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ــم اذا  ــذر احللي ــوا : اح ــاً قال قدمي
غضب .. وعلى السياسي العراقي 
ان يعي بأن شعب العراق هو اليوم 
ــي واالرادة ماجتعله قادراً  من الوع
ــة وتغيير  ــد قواعد اللعب ألن يعي
ــي العملية  ــائدة ف ــة الس املعادل
ــب  ــى عق ــاً عل ــية رأس السياس
ــاة واللعبة  ــعب خبر احلي وهو ش
السياسية وعرف اسرارها وعرف 
ــر وغطاه» وان زمن الضحك  « البي
على الذقون انتهى الى غير رجعة 
.. ونقول ان االنتخابات التشريعية 
ــتكون اذا ما جرت في  ــة س املقبل
ظروف ومناخات ايجابية هي غير 
سابقاتها وان مستقبل العملية 
ــورة  بص ــيكون  س ــية  السياس
ــن  ــه اآلن م ــي علي ــا ه ــرة مل مغاي
ــارات واداء  تخبط وضياع وانكس
ــي متعثر في كل اجملاالت ..  حكوم

تصوروا ان وزيرا يتبوأ منصب وزارة 
ــة التجويع  ــة ميارس سياس مهم
ــف  ــذا ما كش ــعبه وه ــق ش بح
ــائرون  ــه النائب عن حتالف س عن
الشيخ صباح الساعدي في لقاء 
متلفز حيث اكد الرجل انه بصدد 
ــيد  ــتجواب وزير التجارة الس اس
ــى خلفية (٩)  ــالء اجلبوري) عل ( ع
ملفات فساد في مقدمتها ملف 
ــي ويقول  ــعب العراق ــع الش جتوي
ــت الذي  ــه في الوق ــاعدي ان الس
ــوال  ــد ام ــه ال توج ــون بان يتحدث
ــارة لتأمني مفردات  في وزارة التج
ــان الوثائق  ــة التموينية ف البطاق
ــر  ــتالم الوزي ــت اس ــة تثب الدامغ
ــن ( ٣٥٠) مليون دوالر  مبلغ اكثر م
ــنة املاضية  خالل فترة نهاية الس
ــة  ــوزع حص ت ــم  ل ــن  (٢٠٢٠) لك
ــاهد على  متوينية واحدة وهذا ش
التي  ــة  السياس لتلك  ــته  ممارس
يُراد من خاللها احلاق األذى واالذالل 

ــة  االجتماعي ــرائح  الش ــق  بح
ــة اخرى  ــاك قضي ــرة .. وهن الفقي

ــس  جملل ــر  املتعث ــاالداء  ب ــق  تتعل
النواب العراقي الذي فشل يومي 

ــبوع  ــاء واخلميس من االس الثالث
املاضي في عقد أيّ من اجللستني 

جراء عدم حتقق النصاب القانوني 
ولم يحضر سوى (٧٠) نائباً فقط 
ــعبنا ان يسأل : هل  .. ومن حق ش
ــن دوريه الرقابي  ــى البرملان ع تخل
والتشريعي وملصلحة من يخفق 
ــتلم  ــاته.. أال يس ــي عقد جلس ف
ــم كاملة غير  ــون رواتبه البرملاني
ــاك اصابات في  منقوصة ؟ أم هن
صفوفهم جراء وباء كورونا ونحن 
ــادة  ــدري أم ألن الس ــعب ال ن كش
ــام وان هذه  ــواب في حالة صي الن
ــم على النوم في  الفريضة جتبره
ــباب  ــهر الفضيل أم اس هذا الش
ــرى جنهلها ؟! ثم هناك قضية  اخ
ــارة اليها  ــن االش ــد م ــرى ال ب اخ
ــل على  ــام كام ــي مرور ع ــك ه تل
ــيد رئيس  ــكيل حكومة الس تش
الوزراء مصطفى الكاظمي وبهذه 
ــعب هذه  ــبة يطالب الش املناس
ــمي  ــدار بيان رس ــة با ص احلكوم
يتضمن استعراضا بكل ما حتقق 

ــى األرض أو ذلك  ــازات عل ــن اجن م
الذي لم يتحقق بعد ألن الشعب 
ــرارة الجنازات  ــق بح ــد ان يصف يري
ــد وليس على  ــة ملس الي ملموس
الورق !! وال بّد ان نقول لكل القوى 
السياسية العراقية خذوا املوازنة 
ــم ولكن  ــى احزابك ــا عل ووزعوه
ــركات  ــوا لنا ش ــريطة ان جتلب ش
ــة  ــة وحقيقي رصين ــتثمارية  اس
قادرة ألن تنهض بالعراق وتنتشله 
ــني الذين  ــاع .. ان العراقي من الق
ــبعوا من الشعارات املعسولة  ش
ــلوى  ــن والس ــم بامل ــي تعده الت
ــوم احلكومة  ــوم ان تق يريدون الي
ــارة  ب ــود جّ ــا بجه وكل مفاصله
ومشاريع تنموية تُسهم في بناء 
ــا تعني هذه  ــد بكل م ــراق جدي ع
املفردة من معانٍ ودالالت .. وال خيار 
ــبث باألمل  ــني غير التش للعراقي
التي  ــروعة  ــزاع احلقوق املش وانت

اكدها الدستور.
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ــابق، عن  ــفير إيراني س ــف س كش
ــة من املباحثات  موعد اجلولة الثاني
ــي العاصمة  ــعودية ف اإليرانية الس
ــتعقد  بغداد، فيما اكد أن اجلولة س
ــل رئيس  ــخصية من قب مبتابعة ش
ــوزراء العراقي، مصطفى  مجلس ال
ــاد  اعتم ــع  موق ــل  ونق ــي.  الكاظم
أونالين، عن السفير اإليراني السابق، 
ــات  ــن املباحث ــة م ــة الثاني أن اجلول
ــعودية اإليرانية ستعقد خالل  الس
ــخصية  ــام املقبلة، ومبتابعة ش األي
ــن رئيس الوزراء العراقي مصطفى  م

ــة  دراس ــفير  الس ــال  الكاظمي.وق
ــران  إي ــم  لدع ــعودية  الس ــم  املزاع
ــان  لبن ــي  ف ــاع  واألوض ــني،  للحوثي
ــن وتدخل  ــوريا والبحري والعراق وس
ــة  النووي ــات  املفاوض ــي  ف ــاض  الري
ــتكون من أهم احملاور على جدول  س
أعمال االجتماع.وأضاف، أن اخلالفات 
ــة، ونحن  ــت قليل بني البلدين ليس
بحاجة إلى الكثير من الوقت لدراسة 
تلك اخلالفات وإيجاد حل موضوعي 
ــم التيار  ــف زعي ــا. في وقت كش له
الصدري، السيد مقتدى الصدر، عن 
جهات تريد تعكير األمن في العراق. 
وقال الصدر عبر تغريدة على منصة 

ــات تريد تعكير  ــر، إن هناك جه تويت
ــباب عديدة أهمها تأخير  األمن ألس
ــات وذلك من خالل  أو إلغاء االنتخاب
ــي  ــة الت ــيات املنفلت ــض املليش بع
ــتهدف بقصفها القوات احملتلة  تس
ــحاب، مبينا أن  ــن االنس لتثنيها ع
ــيات أو من خالل  ــك املليش ــاء تل بق
ــراق بصراع خارجي من خالل  زج الع
ربطه بالصراع السوري اإلسرائيلي.

ــامل  ــالم ش ــى س ــوا ال وأردف فهلم
ــف لنعيش في  ــالح فيه وال عن ال س
ــدات خارجية  ــا بال اجن ــف وطنن كن
وبال ركوع، مضيفا أن عراقنا يتحاج 
ــلم والسالم. في وقت  الى ذلك الس

ــي، عن احتمال  ــف مصدر عراق كش
تأجيل االنتخابات املقرر إجراؤها في 
ــرين االول املقبل ١٠  العاشر من تش
أيام عن موعدها احملدد.وقال املصدر، 
ــاه أن تؤجل  ــن يدفع باجت إن هناك م
ــرة  االنتخابات ملا هو أبعد من العش
ــى اآلن ال يوجد إقرار أو  أيام، لكن حت
ــمي.وأكد، أن االنتخابات  ــالن رس إع
ستؤجل وفقا ملا يتم تدارسه داخل 
األروقة احلكومية، والتأجيل املقترح 
هو عشرة أيام. من جانبه حتدث جتمع 
ــني  ــة عبداحلس ــدار وطن برئاس اقت
ــن  ع  ، ــي  املاض ــس  اخلمي ــان،  عبط
تأجيل االنتخابات النيابية املقرر ان 

ــرين االول املقبل. وفي  ــي تش جتري ف
التطورات ايضا كشفت جلنة األمن 
ــبت، ان  والدفاع النيابية، امس الس
ــد العام للقوات  ــس الوزراء القائ رئي
ــي  الكاظم ــى  مصطف ــلحة  املس
ــي  ــد اجتماع سياس ــى عق ــا إل دع
ــكل  ل ــاع  اجتم ــه  يعقب ــداد  ببغ
ــد الشعبي  القيادات األمنية واحلش
ــمركة لوضع خطط جديدة  والبيش
الستقرار العراق.وقال عضو اللجنة 
بدر الزيادي، إن اخلروقات األمنية التي 

حصلت في األيام األخيرة.

كتب اِّـحرر السياسي
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كشفت هيئة التقاعد الوطنية ، عن وجود نحو مليون و٢٠٠ ألف راتب تقاعدي 
ــاد اجلبوري إن «لدينا أكثر من  ــباب مختلفة. وقال رئيس الهيئة اي متوقف ألس
ــتحق يتسلمون رواتبهم بشكل فعلي، بينما  مليونني و٥٠٠ الف متقاعد مس
ــباب مختلفة، منها تقاعد  يوجد نحو مليون و٢٠٠ الف راتب غير مفعل، ألس
ــا قيد التدقيق».وأضاف اجلبوري «أطلقنا حملة تدقيق  ورثة ومنها أصالء ومنه
ــف قيد، وكانت نتائجها  ــملت نحو ٨٠ أل ــعة منذ بداية العام احلالي، وش واس
ــتحقني، وهذا  ــدة جداً إذ أن مابني ٤٥ إلى ٤٦ ألف قيد اتضح أنهم غير مس جي
ــة، وحلد اآلن لم ترد في  ــوه بأنه «رواتب املتقاعدين مؤمن ــد إجنازاً للهيئة».ون يع
ــتقطاعات»، مستدركاً بأنه «توجد جزئية بسيطة فيها  قانون املوازنة أية اس

مشاكل تخص املكافآت».

بغداد /
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كتب رئيس التحرير
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ــاط  ــيون واوس ــون سياس ــع مراقب اجم
ــس  لرئي االول  ــب  النائ ــأن  ب ــعبية  ش
ــن  (حس ــيد  الس ــواب  الن ــس  مجل
ــع  ــي املوق ــتطاع ان يعط ــي) اس الكعب
ــدارة من خالل  ــة بج ــغله حق الذي يش
ــتمر مع  ــة  الدؤوبة وتواصلة املس حركت
الفعاليات السياسية والشعبية كافة 

ــكاد تنقطع والتي  واجتماعاتة التي الت
ــة  الوطنية   ــة املصلح ــب في خدم تص
ــون  انه بعد ان كان  العليا.ويوكد املراقب
ــول  على  ــبة للحص ــع مناس ــذا املوق ه
ــفر  والثريد صار اليوم  ــازات  والس االمتي
(داينمو) لبعث الدفء في اوصال مجلس 
ــة ..  ــة الدول ــه حلرك ــن خالل ــواب وم الن

فبوركت اجلهود وسدد اهللا  اخلطى.

أعلن السفير البريطاني، ستيفن هيكي، 
ــة، جناته بأعجوبة من  امس االول اجلمع
ــفير، عبر  ــوم مطار بغداد.وقال الس هج
ــة اجلمعة ليتم  ــت ليل ــر لقد هبط تويت
ــد أن رحلتك تأخرت  إخباري أنه ألمر جي

ــخ  ــقوط الصواري ــو س ــك للت ــد فات لق
ــتحق العراقيون  على املطار.وأضاف يس
العيش والسفر بسالم، لن يكون العراق 
ــتمرت هذه  ــرا طاملا اس ــتقرا ومزده مس
ــي العمل بحرية  ــلحة ف اجلماعات املس

خارج القانون لنشر الرعب والدمار.
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أكدت مصادر عسكرية في إقليم كردستان أن اجليش 
التركي قام، صباح امس السبت، بعمليات إنزال جوي 
ــدوس» على ثالث قمم  ــن «قوات الكومان جملموعات م
جبلية استراتيجية على سالسل جبال متني احمليط 
ــرقي محافظة دهوك.وأشارت  ببلدة كاني ماسي، ش
ــبقها قصف  ــادر ذاتها إلى أن عمليات اإلنزال س املص
ــنتها ست مروحيات قتالية  مدفعي وغارات جوية ش
ــتمرت  ــن طواز «إف ١٦».واس ــالث طائرات حربية م وث
ــاء  ــة من مس ــاعة السادس الغارات اجلوية منذ الس

ــعة من صباح امس  ــس االول اجلمعة وحتى التاس أم
السبت.وتقول مصادر إعالم حزب العمال الكردستاني 
ــكيالت من قواتها على مرتفعات  إن تركيا أنزلت تش
ــكرية ويبلغ  ــتراتيجية وهامة من الناحية العس اس
ــتوى سطح البحر وتطل  ارتفاعها ٢٣٠٠ متر عن مس
ــني قرية كردية حدودية في منطقة كاني  على خمس
ماسي.وأوضحت أن الهدف من هذا اإلنزال هو احلد من 
ــيرة إلى  ــاط مقاتلي احلزب في تلك املناطق، مش نش
ــتمرة بني الطرفني منذ الصباح  ــتباكات مس أن االش

وحتى اآلن.

ــي، امس  ــوزراء، مصطفى الكاظم ــس ال ــس مجل وجه رئي
السبت، بفتح حتقيق بشأن األحداث التي رافقت التظاهرات 
ــدر أمني في  ــة بغداد. وقال مص ــي الوحدة بالعاصم في ح
ــلحة، رئيس  ــث صحفي إن «القائد العام للقوات املس حدي
ــوزراء، مصطفى الكاظمي وجه القيادات األمنية  مجلس ال

بفتح حتقيقٍ بشأن األحداث التي حصلت ضمن حي الوحدة 
ــخاص  ــا متظاهر وإصابة عدد من األش ــي راح ضحيته والت
ــي، قد أفاد بان «إحدى  ــم عناصر امن».وكان مصدر أمن بينه
ــراً في حي الوحدة  ــت متظاه عجالت القوات األمنية دهس
صباح اجلمعة، وأودت بحياته»، مؤكدا اصابة تسعة آخرين 

إصابات متباينة، بينهم اثنان من القوات األمنية».
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ــدان مع وزير الزراعة  ــث رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي فائق زي بح
ــات مجهولة  ــراءات منع دخول املنتج ــي، مؤخرا، إج ــد كرمي اخلفاج محم
ــتيرادها.مجلس القضاء االعلى قال في بيان صحفي،  املصدر واحملظور اس
أن»زيدان واخلفاجي بحثا إجراءات القضاء في التعاون مع اجلهات اخملتصة 
في وزارة الزراعة واجلهات األمنية ملنع دخول املنتجات مجهولة املصدر غير 
اخلاضعة للفحص الصحي واحملظور استيرادها وإمكانية اتخاذ اإلجراءات 

الفورية بإتالف تلك املواد حال ضبطها موقعياً

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

لقاح رئيس وزراء كندا و زوجته بأيدي صيدالنية عراقية
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بغداد/ البينة الجديدة
ــالء  ــور ع ــارة، الدكت ــر التج ــد وزي تفق
ــس االول  اجلمعة،  املطاحن  اجلبوري، ام
االهلية في منطقة عويريج الصناعية، 
في إطار املتابعة امليدانية لعملية جتهيز 
ــة التموينية والتدقيق بنوعيات  البطاق
ــني .وذكر بيان  ــز للمواطن الطحني اجمله
ــمي لها:  ــق الرس ــه الناط ــوزارة، نقل لل
ــة اليومية  ــتمرار املتابع ــار اس «في إط
ــة  البطاق ــردات  مف ــز  جتهي ــات  لعملي
ــة الرمضانية الثانية  التموينية للوجب
والتدقيق بنوعيتها «،تفقد وزير التجارة 
ــوم، عددا من  ــالء اجلبوري الي الدكتور ع
ــي منطقة عويريج  ــن االهلية ف املطاح
ــني  الطح ــى  عل ــالع  لالط ــة  الصناعي
ــني في  ــز للمواطن ــذي يجه ــج وال املنت
ــردات البطاقة  ــج جتهيز  مف إطار برنام
ــر  ــان، أن «الوزي ــح البي التموينية».وأوض

ــز  ــات التجهي ــارة آلي ــالل الزي ــد خ تفق
ــق والرقابة، فضال عن  واملتابعة والتدقي
ــص اخملتبري  ــات الفح ــق في آلي التدقي
ــة املناقالت وصوال» الى  فضال» عن خط
ــوري على «اهمية  املواطنني «.وأكد اجلب
ــن االهلية مبا  ــي عمل املطاح الرقابة ف
ــني املنتج واجملهز  ــالمة الطح يضمن س
ــة  ــردات البطاق ــن مف ــني ضم للمواطن
التموينية كذلك التدقيق في الية عمل 
ــالمة الطحني  ــا يضمن س ــرات مب اخملتب
ــة الى  ــى « احلاج ــددا عل ــوزع «،مش امل
ــة واعداد  ــل املطاحن االهلي ــر عم تطوي
منوذج، ليكون دليل على التطور احلاصل 
ــر،  ــار الوزي ــن االهلية».وأش ــي املطاح ف
ــادة الطحني الى  ــى «اهمية ايصال م إل
املواطنني في اطار توجيهات دولة رئيس 
ــي  ــى الكاظم ــيد مصطف ــوزراء الس ال
ــردات البطاقة  ــني مبف ــز املواطن بتجهي

التموينية بتجهيزها في املناطق االكثر 
ــع بالتجهيز لبقية  فقرا وبعدها التوس
ــة الختزال  ــن احلاج ــال ع ــق، فض املناط

ــادة  ــرض زي ــم لغ ــحذ الهم ــن وش الزم
االنتاج وايصال هذه املادة الستراتيجية 
ــر، أن « الوزارة  ــع الوزي ــى املواطن».وتاب ال

اعتمدت خطة تسويقية مكثفة للدورة 
الرمضانية حيث اكملت توزيع الوجبة 
ــرعت بتوزيع  ــي، وش االولى بوقت قياس
ــة للحصة  ــة التكميلي ــة الثاني الوجب
ــى  اجنازها  ــي مصرة عل ــة وه الرمضاني
ــهر رمضان املبارك».ودعا الوزير  خالل ش
ــر عدد من  ــى «اعتماد وتطوي اجلبوري ال
املطاحن احلكومية واالهلية كمطاحن 
ــى «اداء مطاحن  ــا عل ــة»، مثني منوذجي
ــور احلاصل فيها  القطاع اخلاص والتط
ــع وزارة  ــا التكاملي م ــى دوره منوها إل
ــي توفير مادة الطحني جلميع  التجارة ف
ــمولني بنظام  ــن املش ــتحقيها م مس
ــر  وزي ــح  التموينية».وأوض ــة  البطاق
التجارة، «اهمية حتديد الطاقات اليومية 
ــاج  ــة االنت ــا خلط ــة وفق ــكل مطحن ل
ــكل  ــة انتاجها بش ــدة ومتابع املعتم
يومي»، مبديا بعض املالحظات الفنية 

ــة  ــان خاص ــكيل جل ــه بـ»تش وتوجيه
العتماد معايير تعتمد في تقييم عمل 
ــات العمل فيها.  ــن وتطوير الي املطاح
ــرف  بشكل  وأكد البيان، ان «الوزير يش
ــر على جتهيز الوجبة الثانية من  مباش
ــهر رمضان املبارك، من خالل  حصة ش
ــه اليومية املتعددة واملفاجئة الى  زيارات
ــواد الغذائية ومراكز التجهيز،  وكالء امل
ــز  ــات جتهي ــى آلي ــالع عل ــرض االط لغ
ــكل تفصيلي  ــالع بش واالط ــة  احلنط
ــب البيان،  على الطحني املنتج».وبحس
أن « الزيارة شملت املطاحن في  عويريج 
في جانب الكرخ من بغداد حيث اشرف 
ــات التعبئة  ــوري على عملي ــر اجلب الوزي
ــي املطاحن  ــازة املوقعية ف وفحص اخلب
ــق الوزير اجلبوري  ــي متت زيارتها».وراف الت
في زيارته مدير عام التخطيط واملتابعة 

ومدير عام الرقابة التجارية واملالية .

البينة الجديدة / علي شريف 
ــيد وزير الصحة  ــى توجيهات الس بناء عل
ــد التميمي  ــن محم والبيئة الدكتور حس
ــة امليدانية. تفقد مديرعام دائرة  باملعايش
ــور محمد  ــل الدكت ــة باب ــة محافظ صح
ــات االنعاش  ــل رده ــري عم ــم اجلعف هاش
ــات الوبائية  ــى الرده ــوارئ اضافة ال والط
ــان التعليمي حيث  ــفى مرج في مستش
ــل  للعم ــتثنائية  االس ــود  اجله ــل  تتواص
ــا ومتابعة حالة  ــدي جلائحة كورون بالتص
املرضى من املصابني. واكد الدكتوراجلعفري 
ــة االزمة احمللية على تكثيف  في لقاء خلي

ــاندة والعمل معا  ــات الس ــم للجه الدع
ــهدت احلالة  ــة املواطنني بعد ان ش حلماي
ــدد  ع ــي  ف ــا  ملحوظ ــا  ارتفاع ــة  الوبائي
ــم. داعيا  ــتوى العال ــى مس ــات عل االصاب
ــتنفار اجلهود  ــة الى اس ــات االعالمي اجله
ــة املواطنني بضرورة االلتزام  من اجل توعي
بتعليمات خلية االزمة للحد من االصابات 
بهذا الوباء اخلطير.  وفي سياق اخرتواصل 
ــم الصحة  ــرق الرقابة الصحية في قس ف
العامة وقطاعات الرعاية الصحية االولية 
ــة محافظة بابل  ــى دائرة صح ــة ال التابع
ــروض من املواد  ــي متابعة املع حمالتها ف

ــل. ــي املعام ــا ف ــج منه ــة وماينت الغذائي
ــة  الصحي ــة  الرقاب ــعبة  ــر ش مدي ــال  وق
ــور محمد عدنان: ان فرقنا الصحية  الدكت
ــور  ــرة الدكت ــام الدائ ــر ع ــه مدي و بتوجي
ــم اجلعفري تتابع عملها من  محمد هاش
ــتمرة تشمل  ــائية مس خالل حمالت مس
ــواق  ــواد الغذائية واالس ــاج امل معامل انت
ــرارات خلية االزمة  ــال بهدف تطبيق ق واحمل
ومتابعة املعروض من املواد الغذائية ومدى 
ــري.مؤكدا  البش ــتهالك  لالس صالحيتها 
ــواد الغذائية منتهية  اتالف كميات من امل

الصالحية بحضوراصحابها . 

بغداد / البينة الجديدة
ــاون مدير  عام  ــيد مع اجرى الس
لتوزيع كهرباء  العامة  ــركة  الش
ــؤون التوزيع املهندس  ــداد لش بغ
فراس حسني كاظم الفرطوسي، 
ــؤول صيانة محطات  يرافقه مس
كهرباء بغداد املهندس اسماعيل 
ــة  ــم،جولة ميداني ــن جاس حس
ــة  ــي مدين ــورة (E  ) ف ــة الث حملط
ــير االعمال  ــة س ــدر  ملتابع الص

ــن اجناز قابلوات  النهائية فيها م
ــث ان احملطة  ــل جوينات،حي وعم
ــي االيام  ــى العمل ف ــتدخل ال س
املقبلة وستسهم بزيادة وثوقية 
ــا  اختناقاته ــك  وف ــبكة  الش
ــن محطة  ــف االحمال ع وتخفي
ــى  ــة الثورة،ال ــورة (د ) ومحط الث
جانب تخفيف االحمال احلاصلة 
ــات(٤١،٤٢ ــات قطاع ــى مغذي عل
ــه  ٤٣،٤٥،٤٦،٤٤،٣٠،٢٥،٤٠،).ووج

ــني على  ــاون العامل ــيد املع الس
ــراع باجناز االعمال وادخالها  االس
ــع  واق ــني  لتحس ــة  اخلدم ــى  ال
ــبكة الكهربائية في مدينة  الش
الصدر.موكداً،  ان مساعي الوزارة 
احلثيثة لتوفير جميع االمكانيات 
ــذه املعوقات  ــاوز ه ــة لتج املتاح
ــاريع بوقتها  ــل اجناز املش من اج
ــن  ــاء م ــف الكهرب ــدد، الن مل احمل
ــة التي حتظى  ــات احلساس امللف

ــة االحتادية  ــام من احلكوم باهتم
والوزارة، كونها على متاس مباشر 
بحياة املواطن، وان مالكاتنا تبذل 
ــالل املرحلة  ــوداً مضاعفة خ جه
ــتمرة  احلالية لتأمني كهرباء مس
ــيداً،  ــل الصيف. مش ــالل فص خ
ــا املالكات  ــي تبذله ــود الت باجله
ــاح احملطة  ــال وافتت ــاز االعم الجن
ــة اهالينا في  ــرع وقت خلدم باس

مدينة الصدر.
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بغداد / البينة الجديدة
ــة الدكتور  ــة والبيئ ــيد وزير الصح ــع الس اطل
ــالل زيارته ملنطقة  ــد التميمي خ ــن محم حس
ــى مراحل اجناز  ــس االول اجلمعة عل املعامل ام
ــب الرصافة ببغداد  ــفى املعامل بجان مستش
ــداد الرصافة  ــة بغ ــام صح ــر ع ــور مدي بحض
ــيد  ــعدون ،واكد الس ــد الغني س ــور عب الدكت
ــرير  ــفى يتكون من ١٠٠ س ــر : إن املستش الوزي
ــرة  ــك (١٠) اس ــردة وكذل ــرف املنف ــام الغ بنظ
ــل كلى لوحدة  لوحدة الطوارئ و(٦)اجهزة غس
ــاالت عمليات جراحية وعيادات  الديلزة و (٥) ص
استشارية واقسام خاصة باخملتبرات واالشعة 
واالسنان ودار لالطباء و ٩ مصاعد ٧ منها لنقل 
االشخاص ومصعدين لنقل املرضى موزعة على 
ــفى  ــيادته : املستش ــاحة ٢٤دومن ، وبني س مس
ــهد افتتاحه مطلع شهر ايلول من هذا  سيش
ــه الهالي املعامل ومناطق  العام ليقدم خدمات
ــرق بغداد مؤكدا ان الوزارة تتابع مراحل سير  ش
ــأول من اجل اجنازه بالتوقيت احملدد  العمل اول ب
ــي تلك املناطق والعمل على تقدمي  خدمة الهال

افضل اخلدمات الصحية لهم .

بغداد / البينة الجديدة
ــة االجتماعية  ــام دائرة احلماي ــت مدير ع التق
ــم وفدا من  ــد الرحي ــل  ذكرى عب ــوزارة العم ب
ــة الذكية   ــدار البطاق ــة إلص ــركة االملاني الش
ــز تكنولوجيا  ــن مرك ــاء فريقا م ــر اللق وحض
ــركة  ــوزارة،  وقدم وفد الش ــي ال ــات ف املعلوم
ــركة واخلدمات  ــرحا مفصال عن عمل الش ش
ــاء  امكانية  ــرى خالل اللق ــي تقدمها، وج الت
ــال اصدار  ــي مج ــا ف ــن خبرته ــتفادة م االس
ــات الذكية والهويات التعريفية عالية  البطاق
ــة لصالح  ــور الفني ــا من االم ــة وغيره التقني

املستفيدين من خدمات الوزارة.

متابعة / البينة الجديدة
ــي إلعادة التدوير»  برنامج «جاالكس
ــة  ــف الذكي ــف الهوات ــد توظي يعي
ــتخدامها في كاميرات  القدمية الس
ــدودي  ــي،  ومح الطب ــخيص  التش
ــام والهند واملغرب  ــل في فيتن الدخ
وبابوا غينيا اجلديدة للحصول على 
اخلدمات الطبية، أعلنت سامسوجن 
ــى الهواتف  ــراء تعديالت عل عن إج
ــتخدامها في  ــة القدمية الس الذكي
ــر الرعاية الصحية للعيون في  توفي
ــل حول  ــدودي الدخ ــات مح اجملتمع
ــعى،  املس لهذا  ــاً  ــم. وحتقيق العال
ــراكة مع  ــركة إلى ش توصلت الش
الوكالة الدولية للوقاية من العمى 
ــي  والنظام الصحي بجامعة يونس
ــدف تطوير  ــا اجلنوبية، به في كوري
ــف عن أمراض  أجهزة طبية للكش
العيون، عن طريق إعادة تدوير هواتف 
ــي» الذكية التي لم تعد  «جاالكس

ــاعد هذا البرنامج  تستخدام. ويس
ــن مليار حالة  ــالج ما يقرب م في ع
ــن ضعف  ــتوى العالم م ــى مس عل
البصر، والتي ميكن الوقاية منها عن 
ــخيص املناسب.وتقول  طريق التش
مصادر منظمة الصحة العاملية أنه 
ــخص على  يوجد قرابة ٢٫٢ مليار ش
ــكال ضعف  ــل يعانون أحد أش األق

ــذي ميكن فيه  ــر، في الوقت ال البص
ــرب من نصف  ــر الوقاية ملا يق توفي
هذه احلاالت، أو التي لم يتم عالجها 
ــاوت كبير في  ــى اآلن. ويوجد تف حت
انتشار ضعف البصر، وذلك حسب 
القدرة على حتمل التكاليف وتوافر 
ــير  وتش ــون.  العي ــة  رعاي ــات  خدم
ــراض  ــذه األم ــى أن ه ــرات إل التقدي

ــع أربعة أضعاف  ــيوعاً بواق تزداد ش
ــطة  في املناطق منخفضة ومتوس
الدخل، مقارنة باملناطق التي ينعم 
ــال  ــع. وق ــل املرتف ــكانها بالدخ س
سونغ-كو كيم، نائب الرئيس ملكتب 
إدارة االستدامة في وحدة االتصاالت 
ــوجن: «يواجه  ــدى سامس احملمولة ل
ــاء العالم  ــع أنح ــي جمي ــاس ف الن
ــول دون حصولهم على  قات حت معوّ
خدمات الرعاية الطبية األساسية، 
ــة لتصميم  ــا أن هناك فرص ووجدن
ــن خالل  ــرة م ــة ومبتك ــول ذكي حل
ــتخدام منتجاتنا لالرتقاء  إعادة اس
ــق  وحتقي ــتدامة،  االس ــات  مبمارس
ــي مجتمعاتنا. إن  ــي ف ــر إيجاب تأثي
ــد إمياننا في  ــج يجس ــذا البرنام ه
سامسوجن بقدرة التكنولوجيا على 
ــاعدتنا في  ــراء حياة الناس، ومس إث
ــاواة   ــتقبل قائم على املس بناء مس

واالستدامة للجميع».

