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ــهاد  باستش ــي،  أمن ــدر  ــاد مص أف
ــبني من  ضابط وإصابة ثالثة منتس
اجليش العراقي؛ جراء تعرض إرهابي 
شمالي بغداد.وقال املصدر ، إن عبوة 
ــفة انفجرت على دورية تابعة  ناس
ــاء الطارمية  ــن قض ــش ضم للجي
ــوم  هج ــا  تبعه ــداد،  بغ ــمالي  ش
ــر تنظيم  ــل عناص ــلح من قب مس
ــار إلى أن االعتداء أسفر  داعش.وأش
ــني أحدهما  ــهاد ضابط عن استش
ــرية الفوج  ــو آمر س ــة رائد وه برتب
ــاة ٥٩،واآلخر برتبة  الثالث لواء مش

ــبني اثنني  مالزم أول، وإصابة منتس
ــف مصدر  . وكش ــروح مختلفةً بج
ــة  ــبت، احلصيل ــس الس ــي، ام أمن
ــداث الطارمية فجر  ــة الح النهائي
امس االول. وقال املصدر ، ان احداث 
قضاء الطارمية بالعاصمة، اسفرت 
ــاط و٣ جنود،  ــهاد ٣ ضب عن استش
باالضافة الى اصابة ٣ جنود بجروح 
مت  ــه  ان ــدر  املص ــاف  متفاوتة.واض
ارسال تعزيزات عسكرية الى قضاء 
ــة، باالضافة الى ان القوات  الطارمي
ــن حملة تفتيش كبرى  االمنية تش
ــش. في وقت  ــاركة طيران اجلي مبش
ــدرت خلية اإلعالم األمني ، بياناً  أص

ــأن التعرض اإلرهابي في قضاء  بش
ــداد. وقالت  ــمالي بغ الطارمية، ش
ــة جتري  ــوات األمني ــة ، إن الق اخللي
ــن عناصر  ــة تفتيش بحثا ع عملي
ــى تفجير عبوة  ــة أقدمت عل ارهابي
ناسفة في قضاء الطارمية شمالي 
ــى عجلة همر  ــة بغداد عل العاصم
ــواء ٥٩ الفرقة  ــوج ٣ الل ــة للف تابع
وبينت،  ــي.  ــة جيش عراق السادس
ــهاد ٤  ــى استش ــداء ادى ال أن االعت
ــة عن  ــات أولي ــني ، كمعلوم مقاتل
ــد  ــدر القائ ــت أص ــي وق ــادث. ف احل
للقوات املسلحة، مصطفى  العام 
ــبت، توجيها  الكاظمي، امس الس

ــذي راح  ــة ال ــوم الطارمي ــد هج بع
ــني باجليش.وقال  ــه ٤ مقاتل ضحيت
ــم القائد العام، اللواء  الناطق باس
ــح متلفز،  ــول في تصري يحيى رس
ــتهدف  إن العمل اإلرهابي الذي اس
ــبينا لن مير دون عقاب، مبيناً  منتس
ــلحة  ــد العام للقوات املس أن القائ
ــه قيادة  ــي وج ــى الكاظم مصطف
ــة  مبالحق ــتركة  املش ــات  العملي
ومطاردة منفذي الهجوم. من جانبه 
علق رئيس اجلمهورية، برهم صالح، 
ــات  ــى الهجم ــبت، عل ــس الس ام
ــي نفذها تنظيم داعش  األخيرة الت
ــداد  بغ ــة  العاصم ــي  ف ــي،  اإلرهاب

ــوك وديالى، والتي  ومحافظتي كرك
ــهاد كوكبة  ــن استش ــفرت ع اس
ــلحة العراقية. ــوات املس ــن الق م
ــدة له على  ــي تغري ــال صالح، ف وق
منصة تويتر، اختلطت دماء اجليش 
ــعبي  ــد الش ــمركة واحلش والبيش
ــوك وديالى لصد  ــداد وكرك ــي بغ ف
ــتهداف امننا. محاوالت اإلرهاب اس
وأضاف واجبنا رص الصفوف لدعم 
ــة وعدم  ــا األمني ــة واجهزته الدول
االستخفاف بخطر داعش، و تعزيز 
الدعم الدولي ألنهاء فلوله في كل 

املنطقة.

كتب اِّـحرر السياسي
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حتدث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،امس السبت،عن قانون 
ــاد في املشاريع االستثمارية. وقال  الضمان االجتماعي والتقاعد والفس
الكاظمي، خالل زيارته ولقائه بالعاملني في مشروع مبنى البنك املركزي 
ــال العراقيني بيومهم  ــئ جميع العم ــال العاملي أهن ــبة يوم العم مبناس
ــكر  ــالمة والعافية. وأضاف أش ــرهم الصحة والس هذا وامتنى لهم وألس
ــتمرون بالعمل إلكمال هذا  ــيما وأنكم اليوم مس ــم اجلبارة الس جهودك
ــيدة زها  ــم احلضاري الكبير الذي صممته أحدى مفاخر العراق الس املعل
حديد، وأن حضارات العالم كلها بنيت على يد العمال الشرفاء، وشعوب 

العالم العظيمة شهدت نهضتها على يد العمال.
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ــق كل عراقي مظلوم ان يرفع     من ح
ــو يبتهل هللا  ــماء وه ــى الس ــه ال أكف
العلّي القدير بهذا الدعاء املستجاب 
ــاً مقبوالً وال  ــاء اهللا بأن ال صيام ان ش
ــاد البالد الى  ــوراً لكل من ق ذنباً مغف
ــى احلال  ــعب ال ــة واوصل الش الهاوي
ــي مجابهة أعباء  ــات يعاني ف الذي ب
ــة نفطية  ــراق دول ــاة رغم ان الع احلي
وفيه خيرات غزيرة لكنها مع األسف 
ــى جيوب حفنة من  اخذت طريقها ال
ــراق بحق  ــه السّ ــوص وما فعل اللص
ــكوت عليه  ــام الميكن الس ــال الع امل
اطالقاً وعلى سبيل املثال ان اكثر من 
ــدت للقطاع الصحي  ــار دوالر رص ملي
ــد اآلن ولكنها  ــام (٢٠٠٣) وحل منذ الع
ــة  خارجي ــتثمارات  اس ــى  ال ــت  ل حتوّ
ــفيات اهلية ولم نقم ببناء  ومستش

ــد متطور  ــي واح ــفى حكوم مستش
ــزة واملعدات  ــدث األجه ــز بأح ومجه
ــع باعداد غفيرة  لعالج األمراض مادف
ــن العالج  ــث ع ــني للبح ــن العراقي م
ــا يالقونه  ــم وم ــتى دول العال ــي ش ف
ــل لبعض  ــذا ماحص ــن عذابات وه م
ــث ذهبوا  ــد حي ــي الهن ــني ف العراقي
ــذي حصل ..  ــاك للعالج وحصل ال هن
أن واقعنا الصحي بحاجة الى نهضة 
وتطوير يرتقي الى مستوى ما وصلت 
ــتوصفات  واملس ــفيات  املستش اليه 
واملشافي في العالم ومنها دول جوار 
ــن بيده  ــل م ــراق .. نعم لقد فش للع
ــيط  ــبب بس ــرار في هذا األمر لس الق
هو أن السرقة للمال العام والتعطش 
ــع بينما  ــو الداف ــرام ه ــحت احل للس
ــعب  املصلحة احلقيقية وخدمة الش
ــام .. وما يقال  ــة االهتم ــي ذيل قائم ف
عن الواقع الصحي يقال عن قطاعات 

ــة واملواصالت  ــرى كالتربي حياتية اخ
ــبة  واالتصاالت وغيرها كثير .. وملناس
ــي  العامل ــال  العم ــد  بعي ــال  األحتف
ــبت االول من  ــادف امس الس الذي ص
ــيدين وزيري  ــي نطالب الس ــار احلال آي
الصناعة واملعادن والزراعة بأن يحتفال 
ــال في  ــط العم ــبة وس ــذه املناس به
ــم ومصانعهم ومع املزارعني  معامله
والفالحني في حقولهم وبساتينهم .. 
يتناوال االفطار وسط دوّي العمل ألننا 
ــرى أنهما ان قاما بذلك فلهما االجر  ن
ــارة الى ان  ــواب مضاعفاً مع االش والث
ــن معاملنا ومصانعنا  هناك املئات م
ما زالت مغلقة بالشمع األحمر جراء 
ارادات ال تريد لها ان تعمل او تشتغل 
ــلع  ــن الس ــة م ــة احمللي ــد احلاج لسّ
ــد لزراعتنا وال حلقول  والبضائع وال تري
ــوم والبيض ..  ــا ان تنتج اللح دواجنن
ــي واألقتصادي  ــع األمن ــرّدي الواق أن ت

ــات ماضٍ  ــن مخلف ــو م ــي ه والصح
بالدولة  ــم  تتحك واقتصاديات  ــزٍ  مخ
ــزاب متنفذة وهمها  تقف خلفها اح
ــب ال  الوحيد هوجني املغامن واملكاس
غير .. بل ميكن القول وبصريح العبارة 
ــة احلالية هي نتاج التناحر  ان احلكوم
ــية في  ــوى السياس ــي للق السياس
ــاحة العراقية وان ما يحصل من  الس
ــم ذات القوى التي  ــات هو بعل اخفاق
جاءت بهذه احلكومة واملطلوب هو أال 
ــؤوليته  ــاول البعض ان يخلي مس يح
او يتبرأ ويلقي بالالئمة على احلكومة 
ــا يتعلق األمر  ــؤول عندم فالكل مس
ــى كل  ــعبه وعل ــراق وش ــر الع مبصي
ــية ان تعي وتدرك بأن  القوى السياس
ــريعية  ــة او التش ــات النيابي األنتخاب
ــيمارس  س ــا  وعنده ــواب  األب ــى  عل
ــراره مبحض  ــذ ق ــعب دوره ويتخ الش

ارادته احلرّة ولكل حادث حديث.

È∏]¬’\;ÿ]⁄¬’\;‹ÊÁ;Ïeà]fi±;„Ë…;Ø÷Ÿ]¬’]d;ÈŒi÷ÁÂ;Íá—Ö∏\;”fie’\;ÌfieŸ;ƒÂÖçŸ;ÑÂáÁ;È⁄Ω]“’\ كتب رئيس التحرير

@›Ó�»m@Â‹»m@“äë¸a@—v‰€a
›j‘Ωa@ıbq˝r€a@Ô8ä€a@‚aÎÜ€a

ــبت، تعطيل الدوام  ــري، امس الس اعلن محافظ النجف لؤي الياس
ــبة ذكرى استشهاد االمام علي (ع). ــمي الثالثاء القادم مبناس الرس

ــدوام ليوم  ــن تعطيل ال ــر صحفي نعلن ع ــري في مومت ــال الياس وق
ــبوع مبناسبة ذكرى استشهاد االمام علي (ع). الثالثاء من هذا االس

ــاعات فقط من اصل ٢٤  ــري ان احملافظة جتهز بـ ٨ س ــاف الياس واض
ــاعة جتهيز النجف من الطاقة الكهربائية ونطالب رئيس الوزراء  س
ــخصي حلل هذه املعضلة التي تتكرركل صيف.وتابع  بالتدخل الش
ــيؤمنون زيارة االمام علي (ع) ضمن خطة  ان ٢٠ الف عنصر أمني س

أمنية تدخل حيز التنفيذ من اليوم األحد.
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نظم العشرات من أهالي محافظة 
ــة  ــط املدين ــرة وس ــالء، تظاه كرب
ــفى  املستش ــح  بفت ــة  للمطالب
ــتثمار. التركي وعدم حتويلها لالس
ــي ، إن التظاهرة  ــدر أمن ــال مص وق
ــة  التربي ــة  فلك ــن  م ــت  انطلق
ــوارع احملافظة، فيما ردد  وجابت ش
ــات طالبوا فيها  ــرون هتاف املتظاه

ــالء  ــظ كرب ــوزراء ومحاف ــس ال رئي
ــدم افتتاح  ــف املتورطني بع بكش
ــرون،  املتظاه ــفى.وطالب  املستش
ــة النزاهة  ــدر، هيئ ــب املص بحس
ــباب عدم  بفتح حتقيق ملعرفة أس
ــني  ــفى للمواطن ــاح املستش افتت
ــفى  على الرغم من وجود مستش
حكومي واحد في كربالء بنيت في 

سبعينيات القرن املاضي.
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ــلطة الطيران املدني،  أعلنت س
ــتكمال  اس ــبت،  الس ــس  ام
اجراءاتها لغرض منح املوافقات 
ــالء  إج ــالت  لرح ــمية  الرس

العراقيني العالقني في الهند.
ــلطة، أنه بناء على  وذكرت الس
ــوزراء  ــس مجلس ال ــه رئي توجي
ــالء  ــي، بإج ــى الكاظم مصطف

ــي الهند  ــني العالقني ف العراقي
ــي  ــع وزارت ــيق م ــد مت التنس فق
ــيير  الصحة واخلارجية على تس
رحالت للخطوط اجلوية العراقية 
ــني  العراقي ــني  املواطن ــالء  إلج
ــد من خالل  ــي الهن ــني ف العالق
ــكل  ل واألدوار  ــود  اجله ــيق  تنس
ــهيالت  جهة بهدف تقدمي التس

الالزمة لعودتهم إلى البالد.

lbj€a@—‹Å@Ôí«aÜ€a@kˆà€a@NN@aÎâàya@NN@È◊ä‡ �íÓj€aÎ@ìÓ¶a@Âfl@bÌbzô@o»”Îa@ÚÓflaÖ@Ú‹Ó€@Ü»i

¥”Öbï@·n‰◊@Êa@·ÿ€@7Å@ÏËœ@ âaåΩaÎ@…„bñΩa@ø@·◊âb�œa@ÂÿÓ€Î@fib‡»€a@ÜÓ»i@aÏ‹–nya@Ú«aâå€a@äÌãÎ@bÌ@o„aÎ@Ú«b‰ñ€a@äÌãÎ@bÌ

@Ú‘�‰fl@ø@ÒäÁbƒm@÷˝�„a
ÖaÜÃi@läÀ@Ú‹»í€a

خرج العشرات من أهالي منطقة الشعلة غرب 
العاصمة بغداد ، بتظاهرة للمطالبة بتحسني 
ــرات من  ــع اخلدمي. وقال مصدر ، إن العش الواق
ــداد، يتظاهرون  ــعلة غرب بغ اهالي مدينة الش

مطالبني بتحسني الواقع اخلدمي.

بغداد /

@Úzñ€a@Âfl@paıaäug@NNbflÏÌ@14@ävßa
Ü‰:a@ø@¥‘€b»€a@¥Ó”aä»€a@fibj‘nç¸

كربالء اِّـقدسة /بغداد / النجف االشرف /

Ú„ãaÏΩa@ø@¥Ó»n€bi@Ú€Ï‡íΩa@pb˜–€a@—íÿÌ@Öb§¸a@ÚflÜ®a@è‹©
@H‚˝�����������������é€a@È����Ó�‹�«I@Ô�����‹�«@‚b����fl¸a@Ää����u
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2محليات
@pbƒœb0aÎ@ÖaÜÃi@ø@¥ÓôbΩa@¥flÏÓ‹€@oÌå€aÎ@äÿé€a@ÔmÖbΩ@åÓËvn€aÎ@‚˝nç¸a@pbÓ‡◊@Â«@Â‹»m@Z@Òâbvn€a

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــن كميات  ــارة ع ــت وزارة التج اعلن
ــتالم والتجهيز ملادتي  ــب االس ونس
ــع وفروع  ــت في مواق ــكر والزي الس
ــواد  امل ــارة  لتج ــة  العام ــركة  الش
الغذائية في بغداد واحملافظات وذلك 
ــص التموينية  ضمن مفردات احلص
حلصة رمضان الثانية .اكد ذلك  مدير 
عام الشركة املهندس قاسم حمود 
ــركته االدارية  واضاف  ان مالكات ش
والفنية مستنفرة  بالكامل لغرض 
ــت  ــكر والزي ــز الس ــتالم وجتهي اس
ــذا لتوجيهات  ــل وذلك تنفي للعوائ
ــور عالء اجلبوري  وزير التجارة الدكت
ــمال  وبكل فروع احملافظات من الش
ــاعات متأخرة بعد  الى اجلنوب ولس
االفطار .مؤكدا ان مواقف االستالم 
والتجهيز توزعت على فروع كربالء 
حيث جهزت كمية ١٦٨٣ طن سكر 

ــبة جتهيز ٦٤٪ وجهزت زيت ما  بنس
ــبة جتهيز ٧٣٪   يقارب ٨٦٨  طن بنس
ــت شاحنات  ــتالم س فضال عن اس
ــركة االحتاد   ــه مبادة الزيت ش محمل
ــيارتني  محملة  ــتلم س ودهوك اس
ــتمرار  ــا ومع اس مبادة الزيت التونس
التجهيز للسكر والزيت ، وكركوك 
استلم وفرغ  ١٦ سيارة  زيت الطعام 
كمية ٥٠٥ طن مع استمرار التفريغ 
ــت  الكميات  ــان بلغ ــرع ميس ، وف
ــكر  ١٧٦٠.٨٥٩ طن  اجملهزة من  الس
ونسبة التجهيز ٧٠٪ و زيت الطعام 
بلغت ٨٢١.٤٦٢ طن ونسبة التجهيز 
ــا  جتهيزه مت  ــي  الت ــق  واملناط  ٪٧١
ابتداءً  باملناطق األكثر فقرا  (العزير 
ــالم واخلير وامليمونة  والقلعة والس
ــت والكحالء واجملر  ــرح وكمي و املش
ــوك والعدل وعلي  املركز واجملر اليرم
ــي والكرامة والهدى والقطاع  الغرب

ــكر والزيت مع  ــى) ملادتي الس واملثن
ــادة الزيت  ،  ــرقي مب جتهيز علي الش
ــة  ــغ ثماني ــليمانية تفری ــرع س وف
شاحنات زيت وجتهيز ١٥٠  طن زيت 
ــتالم اربع شاحنات  ، وفرع ديالى اس
ــتمرار  زيت وبكمية ١٢١ طن مع اس

ــادة  ــن م ــة م ــة الثالث ــز احلص جتهي
السكر وبكمية ١٩٦٢ طن وبنسبة  
ــق األكثر فقرا  ــب املناط ٥٧ ٪ وحس
ــت وبكمية ٧٨٩ طن  ــع جتهيز الزي م
ــز  ٥١٪ .وتابع ان فرع  ــبة جتهي وبنس
ــبة جتهيز  السكر  املثنى بلغت نس

ــبة جتهيز   ــي حني بلغت نس ٧٢٪ ف
زيت الطعام ٧٠٪ ، وفرع النجف قام 
ــاحنه بواقع ٣٤٥ طن  بتفريغ ١٢ ش
ــحب النماذج  ــث مت س ــن زيت حي م
ــالها  بعد إنهاء التفريغ لغرض ارس
ــتمرار   ــع اس ــري م ــص اخملتب للفح
االستالم والتجهيز ملفردات البطاقة 
ــيرا ان مواقع بغداد  التموينية. مش
ــز  مرك ــتالم  واالس ــز  التجهي كان 
ــي غريب مت اكمال جتهيز  مبيعات اب
ــبة ١٠٠٪ وقد  ــق بنس ــة املناط كاف
ــة اجملهزة  ــت الكمية اإلجمالي بلغ
ملادة السكر ٦٦١طن وكمية ٣٠١طن 
ــات  ــز مبيع ، ومرك ــام  الطع ــت  زي
ــي  ــز مادت ــتمر بتجهي ــرخ مس الك
ــكر والزيت حيث بلغت نسبة  الس
ــادة  ــكر ١٠٠٪وم ــادة الس ــز م جتهي
ــتمر  الزيت ٨٩٪ وم. م الرصافة مس
ــع والتجهيز للوكالء  بعملية القط

ــة  التمويني ــز  للمراك ــني  التابع
ــرب وراغبه خاتون  ــة واملغ االعظمي
ــتل الثانية وكمب   ــراده واملش والك
ــبة جتهيز  ــث بلغت نس ــارة، حي س
ــكر  ــوكالء االجمالية ملادتي الس ال
وزيت الطعام ٨٢  ٪   وايضا مت استالم 
ــادة  مب ــه  محمل ــده  واح ــاحنه  ش
ــن ، ومركز  ــه ٤٤ ط ــكر  بكمي الس
ــتمر بتجهيز  ــات الصدر مس مبيع
ــة  التمويني ــة  البطاق ــردات  مف
للحصه الثالثة  للمناطق  وبنسبة 
ــكر ونسبة جتهيز   جتهيز  ٨٨٪  للس
ــتالم كامل  ٨٧٪  للزيت حيث مت اس
ــن مادتي  ــص اخملصصة لنا م احلص
السكر والزيت  وبنسبة ١٠٠٪ ،  وم 
م االمام علي استالم كامل الكمية 
اخملصصة من السكر وزيت الطعام 
ــبة  ــة و بلغت نس ــه الثالث للحص

جتهيز املادتني (٩٨٪) .

متابعة / البينة الجديدة
 ٩٨٠ SSD أعلنت سامسوجن عن  إطالق قرص
ــرص تخزين داخلي  ــد، وهو أول ق NVMe اجلدي
ــر القرص  ــرة DRAM. يوف ــركة بدون ذاك للش
ــلة SSD التي ال  ــد أعلى أداء بني سلس اجلدي
ــرعات  حتتوي على ذاكرة DRAM، مما يجعل س
ــاول مجموعة أكبر  ــي متن ــة ف NVMe املذهل
ــيد كيو يوجن لي،  من املستخدمني.وقال الس
ــت برودز، وحدة  ــب رئيس فريق براند برودك نائ
ــركة سامسوجن  أعمال ذاكرة التخزين في ش
ــكارات العتاد  ــات: « من خالل ابت لإللكتروني
 NVMe ٩٨٠  SSD ــرص  ق ــب  يجل ــج،  والبرام
 NVMe ــاس بأداء ــد قيمة أكبر دون املس اجلدي
ــا ممتازًا  ــوذج ٩٨٠ مزيجً ــر النم ــور. يوف املتط

ــة واملوثوقية، مما  ــرعة وكفاءة الطاق من الس
يجعله مناسبًا ملستخدمي أجهزة احلاسب 
ــني باإلضافة  ــة والالعب ــخصية اليومي الش
ــت  ــابق، كان ــي الس ــاع احملتوى».ف ــى صن إل
 DRAM التصميمات التي ال حتتوي على ذاكرة
ــود الذاكرة  ــرعة دون وج ــا في الس متثل عيبً
ــريع  ــن أجل الوصول الس ــرة املدى م القصي
 ٩٨٠ SSD ــرص ــتخدم  ق ــى البيانات. ويس إل
 ،HMB ــوجن تقنية ــد من سامس NVMe اجلدي
 DRAM ــرة بذاكرة ــرص مباش ــي تربط الق الت
ــج للتغلب على أي عيوب في  اخلاصة باملعال
ــا، إلى جانب  ــن هذه التكنولوجي األداء. ومتك
ــادس  أحدث جيل من V-NAND من اجليل الس
ــم  ــدة التحك ــى وح ــة إل ــركة باإلضاف للش

ــرص اجلديد  ــنة، الق ــج الثابتة احملس والبرام
ــتة أضعاف  ــر أداء NVMe بس ــن توفي ٩٨٠ م
ــرعات  ــرعة أقراص SATA SSD. وتصل س س
ــى ٣٥٠٠ و  ــلة إل ــراءة والكتابة املتسلس الق
٣٠٠٠ ميجابايت في ثانية، بينما مت تصنيف 
أداء القراءة والكتابة العشوائي على أنه ٥٠٠ 
ــى التوالي. ــف IOPS و ٤٨٠ ألف IOPS، عل أل
ــة التي  ــزة TurboWrite ٢٫٠ الذكي ــر مي وتوف
ا  ــتدامً ا، أداءً مس ــا أيضً ــا حديثً ــت ترقيته مت
ــرار  ــة بالتك ــر مقارن ــكل كبي ــنًا بش محس
السابق من خالل تخصيص مساحة تخزين 
ا بالنسبة  عازلة أكبر بكثير داخل القرص.أمّ
ــع ملفات  ــن يعملون م ــتخدمني الذي للمس
ــغلون ألعابًا ذات رسومات  ا، أو يش كبيرة جدً

ــة الكاملة» اجلديد  ثقيلة، فإن وضع «الطاق
 Magician ــج ــى برنام ــت إضافته إل ــذي مت ال
ــمح للقرص بالعمل  ــوجن يس ٦٫٣ من سامس
ــل واللعب دون  ــى أداء، للعم ــتمرار بأعل باس
ــر  ــن يضط ــك، ل ــى ذل ــة إل انقطاع.وباإلضاف
ــتهلكون إلى القلق بشأن ارتفاع درجة  املس
ــل التصميمات  ــك بفض ــرارة القرص، وذل ح
ــة احلماية  ــة. وبفضل تقني ــة املتقدم احلراري
ــم  التحك ــدة  ووح ــة  الديناميكي ــة  احلراري
ــات املوزع  ــكل وحلول ملصق ــة بالني املطلي
ــلة ٩٨٠ املتطورة  ــراري املتوفرة في سلس احل
ــتخدمني  للمس ــن  ميك ــوجن،  سامس ــن  م
ــوق به حتى  ــتقر وموث ــتمتاع بأداء مس االس

أثناء االستخدام املطول.

بابل / البينة الجديدة
ــيد  ــر من قبل الس ــراف مباش  بإش
ــركة العامة لفحص  مدير عام الش
ــة  الكهربائي ــات  املنظوم ــل  وتأهي
احلبوبي،  ــب  ــد طال احم ــدس  املهن
ــيد  ــة ميدانية من قبل الس ومتابع
مدير معمل تصنيع معدات املراجل 
ــني  احلس ــد  عب ــدر  حي ــدس  املهن
جاسم،اكملت املالكات الهندسية 
ــي معمل تصنيع معدات  والفنية ف

ــز  ــع  وجتهي ــال تصني ــل أعم املراج
ــدة  الوح ــواء  ه ــخنة  مس ــالل  س
ــة  محط ــي  ف ــة  الثاني ــة  التوليدي
ــيب احلرارية،  وتسليم  كهرباء املس
كامل الكمية املطلوبة الى احملطة.
ــاهمة الفاعلة  ــك من أجل املس وذل
ــة  التوليدي ــدة  الوح ــة  صيان ــي  ف
احلرارية الثانية، وبالسرعة املمكنة 
ــل ضمن  ــا الى العم ــة ادخاله بغي
ــة الكهربائية وبحمل يبدأ  املنظوم

ــى 200   ــل ال ــكاوط، ليص ب 100مي
ميكاواط تصاعديا.يذكر أن املباشرة 
باألعمال كانت قد بدأت يوم اخلميس 
ــكل يومي،وبدأ العمل  املاضي وبش
ــتمر  لغاية  ــدوام ويس ــن بداية ال م
ــام املناوبات. ــف الليل وبنظ منتص
ــالل هي  ان أهمية عمل تصنيع الس
ــخنة أثناء فترة  لدميومة عمل املس
تشغيلها وعملها باجلودة املطلوبة 

وبكفاءة عالية.

@bËÓôaâa@Û‹«@paãÎbvn€a@Âfl@EYP@Ï≠@…œäm@@ıÛ„aÏΩa

@@ÚÓibÁâ¸a@pbÓ‹‡»€a@Âfl@ÒâäönΩa@’üb‰Ωa@âb‡«a@÷ÎÜ‰ï@èÓˆâ
@ÙÏ‰Ó„@≈œb™@›j‘néÌ

@Ô�ôbΩa@âaáe@ä�Ëë@Ô�œ@Â�ü@—�€c@H@UY@I@w�n‰�Ì@…�ÓçÏn€a@îÎÖb�i@o�‰8@›�‡»fl

@ıaÖˇ€ @a �ÜÌÜu @a�âbÓ»fl @…öÌ @ÜÌÜu @Ô‹ÅaÖ @ÂÌå• @òä” @Lw„Ïéflbç @Âfl @SSD 980 NVMe
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بغداد / البينة الجديدة 
ــت رئيس هيئة احلماية االجتماعية  بحث
ــجاد محمود مع  ــوزارة العمل هدى س ب
ــي والتطوير  ــاون التقن ــل وكالة التع ممث
ــي  تيس ــف  (ACTED) جوزي ــية  الفرنس
سبل التعاون املشترك في مجال تأهيل 
مستفيدي احلماية االجتماعية ممن هم 
في سن العمل للتوظيف والتدريب وفي 
ــات كافة وامكانية  اجملاالت واالختصاص
ــاريع  ــروض القامة املش ــمولهم بالق ش
الصغيرة واملتوسطة لتوفير فرص عمل 
ــالل االجتماع  ــجاد خ لهم.واوضحت س
ــس املاضي طبيعة  الذي جرى يوم اخلمي
ــة احلماية  ــي تقدمها مظل اخلدمات الت
وامكانية  ــتفيدين,  للمس ــة  االجتماعي
ــات  ــم ببيان ــترك وتزويده ــاون املش التع
الشرائح املستهدفة والفئات املشمولة 
ــات الهيئة  ــدة بيان ــجلة في قاع واملس
ــوق العمل  ــي س ــم ف ــم وزجه لتدريبه
ــب  ــل والتدري ــرة العم ــع دائ ــاون م بالتع
املهني بوزارة العمل.من جانبه قدم ممثل 
ــاريع  ــرحا مفصال عن املش ــة  ش الوكال
ــا الوكالة, مبديا  ــات التي تقدمه واخلدم
ــاون ووضع خطة  ــتعداد  التام للتع االس
ــترك مع الهيئة والتنسيق  للعمل املش
ــي توفير  ــل والتدريب ف ــرة العم ــع دائ م
ــكر  الورش واملدربني.وفي نهاية اللقاء ش
ــة احلماية  ــس هيئ ــة رئي ــس الوكال رئي
ــل وحرصها مب يصب في  ــا الكام لدعمه

املصلحة العامة.

