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ــواب محمد  ــس مجلس الن ــى رئي التق
ــف  حتال ــس  رئي ــه  يرافق ــي،  احللبوس
ــر، امس األول ،  ــيادة خميس اخلنج الس
برئيس حكومة إقليم كردستان مسرور 
ــي ، انه  ــر مكتب احللبوس ــي. وذك بارزان
ــث حول آخر  ــالل اللقاء التباح جرى خ
ــي البالد.وكان  ــية ف التطورات السياس
رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي 
ــتاني  وزعيم احلزب الدميقراطي الكردس
ــي وقت  ــدا ف ــد اك ــي، ق ــعود بارزان مس
ــى أهمية  ــس األول ، عل ــن ام ــابق م س
ــتمرار مجلس النواب احلالي بعمله  اس
ــات مبكرة.وذكر بيان  حلني إجراء انتخاب
ــي ، أن رئيس مجلس  ــب احللبوس ملكت
النواب محمد احللبوسي، يرافقه رئيس 
ــيادة خميس اخلنجر التقى  حتالف الس

ــتاني  رئيسَ احلزب الدميقراطي الكردس
اجلانبان،  ــتعرض  واس بارزاني  ــعود  مس
ــي في  ــاء، الوضع السياس ــالل اللق خ
العراق، وتداعياته السلبية على البالد، 
ــاء؛  ــوار البنَّ ــة احل ــاد لغ ــرورة اعتم وض
ــول إلى حلول  ــات والوص لتجاوز اخلالف
ــعب العراقي،  ــبُّ في مصلحة الش تص
واتباع األساليب الدستورية والقانونية 
في جتاوز تداعيات املرحلة الراهنة.وأكد 
ــى أهميةَ  ــب البيان، عل الطرفان بحس
ــد تهيئة  ــرة بع ــات مبك ــراء انتخاب إج
املتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق 
ــتورية، يسبقها تشكيل  اآلليات الدس
ــة  ــل الصالحي ــع بكام ــة تتمت حكوم
وحتظى بثقة واطمئنان اجلميع ببرنامج 
ــع التأكيد  ــه، م ــق علي ــي متف حكوم
ــس النواب  ــتمرار مجل ــى ضرورة اس عل
ــا  ــد االنتخابات.كم ــني موع ــه حل بعمل

أبدى اجلانبان استعدادهم للمساهمة 
ــات النظر بني  ــي تقريب وجه البنّاءة ف
ــتعدادهم لتبني  ــراف، واس جميع األط
ــة الوطنية،  ــوة تخدم املصلح أية خط
وتسهم في السلم اجملتمعي، واحلفاظ 
ــني ومصاحلهم.واكدا  ــن املواطن على أم
ــتاني  الكردس ــي  والدميقراط ــيادة  الس
ــيق  ــل والتنس ــتمرار التواص ــى اس عل
املشترك وتبني مواقف مشتركة تخدم 
ــي وقت  ــا. ف ــة العلي ــح الوطني املصال
ــة القانون نوري  ــر رئيس ائتالف دول اعتب
ــي، أنه ال انتخابات مبكرة اال بعد  املالك
ــتئناف مجلس النواب.وقال املالكي  اس
ــاء بعدم جواز  ــي بيان، إن حكم القض ف
ــي ال انتخابات  ــذا يعن ــل البرملان وه ح
مبكرة اال بعد استئناف مجلس النواب 
ــة  ــكيل حكوم ــاته وتش ــد جلس لعق
ــاف  الصالحية.وأض ــة  مكتمل ــدة  جدي

ــية موقفها  ــا ابدت القوى السياس كم
الداعم لقرار القضاء واعلنت رفض حل 
ــات املبكرة املقترحة.  البرملان واالنتخاب
ــي ال داعي بعد  ــي هذا يعن ــع املالك وتاب
ــوم  ــذا املوضوع احملس ــث في ه للحدي
ــيا ويجب  ــا وسياس ــتوريا وقضائي دس
ــود  واجله ــكالم  ال ــس  وتكري ــه  مغادرت
واملقترحات على كيفية تفعيل البرملان 
ــراع في تشكيل حكومة  وكيفية االس
ــات  ــل اخلدم ــق افض ــة لتحقي ائتالفي
ــي. فيما   ــي واالمن ــتقرار السيس واالس
ــف النصر حيدر العبادي  دعا رئيس حتال
ــي باعتبار  ــي يفض ــاق سياس ــى اتف ال
املرحلة الراهنة انتقالية تبدأ بتشكيل 
ــان وإجراء  ــة وتنتهي بحل البرمل حكوم

انتخابات مبكرة.

كتب اِّـحرر السياسي
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\3^ò@Ú‡nn€a بعد انقطاع دام لعدة اشهر .. هل يعقد مجلس النواب جلساته؟!
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ــرح من كالم وأحاديث  لكثرة ما يُط
ــي واإلداري الذي  ــاد املال ــن الفس ع
ــن النفط  ــي وط ــه ف ــرب أطناب يض
والثروات واخليرات الغزيرة ولقناعتنا 
ــتهالك احمللي  بأن ما يُقال هو لالس
ــا أن  ــون فبودن ــي العي ــاد ف وذر الرم
ــركاء في  ــأل : هل ألن الكل ش نس
ــية  سياس إرادة  ــد  توج ال  ــة  اجلرمي
ــبة  ــى محاس ــادرة عل ــة ق حقيقي
ــلب املال العام  املتورطني بنهب وس
ــراً وعالنية ، ليالً ونهاراً أم ماذا ؟..  س
ــبة اللصوص  ــم من مينع محاس نع
ــاب نفوذ  ــم أقوياء وأصح ــل ألنه ه
ــالت  واملظ ــة  األغطي ألن  أم  ؟.. 
ــن حتميهم من  ــي م ــية ه السياس
ــاءلة ؟!.ان اإلجابة على سؤال  املس

ــجاعة ترتقي  كهذا يحتاج الى ش
ــؤولية الوطنية  ــتوى املس الى مس
ــفي  ــاً يش ــمع جواب ــا أن نس وأملن
ــأن آخر  ــل .. وفي ش ــل والعلي الغلي
ــات بأن جلنة التفاوض  تؤكد معلوم
ــا في منزل  ــدت اجتماعه التي عق
رئيس هيئة احلشد الشعبي ( فالح 
ــور رئيس مجلس  ــاض) وبحض الفي
النواب (محمد احللبوسي) والقيادي 
في احلزب الدميقراطي الكردستاني 
ــر اخلارجية  ــي) ووزي ــني ريكان ( بنك
ــت على  ــني) قد أجمع ــؤاد حس ( ف
وجوب عقد مجلس النواب العراقي 
األربعينية  ــارة  زي مابعد  ــاته  جلس
ــب في  ــا يج ــل كم ــي بالعم واملض
ــن  ــة م ــادر مقرب ــد مص ــت تؤك وق
احلزبني الكرديني الرئيسيني ( احلزب 
الدميقراطي الكردستاني « البارتي» 

ــتاني  الكردس ــي  الوطن ــاد  واإلحت
ــني  احلزب أي  ــا  بأنهم ــي»)  اليكت  »
ــل  ــك التوص ــى وش ــن عل املذكوري
ــأن حل «عقدة»  التفاق حاسم بش
ــح ملنصب رئاسة اجلمهورية  املرش
ــالكاً  س ــق  الطري ــون  يك ــك  وبذل
ــتحقاقات  اإلس باقي  ــتكمال  الس
ــوى  ــإن ق ــل ف ــتورية وباملقاب الدس
ــكها  ــيقي تؤكد متس اإلطار التنس
احلكومة  رئاسة  مبرشحها ملنصب 
املقبلة وهو السيد ( محمد شياع 
السوداني) وترى أنه البديل عنه وأن 
ــدد التخلي عنه  ــاع بص كل ما يش
هو محض أوهام ال حظوظ لها من 
اإلطار  ــب مصادر  املصداقية بحس
ــرّ على  ــذي بات يص ــيقي ال التنس
ــرين  عقد مجلس النواب في العش
ــهر احلالي أي مابعد انتهاء  من الش

ــة لإلمام  ــارة األربعيني ــعائر الزي ش
ــل  ــي ظ ــرة .. ف ــني (ع) مباش احلس
تأكيدات أخرى تقول أنه بعد مطلب 
زعيم التيار الصدري السيد مقتدى 
الصدر باإلبقاء على رئيسي الوزراء 
ــي واجلمهورية  ــى الكاظم مصطف
برهم صالح حلني إجراء األنتخابات 
ــية  سياس ــوى  ق ــاك  هن ــرة  املبك
ــة  حكوم ــكيل  تش ــى  عل ــرّ  تص
ــات كاملة لتتولى  جديدة بصالحي
ــات املرحلة  ــتحقاقات ومتطلب اس
املقبلة وبني هذا وذاك يبقى املشهد 
العراقي مفتوحاً على  ــي  السياس
املفاجآت والتقلبات واملتغيرات وأن 
بلى بأخبار ومواقف  قابالت األيام حُ
ــتتب حلد اآلن  طاملا أن األمور لم تس
ــلطوي  ــي الصراع الس ــا بق ولطامل

على أشده!!.

كتب رئيس التحرير
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اجتماع َّـ اربيل يجمع الحلبوسي والخنجر و بارزاني
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ما زالت ظاهرة الفضائيني التي تطلق 
يتقاضون  ــني  وهمي ــخاص  اش ــى  عل
ــون  ــال العام ويعتاش ــم من امل رواتبه
ــاع العراقيني  ــاب آالم وأوج على حس
قائمة دومنا رادع .. الفضائيون جتدهم 
ــي كل مفصل ولكن ال رادع لهم ألن  ف
(الناطور) مشغول بالنوم على وسائد 
احلرير وسيبقى لسان حال الفضائيني 
ــا يهمك) وعوافي  ــول (مال عمك م يق

خل ياكلون الزلم بجال خالهم.
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هدد عضو اللجنة املالية النيابية سجاد 
سالم، باتخاذ إجراءات قانونية بحق وزير 
ــدم التراجع عن  ــم العالي حال ع التعلي
ــالم  ــاء خدمة احملاضرين.وقال س قرار إنه

ــوم الى  ــذاراً الي ــا ان ــة «وجهن ــر وثيق عب
ــث العلمي  ــم العالي والبح ــر التعلي وزي
ــتعقبه اجراءات  نبيل عبد الصاحب، س
قانونية أمام محاكم التحقيق في حالة 
ــوزارة بانهاء  ــاب ال ــدم التراجع عن كت ع

خدمة احملاضرين بعد١٠/٢/ ٢٠١٩ ».وأضاف 
ان «التعليم العالي هي الوزارة األسوأ في 
تعامالتها مع العقود واالجراء واحملاضرين 
ــتعمال  اس ــيء  وتس ــون  القان ــك  وتنته

سلطاتها».