بغداد / البينة الجديدة
برعاية وحضور وزير النفط وضمن 
ــط في تقدمي  ــادرات وزارة النف مب
ــوي لعوائل  ــادي واملعن الدعم امل
ــعار  ــت ش ــراق وحت ــهداء الع ش
ــا ، كرمت  ــهدائنا عزنا وفخرن ش
ــهداء التفجير  الوزارة عوائل  ش
الطيران  ــاحة  ــي س ف ــي  اإلرهاب
ببغداد. وقال وزير النفط احسان 
ــماعيل ان تكرمي  ــار اس عبد اجلب
ــب وطني  ــهداء واج ــل الش عوائ
ــي بهم  ــرا  ان نلتق ــا فخ ويزيدن
اليوم لنقدم لهم الدعم واالسناد 
ــاطرهم  ونش ــوي  واملعن ــادي  امل
ــيرا الى توجيهات  احزانهم، مش
ــوزراء  ــس مجلس ال ــيد رئي الس
ــل  ــذه العوائ ــم له ــدمي الدع بتق
ــة  نتيج ــا  ابناءه ــدت  فق ــي  الت
بهذه  واالهتمام  االعمى  لإلرهاب 
ــريحة  التي فقدت احبتها  الش
ــيد الوزير  ــا .واضاف الس واعزته
ان الوزارة تعمل على توفير فرص 
ــل وفق  ــذه العوائ ــل البناء ه عم
االجراءات والتعليمات واملوافقات 

ــتعلن الوزارة عنها  األصولية وس
ــأن عند  ــاب الش ــغ اصح ، وتبلي
ــراءات ، مؤكدا  ــك االج ــاز  تل اجن
ــرائح  ــتمرار الدعم لش على  اس
ــل  ــال وكي ــي .وق ــع العراق اجملتم
الوزارة لشؤون االستخراج  رئيس 
ــهداء  اللجنة املركزية لدعم  ش
احلشد الشعبي والقوات االمنية 

في وزارة النفط كرمي حطاب، اننا 
ــتقبل كوكبة جديدة  ــوم نس الي
ــهداء لنقدم لها  من عوائل الش
ــادي واملعنوي لنخفف  الدعم امل
ــيهم  ونواس ــم  كاهله ــن  ع
واألخ  ــن  واالب االب  ــم  لفقدناه
االجرامية  ــرات  التفجي ــبب  بس
الدموية  التي نفذتها العصابات 

ــاحة الطيران  ــي س ــة ف االرهابي
ــة  ــرائح متعفف ــتهدفة ش مس
ــار  ــا بشرف.واش قوته ــب  تكس
الى االستجابة  الوكيل  ــيد  الس
الكرمية للسيد الوزير وتوجيهاته 
املستمرة لرصد احلاالت اإلنسانية 
ــدف  به ــي  العراق ــع  اجملتم ــي  ف
الى جانبها ومساندتها  الوقوف 
ــدث  املتح ــاعدتها.وقال  ومس
ــم الوزارة عاصم  ــمي بأس الرس
ــهداء  ــاد إن تكرمي عوائل ش جه
ــاحة الطيران يأتي في سياق  س
ــانية  املبادرات والفعاليات االنس
ــوم بها وزارة  واجملتمعية التي تق
ــهداء  ــط لدعم عوائل الش النف
ــالً عن  ــال ، فض ــى االبط واجلرح
تكرمي العوائل املتعففة واحملتاجة 
 ، ــرى  االخ ــع  اجملتم ــرائح  وش  ،
ــق   عات ــى  ــك عل ذل ــؤولية  ومس
ــات احلكومية  الوزارات واملؤسس
ــن اجل  ــا  م ــات  وغيره واملنظم
ــد العون  ــاعدة ومد ي تقدمي املس
للعوائل العراقية للتخفيف من 

االمهم ومعاناتهم.
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بغداد / البينة الجديدة
ــركة العامة للنقل  ــطول الش ــر امس االول اجلمعة إس باش
البري إحدى تشكيالت وزارة النقل بنقل كميات مفتوحة من 
ــحماني  ــيد مرتضى كرمي الش مادة احلنطة احمللية. وقال الس
مدير عام الشركة العامة للنقل البري :توافقآ مع توجيهات 
ــخير جهد  ــبلي بتس ــني الش وزير النقل الكابنت ناصر حس
ــات احلكومية اخلدمية  الوزارة البري في اجناح عمل املؤسس
ــات مفتوحة (غير  ــركة بنقل كمي ــطول الش فقد انبرى اس
ــى مخازن  ــة من بيجي ال ــادة احلنطة احمللي ــن م ــدودة) م مح
ــالء والنجف تنفيذآ للعقود املبرمة  الرصافة في بغداد وكرب
ــوب.. وبني  ــة لتجارة احلب ــركة العام ــع وزارة التجارة /الش م
الشحماني :إن الظروف الصحية احلرجة التي مير بها العالم 
ــائقي  ــتمرار عمل س ــهر رمضان املبارك لم حتول دون اس وش
ــركة خملتلف احلموالت واحملاور ايفاءً بالتزامات   شاحنات الش

الشركة بتنفيذ العقود املبرمة مع مختلف الوزاراة.

بغداد / البينة الجديدة
ــزوراء  ال ــركة  ش ــت  بحثـ  
ــركات  ش ــدى  إح ــة  العام
ــادن  واملع ــة  الصناع وزارة 
ــترك مع وزارة  ــاون املُش التع
ــامَ  ق ــث  .حيـ ــط  التخطيـ
وفد من الشركة بِزيارة وزارة 
دير عام  ــط ولِقاء مُ التخطي
ــة  ــة اإلقليمي ــرة التنمي دائ
واحمللية في الوزارة وعدد من 
املسؤولني فيها لِبحث آفاق 
التعاون املُشترك في مجال 
وجرى  ــية  الشمس الطاقة 
ــتعراض  اِس ــاء  اللق ــالل  خِ
ــزوراء  ــركة ال ــات ش إمكاني
ــال الطاقة  ــة في مج العام
ــرات  واخلب ــية  الشمس
التي  ــة  والفني ــية  الهندس
ــال  ــذا اجمل ــي ه ــا ف متتلكه
ــواع ألواح  ــى أن ــارة إل واإلش
التي  ــية  الشمس ــة  الطاق
تنتُجها الشركة وفق أحدث 
ــة  العاملي ــا  التكنولوجي
ــة  املُطابق ــا  واصفاته ومُ
ــدة  املُعتم ــات  واصف للمُ

ــى إقامة  ــد متَ االتفاق عل وق
ــتركة  ش ــة مُ ــدوة تعريفي ن
ــد  ــط بع ــي وزارة التخطي ف
املُبارك حولَ  ــهر رمضان  ش
ــية  ــاج الطاقة الشمس إنت
لِتكون  لفتها  وكُ ــا  وفوائده
منَ تقرير العراق الطوعي  ضِ
ــتدامة  الثاني للتنمية املُس
ــن  م ــم  وبِدع  ٢٠٢١ ــام  لِع
برنامج األمم املُتحدة اإلمنائي 
الذي سيكون إحدى فقراته 
ــركة  ش ــات  نتج مُ ــرض  ع
ــع  وموق ــة  العام ــزوراء  ال
املنصور التابع لها كقصص 
ــال الطاقة  ــي مج ــاح ف جن
ــية كما ومتَ االتفاق  الشمس
ــات  خاطب مُ ــل  تفعي ــى  عل
رسمية سابقة بني اجلانبني 
ــة  طاق ــة  محط ــب  لِنص
بل مالكات  ــية من قِ شمس
ــزوراء العامة في  ــركة ال ش
ــر وزارة التخطيط حيث  مق
ــتراتيجية  اس وضع  سيتم 
ــذ  لِتنفي ــعياً  س ــط  ط وخُ

االتفاقات في أقرب وقـت .

صالح الدين / البينة الجديدة
ــروة احليوانية  ــة ومن خالل دائرة الث ــدت وزارة الزراع أك
وبتوجيه من السيد وزير الزراعة املهندس محمد كرمي 
ــماك ( الكارب العادي  ــابحات اس اخلفاجي، اطالق س
ــم الثروة  ــدة ناظم الثرثار، من قبل قس ) في موقع س
احليوانية في مديرية زراعة صالح الدين، بحضور جلنة 
ــليم االصبعيات في مفقس الصويرة، حيث  بيع وتس
وصلت إعداد السابحات التي أطلقت إلى ( ١٠٨٠٠٠٠٠ 
ــابحة.وبني السيد مدير الزراعة عباس طه عباس  ) س
ــاط يجري بالتعاون مع وزارة الزراعة وجاء  ان هذا النش
لدعم وتنمية الثروة السمكية لكونها جزء مهم من 
الثروة احليوانية في احملافظة ولتعزيزها بشكل سنوي 
ــت ذاته الى  ــي .داعياً في الوق ــم االقتصاد الوطن لدع
االهتمام بالقطاع السمكي واعطاء الفرصة لتكاثر 

هذه الثروة لزيادة االنتاجية.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــوزراء، مصطفى  ــلم رئيس مجلس ال تس

ــالة  ، رس ــي  ــس املاض ــي، اخلمي الكاظم

خطية من رئيس حكومة روسيا االحتادية، 

ــب  ــر املكت ــتني. وذك ــل ميشوس ميخائي

ــوزراء، ، أن «الكاظمي،  االعالمي لرئيس ال

ــية  ــتقبل نائب رئيس احلكومة الروس اس

ــق له»، الفتاً  ــوف والوفد املراف يوري بوريس

ــل للكاظمي  ــي نق ــى أن «الوفد الروس إل

ــر بوتني  ــي فالدميي ــس الروس ــات الرئي حتي

ــات الثنائية  ــز العالق ــى تعزي ــه ال وتطلع

ــان: «كما نقل  ــاف البي ــني البلدين».وأض ب

ــالة  ــى ارئيس مجلس الوزراء رس الوفد ال

خطية من رئيس حكومة روسيا االحتادية 

ميخائيل ميشوستني تتعلق بتعزيز أواصر 

ــيا وفتح  التعاون الثنائي بني العراق وروس

الثنائية».ورحب  ــراكة  ــع للش اوس ــاق  اف

ا على  الكاظمي، بـ»الوفد الروسي»، مؤكدً

ــني البلدين ملا  ــز العالقات ب ــة تعزي «أهمي

فيها من بعد تاريخي ومبا يخدم مصلحة 

الشعبني الصديقني».وشهد اللقاء «بحث 

ــة  ــة وخاص ــة واإلقليمي ــاع الدولي األوض

ــراق التي  ــوريا، وجهود الع ــع في س الوض

ــق تنمية  ــح التهدئة وخل ــب في صال تص

ــتقرار». ــخ السالم واالس مستدامة ترس

ــترك في  ــان، «التعاون املش ــث اجلانب وبح

مجال مكافحة االرهاب والتطرف واجلهود 

ــم العراق  ــأن ، ودع ــة في هذا الش املبذول

ــا فلول  ــاء على بقاي ــه للقض ــي معركت ف

اللقاء،  ــالل  الكاظمي، خ ــد  االرهاب».واك

ــة االنفتاح على  ان «العراق يختط سياس

كل الشركاء الدوليني، وتعزيز فرص جذب 

االستثمارات الدولية، وان الفرصة متاحة 

ــية  ــركات الروس ــاركة الش ملزيد من مش

ــال، ومبا يدعم التبادل التجاري  في هذا اجمل

ــيا، فضال عن التعاون في  بني العراق وروس

ــية  اجملال الصحي وتوفير اللقاحات الروس

ــر  ــكلٍ مباش ملواجهة جائحة كورونا بش

من مصادرها» 

بغداد /
ــي ، آلية خطط  ــد اخلفاج ــار أحم ــظ ذي ق ــن محاف أعل
ــكيل جلان للتحقيق  ــة، فيما أكد إعادة تش إدارة احملافظ
ــن أبناء  ــن املغيبني م ــف ع ــن والكش ــة املتظاهري بقتل
ــكيل جلان  ــي ، إنه متت إعادة تش ــال اخلفاج احملافظة.وق
ــن  ــف ع ــن والكش ــة املتظاهري ــق بقتل ــة للتحقي نزيه
املغيبني من أبناء احملافظة بالتعاون مع القضاء للوصول 
ــط إدارة ذي قار هي  ــاف أن خط ــج مرضية.وأض ــى نتائ ال
ــاء االمن  ــات العاجلة للمواطنني وإرس ــة االحتياج تلبي
ــلم اجملتمعي الى جانب الشروع مبشاريع  ــيخ الس وترس
ــمل جميع مدن وقرى احملافظة، مشيرا  استراتيجية تش
الى ان هناك خطة عاجلة متوسطة وبعيدة املدى لتقدمي 
اخلدمات للمواطنني في ذي قار.واكد أنه مت تشكيل فريق 
ــاري متخصص إلدارة هذه اخلطط واالشراف على  استش
ــطة املدى  ــاريع متوس ــروع باملش ــا وكذلك الش تنفيذه
واملشاريع االستراتيجية، الفتا الى ان امليزانية اخملصصة 
ــاريع وهناك  ــر كافية لتنفيذ كافة املش للمحافظة غي
ــركات ومقاولني  ــة لش ــى احملافظ ــابقة عل ــات س التزام
ــاريع سابقة. وتابع أن امليزانية التي أعلنت على انها  ملش
ــل األموال التي  ــون و٣٠٠ مليار هي باحلقيقة مجم تريلي
ــغ ٩٠٠ مليار وما  ــغيلية والتي تبل ــمل املوازنة التش تش
تبقى منها ٣٠٠ مليار لصندوق اعمار ذي قار وهناك مبلغ 
ــص لالعمار والتطوير  ــار اخر، لذا ان املبلغ اخملص ٣٠٠ ملي
في ذي قار ٦٠٠ مليار دينار مضافا اليه مبالغ البترودوالر.

كشفت مديرية إجرام مكافحة بغداد، 

ــات جرمية  ــة املاضية، عن مالبس اجلمع

ــة بغداد. ــرقي العاصم قتل غامضة ش

ــة أوراق  ــة ، انه بعد إحال ــرت املديري وذك

ــار اجملنى عليها  القضية اخلاصة بانتح

ــماية الى مكتب  ــرطة بس من مركز ش

ــة إجرام النهروان بأن احلادث هو  مكافح

ــة اجلوانب  ــار لكنها مبهم ــة انتح حال

ــال دون  ــذي ح ــوض ال ــا الغم ويحيطه

ــتطاع  ــون املتهم اس ــف اجلرمية ك كش

ــرح  ــم مس مبعال ــب  ويتالع ــي  يخف أن 

ــام بنقل زوجته  ــه هو من ق اجلرمية كون

ــبهة  ــن أجل دفع الش ــفى م للمستش

ــتثنائية  ــت، أنه بجهود اس عنه.وأضاف

ــل مكافحة إجرام بغداد ومكتب  من قب

ــرة  ــروان واملباش ــرام النه ــة إج مكافح

املعلومات ومقاطعتها  بالتحري وجمع 

ــكوك  ــول زوج اجملنى عليها لتوفر ش ح

ــه  مع ــق  بالتحقي ــق  والتعم ــه  حول

ومواجهته باألدلة املتوفرة انهار واعترف 

ــقاط زوجته من  ــه بإس ــة بقيام صراح

ــقتهم في الطابق الثامن معلال ذلك  ش

بوجود خالفات عائلية فيما بينهم وأنه 

ــبهة عنه. ــا لدفع الش ــى انتحاره ادع

ــت أقوال  ــة دون ــى، أن املديري ــارت إل وأش

ــت قضائيا أمام  ــم ابتدائيا وصدق املته

ــتنادا ألحكام املادة  قاضي التحقيق اس

٤٠٦ من قانون العقوبات.

أكد محافظ واسط، محمد جميل املياحي 

ــف  ــروع وزاري متوق ــن ٢٠٠ مش ــر م ، أن أكث

ــاد، فيما  ــكالت قانونية وفس ــة مش نتيج

ــار إلى أن احملافظة بحاجة إلى استقرار  أش

سياسي وأمني للنهوض باملشاريع اخلدمية. 

ــة ال تلبي ٢٠٪ من  ــي ، إن املوازن ــال املياح وق

حاجة احملافظة للمشاريع والبنى التحتية 

ــفيات واملدارس، مبينا انه سيتم  واملستش

ــاريع  ــى إكمال املش ــاس عل ــل باألس العم

ــي وضعها  ــة ف ــاف، أن املوازن املتلكئة.وأض

ــا، الفتا إلى  ــن عدم وجوده ــي أفضل م احلال

ــاريع احملافظة تضررت العام املاضي  ان مش

ــى أن جميع  ــار إل ــرار املوازنة.وأش ــدم إق لع

ــا تخصيص  ــة له ــى التحتي ــاريع البن مش

ــهد حركة  ــا أن احملافظة تش مالي، موضح

ــن وحتتاج إلى  ــار جيدة في الوقت الراه إعم

ــكلة املشاريع  تعزيز باألموال. وتابع أن مش

الوزارية لم تعالج إلى اآلن، الفتا إلى أن أكثر 

من ٢٠٠ مشروع وزاري متوقف يحتوي على 

ــاد وحتويل للنزاهة  مشكالت قانونية وفس

ــأن احملافظة  ــوه املياحي، ب ــل يذكر.ون دون ح

ــيما ان  ــاح كبيرة والس ــات جن ــا مقوم لديه

ــا صاحلة للزراعة،  ــني دومن من أراضيه ٤ مالي

ــتقرار  ــة إلى اس ــة بحاج ــا ان احملافظ مبين

ــا إذا لم يكن هناك  ــال ميكن النهوض فيه ف

استقرار أمني وسياسي.

تعد خطرة ألنها تطورت الى انطالق صواريخ وطائرات 

ــت توقع نائب  ــر صحيح. في وق ــيرة وهو أمر غي مس

ــبت، انهيار بعض التحالفات  في البرملان، امس الس

ــال رئيس كتلة  ــة املقبلة. وق ــكيل احلكوم بعد تش

ــني عرب، إن كثرة عدد التحالفات  إرادة النيابية حس

ــة  العملي ــي  ف ــتمرارها  اس ــي  تعن ال  ــية  السياس

السياسية، مشيراً الى أن هناك حتالفات سرعان ما 

ــكل التحالفات  تنتهي مع نهاية االنتخابات، ألن ش

عادة يتغير بعد االنتخابات.وتوقع عرب انهيار بعض 

التحالفات بعد تشكيل احلكومة املقبلة، والبعض 

ــوف تكون غير راضية بالتصويت على  اآلخر منها س

ــى أن ١٤٠ حتالفاً  ــاً ال ــان، الفت ــة داخل البرمل احلكوم

ــي لها حظوظ  ــا ٧ إلى ٨ حتالفات والت ــيبقى منه س

واسعة في الفوز باالنتخابات املقبلة. وفي التطورات 

ــاً صاروخياً  ــأن قصف ــي، ب ــدر أمن ــاد مص ــة أف االمني

ــي باجتاه احدى  ــتهدف محيط مطار بغداد الدول اس

ــة صواريخ  ــال املصدر إن ثالث ــد االمريكية.وق القواع

ــكرية امريكية  ــدة عس ــن قاع ــرب م ــقطت بالق س

ــي. فيما  ــداد الدول ــار بغ ــة احمليطة مبط ــي املنطق ف

ــن زيارة مرتقبة  ــفت وزارة الكهرباء االحتادية، ع كش

ــة طهران في  ــى العاصمة االيراني ــر الكهرباء ال لوزي

ــم الوزارة احمد  ــبوع املقبل.وقال املتحدث باس االس

ــيتوجه  ــادي إن وزير الكهرباء ماجد حنتوش س العب

ــالمية اإليرانية األسبوع املقبل  إلى اجلمهورية اإلس

ــتيراد  ــأن اس ــاور وتوقيع اتفاقيات جديدة بش للتش

ــات الكهرباء في البالد.  ــاز من ايران لتزويد محط الغ

ــف اخلبير القانوني طارق حرب  على صعيد اخر كش

ــأن ثالثة االف دينار او دوالران  فقط  يتم دفعها بعد  ب

ــنة هو املبلغ الذي حدده موظفو  ــر س ــة عش خمس

ــع املربع  ارضاً  ــتثمرين كثمن   للمترب الدولة  للمس

ــتثمار اقامة  وبناءً ألرض  الرضوانية وعلى هيئة االس

الدعوى طبقاً للمادة  ١٢٤ من القانون املدني رقم ٤٠ 

لسنة ١٩٥١ والتي تقرر االبطال عند الغنب الفاحش 

واضاف حرب ان موظفي الدولة قدرواسعر املتر مبائة 

وخمسون الف دينار فقط اي مائة دوالر ( ورقة واحدة 

ــعر اي ٢٪ من  ــذا الس ــع ٢٪  من ه ــتثمر يدف ) واملس

ــذي قدره موظفو الدولة اي  املائة دوالر وهي دوالران ال

ــا دوالران او ثالثة االف  ــتثمر دفع ام يتوجب على املس

ــر سنة وهذه  ــة عش دينار   والدفع يكون بعد خمس

ــي الرضوانية غرب  ــراق  وه ــن افضل االراضي بالع م

ــداد  والبناء املوجود  في هذه االرض كثير مبا فيها  بغ

ــعر وثمن  قصر( صدام) الذي ال يقدر ثمنه مببلغ او س

كونه من البناء الفريد ببغداد.

ــرات من أعضاء مجلس النواب  صرّح مصدر برملاني بأن العش
ــتجد وبعضهم  ــا املس ــروس كورون ــون بفي ــي مصاب العراق
ــواب املصابني بفيروس  ــدر  إن الن ــم حرجة.وقال املص حالته
ــل ٣٢٩ عضوا تتراوح  ــم ٥٠ نائبا من أص ــا يصل عدده كورون
ــدر فإن  ــطة.ووفقا للمص ــة واملتوس ــني اخلفيف ــم ب إصابته
ــون الدعم من أجهزة  ــا حالتهم حرجة، ويتلق هناك ١١ نائب
ــة الصحية لهؤالء  ــيرا إلى أن احلال ــس الصناعي، مش التنف
مشابهة حلالة الراحل عدنان االسدي.يشار إلى أن عدد نواب 
ــات فيروس كورونا  ــان العراقي املتوفني نتيجة مضاعف البرمل
ــن القوى العراقية  ــة نواب وهم كل من النائبة ع بلغ خمس
ــني الزهيري،  غيداء كمبش، والنائب عن محافظة ديالى حس
والنائب عن تيار احلكمة علي العبودي، املتحدث باسم كتلة 
ــي آرام ناجي  ــي البرملان العراق ــتاني ف الدميقراطي الكوردس

بالتيي، والنائب عن ائتالف دولة القانون عدنان االسدي.

أكد وزير املوارد املائية مهدي رشيد احلمداني، امس السبت، أن مشروع نهر خريسان سيؤمن املياه ألكثر 

ــيد احلمداني وصل  ــوزارة ، أن وزير املوارد املائية مهدي رش ــمة في بعقوبة.وذكر بيان لل ــن ٤٥٠ ألف نس م

ــروع تعزيز نهر  ــكيالت الوزارة في مش ــة ديالى وتفقد األعمال املنفذة واجلارية من قبل تش ــى محافظ إل

ــكيالت الوزارة وبإشراف مديرية املوارد املائية في  ــان الذي تنفذه شركة الرافدين العامة أحد تش خريس

ديالى. وأضاف البيان أن احلمداني أشاد بالعمل الذي تقوم به املالكات العاملة في املشروع الذي يعد من 

ــرب ألكثر من ٤٥٠ ألف نسمة في مدينة بعقوبة  ــاريع املهمة في احملافظة ،الذي سيؤمن مياه الش املش

واملناطق احمليطة بها عن طريق  إنشاء محطة ضخ ومد أنابيب من مشروع أسفل اخلالص ،الذي يتغذى 

من نهر دجلة وباجتاه نهر خريسان وسط مدينة بعقوبة لتأمني املياه اخلام حملطات اإلسالة والقضاء على 

شح املياه في فصل الصيف، مؤكداً أن املشروع سوف ينجز خالل ٤٥ يوماً بالرغم من كل التحديات.

بغداد /

بغداد /

بغداد /بغداد /

بغداد /

بغداد /
ــان  ــتان نيجيرف ــم كردس ــس إقلي ــا رئي دع
ــوم املواطنة في  ــة مفه ــى تقوي ــي، إل بارزان
ــق املادة  ــى أن تطبي ــار إل ــراق، وفيما أش الع
ــكالت، أكد  ــع املش ــل جمي ــل بح ١٤٠ كفي
ــر هام  ــاز أم ــط والغ ــون النف ــريع قان أن تش
ــة  محافظ ــع  ووض ــة  خلصوصي ــبة  بالنس
ــتضافته في  كركوك.  وقال بارزاني خالل اس
ــيف  برنامج بالثالثة، الذي يقدمه الزمالء س
ــام علي، إن من واجب  علي، زينب ربيع، وهش

ــة تقوية مفهوم  ــي املرحلة احلالي اجلميع ف
ــة كفيلة  ــراكة حقيقي ــاء ش ــة وبن املواطن
ــع املكونات.  وعدّ  ــراق وطناً جلمي بجعل الع
ــتان أن أساس املشكلة  رئيس إقليم كردس
ــراق يكمن في طريقة التفكير، الفتا  في الع
ــة ال تعني بالضرورة إجراء  إلى أن الدميقراطي
ــر بارزاني  ــنوات.  واعتب ــات كل ٤ س االنتخاب
ــراق ليس  ــي في الع ــباب احلال ــل الش أن جي
نفسه قبل ١٠ سنوات، حيث ال يقبل اجليل 
احلالي من السياسيني العراقيني الشعارات 
اخلالية من املضمون.  ومضى بالقول لم تعد 

املرحلة احلالية انتقالية، حيث إننا مقبلون 
ــتقبالً.   على انتخابات غاية في األهمية مس
ــار بارزاني إلى أن مشكلة كركوك فيها  وأش
ــة، فلو كان  ــا الثروات الطبيعي جانبني اوله
ــاد االطمئنان  هناك قانون للنفط والغاز لس
ــوك يجب ان  ــكلة كرك ــل مش ــع، وحل اجلمي
ــط والغاز. وثانيهما  يكون هناك قانون للنف
ــكلة األرض، إذ أن اصرار بغداد على عدم  مش
االعتراف بوجود اي حق كردي غير صحيح.  

ــق املادة رقم  ــم إلى تطبي ــا رئيس اإلقلي ودع
اً  ــي، عادّ ــتور العراق ــي الدس ــة وأربعني ف مئ

ــكالت الكرد  ــع مش ــة جلمي ــا نهاي تنفيذه
ــق املتنازع  ــي املناط ــرى ف ــات األخ والقومي
ــا.  ووصف من يعتبرون املادة ١٤٠ ميّتة  عليه
ــى أنه كان من  ــني.  ولفت بارزاني إل بـالواهم
ــيطرة داعش على  واجبنا عام ٢٠١٤ وبعد س
ــواب أمام النازحني،  ــض املناطق، فتح االب بع
ــن العراق  ــو مليوني نازح م ــتقبلنا نح واس
ــي من قبلهم،  ــوريا، لم نرَ أي تهديد أمن وس
وسعدنا بعودة الكثير منهم إلى مناطقهم.  
ــت والزالت بني  ــة كان ــات طيب ــد أن عالق وأك

مواطني إقليم كردستان والنازحني.  
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وكاالت / البينة الجديدة
ــن  ع ــي  اإلندونيس ــش  اجلي ــن  أعل
اكتشاف الغواصة التابعة له التي 
ــواحل  ــال بها قبالة س ــد االتص فق
ــي، على عمق  ــاء املاض ــي األربع بال
٨٥٠ مترا. وأكد اجليش أن السلطات 

ــالء  ــات إج ــذ عملي ــتعد لتنفي تس
ــل غواصة  ــني داخ ــني احملتمل الناج
KRI Nanggala-٤٠٢، على الرغم من 
التقديرات القاضية بأن احتياطيات 
ــر  ــت فج ــا انقض ــجني فيه األكس

امس السبت.

