازل  ــوه بإخفاء س معت
املواطنني؟  ولو قام غيركم بهذا الفعل 
ــم تقعدوها.يبدو أن  ــا ول ــم الدني القمت
ــيالن الدماء في رمضان سنة تعودنا  س
ــل وجودكم  ــي ظ ــها ف ــى أن نعيش عل
ــقيك تذهب سدى،  وها هي جنائز عاش
ــاد  ــاء لنزواتك في مكافحة الفس إرض
ــه ردحا من  ــت الطرف عن الذي غضض
الزمن لتضيف إلى سجل الضحايا من 

مريديك أسماء جديدة.
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التعليــم يف العــراق بني مطرقة 
كورونا وسندان التكنولوجيا

ــالد الرافدين  ــة والتعليمية في ب ــة التربوي العملي
ــطَ أول حرف و دونت  ــوأ مراحلها منذُ أن خُ متر بأس
ــومريون  أولى الكلمات في املعمورة على أيدي الس
ــى على أحد  ــا ال يخف ــراق األوائل و مم ــكان الع س
ــتوى التعليم في العراق على  تراجع و انحدار مس
ــباب كثيرة ال  ــني و األس ــن املنصرم ــدار العقدي م
ــال لذكرها وحصرها ولكن على الرغم من كل  مج
املشاكل و املعوقات كانت العملية التعليمية في 
ــز على الظروف و اآلالم  ــا احلبيب عرجاء تتعك بلدن
ــارةً و تقف في  ــير ببطء ت ــر بها البلد وتس التي م
مكانها تارةً أخرى حتى حل علينا الضيف الثقيل 
ــذُ أواخر عام ٢٠١٩  ــروس كورونا ) من ــج ( فاي و املزع
ــه على كافة  ــذي ألقى بظالل ــى يومنا هذا ال وحت
تفاصيل حياتنا و عطل جميع مرافق احلياة و كان 
ــن ( COVID١٩ ) هو قطاع  ــرز و أكثر املتضررين م أب
ــا في جميع  ــراق فقط وإمن ــم ليس في الع التعلي
ــة التعليمية  ــثُ أصاب العملي ــاء العالم حي أنح
ــرزت احلاجة إلى  ــام وهنا ب ــلل الت و التربوية بالش
إيجاد حلول و بدائل سريعة لكي تستمر العملية 
ــة التعليمية على  ــة إذ أجبرت املؤسس التعليمي
اللجوء إلى التعليم عن بعد ( التعليم اإللكتروني 
ــد بهكذا  ــراق حديث عه ــر بلدنا الع ــذي يعتب ) ال
ــس دول العالم  ــواع التعليم على عك ــوع من أن ن
ــي كانت قد أدخلت  ــض دول املنطقة الت األول و بع
ــلوب في مجاالت و ميادين مؤسساتها  هكذا أس
ــدة وهنا  ــنوات ع ــة و منذُ س ــة و التربوي التعليمي
طفت على السطح عدة مشاكل ومعوقات تقف 
ــراق و من  ــذهِ التجربة في الع ــاح ه ــد من جن بالض
أبرزها ضعف شبكة اإلنترنت ، عدم إمتالك بعض 

ــزة الذكية و  ــت أو األجه ــبكة اإلنترن الطلبة لش
املتطورة التي هي ضرورية ملواكبة عملية التعليم 
ــد بعض الطلبة للغش عند أداء  اإللكتروني ، تعم
ــات. وهنا ال بد لنا أن نتطرق  اإلختبارات و اإلمتحان
ــات) عن بعد أي بنظام  ــى موضوع (أداء اإلمتحان إل
ــا ارتفاعاً كبيراً  ــم اإللكتروني فقد الحظن التعلي
ــة على عكس  ــاح ومبعدالت عالي ــب النج في نس
ــا العملية  ــي كانت فيه ــابقة الت ــنوات الس الس
 ) ــة  التقليدي ــة  ــة بالطريق التربوي و  ــة  التعليمي
ــر لدينا وجود خلل  ــم احلضوري ) وهذا يؤش التعلي
ــم عن بعد  ــة التعلي ــتخدام و ممارس ــي آلية إس ف
ــن التعليم صورة ضبابية  كما وخلق هذا النوع م
ــر ال يخلو من  ــح األم ــتوى الطلبة وأصب ــن مس ع
ــب اجملتهد و  ــة الطال ــد مبعرف ــة و التعقي الصعوب
ــد على ( الغش و اخلداع ) عند  املثابر الذي ال يعتم
ــن الطالب الذي  ــات م ــارات و اإلمتحان أداء اإلختب
ــى عالمات أعلى  ــش ) ويحصل عل ــأ إلى ( الغ يلج
من الطالب اجملتهد الذي يأبى اللجوء إلى ظاهرة ( 
الغش ) وهنا ال بد من اإلشارة إلى إن اخللل و العيب 
ــم اإللكتروني). ــذهِ التجربة ( التعلي وعدم جناح ه
سببها حداثة عهد بلدنا بهكذا جتارب و عدم توفر 
ــتلزمات و املتطلبات ( اللوجستية ) لها هذا  املس
ــتخدام و املمارسة  من جانب ومن جانب آخر اإلس
ــة بالدرجة األولى و  ــة من قبل بعض الطلب اخلاطئ
بعض األساتذة بالدرجة الثانية.وهنا ال يسعنا اال 
أن ندعوا العلي القدير أن يخلص البشرية والعالم 
ــي ترجع العملية  ــع من هذا الوباء اللعني لك أجم
ــارها الصحيح ويعود طلبتنا  التعليمية إلى مس

األعزاء إلى مقاعد الدراسة.

عماد علي البياتي

* هاشم مهدي السوداني
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وأفادت مصادر في اخلارجية الروسية، 
ــأن  ب ــتي،  نوفوس ــة  وكال ــب  بحس
ــذ اتفاقية  ــكو تعول على تنفي موس
(مونترو) بشأن نظام املضائق من قبل 
الدول غير املطلة على البحر األسود.

ــة وعلوم احمليطات  وكانت إدارة املالح
ــفت في  ــية كش بوزارة الدفاع الروس
نشرتها في ١٤ نيسان احلالي أنه من 
ــاعة ٢١٠٠ يوم ٢٤ نيسان اجلاري  الس
ــرين األول  ــوم ٣١ تش ــى ٢١٠٠ ي وحت
ــرور اآلمن  ــوف يُعلق حق امل ٢٠٢١، س
ــي  عبر املياه اإلقليمية لالحتاد الروس
ــفن  ــة األجنبية وس ــفن احلربي للس
أن  اإلدارة  ــت  ــدان األخرى.وأوضح البل
ــالث مناطق من  ــدور حول ث احلديث ي
ــم املمتد  ــي القس ــود ه البحر األس
ــاحل شبه جزيرة القرم  على طول س
بني سيفاستوبول وغورزوف، والقسم 
ــبه  ش ــاحل  س ــة  قبال ــتطيل  املس
ــة خليج  ــش في منطق ــرة كيرت جزي
ــم بحري  ــة إلى قس ــوك، باإلضاف أوب
ــرف الغربي  ــن الط ــر بالقرب م صغي
ــرم ال يتجاوز حدود  ــبه جزيرة الق لش
ــادة  ــري املعت ــب البح ــق التدري مناط
منذ العهد السوفييتي. ومتتد جميع 
ــا فقط إلى  ــق اخملطط إغالقه املناط
ــاه اإلقليمية  ــة للمي ــدود اخلارجي احل
ــني أن مضيق  ــي، في ح لالحتاد الروس
ــر  ــى بح ــول إل ــة الدخ ــش (بواب كيرت
ــي ماريوبل  ــى مينائ ــور إل آزوف، والعب
واالقتراب  ــني)  األوكراني ــك  وبارديانس
ــه ال يقعان ضمن املناطق احملظورة  من
للمالحة. وأمس الثالثاء، ذكرت وكالة 
إنترفاكس لألنباء، نقالً عن األسطول 
الروسي في البحر األسود أن أكثر من 
ــية شاركت  ــفينة حربية روس ٢٠ س
ــي البحر  ــكرية ف ــات عس ــي تدريب ف
الواقع بني آسيا وأوروبا.كذلك، فرضت 
ــان  ــن ٢٠ نيس ــي الفترة م ــيا ف روس
اجلاري إلى ٢٤ منه، قيوداً مؤقتة على 
ــبه  ــالت اجلوية فوق جزء من ش الرح
ــود، حسب  جزيرة القرم والبحر األس
 ،NOTAM  ــعار الدولي للطيارين اإلش
ــة إنترفاكس، أي  ــا نقلت وكال وفق م