ــة االحتاديَّة عن  ــفت هيئة النزاه كش
ــة حتقيق الكرخ الثانية  إصدار محكم
ــد دواوين  ــس أح ــقِّ رئي ــر قبضٍ بح أم
ــبق. وأبلغ مصدر مطلع ،  األوقاف األس
بأن رئيس ديوان الوقف السني االسبق 
ــو الرئيس  ــم ه ــف الهمي ــد اللطي عب
ــدت  ــر القبض.وأك ــه ام ــدر ب ــذي ص ال
ــات في الهيئة، مبعرض  دائرة التحقيق

ــب بيان   حديثها عن أمر القبض بحس
ــدرت األمر بحقِّ رئيس  ، أنَّ احملكمة أص
ــبق؛ الرتكابه  أحد دواوين األوقاف األس
الفات، متثلت بإصداره أمراً  عدداً من اخملُ
في  وظَّ ــةٍ من مُ ــاً بإيفاد مجموع ديواني
الديوان إلى السعوديَّة عام ٢٠١٦ ضمن 
ــج والعمرة،  رة لهيئة احل ــرَّ احلصة املُق

. صات اإليفاد كاملةً ومنحهم مُخصَّ
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استقبل رئيس اجلمهورية الدكتور برهم 
ــالم  ــس اإلثنني في قصر الس ــح، ام صال
ــيد مهدي  ببغداد، وزير املوارد املائية الس
ــيد احلمداني، حيث جرى بحث األمن  رش

د  املائي والتحديات التي تواجه البلد.وأكّ
ثل  ــح أن ملف املياه ميُ الرئيس برهم صال
ــزءاً ال يتجزأ  ــة قصوى في البلد وج أولوي
ــيراً إلى التغيرات  من األمن القومي، مش
ــف بالبالد  ــي تعص ــادة الت ــة احل املناخي
ــم،  والعال ــة  واملنطق
ــرورة  ض ــى  إل ــاً  الفت
ــط  اخلط ــة  مواصل
تيجية  ا ــتر س ال ا
ــذا  ــي ه ــة ف املوضوع
ــروع في  الصدد والش
ــالد  ــاش ب ــادرة إنع مب
ــون  ــن، وأن يك الرافدي
ــرات  لتغي ــدي  التص
ــاخ أولوية وطنية. املن
ــى  ــيادته إل ــت س ولف

أهمية تنظيم العالقات املائية عبر احلوار 
ــن اجلوار  ــع دول اجلوار وفق مبادئ حس م
ــرار  ــع دون اإلض ــح اجلمي ــاة مصال ومراع
ــة  ــود احلكومي ــيداً باجله ــراق، مش بالع
ــحة  ــة الش ــة ملعاجل ــوارد املائي ووزارة امل
هاً إلى أن تأمني املياه وحماية  املائية، منوّ
ــرات ومواجهة اخملاطر  ــة والف نهري دجل
ــؤولية  ــد هو مس ــة بالبل دق ــة احملُ املائي
ــات  ــارك فيها كل مؤسس جماعية تُش
وال  ــة  االجتماعي ــات  والفعالي ــة  الدول
تقتصر فقط على وزارة املوارد املائية.من 
ن الوزير مهدي رشيد االهتمام  جانبه ثمّ
واملتابعة املتواصلة للسيد الرئيس مللف 
ــيادته حول سير  م شرحاً لس املياه، وقدّ
عمل الوزارة واخلطط املُقرة في مواجهة 

التحديات املائية التي تواجه البالد.

بغداد /بغداد /

بغداد /

طالبت اللجنة املالية النيابية ، امس االثنني، االمانة العامة 
ــنة ٢٠١٩، فيما رفعت  ــل قرار (٣١٥) لس ــس الوزراء بتعدي جملل
توصيات اجتماعها مع وكيل وزارة املالية بهذا الشأن.وقالت 
ــدون حامد في  ــن حم ــة اللجنة املالية النائبة محاس رئيس
ــوزراء  «نحيل  ــة العامة جمللس ال ــت بها االمان ــة خاطب وثيق
ــي اجتماعها اليوم االثنني  ــم توصيات اللجنة املالية ف اليك
في اجتماع مع وكيل وزارة املالية بخصوص اإلجراء والعقود 

واحملاضرين بعد تاريخ ٢/ ١٠ / ٢٠١٩».

قضت احملكمة االحتادية، أمس، بأحقية 
علي وعد عالوي مبنصب محافظ بابل. 
ــة ضده من  ــررت رد الدعوى املرفوع وق

قبل احملافظ السابق.

@ÚÓ‘ydi@Ôö‘m@ÚÌÖb§¸a@Ú‡ÿ0a
›ibi@≈œb™@kñ‰∂@Î˝«@Ü«Î@Ô‹«



بغداد / البينة الجديدة

العامة  ــركة  الش باشـرت   
ــدى  ــب إح ــد والصل للحدي
ــة  الصناع وزارة  ــركات  ش
ــرن  ف ــص  بفح ــادن  واملع
ــاص  اخل ــخني  التس ــادة  إع
مبصنع الدرفلة بعدَ جتهيزه 
ــال  .وقـ  ٪١٠٠ ــبـة  بنس

ــركة السيد  دير عام الش مُ
مجيـد شنـدي ماهـود ، في 
ــح للمكتب اإلعالمي  تصري
ــركة  الش بأن  ــوزارة  ال ــي  ف
الفني  ــص  بالفح ــرت  باش
ــي  ــي والكهربائ وامليكانيك
ــادة  إع ــرن  لف ــي  واإللكترون
الدرفلة  ملصنع  ــخني  التس
ــه ( ١٠٠ )  ــذي تبلُغ طاقت ال

ــاعة والذي أكتمل  طن / س
ــبة  ــزه بالكامل وبنس جتهي
ــغيل  بالتش ــدء  والب  ٪١٠٠
ــارد  الب ــى  عل ــي  التجريب
ــل حديدية  ت ــتخدام كُ بإس
ــدمي املُتوفر  ــج الق ــن املُنت م
بيناً  في مخازن الشركة ، مُ
ــغيل متت  ــة التش ان عملي
بإشراف فريق عمل تركي من 

هزة ومتَّ العمل  ــركة اجملُ الش
ــل وإخراجها  ت ــال الكُ بإدخ
ــاً فحص  ــاح تام وأيض بنج
باقي أجزاء اخلط مع فحص 
ــع  ــص القط ــم ومق القوائ
ــي  النهائ ــاج  اإلنت ــرير  وس
ــداً لفحصه على احلار  متهي
ــط اإلنتاجي إلى  وإدخال اخل

العمـل .
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2محليات

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــركة العامة  ــارة عن اعادة تأهيل الش ــت وزارة التج اعلن
ــة  الطاق ــادة  لزي ــا  مخازنه ــة  الغذائي ــواد  امل ــارة  لتج
ــدت  ــتراتيجي .اك ــن االس ــتالم اخلزي ــتيعابيه الس االس
ــوي ، وقالت  ــم املوس ــركة   ملى هاش ذلك  مدير عام الش
ــركة وباشراف مباشر  مت اعادة تأهيل اخملازن التابعة للش
ــد  ومدير  ــم محم ــؤون الفنية جاس ــا للش ــن معاونه م
ــر القسم الفني باعمال اعادة  القسم الفني حيث باش
ــركة .مشيرة  تأهيل ١٣مخزنا في مواقع ومجمعات الش
ــات اخملزنية املتوقفة  ــرة بإعادة و تأهيل اجملمع الى املباش
سابقا» وتهيئتها الستالم مواد السلة الغذائية وبطاقة 
ــن صيانة  ــر مربع فضال  ع ــن ( ٥٠٠٠ ) مت ــد ع ــة تزي خزني

وتصليح املولدات في مواقع الشركة كافة .

البينة الجديدة / علي شريف

اكد امني سر االحتاد احمللي للجمعيات 
ــة بابل يحيى  الفالحية في محافظ
ــاه في  ــة املي ــري ان ازم ــل احلمي كام
ــات الى  ــت االف الدومن ــة حول احملافظ
ــد ان كانت  ــاري جرداء ماحلة بع صح
ــن  ــدد م ــة لع ــة منتج ــي زراعي اراض
ــهم بسد  احملاصيل املهمة التي تس
احتياج احملافظة منها.وقال احلميري 
ــدة)ان  اجلدي ــة  جريدة(البين ــدوب  ملن
ــي  ــن مزارع ــط م ــارب (١٠٪) فق مايق
ــون  مهنة  ــوا يواصل ــة مازال احملافظ
ــكان  ــة فيما اضطر غالبية س الزراع
املناطق الزراعية الى الهجرة  بسبب 
ــا ان الفالحني واملزارعني  اجلفاف.مبين
في املناطق الزراعية حاولوا االعتماد 
ــا اضرت  ــاه اجلوفية لكنه ــى املي عل
بهم بعد تعرضهم الصابات بأمراض 
جلدية مختلفة نتيجة استخدامهم 
ــروة احليوانية  ــذه املياه.كما ان الث له
ــررت جراء هذه االزمة  هي االخرى تض
ــي  ــب العديد من املواش ــث اصي حي

بالعمى اضافة الى امراض اخرى نتج 
عنها نفوق اعداد كبيرة من املواشي  
ــتخدام مياه االبار خاصة  بسبب اس
ــروا الى بيع  ــب املزراعني أضط وان اغل
ــية  ــان زهيدة خش باثم ــيهم  مواش
ــبب تدهور الزراعة وازمة  نفوقها بس
ــد عضو االحتاد  اجلفاف.من جانبه اك
ــد الغراني  ــن محم احمللي عبد احلس
ــمال  ــاه في مناطق ش ــحة املي ان ش
ــة. موضحا ان  ــف بالقاتل ــل توص باب
ــك مناطق  انعدمت فيها احلياة  هنال
بشكل كلي تقريبا كمنطقة( زبيدي 
ــايد / اإلمام / عكير / / الهاللي / الرش

ــق جدول بابل.مبينا  احلميري / ومناط
ــر  ــي تعتب ــايد والت ــة الرش ان منطق
ــم املناطق الزراعية في  واحدة من اه
ــى (٣٦٨)  ــة حتتوي عل ــمال احملافظ ش
ــوى  ــة زراعية لم يتبق منها س قطع
ــكل جزئي  ــة مزروعة وبش (٤٠) قطع
ــا  ــة وم ــرة ومتفرق ــاحات صغي ومس
ــه الفالحني في هذه االراضي هو  يزرع
ــد بعض من احتياجاتهم وليس  لس

لغرض التسويق.

بغداد / البينة الجديدة

ــان  ــيد عثم ــة الس ــن وكال ــرة واملهجري ــر الهج ــرف وزي أش
ــتقبال  ــراءات التي قامت بها الوزارة الس ــي، على اإلج الغامن
ــريط احلدودي  ــاً عائداً من مناطق تقع على الش (١٥٤) مواطن
ــوري التركي ضمن مناطق تركيا الى ارض الوطن، ضمن  الس
خطة الوزارة لتشجيع العراقيني في دول اخلارج على العودة 
طوعياً .واكد السيد الوزير انه ومن خالل التنسيق املشترك 
ــة العراقية في غازي  ــني مكتب الوزارة في انقرة والقنصلي ب
ــوزارة في  ــة وفرع ال ــل العراقي ــة ووزارة النق ــاب التركي عنت
ــتكمال  ــة دهوك، متت إعادة هؤالء املواطنني بعد اس محافظ
ــع إجراءات دخولهم الى البالد نحو مناطقهم األصلية  جمي
ــن  وكركوك وبغداد ،  ــوى واالنبار وصالح الدي مبحافظات نين
ــكل  ــتمرة بإعادة العراقيني بش ــوزارة مس ــيراً الى ان ال مش

طوعي الى ارض الوطن وفق خطة معدة لهذا الغرض .