ــس الوزراء  ــأ رئيس مجل هن
 ، ــي  الكاظم ــى  مصطف
بذكرى تأسيس القوة اجلوية 
ــي  الكاظم ــال  العراقية.وق
في التهنئة مترّ علينا اليوم 
ــيس  لتأس ال(٩٠)  ــرى  الذك
درعُ  العراقية،  اجلوية  القوة 
العراق وسور سمائه املنيع، 
ــبة يطيب لي  وبهذه املناس
ــة  ــارات الثق ر عب ــطّ أن أس
مبقاتلي  ــر،  والفخ واإلعتزاز 
ــف  ــذا الصن ــبي ه ومنتس
ــنا  جيش ــي  ف ــاس  األس
العراقي البطل، وباسمهم 

الى شعبنا العراقي الكرمي، 
أن تبقى قوتنا اجلوية احلارس 
ــن  الرافدي ألرض  ــني  األم
ــمائها. واضاف لقد دوّن  وس
ــوة اجلوية  الق ــا في  أبطالن
ــم  وبطوالته ــم  تضحياته
ــاب،  ــون االره ــم يحارب ، وه
وأرسلوا بذلك رسالة بليغة 
ل له نفسه  ــوّ لكل من تس
املساس بوحدة أرض العراق 
ــعبه، نبارك لكم ذكرى  وش
ــكم ودمتم للعراق  تأسيس
والرفعة  والرحمة  ــعبه  وش
ــة  اجلوي ــوة  الق ــهداء  لش
ــهداء  ش وكل  ــة،  العراقي

وطننا الغالي.
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وضعت جلنة التطبيع في االحتاد 
ــرطا  ــدم، ش ــرة الق ــري لك املص
ــي والزمالك  ــل قمة األهل لتأجي
ــار املقبل،  ــررة يوم ١٠ مايو/آي املق

في الدور الثاني للدوري املمتاز.
ــرة، إن  ــاد الك ــدر باحت ــال مص وق
ــرطا يتضمن  اللجنة وضعت ش
ــاراة دون الدوليني خالل  إقامة املب

التوقف الدولي في يونيو/حزيران 
املقبل. 

وأضاف املصدر: «إذا وافق الناديان 
ــرط، فإنه سيتقرر  على هذا الش

تأجيل املواجهة رسميا».
ــاء  لق ــل  تأجي ــي  األهل ــب  وطل
ــاة العبيه  ــبب معان ــة بس القم
من اإلجهاد وضغط املباريات، مما 
ــات عديدة في صفوف  أدى إلصاب

الفريق خالل الفترة األخيرة.

توفي مساء اجلمعة  املاضي ، حارس مرمى نادي النفط 
الشاب، مصطفى سعدون، بعد تعرضه جللطة دماغية 
ــعدون جللطة  ــى س ــل مصطف ــرض الراح مفاجئة.وتع
ــة أيام، ومت  ــالق التدريبات منذ خمس ــة قبل انط دماغي
ــط العاصمة بغداد.وأشرف  نقله إلى مدينة الطب وس
ــدوا صعوبة  ــن األطباء أك ــعدون فريق م ــى حالة س عل
ــيطرة على حالته.ويبلغ الراحل مصطفى سعدون  الس
ــا وميثل فريق النفط منذ عام ٢٠١٥، ومتت دعوته  ٢٧ عامً

لصفوف املنتخب األوملبي عام ٢٠١٦

اتحاد الكرة اِّـصري يضع شرطا 
لتأجيل قمة األهلي والزمالك

ناتشو: ال أتخيل حياتي 
دون ريال مدريد

أرتيتا يدافع عن لينو بعد الهفوة

ديوكوفيتش يرفض التطعيم اإلجباري

تحول جديد َّـ مفاوضات برشلونة مع جارسيا

استقبل الشيخ راشد بن حميد 
ــاد اإلمارات  ــي، رئيس احت النعيم
ــان درجال، وزير  لكرة القدم، عدن
ــي،  العراق ــة  والرياض ــباب  الش

والوفد املرافق له.
ــاء مظفر مصطفى  وحضر اللق

اجلبوري، سفير جمهورية العراق 
ــد  ــد أحم ــارات، وحمي ــدى اإلم ل
الطاير، عضو مجلس إدارة احتاد 
ــو اللجنة  ــارات للكرة، عض اإلم
ــاد كأس اخلليج  ــة الحت التنفيذي
ــد اهللا هزام  ــي، ومحمد عب العرب

الظاهري، األمني العام لالحتاد.
ــات  العالق ــان  اجلانب ــث  وبح

ــي الرياضة  ــة، بني قطاع الثنائي
ــقيقني، وسبل  في البلدين الش
ــترك بشكل  تعزيز التعاون املش
ــى وجه  ــدم عل ــرة الق ــام، وك ع
ــة  باتفاقي ــادا  وأش ــوص،  اخلص
ــني االحتادين  ــة ب ــاون املوقع التع
ــي والعراقي لكرة القدم،  اإلمارات
ــى تطوير اللعبة  والتي تهدف إل

في البلدين.
ــن  م ــددا  ع ــان  الطرف ــش  وناق
ــام  االهتم ذات  ــات  املوضوع
ــف البصرة  ــترك، ومنها مل املش
ــج  ــتضافة دورة كأس اخللي الس
ــدى  ــي ٢٥»، وم ــي «خليج العرب

استعداداتها في هذا الشأن.
ــيخ  وفي ختام اللقاء، قدم الش

ــي،  النعيم ــد  حمي ــن  ب ــد  راش
ــب اإلماراتي ودرع  قميص املنتخ
والرياضة  ــباب  الش لوزير  االحتاد 

العراقي.
ــد وصل  ــي ق ــر العراق وكان الوزي
ــوم، وكان في  ــارات، ظهر الي اإلم
استقباله باملطار الدكتور أحمد 
ــد اهللا، وزير اإلمارات لريادة  بن عب

ــرة  الصغي ــاريع  واملش ــال  األعم
واملتوسطة.

ــعد  ــر وفد يضم أس ــق الوزي وراف
ــي، محافظ  ــد األمير العيدان عب
البصرة، وإياد بنيان، رئيس الهيئة 
التطبيعية لالحتاد العراقي لكرة 
ــان، األمني  ــدم، ومحمد فرح الق

العام لالحتاد العراقي.
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نبض الشارع

علي حنون

ــجيل رصد مادي  ــم فيها تس ــات، التي يت ــي اللحظ ــرة ه  كثي
ــلوك عينة من املُدربني خالل منافسات دوري الكرة املمتاز،  لس
ــي تنتاب بعض  ــراخ)، الت ــرات حالة (الص ــك املُؤش ــن بني تل وم
ــبيال) للتواصل مع العبي  ــة وينتهجونها (س ــوه التدريبي الوج
ــى درجة  ــي مواقف ال ــي تصل ف ــات، والت ــاء املُباري ــم أثن فرقه
عتقدين أن في طريقتهم هذه إمكانية مباشرة  ــتيريا) مُ (الهس

إليصال تعليماتهم الى الالعبني.
ــأن  تابعة أهل الش ــة تقف وراء مُ هم ــان هناك غايات مُ ــن ب نُؤم
تعددة  ــا إفادة مُ ــرق العاملية وتعكس في مضمونه ملباريات الف
ــع - تصنيفا -  ــالت، التي توض ــك املقاب ــن أحداث تل ــب م اجلوان
ــي االجتاه، الذي يجعله  يزة فنيا، فالالعب يذهب ف ــة ممُ في خان
ــرة العامليني ما يُعينه  ــتفيد من اجلانب املهاري لنجوم الك يس
في تقدمي صورة جيدة مع فريقه، وكذلك اجلمهور، وهنا نتحدث 
ــن املُفترض أن  ــن كورونا، م ــدا عن زم ــام وبعي ــياق الع في الس
ــي أداء دوره كأحد أركان تطور اللعبة  ــعفه ف ينهل بدوره ما يس
ــرا، فضال عن تعلم  ــجيع األكثر حتض ــتيراد فنون التش عبر اس
الكيفية، التي ينتظم فيها املشجعون والتي غالبا ما تُضفي 
رونقا يعطي دافعا معنويا لفرقهم من دون اإلساءة الى جمهور 
الفريق املقابل، ولعل في طليعة األدوات، التي ينبغي لها اإلفادة 
من متابعة املباريات العاملية، هم املدربون، الذين تقع في حدود 

دائرة مسؤوليتهم املُهمة األولى في تطوير مهارات الالعبني.
ــواء مع األندية أو املنتخبات،  ــلوكيات املُدربني العامليني، س فس
ــرى انه من  ــورا ايجابية ن ــات الكبيرة ص ــي املنافس ــس ف تعك
ــم نهجا  ــا ترس ــا أنه ــا، طامل دربون ــا مُ ــذ به ــي أن يأخ الطبيع
ــة الى درجة كبيرة  ــكار تناغمية تبني العالق ــا على أف ؤسس مُ
ــفة (اخلططية)، التي  ــه.. والى جانب الفلس ــني املدرب والعبي ب
ــني الكبار  ــرام املدرب ــة، فان احت ــات العاملي ــوّقها املنافس تُس
ــبيل التعاطي  ــم الفكرية واألدائية تُعبد س ــات العبيه إلمكان
ــارات العبيه ويضع  ــدرب عندما يعي جيدا مه ــني االثنني، فامل ب
ــاراة، فان االمر ينتهي  ــوء ذلك طريقة العطاء في كل مب في ض
ــا من قبل  ــب وال جتد هناك صراخ ــني ارض امللع ــول الالعب بدخ
ــي جانب منه  ــلوك رمبا ف ــى الالعبني، الن هذا الس ــني عل املدرب
ــي انطباعا بعدم أهلية الالعبني على هضم األفكار، التي  يعط
ــوض فيه في  ــد اخل ــدرب قبل خوض اللقاء. ما ننش طرحها امل
جانب العالقة بني مدربينا والعبيهم هو أن االتفاق على طريقة 
ــم ارض امللعب، حيث جتد ان بعض  ــي بولوج فرقه األداء ال تنته
ــى العبيهم وكأنهم  ــون (الصراخ) غير املُبرر عل املدربني يواصل
ــير املباراة، بل ان  ــرح تفاصيل خطة اللعب خالل س يُعاودون ش
ثلة بينهم يتعاطون وعلى مسمع اجلميع مع العبيهم كلمات 
ــلوك غالبا ما يأتي تأثيره سلبا، نتيجة سيل  ــية، وهو س قاس
ــويش، التي تُصيب افكار الالعبني بسهام القلق  كلمات التش
ــتقرين في أدائهم، ويقينا ان مثل هكذا أمور  س وجتعلهم غير مُ
ــر حالني، األول يتجلى بعدم ايجابية ثقة املدرب بالالعبني  تُؤش
ــلوب لألداء،  ــا يدفعه الى تذكيرهم مبا مت االتفاق عليه من أس م
وأما الثاني فهو يتعلق بإخفاق املدرب في إيصال أفكاره بصورة 
ــاك خلل ينبغي  ــن يكون هن ــى الالعبني وفي األمري ــة ال سلس
ــاد املُعاجلات املطلوبة له،  ــعي إليج الوقوف عنده بإمعان والس
ــك ان جلوء املدرب الى هذه الطريقة للتواصل مع العبيه أثناء  ذل
ــخصيته املهنية  توازن في ش ــات، أمنا يعكس بعدا غير مُ املُباري

وعدم امتالكه لرؤى واضحة. اخبار العراق
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تراكتور يصطاد القوة الجوية بهدف مبكر

ــو فرنانديز، مدافع  أفصح ناتش
ــه البالغ  ــد، عن حب ــال مدري ري
ــه بارتداء هذا  للميرجني، وحلم
ــر، لكنه  ــص منذ الصغ القمي
ــل منتخب  ــه متثي ــار إلى أن أش
ــباني، كان األفضل  ــالده اإلس ب

بالنسبة له.
ــي تصريحات  ــو ف ــال ناتش وق
ــرم  «مغ ــاركا  م ــة  لصحيف
ــدم، أحتفظ  ــرة الق ــرًا بك كثي
ــد تكون  ــياء التي ق ــكل األش ب
ــي في  ــبة ل ــة بالنس ذات قيم
ــتقبل، األحذية منذ يومي  املس
ــب، والكرة التي  األول في املالع
ــع  ــدرب وجمي ــا امل ــع عليه وق

الالعبني».
ــن  وأضاف «أي العب وهو في س

صغير، كان لديه حلم الظهور 
ألول مرة مع الفريق األول».

ــوم، تتوتر  ــي ذلك الي ــع «ف  وتاب
ــن  ــر م ــدور الكثي ــك وت أعصاب
ــياء في رأسك، أتذكر ذلك  األش

مع آخر ١٥ دقيقة في املباراة».
وأردف «كنت أعاني من تقلصات 
ــألني  ــاق، مورينيو س ــي الس ف
عما إذا كنت أرغب في التغيير، 
ــي اخلروج،  ــع لم أرغب ف بالطب
النهاية  ــى  ــم حت األل ــت  حتمل
ــيء على ما يرام،  ــار كل ش وس

فزنا وقدمت مباراة رائعة».
وأكمل «ال ميكنني تصور احلياة 
دون ريال مدريد، امللكي قدم لي 
ــر، بداية  ــيء منذ الصغ كل ش
من حتقيق حلمي باللعب معه 

وحتى اآلن».

أكد تقرير صحفي إسباني،  
ــي مفاوضات  ــود تقدم ف وج
ــلونة مع إريك جارسيا،  برش
ــيتي،  ــتر س مدافع مانشس
لضمه في امليركاتو الصيفي 

املقبل. 
ــيا مع  ــي عقد جارس وينته
ــذا  ه ــة  بنهاي ــيتيزنز  الس
لن يكلف  وبالتالي  املوسم، 
ــوى راتبه، حال  ــا س البارس

انضمامه للفريق.
ــب صحيفة «موندو  وبحس
ــهدت  فقد ش ــو»،  ديبورتيف
ــلونة  ــني برش ــات ب املفاوض
ا  ــا ملحوظً ــيا تقدمً وجارس
ــة،  ــاعات املاضي ــالل الس خ
ــي طريقها  ــد أن كانت ف بع

للفشل.
ــم  ض ــلونة  برش ــاول  وح
ــي  فترت ــالل  خ ــيا  جارس
ــني،  األخيرت ــاالت  االنتق
ــه  ا في عهد مجلس وحتديدً
ــة جوسيب  ــابق برئاس الس
ــل  ماريا بارتوميو، لكنه فش
ــدم االتفاق مع  ــك لع في ذل
ــى  عل ــيتي  س ــتر  مانشس

قيمة الصفقة. 
ــلونة اتفق وقتها  لكن برش
ــيا على االنضمام  مع جارس
ــم  للفريق بنهاية هذا املوس

مجانًا، ومت حسم كل األمور 
املتعلقة براتبه، قبل وصول 
ــوان البورتا، الذي  مجلس خ
ــبب  ــر كل االتفاقات بس دم
يعاني  ــي  الت املالية  ــة  األزم
منها النادي، وهو ما أغضب 
الالعب، الذي طالب بتنفيذ 
ــاق بعد أن ضحى بعدة  االتف

عروض.
أن  ــة،  الصحيف ــت  وأضاف
ــت  جمع ــاالت  اتص ــاك  هن
ــيا مؤخرًا،  برشلونة بجارس

ــس  ــوم اخلمي ــا ي كان آخره
املاضي، وشهدت تقارب في 

وجهات النظر.
ــلونة  برش ــك  متس ــع  وم
بتخفيض الراتب الذي سبق 
مت  ــه،  علي ــيا  ــق جارس واتف
ــل القتراح بتخفيض  التوص
ــت، مع  ــب الثاب ــة الرات قيم
زيادة قيمة املكافآت حسب 
لتقترب  ــاب،  واأللق األهداف 
ــن كامب نو مرة  الصفقة م

أخرى. 

ــر القوة اجلوية العراقي،  أمام  خس
ــور اإليراني، بهدف دون  نظيره تراكت
ــوالت دور اجملموعات  ــي رابع ج رد، ف

بدوري أبطال آسيا.
ــل توقيع الالعب  ــدف اللقاء حم ه
ــاد، في الدقيقة  مهدي تيكدارينج

الثانية.
ــور إلى ٦ نقاط  ــع رصيد تراكت وارتف
ــب، بينما جتمد  ــة الترتي في وصاف
ــة عند نقطتني  ــد القوة اجلوي رصي

في املركز الثالث.

ــني،  ــى دقيقت إل ــور  ــاج تراكت واحت
ــن طريق  ــجل الهدف األول ع ليس
ــذي تابع  ــاد، ال ــدي تيكدارينج مه
ــدت من احلارس فهد طالب،  كرة ارت

وسددها بنجاح داخل الشباك.
ــع القوة اجلوية  الهدف املفاجئ دف
للمبادرة الهجومية، من أجل إدراك 
ــدد علي محسن، كرة  التعادل، وس

قوية مرت بجوار القائم.
وفرض القوة اجلوية، سيطرته على 
ــالل محاوالته، ومرت  املباراة، من خ

رأسية حمادي فوق العارضة.

ــور  ــن ته ــة، ثم ــوة اجلوي ــع الق ودف
ــذي تعرض  ــم جبار، ال ــع ميث املداف
للطرد بعد تلقيه البطاقة احلمراء 

في الدقيقة ٣٨.
ــديدة  ــان حداد، بتس ــاول إحس وح
ــم، ورغم  ــوار القائ ــرت بج ــة م قوي
احملاوالت التي تعددت للقوة اجلوية، 
ــى بتقدم  ــوط األول انته لكن الش

تراكتور.
ودخل القوة اجلوية، الشوط الثاني، 
ــدف  ــن ه ــا ع ــر بحثً ــاع كبي باندف

التعادل.
وفي الدقيقة ٦٣، تبادل شريف عبد 
ــام طارق،  ــرة مع هم ــم، الك الكاظ
ــدد بقوة،  ــل إلى األول الذي س لتص
ــذ املوقف  ــارس اخلصم أنق لكن ح

بنجاح.
ــريف عبد  وفي الدقيقة ٨٢، عاد ش
ــدر فرصة ثمينة، بعد  الكاظم ليه
ــكل  ــددها بش ــه عرضية س تلقي

غريب فوق العارضة.
ــدرب الفريق  ــو م ودفع أيوب أوديش
ــا  منه ــالت  تبدي ــدة  بع ــي،  العراق
ــن رائد، لكن  ــامح سعيد وحس س
النتيجة لم تتغير، وانتهت املباراة 

بفوز تراكتور.

ــدرب  م ــا  أرتيت ــكل  ماي ــع  داف
ــه بيرند  ــن حارس ــنال، ع آرس
ــدف الذي أحرزه  لينو، بعد اله
ــس  أم ــأ،  باخلط ــاه  مرم ــي  ف
ــي فوز  ــبب ف ــة، مما تس اجلمع

إيفرتون بهدف.
ــت متأخر  ــا في وق ــال أرتيت وق

ــاء أمس «كلنا نرتكب  من مس
ــرة  ــن ك ــزء م ــذا ج ــاء، ه أخط

ــي  البرازيل ــل  وأرس ــدم».  الق
ــون، العب إيفرتون،  ريتشارلس
ــة ٧٦، كرة عرضية  في الدقيق
منخفضة وجهها لينو باخلطأ 

لتسكن شباك فريقه.
ا  ــعً  وظل الفريق اللندني تاس
ــع  ــا رف ــة، بينم ــد ٤٦ نقط عن
ــده إلى ٥٢ نقطة  إيفرتون رصي

في املركز الثامن.

ــاك  نوف ــي  الصرب ــس  التن ــم  جن ــل  يأم
أال  ــا،  عاملي األول  ــف  املصن ــش،  ديوكوفيت
يصبح التطعيم ضد فيروس كورونا إجباريا 
ــاركة في بطوالت اللعبة.  ــرطا للمش وش
ــهر اجلاري، أصدر  وفي وقت سابق من الش
ــات جديدة  ــي التنس تعليم ــاد محترف احت
ــر الالعبني الذين تلقوا التطعيم غير  تعتب
ــرين مع أي شخص تثبت  مخالطني مباش

إصابته بالعدوى.
ــتثناءات  ــة اس ــاد قائم ــع االحت ــا وض كم

لالعبني، الذين حصلوا على اللقاح.
ــادا محترفي ومحترفات التنس  وأوصى احت
ــى  عل ــول  باحلص ــات،  والالعب ــني  الالعب

التطعيم عند توفره.
ــه اللقاح أم ال،  ــؤال حول تلقي وردا على س
ــارات فيما  ــر من اخلي ــاك الكثي ــع: «هن تاب
ــق بالتطعيمات، لكن لم يتضح بعد  يتعل

هل سيكون التطعيم إجباريا أم ال».

ــة االختيار. قرار  ــا كنت مع حري وزاد: «دائم
احلصول على التطعيم من عدمه سيبقى 

أمرا شخصيا بالنسبة لي».

ــاس مؤيدا  ــي الن ــد أن يعتبرن وأردف: «ال أري
ــن أجيب عن هذا  ــا للتطعيم. ل أو معارض

السؤال وأمتنى أن يحترم اجلميع ذلك».

ــال ديوكوفيتش الذي  ــابق، ق وفي وقت س
ــام املاضي، إنه  ــروس في الع ــب بالفي أصي
ــم، وال يريد أن  ــارض التطعي ــخصيا يع ش
يجبر على احلصول عليه من أجل السماح 

له بالسفر.
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الخرطوم/ وكاالت / البينة الجديدة 
ــس االول اجلمعة مبتابعة  ــودان ام  لوّح الس
ــدّ  ــا قضائيا في حال واصلت ملء س إثيوبي
النهضة في غياب اتفاق ثالثي يضم مصر.
ــوداني  ــري واملوارد املائية الس ــار وزير ال وأش
ياسر عباس إلى أن إثيوبيا «اعترضت» على 
دعوة اخلرطوم لعقد قمة مع مصر منتصف 
ــي رعاها  ــل احملادثات الت ــان عقب فش نيس
ــهر.وقال في  ــة الش ــي بداي ــاد اإلفريق االحت
ــا اعترضت على  ــدة على تويتر «إثيوبي تغري
ــوداني د. عبداهللا  ــوزراء الس ــوة رئيس ال دع
ــدرس  «ن ــاف  ــة ثالثية».وأض ــدوك لقم حم
ــن بينها  ــرى مختلفة م ــارات أخ ــا خي أيض
ــة ومحاكم  ــة العدل الدولي ــوء حملكم اللج
ــا».  ــان ومحكمة الكوميس ــوق اإلنس حق
ــوق املشتركة لشرق  ــا هي الس والكوميس
ــدم  «ع إن  ــا  أيض ــال  أفريقيا.وق ــوب  وجن
ــوى إلي  ــد إلى رفع دع ــاق ميه ــل التف التوص

ــد النهضة  ــار أن س ــن باعتب ــس األم مجل
يشكل خطرا حقيقيا على السلم واألمن 
ــا رفضت  ــا أن اثيوبي ــني»، موضح اإلقليمي
ــاطة من االحتاد  ــودانيا حول وس اقتراحا س
ــدة واألمم املتحدة  ــات املتح ــي والوالي األوروب
ــاف أنه على  ــاد األفريقي.وأض ــادة االحت بقي
الرغم من أن املفاوضات السابقة بني الدول 
ــى أكثر من  ــاق عل ــفرت عن اتف ــالث أس الث
ــة إال أن ذلك  ــن القضايا املعلق ــة م ٩٠ باملئ
ــك.وقال وزير  ــح اآلن موضع ش التقدم أصب
ــي لرويترز  ــي بيكيل املياه اإلثيوبي سيليش
ــا ال تعتقد أن املفاوضات انتهت أو  إن إثيوبي
ــلت بني الدول الثالث وأضاف أن اخلطوة  فش
ــتكون اجتماع رؤساء  ــبة التالية س املناس
ــاد األفريقي.وكانت  ــة االحت الدول حتت رعاي
ــي متوز أنها حققت  ــس أبابا قد أعلنت ف أدي
ــد النهضة  ــنوي في ملء «س ــا الس هدفه
ــع البدء في  ــر». ومن املتوق ــي الكبي اإلثيوب

ــوز ٢٠٢١  ــي مت ــلء ف ــة للم ــة الثاني املرحل
ــع القاهرة  ــل إلى اتفاق م ــم عدم التوص رغ
ــي حال  ــن أنه ف ــاس م ر عب ــذّ واخلرطوم.وح
ــودان سيقوم  واصلت إثيوبيا امللء فإن الس
ــركة  ــة ضد الش ــاوى قضائي ــدمي دع بـ»تق
االيطالية املنفذة وضد احلكومة االثيوبية»، 
ــتركز  ــات القضائية س ــا أن املتابع موضح
ــار االجتماعية  ــة واآلث ــار البيئي ــى «اآلث عل
ــر  مص ــر  النهضة».وتعتب ــد  لس ــر  واخملاط
والسودان وهما دولتا مصب النيل، أن السدّ 
ــة وتواصالن  ــا املائي ــدا ملواردهم ــل تهدي ميثّ
ــة  ــى مواصل ــة عل م ــا املصمّ ــر إثيوبي حتذي
ــدّ  ــروع، بينما تؤكد أديس أبابا أن الس املش
ــتجابة إلى احلاجيات الطاقية  حيويّ لالس
ملواطنيها البالغ عددهم ١١٠ مليون نسمة.
وبدأ تشييد سدّ النهضة في نيسان ٢٠١١ 
ــمال غرب البالد قرب احلدود مع  ويقع في ش
ــذي يلتحم  ــى النيل األزرق ال ــودان وعل الس

ــي اخلرطوم وصوال  ــماال ف بالنيل األبيض ش
ــيكون  ــتكماله، س إلى مصر.وفي حال اس
ــدّ كهرومائي في إفريقيا  ــروع أكبر س املش
ــراوح ٦٥٠٠ ميغاوات.وتعقد  ــاج ت بقدرة إنت
ــد النهضة في  ــا آماال كبيرة على س إثيوبي
التنمية االقتصادية وتوليد الكهرباء، فيما 
تخشى مصر أن يعرض السد إمدادات املياه 
ــعر السودان بالقلق إزاء  فيها للخطر. ويش
ــات املياه فيه.وانهارت  تأثير ذلك على تدفق
ــا برعاية  ــي كينشاس ــات عقدت ف محادث
ــابق من نيسان  االحتاد األفريقي في وقت س
ــوداني  ــاري دعا بعدها رئيس الوزراء الس اجل
ــدوك نظيريه اإلثيوبي واملصري  عبداهللا حم
إلى اخلرطوم. وقالت إثيوبيا إنها عازمة على 
ــد في موسم  ــتكمال امللء الثاني للس اس
ــوة ترفضها مصر  األمطار املقبل وهي خط
ــى اتفاق قانوني  ــودان قبل التوصل إل والس

ملزم.

ــي  ــاءات كوخاف ــان أن لق ــح البي وأوض
ستشمل مستشار األمن القومي جيك 
ــنت،  ــر الدفاع لويد أوس ــاليفان، ووزي س
ــنتكوم)  ــة (س ــادة املركزي ــد القي وقائ
ــادة العمليات  ــث ماكنزي، وقائد قي كن
اخلاصة (سوكوم) ريتشارد كالرك.وتابع 
ــة  ــة كاف ــاءات املرتقب ــتتناول اللق «س
األمنية املشتركة يتقدمها  التحديات 
ــووي اإليراني، وجهود  ملف التهديد الن
ــز نفوذها في  ــى تعزي ــران اآليلة إل طه
ــام وعلى  ــكل ع ــط بش ــرق األوس الش
اجلبهة الشمالية بشكل خاص».كما 
ــان ذاته  ــاءات وفق البي ــتبحث اللق س
«جهود حزب اهللا لتعزيز قوته، وتداعيات 
ــخ الدقيقة، إلى جانب  تهديد الصواري
ــاء القوة».ولفت  ــة لبن ــود الثنائي اجله
ــرائيلي إلى أن «هذه الزيارة  اجليش اإلس
ــرائيل  تأتي في أعقاب قرار انضمام إس
ــة للواليات املتحدة  إلى القيادة املركزي
ــي  ــاع ف ــش الدف ــها جلي ــارة رئيس وزي
املاضي».وكان مسؤولون  الثاني  كانون 
ــة  مواصل ــى  إل ــوا  دع ــرائيليون  إس
ــران وعدم العودة إلى  العقوبات على إي
ــووي املوقع معها عام ٢٠١٥  االتفاق الن
ــدة تصر  ــة اجلدي ــن اإلدارة األميركي لك
ــة بالتزام  ــودة لالتفاق مطالب على الع
ايران بالتزاماتها النووية لكن احلكومة 
ــع العقوبات اوال. ــة تطالب برف االيراني

ــوار في  ــن جوالت احل ــير تقارير م وتش

ــو إنهاء  ــا نح ــك تقدم ــا ان هنال فيين
ــران اللتزاماتها مقابل  ــودة إي االزمة وع
ــاء اخرى. ــات وإبق ــض العقوب ــع بع رف

ــان اجلاري جددت الواليات  وفي ١٤ نيس
ــار األمن  ــان مستش املتحدة، على لس
التزامها  ــوليفان،  ــك س ــي، جي القوم
بأمن إسرائيل، متعهدة بأال متتلك إيران 
سالحا نوويا أبدا لكن اخملابرات التابعة 
للجيش االسرائيلي تؤكد ان ايران قادرة 
على صنع قنبلة نووية فير ظرف عامني.