ــى بداية  ــس الثالثاء وحت ــوم أم من ي
احلظر على السفن.واستدعى اإلعالن 
الروسي بشأن حظر املالحة في أجزاء 
ــود، ردود فعل غربية  ــر األس من البح
ــم وزارة  ــة، ودعا املتحدث باس غاضب

ــة (البنتاغون)، جون  الدفاع األميركي
ــة املاضي  ــيا يوم اجلمع كيربي، روس
ــفن في  ــاء التهديدات للس ــى إنه إل
ــز قدراتها  ــة والكف عن تعزي املنطق
ــدود  ح ــن  م ــرب  بالق ــكرية  العس
أوكرانيا.ووصفت اخلارجية األميركية، 
أول أمس االثنني، خطط روسيا حلظر 

ــود  ــة في أجزاء من البحر األس املالح
ــيرة إلى أنّ  بأنه تصعيد بال مبرر، مش
ــفن  هذا اإلجراء يؤثر على دخول الس
ــي بحر آزوف  ــى املوانئ األوكرانية ف إل
ــبه جزيرة  ــرقي لش عند الطرف الش
القرم التي ضمتها روسيا عام ٢٠١٤. 
ــم اخلارجية نيد  ــدث باس وقال املتح
برايس، في بيان هذا ميثل تصعيداً آخر 
بال مبرر في حملة موسكو املستمرة 

لتقويض اوكرانيا وزعزعة استقرارها.
وخلص إلى أنّ هذا التطور مثير للقلق 
بشكل خاص وسط تقارير موثوقة عن 
حشد روسيا لقواتها في شبه جزيرة 
ــرب احلدود األوكرانية  القرم احملتلة وق

ــهدها  ــم نش ــتويات ل ــى مس اآلن إل
ــي عام ٢٠١٤.وأكدت  منذ الغزو الروس
ــادرة عن  ــرة الص ــات األخي التصريح
ــي أوروبا  ــاون ف ــن والتع ــة األم منظم
ــاد األوروبي، أنّ الوضع في  وقيادة االحت
ــرعة إلى  ــود يتحول بس ــر األس البح
ــي العالقات بني  ــدر قلق جديد ف مص

ــيا والغرب. وقال املتحدث باسم  روس
ــتانو، إنّ نية  ــاد األوروبي، بيتر س االحت
ــالق بعض مناطق  ــي إغ االحتاد الروس
ــفن  ــود أمام حركة الس ــر األس البح
حتى أكتوبر املقبل، بحجة التدريبات 
ــق  ــدر قل ــكل مص ــكرية، تش العس
ــى خلفية الوضع  ــغ، خصوصاً عل بال
ــية وفي  على احلدود األوكرانية الروس
منطقة القرم التي مت ضمها بشكل 

غير قانوني.وأُدرج بحث هذه القضية 
ــاع مجلس  ــال اجتم ــي جدول أعم ف
ــاد األوروبي  ــة لالحت ــؤون اخلارجي الش
الذي عقد أول من أمس، والذي شارك 
ــة اخلارجية  ــؤول السياس ــه مس في
لالحتاد، جوزيب بوريل، ووزراء خارجية 
دول االحتاد.من جانبها، شددت كييف 
على أنّ اخلطوة الروسية تعدّ محاولة 
ــيادية ألوكرانيا  اغتصاب احلقوق الس
كدولة ساحلية، في انتهاك لقواعد 
ــت  الدولي.وقال ــون  القان ــادئ  ومب
ــان يوم  ــي بي ــة ف ــة األوكراني اخلارجي
ــكو  ــلوك موس اجلمعة املاضي، إنّ س
ــود أي نوايا من  ــدم وج ــى ع ــير إل يش
جانبها للتخلي عن استمرار العدوان 
األساليب  ــتخدام  باس أوكرانيا  على 
البيان  والهجينة.وأشار  ــكرية  العس
ــز الوجود  ــى خلفية تعزي ــى أنه عل إل
العسكري الروسي على طول احلدود 
البرية، واصل االحتاد الروسي تكثيف 
ــفن  ــد في البحر، ونقل الس التصعي
ــن إلى منطقة  ــن بحر قزوي احلربية م
ــان  ــا البي ــود. ودع ــر األس آزوف والبح
ــيا.وعلى  إلى زيادة الضغط على روس
خلفية تصاعد األزمة شرقي أوكرانيا، 
ــاع البريطانية، في  أعلنت وزارة الدف
ــي، أن مدمرة  ــبت املاض بيان يوم الس
ــطولها املرابط في  ــة من أس وفرقاط

ــتعبران مضيقي  البحر املتوسط س
ــتقرا  ــفور والدردنيل حتى تس البوس
ــهر  ــي بداية الش ــود ف ــر األس بالبح
ــت  نقل ــابق،  س ــت  وق ــي  املقبل.وف
صحيفة  تاميز البريطانية عن مصادر 
ــه تقرّر مغادرة  في البحرية قولها، إن
ــة  ــوع ٤٥ والفرقاط ــن الن ــرة م املدم
املضادة للغواصات من النوع ٢٣، وأنه 
ــفن أو  ــي حال وجود تهديد من الس ف

ــية،  الروس ــرات  الطائ أو  ــات  الغواص
ــالت أف ٣٥ على منت حاملة  فإنّ مقات
ــة إليزابيث في البحر  الطائرات امللك
ــادرة  ــتكون ق ــط س ــض املتوس األبي
ــرة والفرقاطة.ونقلت  على دعم املدم

الصحيفة عن مسؤول بوزارة الدفاع 
ــه حول  ــدده، قول ــم حت ــة ل البريطاني
ــفن احلربية إلى  الغرض من نقل الس
ــود، إنّ بريطانيا وحلفاءنا  البحر األس
ــت  ثاب ــكل  بش ــون  يدعم ــني  الدولي
ــيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.وذكرت  س
ــة التركية،  ــة NTV التلفزيوني محط

ــل  ــلت بالفع ــدن أرس ــني، أنّ لن اإلثن
ــعاراً إلى تركيا بشأن اقتراب مرور  إش
إحدى السفن عبر مضيق البوسفور.
ــاع األميركية،  ــوم أنّ وزارة الدف ومعل
ــني روزفلت  ــال املدمرت خططت إلرس
ــود،  ــى البحر األس ــوك إل ــد ك ودونال
ــا عبر مضيق  ــت تركيا مبرورهم وأبلغ
البوسفور في ١٤ و١٥ نيسان.لكنها 
ــذه اخلطة في  ــي عن ه ــررت التخل ق

آخر حلظة، وحسبما ذكرت صحيفة 
ــي،  ــس املاض ــوم اخلمي ــو ي بوليتيك
ــتفزاز  ــرر البنتاغون عدم اس ــد ق فق
البحرية  ــيا.من جانبها، أعلنت  روس
ــس االثنني، انتهاء  ــة، أول أم األوكراني

ــكرية بحرية مشتركة  مناورات عس
ــود  األس ــر  البح ــي  ف ــا  روماني ــع  م
ــبوع. وأشارت وزارة  استمرت ملدة أس
ــان، إلى أنّ  ــة في بي ــاع األوكراني الدف
ــت عمليات قتال  ــذه املناورات حاك ه
ــفن حربية، فضالً  وجهاً لوجه مع س
ــى مناطق  ــيطرة عل ــني الس عن تأم

ــت  البحر.ولفت ــرض  ع ــي  ف ــحن  ش
ــارك  ــى أنّ بحريتها ستش ــوزارة إل ال
ــاورات أخرى  ــل في من ــف املقب الصي
ــتجرى في اجلزء الشمالي  مماثلة، س
ــود.ومتلك  ــر األس ــن البح ــي م الغرب
ــكرية على  ــيا ثالث قواعد عس روس
ــا  أهمه ــود،  األس ــر  البح ــواطئ  ش
ــي كانت  ــتوبول الت ــدة سيفاس قاع
ــتأجرها من أوكرانيا قبل ضمها  تس