البصرة / البينة الجديدة
ــة ملوانئ  ــركة العام ــت الش أعلن
العراق عن ازالة  ٩٠٪ من التجاوزات 
ــي موانئ  ــت لها اراض التي تعرض
ــة قادتها  ــار حمل ــر في اط أم قص
الوزارة من اجل اعادة تأهيل الطرق 
ــط املينائني. ــات في محي واملقترب

ــركة  للش ــام   الع ــر  املدي ــال  وق
الدكتور املهندس فرحان محيسن 
الفرطوسي: حسب توجيهات وزير 
ــني بندر  النقل الكابنت ناصر حس
ــبلي؛ ان حملة رفع التجاوزات  الش
ــتة أشهر وكانت  انطلقت منذ س
غالبيتها في ميناء أم قصر ووصلت 

نحو ٩٠ ٪ من ازالة املتجاوزين بعد 
ــييد أبنية عليها بعد التعاقد  تش
ــة  للمنطق ــد  احلدي ــكك  س ــع  م
ــزء منها  ــة ولكن هناك ج اجلنوبي

انتهت عقودهم ولم يقوموا بإزالة 
مشيداتهم.وأشار الفرطوسي إلى 
ــطية في ميناء ام  ان اجلزرات الوس
ــت احلالي من  ــر تخلو في الوق قص

ــر نظامية   ــاوزات او ابنية غي أي جت
ــل  ــوات التعام ــدى خط ــي إح وه
االلكتروني الذي يتم اجنازه من قبل 
ــراف وتوجيه  ــركة املوانئ وبأش ش
ــوزراء و وزارة  ــة ال ــل رئاس ــن قب م
ــي ان اجلزرات  النقل وبني الفرطوس
ــي طريق  ــى جانب وعل ــطية  الوس
ومدخل مينائي ام قصر ستشهد 
مساحات خضراء وتشجيرها بعد 
ــاوزات  ومحال  ــهد جت ان كانت تش
ــوف ومبيت  ــات لوق ــة وكراج جتاري
ــرى  اخ ــاطات  ونش ــاحنات  الش
اعتبرتها شركة املوانئ جتاوزاً على 

أراضي امليناء .

بغداد / البينة الجديدة

استقبل السيد رئيس صندوق إعادة اعمار 
املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية د. 
محمد هاشم العاني السيد جنم اجلبوري 
ــاريع  ــوى للتباحث حول مش محافظ نين
ــيد رئيس  الصندوق في احملافظة وبني الس
الصندوق بان املالكات الفنية والهندسية 
للصندوق عازمة على اجناز كافة املشاريع 
ــا تعانيه احملافظة  ــي محافظة نينوى مل ف
من تدمير كبير في البنى التحتية وكذلك 
ــور  بقية القطاعات األخرى الطرق واجلس

ــى أولوية  ــاري وان الصندوق اعط ــاء واجمل وامل
ــتحداث مشاريع  كبيرة للمحافظة في اس
جديدة في حال توفير التخصيصات املالية 
ــب اجناز املشاريع  ــة ابرز نس كما مت مناقش
ــي  ــات الت ــة العقب ــل كاف ــة تذلي وإمكاني
تعترض سير العمل في املشاريع املتلكئة.
ــيد احملافظ عن شكره  من جانبه ابدى الس
ــتقبال  واالس ــة  الضياف ــن  حلس ــره  وتقدي
ــاكل التي مت عرضها  ــتماع الى املش واالس
على السيد رئيس الصندوق من اجل إيجاد 
ــا في  ــة الهلن ــا خدم ــة له ــول الناجع احلل

محافظة نينوى.

 بغداد / البينة الجديدة
ــمنت  ــركة العامة للس ــر عام الش دي ــنَ مُ أعلـ
العراقية إحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن 
املُهندس : علـي زيـدان خلـف عن حتقيق معمل 
ــبة ( ١٠١٪ ) من  ــيع نس ــمنت بادوش التوس س
ــهر آذار املاضي بإنتاج بلغَ  طط اإلنتاجي لِش اخملُ
ــي تصريح للمكتب  ـــارَ ف ــف طـن .وأش ( ٥٩ ) أل
اإلعالمي في الوزارة الى ان معمل سمنت بادوش 
ــي اإلنتاج  ــق تطور ف ــنَ من حتقي ــيع متك التوس
ــابقة  ــهر واألعوام الس قارنةً باألش واملبيعات مُ
رُغم الظروف الصحية التي ميُر بها البلد بسبب 

تفشي وباء كورونا حيث أستطاع حتقيق نسبة 
ــع األول من العام  ــي الرُب ــور بلغت ( ٤٤٪ ) ف تط
قارنةً مع ذات الفترة من العام املاضي ،  احلالي مُ
ــركة حريصة على  مؤكداً ان جميع معامل الش
ــهيالت آلية  الل تقدمي تس ــن من خِ إرضاء الزبائ
ُختلف الكميات وبأسعار ال  القطع والتجهيز مبِ
تتجاوز ( ٩٠ ) ألف دينار للطن الواحد مع التعهد 
واصفة القياسية  ُطابقة جميع املُنتجات للمُ مبِ
وحصولها على شهادات اجلودة احمللية والدولية 
ــي كافة أنحاء  ــاخصة ف ــارب ميدانية ش وبتج

العـراق .
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االنبار / البينة الجديدة
ــي  ف ــي  جراح ــق  فري ــح  جن
ــام  ــة الع ــفى العامري مستش
ــة االنبار  ــرة صح ــة لدائ التابع
باجراء عملية جراحية ناجحة 
ــة  الدرقي ــدة  الغ ــتئصال  إلس
ــرينية  ــة عش ــل ملريض بالكام
ــدة  الغ ــم  تضخ ــن  م ــي  تعان
الدرقية. واوضح الدكتور عدنان 
ــة  ــاص اجلراح ــان اختص جيج
ــراء  الفحص  ــد اج ــة بع العام
السريري والسونار والفحوصات 
اخملتبرية وفحص اخلزعة ملعرفة 

ــاط  ــني نش ــم تب ــوع التضخ ن
ــتباه  غير طبيعي للخاليا واش
ــرطانية.وبني جيجان  ــا س خالي
ــي  اجلراح ــق  الفري ــود  بجه
ــاند  والتمريضي الس ــي  والطب
ــة  ــدة الدرقي ــتئصال الغ مت اس
بالكامل والذي اكد بوقت الحق 
ــي من  ــت تعان ــة كان ان املريض
الدرقية. حيث  الغدة  ــرطان  س
ــاح  بالنج ــة  العملي ــت  تكلل
ــى ردهة  ــة ال ــت املريض وأخرج
ــتكمال العالج  ــة الس اجلراحي

الالزم.

بغداد / البينة الجديدة
ــدل  الع ــر  وزي ــي  معال ــرى  اج
ــتار  ــد الس ــاالر عب ــي س القاض
محمد اليوم زيارة تفقدية ليلية 
ــزي،  ــي املرك ــجن التاج ــى س إل
ــى أوضاع النزالء من  لالطالع عل
ــة  ــة واخلدمي ــي الصحي النواح
ــة  كاف ــة  ومعاجل ــة  والغذائي
وتذليلها  ــات  واملعوق ــاكل  املش
ــات  والتعليم ــياقات  الس ــق  وف
ــزت  وترك  . ــذة  الناف ــة  القانوني
ــر فور وصوله  ــيد الوزي زيارة الس
ــجنية  ــع الس ــجن القواط الس
ــوال املوقوفني  ــالع على أح لالط

ــانية  ــن جميع النواحي اإلنس م
ــز  وأوع ــاكلهم  ملش ــتمع  واس
ــب القانون،  اضافة  بحلها حس
ــن احلراس  ــدد م ــه بع ــى لقائ ال
اإلصالحيني ومناقشة املعوقات 
ــيرعملهم  س ــرض  تعت ــي  الت
ــول  ــاد احلل ايج ــى  ــل عل والعم
ــبيل النهوض  ــة في س الناجح
بأداء مسؤولياتهم، و اوعز بوضع 
ــرع  ــبة لهم بأس املناس احللول 
ــي الوقت  ــن، داعيا ف ــت ممك وق
ــه الى اهمية االلتزام بقوانني  ذات
ــان وتطبيقها وفق  حقوق االنس

املعايير الدولية املعمول بها. 

بغداد / البينة الجديدة
قال وزير النفط احسان عبد اجلبار ان جناح وزارة النفط في حتقيق 
استثمار كمية ١٥٠٠ مقمق من إنتاج  الغاز الوطني.حيث شرعنا 
ــن الغاز إلى(  ــة اإلنتاجية م ــدة لرفع الطاق ــاريع واع ــذ مش بتنفي
ــاريع واعدة الستثمار الغاز  ٤٠٠٠ )مقمق باليوم.و تنفيذ ثالثة مش
ــان ، ذي قار « تضيف   ــات «البصرة ، وميس ــب في محافظ املصاح
ــاج الوطني.وعلى رغم  ــى اإلنت ــق باليوم إل ــن (١٠٠٠) مقم أكثر م
الظروف والتحديات ..جناح وزارة النفط  في إحالة  عقد املنصورية 
الغازي مبحافظة ديالى إلى شركة «ساينوبيك» الصينية العاملية 
ــتثمار الغاز احلر ، وبطاقة تصل إلى  (٣٠٠ ) مقمق باليوم .لقد  الس
ــية لرفد  ــتثمار الطاقة  الشمس ــاريع اس بدأ العراق بتنفيذ مش
ــر تنفيذ تعاقدات مع  ــاج الوطني من الطاقة الكهربائية عب اإلنت
ــام ٢٠٢٥.ومت  ــكاواط  قبل ع ــد ( ١٠٠٠٠) مي ــركات عاملية لتولي ش
ــروع  بعقود استثمار الطاقة الشمسية  بإحالة عقد توليد  الش
طاقة (٧٥٠) ميكاواط من الكهرباء باستثمار الطاقة الشمسية 
ــة.وان العمل على إيقاف  ــا الى انتاج املنظومة الوطني ، وإضافته
حرق منظومة توليد الطاقة الكهربائية لكمية (٢٥٠) ألف برميل 
ــاز اجلاف بدالً  ــاً ، وإحالل وقود الغ ــود واخلام يومي ــن النفط األس م
ــراع في حتويل  ــتثنائية لإلس منها. و وزارة النفط تبذل جهودا اس
ــتخدام وقود  ــغيل محطات الطاقة الكهربائية إلى اس وقود تش
ــادة كفاءة اإلنتاج وزيادة  ــتورد ، بهدف زي الغاز اجلاف احمللي أو املس
ــة الكهربائية، والتقليل من اآلثار  القدرة التوليدية حملطات الطاق
ــتخدام وقود  ــى تعزيز اس ــرص وزارة النفط عل ــك حت البيئية.كذل
ــود في توليد الطاقة  الغاز  اجلاف بدالً من حرق النفط اخلام واألس
ــة وتعزز من  ــة تدعم املوازن ــق عائدات مالي ــة ، لتحقي الكهربائي
االقتصاد الوطني.و تعمل الوزارة على تنويع مصادر استيراد الغاز 
ــة ، وحلني الوصول  ــة الكهربائية  وبأقل كلف ــاف لتوليد الطاق اجل

إلى االكتفاء الذاتي.
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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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ــي ، عن انطالق  ــفت مديرية الدفاع املدن كش

ــوزراء ووزير  ــس ال ــا رئي ــرى يقوده ــة كب حمل

ــوادث احلرائق.وقال  ــرار ح ــع تك ــة ملن الداخلي

ــاع املدني اللواء كاظم بوهان ،  مدير عام الدف

ــرى يقودها رئيس مجلس  ــاك حملة كب إن هن

ــر الداخلية  ــى الكاظمي ووزي الوزراء مصطف

ــوادث احلرائق  ــرار ح ــي ملنع تك ــان الغامن عثم

ــات، الفتاً الى أن جميع وزارات  عبر إزالة اخملالف

ــة معنية  ــداد ودوائر البلدي ــة وامانة بغ الدول

ــق االخير الذي  ــذه احلملة.وأضاف أن  احلري به

حدث في مخزن للزيوت كان مشيداً على ارض 

متجاوز عليها، ومبني من الصفيح ومخزوناته 

خطرة جدا وفي مكان خطر، مؤكداً أن  الدفاع 

ــازن التي  ــر من اخمل ــود الكثي ــد وج ــي رص املدن

ــط  ــواد خطرة موجودة في وس ــوي على م حتت

ــا بوهان دوائر  ــكنية ببغداد.ودع املناطق الس

البلدية الى القيام بواجباتها بازالة اخملازن من 

املناطق السكنية بقوة القانون، مشدداً على 

ضرورة تضافر جميع اجلهود ملنع تكرار حوادث 

ــفى  احلرائق.ولفت الى أنه  بعد حادث مستش

ــعر  ــات تستش ــب، بدأت املؤسس ــن اخلطي اب

ــاع املدني  ــا الدف ــتجيب لوصاي ــر وتس باخلط

ــيقاً عالياً وجلاناً مشتركة بني  وأن هناك تنس

الدفاع املدني ووزارات ودوائر الدولة ملساعدتها 

في جتاوز ما موجود من مالحظات.

بغداد /
ــمولة  ــادي ، الفئات املش ــس اخلدمة االحت ــف مجل كش
ــة املعنية في  ــدد اجله ــة، فيما ح ــي املوازن ــني ف بالتعي
ــس اجمللس محمود التميمي  ــذ القرار ٣١٥. وقال رئي تنفي
ــمل فئة االطباء  ــص قانون املوازنة كان واضحاً وش ، إن ن
ــم ٦ إضافة الى  ــمولني بقانون رق ــن الصحية املش وامله
ــل، موضحاً  ــا واخلريجني االوائ ــهادات العلي حملة الش
ــنوات وأكثر  ــن ٥ س ــاب العقود م ــني اصح ــة تعي أن آلي
ــون وأبرز عواملها  ــة التي نص عليها القان هي ذات اآللي
ــار اخلدمة وتوفر الدرجة التي يتم التثبيت من خالل  معي
ــة الوظيفية  ــرة.وأكد أن الدرج ــة مباش ــوزارة أو الهيئ ال
ــاً الى أن ذلك  ــة، الفت ــر من نفس الدائرة او املؤسس تتوف
يشمل جميع املؤسسات احلكومية سواء كانت وزارات 
ــات محكومة بقانون  ــع أن قضية التعيين او هيئات.وتاب
ــل او حملة  ــني اخلريجني االوائ ــاً أن تعي ــة، مضيف املوازن
الشهادات يحدد من خالل نسب التوظيف والتي تدخل 
ــب النسب القانونية. وبني  ضمن برنامج التوظيف حس
التميمي أن قانون املوازنة أوقف جميع التعاقدات سواء 
ــر املتقاعدين.ولفت رئيس مجلس  ــع املتقاعدين أو غي م
ــس الوزراء، وهو  ــرار ٣١٥ صادر عن مجل ــة الى أن ق اخلدم
ــذا القرار  ــم آلية العمل به ــرارات األخيرة ونظ ــد الق أح
ــاً أن املعني بتنفيذ  ــمولني، مبين ــص رواتب للمش وخص

هذا القرار بالدرجة االولى هي وزارة املالية فقط.

ــبت، صرف رواتب  ــرف الرافدين، امس الس ــن مص اعل
ــن  ــدد م ــداد وع ــي بغ ــة ف ــات التربي ــي مديري موظف
ــرف ، انه  ــي للمص ــب اإلعالم ــال املكت احملافظات.وق
ــة بعد وصول  ــي مديريات التربي ــع رواتب موظف مت دف
اشعارات الصكوك اخلاصة بهم. وأضاف أن الصرف مت 
ــق أدوات الدفع االلكتروني وبإمكان املوظفني  عن طري
ــدون فيه من  ــكان يتواج ــن أي م ــتالم رواتبهم م اس
ــداد واحملافظات او  ــي بغ ــرة ف ــبكة فروعنا املنتش ش

منافذ الصرف اخلاصة.

بغداد /

بغداد /

ــود تهريب للقاحات  ــت خلية األزمة النيابية، وج نف
املضادة لفيروس كورونا إلى خارج العراق. وقال عضو 
ــمية مت  ــوي، للوكالة الرس اخللية النائب جواد املوس
ــبوع املنصرم تدقيق املوضوع وزيارة وزارة  خالل األس
ــة بإعطاء اللقاح، ومت  الصحة لبعض املنافذ اخلاص
ــب  ــب الرابط اإللكتروني وحس تدقيق اآللية بحس
التسجيل في املراكز، حيث تبني بأنه ال يوجد هناك 
ــة اللقاح. وأكد،  ــريب او تهريب للقاح أو لبطاق تس
ــعبية حتى من  ــى ضرورة أن تكون هناك رقابة ش عل
ــاً بالقول نحن على  ــي هذا املوضوع، خامت املواطن ف
ــأي معلومة تأتي  ــتعداد كامل بالتحقق منه وب اس
من قبل أي مواطن، ونتمنى ان تكون دقيقة للتحقق 

منها.

 
ــي  ــبت، مروج ــس الس ــة، ام ــذرت وزارة الداخلي ح
ــر منصات  ــي عب ــقيط االلكترون ــض والتس التحري
ــم وزارة  ــدث باس ــال املتح ــل االجتماعي.وق التواص
ــة  ــا ، إن وزارة الداخلي ــد احملن ــواء خال ــة الل الداخلي
ــبكات التواصل االجتماعي  ــتخدمي ش حذرت مس
واملدونني من مغبة استخدام املواقع بقصد الترويج 
ــض على  ــات والتحري ــارة الكراهي ــات وإث للممنوع
ــخاصاً أو أحزاباً  ــات أو أش ــف إن كانت مؤسس العن
ــواء كان  ،وكل هذه األمور يعاقب عليها القانون ،س
األمر يتعلق باالنتخابات أو غيرها .وأشار الى أن وزارة 
ــا اجلهة التي تنفذ القانون فهي  الداخلية باعتباره
ترصد جميع اخلروقات من خالل الشكاوى عن طريق 
ــخاص أو من دون شكوى من خالل رصد الدوائر  األش
االستخباراتية أو محاربة اجلرمية أو أي نشاطات من 
هذا النوع ،ونقوم باتخاذ اإلجراءات الفورية .وأضاف 
احملنا أن العقوبات مختلفة بحسب جسامة الضرر 
ــب خطورة التهديد ونوعه ،ألن  ــببه وبحس الذي س

هناك ابتزازاً ،وهناك تسقيط وغيره.

 

ــرة اللواء  ــد عمليات البص أعلن قائ
ــل  ــف، ح ــدام مدن ــرم ص ــن أك الرك
ــائري، واعتقال جتار  ــزاع عش أقدم ن
ــي احملافظة.وقال مدنف  ــدرات ف مخ
ــالل  ــن خ وم ــة  األمني ــوات  الق إن   ،
ــتخبارية متكنت من  املعلومات االس
إلقاء القبض على مطلوبني بتجارة 
ــيبة وأبو  ــي مناطق الس ــدرات ف اخمل

اخلصيب، مشيراً إلى أنه بجهود أبناء 
احملافظة متكنا من حل نزاع عشائري 
ــنة ويعتبر  ــرين س دام ألكثر من عش
ــي البصرة. ــائري ف ــزاع عش ــدم ن اق
وأشار إلى أن قيادة العمليات أصدرت 
ــتعدادات  أوامرها وأنهت جميع االس
الدينية  ــبات  األمنية األحياء املناس
خالل شهر رمضان املبارك خصوصا 
ــهاد اإلمام علي علية  جرح واستش
ــوات األمنية  ــاً أن الق ــالم، مبين الس

ــة الصحة  ــذه جلن ــرار تتخ ــع أي ق م
ــرض حظر  ــالمة في عملية ف والس
ــن قاطع  ــه ضم ــن عدم ــول م التج
املسؤولية خالل الفترة املقبلة.وأكد 
ــتمرة  مدنف، أن القوات األمنية مس
ــة  األجنبي ــة  العمال ــاردة  مط ــي  ف
اخملالفة لقانون اإلقامة وقانون العمل 
العراقي وذلك للحد من انتشار هذه 
ــباب البصري  الظاهرة وإنصاف الش

إليجاد فرص العمل في احملافظة.

اكد النائب عن ائتالف عراقيون علي البديري ، 
ان  موظفي االجور اليومية والعقود من عمال 
النظافة في البلديات يتعرضون الى التهميش 
ــة  ــن الدرج ــني م ــم كمواطن ــل معه والتعام
ــة من خالل تقليل أجورهم وعدم النظر  الثالث
في معاناتهم، داعيا رئيس مجلس الوزراء الى 
ــاكلهم  ــكيل جلنة حكومية تعالج مش تش
وفقا للقوانني والقرارات النافذة.وقال البديري 
ــود من  ــة والعق ــور اليومي ــي االج ، ان موظف
ــات يتعرضون الى  ــي البلدي ــال النظافة ف عم
ــم كمواطنني من  ــش والتعامل معه التهمي
ــل اجورهم في  ــم تقلي ــة ويت ــة الثالث الدرج
ــل بعيدة كل البعد عن روح  نظرة دونية وجتاه
ــا ان عامل التنظيف راتبه في  املواطنة ، مبين
ــب اي موظف  ــم يفوق رات ــع بلدان العال جمي
ــل أبناء هذه  ــن تقدير دور واهمية عم كجزء م
ــريحة في اجملتمعات.واضاف البديري، انه  الش
ــة او حزب  ــد اي جه ــديد لم جن ــف الش لالس
ــريحة  ــا او حترك من اجل انصاف هذه الش دع
ــا الى  ــم، الفت ــة بحقوقه ــة واملطالب املظلوم
ــط  ــي محافظات وس ــة ف ــات البلدي ان مديري
ــم بغية  ــوا بغلق دوائره ــراق قام ــوب الع وجن
ــس الوزراء  ــس مجل ــم الى رئي ــال صوته ايص
ــم وانصافهم، على اعتبار  للنظر الى وضعه
ــون املوازنة  ــه مت تثبيت حقوقهم ضمن قان ان
استكماال الجراءات قرار ٣١٥ في حفظ حقوق 
و رواتب العقود و موظفي االجور اليومية.ودعا 
البديري، رئيس مجلس الوزراء، الى النظر بعني 
ــكيل جلنة  ــريحة وتش ــة الى تلك الش االبوي
ــة رواتبهم  ــم ومعاجلة قضي ــة وضعه ملتابع

وفقا للقوانني والقرارات النافذة.
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حرائق العراق
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ــق العراق اليوم  ــع الكاظمي ينطل وتاب
ــاء وحرص على  ــة إعمار وبن نحو حرك
واخلارجي،  ــي  الداخل ــتثمار  االس دعم 
ــو العامل  ــوة احملركة لهذا كله ه والق
العراقي الذي سيبنى البلد بسواعده 

ــاد في  ــني، أن مكافحة الفس اخليرة.وب
ــتثمارية محط اهتمام  املشاريع االس
واولوية لهذه احلكومة، اتخذنا العديد 
من االجراءات وماضون باملزيد، من اجل 
ــا علينا  ــاره، موضح ــا واعم ــاء بلدن بن

ــي  ــل العراق ــم للعام ــدمي كل الدع تق
ــة لعمله،  ــليمة وآمن ــاد بيئة س وايج
ــرته.وقال الكاظمي  ــاة كرمية ألس وحي
ــبق ان وجهنا وزارة العمل والشؤون  س
ــر  تطوي ــى  عل ــل  بالعم ــة  االجتماعي

البيئة القانونية واالجتماعية للعامل 
ــى تطوير  ــل حاليا عل ــي، ونعم العراق
ــي والتقاعد  ــون الضمان االجتماع قان
ــل العراقي.  ــدمي ضمان أكبر للعام لتق
ــى حماية  ــة، عل ــد رئيس احلكوم وأك

حقوق العاملني في القطاع اخلاص من 
اجل بيئة عادلة تخلق فرصا متساوية 
ومناسبة، تعويلنا على القطاع اخلاص 
ــا حماية العاملني  وازدهاره يعني ايض

فيه.

ــن وزير  ــة أعل ــورات األمني ــي التط وف
ــليمان صويلو،  ــة التركي، س الداخلي
عن عزم بالده إنشاء قاعدة عسكرية 
ــمالي  ــي منطقة ميتينا ش ــة ف تركي
ــى أهمية املنطقة  ــيرًا إل العراق، مش
ــذي  ــر ال ــال الوزي ــبة لبالده.وق بالنس
ــات حول العمليات  ا معلوم قدم أيضً
األخيرة ضد حزب العمال الكردستاني 

شمالي العراق، إن العمليات شمالي 
ــة ميتينا  ــتمر. منطق ــراق ستس الع
مكان مهم، كما هو احلال في سوريا، 
ــيطر  ــا وسنس ــدة هن ــنقيم قاع س
ــذه املنطقة هي  ــة، فه ــى املنطق عل
ــوف  خط العبور إلى جبال قنديل وس
نبقي هذا اخلط حتت السيطرة، وفقا 
ــائل إعالم تركية. في وقت شدد  لوس

ــتان،  ــم كردس ــة إقلي ــس حكوم رئي
ــبت، على  ــرور بارزاني، امس الس مس
ــي في  ــف الدول ــاء التحال ــرورة بق ض
ــف بالغ،  ــال بارزاني، بأس ــراق. وق الع
ــس االول كوكبة  ــهد ليلة أم اُستش
ــمركة وأصيب  من أبطال قوات البيش
ــن إرهابيو  ــد أن ش ــرون بجروح بع آخ
ــة على مواقع  ــش هجمات إرهابي داع

ــمركة األبطال في حدود بردي  البيش
ــت الذي  ــي الوق ــري، وف ــون كوب - آلت
ــهداء،  ــنا أوالً وذوي الش ــزي أنفس نع
ــأل اهللا تعالى أن ميّن على جرحانا  نس
بالشفاء العاجل. من جانب اخر أعلن 
أحمد الصحاف، املتحدث باسم وزارة 
ــبت،  ــة، امس الس ــة العراقي اخلارجي
ــيلتقي  س ــني  حس ــؤاد  ف ــر  الوزي أن 
ــني ،  ــد االثن ــوم غ ــكان ي ــا الفاتي باب
ــا. وقال  ــة اإليطالية روم في العاصم
ــيا عراقيا  الصحاف إن وفدا دبلوماس
ــني،  ــة وزير اخلارجية فؤاد حس برئاس
ــى العاصمة  ــس إل ــاح ام ــه صب توج
ــد جولة لقاءات  ــة روما، لعق اإليطالي
ــؤولني  املس ــع  م ــة  مهم ــوارات  وح
ــي  ــكان، وف ــة الفاتي ــي دول ــاك، ف هن
ــاف الصحاف،  ــة اإليطالية.وأض الدول
ــيلتقي  ــر اخلارجية العراقي س أن وزي
ــه  مع ــيبحث  وس ــكان،  الفاتي ــا  باب
ــرة للعراق. في  مخرجات زيارته األخي
ــفير االيراني لدى بغداد  وقت عد الس
ــارة املرتقبة لوزير  ــجدي الزي ايرج مس
الكهرباء العراقي الى ايران تصب في 
سياق تنمية التعاون بني البلدين في 
ــداد  ــراع في س ــاع الطاقة واالس قط
ــب ایرج  ــذا البلد.وكت ــتحقات ه مس

ــا على  ــدة اورده ــي تغري ــجدي ف مس
حسابه الشخصي في موقع تويتر إن 
وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش 
ــون االيام املقبلة  الى طهران في غض
ــز التعاون بني  ــياق تعزي ــب في س تص
ــيما وان هذه الزيارة  ايران والعراق الس
ــه العراق  ــعر في ــت يش ــي في وق تأت
ــد الكهرباء.  ــة الى تولي بحاجة ماس
ــا ، قال  ــورات االمنية ايض ــي التط وف
ــات  ــادة العملي ــم قي ــدث باس املتح
ــني اخلفاجي  ــواء حتس ــتركة الل املش
في حديث صحفي إن القوات األمنية 
ــعبي ووزارة  ــد الش وبجهود من احلش
ــرت  ــاع ووزارة املوارد املائية، باش الدف
حفر خندق مع احلدود السورية بعمق 
ــاً أنه مت  ــرض ٣ أمتار، مبين ــار وع ٣ أمت
ــائكة وعمل سدات  ــالك ش وضع أس
ــرات حرارية على  ــة ونصب كامي ترابي
ــك يهدف  ــاف أن ذل ــدود أيضاً.وأض احل
الى غلق بعض الثغرات األمنية ومنع 
تسلل عصابات داعش بعد نشاطها 
في مناطق شمال شرق سوريا، معرباً 
عن أمله بانتهاء العمل باخلندق خالل 
شهرين. وأكد اخلفاجي، أن هذا اخلندق 
ــيمنع تسلل أي إرهابي  مهم جداً وس

عبر احلدود العراقية السورية.



ــوزا صعبا  ــزوراء ف ــق فريق ال حق
على أمانة بغداد ١-٠، في ملعب 
ــعب الدولي، حلساب اجلولة  الش

٢٩ من الدوري املمتاز. 
ــيطرة التامة  ــم الس ــزوراء رغ ال
ــى  ــه عل ــاراة ومحاوالت ــى املب عل
ــق في ترجمة  ــى لكنه أخف املرم
ــة ٣٥، حني  ــه، حتى الدقيق فرص
سجل حسني علي هدف التقدم 
من ركلة جزاء احتسبها احلكم 

زيد ثامر.
ــني  الفريق ــاوالت  مح ــم  ورغ
للتسجيل إال أن النتيجة بقيت 

على حالها.
 ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة 
ــز الثاني، فيما جتمد  ٥٥ في املرك
ــة بغداد عند النقطة  رصيد أمان

٣٩ في املركز الثامن.

 تعادل إيجابي 
ــف فريق  ــاراة أخرى خط وفي مب
القاسم نقطة مهمة من تعادله 
ــدف ملثله،  ــط البصرة به مع نف
ــن اجلولة  ــب الفيحاء، ضم مبلع

نفسها.
ــيطرة  ــان الس الفريق ــم   تقاس
ــرض نفط  ــاراة حيث ف ــى املب عل
ــوط  ــرة أفضليته في الش البص
األول وتقدم في الدقيقة ٢٥، عن 
طريق بنيامني أكور، وفي الشوط 
ــم النتيجة  ــي عادل القاس الثان
ــن  ــد حتس ــة ٧٧ بع ــي الدقيق ف

واضح في األداء.
وسجل القاسم هدفه من ركلة 

جزاء عبر الالعب أحمد نعيم.
ــرة رصيده إلى  ــط البص ورفع نف
ــز ١، بينما  ــة ٣٥ في املرك النقط
ــى ٢٦  ــده إل ــم رصي ــع القاس رف

نقطة في املركز ١٨. 

ــابقات في االحتاد العراقي لكرة القدم، مواعيد  حددت جلنة املس
ــرطة والقوة  املباريات املؤجلة في الدوري بعد انتهاء مهمة الش
ــيا.وحددت اللجنة يوم االثنني املقبل  اجلوية في دوري أبطال آس
ــعب  ــة والديوانية، على ملعب الش ــوة اجلوي ــدا ملباراة الق موع
ــرطة ونفط  ــتكون مباراة الش واملؤجلة من اجلولة ٢٧. بينما س
ــعب املؤجلة  ــى ملعب الش ــاء املقبل، عل ــوم الثالث ــان، ي ميس
ــل موعدا إلقامة  ــوم اجلمعة املقب ــة ٢٨. كما حددت ي ــن اجلول م
ــة ٢٩، ولقاء القوة  ــرطة املؤجلة من اجلول مواجهة الكرخ والش
ــار إلى أن  ــل من اجلولة ٢٨.يش ــط في املؤج ــة ونفط الوس اجلوي

القوة اجلوية يتصدر الدوري العراقي املمتاز برصيد ٥٩ نقطة.