البصرة / البينة الجديدة
سجلت الشركة العامة ملوانئ 
ــاء ناقالت  ــس، ارس ــراق، ام الع
ــد ارصفة ميناء خور  نفطية عن
ــي وقال مدير  ــر  التخصص الزبي
ــور املهندس  ــام املوانئ الدكت ع
فرحان الفرطوسي «تعد املوانئ 
ــذي  تغ ــي   الت ــرايني  الش ــن  م
االقتصاد العراقي وهذا يتطلب 
ــدا جماعيا  ــركتنا جه ــن ش م
ــر عبره  ــاق تتضاف ــع النط واس
ــبينا  ومنتس القطاعات  جميع 
ــني بتأدية دورهم الواضح  ملتزم
ــا «.وأضاف  ــر تقدم ــه اكث جلعل
ــر  ــور الزبي ــاء خ ــة مين ان ارصف
ــالت اربع  ــان ناق ــتقبلت ثم اس
ــل زيت الغاز والبانزين  منها حتم
(١٠/٥/٣/٢) االرصفة  راست عند 

ــوف يحملن  واالربع االخريات س
مادة زيت الوقود ومادة النفتا عند 
ــة (٩/١١) وجتري عمليات  االرصف
ــاون  بالتع ــغ  والتفري ــاء  االرس
ــاء  املين ادارة  ــني  ب ــيق  والتنس
ــات املالحة البحرية.كما  وعملي
سجلت الشركة العامة ملوانئ 
ــو سفينتني جتاريتني  العراق رس
ــاحبتيهما  س ــع  م ــني  وجنيبت
ــو فلوس  ــاء اب ــي ارصفة مين ف
التجاري، اجلنيبتان حتمالن مادة 
ــفينتان  والس ــام  اخل ــر  الكلنك
ــادة  م ــن  م ــا  طن  ٢٩٤ ــالن  حتم
ــيش احلديد .من جانبه اشاد  ش
ــو فلوس التجاري  مدير ميناء اب
ــار باحترافية  ــنت ناظر جب الكاب
ــاد  االداء واالعمال ألطقم اإلرش
ــحن والتفريغ في  والقطر والش

امليناء  .

بغداد / البينة الجديدة
ــدس محمد  ــر الزراعة املهن ترأس وزي
ــي، اجتماعا  ــد املاض ــي، االح اخلفاج
ــذ  ــة تنفي ــث آلي ــرأي لبح ــة ال لهيئ
ــم  ــتوية للموس اخلطة الزراعية الش
ــن أجل ضمان جناحها  ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ م
ــع احللول للمعوقات التي تواجه  ووض
الفالحني واملزارعني للنهوض بالعملية 
ــي على ضرورة  الزراعية.وأكد اخلفاج
إعتماد الري بالرش وتوفير منظومات 
ري ثابتة بسبب قلة اإليرادات املائية، 

ــمول  فيما صوتت هيئة الرأي على ش
ــي محافظة  ــني ف ــني واملزارع الفالح
نينوى (احلمدانية وبعشيقة) باخلطة 
ــتثنائهم من الضوابط  الزراعية واس
ــول بها، فضالً عن  والتعليمات املعم
التخصيصات املالية لدعم محصول 
الزيتون في ناحية بعشيقة. ووافقت 
هيئة الرأي على عدد من املواضيع التي 
ــهم في تنمية العملية الزراعية  تس
ــاً  وفق ــة  اإلداري ــات  اخلدم ــني  وحتس
ــط والتعليمات املعمول بها،  للضواب

ومنها املوافقة على مطالعة مشروع 
ــة  ــري واملكنن ــات ال ــتخدام تقان اس
احلديثة وجتهيز وتوزيع منظومات الري 
بالرش للفالحني واملزارعني، ومناقشة 
موضوع الطائرات الزراعية، واملوافقة 
ــة  ــي ملديري ــم املال ــدمي الدع ــى تق عل
زراعة كربالء املقدسة وذلك لتغطية 
ــاريع التي تنفذها  ــاطات واملش النش
وفق اخلطة املقررة من الوزارة، وشمول 
ــة  بالنخال ــة  احليواني ــروة  الث ــرة  دائ
ــة من قبل  ــة العلفية املنتج واحلنط

ــع احلبوب  ــة لتصني ــركة العام الش
ــوزارة التجارة.وجرى خالل  ــة ل التابع
ــة بحث آلية تنفيذ  ــة مناقش اجللس
ــم الزراعي  ــة للموس ــة الزراعي اخلط
ــاكل  ــة تذليل املش ــتوي وكيفي الش
ــك  وذل ــا  تواجهه ــي  الت ــات  واملعوق
ــا ومالئمتها لألحوال  لضمان جناحه
والظروف التي مير بها القطاع الزراعي 
ــح  ــة وش ــرات املناخي ــبب املتغي بس
ــات املائية وتقليص  املياه والتخصص

املساحات املزروعة.

بغداد / البينة الجديدة
متكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / 
مكتب أبي غريب ملكافحة اإلجرام من إلقاء 
القبض على متهم بالسرقة، وذلك لقيامه 
ــكنية ضمن  بالدخول الى إحدى الدور الس
ــرقة مبلغ مالي قدره  ــؤولية وس قاطع املس
ــف دوالر). دونت أقوال املتهم وصدقت  (٢٠ أل
ــرقة  ــى جرمية الس ــراف عل ــاً باالعت قضائي
ــتناداً  ــق توقيفه اس ــي التحقي ــرر قاض وق

ــون العقوبات  ــن قان ــادة ٤٤٦ م ــكام امل ألح
ــب احلرية  ــوة من مكت ــني، متكنت ق .في ح
ــاء القبض على  ــرام من إلق ــة اإلج ملكافح
ــر صك مزور  ــم بالتزوير لقيامه بتحري مته
بقيمة (٢٥ مليون دينار )، مت اتخاذ اإلجراءات 
األصولية بحق املتهم وتوقيفه وفق أحكام 
ــات. إلى  ــن قانون العقوب ــادة ٢٩٨/٢٨٩ م امل
ــة مكافحة إجرام  ــك، ألقت مفارز مديري ذل
ــدد آخر من املتهمني  ــداد القبض على ع بغ

ــة وآخرين  ــرقة دراجات ناري ــم بس لقيامه
ــني بقضايا جنائية مختلفة، فضال  مطلوب
عن ضبط عجلتني والقبض على حائزيهما 
ــدة البيانات  ــط في قاع ــارة ضب لوجود إش
ضمن مكاتب مكافحة اإلجرام في جانبي 
الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث 
مت اتخاذ اإلجراءات القانونية كافة بحقهم 
ــوا جزاءهم  ــاء لينال ــم إلى القض وتقدميه

العادل .

@bË„ãb´@›ÓÁdm@ÒÖb«hi@äëbjm@ÚÓˆaàÃ€aZ@Òâbvn€a

@ÚÓ„å®a@Ú”b�€a@ÒÖbÌå€

@¥‰éΩa@ÊÎ˚ë@szjÌ@›‡»€a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î
ÚÓˆaÏÌ�a@Öbëä€a@âaÖ@ø

ÚÓ„aÜÓfl@ÒâbÌã@äØ@àÓ–‰n€a@ÒäˆaÖ@‚b«@äÌÜfl
›ibi@Úƒœb™@ø@pbÌäÌÜΩa@Âfl@ÖÜ«@µa@

@�byãb„@�b‰üaÏfl@HQUTI@ÒÖÏ«@Û‹«@“äíÌ@Ô∏bÃ€a
@ÚÌâÏé€a@MÚÓ◊6€a@ÖÎÜßa@Û‹«@’üb‰fl@Âfl

اربيل / البينة الجديدة
ــل البري األحد  ــركة العامة للنق أنهت الش
ــات التخطيط  ــا اخلاصة بآلي ــي دورته املاض
ــا  أقامته ــي  الت ــتراتيجي  االس ــر  والتفكي
جمعية العلم واملعرفة في إقليم كردستان 
ــركة  العراق /اربيل . أعلن ذلك مدير عام الش
ــيد مرتضى كرمي  ــس اإلدارة الس ــس مجل رئي
ــذاً لتوجيهات وزير  ــال: تنفي ــحماني وق الش
ــبلي في  ــني الش ــل الكابنت ناصر حس النق
ــع كفاءتهم. ــني ورف ــدرات املوظف ــني ق حتس
ــي  ف ــتراتيجي  االس ــط  التخطي ــة  وألهمي
ــإلدارة ،اذ يعتمد على  ــية ل املكونات األساس
ــم  ــتقبالً ث ــة مس ــع املؤسس ــر بوض التبص
ــركنا في  ــتعداد ، لذا اش ــى االس العمل عل
ــاهمة في  ــام للمس هذه الدورة مدراء االقس
ــام بجميع  ــاء واألمل ــي بني االعض ــادة الوع زي
ــرص املتاحه.وألقى احملاضرات  التحديات والف
اخلبير العلمي رئيس جمعية العلم واملعرفة 
ــتة  ــار وتناول على مدى س ــور رائد صب الدكت
ــط  التخطي ــي  ف ــة  العلمي ــد  القواع ــام  أي
ــائعة في هذا  ــتراتيجي واألخطاء الش االس
اجملال وخطوات التخطيط.اضافةً إلى مراحل 
ــالة  ــمل الرؤية والرس ــط التي تش التخطي
واألهداف.وكذلك مكونات التخطيط والغرض 
ــة له في  ــط واحلاج ــة التخطي ــه وماهي من
ــاركون بنقاشهم  املؤسسات.وقد أثرى املش
واضافاتهم السديدة جوهر املوضوع وإضاف 
له الكثير جراء خبرتهم الوظيفية والعلمية 
ــهادات  .وفي ختام الدورة منحت اجلمعية ش
املشاركة للسادة املشاركني بعد اجتيازهم 

االختبارات بنجاح وتفوق.

@bËmâÎÖ@ÔË‰m@5€a@›‘‰€a
@¡Ó�Çn€a@pbÓ€fi@Úïb®a
ÔvÓma6ç¸a@7ÿ–n€aÎ
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@ÚÓy˝–€a@pbÓ»‡v‹€@Ô‹0a@Öb§¸aäç@¥fla

@pb∏ÎÜ€a@“¸a@o€Ïy@ÍbÓΩa@Úflãa@Z@›ibi@ø

Úßbfl@ıaÖäu@âbzï@µa@ÚÓ«aâå€aبغداد / البينة الجديدة
ــؤون االجتماعية  ــل وزارة العمل والش ــى وكي التقـ
للشؤون اإلدارية والقانونية الدكتور عالء السكيني 
مدير دار الرشاد لرعاية املسنني علي الغراوي والوفد 
ــي دور الدولة  ــنني ف ــؤون املس ــق له لبحث ش املراف
ــالل اللقاء  ــي .ومتت خ ــد املاض ــوم االح ــة ي االيوائي
ــة احتياجاتهم  ــنني ومتابع ــة احوال املس مناقش
اللوجستية، فضال عن بحث امكانية استحصال 
ــنني في  ــتحداث دار للمس املوافقات االصولية الس
محافظة ميسان لتوفير اكبر قدر ممكن من الرعاية 

لكبار السن في العراق.