ــعي إلى  وتنفي إيران اتهامات لها بالس
إنتاج أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها 
ــلمية.كما تاتي  مصمم لألغراض الس
الزيارة في ظل االتهامات التي وجهتها 

ــرائيل بالوقوف وراء العملية  إيران إلس
ــاة  ــتهدفت منش ــة التي اس التخريبي
ــرائيلية  ــوف احلكومة اإلس نطنز.وتتخ
والتهديدات  ــات  ــد الهجم ــن تصاع م
ــتهدف مصاحلها  ــي تس الت ــة  االيراني
ــيات  واخرها هجوم صاروخي للميليش
اإليرانية على مفاعل دميونة عبر إطالق 
ــورية.وتثير  ــن األراضي الس ــخ م صواري
ــة االيرانية والتي  ــانة الصاروخي الترس
ــة  ــات املوالي ــض اجملموع ــا بع متتلكه
لطهران في املنطقة مخاوف اسرائيل 
ــدول العربية. في وقت زار وزير  وبعض ال
ــنت، نظيره  الدفاع األمريكي، لويد أوس
ــرائيلي، بيني غانتس مؤخرا، وهي  اإلس

ــتوى  ــؤول رفيع املس الزيارة األولى ملس
ــاع  ــر الدف ــد وزي ــن إدارة بايدن.وتعه ع
ــس، بالتعاون  ــي غانت ــرائيلي، بين اإلس
مع الواليات املتحدة بشأن إيران، معربًا 
ــة األمن  ــم حماي ــي أن تت ــه ف ــن أمل ع
ــووي  ــاق ن ــب أي اتف ــرائيلي مبوج اإلس
ــنطن،  ــد تتوصل إليه واش ــي جدي إيران
ــب ما نقلته وكالة ”رويترز”،وقال  حس
ــر الدفاع  ــتضافة وزي غانتس، بعد اس
ــي، خالل مؤمتر صحفي، ”تنظر  األمريك
إسرائيل إلى الواليات املتحدة كشريك 
ــارح العملياتية،  كامل في جميع املس
ــنعمل عن  ــاف، ”س ــا إيران“.وأض وأوله
ــا األمريكيني لضمان  كثب مع حلفائن

ــتؤمن  أن أي اتفاقية جديدة مع إيران س
ــات  ــم والوالي ــة للعال ــح احليوي املصال
ــلح  ــباق تس ــدة، ومتنع حدوث س املتح
ــة  ــي دول ــا وحتم ــي منطقتن ــر ف خطي
إسرائيل“. من جهته صرّح أوسنت خالل 
ــد مؤخرا،  ق ــذي عُ ــر الصحفي ال املؤمت
ــتراتيجي  ــريك اس ــرائيل هي ش أن إس
ــات الثنائية  ــات املتحدة والعالق للوالي
ــتقرار في  ــاء االس ــا مهمة، إلرس معه
الشرق األوسط.وستشمل زيارة أوسنت 
محادثات مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
ــعر بالقلق  بنيامني نتنياهو، والذي يش
ــدة  ــة اجلدي ــة اإلدارة األمريكي ــن رغب م
ــووي اإليراني  ــاق الن ــى االتف ــا إل عودته
ــرى، والذي  ــام ٢٠١٥ مع القوى الكب لع
ــحبت منه إدارة الرئيس األمريكي  انس
ــرح  ــم يص ــد ترامب.ول ــابق، دونال الس
ــن إيران  ــول املوقف م ــا ح ــنت علنً أوس
ــرائيل  واالتفاق النووي، لكنه طمأن إس
ــان  ضم ــتواصل  س ــدن  باي إدارة  ــأن  ب
”التفوق العسكري النوعي“ إلسرائيل 
ــط كجزء من ”التزام  في الشرق األوس
ــرائيل والشعب اإلسرائيلي“. قوي إلس
ــان اجلاري، حذر نتنياهو  في ٧ من نيس
ــات املتحدة بأن  ــع الدولي والوالي اجملتم
ــار  ــمح لها مبس ــاق مع إيران يس أي اتف
ا  ــلحة نووية لن يكون ملزمً لتطوير أس
ــب صحيفة  ــة اليهودية“، حس ”للدول
”جيروزاليم بوست“ اإلسرائيلية.وأشار 

ــني القوى  ــة الدولية ب ــى أن االتفاقي إل
العاملية وإيران قيد املناقشة مرة أخرى 
ــرة، التي بدأت  بعد احملادثات، غير املباش
في ٦ من نيسان، في فيينا، بني الواليات 
ــاطة مسؤولني من  املتحدة وإيران بوس
اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا وروسيا 
ــران  ــنطن وطه ــت واش والصني.ووصف
ــتركة في  ــاع األول للجنة املش االجتم
ــه ”بنّاء“، وأن  ــاوية أن العاصمة النمس
ــتركة، إن  ــاملة املش خطة العمل الش
ــأنها تخفيف العقوبات  جنحت، من ش
ــى طهران،  ــة عل ــة املفروض االقتصادي
مقابل تخفيض أنشطتها النووية حتت 
إشراف األمم املتحدة. وفي ١ من نيسان، 

ــة األمريكية باالجتماع  رحبت اخلارجي
بني إيران والقوى الدولية، إذ قال املتحدث 
باسم اخلارجية األمريكية، نيد برايس، 
”بالطبع نرحب بهذه اخلطوة ونعتبرها 
إيجابية، ونحن على استعداد للسعي 
ــاء بالتزاماتنا الواردة  ــى اإليف للعودة إل
ــاملة املشتركة  في خطة العمل الش
ــر ذاته“.  ــام إيران باألم ــن مع قي بالتزام
ــوى  ــراه نتنياهو ”ال يس األمر الذي ي
ــب تصريحاته  ــوم“، حس ــرة الث قش
األخيرة، إذ نصح ”أصدقاءه املقربني“، 
ــارة إلى أمريكا، أن ”االتفاق مع  باإلش
ــلحة نووية  ــد الطريق ألس إيران ميه
ــار، واتفاقية مثل هذه  ــا بالدم تهددن

ــم  ــن املتحدث باس ــن تلزمنا“ أعل ل
منظمة الطاقة الذرية اإليراني، بهروز 
ــأة  كمالوندي، وقوع حادث في منش
ــهيد مصطفى أحمدي روشان  ”الش
ــاعات  ــز“ النووية، وذلك بعد س نطن
ــب  ــة تخصي ــدء عملي ــن ب ــط م فق
ــاد كمالوندي للوكالة  اليورانيوم.وأف
اإليرانية الرسمية لألنباء ”فارس“، أن 
عطالً حدث بشبكة توزيع الكهرباء 
ــن  م ــاعات  ــد س بع ــأة،  املنش ــي  ف
تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة 
ــرعة  جديدة تخصب اليورانيوم بس
بأن  ــرائيلية  إس تقارير  ــادت  أكبر.وأف
ــد املاضي ،  ــع، األح ــادث الذي وق احل
ــوم  ــة هج ــح نتيج ــى األرج كان عل
إلكتروني، وقت أكدت فيه طهران أن 
ــمح بتأكيد  املعلومات األولية ال تس
ــت  التخريبي.وقال ــل  العم ــة  فرضي
ــت“ إن  ــم بوس ــة ”جيروزالي صحيف
ــح أن يكون هجوم  هناك تقارير ترج
ــبب في اخللل  ــو ما تس إلكتروني ه
ــار الكهربائي  ــاع التي الفني وانقط
ــة. وقالت  ــز النووي ــأة نطن في منش
الصحيفة إن إسرائيل هي من كانت 
ــيرة  ــوم على األرجح، مش وراء الهج
إلى أن الهجوم كان أخطر مما أعلنت 
ــني  ــة، وأن محلل ــلطات اإليراني الس
ــرائيليني قدروا أنه أدى إلى إغالق  إس

أقسام كاملة من املنشأة.
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يبدأ رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم األحد، زيارة الى واشنطن لبحث امللف النووي اإليراني وتهديدات «حزب اهللا» اللبناني.وقال 
اجليش اإلسرائيلي، في بيان، إن كوخافي «سيبدأ زيارة رسمية إلى الواليات املتحدة األحد هي األولى منذ تسلمه مهام منصبه احلالي؛ إذ سيحل 

ضيفا على رئيس هيئات األركان املشتركة األميركية اجلنرال مارك ميلي».وأضاف «خالل الزيارة، التي تستغرق ٥ أيام، سيجري اجلنرال كوخافي 
لقاءات عمل مع مسؤولني رفيعي املستوى في وزارة الدفاع واجليش األميركي».

متابعة / البينة اجلديدة

باريس / وكاالت / البينة الجديدة

ــي جيرالد دارمانان إن   قال وزير الداخلية الفرنس
ــرطية عند  ــكني طعن ش ــلحا بس مهاجما مس
ــه بالقرب من  ــرطة في رامبويي مدخل مركز للش
باريس امس االول اجلمعة، فيما ذكرت قناة بي.إف.
إم التلفزيونية وإذاعة أوروبا ١ أن الضحية توفيت 
متأثرة بجراحها.ولم تتضح دوافع الهجوم، بينما 
ــية أن رجال الشرطة  ــائل إعالم فرنس ذكرت وس
ــداء ومتكنوا من  ــذ االعت ــار على منف ــوا الن أطلق
السيطرة عليه. وقالت قناة بي.إف.إم التلفزيونية 
ــل رميا  ــه قت ــية وأن ــي اجلنس ــم تونس إن املهاج
ــيتوجه إلى مكان  بالرصاص. وقال دارمانان إنه س
ــه امللف إلى  ــذي أحيل في ــي الوقت ال ــادث، ف احل
ــي الواقعة. ــاي ليحقق ف ــي العام في فرس املدع
ــأي معلومات حول أي دوافع  ــؤولون ب ولم يدل مس
محتملة للهجوم، لكن فاليري بيكريس املسؤولة 
ــت لقناة <بي.إف.إم> إنه ال  عن منطقة باريس قال
ــن الدوافع احملتملة وراء  ــتبعاد اإلرهاب م ميكن اس
ــي جان  ــا قال رئيس الوزراء الفرنس الهجوم.وفيم
ــتكس إنه في طريقه ملوقع الهجوم وكذلك  كاس
ــب الرئيس  ــد دارمانان، كت ــة جيرال ــر الداخلي وزي
ــي تغريدة  ــرون اجلمعة ف ــي إميانويل ماك الفرنس
ــا على حادثة الطعن  ــابه بتويتر تعليق على حس
ــت اخملاوف من موجة إرهاب جديدة، «في  التي أحي
ــازل عن  ــالمي لن نتن ــدّ اإلرهاب اإلس ــة ض املعرك
تلت  ــرطية. ستيفاني قُ شيء».وأضاف «كانت ش
في دائرة شرطة رامبوييه، على أراضي إيفلني التي 

ــارة إلى  ــهدت أحداثا أليمة»، في إش ــبق أن ش س
ــل باتي عام ٢٠٢٠ وقتل  قطع رأس املدرّس صاموي
شرطيَني في حزيران ٢٠١٦ في اإلقليم نفسه من 
املنطقة الباريسية.وقال مسؤول إن املدعي العام 
في فرساي يحقق في الواقعة وإن االدعاء اخملتص 
ــتدعاؤه بعد لقيادة  مبكافحة اإلرهاب لم يتم اس
ــرطة إن منفذ هجوم  التحقيق.وقال مصدر بالش
ــرطة  ــكني قتلت فيه موظفة إدارية في الش بس
في رامبويه خارج العاصمة الفرنسية باريس لم 
ــعارات إسالمية خالل الهجوم، مؤكدا  يهتف بش
ــالم عن أن املهاجم  ــائل إع ما ورد من قبل في وس
تونسي اجلنسية. وأضاف أنه دخل فرنسا بطريقة 
ــجل إجرامي.ووقع هجوم  ــه س ــة وليس ل قانوني
بسكني أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في مقر 
ــرطة في باريس في ٢٠١٩. وقبل ستة أشهر،  للش
ــا في ذات املنطقة  ــدد مدرس ــالمي متش ذبح إس
اإلدارية من فرنسا.وفي ما ميكن بتسميته بإرهاب 
السكاكني، فقد شهدت فرنسا عدة عمليات من 
هذا النوع في السنوات األخيرة، ففي ايلول ٢٠٢٠ 
أصاب رجل مسلح بساطور شخصني في هجوم 
اعتبر إرهابيا وذلك أمام مقر صحيفة شارلي إيبدو 
ــاء الهجوم حينها  ــاخرة في باريس، فيما ج الس
ــات محاكمة  ــابيع على بدء جلس ــد ثالثة أس بع
ــداء الدموي على  ــركاء مفترضني ملنفذي االعت ش
ــان ٢٠٢٠ قام  ــة عام ٢٠١٥.وفي نيس موظفي اجملل
ــوداني في العقد الثالث من عمره بقتل  الجئ س
شخصني طعنا في بلدة رومان سور إيزير بجنوب 

شرق فرنس في وضح النهار.
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طالبت األمم املتحدة والدول األوروبية 
ــرائيل  األعضاء في مجلس األمن إس
ــن  الذي ــطينيني  للفلس ــماح  بالس
ــرقية  الش ــدس  الق ــي  ــون ف يعيش
ــات  االنتخاب ــي  ف ــت  بالتصوي
املقررة  ــطينية  الفلس ــريعية  التش
ــرورة أن  ــيرة إلى ض ــي ٢٢ ايار، مش ف
يكون االقتراع «حرا وعادال وشامال».
ــؤاله أثناء مؤمتره الصحافي  ولدى س
اليومي حول رفض إسرائيل السماح 
ــرقية التي  باالقتراع في القدس الش
احتلتها إسرائيل عام ١٩٦٧ وضمتها 
ــم األمم  ــدث باس ــال املتح ــا، ق الحق
املتحدة ستيفان دوجاريك «من املهمّ 
ــطينيون في  ــون الفلس ــدا أن يك ج
ــطينية  أرجاء األراضي الفلس كافة 
ــاركة في  ــن على املش ــة، قادري احملتل
ــة  ــة البالغ ــة الدميقراطي ــذه اآللي ه
د على أنه «من املهمّ  ــدّ األهمية».وش
ــدا أن يتمكن من التصويت جميع  ج
ــاركة،  ــم احلقّ في املش ــن لديه الذي
ــي  األراض ــطينيي  فلس ــع  جمي

الفلسطينية احملتلّة»، مشيرا إلى أن 
هذا هو املوقف الذي دافعت عنه األمم 
املتحدة صباحا أثناء جلسة شهرية 
جمللس األمن الدولي كانت مخصصة 
ــطيني. ــرائيلي الفلس ــزاع اإلس للن
ــذا  ــد ه ــترك بع ــح مش ــي تصري وف
ــتونيا وفرنسا  االجتماع، طالبت إس
ــالث دول عضو حاليا  وإيرلندا، وهي ث
ت إليها  في مجلس األمن وقد انضمّ
ــكا، بالتمكن من إجراء  أملانيا وبلجي
ــرقية. الش القدس  ــي  ف االنتخابات 
ــي «ندعو  ــالن األوروب ــي اإلع ــاء ف وج
السلطات اإلسرائيلية إلى تسهيل 
ــات في كافة األراضي  إجراء االنتخاب
ــي  ــك ف ــي ذل ــا ف ــطينية، مب الفلس
دات  القدس الشرقية، مبوجب التعهّ
ــلو  ــا في اتفاقية أوس التي اتخذته
ــاركة مراقبني دوليني  ــهيل مش وتس
ــطينية  ــة األراضي الفلس ــي كاف ف
ــي القدس  ــك ف ــي ذل ــا ف ــة، مب احملتل
ــن  «نح ــصّ  الن ــرقية».وأضاف  الش
ــات حرّة  ــم انتخاب ون لدع ــتعدّ مس
ــي كافة األراضي  ــاملة ف وعادلة وش

ــا في ذلك  ــة، مب ــطينية احملتل الفلس
ــب بااللتزام  ــرقية ونرحّ القدس الش
ــطينية»  الفلس ــل  للفصائ ــاء  البن
ــس  الرئي ــن  الصدد.وأعل ــذا  ه ــي  ف
ــاس الذي  ــطيني محمود عب الفلس
ــر في االنتخابات الرئاسية  قد يخس
أن  ــرأي،  ال ــتطالعات  اس ــب  بحس
ــا إذا لم  ــات ال ميكن إجراؤه االنتخاب
ــطينيو  ــارك في التصويت فلس يش

ــغ عددهم  البال ــرقية  الش ــدس  الق
حوالي ٦٣٠٠.وأكدت جلنة االنتخابات 
أن معظم  ــطينية  الفلس ــة  املركزي
ــرقية  الش ــدس  الق ــطينيي  فلس
سيتمكنون من التصويت في مراكز 
ــارف القدس  ــع على مش ــراع تق اقت
ــة.وكان مراقب  ــة الغربي ــي الضف ف
ــدة رياض  ــطني لدى األمم املتح فلس
ــع الدولي إلى  ــد دعا اجملتم منصور ق

ــرائيل إلجراء  ضمان عدم عرقلة إس
املقبلة  ــطينية  الفلس ــات  االنتخاب
ــدس احملتلة.وأبلغ  ــة مبدينة الق خاص
ــس  ــاء اجملل ــور أعض ــفير منص الس
ــالل في األيام  ــلطات االحت بقيام س
املاضية، باعتقال عدد من املرشحني 
ــريعي ومنع  النتخابات اجمللس التش
ــات اجملتمع املدني والتيارات  مؤسس
اجتماعات  ــد  ــن عق م ــية  السياس
االنتخابات.وقال  ــأن  بش القدس  في 
«لدينا نسب تسجيل عالية من أبناء 
ــعب للمشاركة في االنتخابات  الش
ــة  املقبل ــية  والرئاس ــريعية  التش
ــة لضمان عدم  ــاك حاجة ملح وهن
ــرائيل بوضع العراقيل أمام  قيام إس
ــدد على  إجراء هذه االنتخابات».وش
ضرورة «الوقف الفوري للعراقيل التي 
ــة باالحتالل  ــا الدولة القائم تضعه
وضمان إجراء االنتخابات في القدس 
الشرقية»، مضيفا «هناك استعداد 
ــراء االنتخابات التي يجب  كامل إلج
ــرقية وفق  ــدس الش ــمل الق أن تش

االتفاقيات املوقعة».
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ــروع   لم يوافق مجلس األمن الدولي على مش
إعالن مشترك صاغته الواليات املتحدة يدعو 
ــزاع بالصحراء  ــب التصعيد» في الن إلى «جتنّ
املغربية، وأفاد دبلوماسيون بأن الهند والصني 
ــاء  ــه ميكن أن «يس ــرت أن ــة اعتب ودوال إفريقي
تأويله ويؤدي إلى نتائج عكسية».وفور اإلعالن 
ــة عبرت جبهة البوليساريو  عن نتائج اجللس
ــي بيان صدر عما  ــة أملها، معتبرة ف عن خيب
ــمى <ممثلها> باألمم املتحدة، أن «عدم قيام  يس
مجلس األمن بأي إجراءات ملموسة للتصدي 
ــرب التفاق وقف  ــرة خلرق املغ ــب اخلطي للعواق
إطالق النار يترك الباب مفتوحا على مصراعيه 
ــن البيان  ــرب اجلارية».وتضم ــام تصعيد احل أم

مغالطة مفضوحة إذ لم تخترق الرباط اتفاق 
وقف إطالق النار وجددت مرارا التزامها به حتى 
بعد أن أعلنت اجلبهة االنفصالية حتللها منه.

وينتهك االنفصاليون الصحراويني املدعومني 
من اجلزائر منذ تشرين الثاني ٢٠٢٠ اتفاق وقف 
ــرارا، فيما يتصدى  ــار وأعلنوا ذلك م إطالق الن
ــتفزازات من قبل  ــى أي اس ــش املغربي إل اجلي
ــاريو في املنطقة العازلة مع التزامه  البوليس
ــررات األمم املتحدة.وقالت  ــط النفس ومبق بضب
ــف أن  ــاريو في بيانها إنه «من املؤس البوليس
ــة أخرى لوضع  ــد أضاع فرص ــس األمن ق مجل
ــا الصحيح».ورغم مطالبة  األمور في نصابه
مسؤول في األمم املتحدة بشكل «صريح جدا 
ــس األمن» التوتر املتصاعد بني  أن يتناول مجل

ــم يتم التوصل  ــاريو واملغرب، ل جبهة بوليس
إلى اتفاق خالل جلسة نصف سنوية مغلقة 
ألعلى هيئات األمم املتحدة، وفق املصادر.ويحث 
النص املوجز املكون من ثالث فقرات على تبنّى 
ــل ميدانيا مع بعثة  ــلوك «بنّاء» في التعام س
ــراع بتسمية  ــو) واإلس األمم املتحدة (مينورس
ــادة إطالق  ــن أجل إع ــي جديد «م ــوث أمم مبع
ــرع  ــة في أس ــية املتوقف ــة السياس العملي
ــوث أممي للصحراء  وقت ممكن».وال يوجد مبع
املغربية منذ أيار ٢٠١٩، وقد رفض طرفا النزاع 
ــحني تقدم بها األمني العام لألمم  أسماء مرش
املتحدة أنطونيو غوتيريش، وفق دبلوماسيني.
ــام  ــا أم ــالل إيجازه ــدة خ رت األمم املتح ــذّ وح
ــن أن «الوضع  ــن الـ١٥ م ــاء مجلس األم أعض

ــؤدي إلى  ــن أن ي ــة وميك ــتقر للغاي ــر مس غي
ــي طلب عدم ذكر  ــد»، وفق دبلوماس التصعي
روا أيضا  اسمه أوضح أن املسؤولني األمميني قدّ
ــار السياسي مبجرد  أنه ميكن استئناف املس
ــات املتحدة  ــوث.وال زالت الوالي ــمية مبع تس
ــف لكنها  ــال هذا املل ــتها حي تراجع سياس
ــالل املداخالت إلى قرار اعترافها  لم تتطرق خ
ــس  الرئي ــذه  ــذي اتخ ال ــراء  ــة الصح مبغربي
السابق دونالد ترامب نهاية عام ٢٠٢٠.وأوضح 
ــيا أدانت القرار  ــيني أن «روس أحد الدبلوماس
األميركي ودعت الواليات املتحدة إلى إلغائه»، 
ــدة مواقف مغربية  مضيفا أن الهند تبنت ع
ــي حني طلبت كينيا بإحلاح أن يتولى االحتاد  ف

اإلفريقي الوساطة في امللف.
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ــة والم العطار  لقد أدركت الروائي
ــك من  ــت ذل ــداً فتناول ــك جي ذل
ــى العنوان لروايتها  مدخلها األول
ــاح) والذي يصلح  ــص بال ري ( الرق
ــعري  ــوان لديوان ش ــون عن أن يك
فالعنوان له قصدية ألهام املتلقي 
ويعطي االنطباع عن نبرة الصوت 
ــوة الدافعة   ــبه الق ــا يش ــو م وه
ــتتحدث به  للنص كله والذي س
ــت بالضمير  ــي كتب ــة والت الراوي
األول، ويحمل في نسيجه إشارة 
إلى الوقائع التي سوف ترد الحقا 
في احلكاية، أو إحالة  للصورة التي 
ــخصية  ــوف تظهر فيها الش س
ــباب، أحتاج  احملورية، ولهذه األس
العنوان إلى اهتمام أكبر من أجل 
تشكيل انطباع فوري على األقل 
بعيدا عن الصياغات اجلاهزة، في 
النهاية يجب أن يكون االستهالل 
ــهم الذي ينطلق، وعلى  مثل الس
القارئ في ما بعد أن يتابع مساره 
ــدف، وجاء النص  حتى نقطة اله
ــالل جملته  ــن خ ــذي يضيء م ال
ــترك  ــعرية مبثابة عامل مش الش
ــعر والنص االدبي الروائي  بني الش
من جملته األولى بل ومن الكلمة 
ــع القارئ  ــا، التي تض األولى أيض
في مناخ الرواية، ولتعريفه مبناخ 
ــي  وحدت ــف  خل ــث  احلكي.(واله
ــوح مثل فرس تأخذني دوامة  اجلم
ــة  ملون ــارب  ــر مس عب ــاك  االرتب
ــة ليلي  ــا مالئ ــني ثناي ــض ب تفي
أن  ــري  لغي ــن  ميك ال  ــات  بحكاي
يطرق أبواب صدقها) ص٩هنا يبرز 
ــي مقياس  ــب ف ــلوب املنص األس
تنظيري بني مفهوم االنزياح الذي 
ــلوبية متينة،  ــكل قاعدة أس يش
ــم وافر من  ــا لك ــزا محوري ومرتك
الكتابات األسلوبية التي اتخذت 
ــلوبية  األس ــة  موازي ــمية  تس
ــاح مقصود تخرج  األدبية فاالنزي
ــط التعبيري  ــه الراوية عن النم ب
املألوف والذي سبقه استفهامية 

عجائبية حائر (ما الذي يجعلني 
ــرف؟؟!) ص٩وهنا أيضاً  أبوح مبا أع
من اجلملة األولى ، نعرف أن هناك 
ــب،  وتعج ــتفهامي  اس ــؤال  س
ــذه  وه ــرة،  ذاك ــاك  هن ــي  وبالتال
الذاكرة تذكرها الكاتبة، ببعدها 
ــاذا تفور قدور أحالمي  التاريخي.مل
ــن تراني اجته والقطار  ص٩، إلى أي
ــف الليل  ــر عند منتص الذي يعب
ــر القطار  ــي ومضى. ص٩، مي تركن
ــى أين! ص١٠، ما  ماضياً ال أدري إل
ــة العطار؟؟  ــذي تفعلينه يا ابن ال

ص١٠
ــتطيع القراءة  ــي اس ــى لو أن امتن
ــه  ــن أن يعرف ــا ال ميك ــت م لعرف
ــان عن تلك األمكنة البعيدة  إنس
ص١١، ويدليني على طريق العقل 

ص١١
ــة  ــي محمد احلباش ــير الروائ يش
ــة الكتابة  ــي إلى أن جترب التونس
ــا، على  ــف لن ــأن تكش ــة ب كفيل
ــب  ــف نكت ــا، كي ــالف جتاربن اخت
ــدم  نق ــف  وكي ــى  األول ــا  فقراتن
الالزمة. الفنية  للقارئ مفاتيحه 

ــة كاميليا  ــول الناقدة املصري وتق
ــم  أوال أن  ــن امله ــاح: م عبدالفت
ــة للبداية  ــة الفني ــدد القيم نح
ــذه  ه ــة،  القصصي أو  ــة  الروائي
ــون في فقرة  ــة التي قد تك البداي
ــدود  ــد ح ــف عن ــد تق ــة وق كامل
ــدة وأيّا كانت  عبارة أو جملة واح
ــة فهي مهمة  ــذه البداي حدود ه
ــة من عتبات ولوج  باعتبارها عتب
ــرى أن البداية  ــردي. وت النص الس
الروائية أو القصصية هي العتبة 
التي ينقلنا بها الكاتب من عالم 
ــه التخييلي؛ ومن  الواقع إلى عامل
ــي إلى  ــتدراج املتلق ــإن اس ــم ف ث
ــى مهارة  ــذا العالم يتوقف عل ه
ــييد هذه العتبة.  الكاتب في تش
والم  ــة  الروائي ــتغلت  اس ــد  ولق
العطار ذلك باالعتماد على املثلث 

الذي رأس هرمه العنوان وأضالعه 
ــاعرية  بصوت غلب  الكتابة الش
ــاعر و  ــه احلنية احملفزة للمش علي
فكان  والعجائبية  االستفهامية 
االستهالل بتقدميها باسمها األول 
ــخصها، والتي   معرفة القارئ بش
ــن اخلارج  لغرض حتفيز  قدمتها م
ــتهالل الهدف  ــع االس ــه م ذاكرت
ــبباً  ــة و س ــذاب للرواي ــه االجن من

ــد رواية الرقص  في قراءتها.تعتم
ــار التكويني  ــى اإلط ــال رياح عل ب
ــي  ــمات) وه ــخصيات (الس للش
واالجتماعية  النفسية  السمات 
والفكرية واملادية املكونة للعقدة 

الروائية.
السمة الفكرية

يقول أخي هذا ويطوي حتت إبطه 
ــذ ثالث  ــه من ــرأ في ــاً كان يق كتاب
ليال اسأله.. ما الذي يقرأيبتسم 
ــة إلى يدي  ــاء ويد يده املرجتف بحي
ــل قال:- افكار  وبصوت رتيب قاح
ــي دون أن  ــي املاض ــياء ف ــن أش ع
اشعر بشيء اسحب يدي عن يده 
محدقة بالعينني اللتني تشعبتا 
ــان  ــول ما فائدة اإلنس ــزن، أق باحل

الذي يعرف املاضي؟ ص١٤

ــي الكاتبة  من خالل لغتها  توش
ــو  الواضحة بالفكر من دون حش
ــتعرض  أو إطالة خاصة وهي تس
ــان مباضيه  تفاصيل  عالقة األنس
ــتفهامي  ــؤال االس من خالل الس
ــي  تواريخ ــت  دون ؟  ــدة...  فائ ــا  م

املمسوخة ص٩٦.
السمة النفسية

ــد الراوية  ــن الغريب أن جن ليس م
ــا الفطري  ــن مكنونه تتحدث ع
ــخصية  الش ــي  فه ــيط،  البس
ــة في الرواية مستخدمه  الرئيس
ــي  التحليل ــي  النفس ــف  الوص
ــوكة هذا  ــر ش ..كنت أرغب بكس
الغريب الذي اشتراني دون إن يأبه 
بي، كان يريد امرأة تسد له نقص 
ــعره بفحولته  ــه، امرأة تش وحدت
ــياطني صغار ص٦٧  وتنجب له ش
ــوم بعملية  ــة تق ــا أي الراوي ، أنه
ــى نوع من  ــردي عل التواصل الس
ــني  ــي ب ــد الضمن ــاق والعه امليث
يفترض  ــذي  ال واملتلقي  ــب  الكات
ــتند إليها  وجود آلية واضحة تس
ــهد  ــي املش ــر ف ــع العناص جمي
ــردي من أفكار وشخصيات ,  الس
وفضاء يوثق لعالم يصنع حدوده 
ــة مفترضاً  ــمها داخل اللغ ويرس
وضع إطار ثقافي مشترك يجعل 
من السمات املذكور صيغ توجيه 
القراءة والسيطرة على استقبال 
ــا  ــي له ــي الذهن ــل املتلق وتفاع
ــنواتي إلى مدن ال  ــر عبر س .أهاج
مالمح لها ص٥٢، ها أنت تغادرين 
ــيعة بدفوف  ــاه الطفولة مش مي

األحزان ص٥٢.
السمة االجتماعية

ــمة  الس ــى  عل ــة  الراوي ــز  ترتك  
االجتماعية إذ ال ثمة اختالف بني 
الواقع بتفاصيله وبني ما تقدمه 
ــل  وحتم ــة  الرواي ــل  عم ــف  بوص
ــة من خصوصية  تصورات اخلاص
ــكيله الفني ، فالواقع داخل  تش
ــاص ينتمي  ــة له منطق خ الرواي
لنمط تفكير معني تتبناه الراوية 
في فهم آلية اشتغاله ، واشتغال 
بعض عناصر السرد داخل الرواية 
ــة نظر  ــة وجه ــا خلدم وتوجيهه
ــر من  ــة لعنص ــفة معين أو فلس
ــخصية  ــرد وهو الش عناصر الس
فنجد األخ حاضر بتفاصيله واألم 
ــعة  ــاحة واس وجعفر ولهم مس
ــم االجتماعية  ــي تناول حياته ف

ــرأ من بطن  ــول أخي وهو يق .. يق
ــخ ممزق احلواف»  كتاب عتيق وس
ــن احلياة..  ــر خوفاً م امللكات أكث
وأكثر سعياً وراء معاني وجودهن 
ــة أحالمي بني اجلدران  ص٢٠، دافن
ــي الصغير  ــور التي كان أخ والص
ــماً هو الوحيد  يزودني بها مبتس
ــوح أمامه مبا  ــتطيع الب الذي اس
أريد ص٢٧، وجدتني األم الشاعرة 
ــدها  جس ــز  فاهت ــراب  باالضط
ــهقت  وش ــواد  بالس ــور  املك
ــرارة ما لبثت  ــها باعثة ح أنفاس
ــي ص٣٢،  ــة وجه ــوت حاف أن ش
ــي خطوات  ــي عمق ذاكرت رأيت ف
ــرا فوق رمال  ــر وهي تترك أث جعف
ــتطاعت  اس  .٥٣ ص  ــه  مواجع
الراوية حتديد العالقات والسلوك 
ــق  األف ــع  م ــب  يتناس ــوار  واحل
ــة  الفكري ــة  واملرجعي ــي  الثقاف
ــا الرؤى  ــخصية و لديه ــكل ش ل
صعوداً وهبوطاً خالل منت الرواية 
ــخصية  مع البنية القيمية للش
وصياغة ماهرة حلياة الشخصيات 
ــد  وتصوراتهم.لق ــم  وأفكاره
ــة بحرفية  الرواي ــذه  ه ــكلت  شّ
ــخصية  ش ــاٍل  ع ــاس  واحس
ــا خصوصية  ــائية فريدة له نس
ــا امتداد  ــة متاماً مثلما له محلي
ــا  منه ــل  جع ــق  عمي ــاني  إنس
ــخصية غنية رغم بساطتها   ش
و تعد وثيقة اجتماعية وتاريخية 
تسجل بحرفية إلى الروائية والم 
العطار حيث جند اللغة السردية 
في الرواية ترتفع عن التعقيد في 
ــلوب  التعبير يخرج بها عن األس
ــوي  اللغ ــام  النظ ــي  ف ــاد  املعت

املعتاد.