للقرم في ٢٠١٤.وعلى الرغم من كبر 
ــطولها في البحر األسود،  حجم أس
ــابيع األخيرة  عملت روسيا في األس
ــن القطع  ــر م ــدد كبي ــل ع ــى نق عل
ــمال  الش ــاطيل  أس ــن  م ــة  البحري
ــبوع  والبلطيق وبحر قزوين.وفي األس
املاضي، أعلن أسطول البحر األسود 
ــفن احلربية إلى البحر  عن دخول الس
ــاركة  للتدريب على إطالق النار، مبش
ــات هليكوبتر تابعة  طائرات ومروحي
ــوي  ــاع اجل ــري والدف ــران البح للطي
ــود.وذكرت  األس ــر  البح ــطول  ألس
ــطول في  الصحافية لألس ــة  اخلدم
بيان، أنّ عدداً من سفن أسطول بحر 
ــر القرم  ــرت من حتت جس ــن عب قزوي
ــتكمال  ــش، الس ــق كيرت ــر مضي عب
ــب  البحر األسود.وحس إلى  االنتقال 
ــفينة من  ــان، فقد مت نقل ١٥ س البي
ــاركة  ــن، للمش ــر قزوي ــطول بح أس
ــة، والتحقق من  ــات بحري ــي تدريب ف
ــتعداد لصدّ القوات الهجومية  االس
ــا دخلت البحر  ــة واجلوية.كم البحري
ــاعات، عبر مضيق  ــود بفارق س األس
ــفينتا إنزال كبيرتان،  ــفور، س البوس
ــكي  أوتراكوفس ــندر  ألكس ــا  هم
الشمالي  األسطول  وكوندوبوغا من 
ــفينتا اإلنزال  ــية وس للبحرية الروس
وكوروليف  ــراد  كالينينغ ــان  الكبيرت
ــي  البلطيق.وف ــر  بح ــطول  أس ــن  م
ــية،  ــى اإلجراءات الروس ــه عل تعليق
أوضح اخلبير العسكري ورئيس حترير 
ــتفو،  أوتيتشيس ــينال  أرس ــة  مجل
ــكي، لصحيفة  ــور موراكوفس فيكت
ــاء، أنّ قرار  ــانت، أمس الثالث كوميرس
ــاه البحر  ــزء من منطقة مي إغالق ج
ــود هو حتذير من أن هذه مناطق  األس
ــرة أثناء التدريبات في النطاقات  خط
ــم تنفيذ  ــاحلية والبحرية، ليت الس
هذا اإلجراء سنوياً كجزء من فصلي 
الربيع واخلريف.واستدرك بأنه في ظلّ 
ــب  ــول أوكرانيا، يكتس التصعيد ح
ــبة  بالنس ــاً  خاص ــى  معن ــرار  الق
للسياسيني الغربيني، الذين يرون أنه 

تهديد جديد ضد كييف.

البحر األسود .. ساحة صراع جديدة واستعراض للقوة بني روسيا والغرب

ثقة عن حشد  تطورات مثرية للقلق وسط تقارير موّ
روسيا لقواهتا يف شبه جزيرة القرم

ــتعراض القوة بني روسيا والغرب مع عبور سفن بحرية  ــود إلى ساحة للصراع واس ــرقي أوكرانيا، حتول البحر األس ــتمرار التوتر في ش على خلفية اس
روسية من أساطيل بحر الشمال والبلطيق الروسيني عبر مضيق البوسفور إلى البحر األسود، إضافة إلى نقل سفن أخرى من أسطول بحر قزوين إلى 
ــكرية تابعة لبحريتها إلى البحر األسود لدعم أوكرانيا.وبعد انتقادات  ــال سفن عس ــبه جزيرة القرم.في حني قررت بريطانيا إرس املنطقة املقابلة لش
غربية حادة إلعالن روسيا إغالق ثالث مناطق بحرية، ومنع مرور السفن احلربية األجنبية عبرها، بحجة إجراء تدريبات عسكرية، قال نائب وزير اخلارجية 
ــدداً على أنّ فرض القيود في املناطق التي  ــيا لم تفرض قيوداً على حركة السفن التجارية في البحر األسود، مش ــيرغي ريابكوف، إنّ روس ــي، س الروس

جتري فيها تدريبات هو ممارسة دولية مقبولة.

متابعة / البينة الجديدة

مياه البحر األسود تطفو عليها السفن احلربية والسبب زيادة الضغوط عىل روسيا
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شددت كييف عىل أنّ اخلطوة الروسية تعدّ حماولة اغتصاب 
احلقوق السيادية ألوكرانيا كدولة ساحلية

طارق حرب

ــي كانت  ــال البغداديه الت ــن االمث م
شائعه في القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين ولكنها مع مرور الزمن 
قلت او انعدم استخدامها ومنها:-و( 
هم سقه وهم چوخدار) السقاء من 
يوزع املاء على بيوت بغداد وفي جميع 
ــه مبتله باملاء  ــات تكون مالبس االوق
ــه في العهد  ــدار درجة عالي والچوخ
ــووءل عن  العثماني تتمثل بأنه املس
مالبس السلطان العثماني وبطبيعة 
عمله يكون انيقاً في مالبسه عكس 
السقاء ومعنى املثل عدم جواز اجلمع 
ــم ازياره  ــيئني متناقضني.و( ه بني ش
ــاء عملني في آن  ــياره) لقض وهم تس
ــارة الصاحلني وبعد  ــت زي واحد فكان
ــه البغداديه  ــم تقضي العائل زيارته
وقتاً جميالً في احلديقه او البستان او 
الرحبه للتسليه وقيل في هذا املثل 
( هم زياره وهم جتاره)، ومنها (نام عند 
ــكل  النصارى وأكل عند اليهود ): ش
ــكال العالقه االجتماعيه بني  من اش
ــم من اختالف  ــني على الرغ البغدادي

دياناتهم ويقصد بهذا تقدمي االفضل 
للبغدادي املسلم بالنوم واالكل وفعالً 
ان مائدة  طعام اليهود تتصف بكثرة 
ــيحني  ــواع االكل في حني ان املس ان
ــن حيث ال طعام  ــوا كاليهود م ليس
ــة البيت  ــي افرش ــرون ف ــن يكث ولك
ــيحي اجمل واالكل  فالنوم عند املس
ــاكل  اكمل،ومنها(ن ــودي  اليه ــد  عن
ــرب واملعني رب العاملني:) اي ترك  ونش
املزعجات واملنغصات وعدم االهتمام 
موءاخذة  كامليت:)لعدم  ــامي  بها.(والن
النائم عما يصدر منه عند نومه.(نامي 
ــمس:)للغافل الذي ال  ــه بالش ورجلي
ــيحصل له من حوادث.و  يعلم ما س
ــا:)اي ان حالهم  ــاب األغ ــر ب (إجناجي
ــال النجارون في محلة باب األغا  كح
وهي احدى محالت رصافة بغداد اذ ان 
ــتهرت بكثرة النجارين  هذه احملله اش
ــى(  املوت ــق  صنادي ــون  يصنع ــن  مم
التوابيت) واحملامل واخلزانات اخلشبيه 
ــام  وهوءالء  ــرة املن ــي وأس كالكراس
ــرداءة العمل اوالً  ــارون أتصفوا ب النج
وعدم اكماله في املوعد املتفق عليه 
ثانياً وهذا املثل يضرب للعمل الرديء 
ــود الكاذبه (ونزلت النايبه على  والوع
ــن تكثر  ــاء الذي ــن اخلايبه:)للتعس اب
ــه( النائبه)  ــم املصائب والنايب عليه
ــن  ــه) م ــاكل ًو( اخلايب ــالة باملش املبت
اخليبه.(ونزيل والسانه طويل):يضرب 

ــان. اللس ــليط  الثقيل وس للضيف 
ــاء  ــل:)اي النس ــرگ ثي ــوان ع (والنس
اشبه بعرق احلشيش من نوع (الثيل) 
ــوه على جميع اجلهات  الذي يتوزع من
ــابك  ــاء توءدي الى تش وكذلك النس
ــوفك با  بني العوائل عند الزواج.(ونش
ــى النبي؛)ملن يعد  ــي وانصلي عل صب
ــاك في حتقيقه  ــيء واآلخر ش في ش

ووفائه.(ونصب اله جزوه)؛اي عمل له 
ــزاد يزداد):للحث على  فخاً.(ونظف ال
ــرة النظافه مما يترتب عليها كثرة  كث
ــام،( وهذا نعجه  ــا فيه الطع الرزق مب
ــرب للعاجز البليد الذي  مريضه) يض

ــه والف  ــاً منه.و( نعج ــى نفع ال يرجت
ــيء  ــاء على ش راعي) لكثرة الرووءس
ــي والليالي اتعدنا)  تافه و(نعد الليال
ــرور االيام وفي ذلك  لنقصان العمر مب
ــاعر: أرى العمر مهما ازداد  يقول الش
ــه و( النفس خضره) تقال  يزداد نقص
ــوز املتصابي اذ البعض يرون ان  للعج
االنسان اذا شاخ فنفسه ال تشيخ).. 