الزوراء يعرب بغداد.. والقاسم 
يتعادل مع نفط البصرة

مدرب نفط البصرة: 
اِّـباريات اِّـتبقية من الدوري 

العراقي معقدة

نيمار يزين قائمة سان جريمان ِّـباراة النس

سان جريمان يرد على طلب البورتا

جوتا يؤيد انتقادات كلوب

ــي  العراق ــرطة  الش ــق  فري ودع 
ــيا  آس ــال  أبط دوري  ــة  بطول
ــارة أمام استقالل طهران  بخس
دور  ــام  خت ــي  ف   ،٠-١ ــي  اإليران

اجملموعات
ويحتل الشرطة املركز األخير في 
اجملموعة الثانية برصيد ٣ نقاط 
ــتقالل  فقط، بينما يتصدر االس
ــد ١١ نقطة، يليه الدحيل  برصي
ــعودي  ــري ثم األهلي الس القط

ولكل منهما ٨ نقاط.
وتعد هذه اخلسارة هي اخلامسة 
للشرطة في اجملموعة، ولم يفز 
ــي  ــل ٢-١ ف ــى الدحي ــوى عل س

اجلولة املاضية.
ــجل هدف استقالل طهران  وس
ــيخ دياباتي  ــد الالعب ش الوحي

في الدقيقة ١٤ من ركلة جزاء.
هجمات سريعة

ــاراة  ــران املب ــتقالل طه ــدأ اس ب
ــا  أضاعه ــريعة،  س ــة  بهجم

ــي، ثم رد  ــيخ ديابات ــب ش الالع
عليه العب الشرطة مازن فياض 
الذي سدد الكرة وأبعدها حارس 

مرمى الفريق اإليراني.
وسجل االستقالل هدف التقدم 

ــة ١٤ من ركلة جزاء،  في الدقيق
ــب  ــاع الالع ــي، وأض ــر ديابات عب
ــة في  ــزاء ثاني ــة ج ــه ركل نفس

الدقيقة ٢٠.
في املقابل أضاع العبو الشرطة 

فرصا عدة واعدة، منها تسديدة 
ــرى بأقدام  ــف، وأخ فهد اليوس
ــق  الفري ــع  ليضي داود  ــد  محم
التعديل قبل  ــة  ــي فرص العراق

نهاية الشوط األول.

ــاول  ح ــي  الثان ــوط  الش ــي  وف
الشرطة العودة للمباراة، فسدد 
ــرت بجوار  ــد عطوان كرة م أمج
ــم كرة  القائم، ومرر محمد قاس
جميلة حملمد داود سددها األخير 

فاصطدمت باملدافع وحتولت إلى 
الركنية.

ــتقالل مهدي  ــدر العب االس وأه
قائدي أخطر الفرص، حيث تألق 

أمامه احلارس أحمد باسل.
استنزاف بدني

ــرطة  الش ــدا  ب ــت  الوق ــرور  مب
ــي املقابل جلأ  ــدا بدنيا، وف مجه
ــران إلجراء  ــتقالل طه مدرب اس
ــوط  ــرات مبكرة من الش ٣ تغيي
ــعيد  ــرك س ــي بعد أن أش الثان
مهري وبابك مرادي وأميير أرسالن 
بدال من داريوش شاجايان وأراش 
ــي، فأنعش  ــيخ ديابات ــا وش رض

فريقه.
ــرى  ــرطة فأج الش ــدرب  ــا م أم
ــن فقط وفي وقت متأخر  تغييري
ــرك جاسم  من املباراة حيث أش
ــدال من  ــار غالب ب ــد وعم محم

مازن فياض وأمجد عطوان.
ــى  فأنه ــالت  التبدي ــت  وتواصل
ــي تغييراته في  ــتقالل باق االس

الدقائق العشرة األخيرة.
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مزهر كاظم اِّـحمداوي

*(الفلوس اجتيب العروس.!) مثل شعبي عراقي يدل بوضوح على 
ــك الى االهداف  ــات و الرغبات ويصل ب ــال يحقق الطموح ان امل
ــحابات احالم  ــذه الرغبات مجرد س ــه تبقى ه ــودة وبدون املنش
ــواء, ال تقدم وال تؤخر  ــني على حد س ــر على النائمني واليقظ مت
ــوة  ــيئا,امنا كل ما فيها هو بضع حلظات من النش ــن احلال ش م
ــذ وقت رصدت عيني  ــى خارطة الواقع.. من ــل غيرموجود عل وام
ــا) جعلني اتعاطف  ــال في حينه ــم اصب اخلبر في مق خبرا (ل
ــب منهم وال نقدر  ــاكني الذين نطل مع رياضتنا ورياضيينا املس
ــم ونحثهم على  ــم  معدودة..) وندعوه ــدم لهم اال (..دراه ان نق
ــز عن توفير اجواء  ــا نرغب ونحب من نتائج فيما نعج حتقيق م
النجاح واالعداد الذي يؤدي الى النتائج التي نبتغيها .هذا على 
ــي تنتظر رحمة  ــات الرياضية احلكومية الت ــتوى املؤسس مس
ــام والتي تترنح بني,  ــنوية كل ع التخصيصات من املوازنة الس
ــال, مذ كان للعراق  ــر احل املد واجلز واملنة والفضل والرخاء وعس
ــود و الدهور. اما  ــر العصور وتعاقب العه ــة وميزانية على م دول
على مستوى اغنياء البلد واثرياءه ,فلم نرى منهم هبة او منحة 
او ما تيسر من مال من ميزانياتهم الشخصية التي  لو اجتمع 
ــات احلكومة في,  ــا لتناطحت مع ميزاني عددا منهم واحصوه
ــا او يزيد .لم نرى  ــروف, او اقتربت من ربعه ــض االحيان والظ بع
منهم دعما ماديا للرياضة عندما تتعرض خزينة الدولة للخواء 
ــمع ونشاهد كيف ان  ,وحتى في حاالت الرخاء, مثلما نقرأ ونس
ــي ميدان الرياضة   ــتثمرون جزء من ثرواتهم ف ــاء العالم يس اثري
ــا اوال ,مع حقهم في الربح  ــم من لم يجعل الثراء هدف ي ومنه
ــاة ومنها  ــي كافة ميادين احلي ــي تقدمت ف ــدول الت والدعاية.ال
ــوال فيها بصمات,اال  ــة كان لالثرياء واصحاب رؤوس االم الرياض
اثرياء واغنياء العراق لم يلعبوا دورا ايجابيا في تشجيع الرياضة 
ــاهمة باالنفاق في اعداد بعض االلعاب الرياضية التي  عبر املس
حتتاج الى مال ال تستطيع املؤسسة الرياضية توفيره في كثير 
ــادة ازمات مالية  ــة ان العراق نائم على وس ــن االحيان ,وخاص م

مستمرة.
* واالن فلنقرأ اخلبر معا:_(  في دوري سعودي سابق أهدى رجل 
أعمال سعودي لنجم نادي الهالل محمد الشلهوب سيارة من 
نوع «مرسيدس»، بعد أن كان وراء التمريرة احلاسمة التي أهدت 
الفريق الفوز أمام الغرمي النصر).وذكرت مصادر صحفية سعودية 
أن صقر عتيبة رجل األعمال املعروف أهدى العبي الهالل ٣٠ ألف 
ــال لكل واحد (حوالي ٧ آالف أورو) منهم واملدرب ١٥٠ ألف ريال  ري
ــيارة الفاخرة لـ الشلهوب مادام  (٣٥ ألف أورو)، لكنه أضاف الس
ــق، ولم يكتف  ــي الفوز احملق ــب الفضل األكبر ف ــه كان صاح أن
ــب كامل لكل موظفيه  ــهر رات هذا الثري بذلك، حيث صرف ش
ــات التي ميلكها في اململكة، وهذا تعبيرا عن  مبختلف املؤسس
ــق االنتصار على  ــن «الزعيم» من حتقي ــعادته البالغة بتمك س

حساب «العاملي».)..
ــذه اللحظات من  ــم اخرج بعد في ه ــا دمت ل ــى اخلبر,وم * انته
ــمع  عالم االحالم والتمنيات (التي ال اجتيب عروس ) امتنى ان اس
ــرأ وارى واملس واجد بضعة اغنياء عراقيني مثل رجل االعمال  واق
ــني وميدونهم باملال  ــى الرياضة والرياضي ــعودي يلتفتون ال الس
ــوالت الكبرى  ــى البط ــن رياضينا ال ــداد عدد م ــدون باع ويتعه
ــيوية او الدولية.اليس  بيننا  ــاب االوملبية او الدورات االس كااللع

رجال اثرياء!؟
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أبدى عماد عودة، مدرب نفط 
ــرة، ، رضاه عن التعادل  البص
ــي  ف ــم،  القاس ــام  أم  (١-١)
اجلولة ٢٩ من الدوري العراقي 

املمتاز.
ــي تصريحات  ــودة ف ــال ع وق
ــووورة»: «نقطة  خاصة لـ»ك
التعادل لم تكن سيئة لعدة 
ــا دخل  ــارات، أوال فريقن اعتب
املباراة وهو فائز في اجلولتني 

املاضيتني».
وزاد: «بالتالي متوقع أن يكون 
ــبي بعد  ــوط نس ــاك هب هن
ــي املباراتني  ــد الكبير ف اجله
املاضيتني، والسبب اآلخر أن 
باندفاع كبير  القاسم دخل 

ألنه مهدد بالهبوط وبالتالي 
ــاط لتأمني  ــن النق يبحث ع
ــي الالئحة». وأردف:  وضعه ف
ــات  املباري ــة  صعوب ــدرك  «ن
ــدوري، هناك  ــة من ال املتبقي
فرق ستقاتل من أجل النقاط 
الدوري،  ــي  ف لتأمني وضعها 
ــس على املقاعد  وأخرى تناف
ــيوية واللقب، وبالتالي  اآلس
ــة  ــة صعب ــات املتبقي املباري
البصرة  ــط  «نف وأمت:  ــدا».  ج
متكن من تأمني استمراره في 
ــاز، لكن هدفنا  ــدوري املمت ال
في املباريات املتبقية التقدم 
ــب وطموحنا  ــة الترتي بالئح
ــق  ــز يلي ــى مرك ــول إل الوص

بنفط البصرة».

ــو جوتا العب ليفربول،  أيد ديوج
ــن املدير  ــادات املوجهة م االنتق
ــوب، للفريق،  ــي يورجن كل الفن
ــج الذي  ــط النتائ ــي ظل تخب ف

يالزم الريدز في اآلونة األخيرة.
ــتويات  مس ــول  ليفرب ــدم  ويق
ــم،  ضعيفة منذ منتصف املوس
ــه بالنتيجة خالل  ــدر تقدم وأه
آخر مباراتني له ضد ليدز يونايتد 
ثم أمام نيوكاسل، فسقط في 
ــا، ليهدد  ــادل أمامهم ــخ التع ف
ــق لدوري  ــل الفري ــة تأه إمكاني

األبطال في املوسم املقبل.
 وتنتظر ليفربول موقعة مهمة 
ــي  ــد ف ــتر يونايت ــام مانشس أم
ــدوري اإلجنليزي  اجلولة ٣٤ من ال
ــد، ويعتقد  ــاء األح ــاز مس املمت
ــم  عليه ــالءه  وزم ــه  أن ــا  جوت
ــن فيما يتعلق باحلفاظ  التحس

على التقدم.
ــات  تصريح ــي  ف ــا  ــال جوت وق  
للموقع الرسمي لنادي ليفربول: 
ــأن التعادل  ــا ب ــعرنا جميع «ش
ــل)  كان كالهزمية (أمام نيوكاس
ــي، لكني  ــدث هنا عن نفس وأحت
أعتقد أنه الشعور ذاته بالنسبة 

للجميع أيضا». 
وأضاف: «على سبيل املثال، آخر 
ــا متقدمني بنتيجة  مباراتني كن
١-٠ في الشوط األول، متاما كما 
ــام وولفرهامبتون، لكن  حدث أم

ــا فائزين  ــو أننا خرجن ــارق ه الف
أمام األخير».

وتابع: «في هاتني املباراتني (ليدز 
ونيوكاسل) اهتزت شباكنا، لم 
ــكل جيد في الشوط  نلعب بش
ــيء يكون  الثاني، ومن ثم كل ش

سيئا». 
ــث  ــي الثل ــن ف وأردف: «اآلن نح
األخير من املوسم والنتائج هي 
األمر األهم، لذلك يجب أن نكون 
ــوط الثاني ألننا  فعالني في الش

نحتاج النتائج».

خسر فريق القوة اجلوية أمام 
باختكور األوزبكي بهدف دون 
ــة  ــي اجلولة السادس رد، ، ف
لدوري  الثانية  ــة  اجملموع من 

أبطال آسيا.
ــا  بوالتخوج ــجل  وس
املباراة  ــدف  خولدورخنوف ه
ــة ٧٩،  ــي الدقيق ــد ف الوحي
ليرفع باختكور رصيده إلى ٧ 
نقاط في املركز الثالث، فيما 
جتمد رصيد القوة اجلوية عند 

نقطتني في املركز الرابع.
األول  ــوط  الش ــن  يك ــم  ل
ــث  ــوح، حي الطم ــتوى  مبس
ــوة اجلوية  ــب الق ــاول الع ح
ــديدة  بتس ــن  محس ــي  عل
ــت كرة  ــا عل ــة، بينم ضعيف

تورجونباييف العارضة.
وافتتح القوة اجلوية الشوط 
ــدة كاد  ــي بهجمة واع الثان
همام طارق أن يسجل منها 
لوال أن كرته ردتها العارضة، 

ــعيد  ــامح س فيما حاول س
العارضة،  من تسديدة علت 
ــية متكن  ــروف برأس ورد تيمي

منها احلارس.
ــجل باختكور هدفا في  وس
ــم  ــن احلك ــة ٧٦، لك الدقيق

ألغاه بداعي التسلل.
ــط،  فق ــق  دقائ  ٣ ــب  وعق
ــي افتتاح  ــح باختاكور ف جن
ــل  ــا أرس ــجيل، عندم التس
ــوف كرة عرضية  ديور خوملات

عالية من ركلة حرة مباشرة 
ــروف  ــيرزود تيمي ــا ش له حوّ
ــه ارتدت من يد احلارس  برأس
ــل إلى  ــل أن تص ــح، قب صال
ــع  ــذي وض ــوف ال خولدورخن

الكرة داخل الشباك.
ــني جبار تعديل  وحاول حس
ــه  كرت ــن  لك ــة،  النتيج

اصطدمت باملدافع.
ــدف التعديل،  ــن ه وبحثا ع
أجرى مدرب القوة اجلوية أيوب 
أوديشو عددا من التغييرات، 
ــد راضي  ــرك أمج ــث أش حي
بدال من جيفرسون، وحسني 
ــريف عبد  ــدال من ش جبار ب
ــيف رشيد بدال  الكاظم، وس

من علي محسن.
وحاول أمجد راضي بكرة مرت 
بجوار القائم، وكاد باختكور 
ــف النتيجة عندما  أن يضاع
ــل  إيبروخيمخلي ــتلم  اس
ــة  ــرة عرضي ــيف ك يولدوش
تقنة، سددها قوية بقدمه  مُ
ــن القائم  ــرى ارتدت م اليس

األيسر في الدقيقة ٨٨.

ــيو  ماوريس ــي  األرجنتين ــن  أعل
ــان  ــدرب باريس س ــو، م بوكيتين
ــه ملباراة  ــة فريق ــان، قائم جيرم
ــن الدوري  ــي اجلولة ٣٥ م النس ف

الفرنسي.
ــو  ــارات بوكيتين ــهدت اختي وش
ــات،  ــوان بيرن ــن: خ ــاب كل م غي
ــاندرو  وأليس ــي،  مباب ــان  وكيلي

فلورينزي ولياندرو باريديس. 

وجاءت قائمة باريس، كاآلتي:
ــو - دي ماريا  ــا - ديال ــر - داجب باك
ــا -  ــي - جاي ــلر - فرانش - دراكس
ــكاردي - كني - كيرير -  هيريرا - إي
كيمبيمبي - كورزاوا - ماركينيوس 
ــاس - نيمار - بيريرا - رافينيا  - ناف

- ريكو - سارابيا - فيراتي.
ــل  ــان يحت ــان جيرم ــر أن س يذك
ــدول ترتيب  ــي في ج ــز الثان املرك
 ٧٢ ــد  برصي ــي  الفرنس ــدوري  ال

نقطة.

ــا رئيس  ــوان البورت ــعى خ يس
ــم الفريق  ــلونة، وراء ترمي برش
القوية  الصفقات  بالعديد من 
ــني  خالل الفترة املقبلة، لتدش
ــى رأس  ــدة له عل ــة جدي مرحل

النادي الكتالوني.
ــات التي  ــن الصفق ــن ضم وم
ــادة  ــا، إع ــا إبرامه ــل البورت يأم
ــيلفا إلى  البرازيلي نيمار دا س
ــرى؛ حيث  ــو مرة أخ الكامب ن
أجرى االتصاالت األولى من أجل 
ــان  ــد مع جنم باريس س التعاق

جيرمان.
ــد نيمار مع باريس  وينتهي عق

ــم يوافق  ــف ٢٠٢٢، ول ــي صي ف
الالعب البرازيلي على التجديد 
ــة  ــت صحيف وقال اآلن.  ــى  حت
اإلسبانية،  ديبورتيفو»  «موندو 
ــور على  ــاود الظه ــار ع إن نيم
ــلونة، وبات الهدف  طاولة برش
ــن  ــي، م ــادي الكتالون األول للن
ــارت  وأش الفريق.  ــة  تقوي أجل 

ــدأ بالفعل آلية  إلى أن البورتا ب
ــع الالعب البرازيلي،  التوقيع م
ا للعودة  ــتعدً الذي ال يزال مس

إلى كامب نو.
ــرى  أج ــا  البورت أن  ــت  وأوضح
ــان  ــع س ــى م ــاالت األول االتص
ــار، لكن الرد  جيرمان حول نيم

جاء سلبيًا.
ــلونة يعتبر  ولفتت إلى أن برش
ــق،  للتطبي ــة  قابل ــة  الصفق
ــود إلى  ــن أن يع ــار ميك وأن نيم
ــل  أق ــم  رق ــل  مقاب ــا  البارس
ــان في  ــان جيرم ــه س مما طلب
ــابقة، ألن عقد  املفاوضات الس
ــي ينتهي في  ــب البرازيل الالع

عام ٢٠٢٢.

Ô”aä»€a@âÎÜ€a@p˝u˚fl@ÜÓ«aÏfl@ÜÌÜ§

 وكاالت / 

 وكاالت / 



طهران / وكاالت / البينة الجديدة
ــار احملافظني إلى  ــواب في تي ــا أعضاء ون دع
محاكمة وزير اخلارجية محمد جواد ظريف 
ــجيل صوتي حلوار  ــريب تس وعزله بعد تس
ــي  ــري كان ينتقد فيه النظام السياس س
وتأثير احلرس الثوري اإليراني في السياسة 
ــق القدس  ــد فيل ــالت قائ ــة وتدخ اخلارجي
السابق اجلنرال قاسم سليماني الذي قتل 
ــع ٢٠٢٠ في غارة أميركية ببغداد،  في مطل
ــاق النووي للعام ٢٠١٥. جلهة تقويض االتف
ــران بينما  ــددين في إي ــوة املتش ــي دع وتأت
ــي األميركي  ــن القوم ــار األم ــال مستش ق
ــاق  االتف ــات  محادث إن  ــوليفان  س ــك  جي
ــي فيينا «في  ــووي اإليراني التي جتري ف الن
ــارة  ــر واضحة»، في أحدث إش ــة غي منطق
ــات قد تقوض  ــى وجود صعوب أميركية عل
ــي  أحد مهندس ــف  ــر ظري احملادثات.ويعتب
االتفاق النووي للعام ٢٠١٥ وأبرز شخصية 
ــاق املعروف بـ»خطة  ــة رتبت لالتف اصالحي

ــنوات  ــذي أنهى س ــتركة» ال ــل املش العم
ــل تقييد  ــران مقاب ــات على إي ــن العقوب م
ــل منه  ــل أن يتحل ــووي قب ــا الن برنامجه
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب في 
ايار ٢٠١٨ واعادة فرض عقوبات قاسية على 
ــددين في غيران  طهران.  وأوردت دعوة املتش
ــة أنباء الطلبة  ــة وعزل ظريف وكال حملاكم
ــنا) نقال عن عضو من اللجنة  اإليرانية (اس
ــالل املقابلة التي  ــة البرملانية.وخ التنفيذي
ــن  ــاري الرئيس حس ــا أحد مستش أجراه
ــة، انتقد ظريف  روحاني في مكتب الرئاس
ــؤون  ــل احلرس الثوري اإليراني في الش تدخ
الدبلوماسية بوزارة اخلارجية.وأفادت تقارير 
ــر داخلية»  ــرقته «دوائ ــجيل س ــأن التس ب
ــية في  ــات إخبارية بالفارس ــه حملط وقدمت
ــب روحاني فإن هذا يرقى إلى  لندن. وبحس
ــث أن احملطتني ميولهما «أعداء»  اخليانة حي
ــران وبالتالي فهما محظورتان في البالد. إي

ــال روحاني في تصريحات نقلتها وكالة  وق

ــريط الصوتي املسروق  أنباء إسنا «إن الش
ــرقة  ــرية وإن الس ــد وثيقة حكومية س يع
هي محاولة لتحقيق مكاسب سياسية»، 
ــة  ــد مبثاب ــريط يع ــر الش ــا أن نش مضيف
ــتراتيجية من جانب املتشددين لزيادة  إس
ــرر إجراؤها  ــل االنتخابات، املق الضغط قب
ــك لعرقلة املفاوضات  في ١٨ حزيران وكذل
ــي الدعوة حملاكمة وعزل ظريف  النووية.وتأت
ضمن ضغوط شديدة ميارسوها احملافظون 
لتحقيق مكاسب سياسية تعزز موقعهم 
ــتثمرين  ــية، مس ــات الرئاس ــي االنتخاب ف
تدهور الوضع االقتصادي واملعيشي وحتلل 
ــووي قبل عامني  ــن االتفاق الن ــنطن م واش
ومحاوالت متعثرة للعودة لالتفاق السابق.
ــعى احملافظون بزعامة املرشد األعلى  ويس
ــي وبدعم من احلرس  ــي إيران علي خامنئ ف
ــاق النووي  ــل العودة لالتف ــوري، لتعطي الث
ــية التي  ــات الرئاس ــد االنتخاب ــى ما بع إل
ــح غالبيتهم  ــا بأكثر من مرش يخوضونه

ــددين.وكان رستم  ــكريني املتش من العس
ــاعد قائد فيلق القدس  ــمي وهو مس قاس
ــن في مؤمتر  ــة، قد أعل ــؤون االقتصادي للش
صحفي أيضا ترشحه رسميا لالنتخابات 
ــر اخلارجية احلالي  ــية.ولم يعلن وزي الرئاس
ــديدة  ــرض لضغوط ش ــذي يتع ــف ال ظري
ــة لكنه  ــح النتخابات الرئاس عزمه الترش
ــى دعوات  ــعة وتلق ــعبية واس يحظى بش
ــح، حيث  ــن االصالحيني للترش من عدد م
ال يسمح الدستور اإليراني للرئيس احلالي 
ــية  ــح لوالية رئاس ــن روحاني للترش حس
ــح  ــون من أن يرش ــس احملافظ ثالثة.ويتوج
تيار اإلصالحيني ظريف النتخابات الرئاسة 
ــحيهم  ــن حظوظ مرش ــل م ــو ما يقل وه
ــد  أح ــات  تصريح ــلطت  املتشددين.وس
ــن جنل  ــة م ــذة واملقرب ــخصيات الناف الش
ــران، الضوء على قلق  ــد األعلى في إي املرش
ــف  ــح ظري ــة ترش ــن امكاني ــني م احملافظ

للرئاسة.

استقرار اإلقليم
ــال في  ــلمان، ق ــد بن س ــر محم األمي
ــة ال تريد أن تكون  املقابلة إن «اململك
ــب، بالعكس تريد  إيران في وضع صع
ــو»، مضيفاً: «لدينا  إيران مزدهرة وتنم
ــم مصالح في  ــح فيها، ولديه مصال
ــعودية، لدفع  ــة الس ــة العربي اململك
ــو واالزدهار».  ــم للنم ــة والعال املنطق
هذا احلرص الذي أبداه األمير، رمبا فاجأ 
الكثيرين من املتابعني، سواء املؤيدين 
ــن هم في ضفة طهران.  للرياض أم  م
ــة السعودية،  إال أن العارف بالسياس
ــاض جادة في رغبتها في  يدركُ أن الري
ــلم، وفي اخلروج من أجواء  حتقيق الس
ــط،  ــرق األوس ــود الش التأزمي التي تس
ــة  ــات دائم ــى اتفاق ــول إل ــي الوص وف
ــا بالتأكيد  ــران. إال أنه ــع إي ومتينة م
ــكلياً دعائياً ال يحل  ــواراً ش ال تريد ح
ــن.  ــني البلدي ــة ب ــكالت العميق املش
ــاً مثل  ــعودي ليس ثوري ــام الس النظ
ــلوكه «الثوري»  ــون س ــد يك ــران، ق إي
ــد  -إن جاز التعبير- في الداخل،  الوحي
ــرات اجلذرية التي  ــي التغي ــداً ف وحتدي
ــة ٢٠٣٠»، وهي في  ــل عليها «رؤي تعم
ــذه، حتتاج ألن  ــا اإلصالحية ه حركته
تكون هنالك أجواء استقرار سياسي 
ــون هنالك  ــي اخلليج، وأن تك وأمني ف
عالقات جيدة، ليس مع إيران وحسب، 
ــرة في  ــدول املؤث ــع كل ال ــل أيضاً م ب

اإلقليم. 
إشكالية تصدير الثورة

ــى  عل ــعودية  الس ــات  املالحظ  
ــاً  دائم ــت  كان ــة،  اإليراني ــة  السياس
تتعلق مببدأ «تصدير الثورة»، والتدخل 
في الشؤون الداخلية لدول اجلوار. وهو 
ــلمان  ما عبر عنه األمير محمد بن س
ــكاليتنا هي  صراحة عندما قال: «إش
ــلبية التي تقوم  ــات الس في التصرف
ــا النووي،  ــواء برنامجه ــا إيران، س به
ــن  ــة ع ــيات خارج ــا ميلش أم دعمه
ــض دول املنطقة، أو  ــي بع ــون ف القان
ــتية».إيران  برنامج الصواريخ الباليس
ــرق  ــة ألمن الش ــرة ومركزي ــة كبي دول
ــدول ذات الثقل  ــط وتنميته. وال األوس
وإيران، من  االستراتيجي كالسعودية 
ــون لها نفوذ خارجي.  الطبيعي أن يك
ــو أمر ال ميكن لوم الرياض أو طهران  وه
ــام اجلمهورية  ــه. إمنا خطيئة نظ علي
ــي  ــن ف ــران، تكم ــي إي ــالمية ف اإلس
ــية»  ــائل غير «دبلوماس ــمه وس توس

ــع األعراف الدولية والقوانني  تتنافى م
املرعية بني الدول. أي أنه ميارس «نفوذاً 
سلبياً»، عوض أن يكون نفوذه إيجابياً 
ــة في  ــعودية كدولة رئيس وبناء. الس
ــالمي، لديها  ــي واإلس ــني العرب العامل
ــا  أنه إال  ــع.  الواس ــي  الدول ــا  نفوذه
ــا متتلكه من قوة،  ــعى من خالل م تس
إلى أن تكون عامل استقرار اقتصادي 
وأمني وسياسي، وأن تدفع نحو تكوين 
شراكات مع الدول التي تتقاطع معها 
ــك، متارس  ــاتها، وهي بذل ــي سياس ف
نفوذها مبا يخدم مصاحلها، من دون أن 

يسبب ضرراً لآلخرين.
عالقات مضطردة

تاريخياً، بعثت السعودية بشخصية 
ــالمية،  رفيعة بعد انتصار الثورة اإلس
هنأت آية اهللا اخلميني على وصوله إلى 
ــدة احلكم، كما أن النظام اإليراني  س
ــة للوقود، الذي  حينها، كان في حاج
زودته الرياض به.كانت اململكة تعتقد 
ــا حتمل من  ــدة، مب ــة الولي أن اجلمهوري
صبغة «إسالمية» ستكون قريبة من 
السعودية، ولذا جرت مساع لتوطيد 
ــة، خصوصاً أن  ــن البداي ــات م العالق
ــران كان بينهما تنافس  الرياض وطه
كبير إبان حكم الشاه الراحل محمد 
رضا بهلوي، الذي لم يكن يخفي نزعته 
ــاعي  املس ــذا  ه ــعية».ضمن  «التوس
لعالقات طبيعية وغير متوترة، جاءت 
ــة، لتعقد  ــة – اإليراني ــرب العراقي احل
ــهد، وتدفعه نحو االختالف ومن  املش

ــة واملواجهات احملدودة في  ثم القطيع
ــة احلرجة. ــل التاريخي ــض املفاص بع
ــج األولى،  ــرب اخللي ــت حقبة ح انته
وجاء الرئيس اإليراني السابق هاشمي 
ــراكة مع القيادة  ــنجاني، وبالش رفس
السعودية، يبني جسر تواصل جديدا، 
ــيد محمد  ــة الس تعزز إبان فترة رئاس
خامتي، قبل أن تتوتر العالقات مجدداً، 
من دون أن تنقطع، خالل فترة الرئيس 

السابق محمود أحمدي جناد.
حوار بندر - الريجاني

ــاد للجمهورية  ــة جن ــى إبان رئاس حت
اإليرانية، كان هنالك حوار جمع األمني 
ــعودي  العام جمللس األمن الوطني الس

ــلطان، واألمني العام  األمير بندر بن س
ــس األعلى لألمن القومي علي  للمجل
الريجاني اللذين التقيا مرات عدة في 
طهران والرياض. ومن أجل إجناح احلوار، 
ــلطان،  ــر بندر بن س ــا األمي زار حينه
العاصمة اإليرانية طهران، العام ٢٠٠٧، 
ــة اهللا علي  ــورة آي ــد الث والتقى مرش
ــاء الذي حتدث بندر  خامنئي، وهو اللق
بن سلطان بشيء من تفاصيله ملوقع 
ــة»، قائالً: «طلبت أن  «إندبندنت عربي
ــد اإليراني علي خامنئي،  ألتقي املرش
ــابقة لم  ــبب أنه في املرات الس والس
يتحقق أي شيء، والتقيته فعال، وهو 
يجيد اللغة العربية، والدليل أنه كان 
ــم بالفصحى، وقلت  يصحح للمترج
له يا سماحة اإلمام دعنا نتحدث من 
ــب أنني خرجت  ــم، العجي دون مترج
ــاع إيجابي  ــك االجتماع بانطب من ذل
ــور وقارئ».األمير بندر  ــلٌ متن ــو رج فه
ــي ضفة  ــذي يقف ف ــلطان، ال ــن س ب
ــك التي يتواجد فيها  مختلفة عن تل
ــه ذلك من  ــد خامنئي، لم مينع املرش
ــادة به  ــم اإليراني، أو اإلش ــاء الزعي لق
فيما ميتلك من صفات. ألن أولى أسس 
ــرف الطرف  ــوار، أن تع ــاوض واحل التف
ــدر نقاط  ــد، وتق ــكل جي املقابل بش
ــخصيته  ــه، وتدرس ش ــه وضعف قوت
ــر انفعالية.لذا،  ــدة غي بعقلية محاي
ــلبي وبني ما  ــني ما هو س ــق ب فالتفري
ــم للغاية، لفهم  ــو إيجابي، أمرٌ مه ه
ــد.  ــكل جي ــة بش ــة اإليراني السياس