ــون لاليام  ــهر رمضان فتك ــر لش ــزغ قمر اخلي ــا ان يب م
نكهتها بالنسبة لالدباء ومحبي االدب وال ننسى بغداد 
ــات العراقية التي كانت  ــوى وكل احملافظ والبصرة ونين
ــهرالفضيل وتتميز  لها عاداتها وتقاليدها في هذا الش
ــوه انبثقت من  ــر تلك الوج ــوه االدبية واكث ــراز الوج باب
اجملالس االدبية الرمضانية لكن لرمضان اجواءه اخلاصة 
ــزج االدب مع االميان فانتج روائع القصائد االميانية  فيمت
ــك تلك اجملالس  ــمعها االبدان ولم ت ــعر بس التي تقش
خاصة بقول الشعر وامنا باالذكار احملمدية التي هي شعر 
مغنى .بالرغم من بزوغ فجر امللتقيات االلكترونية كما 
ــة ازدادت روعة وجماال  ــميها لكن اجملالس احلضوري اس
ــش كل االمور  ــة تناق ــوادي ودواوين ادبي ــى ن ــت ال وحتول
ــر ديوانا  ــة وابرزها االدب.في مدينتنا اثناعش االجتماعي
ــعراء ومثقفون رغم اجلائحة  ــا يكتظ به اجلميع ش ادبي
اال انهم لم يتركوا تلك اجملالس وطبعا االلتزام بالتباعد 
ــا االدباء  ــتعد له ــة يس ــي الرمضاني االجتماعي.الليال
ــهر  ــة التي متجد هذا الش ــد االمياني ــدوا القصائ لينش
ــتقبال  ــعبان واس ــهر ش ــل ابتداءا من توديع ش الفضي
ــاء بتوديعه .ولم يكتفوا بذلك  الهالل وليلة القدر انته
ــراه ثقيال  ــه ومنهم من ي ــام وبليالي ــوا بالطع ــل تغزل ب
ــهرا للتوبة والغفران ولنا في  مجهدا ومنهم من يراه ش
رسول اهللا قدوة ، قال النبي محمد (ص) في فضل شهر 
ل اهللا ميزانه  ن أكثر فيه من الصالة عليّ ثقّ ــان : مَ رمض

يوم تخفّ املوازين) وجند االمام الشافعي يقول
ــم وداع للبر، فهو  (الصيام زكاة للنفس ورياضة للجس
ــم  ــة وللجماعة صيانة. في جوع اجلس ــان وقاي لإلنس
صفاء القلب وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة ألن الشبع 
يورث البالدة ويعمي القلب ويكثر الشجار في الدماغ.) 

واستحضرني قول ابن الرومي
(شهر الصيام مبارك مالم يكن في شهر اب

خفت العذاب فصمته فوقعت في نفس العذاب)
ــة .. طوبى ملن صامه  ــهر من زاويته االمياني كل يرى الش
ــة يبتغي فيه  ــعر امياني ــم فيه أبيات ش ــابا ونظ احتس

مرضات اهللا.
واقول بهذا الشهر الفضيل:-

وقفتُ على بابكَ املُشرَعه
عه الوذ بدائيَ ما أوجَ
أمدّ يَديّ اليكَ الرجاءُ

نعه وأنتَ الكرميُ وما متَ

فأنتَ العظيمُ وما للعظامِ
عه سواكَ وأنت املُنى والدِ

دَ وسطَ الظالمِ ليلٌ تهجّ عَ
سَ ما أخشعه بليلٍ تعسعَ

وصبحٌ تهادى بضي اخلشوعِ
دُ عطفاً وشوقي معه فأسجُ

الهي بحقِ النبي األمنيِ
ن يتبعه بحقِ علي وَمَ

يني أمانٌ عجيبُ فيغمضُ عَ
وَفيضٌ من احلب ما أروعه

إال وأورقَ صوتُ النداءِ
أجببَ الدعاء فقمْ واسمعه
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فنارات

حميد شغيدل

جنو أن  يرى أندرياد االَّ

املقدمة تضطلع مبهمة 

جتنيس النص وإثارة 

اهتمام القارئ، حيث بات  

على الروائي أو الروائية 

التركيز بشكل كبير 

في تشكيل  بدايات 

نصوصهم الروائية 

ملا لها من أهمية في 

الوقت احلاضر لكسب 

اهتمام املتلقي ( القراء ) 

خصوصاً أن  قارئ اليوم 

متسرع في ظل عالم 

مشحون ومتسارع 

ومتوتر فغلبت صفة 

امللول على املتلقي 

وعليه تكون عنونة 

النص الروائي األصعب 

واملقدمة أو البداية هي 

األهم ، فالنص الروائي 

عندما يتوهج بالشعر 

من خالل جوهر البناء 

السردي وفيضها 

اجلمالي  وليس من خالل 

شكل كتابته اعتبرها 

األصعب واألهم في 

جذب القارئ، وهو اللغز 

أو األحجية التي يحاول 

القارئ حلها في نهاية 

العمل وحتديد مسار 

العمل الروائي ككل. 

قراءة / رسول يحيى العبودي

6ثقافية

وليد  حسني

(ومتضي  دون  ضحكتنا)
رقيتَ  صالةَ  وِردِكَ  بالدموعِ 

وتلك  محطةُ  القلبِ  الشفيعِ   
الكٍ  ماكانَ  قسراً أهاج  بِحَ

ُ  فجوةَ  القلقِ  الفظيعِ يرممّ
وميطرُ  من  خبايا  الروحِ  سقماً 

تورّمَ  أن  هوى  بني  الضلوعِ 

حتاصرهُ  الشفاهُ  بكل  نهمٍ

و ال  يقوى  على  عملٍ  شنيعِ
تضجّ  بنا  مناحاتُ  املراثي

بليلٍ  تنزوي  بني  الصدوعِ

تلملمُ  ما  تناثرَ  من  جحيمٍ

و تلقيها  على  قدمٍ   وكوعِ
أيا  مروانَ .. هل  تنوي  رحيالً

و تغلقُ  في  يدٍ  بابَ  الرجوعِ

و متضي  دون  ضحكتنا  بشجوٍ
ا  الصدى  عند  الهجوعِ  تخلّلهُ

كأنّ  سننيَ  محنتِنا  متادتْ
ت  سوى  قلبٍ  جزوعِ  و ما  هدّ

فقد  عاثتْ  بأربعةٍ ... عجافٍ

تهالكنا  أسىً  وقتَ  الشروعِ
نلوكُ  الويلَ  إن  شاخت  بالدٌ

وغابت  عنكَ  .. في حكمٍ  وضيعِ
ولم  تسأل  عن األبناءِ  حتّى

مصائرَهم  من  املاضي  اخلنوعِ 
أنا  يا ربُّ  ال أنوي  اغتراباً

وبي  مثلُ  الذي  أودى  بجوعِ
لعلَّ  القهرَ  صيّرني   غريباً

وا  بني  القطيعِ كرهبانٍ  ثَوَ

وأذكرُ  ما  فقدنا  من  عزيزٍ

تواردَ  في  سما  الفكرِ  البديعِ
فإن  غيّبتْ  في  حلدٍ  وغابت 

مالمحُ  فجرِنا  عند الطلوعِ
فلن  أنساك  مهما  جلَّ  خطبٌ

و كانَ  وراءَنا  خوفُ  الوقوعِ

 النّك  باذلٌ  من  كلِّ  حلمٍ
طوع نا  بني  السُ طالئعَ  يومِ

رّاً    .. وإنّي  ال أخونُ  الصحبَ  طُ

وقد  أمسيتُ  في  حزنٍ   مريعِ

                                                                                
رقية السلطان

ــتجواب  من انت يا ترى هل فكرت في هذا االس
يوما ؟ هل فكرت في طرح هذا السؤال على

ــت ؟  ))  دون  ــن ان ــن !)) و ((  م ــت  م ــك (( أن نفس
ــن مباذا  ــبك لك ــمك ونس ــك انا ال اقصد اس ش
ستصف نفسك يا ترى اجبني بجواب فلسفي 
ــف لي ذاتك ببضع كلمات اعطني  ومنطقي ص
ــة حياتك  ــاذا اجنزت طيل ــي وم ــك العلم تاريخ
ــا هي ذخيرتك  ــذي في جعبتك االن ؟ وم ؟ ما ال
ــاذا حتملت  ــاذا واجهت ؟ وم ــرى !! م ــا ت ــد ي للغ
ــتفهامية تبحث عن جواب  هذه كلها امور اس
منك ال تخجل من ماضيك ابدا وال من حاضرك 
ــك يحق  لك  ــى من عمل ــل حت ــا  ال تخج قطع
ــذ كل الفرص وانت ال  ــط عندما تنف اخلجل فق
ــيء تفتخر به في   ــى حالك لم تٍغير ش زلت عل
ــيء ميكنك من االجابة بكل فخر  املستقبل ش
وقوة ال زال هناك متسع من الوقت الذي  ميكنك 
ــذ جناحاتك  ــك ولتنفي ــتغالله لصاحل ــن اس م
ــلة  ــط تأريخك بسلس ــك ، خ ــل طموحات وني
ــاة ،أخط أول خطوة  ــن  النجاحات وأهزم احلي م
ــوات وتتطور لديك   ــتترتب أمامك كل اخلط وس
ــتهني بعظمة الذات ومن  املهارات أياك وان تس
ــماوات وما دمت حتاول  فالنجاح   خلق هذه الس
ــات ويزيل العقبات  ــرار ميحو الصعوب ات  واالص
ويدمر كل املعوقات وال شك بعد  ذلك ستتوالى 
ــض العوائق  ــي ان هناك بع ــا أع ــات أن النجاح
ــا  واملرور بثبات  ــات ولكن عليك تخطيه الغريب

من اجل تلك القمم الشاهقات . 

البينة الجديدة / علي شريف 

ــي محافظة  ــي ف ــت الثقاف ــف البي ضي
ــط رئيس احتاد االدباء والكتاب فرع  واس
ــط االديب طه الزرباطي لبحث أفاق  واس
ــتعرض السيد  التعاون بني اجلانبني. واس
ــر البيت  ــي مدي ــعدون العتاب ــاف س من
ــرة العالقات  ــطي دور دائ الثقافي الواس
ــة  الثقاف وزارة  ــي  ف ــة  العام ــة  الثقافي
واآلثار لدعمها واحتضانها  ــياحة  والس
ــة وباخلصوص  ــاط الثقافي جلميع األوس

ــي احمللفظة من  ــاء والكتاب ف إحتاد األدب
خالل اقامة أنشطة وفعاليات مختلفة 
ــجم مع رسالتنا الثقافية ملواصلة  تنس
ــم  إبداعاته و  ــاطاتهم  نش ــني  املبدع
ــة وتطوير  ــن الثقافي ــع امليادي ــي جمي ف
ــاء  ــي االرتق ــهم ف ــي تس ــم الت قدراته
ــه اكد األديب  ــع الثقافي.من جانب بالواق
طه الزرباطي إن الثقافة أصبحت احلضن 
الواسع واملفهوم الشامل خملتلف الفنون 
ــي تنصهر  ــة األفكار الت ــوم وبودق والعل
فيها اإلبداعات واملثل والقيم اإلنسانية 

ــعوب. .وان البيت  والعادات اخملتلفة للش
ــط له الدور املتميز في  الثقافي في واس
ــاط الثقافية  دعم واحتضان لكل األوس
ــبابية.  واألدبية والفنية واإلعالمية والش
ــة  ــى إقام ــاق عل ــارة اإلتف ــالل الزي ومت خ
ــني اجلانبني.  ــطة وبرامج متنوعة ب أنش
ــاد على دور  ــام اثنى رئيس اإلحت وفي اخلت
البيت الثقافي وتعاونه املستمر مع كافة 
ــات احلكومية والغير حكومية  املؤسس
ومنظمات اجملتمع املدني من اجل تفعيل 

احلراك الثقافي في محافظة واسط .

سامية خليفة 

ني  تناديني قوقعة توشوشُ
ــرُّ إليَّ بنجاوى النوارسِ  تس
،من بنيِ ثناياها هديرُ البحرِ 
ــبٍ محتدمٍ  ــثُ عن غض ينف
فرائسَ  ــبُ  تترقَّ ــواجٍ  أم بنيَ 
صدى  ــبُ  يُجي ــا،  لتلتهمه
ــرد على  ــول ي ــن مجه آت م

ها احملمومِ املندى بعرقِ  صراخِ
الرَّفضِ ملهازلِ صلفِ البحرِ 
وجبروتِه: أيا قوقعة هيّا بِنا 
ــابِ أنا  ــا لنتآخى باملص معً
ــاطئِ  بِال وطنٍ وأنتِ على ش
ِّتُ  ــن من يرب األحزانِ تنتظري
ــك ،أيا قوقعةُ ،  على أوجاعِ
متُ الرهيبُ ميألُ األرجاءَ  الصّ
لكنَّ من بينِه ينبجسُ صوتٌ 
خافتٌ أتسمعنيَ ذلكَ األننيَ 
ــبه خطوطه بخطوطِ  األش
ــكا كم هي  ــة غورني صرخ
ــهُ بال ريبٍ  ــادَّةٌ! إنَّ ــرةٌ وح غائ
ــنيَ ! يصرخونَ  ــوتُ املالي ص
ــالمِ لكنَّ  ــادونُ  على السّ ين
ــالمَ بعيدٌ رغمَ أنَّهُ على  السَّ
ــم هم كلَّما  قيدِ أمنلة منْهُ
ــم  ــه ازدادَ منه ــدوا عنْ ابتع

ه برّاقةٌ  المُ عناقيدُ قربًا ،السّ
ــنَّ الكثيرينَ عنهُ  ــةٌ لك رطب
ــم  منهمكون  ــون، ه غافل
 ، ــروبِ القميئةِ ــاتِ احل بغواي
ــةِ عناقيدَ  ــون بصناع متله
ــا حتصدُ املوتَ  ر غضبً تتفجَّ
ــا  كم ــربُ  يبابا.احل ــالالً  غ
ــرفُ  ــيول  جت ــاتُ السُّ اجنراف
ــى  حت ــيءٍ  ش كلَّ  ــا  ه معَ
ــي احلربِ اقتناصٌ  األحالم. ف
تِ  ــل أدركْ ــألرواحِ ودمارٌ ،ه ل
اآلنَ يا قوقعة أنَّنا نحن كلُّنا  
على األرضِ مشروعٌ لشهيدٍ 
ــى  فالفوض  ، ــتِ أن ــى  حت
 ، عنكَ ى  ــتتلهَّ س ــةُ  العارم
ــداءَكِ غدا  تْ ن ــمعَ اليومَ س
ــغلُ عنكِ لنْ  الكلُّ سينش
ــتختنقُ  يكترثَ بكِ أحدٌ س

وستختنقنيَ  األسرارُ،  فيكِ 
ا  ا مذْ ولدمتُ معها فأنتما معً
. كلٌّ منّا  ــيّ ــاد روح ــي احت ف
ــنِ وأنتِ  ه علمُ الوط ــيلفُ س
نيَ  ــتلتفّ ــواج س ــكِ أم علمُ
ــترقدينَ  ــا وس م يوما  ــا  بِه
ــكِ األخيرةَ ، كلُّنا نعبرُ  رقدتَ
ــاءِ يقودُنا نورُ  ــورَ الرَّج جس
ــالمٍ أصبح  ــلِ صوبَ س األم
المُ  ــتحيلٍ ،السَّ ــبه مس ش
  ! ــتحيالتِ ــو خامسُ املس ه
أيا قوقعة احفري لي مكانًا 
ــك يأويني، أنا كما  بني طيات
آرثر رامبو املتشرّد في براري 
هذيانه ،أنا الصدى املتشرّد 
ــدى أخرس  ــي ،ص ــي وطن ف
ــفةٍ ، في  ــس ببنتِ ش ال ينب
تالفيفِ طيّاتِكِ سأكونُ سرّا 

ا تبتلعينَهُ كما بقيَّةُ  عميقً
األسرارِ وحنيَ البحر الهادئ 
ه على  ــلَ أمواجِ يرخي جدائ
ــأرويها  أحالمي احملتضرةِ س
ــهُ يطبطبُ على  لعلَّ عليهِ 
ــالمُ  ، السَّ ــا النّازفةِ جراحه
ويلِ  ــهِ الطَّ ما زالَ في طريقِ
ــاتِ يداوي  ــالَ اخليب أذي يجرُّ 
ــاقِ  بتري ــة  الثخين ــهُ  جراحَ
أحصيْتُها  ــدوبُ  .النّ برِ  الصَّ
ــتُ بعد  ه وتوقفْ ــدِ في جس
ــاءٍ فالعددُ ال ولنْ  تعبٍ وإعي
ينتهيَ إالّ أنَّ هناكَ فسحاتٍ 
ــعةً من أملٍ  ــا زالتْ شاس م
ــيحيا  ــالمَ س يعلنُ أنَّ السَّ
ــو آتٍ ،هو فقطْ  ولنْ ميوتَ ه
ــمسِ  ــي انتظارِ انبالجِ ش ف
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بغداد / البينة الجديدة
تلقت ( البينة اجلديدة) خبر وفاة الشاعر 
ــق االعالمي  ــادل حمزة) الناط ــروان ع ( م
ــاد العام لألدباء والكتاب في العراق  لالحت
ــة واالدارية فيه  ــؤون الثقافي ــني الش وام
ــوم اخلميس  ــة ي ــه بجلط ــك الصابت وذل
املاضي ٢٢ / ٤ / ٢٠٢١ ، وقد مت تشييعه في 
ــواه االخير في مقبرة  ــر االحتاد الى مث مق
ــور عدد  ــكران وذلك بحض ــد الس محم
ــني واالعالميني  ــن االدباء واملثقف غفير م
العراقيني وقد اقيم مجلس الفاحتة على 
روحه الطاهرة في مقر االحتاد وعلى قاعة 

ــي صياغة  ــاز ببراعته ف ــا حديد وامت زه
ــقيها العمودي  القصيدة الشعرية بش
والنثري وقد اصدر ديوانه املوسوم (تراتيل 
ــاركاته في  ــور محنطة) وكذلك مش طي
ــا املربد  ــة وعربية منه ــات محلي مهرج
ــطي وقد ادار العديد من الندوات  والواس
ــات الثقافية في قاعة اجلواهري  واجللس
في االحتاد . القسم الثقافي في ( البينة 
ــي  الثقاف ــط  الوس ــارك  ) يش ــدة  اجلدي
واالدبي احزانه بهذا املصاب اجللل وتدعو 
لعائلة الفقيد بالصبر والسلوان وانا هللا 

وانا اليه راجعون .
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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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اربيل / البينة اجلديدة
ــتان  بحث رئيس حكومة إقليم كردس
العراق مسرور بارزاني، مع وزير اخلارجية 
ــة بينها  ــدة ملفات مهم ــي ع األمريك
ــات الصاروخية التي  ــألة الهجم مس
ــتهدف اإلقليم والقواعد العراقية  تس
الدولي.وقال املكتب  ــف  التحال وقوات 
ــم ، إن «بارزاني  اإلعالمي لرئيس اإلقلي
ــى اجلمعة املاضية ، اتصاالً هاتفياً  تلق
ــة األمريكي  ــر اخلارجي ــن وزي مطوالً م
ــرى فيه بحث عدد  ــي بلينكن، ج أنتون
ــام  ــق ذات االهتم ــا والقل ــن القضاي م
أدان  املشترك».وإزاء التطورات األمنية، 
ــان، «الهجمات  ــب البي اجلانبان بحس
ــد  ــيّرة ض ــرات املس ــخ والطائ الصواري
ــد العراقية  ــتان والقواع إقليم كردس
وقوات التحالف الدولي، وجرى االتفاق 
على احلاجة املستمرة لقوات التحالف 
ــمركة  ــي البالد ودعم البيش الدولي ف
ــة في احلرب  ــوات األمنية العراقي والق
بلينكن  ــي،  بارزان داعش».وأطلع  ــد  ض
ــى «اإلصالحات احلازمة التي جتريها  عل
ــتان، والتي قد  ــم كردس ــة إقلي حكوم
ــادة إيراداتها  ــل في زي ــهمت بالفع أس
ــفافية في  ــق املزيد من الش ــر حتقي عب

ــر بلينكن  ــة، حاثاً الوزي ــة العام املالي
على توسيع نطاق املساعدات الفنية 
ــة إقليم  ــادي حلكوم ــم االقتص والدع
ــتثمار  االس ــجيع  وتش ــتان،  كوردس

األمريكي في القطاع املصرفي. وفيما 
ــية، اتفق  ــق بالتطورات السياس يتعل
ــرورة رص الصفوف  ــى ض ــان عل الطرف
ــية  وتعزيز الوحدة بني القوى السياس

ــأن املوازنة، توقع  الكوردستانية».وبش
ــال  ــداد في إرس ــدأ بغ ــي، أن «تب بارزان
ــرب وقت  ــي أق ــة ف ــتحقات املالي املس
ــة إقليم  ــدداً التزام حكوم ــن، مج ممك

ــجع  ــة. وش ــون املوازن ــتان بقان كردس
ــس اإلقليم وزير اخلارجية األمريكي  رئي
ــاخ  املن ــر  توفي ــي  ف ــاعدة  املس ــى  عل
ــل  ــن أربي ــكل م ــم ل ــي املالئ السياس
ــون املوازنة وحل  ــذ قان ــداد لتنفي وبغ
ــاكل العالقة األخرى. كذلك حث  املش
ــخصياً لضمان  الوزير على التدخل ش
ــتان على حصة  ــول إقليم كردس حص
ــة ومنصفة) من القروض الدولية  (عادل
ــس احلكومة  رئي ناقش  ــا  للعراق».كم
ــات البرملانية  ــر بلينكن االنتخاب والوزي
ــا عن قلقهما  ــة املقبلة، وأعرب العراقي
ــة  املنفلت ــات  اجلماع ــاوالت  مح ــن  م
لتقويض هدف مشترك حلكومة إقليم 
ــع الدولي،  ــتان والعراق واجملتم كوردس
ــراء انتخابات حرة ونزيهة،  ويتمثل بإج
إلى جانب محاوالتها تقويض الشراكة 
بني حكومة إقليم كوردستان والعراق 
ــب البيان. ــدة، بحس ــات املتح والوالي
ــنجار»،  وتطرق االتصال، إلى «اتفاق س
حيث أشار بارزاني إلى «حواره املتواصل 
ــوزراء مصطفى الكاظمي  مع رئيس ال
ــد االتفاق.  ــن بع ــني آخري ــادة عراقي وق
واتفق مع وزير اخلارجية األمريكي على 

أهمية تنفيذه بالكامل».

بغداد / البينة اجلديدة
عزت وزارة الكهرباء، امس السبت، اسباب 
ــى  ــة ال ــني بالطاق ــز املواطن ــع جتهي تراج
عوارض فنية واعتداءات ارهابية فضال عن 
ــن ايران،  ــدادات الغاز املورد م ــاض ام انخف
ــهم  ــددة تعهدها بادخال وحدات تس مج
ــهر حزيران املقبل. برفد املنظومة قبل ش

وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد العبادي، 
ــرق بغداد واآلخر  إن خطني أحدهما في ش
ــني املاضيني، الى  غربها تعرضا، في اليوم
ــة ادت الى محدودية التجهيز  عوارض فني
ــام عناصر  ــق، حلقها قي ــض املناط في بع
ــد  ــي طال خط س ــل تخريب ــة بعم ارهابي
ــكل كبير في  ــر بش ــارة مما اث ــل ـ قي موص

وضع املنظومة الكهربائية في محافظات 
ــاف  العاصمة.واض ــا  بينه ــن  وم ــدة  عدي
ــية  ــادي ان املالكات الفنية والهندس العب
ــتثنائي من  ــي واس متكنت في وقت قياس
ــابق عهدها  ــادة تأهيل االعطاب الى س اع
ــى وضعه  ــودة التجهيز إل ــى ع ــا ادى إل مم
ــابق، موضحا ان التفاوت في ساعات  الس
التجهيز بني منطقة واخرى يعود الى كثرة 
التجاوزات على شبكات التوزيع واملناطق 
العشوائية التي تتسبب بضياعات كبيرة 
ــتدخل عدداً  في الطاقة.واكد ان الوزارة س
ــدة تصل  ــة اجلدي ــدات التوليدي ــن الوح م
طاقاتها الى ٤ االف ميغاواط مطلع شهر 
ــكلة  ــف عن ان املش حزيران املقبل.وكش

ــل مبحدودية  ــوزارة تتمث ــتواجه ال التي س
ــب االيراني  ــاز اجملهزة من اجلان كميات الغ
ــغيل احملطات الكهربائية في العراق،  لتش
ــدر بـ ٢٠  ــة تق ــدادات احلالي ــا ان االم مبين
مليون قدم مكعب قياسي يوميا في حني 
ان حاجة الوزارة تصل خالل فصل الصيف 
ــي.ولفت  الى ٧٠ مليون قدم مكعب قياس
ــا اليجاد  ــل جهوده ــوزارة تواص ــى أن ال إل
ــبة لتجاوز هذه االشكالية  احللول املناس
ــع وزارة  ــي او م ــب االيران ــع اجلان ــواء م س
ــترك  ــيرا إلى ان التعاون املش النفط، مش
مع وزارة النفط كبير وغير مسبوق لتذليل 
ــوزارة مبجال توفير  العقبات التي تواجه ال

مختلف انواع الوقود جلميع احملطات.

الكهرباء تكشف أسباب ضعف جتهيز الطاقة للمواطنني

بغداد / البينة اجلديدة
ــبت،  ــت وزارة التخطيط، امس الس أوضح
ــات  ــة الوطنيَّة للسياس ــة اللجن أنَّ مهم
ــابق،  ــي تألفت في وقت س ــكانية الت الس
ــا الوثيقة  ــي تضمنته ــاور الت ــل احمل تفعي
ــكانية والتي  ــات الس ــة للسياس الوطني
ــم  ت من قبل الوزارة.وقال املتحدث باس أعدَّ
ــرة الهنداوي ،  ــد الزه ــط عب وزارة التخطي
ــم  ــا متابعة رس ــة مهمته ــذه اللجن إن ه
ــكانية على املدى البعيد  ــة الس السياس

ــة الوطنية  ــه الوثيق ــالل ما تضمنت من خ
وزارة  أنّ  ــكانية.وأضاف  الس ــات  للسياس
التخطيط سبق أنْ أعدت الوثيقة الوطنية 
ــذه  ه ــوي  وحتت ــكانية،  الس ــات  للسياس
الوثيقة على مجموعة من احملاور األساسية 
ــات  ــال السياس ــي مج ــدى ف ــدة امل البعي
السكانية منها االهتمام بقضايا الصحة 
ــباب واملرأة.وتابع  ــكن والش والتعليم والس
ــداوي أن اللجنة مهمتها تفعيل هذه  الهن
ــات  ــالل ترجمتها إلى سياس ــاور من خ احمل

ــكان  ــا التعداد العام للس ــة قضاي ومتابع
ــكانية. الس ــا  بالقضاي ــق  يتعل ــا  م وكل 

ــس الوزراء قررت  ــت األمانة العامة جملل وكان
ــة الوطنية  ــابق تأليف اللجن ــت س في وق
ــكانية، وأن اللجنة تضم  للسياسات الس
ــن األمانة العامة  ــا، ممثلني ع في عضويته
جمللس الوزراء، ووزارات التخطيط، والتعليم 
ــة،  واخلارجي ــي،  العلم ــث  والبح ــي  العال
ــن، والصحة  ــرة واملهجري ــة، والهج واملالي

والبيئة، والشباب والرياضة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة النيابية، طرق  ــة القانوني ــددت اللجن ح
ــي الدوائر العدلية. ــى ف القضاء على الرش

ــة النيابية،  ــة القانوني ــو اللجن وقال عض
ــني العقابي ، إن تفشي ظاهرة الرشى  حس
في الدوائر العدلية، وتسجيل دائرة العقاري 
ــف  ــى مع األس ــي الرش ــؤرة لتفش ــي ب ه

الشديد ، مبيناً أن هناك معدالت كبيرة في 
العقابي،  ــار  ــدالت الفساد.وأش ارتفاع مع
ــدة اجتاهات،  ــي ع ــول تكمن ف ــى أن احلل ال
ــاد من  ــذري على الفس ــاء اجل ــا القض منه
خالل حوكمة إجراءات التسجيل العقاري 
ــا بعيدا على  ــب أن توثق الكتروني التي يج
ــة الورقية التي تتبعها  اإلجراءات التقليدي

ــددا على  ــة العراقية منذ عقود ، مش الدول
ــجم  ــور اإلجراءات مبا ينس ــرورة ان تتط ض
ــاد  مع روح العصر والميكن مكافحة الفس
بهذا الكم الهائل لإلجراءات العقارية دون 
ــة الكترونية.وأوضح،  ــى منظوم اللجوء ال
ــيدة التي  ــو باإلدارة الرش ــل الثاني ه أن احل
ــر اخملتص أو  ــواء من الوزي ــب العمل س تراق
ــذي يجب أن  ــر العام ال ــتوى املدي على مس
ــة  ــكل دوري ومتابع ــن بش ــا حاضري يكون
ــذا ميكن  ــيء ،وبه ــة املس ــة ومعاقب حثيث
ــى  ــي الرش ــاد وتفش احلد من ظاهرة الفس
ــجيالً  ــاك أكثر من ١٣٠ تس ــاف أن هن .وأض
ــم ومالحظية منتشرة في  عقارياً بني قس
ــي واالقضية في العراق حتتاج  كافة النواح
ــى متابعة األجهزة  ــة ،إضافة ال الى متابع
الرقابية التي يجب أن تكون حاضرة كهيئة 
ــزة الرقابية  ــة واالدعاء العام واألجه النزاه
ــة امليدانية وفتح  ــالل املراقب األخرى من خ
ــر  ــكاوى وخطوط االتصال املباش باب الش
ــع املواطنني لتحييد  وفتح باب التواصل م

باب الفساد في تلك الدوائر.