ــقه وهم چوخدار) السقاء  و( هم س
ــوت بغداد  ــى بي ــاء عل ــوزع امل ــن ي م
ــه  ــع االوقات تكون مالبس وفي جمي
ــاء والچوخدار درجة عاليه  مبتله بامل
ــل بأنه  ــي تتمث ــد العثمان ــي العه ف

ــلطان  ــس الس ــن مالب ــووءل ع املس
ــه يكون  ــة عمل وبطبيع ــي  العثمان
ــقاء  ــه عكس الس ــاً في مالبس انيق
املبتل املالبس ومعنى املثل عدم جواز 
ــيئني متناقضني.و(هم  ــني ش اجلمع ب
ازياره وهم تسياره) لقضاء عملني في 
آن واحد فكانت زيارة الصاحلني وبعد 
ــه البغداديه  ــم تقضي العائل زيارته

وقتاً جميالً في احلديقه او البستان او 
الرحبه للتسليه وقيل في هذا املثل 
ــقه  ــاره وهم جتاره)، و( هم س ( هم زي
ــن يوزع  ــقاء م ــدار) الس ــم چوخ وه
ــي جميع  ــوت بغداد وف ــاء على بي امل

ــه مبتله باملاء  ــات تكون مالبس االوق
ــه في العهد  ــدار درجة عالي والچوخ
ــووءل عن  العثماني تتمثل بأنه املس
مالبس السلطان العثماني وبطبيعة 
عمله يكون انيقاً في مالبسه عكس 
السقاء ومعنى املثل عدم جواز اجلمع 
ــم ازياره  ــيئني متناقضني.و( ه بني ش
ــاء عملني في آن  ــياره) لقض وهم تس
ــارة الصاحلني وبعد  ــت زي واحد فكان
ــه البغداديه  ــم تقضي العائل زيارته
ــتان  وقتاً جميالً في احلديقه او البس
ــل في هذا  ــليه وقي ــه للتس او الرحب
ــاره)، و( ياخذ  ــم زياره وهم جت املثل (ه
ــال لكثير  ــع لعبيد)  يق ــن زيد ويدف م
ــن زيد فيكون  ــون فهو يقترض م الدي
ــداد قرض ودين  عليه ديناً جديداً لس
ــتلفه من عبيد و( هذا  سابق كان اس
ــي وايصيب)  يضرب  ــا نصيب يخط ي
ــح وقد يخفق  ــذي قد ينج للعمل ال
ــله كذلك.  ــه غير موءكد وفش وجناح
ــن ال  ــرب مل ــت) يض ــه إملادام و( يافرح
ــرح الذي  ــيء املف ــه بالش ــم متتع يت
حصل عليه وكذلك ملن بشروه بخبر 
ــعيد وتبني عدم صحته.و( ياليتني  س
ــه)  ــمع حس الوشوش ــه واس برغش
ــع احوال  ــاء بتتب ويضرب لولع النس
ــل والتي  ــوادث التي حتص الناس واحل
ــاء مبعرفته من النساء و(  ترغب النس
البرغشه ) نوع من البرغوث وذلك بأن 

ــه) البعوضه  تتمنى ان تكون ( برغش
ــا ورووءية  ــي تتصف بكثرة دورانه الت
وسماع ما يحصل.و( يا غافلني إلكم 
اهللا) يوصف من يجهل ما يدور حوله 
ــل لعدم علمه  ــن مكائد بأنه مغف م
ــه.و( وياهم وياهم وعليهم  مبا يكاد ل
ــرب ملن يوافق  ــم) وهو مثل يض عليه
ــم فيكون معهم في  الناس ويتابعه
ــو  ــن ماك ــه. و( وي ــيء وال رأي ل كل ش
ــي) اي كل من كان  ــا الف ــي علين حاف
ــا ويضرب  ــني يأتي الين ــي القدم حاف
ــالء  والتافهني  ــاس بالثق ــالء الن إلبت
ــيئاً.و( وين ما  ــى منهم ش ــن ال يرج مم
ــا) اي دع الدابه   ــزع اجالله توگف ان
ــى  نزع  ــف  وتول ــف فلتق ــن ما تق اي
ــى ظهرها ويضرب  ــا الذي عل غطائه
ــيقع.و(النار  ــا س ــام مب ــدم االهتم لع
ــف االخيار  ــاد) عندما يخل تخلف رم
ــون ابناء  ــرار او عندما يك من هم اش
ــاء حيث يخالف  ــاء من االغبي االذكي
ــي النباهه.و(ناس  ــروع لألصول ف الف
باجلنه وناس بالنار) ألختالف حظوظ 
ــاج وناس  ــاكل دج ــاس ت ــاس.و( ن الن
تتلگه العجاج) وهذا املثل كسابقه 
ــم االكل  ــث االختالف فقس ــن حي م
اجليد الذي كان يتمثل بأكلة الدجاج 
ــم االخر تكون قسمتهم في  والقس

تلقي العجاج الذي يهب عليهم.

امثال بغداديه مملوءة حكمة وخربة سادت يف بغداد هناية العهد العثامين وبداية العهد امللكي لكنها فقدت بريقها
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رئاسة محكمة استئناف البصرة
محكمة األحوال الشخصية َّـ البصرة

العدد: ٤٩٣١ / ش/ ٢٠١٩   
التاريخ: ٢٠٢١/٢/٢

اعالن
اُّـ / اِّـدعى عليه (عقيل سالم جازع)  

 
ــم) الدعوى الشرعية  ــذى سليم جاس اقامت اِّـدعية (ش
ــت فيها التفريق  ــدد أعاله ضدك والتي طلب اِّـرقمة بالع
ــب ما ورد من خالل الشرح  وِّـجهولية محل اقامتك حس
ــوارد من اِّـجلس البلدي ِّـنطقة حي الخضراء واألطباء  ال
ــري معلومة عليه تقرر  ــك مرتحل اُّـ جهة مجهولة وغ أن
تبليغك بالحكم الغيابي الصادر عن هذه اِّـحكمة بالعدد 
ــن  واِّـتضم ٤٩٣١/ش/٢٠١٩ َّـ ٢٠٢٠/١١/٣٠ 
ــه طالقا واقعا  ــر بني اِّـدعية واِّـدعى علي التفريق للهج
للمرة األوُّـ بصحيفتني محليتني يوميتني وفق القانون. 
القاضي / احمد اشهيب احمد

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |٤٧٦|٢٠٢١
التاريخ/٢٠٢١/٤/٢١ 

 إعـــــــــــــــــــالن 
ــل  ٧٩٢/٣م ٣٨   الخاجية  ــع مديرية تنفيذ الكوت َّـ العقار التسلس تبي
ــاس ) اِّـحجوز لقاء طلب  ــد للمدينه (فائزة جعفر عب ــع َّـ الكوت العائ الواق
ــون دينار  ــغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ملي ــريح )البال ــاعد س ــد مس ــن (محم الدائ
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من  فعلى الراغب بالش
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من  ــر مس اليوم التالي للنش
القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على 

اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اِّـواصفات:ـ 
ــم  ــج  اِّـرق ــي الخلي ــل ح ــه/ مقاب ــوت / الخاجي ــه :-  الك ــة ورقم ١-موقع

٧٩٢/٣م٣٨ الخاجيه الواقع َّـ الكوت
٢-جنسه ونوعه:- بستان ملك صرف  

ــي َّـ منطقة  ــارع فرع ــع على ش ــة تق ــه : ارض زراعي ــدوده واوصاف ٣-ح
الخاجية 

٤-مشتمالته :- 
٥- مساحة :-  ٨٣٢سهم

٦-درجة العمران : 
٧- الشاغل : 

٨- القمية اِّـقدرة : ١٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة عشر مليون دينار

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الزبيدية 
رقم االضبارة : ٢٧٣/ت/٢٠٢١
التاريخ : ٢٠٢١/٤/٢١

اُّـ / اِّـنفذ عليه / سلطان حمزة كعيم 
ــحيمية  ــرطة الش لقد تحقق لهذة اِّـديرية من وكتاب مركز ش
ــار  ــعار اِّـخت ــق اش ــدد ١٩٠٥ َّـ ٢٠٢١/٤/٢١ و مرف بالع
منطقة حي الرسول انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
ــتنادا  ــار يمكن اجراء التبليغ عليه واس ــم او مؤقت او مخت دائ
ــرر تبليغك اعالنا بالحضور  ــادة (٢٧) من قانون التنفيذ تق للم
َّـ مديرية التنفيذ الزبيدية  خالل خمسة عشر يوما تبدا من 
يوم التالي للنشر مباشرة و اِّـعلومات التنفيذية بحضورك وَّـ 
حالة عدم حظورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذية 