ــابق  ــهُ في حديث س ــذا ما نلمس وه
ــعودي األمير  ــر الدفاع الس لنائب وزي
خالد بن سلمان، الذي قال في مقابلة 
ــر)  الثاني(يناي ــون  كان ــي  ف ــزة  متلف
ــي  ــعب اإليران ــد أن الش ٢٠٢٠: «أعتق
ــعب يريد بناء  ــعبٌ عظيم، وهو ش ش
ا بالبالد، وهم  ــي قدمً بالده فعالً واملض
يستحقون األفضل». معتبرا أن الفرق 
ــعودية وما  بني ما هو حاصل في الس
ــاك متطرفني  ــران «أن هن يجري في إي
ــة  أقلي ــم  ولكنه ــعودية  الس ــي  ف
تالحقهم الدولة وهاربون من العدالة، 
ــاك متطرفون وهم  بينما في إيران هن
ــم من يديرون البالد».  أقلية لكنهم ه
ــر  ــام ٢٠٠١، زار وزي ــى الع ــوع إل بالرج
 – ــا  حينه  – ــعودية  الس ــة  الداخلي
ــر نايف بن عبد العزيز، العاصمة  األمي
ــع اتفاقية  ــة طهران، حيث وق اإليراني
ــة  ــت مكافح ــة، تضمن ــة مهم أمني

وتهريب  ــاب  واإلره ــة  املنظم ــة  اجلرمي
ــيل األموال.  األسلحة واخملدرات وغس
ــتهرت باسم  وهي االتفاقية التي اش
ــي». األمير نايف  «اتفاق نايف – روحان
صرح للصحافيني قائال إن «االتفاقية 
ــزز  وتع ــة  املنطق ــتخدم  س ــة  األمني
ــة وإيران». مضيفا  العالقة بني اململك
ــا القناعة  ــة وإيران لديهم أن «اململك
ــة أمنية مثل هذه  ــة أن اتفاقي الكامل
ــني البلدين، لنعمل  ــد من أن تتم ب ال ب
من أجل حتقيق األمن املشترك، ولكي 
ــران هو أمن  ــا أن أمن إي ــعر جميع نش
ــة هو أمن  ــن اململك ــة، وأن أم اململك

إيران».
الطريقُ الوعرُ

ــك رؤى متباعدة مللفاتِ  ــوم، هنال   الي
املنطقة بني السعودية وإيران، وحتديدا 
ــن، البحرين، العراق  ــورية، اليم في س
ولبنان. وهنالك دعم إيراني ملليشيات 
مسلحة تهدد أمن السعودية إنطالقاً 
من العراق واليمن. ووسط هذه األجواء 
ــة  مصلح ــد  توج ــة،  للغاي ــدة  املعق
ــني  حاط ــا مُ ــي أن ال يكون ــن ف للبلدي
ــن األزمات واحلروب والدول  مبجموعة م
ــتفيدا من الثروات  ــلة. وأن يس الفاش
التي ميتلكانها في التنمية والتحديث 
ــتدامة.  ــاء اقتصاديات قوية ومس وبن
ــعودية  ــة س ــك سياس ــا أن هنال كم
ــر عنها ولي العهد األمير  واضحة، عب
ــة  ــلمان، هذه السياس ــد بن س محم
ــالة  ــران. وهي رس ــر» إلي ــى «اخلي تتمن

ــة، على  ــة األهمي ــا فائق ــنِ نواي س حُ
ــل معها  ــران التعام ــة في إي الساس
ــق في  ــعودية ال تنطل ــة. الس بحكم
ــن موقع الغرائز  ــا جتاه إيران م مواقفه
ــتركة.  ــة، بل املصالح املش أو الكراهي
ــتقراً في  ــأن نظاماً مس ــي تؤمن ب وه
ــعودية.  ــة س ــكل مصلح ــران، يش إي
ــا أن األمن الوطني اإليراني، هو من  كم
ــعودي؛ لذا  صميم األمن الوطني الس
ما تريده السعودية واضح ومحدد «أن 
ــؤون  ــف إيران عن تدخلها في الش تك
ــم  تدع وال  ــعودية،  الس ــة  الداخلي
ــيات، وتوقف  اخلاليا اإلرهابية واملليش
التحريض»، كما يقول خبير سعودي 
متابع للملف اإليراني، مضيفاً: «إدارة 
ــت  ــي الداخل اإليراني ليس ــم ف احلك
شأناً سعودياً، هو أمر يحدده الشعب 
ــة اململكة ال تتدخل  اإليراني، وحكوم
ــدم، ميكن  ــاء على ما تق ــي ذلك». بن ف
ــي»  ــف – روحان ــاق ناي ــول إن «اتف الق
ــة وجتربة  ــكل أرضي ــأنه أن يش من ش
ــران والرياض  ــوار بني طه ــة حل مرجعي
ــدات  ــن تعقي ــتجد م ــا اس ــم م – رغ
ــط  ــرة - وهو احلوار الذي إذا مت وس كبي
ــأنه أن  ــن ش ــادة، م ــة وج إرادة حقيق
ــة املتبادلة، والتي  يبني نوعا من الثق
ــني.  ــني الدولت ــودة ب ــوم مفق ــي الي ه
ــي موضوع  ــاون ف ــال مت التع ــي ح وف
ــد  ــف تهدي ــن» ووق ــاب» و»األم «اإلره
ــواء البرية منها  احلدود السعودية س

أم البحرية.
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احلديث أعاله لولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، أثناء احلوار التلفزيوني الذي بُث الثالثاء املاضي ٢٧ نيسان اجلاري، ملناسبة مرور ٥ 

سنوات على إطالق «رؤية اململكة ٢٠٣٠»، وهو اللقاء الذي نقلت تفاصيله باهتمام بالغ وكاالت األنباء العاملية، خصوصاً أنه يأتي بعدَ أخبار سابقة 

نشرتها صحيفة «فايننشال تاميز» البريطانية، حول لقاء سعودي – إيراني، تدعي أنه حدث في العاصمة العراقية بغداد، بتنسيق من حكومة 

مصطفى الكاظمي، وهي األخبار التي لم تؤكدها رسمياً العواصم املعنية.

متابعة / البينة اجلديدة

باريس / وكاالت / البينة الجديدة
ــم  ــاد باس ــكري في تش ــه االنتقال العس بدعم
ــر أمن أوروبا،  ــكل غير مباش ــاحل وبش أمن الس
ــي إميانويل ماكرون نفسه  يجد الرئيس الفرنس
ــا وماض أراد  ــلطة في جنامين ــير نزاعات الس أس
ــا مبستعمراتها  طي صفحته حول عالقة فرنس
ــي  ف ــث  الباح ــال  مارش روالن  ــول  القدمية.ويق
ــد العلوم  ــة التابع ملعه ــوث الدولي ــز البح مرك
ــهد  ــا تش ــس، إنّ «فرنس ــي باري ــية ف السياس
ــر موقف  ــيتعني عليها تبري ــة إذ س ــة صعب حال
ــالب بإعالن جنل  ــرر له».وأضاف «حصل انق ال مب
ــهرا  ــرة انتقالية من ١٨ ش ــل فت ــس الراح الرئي
ــا  ــع وعد بإجراء انتخابات غامضة فيما فرنس م
ــنتم، عاش االستقرار السياسي!». تقول: أحس
ــرون اجلمعة املاضي عن دعمه  وعبر إميانويل ماك
ــلطة من  ــكري الذي تولى الس للمجلس العس
ــاد، احلليف  ــتقرار» تش ــاظ على «اس ــل احلف أج
ــا في مكافحة اجلهاديني في  ــي لفرنس الرئيس
ــاحل.وقال في خطاب تأبني إدريس  منطقة الس
ــمال  ديبي الذي قضى على جبهة القتال في ش
البالد، إنّ «فرنسا لن تسمح ألحد أبدا ال اليوم وال 
ــاد وسالمة أراضيها  غدا، بتعريض استقرار تش
د  للخطر»، داعيا في الوقت نفسه اجلنرال محمّ
ــى تعزيز  ــوي اجلديد، إل ــي، الرجل الق ــس ديب إدري
ــة أيام  ــد أربع ــن بع ــال الدميقراطي».لك «االنتق

ــي صوته وندد «بأكبر  فقط، رفع الرئيس الفرنس
قدر من احلزم بالقمع» في تشاد بعد مقتل ستة 
ــلطات، في تظاهرات  ــب الس ــخاص، بحس أش
ــال إلى أنّ «املوقف  ــير روالن مارش محظورة.ويش
ــي مليء بالغموض وهو هش»، الفتا إلى  الفرنس
ــار في «إفريقيا القرن احلادي  أنّه يأتي عكس التي
ــباب إفريقي  ــارض تطلعات ش ــرين» ويع والعش
رافض للممارسات امللكية.وكان ماكرون خاطب 
الشباب اإلفريقي في واغادوغو في تشرين الثاني 
ــا  ــم بعالقة جديدة بني فرنس ــدا إياه ٢٠١٧، واع
ــن العالقة  ــابقة، بعيدا ع ــتعمراتها الس ومس
ــوي والتواطؤ مع  ــتعماري واألب ذات الطابع االس
ــؤون إفريقيا  األنظمة القائمة.ويرى اخلبير في ش
جنوب الصحراء في املعهد الفرنسي للعالقات 
ــفرت  الدولية آالن انتيل، أنّ تصريحات كتلك أس
عن «نتائج عكسية»، مضيفا أنّ األمر «سيبقى 
ــدى البعض في  ــيؤكد ل ــا وس ــي األذهان دائم ف
إفريقيا أسوأ الصور الكاريكاتورية عن فرنسا».
ــال الدميقراطي الذي  ــا للباحثني، فإن االنتق وفق
وعد به اجمللس العسكري بعيد عن التحقق في 
ــن القوى بني أجنحة احلكم  ظلّ تعقيدات موازي
ومخاطر تضارب املصالح.لكن فرنسا تضع تشاد 
«املفتاح االستراتيجي»، نصب عينيها لوقوعها 
ــي أتى منها  ــق الغامض والت ــا ذات األف بني ليبي

املتمردون الذين كان إدريس ديبي يواجههم.

الرباط / وكاالت / البينة الجديدة
ــر اخلارجية األميركي   بحث وزي
أنتوني بلينكن، ونظيره املغربي 
ــدة  ــات ع ــة، ملف ــر بوريط ناص
أبرزها تطورات الوضع في ليبيا، 
ــاحل اإلفريقي،  ــة الس ومنطق
ــني الرباط  ــني العالقات ب وحتس
وتل أبيب.وقال متحدث اخلارجية 
األميركية نيد برايس، في بيان ، 
إن بلينكن وبوريطة أجريا اتصاال 
ــه العالقات  ــاوال في ــا، تن هاتفي
ــن القائمة  ــة بني البلدي الثنائي
ــتركة  ــس القيم املش على أس
ــح أن  ــالم اإلقليمي.وأوض والس
بلينكن أعرب عن امتنانه جراء 
ــل  ــن أج ــة م ــوات املغربي اخلط
ــني العالقات مع إسرائيل،  حتس
مشيرا أن األمر سيحقق فوائد 
لكال البلدين على املدى البعيد.

ــات  ــران ملف ــث الوزي ــا بح كم
ــة االقتصادية في القارة  التنمي
ــن الوضع  ــال ع ــة، فض اإلفريقي
ــاحل، وليبيا. ــي منطقة الس ف

ــر اخلارجية األميركي  وأعرب وزي
عن تقديره لقيادة امللك محمد 
ــة تغير  ــي مكافح ــادس ف الس
ــتثمار في الطاقة  املناخ، واالس
ــي املكاملة لتجدد  املتجددة.وتات
ــة اجلديدة  ــة االدارة االميركي ثق
ــاتها  وسياس ــرب  املغ ــي  ف
ــة  ــي منطق ــيتها ف ودبلوماس
ــجع  ش ــا  بالتوترات.كم ــج  تع
ــاعدة  بلينكن، املغرب على مس
ــبيل  ــي س ــة ف ــدول اإلفريقي ال
تعزيز النمو االقتصادي األخضر 
والتنمية. ــة»  للبيئ ــق  «الصدي
ــكل كبير  ــاهم املغرب بش وس
ــي  ــي الت ــار السياس ــي املس ف
ــتقبلت  ــه ليبيا حيث اس عرفت
مدينة بوزنيقة املغربية الرفقاء 
لتوافقات  ــت  وأسس ــني  الليبي
ــا في  ــني مب ــاء الليبي ــني الفرق ب
ــات احلكم  ــك اتفاق على آلي ذل
ــعى  السيادية.وس ــب  واملناص
ــة كل عناصر  ــى إزال ــرب ال املغ
ــب  وتقري ــوار  احل ــي  ف ــر  التوت

كل  ــرح  وط ــر  النظ ــات  وجه
األزمة  ــة إلنهاء  العالق امللفات 
ان  ــا  الليبي.كم ــام  واالنقس
للرباط دور كبير في دعم جهود 
مكافحة اإلرهاب والتطرف في 
الساحل اإلفريقي حيث تعتمد 
قوى غربية على املغرب ملواجهة 
ــة  مرتبط ــات  تنظيم ــر  خط

بالقاعدة او داعش.وأثارت متانة 
ــة األميركية  املغربي ــات  العالق
انتقادات اجلانب اجلزائري حيث 
طالبت احلكومة اجلزائرية مرارا 
ــق نوع من  ــن األميركيني خل م
التوازن فيما يتعلق بالسياسة 
ــاه  جت ــة  األميركي ــة  اخلارجي
إفريقيا.وياتي  ــمال  ش ــات  ملف

ــى خلفية  ــف اجلزائري عل املوق
ــة  ــية املغربي ــاح الدبلوماس جن
ــى اعتراف عدد  من احلصول عل
ــيادة املغرب على  من الدول بس
صحرائه وفي مقدمتها الواليات 
املتحدة.وكانت اجلزائر متثل ثقال 
ــرض أن يكون لها  إقليميا ويفت
ــا يتعلق  ــة في م دور وازن خاص
ــة ومنها امللف  مبلفات حساس
ــتقرار  االس أن  ــث  حي ــي،  الليب
ــا ألمن  ــا يعتبر حيوي ــي ليبي ف
ــة الداخلية  ــر، إال أن األزم اجلزائ
وحالة اجلمود السياسي أرخت 
ــية  ــى الدبلوماس ــا عل بظالله
ــت متكنت فيه  اجلزائرية في وق
ــرب من دعم عالقاتها ليس  املغ
ــي فقط ولكن  باجلانب األميرك
بكل القوى الغربية.وتثق القوى 
ــر الغربية في  ــى والدوائ العظم
ــى ادارة العديد  قدرة املغرب عل
ــني  ــا للقوان ــات وفق ــن االزم م
ــا الزمة  ــف إدارته ــة ومل الدولي

الصحراء دليل على ذلك.

اِّـنامة  / وكاالت / البينة الجديدة
ــي تبثها قناة  ــر الت ــن التقاري ــت البحري  وصف
اجلزيرة منذ ايام حول اوضاع النزالء في سجن 
ــة التحريضية» ضد  ــة العدائي ــو، بـ»احلمل ج
ــقة»  ــى «منهجية منس ــيرة ال اململكة، مش
ــة  ــات حقوقي ــة ومنظم ــاة القطري ــني القن ب
ــي  الت ــة  ــة اخلليجي ــبوهة.ورغم املصاحل مش
ــل كانون الثاني، ال تزال قناة اجلزيرة  أعلنت اوائ
ــتهدف الدول التي قاطعت قطر ألكثر من  تس
ــرة للخالف. ــواد اخبارية مثي ــنوات، مب ثالث س
وقالت وزارة الداخلية في بيان ان «هذه احلملة 
ــاة القطرية  ــعلها القن التحريضية التي تش
بدعم من مالكيها هي حملة عدائية إعالمية 

ــن وال صلة لها  ــة البحري ــة ضد مملك حتريضي
ــاة  ــا القن ــي ترفعه ــعارات الت ــا بالش مطلق
لالستهالك اإلعالمي».وبثت اجلزيرة على مدى 
االيام املاضية تقارير حول اوضاع السجناء في 
ــجن جو، خصوصا ما سمتها مخاطر على  س
ــة الحتواء  ــراءات املتبع ــبب االج حياتهم بس
ــات  ــرون منظم ــخاص يدي ــروس كورونا.أش في
ــان، لكنهم  ــوق اإلنس ــل في حق ــي العم تدع
ــة وبعضهم  ــن العدال ــون وهاربون م محكوم
ــا إرهابية وذكر البيان ان «هناك  متورط بقضاي
ــرة القطرية  ــقة بني قناة اجلزي منهجية منس
ــي وأشخاص يديرون  احلكومية كطرف أساس
ــال حقوق  ــي مج ــل ف ــي العم ــات تدع منظم

اإلنسان، في حني أنهم محكومون وهاربون من 
العدالة وبعضهم متورط في قضايا إرهابية»، 
ــن  ــاف «تتضم ــن التفاصيل.واض ــد م دون مزي
ــض البرملانيني في  ــد بع ــة تردي ــذه املنهجي ه
ــدول األوروبية معلومات مغلوطة عن الوضع  ال
ــي في البحرين تتولى اجلزيرة بثها على  احلقوق
ــتهدف النيل مما  الفور وفق عملية منظمة تس
ــبات حتى في تلك  حتققه البحرين من مكتس
ــها العالم  ــتثنائية التي يعيش الظروف االس
ــالل تغطيتها  ــة كورونا».وخ ــل جائح ــي ظ ف
ــي البحرين،  ــجناء ف ــة الوضاع الس املتواصل
ــتضافت او نقلت قناة اجلزيرة عن برملانيني  اس
اوروبيني اعربوا عن قلقهم جتاه سجن جو.وفي 

اشارة الى بعض البرملانيني األوروبيني، قال بيان 
ــون بالفعل  ــؤالء يجهل ــة «ان ه وزارة الداخلي
ــي البحرين واإلجراءات  ــان ف واقع حقوق اإلنس
ــكل  بش ــة  املطبق ــة  والصحي ــة  االحترازي
ــل حلماية  ــالح والتأهي ــي مركز اإلص ــي ف مهن
ــا كانت مدد  ــزالء أي ــالمة كافة الن ــة وس صح
ــاف البيان ان «البرملانيني  محكومياتهم».واض
األوروبيني الذين يطلقون هذه التصريحات عن 
ــوا أحوال  ــي البحرين جتاهل ــان ف حقوق االنس
اآلالف من النزالء في دولهم والتي يفترض أنها 
ــن التقدم وحماية  ــتوى معقوال م حققت مس
ــروس كورونا  ــني أن في ــان في ح ــوق اإلنس حق

يسود وبدرجة مخيفة أغلب سجونها».
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جنحت الرواية في حتديد املعالم 
ــات الداخلية واخلارجية  واملكون
ــة  ــن متابع ــخوصها، وميك لش
بعض القضايا من خلف سلوك 

أبطال الرواية كما يلي:
ــات  تصرف ــي  ف ــر  التغي  -١
ــخصية  ش ــل  متث ــخص:  الش
ــه  ــل حظ ــم ين ــذي ل ــل ال خلي
ــذا  له ــا  منوذجً ــم  التعلي ــن  م
ــاطة  التغير، حيث تقترن البس
ــية، فبعد  ــد، والنرجس بالتعقي
ــماح ذات السابعة  أن قبلت س
ا من الزواج به وتركت  عشر ربيعً
بالسعادة، ألن  ــعر  الدراسة، ش
ــال ضئيل  ــن م ــبه م ــا يكس م
مقابله إدارته للسرجة جلب له 
الفتاة النابهة الفقيرة كزوجة، 
ــتحيل  املس ــن  م كان  ــي  والت
ــبب  ــه بس ــاط ب ــل االرتب أن تقب
ــي، إال من أجل  ــد الثقاف التباع
ــاة، وهذا جعله يبذل كل ما  احلي
يستطيع للحصول على الثروة، 
ألنه النافذة الوحيد الذي سوف 
ــم وقد  ــى العال ــل منها عل يط
ــل خليل من  ــي ذلك.انتق جنح ف
الفقر نحو الثراء بسرعة، ولكن 
ــي جعل  ــده العلم ضعف رصي
املال الذي بيده قوة ببطش بها، 
ــي العمر، حتولت  ــع التقدم ف وم
ــف هذا املال  ــه نحو توظي متعت
في العبث مع النساء، كأنه يريد 
ــه،  ــوض النقص في نفس أن يع
ــع  الرغبة.وم ــباع  إش ــة  بثقاف
ــداث الرواية وتفاعلها،  تطور أح
ــا تقدم  للقارئ كلم ــف  يتكش
ــي  ف ــر  التغي ــدى  م ــة،  بالقص
ــلوك والتفكير، لقد أصبح  الس
ــات خليل مطردًا،  النمو في رغب
وحتول من االنغالق على الذات إلى 
ــع اللذات  ــاح على مجتم االنفت
ــلوكية  ا س ــة، وتبنى أمناطً املادي
ــلوكية  الس ــه  أمناط ــس  عك
ــو  حمل ــة  محاول ــي  وف ــة؛  القدمي

الشعور بالعجز املعنوي نتيجة 
ــري؛ أصبح  ــف اإلطار الفك ضع
مشروعه الشخصي في احلياة؛ 
ــن امرأة  ــن حض ــل م ــو التنق ه
ــفرت التصرفات  إلى أخرى، وأس
ــالق الفتاة التي  ــة عن ط العبثي
ــه في بواكير  ــت منتهى أمل كان
ــباب، كل هذا يؤكد أن املال  الش
في أيدي الشخصية اجلاهلة أو 
املشوهة من الوارد أن يتحول إلى 
معول هدم في بنيان اجملتمعات.

ــلبي:  الس ــع  الواق ــة  ٢- مقاوم
ــان تكمن  رغم أن إيجابية اإلنس
ــلبي؛  ــي مقاومته الواقع الس ف
وتغيير األمور إلى صاحله، ولكن 
لالستالم،  ا  منوذجً كانت  سماح 
ــل  خلي ــن  م ــزواج  بال ــت  وقبل
ــم  ــر، وقد رس ــن الفق ــرار م للف
ــماح اخلارجية  املؤلف صورة س
ــة،  واألنوث ــال  باجلم ــة  مغلف
ــاب الذكور بها،  ــذا يبرر إعج وه
ــة من  ــا الداخلي ــا تفاصيله أم
ــيس  ــة، وأحاس عواطف جياش
مرهفة، وأفكار حاملة، وتصرفات 
ــاءت لتبرر انفجار  متزنة؛ أمنا ج
ــني  ب ــادم؛  والتص ــراع   الص
ــة الطاغية  ــيتها واملادي رومنس
في نفس زوجها خليل.وكان من 
ــبة لسماح أن  الطبيعي بالنس
ــف بعد أن مألت بطنها،  تكتش
ــن  يكم ــي  احلقيق ــر   الفق أن 
ــر، وجفاف  ــة الفك ــي ضحال ف
األسلوب؛ وخواء الروح، ألن غياب 
ــبة  ــياء املهمة بالنس تلك األش
ــن  ــة م ــد شراس ــا؛ كان أش له
ــد كانت تعاني  اجلوع املادي، لق
من غلظة الزوج، ولغته الفظة، 
ــة احلب، ينقض  حتى في ممارس
ــة؛ دومنا مراعاة  ــا بحيواني عليه
ــح مزاليج األنثى  للتدرج في فت
ــى نوع  ــة، حت ــة باملداعب املغلق
ــتخدمه  ــذي كان يس ــر ال العط
ــاءات العاطفية، كان  ــل اللق قب
ــم يحاول تبديله بعطر  منفرًا؛ ل
ــا  ــت كلم ــبها، كان ــر يناس آخ
فاحت منه هذه الرائحة؛ عرفت 
ــب للفراش، هذا املثير  أنها يتأه
الشرطي الكئيب كان يخنقها. 
ا، إال أن  ورغم أنها أجنبت منه ولدً
التكافؤ العاطفي؛ دفعها  عدم 
ــية لدى  ــن الرومانس للبحث ع
ــتقل  ــخص آخر، وعندما اس ش

ــاة التي  ــزواج من الفت ابنها بال
ــماح  اختارها، انتهت عالقة س
ــع كل  ــل بالطالق.وم ــع  خلي م
ــن أن ننكر أن  ــبق، ال ميك ــا س م
السلبية في شخصية سماح؛ 
ــروف  للظ ــا  انعكاسً ــت  كان
ــيئة نتيجة فقدان العائل،  الس
أو  اإلرادة  ــر  الفق ــا  أفقده ــد  لق
ــى اإلدراك في بواكير  القدرة عل

حياتها، وبالتالي حتملت عواقب 
القرار اخلاطئ، وأنفقت أكثر من 
ــن عمرها قبل اخلالص  عقدين م

من هذا الزواج غير املتكافئ.
٣- عقدة الذنب: غالبًا ما يعيش 
ا، نتيجة عدم  ــان محطمً اإلنس
قدرته على التخلص من الشعور 
ــاة  مأس ــي  ه ــك  وتل ــب،  بالذن
الرقيق  ــخص  الش ذلك  صفوت 
ــيقى، لقد  ــازف املوس ــم ع احلال
ــه ال يفارقه؛ فقد  كان صراخ ابن
مات طفله الصغير حتت عجلة 
سيارته اخللفية؛ وهو يرجع بها 
ــام بوابة العمارة  إلى اخللف؛ أم
التي يقطنها، هذا احلادث يؤرقه 
كلما اختلي بنفسه أو تذكره أو 
ــرار اللوم من زوجته  نتيجة لتك

ــره بتهوره  ــي تعاي ــيماء، والت ش
تارة، وبفقره تارة أخرى.

عقدة الذنب
لقد زادت معاناة صفوت بعدما 
تعرف على خليل وزوجته سماح 
ــيماء زوجته  ــادي، ألن ش في الن
ــارن بني فقره  ــا ما كانت تق دائم
وبني ثراء صديق العائلة اجلديد، 
ــل إرادته متاماً، وهذا أفقده  مما ش
القدرة على االندماج في العالم 
احمليط، بأن فقد فاعليته، فضالً 
ــه باحلياة، وأصبح  عن إحساس
ــتهلكة، رمبا  من الكائنات املس
كانت نسمات الرومانسية التي 
يشعرها بها صفوت تهب عليه 
من أريج صديقة العائلة سماح، 
إلى  بينهما  ــة  العالق ــورت  وتط
ــى بالبوح،  ــوت، انته ــب مكب ح
ــم يتزوجا من  ــب أنهما ل والغري
انفصال  بعد  البعض  بعضهما 
ــه، حيث  ــن زوج ــا ع كل منهم
ــا في  ــد منهم ــتقر كل واح اس
أحضان عريس جديد. لقد أسس 
ــع  والدواف ــص  اخلصائ ــف  املؤل

ــا  ــماح مب ــدى س ــخصية ل الش
يناسب النهاية التي أرادها.

ــخصية املادية: وهذا برز  ٤- الش
ــخصية في  ــذه الش ــم ه معال
ــة  احلاصل ــيماء  ــلوكيات ش س
ــة،  ــوس الهندس ــى بكالوري عل
ــا تدور حول  ــت جل أولوياته كان
اكتساب األموال، واقتناء أفخم 
املنتجات من أجل مظهر جذاب، 
ــر بالذات بني  أو من أجل التفاخ
ــن بديهيات  ــارف، وم ــرة املع دائ
ــدث التصادم بني  املنطق أن يح
ــيماء وزوجها احلالم، نتيجة  ش
ــب املال؛  لعدم قدرته على كس
ــد؛ ولذلك  ــا تري ــا م ــق له ليحق
ــه، وعندما حملت بوادر  متردت علي
ــل  ــرات خلي ــي نظ ــاب ف اإلعج

ــه؛ هرولت إليه،  ــرس مبال املتغط
ــزواج؛ طلبت  وعندما وعدها بال
ــبح  ــن صفوت؛ لتس ــالق م الط
ــذي كبح  ــل، ال ــروة خلي ــوق ث ف
ــهوتها للجنس واملال  جماح ش

في آن واحد.
٥- التوافق في الطباع: يبدو أن 
ــة ال تتأثر إال  ــخصية املادي الش
ــى وإن كانت  ــد املادي حت بالبع
ــى الدرجات  ــى أرق ــة عل حاصل
ــخصية  ش ــا  كم ــة،  العلمي
باحلياة  ترتضي  والتي  ــيماء؛  ش
ــا  ألنه ــل  اجلاه ــل  خلي ــع  م
بل  املادية،  ــا  احتاجته ــبع  يش
ــر  ــره املنف ــى عط ــودت عل وتع
ــباع  بإش رائحته  اقترنت  طاملا 
ــت  وعاش ــة،  امللتهب ــا  رغباته
معه ونسيت بنتيها كما نسي 
ــا يعيش  ــه، كالهم ابن ــل  خلي
لنفسه ولرغباته.على العكس 
ــماح كنموذج  كان صفوت وس
وعلى  ــية،  بالرومانس للحاملني 
ــب الذي جمع  ــم من أن احل الرغ
ــزواج،  بال ــه  ينت ــم  ل ــا  بينهم
ــزوج  ــة، ت ــروف طارئ ــبب ظ بس
ــن هذا  ــر، ولك ــا من آخ كالهم
ــك نفس الطباع. اآلخر كان ميل

ــة من خالل  ــت الرواي لقد برهن
ــخصياتها؛ على  ــا وش أحداثه
ــق في الطباع هو أهم  أن التواف
ــاح احلياة الزوجية  ضمان؛ لنج
بني الرجل واملرآة، وتلك احلقيقة 
الكونية كانت من ضمن العديد 
ــي  ــة؛ الت ــم اإليجابي ــن القي م
ــارت  طرحتها الرواية؛ والتي اش
ــاة مثل لعبة  ــا إلى أن احلي أيضً
ــب  املكس فيها  ــينة؛  الكوتش
ــر  والتفكي ــظ  واحل ــارة  واخلس

واالجتهاد والضياع.