بابل / البينة الجديدة

ــاالر  بناءً على توجيهات وزير العدل القاضي س
ــر العدلية  ــد مبتابعة الدوائ ــتار محم عبد الس
ــرع  ــالت املواطنني بأس ــاز معام ــهيل اجن لتس
ــتاذ  ــرة التنفيذ االس ــر عام دائ ــرى مدي وقت،أج
ــة  ــارة ميداني ــراً زي ــد مؤخ ــد محم ــار احم بش
ــة  ــذ مبحافظ ــات التنفي ــن مديري ــدد م ــى ع ال
ــات التنفيذ في  ــة، مديري ــملت اجلول ــل وش باب
االسكندية واملسيب والسدة، حيث إطلع على 
ــرية  احتياجات تلك املديريات من املالكات البش
ــتماع الى  مبختلف اختصاصاتها، وكذلك االس
ــا يتعلق بضيق  ــني ومنها م ــات املوظف مالحظ
ــبب زخم  اماكن العمل وقدم بناياتها التي تس
املراجعني.والتقى السيد املدير العام باملواطنني 
ــكاواهم  ــتمع الى ش ــك املديريات، واس ــي تل ف
ــل الصعوبات التي  ــم، ووجه بتذلي ومالحظاته

تواجههم خالل مراجعة مديريات التنفيذ.
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بغداد /

3

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب أو حر كة أو أية جهة دينية أو سياسية

أسسها الراحل  

Úœb‘r‹€@Ô€bßa@…”aÏ€bi@Ô‘mäm@>€a@ÚÌÏ‡‰n€a@…ÌâbíΩaÎ@¥„aÏ‘€a@Äa6”bi@ÈuÏÌ@Ô‡√bÿ€a

÷aä»€a@ø@‚bÌc@fi˝Å@Òâaäßa@pbuâÖ@ûb–Æa@kjém@Ú€Ün»fl@ÚÓˆaÏÁ@Ú‹n◊
¥nƒœb™@ø@¥‡Ënfl@HVI@�i@Úybü¸a@NN@paâÜ´@âb�£@·Ë‰Ói

ÂÌÜœaä€a@÷Öb‰i@Ú«b‰ñ€@Ü»néÌ@÷aä»€a@NN@›ibi@êÜéfl@Ü»i

ــتخبارات واألمن، امس  ــت مديرية االس اعلن
ــتة مطلوبني بتهم  ــني، القبض على س االثن
ــل والديوانية.  ــي باب ــة في محافظت مختلف
ــد ورود معلومات  ــه بع ــة ، أن ــرت املديري وذك
ــتخبارات وأمن  ــن مديرية اس ــتخبارية م اس
ــة، تفيد  ــة العام ــى املديري ــة ال ــل التابع باب
ــون الدخول  ــاء يرم ــني للقض ــود مطلوب بوج
ــك قامت  ــى إثر ذل ــل عل ــة باب ــى محافظ ال
ــيطرة  ــا بنصب كمني محكم في س مفارزن
ــالل، أسفر عنه  ــهيد العقيد خليل ش الش

ــني اثنني للقضاء  ــاء القبض على مطلوب إلق
ــلم  ــق أحكام املادة (٤ إرهاب)، مبينة إذ سُ وف
ــان الى جهة الطلب أصولياً.وأضافت،  املتهم
أن مفارزنا استطاعت وبالتنسيق مع شعبة 
شؤون اخملدرات من ضبط أحد املتهمني يقوم 
باملتاجرة باملواد اخملدرة في مركز مدينة احللة 
باجلرم املشهود وبعد عرض األوراق التحقيقية 
اخلاصة باملتهم على القضاء قرر إيقافه وفق 
ــار البيان الى  أحكام املادة (٢٨ مخدرات).وأش
ان مفارز املديرية في الديوانية نفذت واجبات 
ــن القبض على  ــفرت ع منفصلة نوعية، أس
ــلحة  ــني اثنني األول يقوم بتجارة األس متهم

النارية واملواد اخملدرة وضبطت بحوزته كمية 
ــتال اخملدرة ومسدس نوع (٩  من مادة الكرس
ــاء وفق أحكام  ــم)، واآلخر مطلوب للقض مل
ــض جاء  ــت أن القب ــادة (٣٢مخدرات).وبين امل
ــة الديوانية،  ــالل وجودهما مبركز مدين من خ
الفتة الى أن املفارز متكنت من ضبط شخص 
ــامية،  ينتحل صفة طبيب مبركز قضاء الش
ــيق والتعاون مع  وجرى إلقاء القبض بالتنس
مديرية مكافحة اجلرمية املنظمة باحملافظة. 
ــراءات الالزمة  ــان اتخذت كافة اإلج وامت البي
ــم وأُحيلوا الى  ــض عليه ــق امللقى القب بح

القضاء.

ــات بغداد، امس االثنني،  أفادت قيادة عملي
بإلقاء القبض على متهمني اثنني باإلرهاب 
ــل، وضبط مرأب خلزن وتهريب  وجرائم القت
ــالم القيادة  ــال إع ــتقات النفطية.وق املش
ــابع  ــواء الس ــي الل ــة ف ــا األمني ، إن قواتن
ــرطة احتادية متكنت من  الفرقة الثانية ش
اعتقال أحد املطلوبني وفق املادة ٤١ إرهاب، 
ــليمانية قضاء  ــة الس ــك في محافظ وذل
ــتحصال املوافقات  ــد اس ــال) بع (جمجم
ــيق مع مكافحة ارهاب  االصولية والتنس
ــوة من  ــان، أن ق ــليمانية.وأضاف البي الس
ــرطة  ــادس الفرقة الثانية ش ــواء الس الل
ــارز من جهاز  ــتراك مع مف ــة وباالش احتادي
ــن االقتصادي)  ــن الوطني (مديرية األم األم
مع هيئة التفتيش شركة توزيع املنتجات 
ــزن وتهريب  ــرأب خل ــت م ــة، ضبط النفطي
ــي  ــراج ف ــل ك ــة داخ ــتقات النفطي املش

منطقة (شهداء البياع) في جانب الكرخ، 
حيث مت مصادرة ثالثة خزانات سعة (سعة 
ــات مخصصة لضخ  ــف لتر) ومضخ ٣٣ أل
ــا متكنت قوة من  ــع البيان، كم الوقود.وتاب
ــرة  ــاة احلادية عش اللواء الـ(٤٢) فرقة املش
ــي منطقة  ــيطرة مفاجئة ف من نصب س

ــش والتدقيق وفق  ــة) وبعد التفتي (احلبيبي
ــني مت اعتقال متهم  قاعدة بيانات املطلوب
ــم القتل  ــادة (٤٠٦ جرائ ــق امل ــوب وف مطل
العمد).وأشار البيان، إلى تسليم املتهمني 
ــى اجلهات اخملتصة  ــواد املضبوطة ال مع امل

إلكمال االجراءات القانونية بحقهم. 

ÖaÜÃi@ÔiäÀ@lÏ‰u@ÚÓ�–‰€a@pb‘níΩa@kÌäËmÎ@Êå®@lcäfl@¡jô

بغداد /

بغداد /

ــن واألعتدة  ــادق الرافدي ــداً لصناعة بن ــي ، موع ــة التصنيع احلرب ــددت هيئ ح
ــات الدولة لشراء منتجاتها.وقال  ــيرة إلى ضعف تعاون مؤسس اخلفيفة، مش
ــع احلربي هو توطني  ــب الدراجي، إن واجب التصني ــس الهيئة محمد صاح رئي
الصناعة احمللية وحفظ األمن االقتصادي للبلد واألمن القومي من خالل حصر 
ــوة القادمة للتصنيع  ــار إلى أن اخلط ــالح واالعتدة في العراق.وأش صناعة الس
ــاج االعتدة اخلفيفة  ــن، إضافة إلى البدء بإنت ــي هو تصنيع بنادق الرافدي احلرب
نهاية السنة، التي تستخدمها القوات األمنية واملسلحة.وأوضح، أن التعاون 
ــراء منتجات هيئة التصنيع احلربي ليس باملستوى  ــات الدولة لش مع مؤسس
ــة التصنيع احلربي، قد  ــاعة ثقافة التعاون. وكانت هيئ ــوب، والبد من إش املطل

أعلنت في وقت سابق، تصنيع مسدس بابل.

ــي، امس االثنني،  ــس الوزراء مصطفى الكاظم وجه رئيس مجل
ــاريع التنموية التي ترتقي بالواقع احلالي  بأقتراح القوانني واملش
ــوزراء في بيان، تلقته  ــر املكتب اإلعالمي لرئيس ال للثقافة.وذك
وكالة االنباء العراقية (واع)، أن ”رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
ــرأس اجتماعاً  ــة، وت ــى وزارة الثقاف ــارة إل ــرى   زي ــي، أج الكاظم
ــر الثقافة  ــة، بحضور وزي ــة املتقدم ــة والفني ــا اإلداري لكوادره
ــكالت  ــتمع إلى املش ــاف أن ”الكاظمي اس ــن ناظم“.وأض حس
ــذ برامج الوزارة،  ــير تنفي واالحتياجات املطلوبة، واطلع على س
ــة والفنية،  ــا في اجلوانب اإلداري ــات التي تواجه أعماله والعقب
ــوزارة في تنفيذ  ــهل عمل ال ــه بتذليلها، وتقدمي كل ما يس ووج
برامجها بنجاح وبفاعلية“.وأكد الكاظمي بحسب البيان على 
ــة في مجتمعنا األهمية البالغة؛  ”ضرورة إيالء اجلوانب الثقافي
ــكل أهم العالمات احليوية للمجتمع،  كون النتاج الثقافي يش
ــيلته للتعبير وترسيخ الهوية العراقية املتآخية“، موجهاً  ووس
ــراح القوانني  ــرورة اقت ــة واملثقفني، وض ــي الثقاف ــام ف ”باالهتم
واملشاريع التنموية التي ترتقي بالواقع احلالي للثقافة؛ بوصفها 

أساساً لرقي اجملتمعات“.
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ــاعدي، يوم امس  ــادي في التيار الصدري صباح الس إزدرى القي
ــالف دولة القانون  ــرها زعيم ائت ــني، من التغريدة التي نش االثن
ــة االحتادية  ــكيل احلكوم ــي في تش ــي حول املض ــوري املالك ن
ــع التواصل  ــدة على مواق ــي تغري ــاعدي ف ــى الس املقبلة.وأثن
ــى التغريدات التي يطلقها زعيم التيار  االجتماعي «تويتر» عل
الصدري السيد مقتدى الصدر، قائال إن «هناك بعض التغريدات 
ــوى املفاجآت».وأضاف أنها  ــدث أق ــقط وتغير حكومات حتُ تُس
ــروش الطغاة ترتقبها الدول واملنظمات تخضع  ز ع «كلمات تهُ
ــات».كما أملح الساعدي إلى تغريدة املالكي، وقال  جملهر الدراس
ــريبات تكتبها  إن «هناك بعض التغريدات كأنها جزء من التس
ــال لها كلمات  ــا بالقول «حرام أن يق ــة املؤامرات»، مردف عقلي

فهي أشبه بحروف زائدات».