و الجربية وقف القانون. 
منفذ العدل
حمد اهللا كاظم حسني

اوصاف اِّـحرر:ـ
ــدد ٥٣٥/ب/٢٠٢٠ َّـ  ــداءة الزبيدية بالع ــرار اِّـحكمة ب ق

.٢٠٢٠/١٢/١

التخطيط: ارتفاع أسعار مواد البناء يف العراق خالل آذار
بغداد / البينة اجلديدة

ــط، امس االربعاء،  أعلنت وزارة التخطي
ــي العراق  ــواد البناء ف ــعار م ارتفاع أس
ــاز  ــال اجله ــهر آذار املاضي.وق ــالل ش خ
ــوزارة في  ــع لل ــاء التاب ــزي لإلحص املرك
ــرف الدوالر  ــعر ص تقرير ، ان «ارتفاع س
ــواق احمللية ادى الى رفع اسعار  في األس
ــائية احمللية واملستوردة في  املواد االنش
ــب متفاوتة على  ــاع اخلاص بنس القط
ــتوى احملافظات كافة ما عدا اقليم  مس
ــة  ــت متابع ــه «مت أن ــتان».وبني  كوردس
ــواق  ــاء في األس ــادة بن ــجيل ٦٤ م وتس
ــي ومقارنتها  ــهر اذار املاض ــة لش احمللي
ــرين الثاني ٢٠٢٠ الذي مت  ــهر تش مع ش
ــعار الدوالر».واضاف ان  ــع اس ــه رف خالل
«معدل سعر الطابوق العادي لشهر اذار 
ــار لكل ١٠٠٠  ــغ ١٦٢ ألف دين املاضي بل
ــا بلغ ١٦٪ عن  ــجال ارتفاع طابوقة مس
ــهر تشرين الثاني ٢٠٢٠  معدل سعر ش

ــف دينار لكل  ــد بلغ ١٤٠ ال الذي كان ق
ــعر الطابوق  ١٠٠٠ طابوقة، فيما بلغ س
ــهر اذار املاضي ١٧٨ الف  اجلمهوري لش

دينار لكل ١٠٠٠ طابوقة مسجال ارتفاعا 
ــهر  ــعر ش ــن معدل س ــبة ١١٪ ع بنس
ــرين الثاني ٢٠٢٠ الذي بلغ ١٦١ ألف  تش

دينار لكل ١٠٠٠ طابوقة».وتابع التقرير، 
ــادي  الع ــمنت  ــعر االس ــدل س ان «مع
ــغ ١٠٣ الف دينار  ــهر اذار املاضي بل لش

ــجال ارتفاعا بنسبة  للطن الواحد مس
ــرين  ــهر تش ــعر ش ــن معدل س ١٤٪ ع
ــعر ٩٠ الف دينار للطن  الثاني ٢٠٢٠ بس
الواحد، فيما بلغ معدل سعر االسمنت 
ــهر اذار ١٢٦ الف دينار للطن  املقاوم لش
الواحد مسجال ارتفاعا بنسبة ١٣٪ عن 
ــهر تشرين الثاني ٢٠٢٠  معدل سعر ش
ــن الواحد». ــعر ١١٢ ألف دينار للط بس
ــار الى ان «اسعار احلديد (الشيش)  واش
ــهر اذار بلغت  ــأ األجنبي لش من املنش
ــن الواحد  ــف دينار للط ــا و١٧٩ ال مليون
مسجال ارتفاعا بنسبة ٥١٪ عن معدل 
ــرين الثاني ٢٠٢٠ بسعر  سعر شهر تش
ــف دينار للطن الواحد ، فيما بلغ  ٧٧٩ أل
معدل سعر احلديد» الشيلمان» لشهر 
اذار ١٨ ألف دينار للمتر الواحد مسجال 
ــعر  ــبة ٢٠٪ عن معدل س ــا بنس ارتفاع
ــرين الثاني ٢٠٢٠ الذي بلغ ١٥  شهر تش

ألف دينار للمتر الواحد»

نينوى / البينة اجلديدة
كشف محافظ نينوى جنم اجلبوري، عن 
ــتثمار في  ــد عملية االس ــات تقي معوق
احملافظة، فيما أكد أن حجم الضرر الذي 
ــش اإلرهابية يقدر  ــه عصابات داع تركت
ــال محافظ نينوى  ــار دوالر. وق بـ ١٥ ملي
ــث لوكالة األنباء  ــوري في حدي جنم اجلب
ــدة»،  ــة اجلدي ــه «البين ــة وتابعت العراقي
ــي  ــوى ف ــة نين ــص حملافظ ــا خص إن «م
ــة ٢٠٢١ ال يتالءم مع الدمار الكبير  موازن

ــة»، مبينا أن  ــه احملافظ ــذي تعرضت ل ال
ــراء قدروا الضرر في البنى التحتية  «اخلب
ــش  داع ــات  عصاب ــراء  ج ــة  للمحافظ
ــار  ــدود ١٥ ملي ــارك بح ــة واملع اإلرهابي
دوالر».وأشار الى أن «هناك أمواالً مجمدة 
بحدود ٣٨٠ مليار دينار خصصت ملشاريع 
ــم اطالقها  ــام ٢٠١٤ ولم يت ــل ع ــا قب م
وهناك أموال للمقاولني بحدود ٧٠ مليارا 
ــي املوازنة  ــارا ف ــا ٣٠ ملي ــت منه أُطلق
ــوى  ــة نين ــاً أن «حكوم ــط»، موضح فق

ــة بإمكانها إعمار قطاع الكهرباء  احمللي
ــت  ــض الطرق ولكن ليس ــاء بع أو إكس
ــدور املهدمة  ــدرة على بناء ال ــا الق لديه
ــاريع  للمواطنني».وأضاف، أن «هناك مش
ــة ولكن ال ميكن  ــاء دور واطئة الكلف لبن
ــض املتضررين ضمن  ــة تعوي للمحافظ
ــبته  املوازنة». وتابع أنه «مت إطالق ما نس
ــن مخصصات موازنة ٢٠١٩ لكل  ٥٠ ٪ م
احملافظات وأطلق ما نسبته ٧٥ ٪ لقسم 
من املشاريع والتخصيصات املالية لهذا 

العام ستذهب إلى مشاريع ٢٠١٩».وأكد 
ــار نينوى وبقية  ــن إعادة إعم أنه «ال ميك
ــني نافذة  ــررة مع وجود قوان ــدن املتض امل
ــة إذ يجب إعطاء الصالحيات  غير صاحل
للمحافظني في ملف االستثمار كالتي 
منحت إلقليم كردستان».وحتدث احملافظ 
ــتثمار بالقول: «حني  ــن معوقات االس ع
يكون املستثمر بحاجة إلى قطعة أرض 
ــدى الوزارات فاألمر  وتكون تابعة إلى إح
ــنتني للحصول  ــاج إلى أكثر من س يحت

ــع  يدف ــا  م ــتثمار  االس ــة  موافق ــى  عل
ــتثمر إلى عدم االنتظار»، الفتا الى  املس
أن «القيود الكبيرة على االستثمار تؤخر 
ــات وامليزانية مهما كانت ال  بناء احملافظ
ميكنها بناء محافظة وإمنا االستثمار هو 
احلل».ولفت الى إن «هناك منحة كويتية 
انطلقت لبناء مستشفيني كبيرين هما 
ــيتم العمل  ــاء» وس «اجلمهوري واخلنس
بهما، فيما سيساهم القرض الفرنسي 

في بناء مطار املوصل».