ال) في أقسام  ــات العُ راس إذا ما نحيّنا جانبًا (طلبة الدّ
ــي اجلامعات  ــون اجلميلة ف ــات الفن ــرح في كلي املس
ال  ــات العُ راس ــة الدّ ــن طلب ــض م ــإنَّ البع العراقية.ف
ــي كليات اآلداب  ــة وآدابها ف ــام اللغة العربيَّ في أقس
والتربيَّة والتربيَّة األساسيَّة وأقسام اللغة االنكليزيَّة 
ــرح  ــة املس وآدابها واللغات احليَّة هم املعنيون بدراس
ــام العديد من  ــهدت هذه األقس وآدابه وأعالمه. وقد ش
ــتير واطروحات  ــاالت ماجس الباحثني الذين كتبوا رس
دكتوراه في األدب املسرحي بدءًا من سبعينيات القرن 
ــؤالء الباحثون عالمات  ــى اآلن وأصبح ه ــرين وال العش
ــامهم وكلياتهم  ــي أقس ــرح ف ــة ملوضوعات املس باث
ــا أو  ْتحنًا خارجيًا (مناقشً ــرف أن أكون ممُ وكان لي الش
ا) في العديد من هذه اللجان في جامعات بغداد  رئيسً
ــية. إال أنَّ اجلديد في األمر أن  واملوصل وتكريت والقادس
ا  يتبنى أحد طلبة الدكتوراه في قسم التاريخ موضوعً
ــا أو لعلها أول  ا( ورمب ا جديدً ــدُّ فتحً ــرحيًا فهذا يع مس
ــام التاريخ في العراق والوطن  دراسة دكتوراه في أقس
ل مؤخرًا الباحث( نبيل  العربي من دون جزم). فقد سجَّ
ــم التاريخ في كلية  ــد خليفة) الطالب في قس محم
ــرح  ــومة (املس ــة بغداد اطروحته املوس اآلداب/ جامع
ــة تاريخية) وحتت  ــر ١٩٨٠/١٩٢١ دراس العراقي املعاص
ــتاذ الدكتورة وسن سعيد  ــترك من االس ــراف مش اش
ــتاذ  ــدة كلية اآلداب بجامعة بغداد واالس ــود / عمي عب
ــة الفنون  ــادي الربيعي/كلي ــد ه ــور علي محم الدكت
ــي  ف ــيتصدى  س ــث  بابل.والباح ــة  بجامع ــة  اجلميل
بة  ــي ) واملبوَّ ــد ( املنهج التاريخ ــه التي تعتم اطروحت
ــة وتلحقها خامتة  م ــول تتقدمها مقدَّ ــي أربعة فص ف
ــية واالجتماعية واالقتصادية  الى املتغيرات السياس
ــاحة  ــت بظاللها على الس ــة التي ألق ــى الفكري وحت
ــي عنوان البحث  ــدة الزمنية احملددة ف ــة في امل العراقي
ومن ثمَّ انعكاسات هذه املتغيرات في املسرح العراقي. 
ــوصٍ منتخبةٍ  ــواء على نص ــلط الباحث األض وسيس
ــتثمرت وقائع أو تبنت  دوَّنت موضوعات تاريخية أو اس
ا  ــيعرّج الباحث أيضً أفكارًا وآيديولوجيات معينة وس
على مواقف السلطة احلاكمة في سنوات البحث من 
ــرحية التي  ا العروض املس ــرح وقضاياه وخصوصً املس
ــا الرقيب بحجة  ــلطات عرضها أو منعه أوقفت الس
امة (من  لطة والى عرضها ألفكار هدَّ ــاءة الى السُّ االس
ــردد) من أنَّ هذه  ــلطة). وأجزم (وبدون ت وجهة نظر السُّ
راسة ستكون رائدة في مجال موضوعها ومنهجها  الدّ
ــات اجملهولة  ــا واحللق ــن اخلباي ــف الكثير م وستكش
ــرح العراقي ألنَّها ستعتمد املظان  واملفقودة في املس
(الصحف و  الدوريات و اخملطوطات و الوثائق احلكومية 
اخلاصة بوزارة الداخلية/ الكتب ). وانشاء اهللا ستكون 
هذه الدراسة بداية طيبة لدراسات أُخريات ستلحقها 

باذن اهللا في املسار نفسه.
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فنارات

أ.د. علي الربيعي

رواية «كوتشينة» 
للشاعر والروائي نشأت 

املصري، وتتميز الروية 
بأنها مطرزة بوهج 
الرومانسية، وهذا 

يضفي على الواقعية 
االجتماعية  لونا من 

البهجة، واإلثارة؛ عالوة 
على تعدد املداخل 

التي متكن أي متلق من 
الولوج  في أغوار النص 

من عدة زوايا؛ انطالقا 
من جمال السرد، وتدفق 
األحداث، وجودة احملتوى 

الفكري. وسوف أقرأ 
هذه الرواية من خالل 

الشخصيات، ألن 
الشخصية الروائية 

متثل املعاني اإلنسانية 
ومحور األفكار واآلراء 

العامة، التي يسوقها 
الكاتب عند تناول 

القضايا بصفة العامة، 
حيث يصوغ القاص 

أفكاره عبر طبائع 
وخصال األشخاص 

الذين يوجدون بيننا في 
اجملتمع، على اعتبار أن 
الفرد هو أهم لبنة في 

بناء األمم. 

قراءة / صالح شعري

6ثقافية

حسن وحيد الشمري النعماني

سمت الشجاعة والفصاحة والفدا
وسموت في نهج البالغة رائدا

امنت باالسالم اول مؤمن                  
  حتى اكتسبت من الشجاعة اوحدا

ونذرت روحك نحو دين محمد         
   والنصر وضاء كما شهد العدا

نبل واميان وصدق وشهادة            
 وكفاك لالوثان لم تك ساجدا

لم يعرف االسالم غيرك واحدا         
 شهدت بكعبة لغيرك مولدا

يوم الغدير ال كيوم مثله                
  وبه اكتسبت من االمامة سؤددا

نعم الوصية وهي خير وصية          
اوصى بها رب اخلالئق احمدا

هذا علي فاجلموع شواهد               
 بعدي وباب الشك اصبح موصدا

هذا كتاب اهللا انت وليه                   
    فاستمسكوه كي تسمدون من الردى

هذا علي ال امام غيره          
 من قال زورا في جهنم خالدا

في اية التطهير خير شهادة         
وشهادة الرحمن اصدق مهتدى

هذا هو الشرف الرفيع يناله        
  من قام للرحمن فجرا ساجدا

هو ابن من صهر من هو زوج من ؟        
  هو خير من نطق الشهادة ساجدا

من ذا الذي نحر ابن ود سيفه         
حتى هوى فوق التراب ممدا ؟

من ذا الذي ضحا لهجرة احمد      
   اذ نام في فراشه صامدا ؟

حمل اللواء وذو الفقار ميينه         
شن االغارة يوم خيبر مرعدا

شلت ميينك يا ابن ملجم لم متت         
روح الشجاعة واالمامة والفدا

سل يا ابن ملجم من جدودك من هم         
كانوا عبيدا للحجارة سجدا

سيظل ذكرك في اللعان مرادفا          
ويظل ذكر ابي تراب صاعدا

حلت عليك مدى الدهور لعائن        
 وحفرت قبرك في جهنم ابدا

ابشر ابا احلسنني صوتك هادر      
  في القبلتني وفي اجلنائن له صدى

فهم النجاة اذا مسكت بحبلهم        
 وهم السفينة للخالص وللهدى

نصر من الرحمن اجنز وعده        
 شهر الصيام مع الهادة موعدا

ضمد كاظم الوسمي

وْحدِ هدْ لربّ الْكائناتِ  األْ إشْ

هدِ نْ ينْجيكَ إنْ لمْ تشْ هيهاتَ مَ

ينِ في آثارِنا لُ الدّ لُ أصْ ألْعقْ

ترْشدِ لْكِ للْمسْ لُ أسّ املْ والْعدْ
عادِ جنائنٌ قدْ أينعتْ يومَ املْ

تدي مامةِ نهْ ةِ واإلْ لو بالنّبوّ

طفى صْ ملَ دينَهُ باملْ  أكْ
ُ
اهللا

تعبّدِ ؤْمنِ املْ هذا صراطُ املْ

المَ ديناً للْورى سْ وقدِ ارْتضى اإلْ

دِ متَهُ بآلِ محمّ وأمتَّ نعْ
فأقمْ صالتكَ خاشعاً متضرّعاً

رْمدي سابِ السّ نَ احلْ تبْغي النّجاةَ مِ

نَ الْقرآنِ نورَ بيانهِ واتْلوا مِ

رَ الْهدى صمْ فيهِ ال تتردّدِ شهْ

جيجِ ملبّياً وإذا أتيتَ معَ احلْ

ودِ رِ الْعتيقِ األسْ جَ فالْثمْ ثرى احلْ

فا لبْ شَ وإذا مررْتَ بطيبةٍ فاطْ

مدٍ وهدى الْبقيعِ الْغرْقدِ عةَ أحْ
قوقَ سماحةً طوا احلْ نْ مالِكمْ أعْ مِ

سَ الغنى وزكاةَ فرْضٍ أو زدِ مْ خُ

روفِ وادْفعْ بالّتي عْ ادْعوا إلى املْ

نْ شنيِ الرّدي فْعالِ مِ وانْهوا عنِ األْ

ِجا لِ احلْ نْ أهْ يارِ مِ
خْ كونوا معَ األْ

تدِ نْ كلّ باغٍ معْ وتبرَّأوا مِ

ليْ مِ اجلْ
لْ فيرِ والظّ جاهدْ هوى التّكْ

لٍ نَديْ نْ أصْ قِ مِ
لْ سبْ جميعَ اخلْ واحْ

البينة الجديدة / علي شريف
ــي محافظة النجف  ــام البيت الثقافي ف أق
ــرف التابع إلى دائرة العالقات الثقافية  االش
ــياحة واآلثار  ــة في وزارة الثقافة والس العام
ــوي  ــر النس ــدى الغدي ــع منت ــاون م وبالتع
ــباب والرياضة في  ــة الش ــع إلى مديري التاب
ــن االتيكيت  ــي ف ــل ف ــة عم ــف ورش النج
ــة في  ــلوكية الناجع ــادات الس بعنوان(الع
ــهر رمضان املبارك)حاضرت فيها املدربة  ش
ــت  الفتالوي.وقال ــرمي  ك ــمية  رس ــدة  املعتم
ــة كانت عن العادات  الفتالوي:ان هذه الورش
ــان  ــهر رمض ــي ش ــة ف ــلوكية الناجع الس
ــت الثقافي وكادر  ــارك بحضور كادر البي املب
ــث قدمنا من  ــوي حي ــر النس ــدى الغدي منت
ــر تعريف فن االتيكيت  خاللها في بادئ األم
ــس فن االتيكيت في االسالم  اضافة الى اس

ــة كما  ــوص املقدس ــي النص ــي وردت ف الت
ــلوكية التي يجب  تطرقنا الى العادات الس
ــهر  ــد عنها الصائم خالل هذا الش أن يبتع
ــع املتعلقة  ــى املواضي ــة ال ــل اضاف الفضي
ــهر رمضان وبالصائمني .من جانبه أشار  بش
مدير البيت الثقافي النجفي األستاذ رشيد 
ــهدت  ــكول الى ان هذه الفترة ش جبار كش
ــدى الغدير  ــع منت ــز م ــترك وممي ــاون مش تع
ــات ثقافية  ــوي من خالل إقامة فعالي النس
ــهد الثقافي في  ــيط املش ــدف الى تنش ته
ــطة أخرى  ــاك أنش ــتكون هن ــة وس احملافظ
ــدم البيت  ــة ق ــتقبال.وفي ختام الورش مس
الثقافي النجفي شهادة تقديرية إلى املدربة 
املعتمدة رسمية كرمي الفتالوي.وجتدراالشارة 
ان البيت الثقافي النجفي مستمر في إقامة 

االنشطة والفعاليات الثقافية.

متابعة / البينة الجديدة 
ــة  ــن مؤسس ــا ع صدرحديث
ــادق الثقافية كتاب  دار الص
ــن  والتكوي ــن  الف ــر  (عناص
ــورة  الدكت ــف  تالي ــي(  الفن
ــم  ابراهي ــدي  مه ــاس  اين
الصفار والدكتور منذر فاضل 
حسن الدليمي.الكتاب ثمرة 
جهد كبير ملؤلفني سعيا في 

ــب افكارهم  ــدمي مايناس تق
ــج  واملنه ــم  وتصوراته
ــذي تعامال معه  االكادميي ال
ــة  محاول ــه  وفي ــنوات  لس
التي  باملفهومات  ــة  لالحاط
ــن التي  ــر الف ــص عناص تخ
ــون  ــع الفن ــا جمي ــى به تبن
بالفنون  ومايتعلق  البصرية 
ــر  ــم العناص ــرى.ان فه االخ

ــة  مهم ــا  وعالقته ــة  الفني
ــون  الفن ــب  لطال ــدة  جدي
ــن  ع ــال  فض ــام  ع ــكل  بش
الفنان والناقد فهذا الكتاب 
مفيد لشرائح مختلفة من 
املهتمني لشحة الكتب في 
هذا اجملال لهذا من املمكن ان 
يكون كتابا اكادمييا منهجيا 

لطلبة الفنون.

اُّـ صوت الحق

نشأت املصري
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قصيدة

سامية خليفة
ــيةٌ وأنتِ تسرقنيَ  أيَّتها األصباح كم أنتِ قاس
ها الرّابع جتردينَها من  ــي هزيعَ من وجوهِ الليال
ــؤيِّ ،تبترينَ فيها حلكةَ العتمةِ  ها اللؤل عقدِ
ــذا  توصمينَها  ــيَ جرداءَ املالمحِ ،أهك لتمس
ــروقِ ؟ ها أنّي أملحُ غرميةَ اللَّيلِ متتصُّ  بعارِ الشُّ
ــقةٍ متتصُّ  ــوادَهُ  كما غرميةُ امرأةٍ عاش منهُ س
ــرةٍ  ــبهُ بحش منها نداوةَ الرّوح، غرميةٌ هي أش
ــقٍ  ــى فضالتِ طبقِ عش ــاتُ عل ــةٍ تقت طفيليَّ
ــصُّ  ــرةٍ متت ، كحش ــثِ ــا العب ــبَ بكورون أُصي
ــتعارِ  ــورِ، وعندَ اس ــنِ النّ ــةَ من حض العاطف
ــعورَ بقماطٍ ذلك ألنَّها لم  ــجنِ تلفُّ الشُّ الشَّ
ــبْ  فولةِ ،ولم تكتس ــاوزْ بعدُ مرحلةَ الطّ تتج
ا  في النُّضوجِ ،أعني النضوجَ املرتقيَ اعتالءً  منوّ
،غرميةٌ  واكتفاءً املوسومَ بلمعةِ صدقِ العاطفةِ
ليستْ أكثرَ منْ مجرَّدِ عبورٍ ناسفٍ جلسرِ وصالٍ 
نيْ . أعلمُ أنَّكِ لن ترتوي أما  كان معبرًا لعاشقَ
؟ وأنتَ أيُّها  مومِ تركتِ اجللدَ لِيستريحَ من السُّ
اطحُ في  املتمرِّسُ في ركوبِ خيالءِ الغرورِ الشّ
ــتبقى لذعاتُ  رى ،س ــواءِ حتّى أقاصي الذُّ الغل
ةِ بِكَ جتلدُ  ــدةِ املتربِّصَ حوة الهام ــياطِ الصَّ س
ــةً  ــةً متداول ــيةً متوارث ــةً متفشِّ ــكَ ذكوريَّ في
ــحتْ عن خريطتِها  ى على عقلياتٍ مس تتغذّ

 . سمةَ الوفاءِ وكانتْ تضاريُسها فاضحةً

@7j»m@Öäç
Ú‘ëb«@ �ÚπäÀÎ@ �›Ó�‹€a@ �ÚπäÀ

⁄âbjΩa@ÊböflâäËë@ø@ÚÓ◊Ï‹é€a@paÖb»€a@Â«@ÚëâÎ@·Ó‘Ì@Z—v‰€a@øb‘q

âaÜïa
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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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ــالم ) إلى املسجد األعظم في الكوفة يوقظ  ــنة ( ٤٠ هـ ) ، خرج أمير املؤمنني ( عليه الس ــهر رمضان ) س في ليلة ( ١٩ ش
ــه ، وقد كان أرتصده  ــيف على أم رأس الناس للصالة ، وعندما كان يصلي الصبح فيه ، ضربه عبد الرحمن بن ملجم بالس
ــموماً ، فمكث ( عليه السالم ) يوم التاسع عشر ، وليلة العشرين ويومها ، وليلة احلادي  ــيفه مس من أول الليل ، وكان س

والعشرين نحو الثلث من الليل ، ثم قضى نحبه (عليه السالم).

يحتفل العالم في األول من مايو من كل عام بيوم العمال العاملي، ويسمى أيضا بيوم العمل، وعيد الربيع والعمل، واليوم العاملي للتضامن مع الطبقة العاملة، 
ــع عشر  ــنويا؟كان بداية  عيد العمال من القرن التاس ــبة التي جعلت من هذا اليوم عيدا يحتفل به العالم س وهو يوم عطلة في كثير من البلدان.ولكن ما املناس
ل اإلنتاج الصناعي في املصانع الكبيرة حياة الشغيلة إلى جحيم،  في أستراليا (٢١ نيسان ١٨٥٦).قبل ذلك التاريخ، ومع بداية الثورة الصناعية في بريطانيا، حوّ
ــائعا، دون أي اعتبارات لألمن الصناعي أو  ــتخدام األطفال ش ــبوع، وكان اس ــبوع العمل يصل إلى ٦ أيام في األس ــاعة، وأس وكان يوم العمل يتراوح بني ١٠-١٦ س
ــاعات يوميا، إحدى احلركات االجتماعية التي تهدف لتنظيم  ــار اآلفات واألوبئة بني العمال خاصة األطفال منهم. أدى ذلك إلى ظهور حركة ٨ س الصحي أو انتش

يوم العمل ومنع التجاوزات واالنتهاكات.

متابعة / البينة الجديدة

متابعة / البينة الجديدة

أصبغ بن نباتة : خطبنا أمري املؤمنني ( عليه السالم ) : 
( أتاكم شهر رمضان  وهو سيد الشهور  وأول السنة  وفيه تدور رحى ( السلطان )

 صالح : االنتصار حلقوق العامل يكون باصالح االقتصاد 
والكاظمي :العمل من اجل الوطن يبني رصوحاً وحيمي املستقبل

ملناسبة عيد العامل العاملي .. الرئاسات الثالث حتيّي باجالل نضال بناة العراق

جــــرح االمــــام عـلـــــي (عـلـيــــه الســـــــــــــــــالم) 

ــهادته  ــالم ) بش ــه ( عليه الس عمل
ــك وكان ( عليه  ــاس بذل ــاره الن وإخب
السالم ) يعلم ذلك قبل أوانه ويخبر 
ــالم ) ملا  الناس به ، وكان ( عليه الس
دخل شهر رمضان يتعشى ليلة عند 
ــن ( عليه السالم ) ، وليلة عند  احلس
احلسني ( عليه السالم ) ، وليلة عند 
ــد اهللا بن جعفر ، وكان ال يزيد عن  عب
ــة لقم ، فقيل له في ذلك ، فقال  ثالث
ــا خميص ، إمنا  ــي أمر ربي وأن : ( يأتين
ــان ) فأصيب ( عليه  ــي ليلة أو ليلت ه
ــك الليلة. وروى  ــالم ) في آخر تل الس
ــا أمير  ــة قال : خطبن ــغ بن نبات أصب
ــالم ) في الشهر  املؤمنني ( عليه الس
ــهر  الذي قتل فيه ، فقال : ( أتاكم ش
ــهور ، وأول  ــيد الش ــان ، وهو س رمض
ــنة ، وفيه تدور رحى ( السلطان  الس
) إال وإنكم حاجوا العام صفاً واحداً ، 
وآية ذلك أني لست فيكم ) قال : فهو 
ــه ( عليه السالم ) ونحن  ينعى نفس
ــة أنه كان  ــه جماع ــدري.وروى عن ال ن
ــقاها أن  يقول على املنبر ( ما مينع أش
يخضبها من فوقها بدم ) ويضع يده 
ــيبته ( عليه السالم ) . وكان  على ش
ــول : ( واهللا ليخضنبّ هذه من هذه  يق
) ويضع يده على رأسه وحليته ( عليه 
ــالم ) .وروى أنه قال : رأيت النبي  الس
ــلم ) في  ــه وآله وس ــى اهللا علي ( صل
ــا لقيت من  ــكوت إليه م منامي فش
ــدد وبكيت ، فقال  ــه من األود والل أمت
ــت ، فألتفتّ  ــك يا عليّ وألتف : ( ال تب
ــان ، وإذا جالميد  ــالن مصدف فإذا رج
ــراوي :  ــها ) .قال ال ــا رؤس ــخ به ترض
فغدوت إليه من الغد ، فلقيت الناس 

ــر املؤمنني ( عليه  ــون : قتل أمي يقول
ــن البصري قال  السالم ) .وروى احلس
: سهر أمير املؤمنني ( عليه السالم ) 
في الليلة التي قتل صبيحتها ، ولم 
يخرج إلى املسجد لصالة الليل على 
عادته ، فقالت له أبنته أم كلثوم : ما 
هذا الذي أسهرك ؟ قال : ( إني مقتول 
ــت ) .وروي في حديث آخر :  لو أصبح
ــهر في تلك  ــالم ) س أنه ( عليه الس
الليلة ، وكان يكثر اخلروج والنظر إلى 
السماء ، وهو يقول : ( واهللا ما كذبت 

ــت ، وإنها الليلة التي وعدت  ذب وما كُ
ــا ) ثم يعاود مضجعه ، فلما طلع  به
ــو يقول  ــرج وه ــدّ إزاره خ ــر ش الفج
ــإن املوت  ــدد حيازميك للموت فـ :أش
ــن IIاملوت إذا حـل  ــاوال جتزع م القيكم
ــى صحن  ــرج إل ــا خ IIبـنابناديكافلم

ــن في  ــتقبله األوز ، فصح ــدار أس ال
وجهه ، فجعلوا يطردونهنّ ، فقال : ( 

دعوهنّ فإنهنّ صوائح تتبعها نوائح 
ــالم )  ــم خرج فأصيب ( عليه الس ) ث
ــل أمير املؤمنني  ــببه مقت .في ذكر س
ــير :  ــالم )روى أهل الس ــه الس ( علي
ــوارج أجتمعوا مبكة  ــراً من اخل إذا نف
ــم ، فذكروا  ــروا األمراء وعابوه فتذاك
أهل النهروان فترحموا عليهم ، فقال 
ــرينا أنفسنا  بعضهم لبعض : لو ش
ــهداء . . .فقال  هللا وثأرنا إلخواننا الش
عبد الرحمن بن ملجم لعنه اهللا : أنا 
ــال البراك بن عبد  أكفيكم علياّ .و ق

ــا أكفيكم معاوية  ــي : أن اهللا التميم
ــي : أنا  ــر التميم ــال عمرو بن بك .وق
ــرو بن العاص .وتعاهدوا  أكفيكم عم
على ذلك وتواعدوا ليلة تسع عشرمن 
شهر رمضان .فأقبل ابن ملجم عدوا 
ــاً أمره ،  ــدم الكوفة كامت ــى ق اهللا حت
ــاك إذا زار أحد أصحابه  فينما إمنا هن
من تيم الرباب ، فصادف عنده قطام 

ــة ـ وكان أمير  ــر التيمي ــت األخض بن
ــالم ) قتل أباها  ــني ( عليه الس املؤمن
ــت من  ــروان ، وكان ــي النه ــا ف وأخاه
أجمل نساء زمانها ـ قال : فلما رآها 
ــا ، فخطبها ،  ــغف به ابن ملجم ش
ــى أن يصدقها  ــه إلى ذلك عل فأجابت
ــاً وخادماً ،  ــم ووصيف ــة آالف دره ثالث
ــل علي بن أبي طالب !فقال لها :  وقت
لك : جميع ما سألت ، فأما قتل علي 
ــت : نلتمس غرته  فأني لي ذلك ؟قال
ناك  ــي وهّ ــفيت نفس ــه ش ، وأن قتل
العيش معي ، وإن قتلت فما عند اهللا 
خير لك من الدنيا ّ!فقال : ما أقدمني 
ــألتني من قتل  ــا س ــذا املصر إال م ه
عليّ ، فلك ما سألت .وبعث إلى وردان 
ــألته  إلى مجالد بن تيم الرباب ، وس
معاونة ابن ملجم ، فأجابها إلى ذلك 
ــجع  ــي ابن ملجم رجالً من أش ، فلق
ــرة ـ وكان  ــبيب بن بج ــال له : ش يق
ــه إلى ذلك  ــوارج ـ فأجاب ــرى رأي اخل ي
ــع  ــروا ليلة األربعاء لتس . . .ثم حض
ــهر رمضان  ــر ليلة خلت من ش عش
ــوا  ــنة أربعني من الهجرة ، وجلس س
ــدة التي كان يخرج منها  مقابل الس
أمير املؤمنني إلى الصالة ، كانوا قبل 
ــهم على  ــي نفوس ــوا ما ف ــك ألق ذل
ــر  ــه وحض ــم علي ــعث وواطئه األش
ــم . . .فدخل  ــك اليلة ملعونته في تل
ــالم ) املسجد ، فسبقه  ( عليه الس
ابن ملجم ، فضربه بالسيف ، وأقبل 
ــاس يقولون : قتل  ــر بن عدي الن حج
ــه ملا ضربه ابن  ــر املؤمنني .وروي أن أمي
ــال أمير املؤمنني (  ملجم لعنه اهللا ق
ــالم ) : ( فزتُ ورب الكعبة )  عليه الس

، ال يفوتنكم الرجل ، فلما ادخل ابن 
ــم لعنه اهللا على أمير املؤمنني  ملتج
ــالم ) ، نظر إليه ثم قال :  ( عليه الس
( النفس بالنفس ، إن أنا متّ فاقتلوه 
كما قتلني ، وإن سلمت رأيت به رأيي 
ــن ملجم : واهللا قد ابتعته  ) .فقال اب
ــممته بألف ، فإن خانني  بألف ، وس
ــن بني يدي أمير  ــده اهللا .فأخرج م أبع
ــالم ) والناس  ــه الس ــني ( علي املؤمن
ــنانهم ، وهم  ــهون حلمله بأس ينش
ــا فعلت ،  ــدوا اهللا م ــا ع ــون : ي يقول
أهلكت أمة محمد ( صلى اهللا عليه 
ــر الناس ،  ــلم ) ، قتلت خي ــه وس وآل
ــت ال ينطق ، فذهب به إلى  وهو صام
ــر املؤمنني (  ــى أمي ــا قض احلبس.فلم
ــن دفنه اُتى  ــالم ) وفرغ م ــه الس علي
ــن  ابن ملجم لعنه اهللا فأمر به احلس
ــه ،  ــرب عنق ــالم ) فض ــه الس ( علي
ــود  ــتوهبت أم الهيثم بنت األس وأس
ــا بالنار  ــه فأحرقه ــة جيفت النخعي
.وروى أن الناس أحاطوا أمير املؤمنني ( 
عليه السالم ) وهو في محرابه يشد 
الضربة ويأخذ التراب ويضعه عليها . 
مْ  نَاكُ لَقْ ا خَ نْهَ ثم تال قوله تعالى : ( مِ
ــم . . . ) .ثم قال ( عليه  كُ يدُ ا نُعِ يهَ وَفِ
ــالم ) : جاء أمر اهللا وصدق رسول  الس
ــلم )  ــه وآله وس ــى اهللا علي اهللا ( صل
ــن ملجم ارجتت  ــا ضربة اب ــم إنه مل .ث
ــماوات  األرض وما جئت البحار والس
ــع . . . ونادى  ــت أبواب اجلام ، وأصطف
ــماء واألرض بصوت  جبرئيل بني الس
ــتيقظ : ( تهدمت  ــمعه كل مس يس
ــت  وانطمس  ، ــدى  اله أركان  واهللا 
ــالم التقى ،  ــماء وأع ــوم الس واهللا جن

 ، ــى  الوثق ــروة  الع واهللا  ــت  وأنفصم
د املصطفى ، قتل  قتل ابن عم محمّ
ــل علي املرتضى  ــي اجملتبى ، قت الوص
ــل  ــاء ، قت ــيد األوصي ــل واهللا س ، قت
ــقياء ) .في موضع قبره  ــقى األش أش
وكيفية دفنه ( عليه السالم )روي أنه 
ــني الوفاة قال  ــا حضرت أمير املؤمن مل
ــن واحلسني ( عليهما السالم  للحس
ــرير  ) : ( إذ أنا متّ فأحمالني ، على س
ــرير  ، ثم اخرجاني واحمال مؤخر الس
ــم أئتيا  ــان مقدمه ، ث ــكا تكفي ، فإن
ــتريان صخرة  ــي الغريني فإنكما س ب
ــرا فيها  ــوراً ، فاحتف ــاء تلمع ن بيض
ــاجة  ــا س فيه ــتجدان  ــا س فإنكم
ــات ( عليه  ــا .فلما م ــي فيه فادفنان
ــالم ) ، أخرجاه ، وجعال يحمالن  الس
 ، ــه  ــا مقدم ــرير ويكفي ــر الس مؤخ
ــو  ــى أت ــاً حت ــاً وحفيف ــمعوا دوي وس
ــاء تلمع  ــإذا صخرة بيض ــني ، ف الغري
ــاجة مكتوب  ــوراً ، فاحتفرا فإذا س ن
ــوح ( عليه  ــا ادخره ن ــا : هذا م عليه
ــالم ) لعلي بن أبي طالب ( عليه  الس

السالم ) ، فدفناه فيها .وكانت وفاته 
( عليه السالم ) في ليلة ٢١ من شهر 
ــرة ، وكان  ــنة ( ٤٠ ) للهج رمضان س
ــنة .وكان له من  ــن العمر ٦٣ س له م
ــى ، منهم  ــراً وأنث ــداً ذك األوالد ٢٧ ول
ــرى  ــب الكب ــني وزين ــن واحلس احلس
ــأم كلثوم  ــرى املكناة ب وزينب الصغ
ــول  ، وأمهم فاطمة الزهراء بنت رس
ــلم )  ــه وآله وس ــى اهللا علي اهللا ( صل
ــر وعثمان وعبد اهللا  .والعباس وجعف
من أم البنني بن حزام بنت خالد بنت 
ــتى  ــه ألمهات ش ــة أبنائ درام . وبقي
ــة مبقتل أمير املؤمنني (  .سرور عائش
عليه السالم )وروي أنه ملا اتى عائشة 
ــالم )  ــي أمير املؤمنني ( عليه الس نع
ــتقر بها  متثلت : فألقت عصاها واس
النوى كـما قـرّ عيناً باألياب املسافر 
ثم قالت : من قتله ؟ فقيل : رجل من 
مراد ، فقلت :فـإن بك نائياً فلقد بغاه 
غالم ليس في فيه التراب فقالت لها 
زينب بنت أم مسلمة : ألعلي تقولني 

هذا ؟فقالت: إذا نسيت فذكروني.