ــها في  ــة، ارتفاع عدد قتلى جيش ــاع التركي ــدت وزارة الدف أك
ــى متأثرا  ــد وفاة أحد اجلرح ــى ٤ عناصر، بع ــمالي العراق إل ش
ــني وإصابة ٤  ــت، مصرع جندي ــوزارة أعلن ــت ال ــه. وكان بإصابت
ــي العراقية.وأفادت الوزارة ،  ــتباكات داخل األراض آخرين في اش
ــيط في منطقة  ــتباكات وقعت أثناء عمليات التمش بأن االش
ــى أن اجلنود املصابني نُقلوا  ــارت إل عملية اخمللب – القفل).وأش
ــالج.  ولفتت في ختام  ــفى لتلقي الع ــى الفور إلى مستش عل

البيان إلى تواصل العمليات في املنطقة.  

بغداد /
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على صعيد ذي صلة حتدث القيادي 
في احلزب الدميقراطي الكردستاني 
ــا وصفها  ــن م ــي، ع ــني ريكان بنك
ــم احلزب  ــاء زعي ــد لق ــال بع بـاخلي
ــس مجلس  ــي ورئي ــعود بارزان مس
ــي.وقال  احللبوس ــد  محم ــواب  الن
ريكاني في تغريدة عبر تويتر البيان 
ــتقبال الرئيس  ــن اس الذي صدر ع
ــي  ــعود بارزاني حملمد احللبوس مس
ــواب وخميس  الن ــس  ــس مجل رئي
اخلنجر رئيس حتالف السيادة يعبر 
ــي هذا اللقاء. بالضبط عن مادار ف

ــاف، أن االضافات والتخمينات  وأض
االخرى هي محض خيال وال اساس 
ــي  ــاً. وف ــة قطع ــن الصح ــا م له
التطورات ذاتها دعت حركة امتداد، 
الى حل مجلس النواب العراقي، مع 
ــكيل حكومة مؤقتة، واشراف  تش
ــات النيابية  ــي تام على االنتخاب امم
نظرا  انه  ــة  احلرك ــرت  القادمة.وذك

ــهد السياسي الذي  لضبابية املش
مير به البلد، آلت حركة امتداد ان ال 
تقف متفرجة على االخفاقات التي 
ــة ومنها  املتنازع ــراف  االط حتدثها 
عدم استطاعتهم اخلروج من االزمة 
ــتورية. ــدد الدس ــرق امل ــة وخ احلالي

ــداد جميع النواب  ودعت حركة امت
ــئة الى املساهمة  واحلركات الناش

ــن هذه  ــل للخروج م ــي ايجاد ح ف
ــي أولى  ــة يتضمن ف ــة احلالي االزم
ــرار بحل مجلس  ــه إصدار ق أولويات

النواب وفقاً لآلليات التالية:
ــة  مؤقت ــة  حكوم ــكيل  تش اوال 

بالشروط التالية
ــن  م ــوزراء  ال ــس  رئي ــون  يك  -١
ــخصيات الوطنية املستقلة،  الش

ــار كابينته احلكومية  على ان يخت
ــهود لهم  ــخصيات املش ــن الش م

بالكفاءة والنزاهة.
ــراد احلكومة بالتخلي  ٢- يتعهد اف

عن أي جنسية ثانية ان وجدت.
ــة املؤقتة  ــد افراد احلكوم ٣- يتعه
بعدم الترشيح لالنتخابات النيابية 

القادمة املزمع اقامتها في ٢٠٢٣. 

ــام احلكومة املؤقتة يجب  ثانيا مه
أن تكون محددة مبا يلي

ــون املوازنة  ــروع قان ــداد مش ١- اع
ــام ٢٠٢٣ خالل  العامة االحتادية لع
ــاً من  ــون يوم ــة واربع ــرة خمس فت

تاريخ تشكيلها.
ــزاب وعدم  ــون االح ــل قان ٢- تفعي
ــك فصيل  ــماح الي حزب ميتل الس

ــاركة في االنتخابات  مسلح باملش
القادمة.

٣- البدء مبحاسبة قتلة متظاهري 
ــح  وفت ــة  العظيم ــرين  تش ــورة  ث
ــاد  ــني وملفات الفس ــف املغيب مل
ــادة األموال  ــراق املال العام وإع وس

املسروقة.
ــراء االنتخابات  ــل على إج ٤- العم

النيابية القادمة في االول من أيلول 
لسنة ٢٠٢٣.

ــى  عل ــام  الت ــي  االمم ــراف  االش  -٥
االنتخابات النيابية القادمة. 

ثالثا يتولى مجلس النواب احلالي
ــى املوازنة العامة  ١- التصويت عل

االحتادية لعام ٢٠٢٣. 
٢- إجراء التعديالت الدستورية مبا 
فيها شكل النظام وإعادة صياغة 
ــل أكثر من  ــي حتتم ــوص الت النص
ــع حاالت  ــة جمي ــير ومعاجل تفس

االغفال الدستوري.
ذات  ــة  املهم ــني  القوان ــاز  إجن  -٣

العالقة املباشرة بحياة املواطن.
ــن أملها  ــداد، اعربت ع ــة امت حرك
ــة واخليرين  ــن كل القوى الوطني م
ــرار التفاعل مع  ــواب األح ــن الن م
ــرض اجناحها وبذل  هذه املبادرة لغ
مزيد من اجلهود للخروج من االزمة 

احلالية.
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ــاع متخض عنه  ــة أن االجتم ــت النائب وبين
ــمول  ــن ش ــا يضم ــرار (٣١٥) مب ــل ق «تعدي
ــد تاريخ ٢  ــود واحملاضرين بع اإلجراء والعق
ــرار، وتوجيه  ــكام هذا الق / ١٠ / ٢٠١٩ بأح
مؤسسات الدولة كافة التي انهت التعاقد 
ــذا التاريخ إللغاء  ــأ اليهم بعد ه مع املوم
انهاء التعاقد خملالفته القوانني وكان رئيس 

مجلس النواب محمد احللبوسي أعلن، في 
ــزام وزارة املالية بتثبيت  ــول ٢٠٢٢، إل ١٠ ايل
احملاضرين والعقود واالجراء اليوميني وإلغاء 
اعمام سابق للوزارة «يخالف» قانون األمن 
ــزب تقدم،  ــن ح ــب ع ــي.وكان النائ الغذائ
ــم اخلياط أعرب في وثيقة رفعها الى  مزاح
ــتغرابه من  رئيس مجلس النواب عن «اس

ــتبعاد املتعاقدين  ــام وزارة املالية الس اعم
ــا التعليم  ــن بينه ــوزارات م ــض ال من بع
العالي والبحث العلمي»، فيما دعا رئيس 
ــس  ــة رئي ــل ومفاحت ــى «التدخ ــان ال البرمل
ــى وزارة املالية  ــاز ال ــوزراء لإليع ــس ال مجل
ــت وزارة املالية  ــذا االعمام».وكان ــاء ه بإلغ
ــت، في ٦ أيلول ٢٠٢٢، ايقاف تعيينات  أعلن

ــى مالك وزارة  ــود واحملاضرين كافة عل العق
ــث العلمي، بعد  ــي والبح ــم العال التعلي
ــدور قرارين في ٢ / ١٠/ ٢٠١٩، فيما نقلت  ص
وثيقة عن مدير عام الدائرة االدارية واملالية 
ــعد غني جهاد توضيحه أن  في الوزارة أس
«بخالف ذلك ستتحمل اجلامعات التبعات 

القانونية واالدارية واملالية».
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اشارت التنبؤات اجلوية، امس االثنني، إلى انخفاض درجات 
ــبب  ــكل ملحوظ في معظم مناطق البالد بس احلرارة بش
ــار  ــط.  وأش دخول كتلة هوائية معتدلة من البحر املتوس
ــي تدوينة، ، إلى دخول كتلة  ــئ اجلوي صادق عطية ف املتنب
ــرارة خالل  ــاض درجات احل ــبب انخف ــة معتدلة تس هوائي
ــد امطار  ــة رطوبة وال توج ــبقها موج ــام املقبلة تس االي
ــة.  وأضاف، أن هذه الليلة تبدأ تقلبات في اجتاه الرياح  قريب
ــاح اليوم  ــول الري ــدن، ثم تتح ــوم امل ــطحية في عم الس
الثالثاء في (شمال ووسط البالد وغربها) الى غربية االجتاه 
ــرعة.  وتابع، تدريجيا  ــون معتدلة الس اغلب االحيان وتك
ــاء أو بعد ظهر غد تتحول في املناطق اعاله الى  خالل املس
ــات احلرارة عدة  ــمالية غربية مصحوبة بانخفاض درج ش
ــة من البحر  ــة هوائية معتدل ــبب تأثرنا بكتل درجات بس
املتوسط.  وبني أن تقلبات الرياح تستمر في (جنوب البالد 
والفرات االوسط وجنوب غرب البالد) نهار اليوم الثالثاء مع 
ــرقية) اغلب  ــي اغلب املدن الى (جنوبية ش ــول الرياح ف حت
ــاع معدالت الرطوبة في االجواء.  االحيان، مصحوبة بارتف
ــا الى  ــدن اعاله ايض ــاح في امل ــول الري ــة تتح ــال عطي وق
ــاء/ االربعاء مصحوبة  ــمالي الغربي ليل الثالث االجتاه الش
ــط وبادية  ــاض درجات احلرارة في مدن الفرات االوس بانخف
ــتمر بكونها  ــة، فقال إنها تس ــأن الرطوب اجلنوب. أما بش
ــان وشرق ذي قار) لغاية بعد ظهر  مرتفعة قليال في (ميس
االربعاء، حيث تتحول بعدها الرياح خالل املساء شمالية 
ــرارة.  وبني أنه في  ــة بانخفاض درجات احل ــة مصحوب غربي
ــمالية غربية مع انخفاض  ــرة يحدث حتول الرياح ش البص
ــص الرطوبة  ــاء اخلميس وتتناق ــرارة ليل االربع درجات احل

كثيرا وتنخفض درجات احلرارة.  