املثنى / البينة اجلديدة
ــى، امس االول الثالثاء،  ــتثمار محافظة املثن أعلنت هيئة اس
ها بادية السماوة، ٢٥٠ مشروعاً  بلوغ عدد املشاريع التي تضمّ
برأسمال يصل إلى اربعة مليارات دوالر، فيما حتدثت حتركاتها 
ــي احملافظة. ــعودي ف ــتثمار مع اجلانب الس ــد رفض االس بع
ــري، أن «محور  ــادل داخل الياس ــر عام الهيئة ع وأوضح مدي
ــة صناعية وانتاجية  ــة النجمي باحملافظة، بات منطق ناحي
متكاملة بعد توطني العديد من املشاريع فيها، ونتطلع إلى 
ــاء الذاتي للمثنى من منتجات البيض وااللبان  حتقيق االكتف
ــاريع  ــاف: «لدينا حالياً ثالثة مش ــن واللحوم»، .وأض والدواج
ــتة ماليني بيضة يومياً، فضال عن  دواجن، االول منها ينتج س
ــروع البان ضخم»، مبينا أن «شهر أيلول  ــرة مبش قرب املباش
ــهد افتتاح معمل صناعة معجون الطماطم  املقبل سيش
ــغيل التجريبي ملصنع تنقية  ــتثمر محلي، كما مت التش ملس
ــري إلى أن  ــت الياس ــبوع املاضي».  ولف ــة االس ــذور نهاي الب
ــة، بلغ ٢٥٠  ــرف عليها الهيئ ــي تش ــاريع الت «اجمالي املش

ــا أن «تلك  ــكان»، موضح ــا ١٥ خاصة باإلس ــروعاً، بينه مش
ــغيل ٢٢ ألف عامل وفني وموظف».   ــاريع اسهمت بتش املش
وبني مدير عام الهيئة، «وجود أربعة مصانع إلنتاج االسمنت 
ــاً، وتقع  ــة ١٧ ألف طن يومي ــا البالغ ــل طاقته ــل بكام تعم
ــماوة الغربية قرب  ــا مبنطقة الفضوة في بادية الس جميعه
ــاريع  مقالع املواد االولية الداخلة بصناعتها، كما توجد مش
ــاريع إنتاج بيض  ــركات وطنية ومنها مش ــرى تنفذها ش كب
املائدة وحلوم الدواجن واالبقار واألسماك، ومحميات مفتوحة 
ــتثمار البادية من  ــأن اس لزراعة النخيل واحلمضيات».  وبش
ــري أن «الهيئة  ــعوديني، أوضح الياس قبل رجال االعمال الس
ــت مقترحا بقيام  ــى ذلك، قدم ــول اعتراضات عل وبعد حص
ــعة بالبادية  ــاحات واس ــتثمار مس ــركات باس ــدى الش إح
اجلنوبية إلنتاج املاليني من بيض املائدة يومياً وكميات هائلة 
ــماك، كما نعوّل على فتح منفذ  من الدواجن واللحوم واالس
ــاط االقتصادي في  ــه النش ــدودي لتفعيل اوج ــة احل اجلميم

املثنى، وتوطني رؤوس االموال من العملة الصعبة».

متابعة / البينة اجلديدة
ــس األربعاء،  ــدوالر ام ــف ال ــرى الضع اعت
ــبعة  ــتوى في س ــوق أدنى مس ــوم ف ليح
ــع عوائد  ــل تراج ــل في ظ ــابيع بقلي أس
السندات األميركية مما قلص اإلقبال على 
عائدات العملة.وتلقت العملة األميركية 
ــض الدعم من  ــر مالذا آمنا بع ــي تُعتب الت
ــتويات  ــهم العاملية عن مس تراجع األس
قياسية مرتفعة إذ أدى تصاعد اإلصابات 
ــد إلى كندا في  ــروس كورونا من الهن بفي
ــريع. ــات لتعاف عاملي س ــور التوقع تده
ــا الدعم من اإلقبال على  وتلقى الني أيض

املالذات اآلمنة، إذ ارتفعت العملة اليابانية 
ــابيع عند  ــبعة أس إلى ذروة جديدة في س
ــر  ١٠٧٫٨٨ للدوالر امس األربعاء.وبلغ مؤش
الدوالر، الذي يتتبع أداء العملة األميركية 
ــيا  ــالت، ٩١٫٢٥٤ في آس ــت عم مقابل س
بعد أن نزل إلى ٩٠٫٨٥٦ امس االول الثالثاء 
ــن آذار. وهبط  ــرة األولى منذ الثالث م للم
ــهر. ــة الش ــذ بداي ــة من ــر ٢٫١ باملئ املؤش

ــة املوحدة  ــة األوروبي ــداول العمل وجرى ت
ــت أعلى  عند ١٫٢٠٢٧٥ دوالر، بعد أن المس
ــبعة أسابيع عند ١٫٢٠٧٩  مستوى في س

دوالر أثناء الليل.

متابعة / البينة اجلديدة
ــركة أبل، عن أكبر عمليات حتديث ألجهزتها  أعلنت ش

ــي حدث  ــات اجلديدة ف ــن املنتج ــر م ــدد كبي وع
ــل الربيع.وتضمنت  ــنوي لفص ــا الس مؤمتره

ــا، أمس  ــف عنه ــي مت الكش ــزة الت األجه
االول الثالثاء، أحدث نسخة من أجهزتها 
ــزة IMAC امللونة  اللوحية آيباد برو، وأجه
ــن هاتف  ــالً ع ــا، فض ــاد تصميمه املع
ــد أبل على  ــون لم تعت ــون اجلديد بل آيف
ــع املواقع  ــالً عن متتب ــتخدامه، فض اس

ــال انتظاره، وتلفاز  ــاغ AIRTAG الذي ط إيرت
أبل الذي يتضمن جهاز حتكم عن بعد محدث 

ــيري».وكما  ــاعد الذكي «س ــى املس ــد عل يعتم
 IPAD PRO ــاز ــفت أبل النقاب عن جه ــو متوقع، كش ه

ــرع ودعم لتقنية اجليل اخلامس ٥G، ومنفذ  محدث مبعالج أس

ــات  ــن االتصال مبزيد من الشاش ــى يتمكن م THUNDERBOLT حت

اخلارجية وشاشة MINI-LED.وقالت الشركة في العرض 
ــاز آيباد برو  ــة جه ــي في املؤمتر، إن شاش التقدمي
ــتزيد السطوع وتوفر نسبة تباين  اجلديد، س
أعلى وحتسن كفاءات الطاقة إلطالة عمر 
 Mــريحة ١ ــا متت إضافة ش البطارية.كم
القوية إلى أجهزة آيباد برو للمرة األولى، 
مما يتيح العديد من حتديثات البرامج مبا 
في ذلك رسومات أفضل وتأثيرات فيديو 
ــنة وميزات الواقع املعزز، وفقاً ملا  محسّ
ــح الكاميرا  ــبكة «CNN».وتتي ــه ش ذكرت
ــناً وجودة فيديو أفضل،  احملدثة عمقاً محس
ــا  ــم تصغيره ــمى CENTER STAGE يت ــزة تس ومي
تلقائياً أثناء مكاملات الفيديو أو االجتماعات، اعتماداً 

على عدد األشخاص في اإلطار.

«أبل» تكشف عن أكثر منتجاهتا حداثة.. أجهزة جديدة تظهر للمرة األوىل الدوالر يعاين للتعايف من أدنى مستوى 
يف (٧)أسابيع يف ظل انخفاض العوائد األمريكية

مــحافـظ نـيـنـوى: مـعـوقــات تــمنـــع إعــادة اإلعــمــار وتـقـيـد االسـتـثـمـــــــــــــــــار

الكشف عن ٢٥٠ مرشوعاً يف بادية الساموة تشغل ٢٢ ألف عامل



ــن املكاتب االعالمية في الوزارات  ــى وقت قريب كانت العديد م  حت
ــاعة  ــغل دائب اليكاد ينفك س ــر كافة في ش ــات والدوائ واملؤسس
ــوزراء  ــني ال ــة ماب ــرات الصحفي ــاءات او املؤمت ــم اللق ــل تنظي الج
ــن الفترات اننا لم نعد  ــؤولني حتى وصلنا مرحلة في فترة م واملس
ــي وقت واحد..  ــا الزدحامها او لتزامنها ف ــي حضور بعضه فق ف نوّ
ــبة يطرح من خاللها  وتكمن اهمية تلك اللقاءات في كونها مناس
ــية واقتصادية  ــاحة من قضايا سياس الصحفيون مايدور في الس
ــاس وهمومهم   ــات الن ــق بتطلع ــية وكل مايتعل ــة ومعيش وامني
اليومية وتساؤالت مشروعة عن املستقبل.. هذه اللقاءات املباشرة 
ــي ان االخيره تضع على طاولة  ــؤول والصحافة تكمن ف مابني املس
جب  صاحب القرار تساؤالت الشارع واملطالب املشروعة من دون حُ
ــغلة لهم سوى  ــغل او مش ــية  ال ش ــة  بحبربش وبوابات محروس
ــوار تُسهم بعزله عن محيطه الذي  احاطة املسؤول بشرنقة واس
يعيش فيه وعندها يتحول املسؤول الى مجرد رقم حسابي ووزارته 
ــف ان ظاهرة  ــى مجرد دكان!! لنكن اكثر صراحة فنقول مع االس ال
ــرة مع املسؤولني قد  تالشت وان بعض  اللقاءات الصحفية املباش
ــل حتى اغلقت ابوابها  ــلل والكس املكاتب االعالمية اصابها الش
الن السيد املسؤول االعلى اليريد صداع الرأس وهو ينطلق من املثل 
ــتريح)!! وبات  ــعبي العراقي( باب يأتيك منه الريح اغلقه واس الش
ــؤول مقتنع متاما  بأنه جبل اليهزه الريح وان  ــيد الوزير او املس الس
لك صرف له وللخلفوه وعليه  ــؤوليتها هي مُ الوزارة التي يتبوأ مس
ــه جراء اخفاقه في عمله  ــته) الصحاف فهو  اليبالي اذا ما ( تناوش
وفشله في اداء ما مطلوب منه طاملا ان احلزب او الكتلة السياسية 