ــي  كان أول من طالب بذلك أحد مؤسس
ــن  أوي ــرت  روب ــة،  ــتراكية الطوباوي االش
 ٨ ــعار  ش ــاغ  ص ــث  حي  ،(١٧٧١-١٨٥٨)
ساعات عمل، ٨ ساعات راحة، ٨ ساعات 
ــاء واألطفال في  ــت النس ــه، ومنح ترفي
ــام  ــا ع ــاعات يومي ــزة ١٠ س ــرا مي اجنلت
١٨٤٧. أما في فرنسا فقد حصل العمال 
ــاعة يوميا بعد  ــيون على ١٢ س الفرنس
ــت رابطة  ــام ١٨٤٨.تناول ــباط ع ثورة ش
العمال الدولية مطالب العمال بتحديد 
ــاعات في عام ١٨٦٦،  يوم العمل بـ ٨ س
ــوم العمل  ــد القانوني لي ــة أن احل معلن
ــرط أولي، وبدون توفيره ستفشل  هو ش
جميع احملاوالت لتحسني ظروف الطبقة 
كارل  رأى  ــك  وحتريرها.كذل ــة  العامل
ــي كتابه رأس املال، أن ذلك ذو  ماركس، ف
ــة العمال، فكتب  ــة حيوية لصح أهمي
عام ١٨٦٧ إن اإلنتاج الرأسمالي يتسبب، 
ــن خالل متديد يوم العمل، ال في تدهور  م
ــلبه  ــري، عن طريق س قوة العمل البش
ــة الطبيعية  ــة واملادي ــروف املعنوي الظ
ــاط فحسب، وإمنا يتسبب  للنمو والنش
ــذه القوة  ــتنفاد وموت ه ــي اس ــا ف أيض
العاملة نفسها.في عام ١٨٨٤، قرر احتاد 
ــة والنقابات العمالية  النقابات املنظم
ــدة  املتح ــات  بالوالي ــيكاغو  ش ــي  ف
ــاعات  ــة، في اتفاقيته، أن ٨ س األمريكي
ــل قانوني اعتبارا  ــكل يوم عم عمل تش
ــع توصية  ــدا، م ــار ١٨٨٦ وصاع ــن ١ اي م
كافة املنظمات العمالية بجميع أنحاء 
ــني  ــه القوان ــة بتوجي ــة القضائي الوالي
ــي ١ ايار  ــع هذا القرار.وف ــي تتوافق م الت
ــان العمل  عام ١٨٨٦، رفضت قيادة فرس

ــداء  الن ــي،  باودرل ف.  ــس  تيرين ــادة  بقي
ــام حلركة اإلضراب، لكن العديد  لالنضم
ــان العمل  من القيادات وجمعيات فرس
ــداء اإلضراب في  ــت إلى ن ــة انضم احمللي
ــي،  ــيناتي وميلووك ــيكاغو وسينس ش

ــونز(١٨٤٨-١٨٨٧)، رئيس  وقاد ألبرت بارس
ــيكاغو وزوجته  ــي ش ــان العمل ف فرس
ــونز وطفالهما مظاهرة من  لوسي بارس
ــارع ميشيغان،  ــخص في ش ٨٠ ألف ش
ــام القليلة التالية  ــيكاغو، وفي األي بش
ــاء البالد  ــي جميع أنح ــم إليهم ف انض
ــل، مطالبني  ــني ٣٥٠-٤٠٠ ألف عام ــا ب م
ــاعات العمل واحلصول على  بتحديد س
ــعار ٨  ــت ش ــتحقاتهم، حت ــة مس كاف
ساعات عمل، ٨ ساعات راحة، ٨ ساعات 
ــه. في  ٣ ايار عام ١٨٨٦، حتدث محرر  ترفي
ــبايز  س ــت  أوغس ــال،  العم ــة  صحيف
ــات  االجتماع ــد  أح ــي  ف  ،(١٨٥٥-١٨٨٧)

ــر منهم  ــل، انتقل كثي ــى ٦ آالف عام إل
ــة بعض  ــارع ملهاجم ــى الش ــا إل بعده
ــر اإلضراب.  ــوا كس ــني ممن حاول املندس
ــرطة وأطلقت النار، فقتلت  وصلت الش
٤ أشخاص، وأصابت كثيرين آخرين. في 
ــيرة الحقة، ٤ مايو، احتجاجا على  مس
ــة (ألقاها  ــرت قنبل ــف، انفج هذا العن

ــت،  هاميارك ــاحة  س ــي  ف ــون)  مجهول
أسفرت عن مقتل ٨ من رجال الشرطة، 
ــرطة  ــة ٧٧ آخرين، فهاجمت الش وإصاب
ــددا من  ــد، وقتلت ع ــور احلش ــى الف عل
األشخاص وأصيب أكثر من ٢٠٠ بجروح 

بالغة، وألقي القبض على عدة أشخاص 
بدعوى أنهم تسببوا في أحداث العنف. 
ــبايز  وحكم على ٥ منهم، من بينهم س
ــح فيما  ــم اتض ــدام، ث ــونز، باإلع وبارس
ــد براءتهم.وفي االجتماع الذي عقده  بع
االحتاد األمريكي للعمل في سانت لويس 
ــاد اعتبار  ــام ١٨٨٨، قرر االحت ــمبر ع ديس
ــذي ال يجب أن  ــار عام ١٨٩٠ اليوم ال ١ اي
يعمل فيه العمال األمريكيون أكثر من ٨ 
ساعات. بعد ذلك أقرت جمعية العمال 
ــة الدولية الثانية، التي اجتمعت  الدولي
ــالن األول من  ــام ١٨٨٩، إع ــي باريس ع ف
مايو يوما إلطالق املظاهرات، ومن هنا بدأ 

تقليد عيد العمال.على الرغم من ذلك، 
ــة العمالية في  لم يتوقف نضال احلرك
ــدة األمريكية، وبلغ ذروته  الواليات املتح
عام ١٨٩٤، حينما قتل اجليش األمريكي 
ــن، وهو ما  ــال املتظاهري ــددا من العم ع
ــس  ــى الرئي ــرا عل ــا كبي ــكل ضغط ش
ــر كليفالند، ودفعه إلى  األمريكي، غروف

ــريع  ــزب العمال، بتش ــح مع ح التصال
عيد العمال، وإعالنه عطلة رسمية في 
ــبايز  ــت س البالد، تخليدا لذكرى أوغس
ــي الظروف  ــوم ف ــذا الي ــل ه ورفاقه.مث
ــهد  ــل جائحة كورونا، يش ــة، قب العادي

ــي  ف ــعبية  ش ــات  ومهرجان ــيرات  مس
ــية، حتمل شعارات  مختلف املدن الروس
تشيد بدور العمال، وتطالب بحقوقهم، 
ــم، وتنظم هذه  ــي أجوره ــة ف وبالعدال
ــات  الهيئ ــادة  ــة ع املليوني ــات  الفعالي
ــي تلك الفعاليات  النقابية. وتنخرط  ف
ــية  ــية الرئيس ــا األحزاب السياس أيض
ــى اهتمامها بأوضاع العمال  تأكيدا عل
ــن  ــال م ــد العم ــر عي وحقوقهم.ويعتب
األعياد األكثر انتشارا في العالم، حيث 
ــي ١٣٠ دولة تقريبا،  ــم االحتفال به ف يت
ــم دول العالم عطلة  ــي معظ ويعتبر ف
ــمية  ــمية الرس ــمية.يذكر أن التس رس

ــف عما  ــيا تختل ــد في روس ــذا العي له
ــوفيتي،  ــاد الس ــه أيام االحت ــت علي كان
ــام ١٩٩٢ لتصبح عيد  ــرت ع ــث تغي حي
ــابق  ــت في الس ــع، وكان ــل والربي العم
ــع الطبقة  ــي للتضامن م ــوم العامل الي
ــبة أكد رئيس  العاملة. وفي هذه املناس
ــبت،  اجلمهورية برهم صالح، امس الس

ان انتصار العمال يكون باصالح النظام 
ــي تغريدة في  ــال صالح ف االقتصادي.وق
ــي بإجالل  ــي،  نُحيّ ــال العامل ــوم العم ي
ــاف ان االنتصار  ــاة الوطن.وأض نضال بُن
ــاد  االقتص ــالح  بإص ــون  يك ــم  حلقوقه

ــار بتوفير فرص  ــق التنمية واالعم وحتقي
ــتنهاض  العمل عبر تكافؤ الفرص واس
ــي والزراعي  ــاج الصناع ــات اإلنت قطاع
ــدم االعتماد  ــياحي واخلدمات، وع والس
كليا على النفط، وضمان حق العراقيني 
ــة. وأكد رئيس الوزراء  في حياة حرة كرمي
ــبت، أن  مصطفى الكاظمي، امس الس
ــي صروحاً  ــل الوطن يبن ــل من أج العم
ــي  ــال الكاظم ــتقبل. وق ــي املس ويحم
ــد العمال ،  ــبة عي ــي تغريدة له مبناس ف
ــبة لنا  ــال العاملي، مناس ــد العم ان عي
كعراقيني، لتجديد عهد العمل من أجل 
ــيلة  ــالء قيمة العمل كوس العراق، وإع

ا.  ــدها جميعً بناء وحضارة وارتقاء ننش
ــال العراق بخير.. اليد التي  كل عام وعمّ
ــادرة على بناء غدٍ  تعمل هي وحدها الق
ــع ان العمل من أجل الوطن،  أفضل.  وتاب
ــتقبل.  وقال  يبني صروحاً ويحمي املس
رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي، 
ــبت، إنه يتطلع الى دور جديد  امس الس

ــال  التنمية.وق ــق  حتقي ــي  ف ــال  للعم
احللبوسي في تغريدة له في عيد العمال 
ــال العراق  ــر الى عم ــي حتية تقدي العامل
وسواعدهم اخمللصة التي تنجز العمران 
ــوض بالوطن  ــاج بغية النه وحتقق االنت

وصناعة املستقبل.  واضاف احللبوسي 
نتطلع الى دور جديد في حتقيق التنمية 
واالزدهار.في #عيد_العمال العاملي حتية 
ــواعدهم  ــال العراق وس ــر إلى عم تقدي
ــران وحتقق  ــز العم ــي تنج ــة الت اخمللص
اإلنتاج، بغية النهوض بالوطن وصناعة 
ــى دور جديد لهم  ــتقبل. نتطلع إل املس
في حتقيق التنمية واالزدهار. ودعا زعيم 
ائتالف دولة القانون نوري املالكي، امس 
ــة الى رعاية  ــبت، اجلهات احلكومي الس
ــريحة العمال الكادحة واألخذ بنظر  ش
ــي يواجهونها.وقال  ــار االعباء الت االعتب
ــد العمال  ــدة في عي ــي تغري ــي ف املالك

ــن عمال  ــى األخوة م ــدم ال ــي نتق العامل
ــات التهاني  ــمى آي العراق الغيارى بأس
والتبريكات وندعو اجلهات احلكومية الى 
ــريحة الكادحة واألخذ  ــة هذه الش رعاي
ــاء التي يواجهونها  بنظر االعتبار االعب
ــة املفروضة  ــق القيود الصحي اثر تطبي
ــة كورونا.وتابع نتطلع  ــة جائح ملكافح

ــى ان يكون لهم  ــريحة ال ــن هذه الش م
ــتقرار الدولة  ــي عملية البناء واس دور ف
ــات  ــة عبر املؤسس ــاركة الفاعل واملش
ــد النائب األول  ــات العاملية. وأك واملنظم
ــن الكعبي،  لرئيس مجلس النواب حس
ــس النواب عازم  ــبت، أن مجل امس الس
ــريعات تصب في حماية  ــن تش على س
ــي ، أتقدم بخالص  ــال الكعب العمال.وق
التهاني وأطـيب األمنيـات إلى شريحة 
العمال الكرام في العراق وكل العاملني 
ــاص داعياً املولى  في القطاع العام واخل
ــن النجـاح  ــد م ــم مبزي ــر أن ميده القدي
ــي أعمـالهم عـلى الصعيد  والتوفيق ف
ــخصي مع موفور الصحة  املـهني والش
ــريحة  ش إن  ــي  الكعب ــع  والنجاح.وتاب
ــاس في حتقيق  العمال هم العمود األس
ــاة  ــم بن ــدان، فه ــار للبل ــو واالزده النم
ــتقبل  أوطانهم والضمان احلقيقي ملس
ــس  ــداً أن مجل ــة، مؤك ــا القادم أجيالن
ــن التشريعات التي  النواب عازم على س
تصب في حماية هذه الشريحة املهمة ، 
واملساهمة في رفع مستواها املعيشي.
ارس هذه الطبقة  وشدد على ضرورة أن متُ
ــي إعمار البالد  ــة دورها الريادي ف العامل
ــاع اخلاص ، وأن  وتقدمي الدعم الى القط
ــا تفعيل  ــى عاتقه ــذ احلكومة عل تأخ
ــيما قانون العمل  القوانني النافذة الس
ــاكلهم وإنصافهم  ــوف على مش والوق
ــن حيث تدني  ــتغاللهم م واحلد من اس
ــع  ــور وضمان توفير فرص عمل أوس األج
ــباب، وإلزام الشركات االستثمارية  للش

بنسب تشغيل العمالة احمللية.
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9 مقاالت

ــتمرار  .. منافسات ومزايدات   جتري باس
ــداد ..  وتعيني  ــب ود بغ ــة لكس مبتذل
ــة احلزينة  ــذه املدين ــد .. له ــني جدي ام
املستباحة ، مدينة النفايات والضياع 

.
كانت عاصمة النور  للدولة  العباسية 
ــالم لدولة  ــة الظ ــت عاصم ، فاصبح
ــة مضيئة في  ــت ايقون ــية ، كان منس
ــة  ــت مدين ــي ، فأصبح ــد امللك العه

مهمشة  في العهد اجلمهوري . 
ــزاب  ــس االح ــذا وذاك .. تتناف ــم ه ورغ
ــة  بامان ــوز  للف ــتمرار  باس ــدة  الفاس
ــني ال يؤمتن ، ليس  ــداد ، وتنصيب ام بغ
ــل طمعا في  ــى إعمارها ، ب ــا عل حرص

تخصيصاتها ومواردها وسطوتها .
ــا   وخربه  .. ــور  املنص ــا  بناه ــداد  بغ
ــا و  ــا عبعوب بؤس ــاوي ، وزاده العيس
ــيدة ذكرى  طفحا في اجملاري .. اما الس
ــرة ، ولم  ــد ظلت حائرة خائ علوش فق
ــدم ولم تؤخر .. وحجتها في هيمنة  تق

امليلشيات ، والعصابات .
ــوم ..  املنا باالمني اجلديد املهندس  الي
عالء معن .. الذي بدأ بداية واعدة .. وما 

ــر .. النريد منه   ــا ننتظر منه  الكثي زلن
ــحاب سط بغداد  تشييد ناطحات س
ــى مدينة  ــه  احلفاظ  عل ــل نريد من .. ب
ــا املعمارية وقيمها  ــدت بوصلته .. فق
ــوائيات  العش والتهمتها   .. ــة  اجلمالي
ــودة  جدية الى  ــن ع ــة . فهل م الريفي
شكلها املعماري املتميز .. بالشناشيل 

وطابوق الچفقني .
ــة عندي  ــة جامح ــدة .. والرغب ــذ م من
ــر   ــة .. اتبص ــة بغدادي ــام  بجول ،  للقي
ــل الزمان الهارب  ــا املكان ، واتوس فيه
ــتجلي ذكرياتي .. كي  مني .. اريد ان اس
ــكان وصلته  ــاعدني على توثيق امل تس

بالزمان .
ــى األقدام  ــيا عل ــت يومي  مش امضي
ــاء ، وال يهتم به  ــراه األمن ــا ال ي ، ألرى م
ــا أبواب ..  ــة  لم يعد له ــوزراء ، ملدين ال
الشرقي مخلوعا  .. واملعظم مرفوعا .

ــي ..صارت  ــاحة امليدان امام ــذه س و ه
ــطيات سوق الهرج  ملحقا خلردة  وبس
، كانت نقطة انطالق جميلة  لشبكة 
ــل بباصات حمر من طابقني ، تتوزع  نق
بشراينها على الرصافة والكرخ ، وكان 
يتدافعون  وال  ــون  ــون يصطف البغدادي
ــمحون  ــرون وال يتافأفون ، ويس ،  ينتظ
لكبار السن باختراق صفوفهم بإجالل 

ــذي يقطع  ــط باص ٤ ال ــرام .. وخ واحت
شارع الرشيد من أوله الى اخره شاهد 

على ذلك .
ــن حظ البغداديني بقاء  ( شربت  حلس
ــنني .. وهو االقدم  زبالة ) على قيد  الس
من جميع مدن اخلليج  و مدن الطني ، و 
اقدم حتى من  آبار النفط التي وجدها 
ــة املتعبني ..  ــاة العراة على خارط احلف

وحلسن حظ املثقفني 
فان مقهى ( حسن عجمي )  املزحومة  
بجدال البنيويني ، ال تزال صامدة بوجه  

حواسم  الثقافة من املتخلفني  .
ــي..  الى مقهى  ــب  بحزني و حيرت واذه
ــاهبندر والزهاوي ، واهدي سالمي  الش
ــالي ،   ــل محمد اخلش ــيخنا اجللي لش
ــه ، حال بغداد  ــاكيا  ل تاركا املتنبي ش
ــة  املستنصرية  وحالي ،  وتلك املدرس
ــي .. فوجدتها  ــى بال ــي طريقي و عل ف
ــها ،  منسية تعاني  خاوية على عروش
ــغال ،  ــة  وال اش ــال ، ال عناي ــن االهم م
ــياح ، حتى اصبحت  ــارات  وال س وال زي

وكانها مدرسة لالشباح . 
ــارع  ــال ، وش ــوق داني ــى س ــرج عل واع
ــر باملصارف  ــمؤال الذي كان يزده الس
واجلمال ..واصبح اليوم سوقا للمالبس 

املعلقة وسط النفايات واالهمال .

واسرع اخلطى الى شارع النهر ، مكان 
الزمن  برومانسيات  البغداديني احلاملني 
اجلميل ، وبرقي البغداديات وهن يدخلن 
دكاكني الصاغة ، بحثا عن خامت  خلليل 
، لكني وجدت الشارع يشكو  والقلب  
ــوق  الصفافير ،  ــاركه  س عليل  ، ويش
وهو امللتاع  من توسع دكاكني البزازين 
ــي من فضة  ــاب أباريق وأوان على حس
ــوق  ــم يعد الس ــار  ولَ ــوها  الغب يكس
االثير  مكانا لضجيج مطارق النحاس 
ــائحني وبقية  ــم يعد مقصدا للس ، ولَ

الناس .
ــة  ــدي ../ ان  ( مكتب ــي خل ــدر ف ــم ي ولَ
مكنزي ) تتحول الى دكان لبيع القنادر 
، انها ( القنادر )  يا ناس وليس الكتب و 
احملابر .. والبقية  تاتي على مصير كعك 
ــة ،  ومصور  ــى البرازيلي ــيد ومقه الس
بابل ، وارشاك  و حسو اخوان ، وأحذية 
الشرق وصادق محقق  ورياضة  اخلطيب 
واخلضيري ، و أسطوانات  اجليقمقجي 

،  وحتى هامبرغر ( ابو يونان ) ..الذي
كان يضاهي الهامبرغر االمريكي ذهب 

مع الريح .
وال تبحثوا عن بقايا اسواق اورزدي باك 
، اول مول في العراق ، و الذي كنا نبتاع 
ــة ومنها  ــى البضائع االجنبي ــه ارق من

ــرية ، التي علمتنا   الساعات السويس
ــا ،  ــني هندامن ــا ، وحتس ــط  أوقاتن ضب

واحترام مواعيدنا .
ــز .. عن صاالت  ــالني ايها العزي وال تس
السينما .. ريكس و روكسي  والشعب 
ــى  ــت ال ــد حتول ــام .. فق ــزوراء واخلي وال
مخازن لألثاث وعلف احليوان .. وحالها 
حال ساحة حافظ القاضي التي كانت 
ــيارات االمريكية ،  ــا  الحدث الس مكان
واليوم تتربع في وسطها  وبكل اعتزاز 
،   فخر الصناعة الوطنية  ( الستوتة )  

مع عربات احلمل الشعبية.
ــامحه  ــوزراء  املهدي عادل س رئيس ال
ــارع الرشيد  ــرنا بافتتاح ش اهللا .. بش
ــتعود  ــا .. متى س ــم يقل لن ــه ل ، لكن
األنوار والشناشيل ، ومتى يعود التراث 
ــارع اجلميل  ، ومتى سترفع   لهذا الش
ــال  مح ــيغلق  س ــن  وم  ، ــاوزات  التج
السمكرة  والصباغني ، والعدد اليدوية 
ــات  البنزين ،  ــزل و جليكان وزيوت الدي
وينقل البسطيات  الى مكان حصني .

ــرة / ان االمناء ال  ــم وحس ــزم .. وبأل اج
ــوارعها  ــاذا حل ببغداد ، ش ــون م يعرف
ــاذا  وم  ، ــا  وتراثه ــا  تاريخه  ، ــا  وأزقته
ــال ،  ــوق داني ــغ اآلل ، وس ــل بصبابي ح
والبخفايا  عكد النصارى ، والشورجة 
وحرائقها ، وال باملدرسة اجلعفرية ومن 
ــة ابتدائية .. وال  ــل بنايتها  مدرس جع
ــن تفرعات  ــة النملة القريبة م بدربون
ــوق  ــاحة الوثبة ، وال حتى بأخبار س س
ــل ) ،  ــيل ( عكد القش ــون وشناش حن

وكل تفرعات الرشيد اجلميل .
 بغداد مدينة العشوائيات والبسطيات 
ــوم من  ــت الي ــل ،  حتول ــزن الثقي .. واحل
ــة ) الى الف  ــة  وليل ــة ( الف ليل مدين

مزبلة و مزبلة .. 
كل هذا  يحدث ... وإذاعة بغداد ما زالت 
ــروز .. / بغداد  ــث  رائعة في ــر على ب تص
الشعراء والصور .. ذهب الزمان وضوعه 

العطر.

ــي بظروف  ــاش مجتمعنا العراق ع
ــية اثرت على ثقافته وحياته  قاس
ــك العقود الغابرة  العامة طيلة تل
ــلوكيات   س ــرس  بغ ــبب  تس ــا  مم
ــع واعمال  ــيخ طبائ منحرفه وترس
ــورة  لبل ــض  البع ــا  عليه ــابق  تس
ممارسات ذميمة وسلوكيات حياتية 
سيئة حتى اصبح (النفاق والكذب 
ــن املوروثات ..  ــب ...) جزء م والتعص
ــرة وماحتملها من  ــا بالذاك ولو عدن
امامك اشخاص  ــتجد  ــاة س مأس
ــرص ليفترس  ــزون الف ــوا ينته كان
ــزة  ــباع غري ــه  الش ــاه باملواطن اخ
ــرض ان هذا  ــؤول واملفت ورضى املس

ــع ما  ــارض م ــوم يتع ــلوك الي الس
ــده املرحلة احلالية مما يتطلب  تنش
ــو التضاد مع  ــه كون ذلك ه مغادرت
ثقافة التسامح  هذه الثقافة التي 
ــب ان تدخل ضمن مفاهيمنا  يتطل
احلديثة والتي تعزز املرونة  واحترام 
ــانية  ــر وجعل الروح االنس رأي االخ
ــا  عقولن ــي  ف ــموا  تس ــامية  الس
ــع االخرين  ــا واالنفتاح م وتصرفاتن
ــم ومعتقداتهم  ــرام عقائده واحت
ــات  ــود العالق ــي تس ــم لك وارائه
ــع ويقيناً  ــة احلميمة باجملتم الطيب
ــم  ــيوصل الى قواس ــك س ــان ذل ب
ــأنه  ــتركة باحلوار الذي من ش مش
ــيما  ان يحقق احترام املواطنة الس
ــدنا  ــالمية ترش ــة االس وان الثقاف
ــن واالقناع  باجملادلة والنقاش احلس
ــن  ــرن (وجادلهم بالتي هي احس امل

ــب تصرفات  ــن املوجع ان تتغل ) وم
ــة باالحقاد  البعض اخلاطئة احململ
ــذا بحد ذاته تقطيع  والكراهية وه
للحمة اجملتمع .. ولو نظرنا للعديد 
من دول العالم وتصفحنا تاريخها 
ــقاقات  واالنش ــروب  احل ان  ــد  لنج
ــه بها جراء  ــار قد فعل فعلت والدم
والنازية  ــية  والفاش ــف  افكارالعن
ــوات وتباعد  ــك وخلف فج وغير ذل
ــك اجملتمعات ولكن  ــاد بني تل واحق
ــادت روح التسامح  ــرعان ما س س
واالعتذار والتعاون مع هذه االطراف 
ــك ببناء دول  ــة وحتقق ذل املتصارع
ــة  متقدم ــة  حضاري ــات  ومجتمع
جمعتهم مسميات احتادية كثيرة 
ــي  اليوم الذي  ــوذج االحتاد االورب ومن
ــم دول اوربية عديدة تتعاون في  يض
ــتى اجملاالت بعد مغادرة خالفات  ش

ــه بالبناء الصحيح  املاضي والتوج
ــة  الثق ــا  اطاره ــات  عالق ــة  واقام
ــذا ماطوى  ــاون وه ــالم والتع والس
صفحات ولت مما يتطلب منا كأفراد 
لبناء مجتمع ودولة ترتقي بخطوات 
دميقراطية لتحقق االهداف النبيلة 
ــب على ماخلفه املاضي  بعد التغل
ــلبية وتفعيل الشعارات  من اثار س
ــة ونكران  ــود واحملب ــادي بال التي تن
ــاء البلد  ــني ابن ــارب ب ــذات والتق ال
ــوم احترام  ــد وتنضيج مفه الواح
ــث اجملتمع بالعمل  االخر وكذلك ح
على تاسيس املسارات الصحيحة 
ــات مدنية تؤمن  من خالل مؤسس
بالدميقراطية السيما ان االنتخابات 
ــر وبروح  ــل االخ ــن تقب ــي جزء م ه
ــى الوطني  ــة تتوج املنح دميقراطي
ــع والوطن  ــن بناء اجملتم لنتمكن م

ــن مكانه  ــذي يعزز م ــكل ال وبالش
ــذي يتطلب  ــالد  ال ــتقبل الب ومس
اجراءات رصينة من قبل مؤسسات 
ــة التربوية والثقافية وتدعيم  الدول
ــاطات منظمات اجملتمع املدني  نش
ومساهمة االعالم بتعزيز وترسيخ 
ــودة لبناء  ــة املنش ــني الثقاف وتوط
ــز, والعمل  ــعب دومنا متيي ــة وش دول
ــع الطريق امام  ــى التعاون بقط عل
ــرار الذين يسعون  مخططات االش
ــن البلد وهذا  ــة وزعزعة ام للتفرق
الواعي  ــل مجتمعنا  يتطلب تفاع
ــتقبله  ــرائحة وبناء مس بكافة ش
ــة وتكريس روح  ــم والثقاف بالتعلي
ــود  االخوة والعيش اجملتمعي املنش

لتعلو كلمة املواطنة اوالً.

* خبري قضائي

الـمـــواطـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اوالً          

رســــالـتــي ألمـيــــن بــــغـــــــــــــــداد
د. كاظم اِّـقدادي

هاشم مهدي السوداني * 

ــائل احلديثة في الطبع والنشر  لوحظ ظهور الوس
ــة والفلم  ــاب واللوح ــى تزوير الكت ــجع عل قد ش
ــف هدفا لالعتداء  ــات األخرى وجعل املؤل واملصنف
ــى   حقوقه وجتريده من أرباح أتعابه ولكي يزول  عل
ــح اجملال امامه  ــذا الغنب الذي حلق باملؤلف وفس ه
لالستفادة من مصنفاته وتشجيعا حلركة التأليف 
ــي واألدبي والفني وتهيئة فرص التقدم امام  العلم
ــرة هانئة   ــه يعيش حياة ح ــكل يجعل املؤلف بش
ــة لنظام امللكية  ــرا في احداث تغيرات هام وتعبي
ــادي وظروف  ــني الوضع االقتص ــة ولتحس الفكري
ــخص  احلياة واملهارات التقنية ويعتبر املؤلف الش
ــواء ذكر  ــوبا اليه س ــر مصنفاته ومنس ــذي نش ال
اسمه على املصنف او باي طريقة اخرى اال اذا قام 
ــري هذا احلكم على  ــل على عكس ذلك ويس الدلي
ــرط اال يقوم ادنى شك في  ــتعار بش ــم املس االس
ــمل احلماية على  ــخصية املؤلف وتش حقيقة ش
املصنفات املعبر عنها بطريقة الكتابة او الصوت 
ــات املكتوبة  ــم او التصوير ومنها املصنف او الرس
ــرات واخلطب  ــاف وكذلك احملاض ــي جميع األصن ف
ــم  ــات الداخلة في فنون الرس ــدروس واملصنف وال
ــوان واملصنفات  ــت واالل ــر والنح ــر واحلف والتصوي
ــيقية واملصنفات  ــرحيات املوس ــرحية واملس املس
ــة  لالذاع ــدة  واملع ــينمائية  والس ــة  الفوتوغرافي
ــر وغيرها من  ــعر والنث والتلفزيون ومصنفات الش
ــوق املؤلف ويحتفظ  ــاس بحق اجملموعات دون املس
املؤلف بحقه االنتفاع من مصنفه وال يجوز لغيره 
ــف  وحتمى حقوق املؤلف  ــدون أذن كتابي من املؤل ب

املالية مبوجب احكام هذا القانون مدى حياة املؤلف 
وملدة خمسني سنة من تاريخ وفاته وحتمى احلقوق 
ــتركة طيلة حياة  املالية اخلاصة باملصنفات املش
ــنة  ــني س ــتركني وملدة خمس جميع املؤلفني املش
ــوق املالية  ــن بقى حيا وحتمى احلق ــن وفاة اخر م م
ــتثناء مؤلفي  ــة باس ــات اجلماعي ــي املصنف ملؤلف
ــنة  ــني س ــات الفن التطبيقي مدة خمس مصنف
ــا للجمهور ألول  ــرها او اتاحته تبدأ من تاريخ نش
ــرة واذا كان مالك حق املؤلف كيانا قانونيا اما اذا  م
كان مالك هذه احلقوق شخصا طبيعيا تكون مدة 
احلماية  طبقا للقاعدة املنصوص عليها وتنقضي 
ــر ألول  ــى املصنفات التي تنش ــة عل ــوق املالي احلق
ــني سنة تبدأ  مرة بعد وفاة مؤلفيها مبضي خمس
ــا  للجمهور ألول مرة  ــرها او اتاحته من تاريخ نش
ــر  ــى احلقوق املالية على املصنفات التي تنش وحتم
بدون اسم مؤلفها او باسم مستعار ملدة خمسني 

ــرها او أتاحتها للجمهور  سنة تبدأ من تاريخ نش
ــف  ــروف او كش ــا مع ــرة اال اذا كان مؤلفه ألول م
ــا منصوص  ــدة احلماية كم ــخصه تكون م عن ش
عليها في القانون وتنقضي احلقوق املالية ملؤلفوا 
مصنفات الفن التطبيقي بعد مرور خمسني سنة 
من تاريخ نشر العمل او اتاحته للجمهور ألول مرة 
ــب فيها احلماية من تاريخ  وفي االحوال التي حتس
ــور ألول مرة يتم  ــف او اتاحته للجمه ــر املصن نش
ــا  ــر او اول اتاحته للجمهور اساس ــاذ اول نش اتخ
ــاب املدة بغض النظر عن اعادة نشر املصنف  حلس
ــه للجمهور ثانية اال اذا ادخل املؤلف على  او اتاحت
ــن اعتباره  ــالت جوهرية بحيث ميك مصنفه تعدي
ــف يتكون من عدة  ــا جديدا واذا كان املصن مصنف
ــه وعلى فترات  ــرت منفصل اجزاء او مجلدات نش
ــتقال لغرض  فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مس

حساب مدة احلماية.