ــني، صدور أمر  ــة، امس االثن ــة النزاهة االحتاديَّ ــت هيئ أعلن
؛ إلقدامه على ابتزاز ومساومة  قبضٍ بحقِّ وكيل وزيرٍ سابقٍ
ــغٍ ماليٍّ منه؛  ــة، وطلب مبل ــركات األهليَّ ــر إحدى الش دي مُ
لقاء إرساء مناقصةٍ على شركته.وأفادت الهيئة ، بـإصدار 
ــضٍ بحقِّ وكيل وزير  ــة حتقيق الكرخ الثانية أمر قب محكم
ــاومة مدير  س ــى ابتزاز ومُ ــابقاً)؛ إلقدامه عل ــاء (س الكهرب
إحدى الشركات األهليَّة.وتابعت أنَّ أمر القبض الصادر عن 
احملكمة؛ جاء استناداً إلى أحكام املادة (ثانياً من القرار ١٦٠ 
ــاء  ؛ لقاء إرس ــنة ١٩٨٣)؛ إلقدامه على طلب مبلغٍ ماليٍّ لس
ــركة  ــات املُعلنة في وزارة الكهرباء على ش إحدى املُناقص
ــم وكيل  ــح الهيئة كعادتها عن اس ــتكي.ولم تفص املُش
ــابق رغم مناشداتنا السابقة بضرورة الكشف  الوزير الس

عن اسماء املتهمني.
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اختتم منتخب الشباب معسكره 
ــتمر ١٢ يوماً في  التدريبي، الذي اس
أربيل، بفوزه على فريق برايتي بطل 
كأس إقليم كردستان بهدف من دون 
مقابل في املباراة التي استضافها   
األحد املاضي ملعب «برايتي» ضمن 
ــب للتصفيات  ــتعدادات املنتخ اس

املؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا.  
ــباب  الش ــب  منتخ ــدرب  م ــد  وأك
ــتفادة اجليدة  ــاد محمد» االس «عم
ــكر كونه شهد مباريات  من املعس
ــوف على  ــل الوق ــن أج ــةً م مكثف
ــام،  ــكل ت ــني بش ــتوى الالعب مس
ــي  ف ــاركة  املش ــد  بع ــاً  خصوص
البطولة العربية وتأجيل التصفيات 
ــن املقرر أن  ــي كان م ــيوية الت اآلس
ــر من الشهر  تنطلق في الرابع عش
احلالي في البصرة، ما سمح بعودة 
ــني، مبيناً  ــن الالعبني املصاب عدد م
ــيعاود تدريباته يوم  ــب س أن املنتخ

اخلميس املقبل.
ــع  أرب ــباب  الش ــب  منتخ ــاض  وخ
ــى على  ــي األول ــب ف ــات تغل مباري
ــوروز بهدفني من دون مقابل،  فريق ن

ــل  ــام أربي ــة أم ــي الثاني ــر ف وخس
ــلبياً  ــادل مع احلدود س بهدف، وتع
في مباراته الثالثة، وفاز في مباراته 
ــى برايتي بهدف من دون  األخيرة عل

مقابل.

ــأن رياضي آخر، كلف االحتاد  وفي ش
اآلسيوي لكرة القدم احلكم الدولي 
ــعيد» لقيادة  ــف س العراقي «يوس
مباراة منتخبي أوزبكستان وميامنار 
التي اقيمت امس   األثنني في مدينة 

ــاعة  ــعودية عند الس ــام الس الدم
 ، دقيقةً ــرة  السادسة وخمس عش
ــن التصفيات املؤهلة إلى  وهي ضم

كأس آسيا حتت ٢٠ عاماً.
التحكيمي للمباراة  الطاقم  وضم 

ــاً  حكم ــاح  صب ــد  أحم ــي  الدول
ــي األردني أمين  ــاعداً أول، والدول مس
ــي  ــاً، والدول ــاعداً ثاني ــل مس فيص

خالد شاخصي حكماً رابعاً.

@Ú€Ï�i@‚bnÅ@ø@�bÓ„bq@÷aä»€a
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اختتمت في لبنان بطولة العرب للكيوكوشنكاي مبشاركة 
ــاً والعبة ميثلون ١٣ دولة. وحصل املنتخب العراقي  ٢٥٠ العب
للعبة على املركز الثاني فرقيا في ختام منافسات البطولة 
ــاركة ٥٧ العباً والعبة. وأكد رئيس النادي عمار  العربية مبش
ــتوى  عدنان  ان العبي والعبات املنتخب العراقي قدموا مس
ــاماً ذهبياً و١١  ــوا على ١٨ وس ــرفاً في البطولة وحصل مش
ــياً. وكانت النتائج الفرقية حصول لبنان  فضياً و١٧ نحاس

على املركز االول والعراق ثانيا ثم الكويت باملركز الثالث.

ــات  ــكو ونادي مالدا، ، ضمن منافس تعادل فريقا سلوفاتس
اجلولة الثامنة من الدوري التشيكي املمتاز.

ــراق الوطني لكرة القدم احملترف  ــهم العب منتخب الع وأس
ــكي» من إخراج فريقه متعادال بعد أن أحرز  «ميرخاس دوس

هدف لناديه سلوفاتسكو في شباك نادي مالدا
وانتهت املواجهة بالتعادل اإليجابي بهدف لكال الفريقني.

ــجيل أسرع  ــابق من تس ــكي، متكن في جولة س وكان دوس
ــة فقط من  ــرور ١٣ ثاني ــيكي، بعد م ــدوري التش ــداف ال أه

صافرة البداية.
ــر العراقي  ــيكي مع الظهي ــلوفاكو التش ــد نادي س وتعاق

ا من واكر إنسبروك النمساوي. ميرخاس دوسكي، قادمً
ــكي،  ــيك، صفوفه بالعراقي دوس ــل كأس التش ــم بط ودع
ــواره في الدوري املمتاز، وكذلك دوري املؤمتر  قبل انطالق مش
األوروبي.وسبق مليرخاس دوسكي، تقدمي مستويات مميزة مع 

ا. األوملبي العراقي في نهائيات كأس آسيا حتت ٢٣ عامً

  

ــرق  الف إدارات  ــفت  كش
أبرز  ــي متتلك  الت اجلماهيرية 
واغلب العبي منتخب العراق 
الوطني لكرة القدم مواقفها 
ــا لتجمع  ــغ العبيه إزاء تفري
ــوم ١٤ من  ــب املقرر ي املنتخ
شهر ايلول اجلاري استعدادا 

لبطولة األردن الرباعية. 
ويقول عبد الكرمي رزاق عضو 
ــرف  ــزوراء، مش ــادي ال ادارة ن
ــررت  ق «اإلدارة  إن  ــق،  الفري
املوافقة على تفريغ الالعبني 
لتجمع املنتخب الوطني في 
للبطولة  ــتعدادا  ــداد اس بغ

الرباعية باألردن».

ــاق  ــاف ان «االدارة باالتف واض
التدريبي سترسل  مع املالك 
ــني الذين متت دعوتهم  الالعب
ــب  ــكيلة املنتخ ــن تش ضم
ــزت اليوم تذكرة  بعد أن حج
العودة من انطاليا الى بغداد 
كون فريق الزوراء يقيم حاليا 

في تركيا مبعسكر تدريبي».
من جانبه أكد املدرب املساعد 
ــة مؤيد  ــوة اجلوي ــادي الق لن
جودي،   «قررنا تفريغ العبينا 
الذين متت دعوتهم للمنتخب 
الوطني الذي يستعد ملهمة 
ــي األردن، ومت االتفاق  وطنية ف
ــا  ــغ العبين ــع االدارة لتفري م
ــون تدريباتهم  ــن يواصل الذي
التدريبي  ــكرهم  معس ــي  ف

باربيل».
ــأن «الفريق دخل قبل  وأفاد ب
ــي  التدريب ــكره  معس ــام  أي
ــول  ــة الوص ــل بغي ــي اربي ف
ــالق  انط ــل  قب ــة  للجاهزي
ــاز  املمت ــدوري  ال ــات  منافس
مطلع الشهر املقبل»، مبيناً 
«سيتم تفريغ العبينا الذين 
ــب  للمنتخ ــم  دعوته ــت  مت
ــاز العادتهم الى بغداد  وااليع
لالنضمام لتدريبات املنتخب 

الوطني».
ــب رئيس نادي  بينما ذكر نائ
ــب الزاملي، أن  ــرطة غال الش
ــذ  ــم تتخ ــرطة ل «ادارة الش
قرارها حتى اآلن، بشأن تفريغ 
ــا الذين متت دعوتهم  العبيه

 ، ــاً   موضح ــب»،  للمنتخ
ــا  ــا قريب ــاك اجتماع أن «هن
ــني اإلدارة واملالك  ــيعقد ب س
ــأن  ــي التخاذ القرار بش الفن
املنتخب من  ــي  ــغ العب تفري

عدمه».
راضي شنيشل  املدرب  وكان 
ــي  ــر صحف ــي مؤمت ــن ف أعل
ــي في  املاض ــاء  األربع ــد  عق
ــكر  مقر االحتاد، إقامة معس
ــب الوطني  ــي للمنتخ تدريب
ــر من الشهرِ  في الرابع عش
احلالي استعداداً للمشاركة 
ــة  ــة األردن الدولي ــي بطول ف
ــتقام للفترة من ٢٣- التي س

٢٧ من الشهر احلالي.

ــام دائرة التربية  أعلن معاون مدير ع
ــباب والرياضة  ــوزارة الش ــة ب البدني
ــق عبد  ــم موف ــة التقيي ــس جلن رئي
ــود عملية تقليص  الوهاب، ، عن وج
لعدد كبير من األندية الرياضية بعد 

إجراء عملية التفتيش.
ــد لألندية  ــد الوهاب، «توج وقال عب
ــا اإلداري  ــح وضعه ــة لتصحي فرص
ــى وفق ضوابط وتعليمات  واملالي عل
ــة». وأضاف،  ــيس االندي اجازات تأس
ــة واقع حال  ان «جلنة التقييم ودراس
ــكلة من قبلنا ، أجنزت  األندية واملش
أعمال تقييم أغلب األندية الرياضية 
ــجلة لدى دائرة التربية البدنية  املس
ــكيل  ــة»، الفتا الى ان «تش و الرياض
ــه الوزير  ــاءً على توجي ــة مت بن اللجن
ــأول كل التفاصيل  ــع اوال ب وكان يتاب

ويستفسر يوميا».
ــد الوهاب ان «التقييم موثق  وبني عب

اندية  ــات وهناك  والفيديوه بالصور 
ــا اثرا  ــم ولَم جند له ــودة باالس موج
ــرنا من  ــى ارض الواقع واستفس عل
املوجودين في اداراتها فطلبوا مهلة 
ــيء  ــم قال ال يوجد لدينا ش وبعضه

ممكن إجراء التقييم على أساسه».

ــي  ــدث ف ــر ح ــذا االم ــح ان «ه واوض
محافظتي ديالى بناديي ( فتاة ديالى 
ــي ( بلدي  ــدا)، وبابل بنادي ــي صي و اب
ــتطع اللجنة  ــا لم تس والوردية)،كم
ــبب  ــول الى بعض االندية بس الوص

سخونة املنطقة املوجودة فيها».