هي جداره السميك الذي يسند اليه ظهره!!
ــم مبوجب كتب  ــؤولني  نخاطبه ــوزراء واملس ــض ال ــوروا ان بع تص
ــا وموضوعات  ــاءات صحفية لطرح قضاي ــمية بغية اجراء لق رس
تخص الناس وتشغل بالهم جنابه بالصدود وعدم حتى الرد بطريقه 
ــية  ــب الذي يتملكهم خش ــدى هزالتهم وحجم الرع ــف م تكش
ــؤولني ال  ــاح امرهم وتفادي احراجهم!! وبعض الوزراء او املس افتض
يعير اهتماما ملكتبه االعالمي والحتى يكلف نفسه  بسؤاله عما 
ــره الصحف اليومية او يبث في  ــتطاع متابعته ورصده ملا تنش اس
ــوات الفضائية او يذاع من الراديو او ما يثار في مواقع التواصل  القن
االجتماعي الن هذا اليدري اصال بالدنيا( طشت  .. رشت )  ويتعامل 
مع الوظيفة بطريقة( اشطب يومك واشبع ومتتع في نومك)!!  لقد 
ــب في العمل  ــعلة من له ــت الكثير من املكاتب االعالمية ش كان
حون  ــدولة يوضّ ــاح وحتى يرخي الليل س ــة تبدا من الصب واملتابع
ــكاوى او  ــر من،ش ــفوية على ما ينش ــمية او ش ــرّدون بكتب رس وي
ــة)  ــوم( انطتها االذن الطرش ــا لالمانة الي ــات لكن بعضه مالحظ
ــه االمر لتبق  ــول لكل من يعني ــاء االدب.. نق ــن العقاب اس ومن،ام
اجلسور قائمة مابني املسؤول والصحافة وليعلم كل ذي مسؤولية 
ــتجدي  ــتورية وان  الصحافة التس ــعب حقوق دس ان مطالب الش
ــف وهي من القدرة الن تقلب الطاولة على كل من الينصت  العواط
ــية وال  ــعبه من خالل تقدمي اخلدمات االساس ــارع او يحترم ش للش
ــجل  احترامي ملسؤولني  ــتمع لشكاوى الناس .. في اخلتام اس يس
يطرقون ابواب الصحافة بأنفسهم ليبوحوا باعمالهم واجنازاتهم 
ــتان بني هؤالء وغيرهم ممن يتهربون ولسان حالهم يقول(  بفخر وش

اللي بعبه صخله ميعمع).. واللبيب باالشارة يفهم!!

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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٦٣٢) - الخميس - ٢٢ - نيسان - ٢٠٢١

@NN@fiÎ˚éΩaÎ@Úœbzñ€a@¥ibfl
ÂüaÏΩa@bË8a@ÚÓö”

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــوزان ) صدر كتابه  ــرمي عبد اجلليل ال ــتاذ الدكتور ( عبد الك لألس
ــان من خالل  ــان) في عمّ ــتذكار مقاالت زم ــوزان واس ــوم (ال املوس
ــذي زاره للقاهرة  ــن ال ــيد محس ــي محمد الس ــق االعالم الصدي
ــة اجلديدة) تبارك للدكتور الوزان  بصحبة الدكتور محمد. ( البين

هذا العطاء وتتمنى له املزيد من االبداع والثراء الفكري .

متابعة / البينة الجديدة
ــبوع املقبل إن  ــرر األس ــكار املق ــل جوائز األوس ــال منتجو حف ق
ــيبدو في هيئة فيلم إذ سيُمنح الفائزون وقتا أطول  االحتفال س
ــيا فيه. وكان الوباء  ــتلعب الكمامات دورا رئيس للحديث كما س
ــدة للحفل  ــخة جدي ــدد وراء ابتكار نس ــن املنتجني اجل وثالثة م
التقليدي الذي مينح أرفع اجلوائز في عالم السينما في حضور آالف 
ــتقام معظم فقرات  من النجوم وكبار التنفيذيني بالقطاع. وس
ــة قطارات يونيون  ــرين من أبريل في محط ــل اخلامس والعش حف
ــرح لهذه املناسبة. ــط مدينة لوس اجنليس حيث يقام مس بوس
ــل بالتعاون مع  ــودربيرج الذي ينتج احلف ــتيفن س وقال اخملرج س
ــي كولينز خالل مؤمتر صحفي «لن يكون  ــير وجيس ستيسي ش
ــودربيرج أن  ــابق».وأضاف س ــل) مثل أي حفل نُظم في الس (احلف

الوباء «فتح اجملال لتجريب شيء لم يجر جتربته من قبل».
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ــا»، عن صفقة  ــاء األمريكية «ناس ــفت وكالة الفض كش
ــى القمر.وتخطط  ــالت منتظمة إل ــاب أمام رح تفتح الب
ــا) اآلن  ــة والفضاء (ناس ــة اجلوي ــة للمالح اإلدارة الوطني
ــررة بانتظام» إلى القمر،  ــتمرة «متك لبعثات مأهولة مس
ــرر في عام ٢٠٢٤،  ــج «آرتيميز» األول املق ــد هبوط برنام بع
بحسب تصريحات مدير مساعد إدارة مهام االستكشاف 
ــا، كاثي لوديرز.وقالت  ــري والعمليات في وكالة ناس البش
ــت: «هذا جزء  ــر البودكاس ــر صحفي عب ــرز في مؤمت لودي

ــاملة للمهمات املتكررة على سطح  من استراتيجية ش
ــل  ــي أفض ــذه ه ــعرنا أن ه ــا «ش ــت بقوله القمر».وتابع
ــركة] واحدة ثم  ــذه املرحلة ملنح [ش ــتراتيجية في ه اس
البدء في مناقشات مع الصناعة... من الواضح أن هذا جزء 
ــاملة أكبر.»وجاءت تلك التصريحات،  من استراتيجية ش
ــبيس إكس» اململوكة لرجل األعمال  بعد فوز شركة «س
األمريكي، إيلون موسك، بعقد لبناء مركبة هبوط بشرية 

من أجل العودة إلى القمر في الواليات املتحدة.

ــى تناول  ــان عل ــي رمض ــون ف ــل الصائم يقب
ــل الكثيرون  ــدي، ويفض ــروب التمر الهن مش
تناول في أثناء اإلفطار. وللتمر الهندي العديد 
ــن الفوائد، ولكن رغم ذلك فله أضرار كبيرة  م

في حالة اإلفراط في تناوله.
تآكل مينا األسنان

ــبة عالية من  يحتوي التمر الهندي على نس
األحماض، وعند اإلفراط فيه، تصبح األسنان 
ــور والتساقط،  أكثر عرضة للتصدع والكس
ــف  ــي تغل ــا الت ــة املين ــآكل طبق ــة لت نتيج

سطحها اخلارجي.
تكوين حصوات املرارة

اإلفراط في تناول التمر الهندي يسبب تكون 
ــمل أعراضها «الغثيان  ــوات املرارة، وتش حص
ــي اجلزء  ــم ف ــعور بأل ــاء والش ــيء واإلعي والق
العلوي من البطن وعسر الهضم واإلمساك»، 

وفقا ملوقع «الكونسلتو».
النزيف

ــدم، لذلك  ــيولة ال ــد التمر الهندي من س يزي

ــخاص الذين  ــه لألش ــن تناول ــذر م يجب احل
ــبرين أو العقاقير التي  يتناول أدوية مثل األس
ــل معها ومن  ــه يتفاع ــيولة الدم ألن تزيد س

املمكن أن يزيد خطر اإلصابة بالنزيف.
الطفح اجللدي

ــر اإلفراط في تناول التمر الهندي إلى إثارة  يؤث
ــخاص،  ــية عند بعض األش أعراض احلساس

مثل احلكة والطفح اجللدي والقيء.
انخفاض سكر الدم

ــر الهندي  ــات أن التم ــض الدراس ــت بع أثبت
ــؤدي  ــا ي ــدم، مم ــكر بال ــبة الس ــض نس يخف
ــراض املزعجة  ــض األع ــن بع ــاة م ــى املعان إل
ــكري، مثل  ــني مبرض الس ــخاص املصاب لألش
ــديد والهبوط  ــة والتعرق الش ــة الرؤي ضبابي
ــى حد فقدان  ــد يتفاقم األمر إل ــة، وق والدوخ

الوعي.