تعديل قانون محاية حق املؤلف  إضاءات قانونية

الجزء االولالحقوقي ماجد الحسناوي

ــفهية هي  ــث املروية واألقوال الش ــة انّ األحادي    حقيق
ــف النعوت  ــان مبختل ــرة للغاية والتي تصف االنس كثي
ــروط الفعلية مع التباين االيجابي  االميانية وجتليات الش
ــدى الفاعل بني الناس على مختلف  بني حديث وأخر بامل
املذاهب والديانات وفي هذا النقصد التمايز بالزّي املمييّز 
او مايظهر به املؤمن من امليسور في البهرجة والتشبث 
ا يتمتع  ة , بل نبحث عمّ في مزايا العبادة في أعني العامّ
ــت الروحية في  ــادق للثواب ــن الص ــات املؤم ــن صف به م
اعماقها السوقية التي أمن بها وباهللا وباليوم االخر ومبا 
ــيرورة  انزل على قلب النبي (ص) ولكن لم يتم معرفة س
ــلوك  ــيد الس ــن االّ بتجس ــان املؤم ــخيص لألنس التش
ــر ومبوجب  ــة بني ابناء البش ــرف واملعاملة العادل والتص
ــرعية  ــي احلقوق واالحكام الش ــانية ف املعطيات االنس
ومحدداتها االعجازية , وليس كما يبدو من خالل املظاهر 
اخلطابية الفارغةواملغلفة بالعناوين واملزايا النادرة والتي 
ــب والديانات وفقاً ملا متليه  تتمحور اطاريحها عن املذاه
ــوء من اجل املصالح واملغامن للدنيا  ارة بالسّ النّفس االمّ
ــود في الوقت  ــك جليا الى حيز الوج ــة اذ ظهر ذل الفاني
ــك , حتى اختلط احلابل  ــن مبا اليقبل التاؤيل والش الراه
ــم اخلياط من خرم االبرة وبات الناس  بالنابل واختفى س
عوبة مبكان التمييز بني الصالح  ــن امرهم والصّ حيارى م
ــروض الواعدين للخير  ــأم اجلميع ع والطالح وبالتالي س
ــخص اهللا  ــادة الصادقة , هذا وقد ش ــانية والعب واالنس
ــورة الفرقان  تبارك وتعالى صفات املؤمن الصالح في س
نًا  وْ َرْضِ هَ ــى األْ لَ ــونَ عَ ْشُ ينَ ميَ نِ الَّذِ ٰ مَ ادُ الرَّحْ بَ ــه ((وَعِ بقول
ا )) (٦٣) وقال الرسول  مً الَ الُوا سَ لُونَ قَ َاهِ مُ اجلْ بَهُ اطَ وَإِذَا خَ
ــان عبد حتى  ــتقيم إمي ــن ( ال يس ــي املؤم ــرم (ص) ف االك
يستقيم قلبه، وال يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، 
وال يدخل اجلنة حتى يأمن جاره بوائقه) وقال االمام علي 
ــتصعب, اليحمله االّ  ــي املؤمن(ان أمرنا صعب مس (ع) ف
ــان, واليعي حديثنا االّ  ــن امتحن اهللا قلبه لالمي عبد مؤم
ــي وصف اخر  ــة). وقال (ع ) ف ــالم رزين ــدور أمينة و أح ص
عُ  ، أَوْسَ هِ بِ

لْ ي قَ زْنُهُ فِ ، حُ هِ هِ ي وَجْ ــرُهُ  فِ نُ بِشْ ُؤْمِ للمؤمن  املْ
أُ  ــنَ ، وَيَشْ ةَ رَهُ الرِّفْعَ ــاً، يَكْ س ءٍ نَفْ ــيْ راً، وَأَذَلُّ شَ دْ ءٍ صَ ــيْ شَ
غولٌ  ، مشْ تُهُ مْ يرٌ صَ ثِ ، كَ هُ مُّ يدٌ هَ ، بَعِ هُ مُّ يلٌ غَ وِ

، طَ ةَ عَ مْ السُّ
هِ  لَّتِ ــنيٌ  بِخَ نِ ، ضَ رَتِهِ كْ ــورٌ  بِفِ مُ ــورٌ، مغْ بُ ورٌ صَ ــكُ ، شَ تُهُ وَقْ
لْدِ  نَ الصَّ لَبُ مِ ــهُ أَصْ سُ ةِ  نَفْ رِيكَ ُ الْعَ ةِ  لَنيِّ َلِيقَ لُ اخلْ ــهْ سَ
ــا ينبغي للمؤمن  .لذلك نفهم كم بْدِ ــنَ الْعَ ــوَ أَذَلُّ مِ ، وَهُ
رت االميان أصالً بعد أن  ــأن الصفات املذكورة هي التي أطّ ب
ــغاف القلب , اذ احيا مواتها وجدد عزميتها  ــت ش المس
ريق الى  ــار الطّ ــة وأن ــن القوة واحليوي ــة م ــا  بطاق وأعده
ــدرك بأن املؤمن هو الذي  ــل واحلكمة االلهية , اذن ن العق
ق باجلنان وعمل باالركان بعد أن جسد  اقرّ باللّسان وصدّ
ــول االكرم محمد (ص) (  ركائز االميان الذي قال عنه الرس
ــاس  قه العمل , واالميان أس بأن االميان ماوقر بالقلب وصدّ
ــلوك )  العمل وصلة االميان بالعمل كصلة االخألق بالسّ
ــدرس والفناً ميارس والمهنة  ــه اي االميان ليس علماً ي اذ انّ
ة معنويّة  ــوّ ــا الكتب بل هو ق ــن واليلتمس في ثناي متته
ــذوة توقظ الهمم  ة وج ــب بالنّور والقوّ تفيض على القل
ــؤال لالمام  ــث في النفوس احلركة والعمل .ففي س وتبع
ــال أنّ االميان على أربع دعائم على  ــي (ع) عن االميان , ق عل
ــاد , ولنذكر من تلك دعامة  بر واليقني والعدل واجله الصّ
ــوق  ــعب الشّ بر على أربع ش ــه (ع) الصّ ــن قول ــر م ب الصّ
هوات  والزّهد والترقب فمن اشتاق الى اجلنّة سال عن الشّ
نيا  ــفق من النار أجتنب احملرمات، ومن زهد في الدّ ومن أش
ــارع في اخليرات. ــاون باملصيبات، ومن ارتقب املوت س ته

نهج البالغة ج٢ ص١٤٨.

مــن هـــو الـمــؤمـــن؟
حسن عودة اِّـاجدي
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ــة  ــارب الدميقراطي ــر كل التج    مت
ــة,  ــرات إنتقالي ــم بفت ــي العال ف
تكون خاللها رمبا عرجاء شوهاء..

ــا  وخطواته ــا  ألياتهم ــوب  يش
التزوير والفشل, ويحكم األغلبية 
ــي  الت ــة،  اجلهل ــن  م ــة  ثل ــا  فيه
ــخوص إنتهازيني  ــير خلف ش تس
متلونني بالدين أو الطائفة وحتى 
ــة  ــك كل األنظم ــة، لذل بالوطني
ــأتها األولى  ــي نش ــية ف السياس
جتلب مشاكل واخطاء للشعوب، 
ــم للتجربة  ــدم فه ــاج ع ــو نت وه
والطبقة  ــعب  الش الطرفني..  من 
العراق حالياً  به  السياسية.مامير 
ــا،  ــته فرنس ــال حي عاش ــو مث ه
ــمال  ــى مواطني ش ــكا وحت أمري
العراق عندما أنفصلت كردستان 
ــرن املاضي،  ــعينيات الق ــي تس ف
وأسسوا «كيانهم» بقيادة الراحل 
ــك ليس غريب في  مام جالل.. لذل
ــيس  ــام احلالي، تأس ــاق النظ أنبث
أكثر من ٣٠٠ حزب للمشاركة في 
ــية في بدايته،  العملية السياس
ــتمر بعدها الفشل في أربع  ليس
دورات انتخابية وكالتالي:ـ األولى 
ــكل املكونات  ــن تكتل ل عبرت ع
ــم في إدارة  بدافع حفظ أحقيته

البلد، وعدم السماح بتفرد جهة 
ــن،  اآلخري ــاء  وأقص ــرى  أخ ــى  عل
لتنتج لنا مفهوم «الكعكة» في 
ــيم الوزارات وترسيخ منطق  تقس
احملاصصة املقيت، الذي أستشرى 
في أروقة الدولة.أما الدورة الثانية، 
ــار!  األعم ــعار  ــع ش ترف ــت  فكان
ــد باألزدهار بعد طائفية  الذي توع
مخيفة أحرقت الوسط واجلنوب، 
ــدة. ــم الفاس ــا كعكته أنتجته

ــان  ــة تتحدث بلس ــاءت الثالث ج
ــدة،  ــوه اجلدي ــتقاللية والوج اإلس
ــل،  الفاش ــرب  اجمل ــة  جترب ــدم  وع
ــارك فيها جمهورهم فقط..  ليش
ــش»  «داع ــا  بعده ــا  لن ــج  لينت
ــراق ويزحف نحو  ــع الع فيأكل رب
ــنوات من  بغداد، لنعيش ثالث س
ــل، لكن  ــاص والقت ــق الرص منط
ــدن تفاجئنا بأن  ــا امل بعدما حررن
ــت كلها على احلرب. األموال صرف

ــت دعاية  ــدورات فكان ــا آخر ال أم
أحدهم ترتكز على دماء الشهداء 
ــم، واخر روج للمقاطعة،  وعوائله
ــعب  ــارك الش ــن أن ال يش ليضم
ــد من  ــا، فتكون حصة األس فيه
ــالً حتقق مقصدهم  نصيبه.. وفع
وأصبحت الكعكة لهم وحدهم، 
ــت على  تأسس لكن حكومتهم 
ــن الداخل  ــاء اآلخر م ــدأ إقص مب
ــم ترتضيه  ــا ل ــذا م ــارج، وه واخل
ــدت  ــة، فعم ــات األقليمي احلكوم

ــقاط اجلنني قبل أن يولد. على إس
ــا اإلحتجاجات  ــك أنتج لن كل ذل
ــر حلبة نزاع  ــرة، التي تعتب األخي
ــة  ــعب والطبق ــني الش ــح ب صري
السياسية، خرجنا منها مبا مفاده 
ــفوا أوراقهم،  أن الطرفني قد كش
وقرروا أن تكون اإلنتخابات املبكرة 
ــيزجون  ــم س ــة، وأنه ــدون أقنع ب
ــا، فمنهم من  ــم فيه ــكل قواه ب
ــاء «القح»  ــيعتمد على األنتم س
ــة «الوالء»  ــيرفع راي ومنهم من س
املباركة، ليدخلوا معترك احللبة.. 
أما الشعب فيعول على الطبقة 
ــارك في  ــم تش ــي ل ــة، الت الرمادي
ــون  لتل ــل،  قب ــن  م ــات  اإلنتخاب
ــح  لصال ــجياً  بنفس ــا  أصبعه
ــتقلني ومن خرجوا من رحم  املس
سيكون  العاشر  الساحات.شهر 
ــني املتخاصمني،  ــل ب ــو الفيص ه
ــة ويرتفع  ــر الالدول ــا أن تنتص فأم
ــل الوطن..  ــاص ويُقت ــوت الرص ص
ــون لينتخبوا  ــض الصامت أو ينتف
ــة  ــوا بهام ــة، ويعل ــق الدول منط
ــدوء  ــود اله ــاً، ويس ــراق عالي الع
ــاً  رحب ــدراً  ص ــون  ونك ــة،  املنطق
ــني «اجليران»  ــات ب ــة النزاع حللح
ــراعٍ لهم،  ــاحة ص بعد أن كنا س
ــني  ب ــرة  األخي ــراع  اإلقت ــة  وجول
الدولة والالدولة لن يحسمها غير 
ستنطق  الصامتة..فهل  الطبقة 

أخيرا!.

هل سينطق الصامتون أخريا!
محمد جواد اِّـيالي

ساحة اِّـيدان َّـ الثمانينيات شارع الرشيد



10 حوارات

ــي أبرز  ــن البدايات وماه ــا ع * حدثن
ــي الوقت احلاضر؟   أعمالك الفنية ف
ــازف  ــن وع ــة ملح ــي الفني ـ   بدايات
ــة  ــود وعندما تخرجت من املدرس ع
ــاركات داخل  اجلابرية كانت لي مش
القطر وخارجه وحصلت على جوائز 
ــه  ــا دخلت الى مدرس ــده وبعده ع
ــت  وتعلم ــكرية  العس ــيقى  املوس
ــفون  الساكس ــة  ال ــى  عل ــزف  الع
ــى ايدي  ــراءة النوتة عل ــت ق وتعلم
ــاتذة كبار ومنهم الفنانني علي  اس
ــاف  وكانت  ــر خص ــاف و جعف خص
ــديد للتمثيل  ــة وطموح ش لي رغب
ــالل  ــن خ ــة م ــي الفرص ــت ل واتيح
ــليط  ــد واحد مت تس ــو ف ــج اك برنام
ــدي قاعدة  ــوء عليّ واصحبت ل الض
جماهيرية واسعة واصبح لي اسم 

في الشارع 
*  وماذا عن صداقتك بالفنان كاظم 

مدلل ؟.
ـ   الفنان كاظم مدلل اشتركت معه 
ــرطة واجملانني)  ــرحية (الش باول مس

ــان  ــراج الفن ــف واخ ــن تألي ــي م وه
ــطري والتي ضمت  ــدع ثامر الش املب
نخبة كبيرة من عمالقة الفن امثال 
ــود  ــامي محم ــرف و س ــم ش جاس
ــيد  الس ــم  وقاس ــاء  صف ــماء  واس

وكاظم مدلل وخليل ابراهيم .
ــع الفنانة  ــن تعاونك م ــا ع *   حدثن

اسماء صفاء ؟.

ــاء  ــماء صف ــرة اس ــة القدي ـ الفنان
ــادل احلمداني وتعبت معه  احتوت ع
ــه ممثال له حضور  ــرا وجعلت من كثي
ــرح وعملت معها اكثر من ١٢  باملس
ــرحيا فهي مخرجة بارعة  عمال مس

وممثلة قديرة ومنتجة 

*   وماذا عن اعمالك في شهر رمضان 
املبارك ؟.

ــتعدادنا  لعمل مسرحي  ـ   كان اس
ــراج الفنانة  ــاج واخ ــم من انت ضخ
ــم  ــم جن ــي تض ــاء والت ــماء صف اس
ــيد و  ــم الس ــا االول قاس الكوميدي
ــماء صفاء وسالم  ناهي مهدي و اس
ــم  ــالم هاش ــاهندا وس ــر و  ش داغ

ــن  ــن ونح ــري واخري ــير الياس وتيس
ــذا العمل .  *      ــون من جناح ه متفائل
ــاحة الفنية  ــم واقع الس كيف تقي

في الوقت احلالي؟
 -في انحدار على كل املستويات.

*  برأيك ما هو سبب ابتعاد الفنانني 

الكبار عن الشاشة ؟ 
ــن  مبعدي ــار  الكب ــني  -الفنان
ــتبعدين قسراً من قبل جهات  ومس
ــن القائمني على القنوات  االنتاج وم

الفضائية .
ــكار لظهور فنانني  *  هل هناك احت
ــال  االعم ــاج  انت ــي  ف ــن  آخري دون 

الفنية؟ 
-ليس احتكار ولكن قرصنه ان صح 
ــات يطلقون على  ــر او عصاب التعبي
ــنا  ــن لس ــروب ) ونح ــهم ( گ انفس
ــني كبار يعملون  ضد الگروبات فنان
ــب ان تطعم  ــس املبدأ لكن يج بنف
ــل والتكرار  ــذه اجملاميع منعاً للمل ه
ــه من قبل املمثل  وتكرار االداء نفس
ــي اكثر من عمل لرمبا املمثل يكون  ف

اصالً غير مجتهد او غير منتمي .
ــرض  ــات االن تع ــب الشاش *    أغل
وال  ــوب  املطل ــتوى  دون مس ــج  برام

تتماشى مع ذائقة املشاهد ؟ 
ــرت الى  ــي تغي ــة املتلق ــالً ذائق -اص
االسوأ بسبب التكنلوجيا واالنفتاح 
ــي  الوع ــة  وقل ــا  ميدي ــال  والسوش
ــري واالنسانية في  واجلهل املستش
تالشي هذا جانب واجلانب االخر قلة 

االمكانيات املادية والفكرية لالنتاج 
ــن وضع  ــمياته ناهيك ع ــكل مس ب

البلد املتهاوي .
ــي ببنات  ــات تأت ــض الفضائي *   بع
ــل  ــات ه ــوقهن كفنان ــي وتس ملاله

ــة الفنانات  ــر ظهورهن على بقي يؤث
ــن الباع الطويل في أثراء  اللواتي له

الساحة الفنية باألعمال ؟
ــكلة بأن تكون  -بداية لنتفق ال مش
ــن اي  ــد م ــه اجلدي ــة او الوج املمثل
ــتوى طاملا متتلك املوهبة وتؤدي  مس
ــب ممثالت  ــرام الن اغل ــا بأحت واجبه
ــي واحلاصالت  ــم والوطن العرب العال

ــكار واجلوائز العاملية هن  على االوس
فتيات  اغلبهن  ــيرات  بروفيس لسن 
ــل  لي ــات  وبن ــردات  ومتش ــوارع  ش
ــذا ال مينع لكن  ــمى ه ــا هو املس كم
ــاج لألعمال تقوم  ــادارة االنت اخللل ب
باستبعاد املمثالت واالسماء املهمة 

ــة ملن ال  ــاء الفرص ــزات واعط واملتمي
تستحقها اصالً ألغراض شخصية 
ــكاد تذكر  ــذرة وبأجور ال ت ودنيئة وق
ــل االعمال  ــباب فش ــن اس ــذا م وه

ومنهم من يفعل ألجل السرقة.
ــي البرامج  ــؤول عن تدن ــن املس *   م
ــهر  ــا في ش ــة خصوص التلفزيوني

رمضان ؟  

- اخللل باالنتاج اوالً واخيراً واالعمال 
ــروقة بل  اصالً ضعيفة واالفكار مس
ــق االعمال  ــال لتعري ــل بهم احل وص
ــخة طبق االصل النهم  التركية نس

ال ميتلكون االفكار للكتابة.
ــي في  ــان العراق ــدرج الفن ــل ي *   ه

قائمة ممن وقع عليهم الظلم ؟ 
ــحوق  ــان العراقي مس ــاً الفن - طبع
ومعدم ومظلوم على كل املستويات 
ــي  ــي احلقيق ــان العراق ــع الفن وواق
ــم ال ميتلك متراً واحداً  مؤلم واغلبه
ــر مت ثلثي  ــو افنى اكث في بلده وه
ــه الفني واحتدث عن  عمره في مجال
ــل اال ما رحم ربي فهناك  كل املفاص
ــن العصابات  ــرة م ــة صغي مجموع
ــن  م ــني  واملتحكم ــلطني  واملتس
ــأرزاق زمالئهم جنحوا في  الفنانني ب
الفرص واصبحوا مليارديرات  سرقة 
على حساب االخرين وهم معروفني 

جداً للشارع وللوسط الفني.
*   كيف ميكن تصحيح واقع الساحة 

الفنية؟ وعلى ماذا تعولون ؟
ــداً ويحتاج زمن  -  صعب ج
ــهد هذه النهضة  وبالتأكيد لن نش
ــن  ــا ع ــن وان ــنكون مغادري ــا س ألنن
ــص امل كحال  ــي ال اجد بصي نفس
ــاج معجزة وزمن  ــراق نحت بلدي الع

املعجزات ولى.

الفنان (عادل الحمداني) َّـ حوار خاص لـ (                       ): 

ــك قراءة النوتة وكان اول  ــفون وكذل ــت بداياته في التلحني والعزف على العود ثم تعلم العزف على آلة الساكس ــان كان فن
ــرطة واجملانني) تأليف واخراج الفنان ثامر الشطري ، وكان للفنانة اسماء  ــرحي اشترك به هو في مسرحية ( الش عمل مس
ــناد اضافة الى الفنانني كاظم  ــرح من خالل ماقدمته له من تعليمات وتوجيهات واس صفاء دورا بارزا في حضوره على املس

مدلل وجاسم شرف وسامي محمود وغيرهم والجل التعرف اكثر على مسيرته الفنية كان لنا معه هذا احلوار:

حاوره / ميثم الياسري

الفنانون الكبار مبعدين ومستبعدين قرساً من قبل جهات 
االنتاج ومن القائمني عىل القنوات الفضائية

NO.3638.SUN.2.MAY.2021العدد (٣٦٣٨) األحد  ٢ / ٥ / ٢٠٢١ 

تعلمت قراءة النوتة عىل ايدي استاذة كبار وعزفت عىل آلة الساكسفون  
الفنانة اسامء صفاء هلا الفضل الكبري يف منحي الدعم واالسناد حلضوري عىل املرسح

تقنيات عسكرية
تقنيات عسكرية

تقنيات عسكرية
تقنيات عسكرية

تقنيات عسكرية
تقنيات عسكرية

تقنيات عسكرية
تقنيات عسكرية

تقنيات عسكرية
تقنيات عسكرية

تقنيات عسكرية

هدف واحد وصاروخ واحد 
النار "إس300" تطلق 

متابعة / البينة الجديدة 
ــل  ــي حق ــا ف ــارا حي ــخ «إس-٣٠٠» ن ــة الصواري ــت أنظم أطلق
ــارك في التدريبات  ــولوك في منطقة أستراخان. وش تدريب أش
التكتيكية جنود من أفواج الصواريخ املضادة للطائرات التابعة 
ــكي للدفاع اجلوي في األسطول الشمالي.وقالت  لفرقة كولس
ــم القتالية ملنظومة إس- ــية: «تدربت األطق وزارة الدفاع الروس
ــوي، من  ــراءات الدفاع اجل ــن إج ــة كاملة م ــى مجموع ٣٠٠ عل
ــاف األهداف اجلوية إلى استخدام األسلحة ضدها. دمرت  اكتش
نحو ١٠ أهداف على ارتفاعات عالية ومنخفضة االرتفاع وأهداف 
ــرعات مختلفة في ظروف التشويش  ــتية بارتفاعات وس باليس
الصعبة».يشار إلى أن اجلهود الرئيسية كانت تهدف إلى تدمير 
ــرعات واجتاهات  صواريخ الهدف التي تعمل على ارتفاعات وبس
ــن الطائرات إلى  ــوم «العدو» - م ــائل هج مختلفة، وحتاكي وس
ــداف اجلوية مت  ــوزارة إلى أن جميع األه ــارت ال صواريخ كروز.وأش
ــة هدف واحد، صاروخ واحد».قامت وحدات  ضربها بنجاح نتيج
ــة الراديو مبهام ضمان مراقبة الوضع اجلوي في املنطقة  هندس
ــدات الصواريخ  ــداف لوح ــداف وحتديد األه ــع األه ــة، وتتب احملمي
ــة الثانية نفذت الطواقم مناورات  املضادة للطائرات.وفي املرحل
لتغيير املواقف بعد هزمية العدو االفتراضي وصدت «مجموعات 
التخريب».في اجملموع، شارك نحو ٦٠٠ جندي وأكثر من ٦٠ وحدة 
قتالية ومعدات خاصة في التدريبات التكتيكية لفرقة الدفاع 

اجلوي في األسطول الشمالي.

متابعة / البينة الجديدة
ــات  تقني ــن  ع ــة  صحيف ــفت  كش
ــيا عن توريدها  ــكرية حتجم روس عس
لدول العالم.وقالت صحيفة «زينجي 
ــيا أقبلت  ــة إن روس ــاو» الصيني تويتي
ــن التقنيات  ــد م ــى تصدير العدي عل
ــكرية  التي تنتجها مصانعها العس
ال  ــورة  متط ــات  تقني ــاك  هن ــن  ولك
ــب. وتأتي  ــن األجان ــزال محجوبة ع ت

ــة  بالطاق ــل  تعم ــي  الت ــات  الغواص
ــات التي  ــي مقدمة التقني ــة ف النووي
ــن تصديرها.وتتميز  ــيا ع روس ــع  متتن
ــي حتلم بها  ــية الت الغواصات الروس
ــب  ــم خاصة الصني، بحس دول العال
الصحيفة الصينية، باعتمادها على 
تكنولوجيا اإلخفاء وتكنولوجيا كتم 
ــبيل املثال ال تتجاوز  الصوت. وعلى س
ــدة «صوت» الغواصات من غواصة  ش

 SPUTNIK .  © ــاخ  مونوم ــر  فالدميي
ــة  غواص  ILDUS GILJAZUTDINOV
ــر مونوماخ» فئة «بوري»، ١٠٨  «فالدميي
ــيبيالت. ومن هنا فإن اكتشافها  ديس
أمر صعب جداوتأتي في املرتبة الثانية 
الصواريخ البالستية العابرة للقارات 
بخاصة صاروخ «سارمات» الذي يتميز 
ــى أهداف  ــول إل ــى الوص ــدرة عل بالق
ــائط الدفاع  ــدة جدا متجاوزاً وس بعي

اجلوي األكثر تطورا بفضل تكنولوجيا 
ــر أن  ــدر بالذك ــوم املداري».يج «الهج
ــل إلى  ــم يدخ ــارمات» ل ــاروخ «س ص
اخلدمة في اجليش الروسي بعد. وتفيد 
ــا وهي  ــت إذاعته ــي مت ــات الت املعلوم
ــو الصاروخ  ــارمات» ه قليلة، بأن «س
ــتطيع  ــي العالم الذي يس ــد ف الوحي
الوصول إلى أي بقعة على األرض على 
ــار ال ميكن التكهن به.ويستطيع  مس

ــوق  ف ــران  الطي ــارمات»  «س ــاروخ  ص
ــاروخ  ص ــل  األرض.ويحم ــي  قطب كال 
ــارمات» أكثر من ١٠ رؤوس مدمرة  «س
ــا بامليغا طن.وعن  ــوة كل منه ر ق تقدّ
ــزن ٢٠٠ طن  ــه ي ــر أن ــه يذك مواصفات
ــغ طوله ٣٠ مترا.ويحل في املرتبة  ويبل
الثالثة بحسب الصحيفة الصينية، 
محركات الطائرات التي حترص روسيا 

على حفظ سر إنتاجها.