بغداد / البينة اجلديدة
ــي، امس  ــالم األمن ــة اإلع ــادت خلي أف
ــبت، نتائج عمليتني أمنيتني في  الس
محافظتني. وذكرت اخللية ، أن قوة من 

ــة التابعة الى قيادة  الفرقة السادس
ــت القبض على  ــداد ألق ــات بغ عملي
ــادة (٤) ارهاب  ــوب وفق امل متهم مطل
ــه)، الفتا إلى  ــة التمامي ــن (منطق ضم

ــات  انها متكنت من ضبط ٩ ،مسدس
ــدة  ــدرة ، اعت ــواد مخ ــني و م وبندقيت
مختلفة عدد ١٣٢٦ اطالقه، وضبطت 
ــن  م ــت  مخالفة.وأضاف ــة  عجل  ٣١

ــذت قوة من قيادة عمليات  جانبها نف
ــم مكافحة  ــالل قس ــن خ ــومر م س
ــي ذي قار واجب تفتيش في  اخملدرات ف
ــاء الناصرية  ــكان -قض منطقة االس

ــى متهم  ــاء القبض عل ــث مت الق حي
بحوزته (٥٥) غرام من مادة الكرستال 
اخملدرة  و ( ٢٣٥ ) قرص مخدر  مت توقيفه 

وفق املادة (٢٨ مخدرات ) .

وكاالت / البينة اجلديدة 
ــاع  ــم وزارة الدف ــدث باس ــال متح ق
ــون على علم  ــة، إن البنتاغ األميركي
ــتهداف  بالتقارير اإلعالمية حول اس
ــب األوضاع. ــه يراق ــداد وإن ــار بغ مط

ــي، بأن  ــة االعالم االمن ــت خلي وأعلن
ــا سقطت في  ثالثة صواريخ كاتيوش

محيط مطار بغداد الدولي من اجلهة 
اجلنوبية.وبينت مصادر أمنية، أن أحد 
ــقط بالقرب من قاعدة  الصواريخ س
ــة. األميركي ــكرية  العس ــا  فكتوري

ــوع إصابات  ــر املصادر إلى وق ولم تش
ــة، مؤكدة أن  ــرار مادي ــول أض أو حص
ــن حي الفرات  ــخ انطلقت م الصواري

ــة  ــنب أي جه ــم تت ــط املطار.ول مبحي
ــاً ما  ــوم، لكن غالب ــذا الهج ــد ه بع
ــنطن الهجمات املماثلة  تنسب واش
ــا أو مقراتها  ــتهدف قواته ــي تس الت
ــلحة  ــات مس ــية جملموع الدبلوماس
ــران باتت منضوية  عراقية موالية إلي

في مؤسسات الدولة الرسمية. 

البنتاغون بشأن قصف مطار 
بغداد : نراقب االوضاع

اإلعالم األمني تعلن نتائج عمليتني أمنيتني يف حمافظتني

د طرق القضاء عىل الرشى  القانونية النيابية : حتدّ
بالدوائر العدلية

بغداد / البينة اجلديدة
ــفت وزارة الداخلية ، عن مصير احلبوب التي يجري ضبطها  كش
ــداد إلطالق  ــني فيما أكدت اإلع ــاء القبض على املتهم ــد إلق عن
برنامج للتوعية وتطبيق القانون.وقال مدير العالقات في املديرية 
العامة ملكافحة اخملدرات واملؤثرات العقلية العقيد زياد القيسي 
في الوزارة، إن احلبوب اخملدرة تعد من املؤثرات العقلية وليست من 
ــدرات، وعند إلقاء القبض على املتهمني بحيازتها أو محاولة  اخمل
تهريبها حتول بكتاب رسمي بعد أخذ إفادة املتهمني أمام أنظار 
ــان إتالف مختصة في  ــل هذه الضبطيات إلى جل القضاة، وترس
ــي أن املديرية  ــة وحتديداً الطب العدلي.وأكد القيس وزارة الصح
ــتعد إلطالق برنامج على مستويني أولهما لتطبيق القانون،  تس
ــة وتثقيف للتعاون مع املواطنني  وثانيهما إلطالق حمالت توعي
ــائل االعالم والوزارات املعنية، فضالً عن تعاون وتنسيق مع  ووس
ــار الى، أن  ــة بهذا املوضوع.واش ــات اجملتمع املدني املعني منظم
ــيكون بإشراف رئيس مجلس الوزراء مصطفى  هذا البرنامج س
ــر من  ــة عثمان الغامني، وتدخل مباش ــي ووزير الداخلي الكاظم
ــدرات واملؤثرات  ــام مكافحة اخمل ــة ومدير ع ــل وزارة الداخلي وكي

العقلية.

الداخلية تكشف مصري احلبوب 
املخدرة املضبوطة

جلنة وطنية للسياسات السكانية.. هذه مهامها؟

بارزاين وبلينكن يبحثان االنتخابات واتفاق سنجار واهلجامت الصاروخية

وكاالت / البينة اجلديدة
ــتعدة  ــي، إن مصر مس ــال الرئيس عبدالفتاح السيس ق
ــودان واألردن،  ــراق وليبيا والس ــر الكهرباء إلى الع لتصدي
ولديها فائض يكفي ملا يحتاجونه. وأضاف السيسي، في 
ــلحة، عندنا  ــة له أثناء لقائه كبار قادة القوات املس كلم
ــم عايزين ١٠٠٠  ــودي لليبيا زي ما ه ــاء زيادة ممكن ن كهرب
ــس الكالم،  ــودان نف ــاوات، والس ــاوات أو ٢٠٠٠ ميج ميج
ــو عايزين ١٠٠٠ أو ٢٠٠٠ ميجاوات نديهم  واألردن والعراق ل
.. عندنا احلمد هللا رب العاملني.وأوضح الرئيس اللي اتعمل 
ــه كبير أوي من  ــنني اللي فاتوا الفضل في ــبع س في الس

صاحب الفضل.

بغداد / البينة اجلديدة
نبه مسؤول في وزارة الصحة والبيئة األشخاص امللقحني 
ــامهم يتم  ــاب املناعة في أجس ضد كورونا من أنَّ اكتس
ــروط الوقاية  بعد اجلرعة الثانية، ودعتهم إلى االلتزام بش
خشية اصابتهم بالوباء.وقال مدير صحة الكرخ جاسب 
ــوا على االلتزام  ــني يجب أنْ يحافظ ــي، إنَّ امللقح احلجام
ــية من االصابة، وعدم امكانية  باالجراءات الوقائية خش
ن املناعة  ــوّ ــبب عدم تك ــروس إلى االخرين، بس نقل الفي
ــاف أنَّ ظهور  ــابيع االولى.واض ــالل االس ــمهم خ في جس
ــدأ بعد مدة  ــخص يب ــم الش ــام املضادة في جس االجس
ــن اي لقاح،  ــة الثانية م ــر من تلقي اجلرع ــبوع او اكث اس
مؤكدا عدم وجود اي مبرر للتخوف والعزوف عن اللقاحات 
ــأن املوقف الوبائي  عبر املنافذ احملددة من قبل الوزارة.وبش
ــد ١٩ ال يزال في ذروته  ــراق، اكد احلجامي أنَّ كوفي في الع
ددت من قبل  ونأمل خالل األسابيع الثالثة املقبلة التي حُ
اللجنة العليا للصحة والسالمة أنْ نشهد انخفاضا في 
ــر من ٨ آالف اصابة  ــات التي وصلت مؤخرا إلى اكث اإلصاب
ــفاء اليومية مع االصابات  خصوصا مع تقارب اعداد الش
اجلديدة.وذكر أنَّ نسبة امللقحني في العراق تقريبا وصلت 
ــدي املواطن  ــخص، واحلل بأي ــف ش ــة لكل ال إلى خمس
ــيطرة على املوجة  بالدرجة االولى ملواجهة اجلائحة والس

الثانية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــاك حتالفات ال  ــبت، هن ــة برملانية، امس الس ــرت كتل ذك
ــي البرملان.  ــة باالنتخابات والتواجد ف ــتطيع املنافس تس
وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية نعيم العبودي، إن  
ــية هي سالح ذو حدين  كثرة التحالفات والكتل السياس
ــلبية. ،والبعض ينظر إليها نظرة إيجابية واآلخر نظرة س

ــواء  ــؤولية اجلميع س وأضاف أن جناح االنتخابات هو مس
ــية،  ــت احلكومة أو مجلس النواب أو الكتل السياس كان
الفتاً الى أن التحالفات السياسية األقوى معدودة، بينما 
ــة باالنتخابات  ــتطيع املنافس ــات قد ال تس ــاك حتالف هن
ــدد على أهمية أن يتفق  والتواجد في مجلس النواب.وش
ــفافيتها من أجل أن  ــة االنتخابات وش ــع على نزاه اجلمي

تتولد ثقة ما بني اجلماهير والعملية السياسية.

بغداد / البينة اجلديدة
تستعد جلنة االقتصاد واالستثمار النيابية، لطرح قانون 
ــان من أجل  ــة البرمل ــتثمار املعدني على هيئة رئاس االس
إدراجه ضمن جدول األعمال للقراءة األولى والثانية.وقالت 
ــون مت إكماله  ــودت، إن القان ــاكر ج عضو اللجنة ندى ش
ــتثمار  ــون يختص في كيفية اس ــو قان ــبة ٩٠ ٪، وه بنس
ــمول بقانون  جميع املعادن في البلد، ما عدا النفط املش
خاص.وأضافت أن القانون مت العمل عليه بصورة متواصلة، 
ــني  ــن جيولوجي ــأنه م ــني بش ــتضافة املعني ــرت اس وج
وغيرهم، مبينة أنه كسائر القوانني األخرى يصطدم بآراء 
ــعى إلنضاجه واخلروج بصيغة  ــية، ونس الكتل السياس

ترضي اجلميع. 

السييس : مستعدون لتصدير 
الكهرباء للعراق

الصحة توجه تنبيها لالشخاص 
امللقحني ضد كورونا

كتلة برملانية : هناك حتالفات 
ال تستطيع املنافسة باالنتخابات 
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9 مقاالت

ــود في جميع  ــر خزانات الوق مينع حتوي
ــا  مم ــب  التهري ــراض  ألغ ــات  املركب
ــتوعب أكثر من طاقاتها  يجعلها تس
ــع  جمي ــول  دخ ــع  ومين ــة  التصميمي
ــتوردة  ــر العراقية او املس ــات غي املركب
ــكام القانون  ــا اح ــق عليه ــي يطب الت
ــتقاته بأية  ــط ومش ــع حمل النف ومين
ــة او بحرية  ــل بري ــيلة حمل او نق وس
ــمي من وزراة  ــة اال بتصريح رس او نهري
ــة وفق النموذج  ــط او اجلهة اخملول النف
ــذي تعده الوزارة ويقصد بالنفط  هو  ال
النفط اخلام او الغاز او الزيت  الصخري 
ــن  ميك او  ــة  منتج ــات  هيدروكربون او 
ــتقات  ــا من مكامنها اما املش انتاجه
ــي البنزين والكازولني وزيت  النفطية ه
الغاز وزيت احملركات والشحوم بانواعها 
ــود والقير  ــخ والنفط االس ــاز الطب وغ
النفطية  ــتقات  النفط واملش وتهريب 
ــروعة او  ــرق غير املش ــتخدام الط بأس
ــات اجملهزة  ــات من اامنتج حتويل كمي

او  ــة  احلكومي ــكيالت  والتش ــر  للدوائ
ــد واملولدات  ــل زوارق الصي ــة مث االهلي
ــران ومحطات  ــزارع واالف ــل وامل واملعام
ــركات التهريب  ــود وبيعها الى ش الوق
ــرض تصديرها الى اخلارج او طرحها  لغ
ــوداء او التالعب في  ــوق الس ــي الس ف
او  ــدرة  املص او  ــتوردة  املس ــات  الكمي
ــال على  ــورق  ويح ــى ال ــتيراد عل االس
ــائق املركبة او  ــة س ــم الكمركي احملاك
الزورق او السفينة ومن اشترك معهم 
ــن مت ضبطهم   ــكاب اجلرمية وم ــي ارت ف
ــق  واليطل ــون  القان ــكام  اح ــب  مبوج
ــق  التحقي ــي  ــي مرحلت ف ــراحهم  س
ــة اال بعد صدور حكم بات في  واحملاكم
ــة اخملتصة في  ــر احملكم ــوى وتنظ الدع
ــذا القانون بصورة  الدعاوى باحكام ه
مستعجلة ويعاقب باحلبس او السجن 
ــادة  امل ــاف  أضع ــة  بخمس ــة  والغرام
ــن خالف احكام القانون  املهربة كل م
سواء كان فاعال»أصليا»او شريكا»في 
ــددا»ارتكاب  ــد ظرفا»مش ــة ويع اجلرمي
ــرب او النفير او  ــة في ظروف احل للجرمي
ــوارئ او في ازمات الوقود  في حالة الط
ــمولة  بأحكام  ــة املش ــادر املركب وتص
ــراق  الع ــل  داخ ــت  اذا ضبط ــون  القان

وتصادر السفينة او الزورق او اية وسيلة 
ــكام القانون اذا  ــمولة باح اخرى املش
ــة او املياه  ــي املياه األقليمي ضبطت ف
ــى وزارة املالية تثمني  ــة وتتول الداخلي
ــزورق او اية  ــفينة او ال ــة او الس املركب
ــطة اخرى يتم مصادرتها مبوجب  واس
ــون وبيعها باملزاد العلني  احكام القان
ــاندة  الس ــزة  واالجه ــرون  اخملب ــح  ومين
ــادرة املركبة او الزورق  الذين قاموا مبص
ــق احكام  ــا وف ــفينة ومت بيعه او الس

القانون مكافئة مقدارها ٣٠٪ على ان 
ــون ويقيد املبلغ  ــرة ملي التزيد عن عش
املتبقي أيرادا»الى اخلزينة العامة وتعاد 
ــا الى  ــد ضبطه ــزورق عن ــة او ال املركب
ــا عند احلكم بالبراءة او االفراج  مالكه
ــا نقدا»وتتولى  وتعاد قيمة محتوياته
ــة  ــة والهيئ ــة اخملتص ــزة االمني األجه
العامة للكمارك مهمة ضبط النفط 
ــب من قبل  ــد للتهري ــتقاته املع ومش
املتهمني وحجز املركبة او اية واسطة 

ــل اجملرمني الى  ــتخدمة وحتوي نقل مس
ــراءات  ــاذ االج ــة التخ ــة اخلاص احملكم
ــب مبوجب  ــم ويعاق ــة بحقه القانوني
ــة االرهاب من  ــون مكافح ــكام قان اح
يقوم بتخريب املنشأت النفطية التي 
ــات وغيرها  ــب او اخلزان ــمل االنابي تش
ــب او اي  ــات التثقي ــن خالل عملي او م
ــمل  ــراض التهريب ويش ــل اخر ألغ فع
ــخاص بصفتهم  احكام القانون األش
ــن القائمني  ــة م ــة او املعنوي الطبيعي
ــر  التصدي او  ــتيراد  األس ــات   بعملي
ــات  بالكمي ــني  واملتالعب ــة  الوهمي
ــتوردة  واملصدرة من حيث الزيادة  املس
ــان واملتواطئني معهم وعلى  او النقص
ــيق مع وزارة النفط  وزير املالية بالتنس
ــذ  تنفي ــهيل  لتس ــات  تعليم ــدار  اص
ــون من  ــذ القان ــون وينف ــكام القان اح
ــره باجلريدة الرسمية ويعتبر  تاريخ نش
ــم االقتصادية التي  التهريب من اجلرائ
ــاد  والجل  ــبب في تخريب االقتص تس
منع ذلك من تهريب النفط ومشتقاته 
ــة  وحماية الثروة  ــة هءه اجلرمي ومجابه
ــد العقوبات التي  ــة بانزال اش النفطي
ــة التهريب  ــامة جرمي ــب وجس تتناس

شرع هذا القانون.

ــدور االقليمي  ــدث تطور جديد في ال    ح
ــات  مباحث ــتضافته  أس ــد  بع ــراق  للع
((ايرانية-سعودية)) في العاصمة العراقية 
ــع من أبريل٢٠٢١ كما  ((بغداد)) في التاس
ــز)) ــال تامي ــة ((فاينانش ــربته صحيف س

ــد  وق  ،((  ((Financial Times ــة  البريطاني
عبر أحد املسؤولني العراقيني ((لم تعرف 
ــه من تلك  املفاوضات  هويته))عن أرتياح
ــة))، بينما نفت  التي وصفها ((بااليجابي
ــعودية على لسان مسؤول سعودي  الس
كبير((لم يكشف عن هويته)) أن تكون أي 
ــريب  محادثات مع ايران.املهم أن صح تس
الصحيفة البريطانية من عدمه فبمجرد 
ــة مفصلية  ــريبه هو بحد ذاته نقط تس

ــراق  دورا أقليميا  ــون للع ــي أطار أن يك ف
ــوية  مهما في املنطقة ، وخاصة  في تس
ــوى االقليمية هناك  ــني الق ــات ب الصراع
ــد جنى جراء (( الصراع  ،الن العراق كان ق
االيراني-السعودي)) في املشهد العراقي 
في فترات سا بقة حالة من التوتر االمني، 
ــي ، واالقتصادي  الذي أنعكس  والسياس
ــي. االمر  ــع  الداخلي العراق ــى  الوض عل
املهم في تسريب الصحيفة البريطانية 
ــعودي املفاوض كان  أن رئيس الوفد  الس
ــي احلميدان)) ــق االول((خالد بن عل الفري

ــعودية ،  ــة  الس ــرات العام ــس اخملاب رئي
ــخصية رفيعة سعودية  ووجود هكذا ش
ــعودية  الس أن  ــي  يعن ــات  املفاوض ــي  ف
مهتمة بهذه القناة للتفاوض من خاللها  
ــات التي بدأت  ــران حول بعض امللف مع اي
ــا أزدياد  ــن  أبرزه ــا لعل م ــا فعلي تقلقه
ــة  املعروفة  ــة اليمني ــات  احلوثي الهجم
ــعودية ، لكن  مبواالتها مع ايران على الس
االمر امللفت في هذا االجتاه نفي  احلوثيون  
ــم  ــون ((أنه ــران ))،ويقول ــم ((وكالء اي أنه

يحاربون نظاما فاسدا)). 

تقييم وحتليل:- 
ــريب الصحيفة البريطانية كان  ١.أن تس
ــد من قبل أحد  ــبقه قبل عام تأكي قد س
ــتعداد بالده  ــوز االيرانية املهمة بأس الرم
ــعودية حلل اخلالفات   ــاوض مع الس بالتف
ــبق وأن أكد العميد((حسني  معها ، أذ س
ــي  االيران ــد  املرش ــار  دهقان))مستش

ــي  ــة  ف ــكرية والدفاعي ــؤون العس للش
ــتعدة للحوار  ــالده ((مس ٢٠٢٠/٦/٢١ أن ب
ــعودية أن قبلت الرياض بذلك)) ،  مع الس
وطالب املسؤول االيراني أنذاك السعودية 
ــي اليمن،  ــل حربها ف ــأن تعترف((بفش ب
ــح اجملال أمام  ــف النزيف هناك وتفت وتوق

احلل السياسي)). 

ــاحة  ــال العراق من أن يكون س ٢.أن أنتق
ــة للحوار بني الطرفني  للصراع الى نقط
ــار صراعهما  ــف أث ــل  لتخفي ــى االق عل
ــة ، فضال عن ذلك  ــاحة  العراقي في الس
ــة ستعود عليه  أنتهاجه لهذه السياس
ــب لعل من أبرزها  أن  بالكثير من املكاس
ــون منحازا لطرفي  ــراق  الميكن أن يك الع
الصراع بقدر مايكون متوازنا ، وموضوعيا، 

وحياديا في معاجلة هذا امللف بينهما . 
ــعودية جتاه ايران  ــرت اللهجة الس ٣.تغي
ــذه املفاوضات، حيث  ــابيع من ه قبل أس
ــد اهللا  ــن عب ــان ب ــن فرح ــل ب عبر((فيص
ــعودي  ــة الس ــر اخلارجي ــعود)) وزي آل س
ــراكة))  ــالده خللق((ش ــتعداد ب ــن(( أس ع
ــال  ح ــي  ف ــران  اي ــع  وليس((مصاحلة))م
ــلوكها املزعزع  ــرة  عن س ــت االخي توقف
ــعودية  أن الس ــك   ــن املنطقة))ناهي الم
ــاء حرب  ــنطن على أنه ــت عزم واش ملس
ــعى  النهاء هذه  اليمن، ومن ثم فهي تس

احلرب باي طريقة، وعبر أي وسيط.

* أستاذ العالقات الدولية

هل بدأت بوادر احلرب العاملية الثالثة؟!
واشنطن وموسكو.. عداء غري مسبوق لتبادل هتم القتل

ــوفيتي وانتهاء  بعد اضمحالل االحتاد الس
ــباط ١٩٩٢ أول  ــرى في ش ــرب الباردة,ج احل
ــيا  ــني رئيس روس ــني يوريس يلتس ــاء ب لق
ــوش اآلب رئيس الواليات  االحتادية وجورج ب
ــة في كامب ديفيد حيث  املتحدة االمريكي
ــاردة , ومت  ــرب الب ــاء احل ــميا انته ــن رس أعلِ
ــة جديدة  ــذي ثبت صيغ ــان ال ــع البي توقي
ــهدت  ــية االمريكية,, وش للعالقات الروس
ــام ٢٠٠٠ , اول لقاء  ــكو في حزيران ع موس
ــني ورئيس  ــيا االحتادية بوت ــس روس بني رئي
ــع  ــون , ووق ــل كلينت ــدة بي ــات املتح الوالي
ــاء املباحثات بعض  ــا الدولتني في اثن زعيم
ــترك حول مبادئ  الوثائق بينها البيان املش
ــول  ــرة ح ــتراتيجي واملذك ــتقرار االس االس
ــاء  ــي على انش ــى االمريك ــاق الروس االتف
ــادل املعلومات  ــترك اخلاص بتب املركز املش
الواردة من منظومات االنذار املبكر واالبالغ 
ــم توالت اللقاءات  ــن اطالق الصواريخ , ث ع
ــاء بني الرئيس  ــان ٢٠٠٩ عقد لق حتى نيس
ــي  ــاراك اوباما والرئيس الروس ــي ب االمريك
ــم نهجا نحو  ــذي رس ــدف ال ــري مدفي دميت
ــية االمريكية  اعادة اطالق العالقات الروس
ــهد العالقة بني واشنطن وموسكو  لم تش
ــرة بالعداء كما  ــتوى من اجملاه من قبل مس
يحدث باملرحلة احلالية، حتى أن األمر وصل 
برئيسي البلدين لتبادل تهم القتل، والتوعد 
ــة  ــهدها العالق ــم تش ــراءات ل ــاذ إج باتخ
ــكو من قبل,,,فاأصدر  ــنطن وموس بني واش
الرئيس األميركي بايدن أمرا تنفيذيا يحظر 
املعامالت بني املؤسسات املالية األميركية 
ــوق  ــيما في س ــية، ال س ــا الروس ونظيرته

السندات املقومة بالروبل، كما يحظر على 
ــراض نظيرتها  إق ــة  األميركي ــات  املؤسس
ــية, وقال الرئيس األميركي جو بايدن  الروس
إن بالده قررت طرد الدبلوماسيني الروس ردا 
ــد الواليات  ــوا به من أعمال ض على ما قام
ــزال هناك  ــى أنه ال ي ــددا عل ــدة، مش املتح
ــع للتعاون بني البلدين , وأضاف بايدن  متس
ــي  ــاب له - أنه أخبر نظيره الروس -في خط
ــنطن الذهاب  فالدميير بوتني أن بإمكان واش
إلى ما هو أبعد من العقوبات، «لكنني آثرت 
ــكل  ــك، واخترت التصرف بش ــل ذل أال أفع
متناسب - وقال الرئيس األميركي إن هناك 
مصلحة لنا في التعاون مع روسيا، لكن إذا 
أرادت موسكو التأثير علينا فسنرد عليها، 
ــيا في االعتداء  ــتمرت روس وأكد أنه إذا اس
ــتعدون  مس ــن  فنح ــا  «دميقراطيتن ــى  عل
ــت أميركا حزمة  ــد خطواتنا وفرض لتصعي
ــعة من العقوبات على روسيا ردا على  واس
ــية  تدخلها املزعوم في االنتخابات الرئاس
األميركية، وعلى دورها في هجوم إلكتروني 
ــام املاضي،  ــركا نهاية الع ــع طال أمي واس
ــا. ونددت  ــة أوكراني ــي أزم ــا ف ــى دوره وعل
ــدت بالرد  ــذه العقوبات، وتوع ــكو به موس
ــل، وقالت إن ردها لن يتأخر, في  عليها باملث
ــي (ناتو)  ــمال األطلس ــر حلف ش ــني عب ح
ــا عن دعم القرار  ــاد األوروبي وبريطاني واالحت
ــات األميركية اجلديدة  األميركي,, فالعقوب
ــاملة للعالقات  ــة ش ــد مراجع ــاءت بع ج
ــا إدارة الرئيس  ــيا، وأعلنت مبوجبه مع روس
ــتهدف  ــعة تس ــدن عن حزمة واس جو باي
أساسا القطاع املصرفي الروسي؛ إذ أصدر 
ــر املعامالت بني  ــرا تنفيذيا يحظ ــدن أم باي
ــات املالية في أميركا مع نظيرتها  املؤسس
ــتراك في السوق  ــيما االش ــية، ال س الروس
ــة  بالعمل ــة  املقوم ــندات  للس ــي  الرئيس
الروسية الروبل، ابتداء من الرابع من يونيو/
ــنطن  ــا حظرت واش ــل- كم ــران املقب حزي
مبوجب العقوبات اجلديدة على املؤسسات 
األميركية إقراض نظيرتها الروسية، سواء 
ــية أو األميركية، وهو ما  ــني الروس بالعملت

ــى االقتصاد  ــرار كبيرة عل ــتكون له أض س
ــي املتضرر أصال من انخفاض أسعار  الروس
ــرة، فضال عن  ــنوات األخي ــط في الس النف
تداعيات جائحة فيروس كورونا- كما قررت 
ــة العقوبات  ــة ضمن حزم اإلدارة األميركي
ــيني الروس،  ــد طرد ١٠ من الدبلوماس اجلدي
ــا  ــتخبارات كم ــاط اس ــم ضب ــن بينه وم
ــة عقوبات على ٣٢  فرضت اإلدارة األميركي
ــيا على خلفية  ــخصية من روس كيانا وش
التدخل في االنتخابات األميركية األخيرة، 
ــة األميركية إن املدرجني  ــت وزارة اخلزان وقال
ــاوالت  ــذوا مح ــوداء نف ــة الس ــي الالئح ف
ــرة  مباش ــية  الروس ــة  باحلكوم ــة  مرتبط
ــة األميركية  للتدخل في انتخابات الرئاس
في ٢٠٢٠ وغيرها من «أفعال التدخل ونشر 
ــت األبيض  ــال البي ــات املضللة,وق املعلوم
ــى التدخل  ــات تأتي ردا عل ــذه العقوب إن ه
الروسي في االنتخابات واألنشطة اخلبيثة 
ــني أميركيني ,  ــت، وقتل مواطن ــر اإلنترن عب
والعقوبات اجلديدة -في جانب منها رد على 
ــلل إلكتروني كبير استهدفت  عملية تس
ــركة  ــام ٢٠٢٠ البرامج التي تصنعها ش ع
ــسّ الهجوم  ــة , وم ــوالر ويندوزاالمريكي س
اإللكتروني عددا من املؤسسات احلساسة 
ــال  ــها، ق ــة نفس ــي املقابل ــي أميركا،وف ف
ــيدفع ثمن»  الرئيس األميركي إن بوتني «س
التدخل باالنتخابات األميركية عامي ٢٠١٦ 
ــكو على  و٢٠٢٠، وهي اتهامات نفتها موس
الدوام, وحذر وزير اخلارجية األميركي، أنتوني 
بلينكن، من «عواقب» وقوع «عدوان» روسي 
على أوكرانيا، بينما تعمل تركيا على إيجاد 
ــني البلدين خاصة  ــالف ب ــلمي للخ حلّ س
ــد  بعد تزايد التوتر في إقليم دونباس وحش
ــرب بلينكن  ــيا قوات على احلدود, وأع روس
ــيا في هذا  ــالده من حتركات روس عن قلق ب
اإلقليم وشبه جزيرة القرم وجتمع حشودها 
ــدود أوكرانيا، التي قال  ــكرية على ح العس
ــرت العالقة بني  ــا األكبر منذ ٢٠١٤وتوت إنه
ــهر  ــية الش ــة والروس ــني األميركي القيادت
ــديدة  املاضي، حني وجه بايدن انتقادات ش