  تخطط شركة فيسبوك إلطالق 
ــا  منه ــة  صوتي ــات  منتج ــدة  ع
ــابهة لعمالق  ــرة مش غرف مباش
ــبوك  فيس االجتماعي  ــل  التواص
ــيلة  ــوب هاوس ووس ــق كل بتطبي
ــاد  إليج ــتخدمني  للمس ــا  أيض
ــة  الصوتي ــات  املدون ــغيل  وتش

(بودكاست).ويأتي دخول فيسبوك 
ــوق الصوتيات في وقت يتراجع  س
ــم املفاجئ  ــام الضخ فيه االهتم
ــال  هاوس.وق ــوب  كل ــق  بتطبي
الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك 
ــط  ــركة تخط ــرغ: إن «الش زوكرب
ــهور  ــني خصائص في الش لتدش

ــة  ــع صوتي ــا مقاط ــة منه املقبل
ــاوندبايتس»  «س ــمى  تس قصيرة 
ــرات  مؤث ــاج  إلنت ــائل  وس ــرح  وط
ــودة الصوت. ــني ج صوتية أو حتس
ــور أنه  ــبوك في منش ــد فيس وأك
سيبدأ في جتربة غرف صوتية حية 

ستنطلق في الصيف.

بغداد / البينة اجلديدة

ــوزارة  ــر ال ــمي مبق ــه الرس ــي مكتب ف
ــتقبل وكيل وزارة  ــي الصاحلية ، اس ف
ــياحة د.نوفل ابورغيف  الثقافة والس
ــز العراقي للثقافة واالدب  رئيس املرك
ــاعر رجب الشيخ ونائب  األستاذ الش
ــيد مازن  ــس االدارة الس ــس مجل رئي
ــباب  ــطة الش ــؤول انش املناف ومس
ــي الوائلي ،في  ــيد عل ــة الس واملتابع

ــور نوفل  ــب الدكت ــاء رح ــة اللق بداي
ــى  عل ــاً  مثني ــوف  بالضي ــف  ابورغي
ــي  ــة الت ــة والثقافي ــطة االدبي االنش
ــه ذلك من  يقيمها املركز وما يعكس
ــات  ــن مؤسس ــي ضم ــور ابداع حض
اجملتمع املدني التي متثل نسقاً نقابياً 
مرادفا ملا تقوم به االحتادات واجلمعيات 
ــهد ، وقد  ــة الفاعلة في املش النقابي
أكد الطرفان على أهمية التواصل مع 
ــاتها املعنية  ــة ومؤسس وزارة الثقاف

ــدور االدبي واجلمالي في بناء  لتعزيز ال
ــع .وفي نهاية  ــام في اجملتم الذوق الع
اللقاء قدمَ رئيس املركز االستاذ رجب 
الشيخ قالدة املركز للتميز ، ونسخةً 
ــاً عراقياً)  ــون مبدع ــن كتاب(خمس م
ــدارات املركز في  ــن اص ــةً م ومجموع
ــي ، الى  ــعر واملقال االدب ــرد والش الس
وكيل الوزارة الشاعر الدكتور ابورغيف 
ــكر للوفد ثقتهم وتواصلهم  الذي ش
ــز والوفد املرافق  ــارك لرئيس املرك ، وب

ــل منجزاً  ــي متث ــدارات الت ــذه االص ه
ــن التجارب االدبية  أدبياً لعدد مهم م
ــاد الوكيل بجهود  ــدة ، كما أش الواع
ــذه االصدارت  ــراج واجناز ه ــداد واخ اع
ــني  وأثنى على فكرة االحتفاء بخمس
ــة في  ــماء املعروف ــن األس ــاعراً م ش
ــجعاً على اصدار  الوسط األدبي مش
اجلزء الثاني ليكون محطةً لالحتفاء 
ــةً ، مؤكدا  ــاعرةً عراقي ــني ش بخمس
على تنسيق اجلهود وادامة التواصل .

أن  ــة  حديث ــة  دراس ــفت  كش
ــد في الفطر  مركبا مخدرا يوج
ــحريا»  ــا س «عالج ــون  يك ــد  ق
ــة  فعالي ــس  وبنف ــاب،  لالكتئ
ــة املضادة للمرض  األدوية العادي
الذي يعاني بسببه كثيرون حول 
العالم.وقارن باحثون بريطانيون 
ــة ملادة  ــات العالجي بني اإلمكان
ــي  ف ــود  املوج ــيبني»  «سيلوس
الفطر، وبني دواء «إسكيتالوبرام» 

 ٥٩ ــدى  ل ــاب،  لالكتئ ــاد  املض
ــا  اكتئاب ــون  يعان ــخصا  ش
ــك  ــديدا، وذل ــى ش ــطا إل متوس
ــابيع.ووجدوا أنه  على مدار ٦ أس
ــاض درجات االكتئاب  رغم انخف
ــادة والدواء،  ــوا امل ــدى من تناول ل
ــرعة  ــاض كان بس ــإن االنخف ف
ــك الذين  ــم أكبر لدى أولئ وحج
املوجودة  تناولوا «سيلوسيبني» 
ــك، فقد حذر  ــي الفطر.ومع ذل ف

الباحثون من أن املقارنة الرئيسية 
ــاد  ومض ــيبني»  «سيلوس ــني  ب
لم  ــكيتالوبرام»،  «إس االكتئاب 
ــة إحصائية، األمر  تكن ذات دالل
الذي يستدعي إجراء جتارب على 
ــى ولفترة  ــن املرض ــدد أكبر م ع
أطول، للتحقق ما إذا كان املركب 
ــون أفضل  ــري ميكن أن يك الفط
ــن مضادات  ــة م ــر فاعلي أو أكث

االكتئاب املعروفة

متابعة / البينة الجديدة
ــالم  ــع األف ــة صان ــرت رحل أس
ــاب عمر فاروق،  البحريني، الش
ــوب العراقيني  ــراق، قل ــى الع إل
ــم  أطيافه ــف  مبختل ــرب  والع
ــث القت الرحلة  واعراقهم، حي
ــاف  أطي ــن  م ا  ــعً واس ــالً  تفاع
ــائل  ــع العراقي على وس اجملتم
ــدأ  وب ــي.  االجتماع ــل  التواص
ــب صحيفة األيام  فاروق، بحس
العراق  إلى  ــه  البحرينية، رحلت
ــهر رمضان املبارك  مع بداية ش
ــار اعداده  ــدو في اط ــى مايب عل
ــر  «عم ــنوية  الس ــلته  لسلس
ــدة  ــورًا عدي ــل ص ــرب» ونق يج
جميلة للمجتمع العراقي، وزار 
ــا محافظات العراق ومدنه  فيه
ــداد،  ــا بغ ــن بينه ــة وم اخملتلف
البصرة، املوصل، اربيل، وكربالء 
املقدسة، حيث جذبت املقاطع 
ــى  ــرها عل ــي نش الت ــور  والص
ــي «تويتر»  ــه اخلاصة ف صفحت
ــات املعلقني  ــتقرام» مئ و»انس
ــم العربي،  ــراق والعال ــن الع م
ــكل  ــن تفاعلوا معه بش والذي

فاروق خالل لقطاته  ز  الفت.وركّ
روح  ــار  اظه ــى  عل ــة  اخملتلف
العراقي  ــع  اجملتم االختالف في 
ــة التي  ــا قام بلبس االلبس كم
ــف عراقي،  ــا كل طي ــز به يتمي
ــا  كم ــالً،  مث ــراد  االك ــاس  كلب
ــي كل  ــة ف ــق مختلف زار مناط
ــارة قام بها  احملافظات بينها زي
ــة موضحا  ــى املوصل القدمي ال
في مقاطع حجم الدمار الهائل 

ــة  ــة نتيج ــاب املدين ــذي اص ال
ــالل داعش للمنطقة قبيل  احت
ــرى قام بها  ــنوات، وزيارة اخ س
ــني «ع»  ــى مرقد االمام احلس ال
ــا  كم ــة،  املقدس ــالء  كرب ــي  ف
حرص على تذييل هذه الرحالت 
ــائل عميقة  بعبارات حتمل رس
ــا عبارة كتبها اثناء زيارته  بينه
لكربالء املقدسة حملت عنوان 

«ال تسمع.. اكتشف».
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