ــابقات  املس ــة  جلن دعت 
ــرة العراقي  في احتاد الك
ــى  ال ــازة  املمت ــة  االندي
ــم ملفات انتقاالت  حس
ــل غلق فترة  ــا قب العبيه
بعد  ــيما  س ــاالت  االنتق

ــرق الصاعدة  ــم الف حس
ــاز  ــدوري املمت ــاف ال ملص
ــوك بالفرق  ــاق ده والتح
املمتازة أمس. وقال عضو 
ــم  جن ــابقات  املس ــة  جلن
ــد  ــه «ال يوج ــي ان األوس
املوعد  ــد  بتمدي ــرار  ق أي 

ــق االنتقاالت»،  احملدد لغل
ــوم  ــر ي ــاً ان «اخ موضح
ــيكون األول من شهر  س
ــرين االول املقبل في  تش
ــاعة ١٢ ظهرا حيث  الس
ــد  تعاق اي  ــتقبل  نس ال 
ــب بعد املوعد  مع أي الع

ــى انه  ــار إل ــرر». وأش املق
ــوز التعاقد مع أي  «ال يج
ــي او خارجي  العب محل
بعد تاريخ ١ تشرين األول 
املقبل، وعلى الفرق التي 
ــب التعاقد بعد هذه  ترغ
ــا االنتظار  ــرة عليه الفت

ــرة  الفت ــى  ال ــد  بالتعاق
التي  ــة لالنتقاالت  الثاني
تبدأ في العاشر من شهر 
ــن العام  ــون الثاني م كان
لغاية  ــتمر  وتس ــل  املقب
ــادس من شباط من  الس

العام ٢٠٢٣».

ــف االحتاد القطري لكرة القدم تسلسل هدافي الدوري  كش
القطري لكرة القدم خالل عام ٢٠٢٢.

ــني،  ــب مهاجم منتخب العراق الوطني، أمين حس وكان نصي
ــام ٢٠٢٢، برصيد (١٢  ــالل ع ــدوري القطري خ ــع هدافي ال راب
ــدت مع  ــري تعاق ــة» القط ــادي «املرخي ــت ادارة ن هدفا).وكان
ــني» لتمثيل فريقها لكرة القدم  املهاجم العراقي «أمين حس

وبشكل رسمي للموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ قادماً من أم صالل.
ــرطة  ــني أن مثل أندية النفط والش ــبق لالعب امين حس وس
ــي التونسي  والقوة اجلوية في العراق، اضافة الى الصفاقس

وام صالل القطري.
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مسلم الوادي

ــداع والقدرة  ــة واالب ــع االصال عندما جتتم
ــاالت لم  ــل في مج ــر والعم ــى التفكي عل
ــف من قبل.. هنا يُجبر املرء على  تستكش

اطالق مصطلح ( العبقري ).
ــرة قدم ناجحا عليك  ولكي تكون مدرب ك
ــني من خصل  ــك على االقل خصلت ان متتل
ــرة القدم  ــة ان تاريخ ك ــرة، واحلقيق العباق
ــى لقب  ــازوا عل ــني الذين ح ــل باملدرب حاف
ــدم فلوال يوهان  ــري في مجال كرة الق عبق
ــاملة  ــا عرفنا تكتيك الكرة الش كرويف مل
ــاكا، وايضا  ــوم بالتيك ت ــمى الي ــا يس او م
ــتخدم  ــون ذلك العبقري الذي اس فيرغس
ــذي جنح جناحا  ــك ٤-٤-٢ (اجلوهرة) وال تكتي
ــياطني احلمر، وصوال بجوزيه  باهرا مع الش
ــتاذ التفاصيل  ــمى باس مورينهو الذي يس
الصغيرة وخططه التي انتجت تتويج بورتو 
ــال اوربا وكانت  ــي بلقب دوري ابط البرتغال
ــبه معجزة وبيب غوارديوال الذي اعاد مع  ش
التحسني ثورة يوهان كرويف واجلميع كانوا 
ــن هناك عبقري  ــتثناء.. لك عباقرة دون اس
ــرة مدربي كرة  ــتثنيناه من قائمة عباق اس
ــال العباقرة  ــس النه ال ميلك خص القدم لي
بل رمبا هو االكثر عبقرية بني اجلميع فهو ال 
يحتاج الى ادوات فخمة او صرف مال كثير 
ــتر الذي حاز  ــو ذلك املاس ــت طويل ه او وق
على اقوى بطوالت العالم وهي دوري ابطال 
اوربا ٤ مرات مع ناديني مختلفني وهو املدرب 
ــذي حصد القاب جميع الدوريات  الوحيد ال
اخلمسة الكبرى في القارة العجوز مع كل 
من ميالن ايطاليا، تشلسي اجنلترا، باريس 
ــا، بارين ميونخ املانيا،  ــان جرمان فرنس س
ــو ذلك الذي ال تراه  ــبانيا.. ه وريال مدريد اس
ــراه مهزوماً اال مرات  ــا ندر وال ت غاضباً اال م
قليلة ذلك االيطالي االصيل واملبدع والقادر 
على تغيير مجريات اي مباراة مهما صعبت 
هو الذي استكشف جميع الدوريات ونالها 
ــيط الذي  ــك العبقري البس ــو ذل بهدوء ه
ــذا ما نحتاجه  ــولتي، وه يدعى كارلو انش
ــيط  ملنتخبنا الوطني العراقي عبقري بس
ــيته والي املدارس ينتمي  مهما كانت جنس

وخالف ذلك لن ننهض بواقع كرتنا املرير.
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وكاالت / البينة الجديدة
دعا إمبراطور اليابان ناروهيتو امس االثنني إلى 
ــباب باملعاناة التي  ــالع وتعريف الش زيادة إط
سببتها احلرب العاملية الثانية، وذلك من أجل 
احلفاظ على دروسها لألجيال اجلديدة.وأضاف 
ــي طوكيو  ــي فعالية عقدت ف ــي كلمته ف ف
ــيس اجلمعية  ــبة الذكرى الـ ٧٥ لتأس مبناس
ــدى أكثر  ــى احلرب - إح ــارب قتل ــة ألق الياباني
ــي البالد، وحضرها  املنظمات العامة نفوذا ف
رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ورؤساء مجلسي 
ــان واحملكمة العليا: «في الوقت احلاضر،  البرمل
ــى ذكرى احلرب. لذلك،  أخذت تختفي وتتالش
ــدة عن املعاناة  ــن املهم إخبار األجيال اجلدي م
ــوا من احلرب،  ــخاص الذين جن العميقة لألش
ــديدة في السالم العاملي». وعن رغبتهم الش

ــار إلى أن الرابطة اليابانية ألقارب قتلى  ويش

ــا ٥٧٠ ألف  ــي صفوفها حالي ــرب، تضم ف احل
ــع احملافظات  ــي جمي ــروع ف ــا ف ــرة ولديه أس
ــر كبير على  ــة تأثي ــذه املنظم ــان. وله بالياب
احلياة االجتماعية والسياسية لليابان، وهي 
تلعب دورا مهما في االنتخابات على مختلف 

املستويات.

وكاالت / البينة الجديدة
أن  ــة  التركي  Hurriyet ــة  صحيف ــرت  نش
ــوف  ــس التركي، رجب طيب أردوغان، س الرئي
ــي، فالدميير بوتني،  ــى نظيره الروس يعرض عل
ــي، فالدميير  ــع الرئيس األوكران ــب لقاء م ترتي
زيلينسكي في سمرقند.وأضافت الصحيفة 
ــاع املرتقب بني  ــي االجتم ــم قضية ف إن «أه
ــتكون الوضع في أوكرانيا،  أردوغان وبوتني س
حيث سينقل أردوغان رسالة إلى بوتني تفيد 
ــتواصل بذل كل اجلهود املمكنة  بأن تركيا س
إلنهاء احلرب، وحتقيق وقف إطالق نار مستدام 
من خالل مبادرات الوساطة».وسوف يجتمع 
ــنغهاي  ــان في إطار قمة منظمة ش الرئيس
للتعاون في مدينة سمرقند بأوزبكستان في 
ــول اجلاري، حيث تابعت الصحيفة  ١٥-١٦ ايل

ــرورة  ــى ض ــني عل ــيؤكد لبوت ــان س أن أردوغ
ــي، كما من املتوقع  اللجوء للحل الدبلوماس
ــكرية احملتملة ضد  ــون العملية العس أن تك
سوريا على جدول أعمال اجتماع الرئيسني.

ــد البنود  ــة أيضا أن أح ــا قالت الصحيف كم
ــية على جدول األعمال في االجتماع  الرئيس
ــر احلبوب»  ــل صفقة «مم ــوف تكون تفعي س
ــت الصحيفة أنه «بعد  ــل، حيث كتب بالكام

تصريح بوتني بأن احلبوب تذهب، مع األسف، 
ــيطلب أردوغان إرسال  إلى الدول الغنية»، س
ــر على  ــول املم ــى ط ــية عل ــع الروس البضائ
ــيق من تركيا.وكان الرئيس  ــفن بتنس منت س
ــة ألقاها في  ــالل كلم ــي قد صرح، خ الروس
ــرق االقتصادي  ــة العامة ملنتدى الش اجللس
مبدينة فالديفوستوك، بأن سفينتني من أصل 
ــن املواد  ــالن ٦٠ ألف طن م ــفينة، حتم ٨٧ س
ــن بواقع ٣٪  ــل ٢ مليون ط ــة من أص الغذائي
ــى دول االحتاد  ــحنات احلبوب خرجت إل من ش
األوروبي وليس إلى البلدان الفقيرة.من جانبه 
ــب طيب أردوغان،  ــد الرئيس التركي، رج تعه
ــة كي تصل  ــا الترتيبات الالزم ــاذ تركي باتخ
احلبوب الروسية، حال وصولها عبر ممر البحر 

األسود، إلى البلدان اإلفريقية الفقيرة.
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وكاالت / البينة الجديدة
استحدثت حكومة دولة اإلمارات، أخيرا، تصريح 
ــن نوعه في  ــي، األول م ــل االفتراض ــة العم إقام
ــن دخول الدولة  ــذي ميكن األجنبي م املنطقة، ال
ــنة. ــخصية والبقاء فيها ملدة س ــه الش بكفالت

ــة، وفق  ــه االفتراضي ــة وظيفت ــى جانب ممارس إل
الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.وتتيح 
ــيرة إقامة العمل االفتراضي، ضمن الالئحة  تأش
ــة األجانب، التي  ــة لقانون دخول وإقام التنفيذي
ــل، ألي موظف  ــا في أكتوبر املقب ــدأ العمل به يب
أجنبي اإلقامة في اإلمارات، واالستمرار مبمارسة 
ــه املوجود في  ــدى صاحب عمل ــه عن بعد ل عمل
ــت الالئحة على أنه للهيئة االحتادية  اخلارج.ونص
للهوية واجلنسية واجلمارك وأمن املنافذ، أن متنح 

األجنبي تصريح إقامة للعمل االفتراضي من دون 
ــنة قابلة للتجديد،  ــتضيف) ملدة س ضامن (مس
ــدى جهة خارج  ــى كان ميارس عمال عن بعد ل مت
الدولة.وحددت شرطني ملنح تصريح إقامة العمل 
ــي، األول تقدمي طالب التصريح ما يثبت  االفتراض
ــة، وأن العمل يتم  ــارج الدول ــه لدى جهة خ عمل
ــه على دخل  ــه ما يثبت حصول ــن بعد، وتقدمي ع
ــا  ــي، أو م ــن ٣٥٠٠ دوالر أمريك ــل ع ــهري ال يق ش
ــالت األجنبية.وأكدت احلكومة  يعادلها من العم
الرقمية أن هذا التوجه سيسهم في استقطاب 
ــف اخلبرات  ــب، وتوظي ــاب املواه ــول وأصح العق
ــد، لتحقيق  ــرية في العمل عن بع ــوارد البش وامل
ــاد الوطني  ــتوى اإلنتاجية في االقتص ــع مس ورف

والقطاعات احليوية األخرى.