لبوتني، ورد إيجابا على صحفي سأله خالل 
ــرى أن الرئيس  ــة تلفزيونية إن كان ي مقابل
الروسي «قاتل»، فقال «نعم، أعتقد ذلك ,, 
ــورك تاميزاالمريكي إن  وقالت صحيفة نيوي
ــهدها بيالروسيا  األزمات املتزامنة التي تش
ــطى ومنطقة القوقاز أذهلت  ــيا الوس وآس
ــني، مما جعله يندفع إلنقاذ املصالح  الكرمل
الروسية في جمهوريات االحتاد السوفياتي 
ــس  ــورة الرئي ــت ص ــا قوض ــابقة، كم الس
ــي فالدميير بوتني بوصفه قائدا بارعا  الروس
ــرح العاملي,, واضافت أن الرئيس  على املس
ــي بناء  ــدة ف ــنوات عدي ــق س ــي أنف الروس
ــيا كقوة عاملية، وكانت له يد في البؤر  روس
ــاخنة من أميركا الالتينية إلى الشرق  الس
ــي االنتخابات  ــط، حتى إنه تدخل ف األوس
الرئاسية األميركية، ولكنه بعد سنوات من 
العمل من أجل زعزعة استقرار الغرب، وجد 
ا بعدم االستقراررغم  ــه فجأة محاطً نفس
ــليحية  والتس ــتراتيجية  االس ــوة  الق
اال   , ــن  البلدي ــا  ميتلكه ــي  الت ــرية  والبش
ــا او كالهما للحل  ــا لن يلجأ احدهم انهم
ــكري , فهما ميتلكان قوى تصنيعية  العس
ــنطن  ــة , فاذا كانت واش ــة هائل واقتصادي
ــي , فان  ــوق العامل ــدوالر والس ــم بال تتحك
روسيا لها القدرة واالمكانية لقلب موازين 
السوق العاملية للذهب من خالل مضاعفة 
ــذه اآللية،ورمبا ال  ــعره وحتطيم الدوالر به س
ــتطيع أن تدمر  ــيا تس نبالغ اذا قلنا ان روس
ــدون قنبلة  ــدة األمريكية ب ــات املتح الوالي
ــات اقتصادية،  ــتخدام آلي ذرية، فقط باس
كل ما يوقفها عن ذلك هو أن انهيار الدوالر 
ــديدا لها إلى جانب  سوف يسبب ضررا ش
سائر دول العالم، لكن في حالة عزلها عن 
الغرب، فإن آلية كهذه من املمكن أن تصبح 
ــدة املدى،  ــاك أيضا نظرة بعي ــة , هن مقبول
القائمة  ــات  والصراع ــة  ــى احلالي فالفوض
ــقوط الغرب على  في العالم هي نتاج لس
ــكري، وقبله على املستوى  املستوى العس
االقتصادي، أي أننا نعيش اليوم على تخوم 
حتوالت حادة, كذلك تخلي موسكو وبكني 

ــة األمريكية، ووصلت  ونيودلهي عن العمل
ــات التجارية بني  ــة الدوالر في العملي حص
ــد األدنى,  ــد إلى احل ــني والهن ــيا والص روس
ــتراتيجية البلدين تهدف  وهو جزءا من اس
ــي على  «لتقليص» اعتماد االقتصاد الروس
ــي مواجهة  ــه أكثر مرونة ف ــدوالر، وجعل ال
ــات أمريكية جديدة. التهديد بفرض عقوب
ا على حبل  ــت دائمً ــة لعب اإلدارات األمريكيّ
ةً أثناء  ــيّة، خاصّ ــات الصينيّة الروس اخلالف
ــتقطاب  ــي اس ــت ف ــاردة، وجنح ــرب الب احل
ــوفييتي،  اد الس د االحتّ الصني وتوظيفها ضِ
ــا على عقب،  ورة تغيّرت اآلن رأسً ولكن الصّ
ــة  ــة الهيمن واجه ــي مُ ــدان ف ــد البل وتوحّ
ــنرى نتائج هذه الوحدة في  األمريكيّة، وس
ــا ان انتهاء هيمنة  ــتقبل القريب.كم املُس
ــة األمريكيّة،  ــي انتهاء الهيمن الدوالر يعن
م جميع الدول املُتضرُرة من  ــر الذي يخدِ األم
ــزاز األمريكيّة  ــات االبت ــات وسياس قوب العُ
نطقتنا  ــةً في مِ ــي العالم الثالث، وخاصّ ف
الشرق أوسطيّة،ونتيجة ملا مت ذكره ,ادركت 
ــنطن انه من مصاحلها االستراتيجية  واش
ــن هنا دعا  ــة ان تعيد النظر, م واالقتصادي
بايدن نظيره الروسي لعقد لقاء هذا الصيف 
ــة املرتقبة  ــيرا إلى أن القم ــي أوروبا، مش ف
ــيا ضمن أطر  ــع روس ــتضع العالقات م س
إستراتيجية, وقالت املتحدثة باسم البيت 
ــاكي أن واشنطن تعتقد أن  األبيض جني س
ــوة جيدة لألمام  ــيكون خط عقد القمة س
ــتقرة ومتزنة» بني  صوب «تنمية عالقة مس
البلدين,, ال نريد عودة احلرب الباردة اجلديدة 
ــي تظهر في  ــة الصريحة، والت وال املواجه
ــق , بل نتمنى  ــن التصعيد والتراش مزيد م
ــيا وأمريكا  ــاون بني روس ــس للتع وضع اس
ــة مبا يؤدي  ــل مع قضايا املنطق في التعام
ــات، بحيث يتفق  ــج أفضل في العالق لنتائ
ــات املنطقة، فيما  ــي بعض ملف البلدان ف
ــراف بحقوق  ــني االعت ــى الدولت ــنيّ عل يتع
ــد مصائرها، وأال  ــعوب املنطقة في حتدي ش
تكون تسوية اخلالفات الروسية- األمريكية 

على حساب حقوق دول الشرق األوسط.

  لست بنرجسياً او مياالً لالنزواء واجللوس لوحدي 
ألعيش دوامة التفكير التي لن جتدي نفعا امام هذا 
الصخب اجلمعي والعقول الفارغة احملتوى واملعنى 
،ولكنني اشعر باالنزعاج حقاً وعدم الرضا في كل 
ــالف الظروف واألمكنة واألزمنة  االحوال وعلى اخت
ــخوصها الذين  ــي لم تعطي حق ش ــة والت اجملحف
ــارات  ــي املكرر ، انكس ــريط الزمن ــروا بهذا الش م
ــة احتوت العقول  ــارات، ومواقف عصيب أثر انكس
ــف  ــاء اخلرافة والتعس ــلها مب ــارفت على غس وش
ــم الضجيج  ــوات عالية بطع ــدم املعرفة ، اص وع
ــباب وقذف االخرين الذين فهموا  التعرف غير الس
ــن معرفة الذهاب  ــة وحاولوا بكل ما اوتوا م اللعب
ــبب لهم االنزعاج  بعيداً عن هذا الهوس الذي يس
ــعبية  (ودوخة الراس ) كما تنطق بها االمثال الش
ــائل ويقول ماهو غرضك  املتشعبة ،وقد يسأل س
ــكان تريد ان تصل  ــكالم والى اي م ــن كل هذا ال م
ــوف؟ والتي التواكب  ــة عن املأل ــه افكارك اخلارج ب
متطلبات اجملتمع الراضي باملقسوم واملتعود على 
ــكينة والعيش في الزوايا الهادئة ، وانا كذلك  الس
ــودة حلالتي  ــرة اود التراجع والع ــان كثي ــي احي وف
ــر، ومالي وهذا  ــا اول االم ــي كنت عليه ــى الت االول
الكالم املليئ باالسئلة التي اليستوعبها البعض 
واليقبلها االخر .فهي مجرد افكار طائشة تصيب 
ــى ان يعرفها غيره  ــي يتمن ــا باملعرفة الت صاحبه
ــله من الغرق في االوهام، بعيدا عن املعرفة  وينتش
ــح لنا افاق  ــم علومها لتفت ــي ينبغي ان نتعل الت
ــعوباً منتجة المستهلكة  مستقبلية ونكون ش
ــة تعتمد على ما ينتجه االخرون . هي مجرد  خامل
حالة انفعالية ستتالشى حني اصحو من احالمي 
ــذي ينحدر من  ــق وانا ارى واقعنا ال ــي لن تتحق الت

سيئ الى اسوأ.

الدور اجلديد للعراق يف خارطة الرصاع  السعودي-االيراين 
يف الساحة  العراقية 

انـــفــعـاالتــــي..

قانون مكافحة هتريب النفط ومشتقاته  إضاءات قانونية

الحقوقي ماجد الحسناوي

باش مهندس ويليام 
والقس ميساك

ــبعينات القرن املاضي  ــف الثاني من س في النص
ــاً. ــياحة ، للعمل مهندس ــتُ في دائرة الس ، حلل
ــى مجموعة من  ــش العمل تعرفتُ عل وعلى هام
ــم املهندس  ــي مقدمته ــني املصريني.وف املهندس
ــت املصادفة ان الزميل وليام  املصري ويليام ..وكان
ــكن بجوار سكني ، في محلة ٢٢٢ ، مجاور  قد س
ــل ان تزال  ــني احلالية ، قب ــة الصحفي ــى نقاب مبن
ــا دار االوبرا !!!.قامت بيننا  الدور لكي يبنى محله
ــارة الى ان معظم  عالقة احترام متبادل.جتدر االش
ــي العراق آنذاك ،  ــني الذين قدموا للعمل ف املصري
كانوا من املسيحيني.وتقول املصادر ذات الصلة ، ان 
الكنيسة القبطية في مصر ، وامام كثرة املصريني 
ــيحية  العاملني في العراق من اتباع الديانة املس
ــا وآباءً  ، قد اهتمت بذلك . واوفدت كهنة وقسس
لتلبية متطلبات هذا التواجد ، في جانبه الديني 
.وهكذا حل االب ميساك االنبا ابشوي في العراق ، 
موفداً من الكنيسة القبطية . واتخذ من كنيسة 
ــارع اجلمهورية ، قريباً  مرمي العذراء املطلة على ش
من سوق الشورجة ، مقرا له.واقترح الزميل واجلار 
ــر عمله. ــاك في مق ــزور القس ميس ــام ، ان ن ويلي

ــو اقتراح جتاوبتُ معه.وهكذا كنتُ مع اجلار ابو  وه
ــاك.كان   ــة نلتقي االب ميس ــرف في الكنيس اش
ــره ، كما اقدر.انيق  ــة واالربعني من عم في اخلامس
ــهادة  ومتحدث . وعلمتُ في حينها ،انه يحمل ش
املاجستير في الهندسة املعمارية.يومها اهديته 
بعض مؤلفاتي.دار بيننا حديث ثقافي متنوع.قبل 
ــر ذي الطابقني . وفي  ــت في الباص االحم ايام كن
ــارع اجلمهورية ، كنت قبالة الكنيسة.حينها  ش

تدفقت الذكريات.

عكاب سالم الطاهر

* أ.د.جاسم يونس الحريري

عبدالسالم علي السليم

نهاد الحديثي
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10 حوارات

ــني  ب ــم  بتقديرك ــرق  الف ــو  ه ــا  م  •
ــر بها من  ــدرات واملتاج ــي اخمل متعاط
ــراءات القانونية التي يتم  حيث اإلج

اتخاذها؟
ــبة ملتعاطي اخملدرات، هناك  - بالنس
ظروف معينة جتعل االنسان يتعاطى 
ــادي  ــرف االقتص ــة، كالظ ــذه االف ه
والظرف السياسي والظرف اجملتمعي، 
إضافة الى مشاكل التفكك االسري 
ــة أوالدها  ــام العائلة مبتابع وعدم قي
من خالل لقائهم باوالد السوء، اال ان 
القانون حدد مجموعة من العقوبات 
ــدرات والتجار، حيث  للمتعاطني باخمل
ــخصي  ــلوك املتعاطي ش اذا كان س
ــن  ــادة ٣٢ م ــا، ان امل ــر به دون ان يتاج
ــنة ٢٠١٧ قد حدد  ــون رقم ٥٠ لس قان
ــجن  العقوبة اخلاصة بها، وهي الس
ملدة سنة وغرامة مببلغ ٥ مليون دينار 
ــذه املدة، هناك  ــي، ومن ضمن ه عراق
ــرطي وفق  ــر افراج ش ــهر تعتب ٣ اش
القانون، فيتم تنفيذ املدة القانونية 

احملكوم بها.
• هل للمديرية نشاطات فيما يتعلق 
ــن افة  ــباب للحد م ــة للش بالتوعي

اخملدرات؟
ــة باإلضافة الى واجبها  - ان للمديري
ــن اخملدرات ولها  ــي في احلد م الرئيس
ــر الوعي  ــا نش ــرى منه ــات أخ واجب
ــواء كان  ــرائح اجملتمع س ــة ش لكاف
ــم، وقد  ــني وغيره ــة او املوظف الطلب
ــل  ــة عم ــن ٣٢ ورش ــر م ــد اكث مت عق
ــات،  ــداد واحملافظ ــق بغ ــن مناط ضم
ــا الـ(٤٠)  ــا ان ندواتنا جتاوز عدده كم
ــر  ــوم العراق، إضافة الى نش في عم
ــترات والبروشورات في  وتوزيع البوس

الكليات واملدارس واملوالت والشوارع 
ــية في العاصمة واحملافظات  الرئيس

األخرى.
ــيق األمني  • حدثنا عن حجم التنس

ــرى في  ــة واملفاصل األخ ــني مديري ب
ــؤون واخملابرات  وزارة الداخلية، كالش

وغيرها؟

ــكيلها في  - هناك خلية ازمة مت تش
بغداد واحملافظات وفق االمر الديواني 
ــرطة في  ــد الش ــها قائ ــي يرأس والت
ــا من االمن  ــة، واعضائه كل محافظ

ــة  ــرات ووكال ــاز اخملاب ــي وجه الوطن
ــم  ــتخبارات، باإلضافة الى قس االس
ــكل محافظة.. وتقوم هذه  اخملدرات ل
اخللية بعقد اجتماع شهري او نصف 

شهري لغرض بحث السبل الكفيلة 
ــة  ــذه الظاهرة ومناقش ــد من ه باحل
ــرز مواقع  ــرات املوجودة واب اهم الثغ

ــاطات للتجار واملتعاطني، كما  النش
ــات ما بني  ــادل املعلوم ــم فيها تب يت
ــرض القاء  ــزة األمنية لغ هذه األجه
القبض على التجار واملتعاطني واحلد 

من هذه اجلرمية.
ــت اليد لرفع  ــل لديكم خطط حت • ه
ــذي  ــكل ال ــة بالش ــة املديري جهوزي

تطمحون اليه؟
ــي وزارة الداخلية  ــة ف ــكل مديري - ل
ــط انية  ــددة، منها خط خطط متع
ــتقبلية للمدى القصير  وخطط مس
ــان مديريتنا متتلك  والبعيد، ولذلك ف
ــواء  ــط خاصة لتطوير أداءها س خط
ــن ناحية  ــز او م ــة التجهي من ناحي
الكادر املوجود فيها، كما ان خططنا 
ــكل دقيق  ــة متوفرة ومعدة بش االني
ــم الجل  ــكل منتظ ــير االن بش ونس
ــا، وكذلك لدينا خطط على  حتقيقه
ــدى البعيد، ففيما  املدى القريب وامل
يخص املدى املتوسط والقريب، فاننا 
ــة بناية  ــون لهذه املديري ــل ان تك نأم
خاصة تتالئم مع مستوى عطاء هذه 
املديرية ومبستوى االهتمام املميز من 
ــيد  ــي وزير الداخلية والس قبل معال
ــؤون الشرطة لكي  وكيل الوزارة لش
تأخذ املديرية دورها األمثل باإلضافة 
ــدول اجملاورة  ــادل اخلبرات مع ال الى تب
ــد  ــالل عق ــن خ ــة م ــدول العاملي وال

ــرات التفاهم او إقامة  الندوات ومذك
الدورات املتبادلة بني الطرفني.

ــذه الندوات  ــل ه ــت بالفع ــل مت • وه
والدورات؟

ــاك  ــان هن ــابقا، ف ــرت س ــا ذك - كم
مراحل ومستويات على املدى القريب 
ــي، فعلى املدى القصير  والبعيد واالن
سوف تكون هناك دورات تقيمها األمم 

ــة بتطوير أداء ضباط  املتحدة اخلاص
ــدرات، وان هذه  ــة مكافحة اخمل مديري
الدورات تعنى مبجال جمع املعلومات 

ــني دول  ــا بيننا وب ــرات م ــادل اخلب وتب
اجلوار.

ــي  الت ــات  ــم الصعوب ــي اه ــا ه • م
تواجهكم؟

- هناك الكثير من األسباب التي أدت 
ــار اخملدرات بعد عام ٢٠٠٣،  الى انتش
ــباب اقتصادية واجتماعية  منها أس
ــن  ــا م ــة وغيره ــية وقانوني وسياس

ــي أدت الى مثل هذ الطفرة  األمور الت
النوعية بهذا اجملال، بينما قبل ٢٠٠٣ 
ــة  ــدد ملعاقب ــرف مش ــاك ظ كان هن

ــع هذه  ــل م ــون التعام ــن يحاول الذي
ــكام  ــالل االح ــن خ ــواء م ــة، س االف
ــة  واملتمثل ــية،  والقاس ــددة  املش
ــن املتعاطي والناقل  باالعدام لكل م

ــادرة أموالهم املنقولة  والتاجر  ومص
ــك، فان  ــا بعد ذل ــة، ام ــر املنقول وغي
املشرع العراقي ارتأى ان يكون هناك 
ــددة، الن  ــف في االحكام املش تخفي
هناك مؤشرات سلبية تنعكس على 
البلد في حالة حصول احكام اعدام 
ــض ضعاف النفوس  كثيرة، اال ان بع
ــوا بالكثير من  ــك وقام ــتغلوا ذل اس
ــر هذه االفة الى  اعمال التهريب نش
ــي كافة على  ــرائح اجملتمع العراق ش
ــر ممر  ــد كان يعتب ــن ان البل ــم م الرغ
لهذه املمنوعات، بينما االن اصبحنا 
ــا نتيجة لهذه  ــتقر لتداوله ممر ومس
ــدا التي منر بها،  ــروف الصعبة ج الظ
ــكل  ــي اثرت على مجتمعنا بش والت
ــلبي، باإلضافة الى وجود مؤامرات  س
ــر هذه االفة في  إقليمية تهدف لنش

البلد.
ــأن  ــو ندائكم للمواطنني بش • ما ه

اخملدرات؟
ــة دور الرموز  ــن نؤكد على أهمي - نح
ــن  الدي ــال  كرج ــة  املهم ــة  العراقي
ــائر والرموز  ــاء العش ــيوخ ووجه وش
ــي البلد، في احلد  الوطنية املؤثرين ف
ــة، من خالل كلماتهم  من هذه اجلرمي
ــم القيمة  ــم وتوجيهاته ونصائحه
ــرة  ــة الى دور االس ــديدة، إضاف والس
الكرمية لكي حتافظ على أبنائها من 

االجنراف بهذه االفة املهلكة.
• كلمة أخيرة تود قولها ؟

- شكر ي الى جريدة «البينة اجلديدة 
«على اتاحة الفرصة للحديث واجراء 
ــني ونوضح للرأي العام  اللقاء كي نب
ــي الواجبات  ــذه املديرية وما ه دور ه

التي تقوم بها خلدمة البلد.

مدير عام شؤون اِّـخدرات واِّـؤثرات العقلية اللواء (مازن كامل) لـ «                       »: 

هناك الكثري من األسباب التي أدت اىل انتشار املخدرات بعد عام ٢٠٠٣ 
منها أسباب اقتصادية واجتامعية وسياسية وقانونية وغريها

نقوم بنرش الوعي من خالل ورش العمل والندوات وتوزيع 
البوسرتات يف الكليات واملدارس واملوالت والشوارع

متابعة / البينة الجديدة 

أعاد موقع ناشيونال انترست، نشر 
مقال ألستاذ وكاتب أميركي يناقش 
ــال مقتل  ــل في ح ــيناريو محتم س
صدام حسني رئيس النظام السابق 
ــير مقال روبرت  ــي عام ١٩٩١.  ويش ف
فارلي الذي ترجمه ناس، (٢٣ نيسان 
ــذا  ــدث كه ــوع ح ــى أنّ وق ٢٠٢١)، إل
ــات  ــى صراع ــؤدي إل ــن أن ي كان ميك
ــلطة بني مختلف اجلهات  على الس
ــاء صدام  ــك أن ــا في ذل ــة (مب الفاعل
ــني)، مما قد يخلق عدم استقرار  حس
ــمال  ــا أكبر للتمردات في الش وفرص
ــح اجملتمع الدولي قدرا  واجلنوب، ومين
أكبر من املرونة فيما يتعلق بكيفية 
إدارة العراق وفي ما يلي نص املقال:ـ

ــن احلملة اجلوية  ــام األولى م في األي
ــت  بذل  ١٩٩١ ــام  ع ــج  اخللي ــرب  حل
ــقة  املتحدة جهودا منس ــات  الوالي
ــدام  ــي ص ــس العراق ــب الرئي لتعق
ــتند هذا  ــد اس ــه. وق ــني وضرب حس
اجلهد إلى االعتقاد بأن القضاء على 
ــيكون له تأثيران؛  ــني س صدام حس
ــأن ذلك أن يلقي بالتسلسل  ومن ش
ــي  ــي ف ــكري العراق ــي العس الهرم
ــى، ويجعل القيادة  حالة من الفوض
العراقية الناجية أكثر قابلية للحل 
ــن اجلهود الرامية  التفاوضي. لم تك
ــني سوى حلقة  إلى قتل صدام حس
واحدة في سعي الواليات املتحدة إلى 
قطع الرأس كاستراتيجية سياسية 
وعسكرية. في حقبة ما بعد احلرب 
ــات املتحدة  ــت الوالي ــاردة، واجه الب
ــاة  الطغ ــن  م ــة  متنوع ــة  مجموع
ــادة األميركيون  ــني. وبرر الق واإلرهابي
ذلك بأن خطوات سحق رأس األفعى 
ــروري قتل  ــر الض ــن غي ــد جتعل م ق
ــي جتنيب  ــه، وبالتال ــم بأكمل اجلس

ــوت املدني.   ــار وامل ــن الدم ــر م الكثي
ــرؤوس  ــع ال ــات قط ــلت هجم وفش
ــام ١٩٩١، والهجمات املماثلة  في ع
ــام ٢٠٠٣. ماذا لو  ــي ع ــنت ف التي ش
جنحوا؟ فاألولى حتظى باهتمام أكبر 
ــني  ــن الثانية، حيث لم يقدم حس م
ــاهمة  ــى من املس ــد األدن ــوى احل س
ــني  ــة العراقي ــال واملقاوم ــي القت ف
ــألة  بعد آذارمارس ٢٠٠٣. ولكن مس
ــني في عام ١٩٩١  القضاء على حس
ــف كان ميكن  ــام. كي ــرة لالهتم مثي
ــل الواليات املتحدة  أن يختلف تفاع
ــن ١٩٩١  ــالل الفترة م ــع العراق خ م
ــو جنح قطع الرأس؟  لقد  إلى ٢٠١٥ ل
كافحت الواليات املتحدة تاريخيا في 
كيفية تقييم القادة الديكتاتوريني. 
ــة الواليات  ــل حكوم ــة، متي وبصراح
ــي تقدير  ــة ف ــى املبالغ ــدة إل املتح
ــي النظام  ــني األفراد ف ــر الالعب تأثي
ــني)، والتقليل من  ــل صدام حس (مث
ــلطة  ــع لس ــكل األوس ــأن الهي ش
ــتبدادية.  ــدان االس ــام في البل النظ
ــة الزمن لقتل الطفل  ولعل تكرار آل
ــو أكثر  ــدر العقل ه ــذي يخ هتلر ال
ــال تفاهة.  ويعزى  مظاهر هذا النض
ــى احلاجة إلى الدعاية  ذلك جزئيا إل
ــائل  ــد وس ــة؛ جت ــائل الفعال والرس
ــهل  ــالم األميركية أنه من األس اإلع
بكثير فهم فكرة الفرد الشرير، بدال 
ــدات هيكل  ــل مع تعقي ــن التعام م
ــه جذور  ــع القاعدة ل ــي واس حكوم
ــات مجتمعية  عميقة في مجموع
معينة.  كما تعمل الواليات املتحدة 
ــرض الدميقراطية  على افتراض أن ف
ــبه  ــي الدول هو أمر ش ــة ف الليبرالي
ــوف تتراجع  طبيعي، وأن الواليات س
ــات  ــة اجله ــرد إزال ــم مبج ــن احلك ع
ــدة. وهذا االعتقاد  الفاعلة غير اجلي
متأصل بعمق في الفكر السياسي 

ــم من قرون من  ــي، على الرغ األميرك
وعقود  العملية  ــية  السياس اخلبرة 
ــد  ويعتق ــي.   األكادمي ــل  العم ــن  م
ــدد أن الواليات املتحدة  احملافظون اجل
ميكن أن تخلق الدميقراطية من خالل 
ــي حني أن املنتقدين  إزالة الطغاة، ف
ــة  اخلارجي ــة  للسياس ــاريني  اليس
ــون بانتظام إلى أن  األمريكية يلمح
ــى إال  ــتبدادية ال تبق ــة االس األنظم

بسبب دعم الواليات املتحدة.  
ــن الناحية  ــاد م ــى االعتق ــد جتل وق
ــكل  ــكرية في ش العملياتية العس
ــيكية  ــة القوة اجلوية الكالس نظري
ــيطرت على القوات  اجلديدة التي س
الثمانينيات؛  ــي  اجلوية األمريكية ف
ــون واردن.    ــة جل نظرية اخلوامت اخلمس
وتشير نظرية خمس حلقات إلى أن 

ــداف عالية النفوذ في قلب  ضرب أه
ــه،  النظام (مبا في ذلك الزعيم نفس
ــق التي مكنت من  ولكن أيضا املراف
والعسكرية)  السياسية  السيطرة 
ــار النظام.  ــى انهي ــن أن يؤدي إل ميك
وفي الواقع، جادل واردن بأن الواليات 
ــرب  ــب ض ــب أن تتجن ــدة يج املتح
ــر، مفضال  ــي املنتش ــش العراق اجلي
ــز على أهداف النظام.  وأعرب  التركي

عن اعتقاده بأن اجليش نفسه ميكنه 
العودة واستعادة النظام في العراق 

بعد تدمير حسني ومحيطه.  
مسار الحرب  

ــني أن  ــن لوفاة حس ــف كان ميك كي
ــرب اخلليج عام  ــار ح تؤثر على مس
ــفر مقتل حسني عن  ١٩٩١؟ ولو أس
ــالم  قابلة لالستس ــدة  ــادة جدي قي

ــحاب من  عن طريق التفاوض واالنس
ــن جتنب  ــكان من املمك ــت، ل الكوي
ــة ال تبدو  ــرب. ولكن هذه النتيج احل
ــاص. كان غزو  ــكل خ ــة بش مرجح
ــبية  ــعبية نس الكويت يحظى بش
ــي (الذي كانت  ــعب العراق لدى الش
ــرعية  ــكوك عميقة في ش لديه ش
ــعبية  الدولة الكويتية)، وحتظى بش
ــل  ــش والتسلس ــدى اجلي ــرة ل كبي

الهرمي السياسي.  
ــني فرض رقابة  وفي حني حاول حس
مشددة على التحركات العسكرية 
ــرب اخلليج، ليس  ــة خالل ح العراقي
من الواضح أن هذه التحركات كانت 
ــتختلف بأي شكل من األشكال  س
ــا أنه ليس  ــع النظري، كم عن الواق
ــني اتخذ قرارات  من الواضح أن حس

صحيحة ردا على جناح احلملة اجلوية 
ــد اخلطاف  ــف، أو على تهدي للتحال
ــوات العراقية  ــق الق ــر بتطوي األيس
ــي الكويت. وعالوة على ذلك، ليس  ف
ــاد بأن  ــى االعتق ــا يدعو إل ــاك م هن
ــترغب  ــدة كانت س ــات املتح الوالي
ــداد لو كان  ــي الدفع نحو بغ أكثر ف
حسني قد توفي في الساعات األولى 

من احلرب.  
التأثري على العراق  

ــف كانت  ــؤال األفضل هو كي والس
ــتتواصل  س ــة  العراقي ــة  السياس
ــني  ــد احلرب. ورمبا كان غياب حس بع
محسوسا في أعقاب احلرب مباشرة، 
ــت احلكومة العراقية  عندما احتاج
ــع االنتفاضات في  ــل م ــى التعام إل
ــن املرجح أن  ــوب. وم ــمال واجلن الش
ــد جاء  ــني ق ــون أي خليفة حلس يك
ــنية،  من نفس النخبة البعثية الس
ــس االهتمام  ــه نف ــيكون ل وكان س
ــات. وفي  ــك االنتفاض ــي إخماد تل ف
ــدى نظام  ــه، رمبا كان ل الوقت نفس
أقل تركيزا على بقاء حسني نفسه 
ــي التعامل مع اجملتمع  مرونة أكبر ف
ــع املعارضني احملليني على  الدولي وم

حد سواء.  
ــلطة  داخل العراق، كان هيكل الس
ــليما إلى حد  ــيبقى س ــي س البعث
ــني.  ــر، على الرغم من وفاة حس كبي
ورمبا نشبت صراعات على السلطة 
ــات الفاعلة (مبا  ــف اجله ــني مختل ب
ــد يخلق عدم  ــاؤه)، مما ق في ذلك أبن
ــتقرار وفرصا أكبر للتمردات في  اس
ــمال واجلنوب. ومع ذلك، فبدون  الش
ــذه الثورات  ــرت ه ــي، افتق ــم دول دع
ــة بالنظام،  ــى القدرة على اإلطاح إل
ــني أو ال.  والواقع أن وفاة حسني  حس
رمبا منحت اجملتمع الدولي قدرا أكبر 
من املرونة فيما يتعلق بكيفية إدارة 

ــارلز دولفر،  ــال تش ــا ق ــراق. وكم الع
ــكلة األكبر التي واجهتها  فإن املش
ــي التفاعل مع  ــدة ف ــات املتح الوالي
العراق كانت عدم قدرتها على الثقة 
في املطالبات العراقية. لم يستطع 
ــون األمريكيون  ــون واملفتش املفاوض
ــك  ــا ال يدع مجاال للش ــوا مب أن يثبت
ــظ بطموحات  ــم يحتف ــراق ل أن الع
ــة وبيولوجية ونووية، حتى  كيميائي
ــه األدلة  ــير في ــي الوقت الذي تش ف
ــج العراقية، وحتى  إلى تدمير البرام
ــي الوقت الذي زعم فيه العراقيون  ف

أنهم مضيوا قدما.  
ــور أن صعود زعيم عراقي  ومن املتص
لم يتورط في لعب دور الشرير بنفس 
ــني قادرا  القدر الذي كان صدام حس
ــكلة. وعلى  على تخفيف هذه املش
ــا رد زعيم يتمتع  وجه اخلصوص، رمب
بإحساس أفضل مبوقف الرأي العام 
ــى هجمات  ــم أقل عل ــي بصم الدول
احلادي عشر من سبتمبرأيلول ٢٠٠١، 
ــن الصعب على  ــر الذي جعل م األم

إدارة بوش حشد الدعم للغزو.  
استنتاج  

ــق  ــع أي حقائ ــال م ــو احل ــا ه وكم
ــب التعامل مع  ــن الصع ــادة، م مض
ــني  ــار الكاملة لوفاة صدام حس اآلث
ــام ١٩٩١. ومن  ــالل حرب اخلليج ع خ
ــح أن يكون لضربة قطع الرأس  املرج
ــار  ــة تأثير ضئيل على مس الناجح
ــرة.  ــى العواقب مباش ــرب، أو عل احل
ولكن مع مرور الوقت، كان من املمكن 
ــني  ــتبدال صدام حس أن يكون الس
ــي العالقة بني  آثار كبيرة على جانب
واشنطن وبغداد.  واألهم من ذلك أنه 
ــات املتحدة فرصة  ــا أعطى الوالي رمب
ــام  ــاء نظ ــها لبق ــتيعاب نفس الس
البعث، الذي كان من املمكن أن مينع 

حرب عام ٢٠٠٣ الكارثية.  