متابعة / البينة الجديدة
ــكارات  االبت ــر  أكب ــن  م ــد  العدي
دلت  ــد عُ ــة ق ــة اجملتمعي التكنولوجي
ــن  م ــي  املدن ــتخدام  لالس ــت  يّف وكُ
األصلي.  ــكري  العس ــا  تطبيقه خالل 
فاإلنترنت قد اختُرع في األصل ألغراض 
ــف  ــت الهوات ــك كان ــكرية، وكذل عس
ــلحة  ــة. نعم هناك بالفعل أس احملمول

ــتقبلية  مس ــكرية  عس ــات  وتقني
ــع عندما يتعلق  موجودة اآلن.في الواق
ــكرية،  العس ــا  بالتكنولوجي ــر  األم
ــلحة، فال نهاية للخيال  السيما األس
أن  ــدو  يب ــة،  احلقيق ــي  ف ــداع.  واإلب
رها أو  ــي يطوّ ــلحة الت الكثير من األس
ــش األمريكي وغيره  ــتخدمها اجلي يس
ــن أفالم  ــرة م ــتوحاة مباش ــوم مس الي

ــم جموح  ــن رغ ــي. ولك ــال العلم اخلي
ــا، فإنها  ــلحة والتكنولوجي هذه األس
ــى  عل ــك  وتوش ــل،  بالفع ــت  اختُرع
ــاء العالم؛  ــار في مختلف أنح االنتش
ــرف عليها  ــة منها نتع ــك مجموع إلي
ــة اإلعاقة  ــي: بندقي ــي تقريرنا التال ف
ــرف  ــا تع ــخصية أو م ــز الش والتحفي
ــالح غير  ــاراً بـ(PHASR)، هي س اختص
ــاك وإصابة األعداء  فتاك يهدف إلى إرب
رته  ــد طوّ ــدالً من قتلهم، وق ــى ب بالعم
ــة ”البنتاغون“.  ــاع األمريكي وزارة الدف
ــت  وصمم ــة،  خفيف ــة  بندقي ــي  وه
ليستخدمها كل من اجلنود ومسؤولي 
ــات املتحدة  ــي الوالي ــون ف ــاذ القان إنف
ــة في  ــبب البندقي ــرطة“. وتتس ”الش
ــتخدام أشعة  حدوث عمى مؤقت باس
ــواء الليزر،  ــبب أض الليزر املركزة. وتتس
ــة متناوبة،  ــل بأطوال موجي التي تعم
ــن ينظرون  ــخاص الذي ــاك األش في إرب
ــعور باالجتاهات،  ــا وإفقادهم الش إليه
ــن على الوقوف  ما يجعلهم غير قادري
ــار هو أن  ناهيك عن القتال. واخلبر الس
ضوء الليزر املستخدم في هذا السالح 
ــني الناس.    ــرر دائم لع ــبب أي ض ال يس
ــاً  ــي قريب ــش األمريك ــيتمكن اجلي س
ــم خالل  ــخاص بعينه ــن تعقب أش م
ــن الناس،  ــود م ــط حش تواجدهم وس
ــالل الوجه أو طريقة  ــك ليس من خ وذل

ــي، ولكن من خالل إيقاع نبضات  املش
ــدى كل  ــه ل ــن نوع ــد م ــب الفري القل
ــر البنتاغون  ر واختب ــخص. فقد طوّ ش
ــح ومتييز دقات  مؤخراً ليزراً ميكنه مس
القلب من مسافة تصل إلى ٦٥٠ قدماً 
ــمى  مم نظام الليزر (يس (٢٠٠ متر). صُ
ليزر جيتسون) اجلديد ملكافحة اإلرهاب، 
ــون بناءً على  ــطة البنتاغ نع بواس وصُ
ــة األمريكية،  ــن القوات اخلاص طلب م
وفقاً لتقرير ورد في مجلة (MTR).وخالفاً 
ــد الهوية  ــواع تقنيات حتدي ــض أن لبع
ــات احليوية  ــي تعتمد على القياس الت
ــريحية أو السلوكية  ــمات التش (الس
ــون  ــدة)، فإن مجاالت ليزر جيتس الفري
ــف عن نبضات القلب باألشعة  للكش
ــون بعيدة  ــن أن تك ــراء ميك ــت احلم حت
ــي التقليدي.  ــح الضوئ عن فكرة املاس
فهذا الليزر ميكن أن يستشعر نبضات 
ــى من خالل املالبس، وفقاً لـ  القلب حت
ــون دقات القلب  MTR.ويقرأ ليزر جيتس
ــر قياس االهتزاز، وهي  من على بُعد عب
ــس تقيس  ــن التالم ــة م ــة خالي تقني
اهتزاز األسطح. ثم تترجم اخلوارزميات 
ــات القلب وحتولها إلى  األمناط في ضرب
ما يشبه التوقيع القلبي الفريد، وفقاً 
ــك، يتطلب اإلصدار احلالي  MTR. مع ذل
ــون ٣٠ ثانية إلجراء عمليات  من جيتس
ــات القلب،  ــح وجمع بيانات نبض املس

وهو احلد الذي يعوق نوعاً ما فائدة هذه 
يتحرك  ــا  ــا خاصة عندم التكنولوجي
الناس، حسبما ورد في تقرير MTR.يبدو 
أن مسدس ARMATIX الرقمي وكأنه شيء 
ــتوحى من فيلم خيال علمي، وقد  مس
ــي فيلم حديث  ــخة منه ف ظهرت نس
ــد. ويحتوي هذا  ــالم جيمس بون من أف
ــى آلية أمان  ــتقبلي عل ــدس املس املس
ــا إال إذا كان  ــن تعطيله ــة ال ميك رقمي
ــغل يرتدي أيضاً ساعة يد خاصة  املش
ــدس.  ــح إلى املس ــارة الفت ــل إش ترس
ــة األمريكية على تطوير  تعمل البحري
ــي  كهرومغناطيس ــف  قذائ ــق  مطل
ــرع  ــكل أس ــه إطالق قذيفة بش ميكن
ــق على هذا  ــرعة الصوت. ويُطل من س
 MEGAJOULE ــمي ٨ ــالح بشكل رس الس
ELECTROMAGNETIC RAILGUN، هذا السالح 

ــفن عادة  ــطح الس ــى س ــول عل احملم
ــرعة ماخ ٨،  ــالق قذيفة بس ــه إط ميكن
ــرع بثماني مرات  ــو ما يعني أنه أس وه
ــوت، أو ٥ آالف ميل في  ــرعة الص من س
الساعة. تخطط البحرية الستخدامه 
ــلحة  ــة واألس ــفن احلربي ــة الس حلماي
ــخ. لكن  ــرات والصواري ــادة للطائ املض
ــوي للغاية ما يؤهله  ــع الريلغان ق مدف
إلطالق مركبة فضائية إلى املدار، وميكن 
للريلغان أيضاً إطالق النار في ساحات 

املعارك. 

مقاتلة ميغ- 35تقنيات عسكرية روسية حيلم هبا العالـم

مسدسات رقمية وبنادق كهرومغناطيسية وتقنية للتخفي 
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة/١٠١ /٢٠٢١ 

التاريخ/٢٩ /٤ /٢٠٢١
أعــــــــــــــــــــالن 

تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسل ٧/٢ م ٣٨ الرميلة و الدبية الواقع َّـ الكوت العائد للمدينه (ابتغاء اسعد ناصر ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (علي سامي نوري)البالغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون 
ــهادة الجنسية العراقية وان  ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوم ) تبدأ من اليوم التالي للنش دينار فعلى الراغب بالش

رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :-  كوت/ حي ــ الحكيم ــ قرب الحولي اِّـرقم ٢ /٧ م ٣٨ الرملية والدبية الواقع َّـ الكوت

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

٤-مشتمالته :- 
٥-درجة العمران : 

٧- مساحتة :- ٩سهم من اصل ١٤٤سهم
٨- الشاغل :

٩- القمية اِّـقدرة : ١٧,٠٠٠,٠٠٠ سبعة عشر مليون دينار عراقي الغري

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

مديرية بلديات واسط 
لجنة البيع وااليجار 

العدد : ١٢٣٤
التاريخ :٢٠٢١/٤/٢٩

م/ اعــــــــالن
ــري االمالك اِّـدرجة اوصافها َّـ ادناه والعائدة اُّـ مديرية بلدية  ــط عن تأج تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واس
ــنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني  ــق  ألحكام  اِّـادة ١٢ الفقرة (ثالثا أ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لس ــة وف العزيزي
ــرها َّـ  ــرتاك َّـ اِّـزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية العزيزية خالل فرتة (٣٠)  ثالثون يوما تبدا من اليوم التالي لنش باالش
ــة  التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل  ــتصحبني معهم  التأمينات القانونية البالغة (٣٠٪) من القيم ــف اليومية مس الصح
ــرة  ــاعة (العاش ــتجري  اِّـزايدة  َّـ اليوم االخري  من مدة االعالن  َّـ مقر مديرية  البلدية عاله َّـ تمام الس مدة  االيجار وس
ــو علية اِّـزايدة اجور النشر  ــمية تكون اِّـزايدة َّـ اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس صباحا) واذا صادف يوم اِّـزايدة  عطلة رس
ــة ويتم االتزام بكافة التعليمات  ــتاجر جلب هوية االحوال اِّـدنية مصورة واصلي ــالن وكافة اِّـصاريف االخرى وعلى اِّـس واالع

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

اِّـهندس حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط 

رئيس لجنة البيع وااليجار

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |٦٠٦ |٢٠٢١
التاريخ/٢٠٢١/٤/٢٩

أعالن 
ــه (علي عناد كريم )البالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون  ــاكر ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن ــل ٧٥/٢م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ ألكوت العائدة اُّـ للمدين(احمد برهان ش ــة تنفيذ الكوت العقارالتسلس ــع مديري تبي
ــهادة الجنسية العراقية وان  ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوم ) تبدأ من اليوم التالي للنش دينار فعلى الراغب بالش

رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :- يقع العقار قرب سيطرة كوت ـ بغداد اِّـرقم  ٧٥/٢ 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 :-  
٥-مساحتة: ١٠٠٠سهم

٦-درجة العمران:- 
٧- الشاغل :-  

٨- القيمة اِّـقدرة : ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ستة عشر مليون دينار عراقي ال غري

م / اعــــــالن
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل

ــة اوصافها ادناه  ــة عن أيجار (العقارات) اِّـدرج ــار َّـ مديرية بلدية كربالء اِّـقدس ــن لجنة البيع وااليج تعل
ــف اليومية فعلى الراغبني  ــر االعالن  َّـ احدى الصح ــرور (٣٠) يوم تبدأ من اليوم التالي لنش ــك بعد م وذل
ــرة صباحا مستصحبني معهم صك او  ــاعة العاش ــرتاك باِّـزايدة الحضور َّـ ديوان البلدية َّـ تمام الس باالش
ــخة من هوية االحوال  ــدرة لكامل فرتة االيجار ونس ــات القانونية البالغة٣٠٪ من القيمة اِّـق ــل التأمين وص
ــو عليه اِّـزايدة  ــالمة اِّـأجور ويتحمل من ترس ــكن على ان تبقى امانات الضم ضمانا لس اِّـدنية وبطاقة الس
اجور خدمة ٢٪ من مبلغ االحالة وَّـ حال حصول اِّـزايدة َّـ يوم عطلة رسمية ستجري اِّـزايدة َّـ اليوم 
الذي يلي العطلة وال يجوز الدخول باِّـزايدة اال صاحب وصل التأمينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني. 
ــديد كامل بدل  ــنة ٢٠١٣ اِّـعدل  على ان يتم  تس ــوال الدولة اِّـرقم ٢١ لس ــون  بيع  وايجار ام ــا لقان وفق
ــة القطعية  وَّـ حالة رغبة  ــالل ٣٠ يوما من تاريخ االحال ــل  فرتة االيجار مع مصاريف وخ ــار ولكام االيج
ــات  ضمن  اِّـدة  ــة على ان تكون اِّـوافق ــم تقديم  كفالة عقاربة ضامن ــدل االيجار  يت ــيط  ب ــتاجر بتقس اِّـس

القانونية  وعلى الراغبني مراجعة  البلدية لالطالع على الشروط اِّـزايدة. 

م.ر.مهندسني
عبري سليم ناصر

مدير بلدية كربالء اِّـقدسة

العدد: ١٨٤١٩   لجنة البيع وااليجار
التاريخ: ٢٠٢١/٤/٢٩

مرشوع (السيادة) يقتحم طلبة املعاهد واجلامعات العراقية

البينة الجديدة / محمد شاهني

ــروع ( ازمة  ــة الرابعة من مش ــي املرحل ف
ــي معهد  ــت ف ــياديا)، انطلق ــراق س الع
ــرا  مؤخ ــا  العلي ــات  للدراس ــني  العلم

فعاليتان:ـ
ــاب ( ازمة  ــى توقيع كت ــة االول ١- الفعالي
ــياديا) الى طلبة الدكتوراه في  العراق س

العلوم السياسية من قبل د زيد العكيلي 
عميد املعهد، ويعتبر الكتاب احد املصادر 
األساسية  املعتمدة في للمقرر الدراسي 
ــيادة الوطنية وبناء  للفصل احلالي ( الس
ــادرة االكادميية  ــب هذه الب الدولة). وحتس
ــية في املعهد  ــم العلوم السياس لقس
باقرار تدريس موضوعة (السيادة) كمقرر 
لطلبة الدراسات العليا، واختيار االستاذ 

الدكتور عامر حسن  فياض استاذ الفكر 
ــروع (أزمة  ــي ومشاركا في مش السياس
العراق سياديا) أستاذًا للمادة، وتعتبر هذه 
اخلطوة احد توصيات مشروع  السيادة. 

ــد  املعه ــالق  اط ــة  الثاني ــة  الفعالي  -٢
ــيادة  (الس ــول  ح ــة  البحثي ــابقة  املس
واملصلحة الوطنية) الى الباحثني وطلبة 
الدراسات العليا في اجلامعات واملعاهد، 

ــني للكتابة حول  ــز الباحث وهدفها حتفي
املصالح الوطنية العليا العراقية. وتعتبر 
ــتكمال  ــابقة البحثية هو اس هذه املس
ــة  اللجن ــددت  وح ــيادة.  الس ــروع  ملش
التحضيرية تاريخ منتصف متوز ٢٠٢١ اخر 
موعد الستالم البحوث وتشكلت اللجنة 
العلمية التحكيمية من اساتذة العلوم 

السياسية في اجلامعات العراقية.

بغداد / البينة الجديدة
ــفت وزارة الكهرباء ، أن الوزير ماجد حنتوش  كش
ــران هذا  ــة اإليرانية طه ــي العاصم ــيبحث ف س
ــى الديون  ــة إل ــاز، باإلضاف ــف الغ ــبوع ، مل األس
ــراق، والتي تبلغ ٤  ــتحقة على الع اإليرانية املس
ــوزارة أحمد  ــم ال مليارات دوالر.وقال الناطق باس
ــر  ــة ، إن «وزي ــات صحافي ــي تصريح ــادي ف العب
الكهرباء ماجد حنتوش، سيتوجه هذا األسبوع 
ــث مع  ــران، للتباح ــى إي ــد وزاري إل ــى رأس وف عل
ــأن التعاون والتنسيق بني  ــؤولني هناك بش املس
ــي مجال الكهرباء».وأوضح العبادي أن  اجلانبني ف
ــيبحث مع  «الوفد الوزاري العراقي في طهران، س
ــتقرار إمدادات  ــؤولني اإليرانيني، موضوع اس املس
ــات اإلنتاجية في  ــز للمحط ــاز اإليراني اجمله الغ
ــعار  ــم الصيف، وإش ــراب موس ــع اقت ــراق، م الع
اجلميع بأن ملف الكهرباء في العراق أضحى ملفاً 
حاكماً وحيوياً».وأضاف أن «إيران تصدر حالياً ٢٠ 
مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، وهذه 

ــغيل احملطات  الكمية ال تلبي حاجة العراق لتش
ــد على الغاز، والتي تصل  الكهربائية التي تعتم
احلاجة الفعلية لها خالل فصل الصيف، إلى ٧٠ 
ــي يومياً».وأكد أن «وزير  مليون قدم مكعب قياس
الكهرباء سيبحث أيضاً ملف الديون املستحقة 
إليران على العراق، والبالغة نحو ٤ مليارات دوالر».

وعلى الرغم من أن العراق بلد نفطي، فإنه يعتمد 
ــال الطاقة، إذ  ــران في مج ــر على إي ــكل كبي بش
ــتورد منها ثلث احتياجاته االستهالكية من  يس
ــه التحتية  ــبب بنيت ــاز والكهرباء؛ وذلك بس الغ
املتقادمة التي جتعله غير قادر على حتقيق اكتفاء 
ذاتي في مجال الطاقة لتأمني احتياجات سكانه 
ــمة.ومددت الواليات  البالغ عددهم ٤٠ مليون نس
ــهر  ــدة في كانون الثاني املاضي، لثالثة أش املتح
ــراق من العقوبات  ــة، اإلعفاء املمنوح للع إضافي
ــال الطاقة، ما أتاح  ــة على إيران في مج املفروض
ــتيراد الغاز والكهرباء  ــتمرار في اس لبغداد االس

من طهران إلى غاية نيسان املاضي.

وفد عراقي رسمي إىل طهران لبحث 
ملف الغاز والديون 



انا على ثقة اكيده ويشاركني في االمر كثيرون بأن الكتابة 
ــاد االداري واملالي في العراق صارت تثير القرف  بشأن الفس
ــى في نفوس العراقيني طاملا الوجود حللول بالقضاء  واالس
عليه سواء اكانت تلوح في االفق القريب ام تطبّق على ارض 
ــع اليومي املعاش حتى بات التعامل مع هذا «الغول»  الواق
ــبع من الفول مشوب باليأس واالستحالة في  الذي لم يش
الة ممن كانوا في وقت  كنس «الزبالة « التي تورط بها النشّ

مضى الواحد منهم ال يقوى على ترقيع حتى «نعالة «!! 
ــة  ــت معلوم ــذه ليس ــا وه ــي واالداري عندن ــاد املال الفس
ــمية  جديدة صار دولة داخل دولة وراح من يطلق عليه تس
ــة العميقة « الغارقة في ( اجليفية ) والتي تتحكم  «الدول
ــريان  ــكل مفاصلها وجتري في عروقها كما الدم في الش ب
ــن فهو كالعادة ازاء  ــاء اجلاري في الوديان !! اما املواط او امل
ــوى  ــمع س ما يجري (دايخ وغركان ) وليس من حقه ان يس
ــاد  ــي التربان !! الفس ــي تبحث ف ــان « وه ــوات «الغرب اص
ــي البلدان ..  ــس كماهو حاصل في باق ــا يا اخوان لي عندن
في بريطانيا  اعلنت هيئة الرقابة على االنفاق السياسي 
ــرين من نيسان اي االسبوع  االربعاء املاضي الثامن والعش
املاضي عزمها على الشروع بتحقيق رسمي يتعلق بقيام 
ــون بتجديد  « االخ» رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونس
ــارع في قلب  ــتريت)وهو اشهر ش ــقته في (داونينغ س ش
ــة البريطانية لندن يطل عليه منزل رئيس الوزراء  العاصم
ــزل رقم (١٠) ــون في املن ــكن جونس ووزير املالية حيث يس

بورق حائط (جديد وحلو ) وهو ما اطلقت عليها الصحافة 
ــون خطية  ـــ (فضيحة ورق احلائط) .. جونس البريطانية ب
االن دايخ حيل ومشعولة صفحة ابو اخللفوه جراء حجم 
ــي تنهمر عليه  ــئلة الت ــوط التي متارس عليه واالس الضغ
ــقته مببلغ (٢٠٠)  ــر لالجابة عن كيفية جتديد ش كما املط
ــترليني او ما يعادل (٢٨٠) الف دوالر وشلون  الف جنيه اس
ــا وانت تعرف  ــلون رهمته ــون ش دبّر املبلغ وتعال ياجونس
ــون (٣٠) الف جنيه  نح ــني ميُ ــوزراء البريطاني ــاء ال بأن رؤس
ــترليني او مايعادل (٤١)الف دوالر من املال العام سنويا  اس
ــم  !! عندنا في العراق  ــالل فترة واليته ــد العقار خ لتجدي
ــف عضو  ــادي حيث كش ــادي .. كولوش ع ــور ع ــذه االم ه
ــاركته  ــوار كرمي )وخالل مش ــة النيابية (ريب ــة املالي اللجن
ــده االعالمي  ــي الفصيح ) الذي يع ــج ب(العراق ــي برنام ف
ــه هي من حتكم  ــاض )ان الدولة العميق ــروف (معد في املع
ــاد وهي من تقيم (بازارات  ــالد وهي من تضع اوتاد الفس الب
ــراء املناصب احلكومية مقابل (لهدات دوالرية )!!  ) بيع وش
ــهر رمضان الكرمي لشبكة (رووداو )وجود  ويؤكد كرمي في ش
اشخاص عراقيني طبعا في اوربا ومنذ (١٠) سنوات مازالوا 
ــلمون راتبا شهريا من الدولة العراقية بنت العراقية  يتس
ــغلون مناصب ودرجات عليا وراتبهم  وان جميع هؤالء يش
ــتمر .. عوافي .. اكيد ان الضجة في لندن لن  في ازدياد مس
ــيان  ــدران اما عندنا فاالمر الى النس ــبب  ورق اجل تهدأ بس
ــرام ألنه ال يوجد  ــيمر تصريح النائب (ريبوار )مرور الك وس

لدينا ادعاء عام !!   
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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 

ال يختلف اثنان من العراقيني بأن الواقع اخلدمي للعاصمة بغداد 
ــاً على أحد بل هي  ــر أو دون الصفر وهذا ليس جتني ــو بواقع صف ه
ــن القول أن عاصمتنا  ــها يومياً حتى ليمك احلقيقة التي نعيش
ــم من حيث  ــي عواصم العال ــا هي باق ــداد ليس كم ــة بغ احلبيب
ــاج صراحة الى  ــاري واخلدمي وهي حتت ــي واحلض ر العمران ــوّ التط
جهود جبارة العادة وجهها الناصع لتكون مفخرة تليق باسمها 
ــى مرّ التأريخ .. وعندما أقول بعض ما يجول في خاطري فأنني  عل
امتلك احلق في توجيه أصابع االتهام لكل جهة خدمية مقصرّة 
كوني كاتب وصحفي وان واجب الصحافة هو تأشير اخللل ووضع 
ــن اجملامالت ال يقدم  ــرأة وأمانة ألن زم ــع على اجلرح بكل ج األصب
ــدت عبرَ اكثر  ــاكلنا ومعاناتنا اليومية ابداً .. لقد ناش حلوالً ملش
ــر في هذه الزاوية السيد أمني بغداد اجلديد  من مقال صحفي نش
املهندس املعماري ( عالء معن ) بأن يكون قريباً من وسائل االعالم 
وال سيما الصحافة ألجل ان يستمع الى مالحظاتها وليوصل ما 
يجول في خاطره لألعالم وبذلك تتحقق جسور التعاون االعالمي 
ب في النتيجة النهائية في صالح دائرة خدمية مهمة  ــذي يصّ ال
ــاة الواقع  ــر عبور املش ــبيل املثال أننا تطرقنا الى جس ، وعلى س
ــريع وبالقرب من تقاطع قرطبة  ــم الس على طريق محمد القاس
ومقابل اخلباطة املركزية والذي صدمته احدى املركبات الكبيرة « 
ــقط نصف اجلسر تقريباً ومت رفعه وبقي النصف اآلخر  لوري» فس
حتى يومنا هذا دون اتخاذ اجراء اما بازالة اجلسر املتبقي نهائياً أو 
اصالحه واعادته للخدمة ولكن احلالتني لم حتصال وهذا دليل على 
ــمع وال يرى واال ما معنى حصول حادث  ان هناك من اليقرأ وال يس
ــر عبور دون معاجلة وليعلم أمني بغداد أن رئاسة اجلمهورية  جلس
ــواب ومجلس الوزراء فيها  ــس القضاء األعلى ومجلس الن ومجل
مكاتب اعالمية واجبها اليومي االنصات الى مايطرحه املواطنون 
ــات أو القنوات  ــف أو االذاع ــكاوى عبر الصح ــن مالحظات وش م
ــم بكونها سريعة وهذا  الفضائية وأن اجابات تلك املكاتب تتس
ما يعني انها اتخذت االجراءآت الالزمة بصدد القضايا املطروحة 
ــيد أمني بغداد عليك باألعالم وبادر لتأسيس  ومن هنا نقول للس
ــارة أو معاناة  ــى رصد كل مالحظة أو اش ــب اعالمي قادر عل مكت
ــن الدوائر احلكومية  ــيما وان أمانة بغداد م ــا املواطن ال س يقوله
ــة .. وان ما نطالب  ــاة الناس اليومي ــر ارتباطاً بحي ــة األكث اخلدمي
ــا اراد أمني بغداد أن  ــيراً على حتقيقه اذا م ــه ليس صعباً أو عس ب
ــل أمناء بغداد  ــبب فش ينهض بالواجب كما يجب ونذكر بأن س
السابقني هو أنهم انعزلوا عن األعالم وراحوا يعملون وكأنهم في 
ــك عدم قيامهم بجوالت ميدانية تفقدية تتيح  برج عاجي وكذل
ــب واكرّر املطالبة  ــياء على األرض كما هي .. أطال ــم رؤية األش له
ــالم واذا ما بقي حبيس اجلدران فان  ــاح أمني بغداد على األع بانفت
اخلاسر هو املواطن وليس غيره وهنا سنضطر خملاطبة دولة رئيس 
الوزراء بشأن املوضوع وفي جعبتنا أشياء كثيرة جداً ولكن نأمل 
ــه وقصدنا وهدفنا هو خدمة  ــح األمني ابوابه كي نبوح بها ل يفت
ــي نريدها الأن تكون أجمل العواصم  عاصمتنا احلبيبة بغداد الت

في العالم .

صباح الشيخلي*

بال مجاملة
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متابعة / البينة الجديدة
اختارت املؤسسة السويسرية الوطنية 
ــي في قسم الهندسة  للعلوم، التدريس
املدنية بكلية الهندسة جامعة الكوفة 
ــي ناجي  ــاعد الدكتور عل ــتاذ املس األس
ــروع  ــي تقومي املش ــاهم ف ــة ليس عطي
ــل جامعة  ــا من قب ــدم له ــي املق البحث
زيورخ السويسرية باالشتراك مع معهد 
فيتنام الوطني للثقافة واآلداب لدراسة 
ــراث وخطط  ــني الت ــة ب ــة العالق طبيع

التطوير في فيتنام.
ــروع يهدف  ــي  إن «املش ــة ف ــال عطي وق
ــدو ظاهراً  ــة التي تب ــة العالق ــى دراس إل
ــراث  ــرام الت ــز احت ــني تعزي ــة ب متناقض

وخطط التطوير في اجملاالت اخملتلفة من 
وجهة نظر أبعاد مختلفة، حيث سيتم 
أخذ فيتنام كحالة دراسية»، موضحاً أن 

«الدراسة ستجرى في مقاطعتي كواجن 
ــم تراثية  ــان مبعال ــاي الغنيت ــه وين ب بن
ــر التراث  ــن عناص ــع العديد م ــة م مهم
الثقافي غير املادي التي يعتز بها سكان 

املنطقة احملليون».
ــور  ــتعانة بالدكت ــت االس ــه مت ــر ان  يذك
ــاهموا في  ــه أحد الذين س عطية لكون
ــذي تنفذه  ــبكة النهرين ال ــروع ش مش
ــي بريطانيا لدعم  كلية لندن اجلامعة ف
ــنوات حيث  ــراث العراقي منذ عدة س الت
ــة املذكورة  ــراً في الكلي ــتاذاً زائ كان أس
ــام املاضي وحصل على منحة مالية  الع
ــق  ــة وتوثي ــاون لدراس ــف ب ــا ٣٠ أل قدره

األبنية التراثية في الكوفة.

متابعة / البينة الجديدة
ــي   االجتماع ــل  التواص ــع  مواق ــت  تداول
ــفاء في  ــالق مراكز الش ــة تقضي باغ وثيق
ــادت ان وزارة الصحة  عموم البالد، حيث اف
ــتخدام  ــرارا بعدم اس ــدرت ق ــة اص والبيئ
ــة اخلاصة لعالج  الكرفاني ــفيات  املستش

ــا على  ــا حفاظ ــروس كورون ــني بفاي املصاب
سالمة املرضى والعاملني من خطر احلرائق.  
ــومرية  ــة التي حصلت الس ــت الوثيق وبين
نيوز على نسخة منها، ان اعماما قد وجهه 
ــى بدر  ــوزارة هاني موس ــل الفني لل الوكي
ــي العراق بضرورة عدم  الى جميع الدوائر ف

استخدام املستشفيات الكرفانية التي مت 
تشيدها من قبل الوزارة او اجلهات املتبرعة 
ــالمة املهنية  ــروط الس ــي تخلو من ش الت
ــتلزمات الدفاع املدني وذلك للحفاظ  ومس
ــى الراقدين والعاملني في  على ارواح املرض

املستشفيات من خطر احلرائق احملتملة.

متابعة / البينة الجديدة
ــق األسبق محمد زهير  نشر محافظ دمش
ــاعر السوري  ــالة بخط يد الش تغلبي، رس
الراحل نزار قباني بعثها قبل نحو ٢٣ عاما، 

يشكره فيها على تسمية شارع باسمه.
ــع الذكرى ٢٣ لرحيل قباني، كتب  وتزامنا م
ــاعر،  ــازة الش ــلم يوم جن ــه تس ــي إن تغلب
ــي، كان  ــاح قبان ــقيقه صب ــالة من ش رس
ــبة تسمية شارع باسمه في  كتبها ملناس
ــا قباني  ــق التي تغنى به ــة دمش العاصم
كثيرا.ويقول قباني في رسالته: «وإذا كنتُ 
ــا، فهذا  ــا، وقصيدته ــق، ووردته ــن دمش اب

شرف كبير أحمله على جبيني»
وأشار تغلبي إلى أن تسمية الشارع باسم 
ــا للقاعدة  ــل وفاته جاءت «خالف قباني قب
ــماء على  ــالق األس ــا وهي إط ــول به املعم

الشوارع واملدارس بعد الوفاة».
ــزار قباني» على  ــم «ن ــام ١٩٩٨ أطلق اس ع
أحد شوارع دمشق، وسبق للسفير والوزير 
ــابق رياض نعسان آغا، أن روى  السوري الس

أن ذلك جاء بناء على اقتراح من أحد أعضاء 
مجلس الشعب (ياسر النحالوي)، ويوضح 
ــذا األمر على  ــر يعلم أن ه ــا: «وكان ياس آغ

ــاطته يحتاج إلى استئذان من الرئيس  بس
ــر  ــد)، وقد كتب ياس ــل حافظ األس (الراح
ــريعا  ــو الرئيس موافقته، وجاء الرد س يرج
ــان فكتب  ــزار باالمتن ــعر ن ــة، وش باملوافق

رسالة شكر لألسد».
ــزار قباني في  ــوري ن ــاعر الس ــى الش  وتوف
الثالثني من نيسان عام ١٩٩٨ في العاصمة 

البريطانية لندن بعد صراع مع املرض.

ــعد)  ــاب (منتظر س ــي الش يعان
ــنة من  ــن العمر(٢٤) س ــغ م البال
ــا يتطلب  ــكلة في الكبد م مش
اجراء تداخل جراحي معقد خارج 
ــية  ــه املعيش ــراق والن ظروف الع
صعبة فهو غير قادر على اجرائها 
ــى انظار  ــراق ويتطلع ال ــي الع ف
ــس اجلمهورية برهم  ــادة رئي الس
ــوزراء مصطفى  ــح ورئيس ال صال
الكاظمي ورئيس مجلس النواب 
ــملوه  ــي بان يش محمد احللبوس
ــيما  والس ــانية  االنس برعايتهم 
ــان  رمض ــهر  ش ــش  نعي ــن  ونح
ــر والبركة  ــهر اخلي ــل.. ش الفضي
ــم  ورغ  .. ــل  والتكاف ــن  والتضام
ــادة  اوجاعه فان امله كبير بالس

املسؤولني وكل عراقي شريف قادر 
ــاعدة  على ان ميد يد العون واملس
ــي  الصح ــه  وضع ــن  م ــاذه  بانق
ــد  ــون العب ــي ع ــب.واهللا ف الصع

مادام العبد في عون اخيه.

موبايل 
٠٧٧١٢٢٨٨٧٦٠

متابعة / البينة الجديدة
ــرطيان،  ش ــم  بينه ــخاص،  أش  ٥ ــي  لق
ــمالية  ــة كاروالينا الش ــم في والي مصرعه
األمريكية، بعد تبادل إلطالق النار ومواجهة 

استمرت أكثر من ١٢ ساعة.
وأفادت وسائل إعالم أمريكية مبقتل مدنيني 
ــتبه به حتصن في  ــرطيني على يد مش وش
منزل ألكثر من ١٢ ساعة، قبل أن يقدم على 
ــرطة مقاطعة  ــار. وأوضح مكتب ش االنتح
ــرطة  ــه أوفد رجلي ش ــان أن ــي بي ــا ف واتوغ
صباح األربعاء إلى منزل في املقاطعة، بعد 
ــه لم يذهب إلى العمل  أن لوحظ أن صاحب

ولم يقم بالرد على الهاتف.
وبعد مالحظة رجلي الشرطة وجود سيارات 
ــتهدافهما  ــال املنزل فجرى اس ــدة، دخ عدي
ــان أن املعتدي  ــة. وأضاف البي بطلقات ناري
ــتبه في أنه قتل  ــرطيني يش الذي «قتل ش
ــزل»، ليتضح في وقت  أيضا مدنيني في املن

الحق أن املدنيني هما والدة املتهم وزوجها.