كاتب أمريكي يقدم سيناريو مثري عن العراق  .. ماذا لو قتلت واشنطن صدام حسني يف ١٩٩١؟
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ــام  ــؤوليات جس ــاي حال من األحوال تقدير اجلهود وتثمني العمل اخلير الذي يقوم به أبناء العراق الغيارى وهم يتحملون مس ــن ب ال ميك
ــؤون اخملدرات  ــرز املصاديق على ذلك، هو ما تفعله مديرية ش ــالمة املواطنني.. واب ــرة.. ويبذلون ارواحهم من اجل امن وس ــات خطي وحتدي
ــجاعة اشرس العصابات واملافيات، ويحاولون تفكيكها والوصول الى الرؤوس الكبيرة  واملؤثرات العقلية.. حيث انهم يواجهون بكل ش
ــعوا اكثر  ــاك املتعاطني والناقلني لهذه االفة الكبيرة.. ولم تقتصر مهامهم على ذلك، بل توس والقاء القبض عليهم، إضافة الى امس
ــورات وغيرها..  ــترات واملنش ــباب، من خالل الندوات واملؤمترات والبوس ــر الوعي بني صفوف الناس وباخلصوص الش واكثر، ليقوموا بنش
ــؤون اخملدرات  ــى ابطال العراق، كان لها لقاءا مع مدير عام ش ــليط الضوء عل ــة اجلديدة) وانطالقا من حرصها على تس ــة (البين صحيف
ــام املوكلة اليه، والتي جنح فيها واثبت  ــاط الداء كافة امله ــرات العقلية اللواء مازن كامل، الذي وجدنا فيه العزمية والهمة والنش واملؤث

قدرته وكفاءته العملية.. فاجرينا معه هذا احلوار التالي

حاوره / ثائر عبد الخالق

الزميل اِّـحاور مع القريشي
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و . مدير عام 
شركة اِّـشاريع النفطية

دعوة دائنني

ــركة (االبرة الفضية لتجارة مكائن الخياطة وادواتها اِّـحدودة)  نحن اِّـصفيان لش
اِّـحامية (االء جاسم غانم) والسيد (جاسم غانم شاهني) ندعو كافة دائني الشركة 
ــداد / البلديات / محلة  ــوان التالي بغ ــا مراجعتنا على العن ــدع بحق عليه وكل م
ــر وخالف ذلك  ــرة ايام من تاريخ النش (٧٤٦) زقاق (٥١) دار (٥) خالل مدة عش

يسقط حق الدائن باِّـطالبة.

اِّـصفيان 
اِّـحامية االء جاسم غانم 
والسيد جاسم غانم شاهني

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |١٣٦٣ |٢٠٢٠
التاريخ/٢٠٢١/٤/٢٢

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقارالتسلسل ٧٠/٢م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ ألكوت العائدة اُّـ اِّـدين(جواد علي فالح ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائنه (ضواهن ثامر راضي 
)البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ماليني دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوم ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات 

القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :- يقع قرب سيطرة كوت ـ بغداد اِّـرقم  ٧٠/٢ م٣٧ ام هليل الواقع َّـ الكوت

٢-جنسه ونوعه :  ارض زراعية تسقى بالواسطة 
٣-حدوده واوصافه  : تقع َّـ الكوت / قرب سيطرة كوت ـ بغداد / من جهة اليسار

٤-مشتمالته :-  ارض خاليه من الشواغل
٥-مساحتة: ٥٠٠سهم من اصل ٩٦٥٠٠سهم

٦-درجة العمران:- 
٧- الشاغل :-  

٨ - القيمة اِّـقدرة : ٥,٥٠٠,٠٠٠ خمسة مالين و خمسمائة الف دينار عراقي ال غري

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |١٣٦٤ |٢٠٢٠
التاريخ/٢٠٢١/٤/٢٢

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقارالتسلسل ٧٠/٢م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ ألكوت العائدة اُّـ اِّـدين(جواد علي فالح ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائنه (بتول معبدي هندي 
)البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ماليني دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوم ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات 

القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- يقع قرب سيطرة كوت ـ بغداد اِّـرقم  ٧٠/٢ م٣٧ ام هليل الواقع َّـ الكوت

٢-جنسه ونوعه :  ارض زراعية تسقى بالواسطة 
٣-حدوده واوصافه  : تقع َّـ الكوت / قرب سيطرة كوت ـ بغداد / من جهة اليسار

٤-مشتمالته :-  ارض خاليه من الشواغل
٥-مساحتة: ٥٠٠سهم من اصل ٩٦٥٠٠سهم

٦-درجة العمران:- 
٧- الشاغل :-  

٨ - القيمة اِّـقدرة : ٥,٥٠٠,٠٠٠ خمسة مالين و خمسمائة الف دينار عراقي ال غري

نقابة اِّـعلمني العراقني فرع واسط
اعالن

ــاه باِّـزايدة  ــه تفاصيلها ادن ــيارات اِّـدرج ــط عن بيع الس ــن نقابة اِّـعلمني  فرع واس تعل
العنلية وفق قانون بيع و ايجار اموال الدوله(٢١) لسنة ٢٠١٣  فعلى الراغبني بالشرتاك 
ــر  نقابة اِّـعلمني َّـ الكفاءات مقابل افران لبنان  َّـ يوم  ــدة العلنية الحضور  اُّـ مق باِّـزاي
ــتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة  ــاعة العاشرة صباحا مس ٢٠٢١/٤/٢٩ الس
(٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعة ماليني دينار بصك مصدق او نقدا   ويتحمل من  ترسو عليه اِّـزايدة 

اجور االعالن و اِّـناداة  و كافة اِّـصاريف األخرى.

بغداد / البينة اجلديدة
ــركة العامة للمعارض  بحث مدير عام الش
ــفير  ــات التجارية العراقية، مع الس واخلدم
ــان،  جدع ــام  صط ــراق،  الع ــي  ف ــوري  الس
ــاركة العراق في معرض دمشق الدولي  مش
ــهر آب  ــرر اقامته في ش ـــ ٦٢ املق ــه ال بدورت
ــا  ، أن مديره ــركة  ــان للش ــر بي القادم.وذك
ــفير  ــعيد التقى الس ــرمد طه س ــام س الع
ــة العراق  ــدى جمهوري ــد ل ــوري املعتم الس
ــرب املدير العام،  صطام جدعان الدندح.وأع
ــركة العامة  ــب البيان، عن رغبة الش بحس
ــدمي الدعم الكامل  ــارض العراقية بتق للمع
ــاركة في دورة  ــورية للمش ــركات الس للش
معرض بغداد الدولي املقبلة.وأوضح البيان، 
أن اجلانبني بحثا مشاركة العراق في معرض 
ـــ ٦٢ املقرر اقامته  ــق الدولي بدورته ال دمش
ــهر آب القادم، واستعدادات الشركة  في ش
ــى اجلهات  ــهيالت ال ــدمي كافة التس في تق
ــاركة في املعرض ضمن  ذات العالقة للمش

ــفير  ــن جانبه، قدم الس ــاح العراقي.م اجلن
ــا  ــالدارة العلي ــق ل ــكره العمي ــوري ش الس
ــه من الدعم  ــداد الدولي ملا تقدم ملعرض بغ
ــهيالت للمشاركة في الدورة الدولية  والتس
ــفير السوري، خالل اللقاء  املقبلة.وأكد الس

ــي تطوير العالقات  ــى رغبة بالده اجلادة ف عل
ــع العراق من خالل  التجارية واالقتصادية م
ــاركة أكبر عدد من الشركات السورية  مش
ــدورات القادمة ملعرض  املتخصصة خالل ال

بغداد الدولي.

العراق يبحث إمكانية مشاركته يف معرض دمشق 
الدويل بدورته الـ(٦٢)



ــة في حياة  ــياء الثمين ــت يعد من االش ــن او الوق الزم
ــرى اذا ما اراد  ــد ان يوليها اهمية كب ــان التي الب االنس
ــاز مايروم  ــي اجن ــه ف ــخيرة او توظيف ــتثماره وتس اس
ــود  ــدم ملموس او جناح منش ــى تق ــه وصوال ال حتقيق
ــرة التي تتربع على  ــأن  الدول املتقدمة واملزده ولهذا ف
ــي احلياة  ــتى مناح ــد والنهوض اليوم في ش ــة اجمل قم
ــى امورها  ــا القائمون عل ــي  يحترم فيه ــي تلك الت ه
ــول ان للدقيقة  ــه حتى ليمكن الق ــن بكل دقائق الزم
الواحدة ثمنها واعتبارها وان املستقبل مرهون مبسك 
ــتقبل باليد وتطويعه باهتمام كبير نحو االمام..  املس
ــخصيا  ــا على ذالك فأنت دائما ماتلتقي ش وتاسيس
ــمع اخبارا طيبة عن اناس يتعاملون مع الوقت  او تس
ــؤالء يبرمجون  ــرى وه ــؤولية كب ــه قيمة ومس بوصف
زمنهم او يوزعون وقتهم السيما وهم يؤدون واجباتهم 
ــون الزمن  ــق.. هؤالء  يقتنص ــام دقي ــة بأنتظ الوظيفي
ــت منهم دقائقه لهذا تراهم في  اقتناصا والتكاد تفل
ــا يضطلعون به  ــل متواصل الجناز م ــغل دائب وعم ش
ــن اعمال وواجبات وظيفية بكل امانة واخالص ودقة  م
ــى / املنطقة  ــس احملكمة االول ــؤولية .. ولعل رئي ومس
الثالثة في وزارة الداخلية اللواء الدكتور القاضي (عبد 
ــوا باالداء املهني  ــني كاظم) واحدا ممن عرف الرزاق حس
الراقي والعمل املثابر واخمللص فهو  يعمل من دون كلل 
او ملل وغايته ارضاء اهللا واراحة ضميره وتقدمي اخلدمة 
ــؤولية  ــرام الزمن عنده مس ــاس بضمير حي واحت للن
كبرى.. وهناك مناذج اخرى من املسؤولني على شاكلته 
ــرام والتقدير.. ما اريد الوصول  ممن نكن لهم كل االحت
ــاح اليتحقق  مالم  ــي هذه املقدمة هو ان النج اليه ف
ــاباتك احترام الزمن وان التقدم واالعمار  تضع في حس
ــي غاية التدرك  ــن واقعه احلال ــال هذا الوطن م وانتش
ــن.. الوقت كنز  ــل للزم ــتثمار  االمث ــن خالل االس اال م
ــب والفضة واالملاس  ــدر بثمن .. هو اغلى من الذه اليق
ــياء املادية ميكن كسبها او خسارتها ومن  فهذه االش
ــن الميكن تعويضه اذا  ــتعادتها ثانية لكن الزم ثم اس
ــذا قيل( الوقت  ــت او اجتهدت له ــا اهدر مهما بالغ م
ــو كانت عندك  ــه قطعك) ول ــيف ان لم تقطع كالس
ــا دقيقة من الزمن..!!  ــتري به اوقية من الذهب لن تش
ــى اعادة  ــا بحاجة ال ــتطيع القول بأنن ــار اس بأختص
صياغة نظرتنا للوقت  واعتماد  مشروع وطني توعووي 
ــتقبل  مشرق واالميان بان صناعة املستقبل  لبناء مس
ــل  ــة احلقه وهي عكس الفش ــا االرادة الوطني قوامه
املتاتي اصال من،عدم احترام الزمن.. من اليعير اهتماما 
ــياء التي حوله رماديه او  ــتكون نظرته لالش للزمن س
ــذه اللحظة حتديدا  ــوبها االحباط وفي ه ضبابية يش
ــياء الكبيرة او املنجزات التي يشار  الميكن حتقيق االش
ــان مجتهد ومثابر ومنتج  لها بالبنان وشتان بني انس
ــاء ويبني واخر عبثي  اليعدو ان يكون مجرد رقم  ومعط

حسابي القيمة له اصال.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــا دول خليجية اعتمدت في نهضتها  ــي كل دول العالم مبا فيه ف
ــقيه احمللي  ــتثمار بش ــى االس ــت اليه عل ــذي وصل ــا ال وعمرانه
ــة للبناء  ــر ارادة حقيقي ــتثمار البد ان تتوف ــل االس ــي وقب واخلارج
ــرط ال يتحقق البناء والتطور وال هم  واالعمار ألنه من دون هذا الش
ــف له اننا في العراق تخلفنا كثيراً عن اعتماد  يحزنون .. وما يؤس
ــل اآلالف من  ــام املئات ب ــنا ام ــيلة حتى وجدنا انفس ــذه الوس ه
ــباب كثيرة ويطول شرحها  ــاريع االستثمارية املتلكئة ال س املش
ــل رافق  ــة واكبر دليل على ان الفش ــاحة املتواضع ــي هذه املس ف
ــارات الدنانير هو ما اعلنه  ــي انفقنا عليها ملي ــاريع الت هذه املش
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خالل زيارته يوم االربعاء املاضي 
ــيدة ( سهى النجار)  ــها الس ــتثمار ولقائه برئيس الى هيئة االس
ــتثمارياً  ــروعاً اس حيث أمر الكاظمي بالغاء اكثر من ( ١١٢٨) مش
ــني ( ٠ ـ ٣٥٪) وانتهاء املدة الزمنية  ــبة االجناز فيها ماب وصلت نس
ــوزراء هذه  ــان خطوة رئيس ال ــروع وبذلك ف ــة لتنفيذ املش املتاح
ــجاعة تستحق االشادة  ــك خطوة ش تأتي في محلها وهي ال ش
ــه نحو األفضل  ــاء العراق وينهض بواقع ــر ألن من يريد بن والتقدي
ــب بل  ــجاعة .. وليس هذا فحس ال بد ان يخطو هذه اخلطوة الش
أستتبع الكاظمي هذه اخلطوة بتوجيه آخر يتضمن االلتزام التام 
ــتثمار من خالل توجيه االنذارات  بتطبيق املادة (٢٨) من قانون االس
ــتثمار  ــى الهيئة الوطنية لالس ــة وتتول ــاريع غير املكتمل للمش
ــه الكاظمي  ــراءات كما وج ــة تطبيق تلك االج ــراف ومتابع االش
ــي حال عدم  ــتثمرين ف ــحب االجازات املمنوحة للمس ــا بس ايض
ــلني  ــم مبدة االجناز وبذلك فقد قطع الطريق امام املتكاس التزامه
واولئك الذين ال يريدون رؤية اجنازات حقيقية على ارض الواقع .. ان 
من يزور مناطق في بغداد العاصمة او احملافظات العراقية سيجد 
ــاريع منذ سنوات طويلة  ــواهد وضع حجر االساس لتلك املش ش
ــروع املناط به  ــتثمر ولو بخطوة اولى في املش ــر املس دون ان يباش
وبذلك فان اخلاسر هو الوطن والشعب املتضرر األول .. وعليه فاننا 
ــة دورها في تأشير  ــد كل اجلهات الرقابية الرسمية ملمارس نناش
ــاريع في  ــي حالت دون تنفيذ تلك املش ــل ونقاط الضعف الت اخلل
توقيتاتها احملددة واتخاذ ما يلزم بصدد املتقاعسني واحالتهم الى 
ــواء في  ــببوه من ضرر س ــاء لينالوا اجلزاء العادل جراء ما س القض
ــغال الدولة من دون  ــدر املال العام او اش ــاع فرص التقدم او ه ضي
مبررات مقنعة .. ان شعبنا العراقي الذي سأم رؤية اخلراب وملّ من 
حاالت الفشل التي رافقته طيلة السنوات الـ (١٧) املاضية والتي 
ــدون لهذا الوطن  ــالى الذين ال يري ــة من الكس ــببها حفن كان س
ــؤولني  ــعب تقدماً نحو األمام يطالب املس نهضة وال يريدون للش
واصحاب القرار باالرتقاء الى روح املسؤولية الوطنية وان تتكاتف 
ــروع بعملية  ــتثمار الزمن للش ــابك األيادي واس كل اجلهود وتتش
ــتقبل  بناء نريدها هذة املرة قوية وفيها عزم عراقي ال يلني أن املس
مطلوب ان نراه ساطعاً مثل قرص الشمس في كبد السماء ولنقل 
ــل الذي دفعنا ثمنه فاتورة باهظة من  ــل والفش وداعاً ايها الكس
اموالنا وجهدنا وزمننا .. آن َ للبناء ان ينهض وللعراق ان يتقدم وان 

مسافة األلف ميل تبدأ بخطوة واحدة واثقة واكيدة .

صباح الشيخلي*

بال مجاملة
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متابعة / البينة الجديدة
أبدت اللجنة الفنية إلعمار جامع النوري باملوصل، السبت، 
ــد للجامع الذي  ــم اجلدي ــاد التصمي ــتغرابها من اعتم اس
دمرته عصابات داعش اإلرهابية في ٢٠١٧، مطالبة منظمة 
”اليونيسكو“، بإيقاف التصميم وعدم اعتماده كونه غريبا 

عن مدينة املوصل وال يرمز ألهالي املدينة“.
ــدام جميل في تصريحات  ــال عضو اللجنة املهندس مق وق
ــي مدينة املوصل يعد  ــم اجلديد جلامع النوري ف إن التصمي
ــني واملعماريني  ــني احمللي ــق املعماري ــا مجحفا بح تصميم
العراقيني، لعدم تدخلهم في تصاميم وإعمار جامع النوري 
الكبير، والذي يعد إرث املدينة، والسبب يعود لتدخل جانب 

آخر غريب في ملف إعمار اجلامع“.
وأضاف جميل، أن ”التصميم الذي مت اختياره، يعد مشروعاً 
ــة املعمارية،  ــة املوصلي ــروط البيئ ــاً ال يتطابق مع ش غريب

ــن بناء حوله وال  ــب أيضاً عما متواجد م ــالً عن أنه غري فض
ــادة إعمار  ــني أن ”إع ــي للجامع“. وب ــاء التراث ــق مع البن يلي
ــي مدينة املوصل،  ــي التاريخية والتراثية ف اجلوامع أو املبان
ــب أن ال يدخل عليها التحديث أو التطوير عبر بناء مبان  يج
جديدة كما هو في التصميم اجلديد، والغاية منها هو عدم 

ــزا و(أيقونة) للموصل،  ــو روح منارة احلدباء التي تعد رم مح
بل يجب االلتزام بالتصميم السابق إلبقاء هذه املنارة التي 
ــل بالتصميم  ــيراً إلى أن ”العم ــنني“، مش تعود ملئات الس
ــر الروحية التي  ــاره، قد يؤدي إلى تغيي ــد الذي مت اختي اجلدي
ترتكز عليها مدينة املوصل، وسيكون هناك اختالف ما بني 
التصميم اجلديد وما يحيطه من إرث موصلي“. وتابع جميل 
ــل، طلبت من  ــني املعماريني في املوص ــة املهندس ان ”نقاب
ــكو) بإيقاف  ــة احمللية اإليعاز الى منظمة (اليونيس احلكوم
العمل ببناء اجلامع في الوقت احلالي، والرجوع الى اللجنة 
ــروع“.  ــكلتها من أجل تدارس هذا املش الفنية التي هي ش
ــألمم املتحدة قد  ــة ل ــكو التابع ــة اليونيس ــت منظم وكان
كشفت، اخلميس املاضي، عن اختيار شركة مصرية إلعادة 
ــأن عدم اختيار  ــار انتقادات بش ــع النوري، ما أث إعمار اجلام

مهندسني عراقيني ومحليني لإلشراف على املشروع.

متابعة / البينة الجديدة

ــهورة مجموعة  ــة مصرية مش توقعت عراف
ــأن  ــداث املهمة بعضها يخص الش من االح
العراقي.واجابت العرافة جوي عياد خالل بث 
مباشر اجرته عبر صفحتها مبوقع فيس بوك 
ــئلة ملتابعني عراقيني تخص العملة  على اس
االجنبية، حيث توقعت ان سعر صرف الدوالر 
االمريكي امام الدينار العراقي سيبقى عاليا 
ــرة  ــالل الفت ــر خ ــن دون اي تغيي ــا وم ومرتفع
ــيعود الى  ــدت ان الدوالر س ــة. فيما اك احلالي

ــراء االنتخابات  ــد اج ــل موع ــاض قب االنخف
ــاد من ابرز  ــكل حتمي. وتعد عي القادمة بش
ــاز توقعاتهم  ــي العالم الذين متت ــني ف العراف
ــقوط  ــا ومنها تنبئها بس ــق معظمه بتحق
ــكيل  ــني وتش ــس املصري محمد حس الرئي
ــر ثورة  ــكري عب ــة بقيادة ضابط عس حكوم

لالطاحة بحكم حركة االخوان.
ــدوث تظاهرات في  ــا بح ــن توقعاته فضال ع
ــتقالة حكومة عادل عبد املهدي  العراق واس
قبل عدة اشهر من اندالع احتجاجات تشرين 

عام ٢٠١٩ .

ــف ٥G التي  ــرز هوات ــني أب من ب
ــواق العاملية  ــي األس ــرت ف ظه
ــن  م  pro  F١٩ ــاء  ج ــرا  مؤخ
ــع أن يحقق  ــذي يتوق Oppo، وال
ــه  ملواصفات ــرة  كبي ــات  مبيع
ــس. املناف ــعره  وس ــورة  املتط
ــكل  ــف بهي ــذا الهات ــي ه ويأت
ــار، مصنوع  ــاوم للماء والغب مق
ــاد  ــاج املض ــدن والزج ــن املع م

ــاده  أبع ــدوش،  واخل ــات  للصدم
ــه  ووزن ــم،  مل  (٧٫٨/٧٣٫٤/١٦٠،١)
 Super ــت  أت ــته  غ.وشاش  ١٧٣
ــة،  ــاس ٦٫٤٣ بوص AMOLED مبق
ــة عرضها  ــا «٢٠:٩»، ودق أبعاده
ــل، ومعدل  (١٠٨٠/٢٤٠٠) بيكس
ــطوعها األعظمي يصل إلى  س
٨٠٠ شمعة/م تقريبا، ومحمية 
 Corning من اخلدوش بطبقة من

ــن األداء  Gorilla Glass ٥.ويضم
ــف معالج  ــذا الهات ــاز له املمت
 ٨٠٠U  MediaTek Dimensity
ــة ٧ نانومتر،  ــور بتقني ٥G املط
 Mali-Gــوميات ٥٧ ــج رس ومعال
ــوائي ٨  MC٣، وذواكر وصول عش
غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 
للتوسيع  قابلة  ١٢٨ غيغابايت 

.microSDXC عبر بطاقات

متابعة / البينة الجديدة
ــاً، رحلت  ــر يناهز ٩٠ عام عن عم
ــتاذة التأليف والتحليل  اليوم أس
ــف  ــورة عواط ــيقي، الدكت املوس
ــرمي، أحد أهم األكادمييني  عبد الك
ــيقى  ــال املوس ــي مج ــني ف واملرب
ــرق  ــر والش ــي مص ــة ف األكادميي

األوسط.
تربى على يد عبد الكرمي أجيال من 
الباحثني والدارسني احملترفني في 
الكالسيكية  ــيقى  املوس مجال 
ــن بني رواد  ــة، وكانت م واألكادميي
ــر  ــي مص ــيقي ف ــف املوس التألي

والعالم العربي.
 القت مؤلفات الدكتورة عواطف 
ــرح  ــرح العرائس ومس ــي مس ف
اجليب جناحاً كبيراً، حيث عملت 
ــف  ــعد الدين وهبة، ويوس مع س
ــف  بتألي ــت  قام ــا  كم ــس،  إدري
ــيقى  ــة كبيرة من موس مجموع
ــل  ــج وفواص وبرام ــالت  املسلس
اإلذاعة، إلى جانب مؤلفاتها آللة 

البيانو ومن بينها ألبوم «العازف 
والذي عزفته  الصغير» لألطفال، 
وتعزفه أجيال من الدارسني لهذه 
ــيدة  ــة. كانت الفقيدة أول س اآلل
مصرية درست املوسيقى دراسة 
ــدة  ــي واح ــة ف ــة محترف أكادميي
ــات التعليمية  من أكبر املؤسس
ــيرفاتوار  ــم وهو كونس في العال
ــارتيوم»،  «موتس ــالزبورغ  س
ــم التأليف  ــأ قس ــي من أنش وه
ــي  العال ــد  ب املعه ــات  والنظري
ــيرفاتوار»  «الكونس للموسيقى 
املصرية،  الفنون  التابع ألكادميية 

ــة  ــرر جلن ــب مق ــغلت منص وش
املوسيقى واألوبرا والباليه التابعة 
ــة،  للثقاف ــى  األعل ــس  للمجل
وكانت رئيسة حترير مجلة «آفاق» 
ــت  ــادرة عن اللجنة، وأسس الص
قسم املوسيقى ب املعهد العالي 
ــت بالتدريس  للنقد الفني، وقام
ــد  ــب عمي ــغلت منص ــه، وش في
كلية التربية املوسيقية جامعة 
ــاركت في إصدار  ــوان، كما ش حل
ــات  للمصطلح ــوعة  موس أول 
املوسيقية الغربية املترجمة إلى 

اللغة العربية.

متابعة / البينة الجديدة
كشفت املؤلفة وكاتبة السيناريو 
ــن تعاون  ــوم، ع ــرمي نع ــة م املصري
ــيناريو  الس ــب  كات ــع  م ــب  مرتق
ــى  عل ــز  احلائ ــدي  األيرلن ــرج  واخمل
ــورج،  ج ــري  تي ــكار  األوس ــزة  جائ
ــل جرمية يدور حول  إلنتاج مسلس
ــهيرتني  الش ــقيقتني  الش ــة  قص
ــع أن يتم  ــكينة.ومن املتوق ريا وس
ــي  ف ــد  اجلدي ــل  املسلس ــر  تصوي
مدينة اإلسكندرية، حتت عنوان «ذا 
ــندريا كيلنجز» أو «جرائم  أليكس

قتل اإلسكندرية».
ــيكون احلوار باللغتني العربية  وس
ــرى أحداث  ــث جت ــة، حي واإلنكليزي
ــم  احلك ــرة  فت ــالل  خ ــل  املسلس
ــي أوائل القرن  البريطاني ل مصر ف

املاضي، وقت ظهور ريا وسكينة.
ــركة  ــان صادر عن ش ــب بي وبحس
ــتقلة «فرونت رو  توزيع األفالم املس

ــت» في منطقة  ــد إنترتينمن فيلم
ــمال إفريقيا،  ــرق األوسط وش الش
ــزء األول  ــيكون اجل ــإن العمل س ف
ــة  ــارات اجلرمي ــلة مخت ــن سلس م
ــي  الت ــة،  املنطق ــي  ف ــة  احلقيقي
ــرات ومواقع  ــا في فت تدور أحداثه

مختلفة داخل العالم العربي.

تعزي اسرة حترير جريدة (البينة اجلديدة) وعلى راسها الزميل رئيس التحرير عبد 
ــف بالغ رحيل القيادي في حزب الدعوة وكيل وزارة الداخلية   الوهاب جبار بأس
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