وكاالت / البينة الجديدة
ــرائيل  ــفير األمريكي لدى إس حث الس
ــرائيليني على  توماس نايدز القادة اإلس
ــل احلفاظ  ــني من أج ــل الدولت دعم ح
ــة دميقراطية، محذرا  ــة يهودي على دول
ــد التوتر في الضفة  من مخاطر تصاع
الغربية.وقال نايدز خالل مؤمتر ملكافحة 
ــي  ــمان ف ــة رايش ــي جامع ــاب ف اإلره
ــليا األحد املاضي: «من الواضح  هرتس
ــكلون تهديدا  ــا يش ــران ووكالءه أن إي
ــس األمريكي  ــيا، وقد قال (الرئي أساس
جو) بايدن إننا لن نقف مكتوفي األيدي 

ولن نسمح إليران بامتالك سالح نووي».
ــي الضفة  ــا يحدث ف ــن م ــع: «لك وتاب
ــل أهمية عن ذلك. أحاول  الغربية ال يق
ــل الدولتني حية.  ــاظ على رؤية ح احلف
ــي أنه للحفاظ  ــكل أساس أعتقد بش
ــرائيل دولة دميقراطية، نحتاج  على إس
إلى حل الدولتني. أريد تغيير الوضع على 
األرض جلعل ذلك ممكنا، وللحفاظ على 
ــاف: «من املهم  ــذه الرؤية حية».وأض ه
ــا ميكن أن  ــا أال نغفل عم ــبة لن بالنس
يحدث إذا تفاقم الوضع الفلسطيني، 

خاصة في الضفة الغربية».

وكاالت / البينة الجديدة
متكنت قوات األمن الروسية من إحباط 
سلسلة هجمات إرهابية في مقاطعة 
خيرسون احملررة، كان سينفذها عناصر 
بإشراف  األوكرانية  النازية  التنظيمات 
ــتخباراتها. ــوات كييف اخلاصة، واس ق

ــية  ــدر في قوات األمن الروس وقال مص
ــاط  إحب «مت  ــتي»:  «نوفوس ــة  لوكال
ــة في  ــال اإلرهابي ــن األعم ــلة م سلس
ــينفذها  ــون كان س ــة خيرس مقاطع
عناصر التنظيمات القومية األوكرانية 
ــن» و»الفيلق  ــاع األمي ــن قبيل «القط م
ــه «مت العثور  ــيرا إلى أن ــي»، مش القوم
ــة كبيرة  ــوي على كمي ــى وكر يحت عل
ــلحة والذخيرة». ــن املتفجرات واألس م

ــي ادارة أمن  ــل ف ــهادة عمي ــا لش ووفق
الدولة، كانت هذه األسلحة مخصصة 
ــن» و»الفيلق القومي»،  لـ»القطاع األمي
الذين خططا لسلسلة من الهجمات 
ــة في  ــة التحتي ــى البني ــة عل اإلرهابي

مقاطعة خيرسون.
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6ثقافية

ــد الثقافي في  ــدى الصي ــف منت  ضي
ــبوعية التي عقدها مساء  ندوته االس
ــث  الباح  ٢٠٢٢  / آب   /٢٣ ــبت  الس

النجفي جناح سميسم .
والقى سميسم في الندوة التي ادارها 
ــي محاضرة  ــد مصطفى القيس حام
ــتور وحركة املشروطة  بعنوان ( الدس
ــى بواكير  ــرق فيها ال ــتبدة) تط واملس
ــورت في احلقبة   ــذه احلركة التي تبل ه
االخيرة للحكم العثماني ،وتاثيراتها 
ــراق الذي كان  ــا وايران والع على تركي

ــم العثماني وموافقة  يرزح حتت احلك
ــدد من  ــا ع ــي قاده ــة الت ــذه احلرك ه
ــي ايران والعراق وبعض  علماء الدين ف
ــوا  ــا الذين اسس ــي تركي ــن ف املتنوري
ــوا  وطالب ــي  والترق ــاد  االحت ــة  جمعي
ــع  صدور  ــتورية م ــات الدس باالصالح
ــام / ١٩٠٨  ــي في ع ــتور العثمان الدس

الذي اس حلريات وعهد جديد ..
ــاء الدين في  ــني احملاضر  ان ابرز علم وب
ــذاك الى فريقني  ــموا ان النجف انقس
االول يؤيد املشروطة التي تعني وجود 

ــق يؤيد  ــم وفري ــي للحك ــتور مدن دس
ــن باالصالحات  التي التؤم ــتبدة  املس
ــي  ــة الت ــات املدني ــتور واحلري او الدس
ــاء العالم  ــزوا انح ــت  رياحها تغ كان
ــريعة  وقتذاك . باعتبارها حتالف الش

االسالمية..!!
ــم بكتب عديدة  ــهد سميس واستش
ــيخ محمد  ــف الش ــن تالي ــادرة م ص
ــروطة  املؤيد للمش النائيني  ــني  حس
ــيد  والدكتور علي الوردي والدكتور رش
ــون وغيرهم  بحثواً طويالً في هذا  اخلي

ــدث باالمس  ــر ان ماح ــوع، وذك املوض
ــا نحن فيه  ــداه فيم ــب يجد ص القري
ــية رهيبة  ــن صراعات سياس اليوم م

للفوز بكراسي احلكم في العراق ..!!
ــاء  الق ــم  سميس ــى  انه ان  ــد  وبع
املداخالت  ــه  انهالت علي ــه  محاضرت
ــاركني في  ــن املش ــارات م واالستفس
ــن:  ــم كل م ــن كان منه ــدوة الذي الن
ــكرتير عام   ــي س ــد فهم ــور رائ الدكت
ــد  ــي ، وعب ــيوعي العراق ــزب الش احل
ــيخلي ، وحسني البياتي  الرحمن الش

ــود  محم ــور  والدكت  ، ــدي  االس ورزاق 
ــم هالل البدري ، وعلي  الكروي ، وكاظ
ــوداني ولطيف جاسم ، وبالسم  الس
ــن  ــهير الطائي ،ومحس ــح ، وس صال
ــيخلي  ــي ،والدكتور رائد الش العارض

وغيرهم.
وشهدت الندوة قيام الدكتور حسنني 
ــد  ــادي الصي ــس ن ــه رئي ــل معل فاض
العراقي بتقدمي درع النادي الى الباحث 
ــي اعداد  ــم تثميناً جلهوده ف سميس

احملاضرة.

ــة االبداع  ــعر بغداد مدين ــت منصة ش كرس
ــكو اصبوحتها التي عقدتها  االدبي / اليونس
ــتذكار حملات  صباح اخلميس ٢٥/ آب/ ٢٠٢٢ الس
من حياة وآثار الشاعر والناقد واملترجم الراحل 

قيس مجيد املولى.
ــورة  ــة بقراءة س ــتضافت االصبوح ــد اس فق

ــى به لهذا  ــاعر احملتف ــة على روح الش الفاحت
ــم  ــواد احلطاب وقاس ــاعرين ج ــرض الش الغ
محمد مجيد اللذين تربطهما عالقة حميمة 
ــث ذكر كل واحد  ــاعر الراحل املولى حي بالش
ــاعر  ــن هذا الش ــف وحكايات ه ــا مواق منه
ــعري العراقي منذ  ــهد الش ــز في املش املتمي
نهاية سبعينات القرن املاضي الى وقت رحله 

قبل فترة قريبة مشيرين الى مالمح من منجزه 
ــعر والنقد واصداراته  االبداعي في مجال الش
ــعرية ومن الكتب  ــن اجملاميع الش ــدة م العدي
ــي الصحافة  ــر ف ــرى واملقاالت التي تنش االخ
ــة  ــاالت الترجم ــي مج ــا ف ــة وغيره العراقي
ــن االهتمامات  ــد وغيرها م ــفة والنق والفلس

التي كانت تشغل بال وتفكير املولى.

ــتذكارت  ــاش واالس ــاب النق ــح ب ــا فت بعده
ــاعر الراحل التي كان  ــهادات بحق الش والش
ــن : رئيس االحتاد  ــاركات كل م ــن بينها مش م
ــن الفواز ،  ــاء علي حس ــام للكتاب واالدب الع
ــني اجلاف ،  ــر وعادل العرداوي ، وحس ورائد عم

وعيسى اسماعيل العبادي وغيرهم.
وادار االصبوحة الشاعر جاسم العلي .

ــعرباف الثقافي  ــف مجلس الش ضي
الدكتور احمد عسكر جنف التدريسي 
ــم  ــة الكرخ للعلوم / قس ــي جامع ف
ــاء في  ــي واجلوفيزي ــس النائ التحس
ــهرية التي عقدها  ندوته نصف الش

عصر اجلمعة ٢٦/ آب / ٢٠٢٢.
ــي الندوة التي  ــى الدكتور جنف ف والق
ــرادة/  ــس بالك ــي مقر اجملل ــدت ف عق
خارج وأدارها عادل العرداوي محاضرة 
ــر املناخي  ــدات التغي ــوان ( تهدي بعن
على مستقبل البشرية) كشف فيها 
بكوكبنا  ــة  احملدق ــيمة  اجلس اخملاطر 
ــور البيئي الذي  ــري جراء التده البش
تشهده معظم ارجاء العالم بسبب  
ــوم بها  ــي يق ــة الت ــاكات البيئ انته
ــج  ــم بالنتائ ــدم مباالته ــر وع البش
ــحة  ــراء زيادة احلرارة وش الوخيمة ج

املياه واجلفاف وتلوث الهواء الخ..!
ــي يجب  ــة الت ــر البئي ــني ان اخملاط وب
ــي بلدنا  ــا منها ماهو ف ــه له ان ننتب
ــن املنظومة  ــو جزء م ــراق الذي ه الع
ــود ادارة  ــدم وج ــداً ع ــة منتق العاملي
ــة اذا  ــاه خاص ــتغالل املي ــدة الس جي
ــراق القدمية  ــا ان حضارة الع ماعرفن
ــة النهرين العظيمني  مبنية على هب
ــداً زراعياً  ــة والفرات وباعتباره بل دجل
ــاس منذ فجر البشرية  بالدرجة االس

وحتى االن..
ــورة الضائعات املائية  وحذر من  خط
ــة والفرات  ــري دجل ــن نه ــدورة م امله
ــبب طرق الري التقليدي القدمية  بس
التي مازالت مستخدمة في عمليات 
ــات التي تهدر  ــقي  وارواء املزروع الس
ــات كبيرة من املياه العذبة  فيها كمي

من دون فائدة تذكر..!
ــدم عرضاً  ــذي ق ــر ال ــف احملاض وكش
ــه ان العواصف  صوريا مرافقاً لكالم
الترابية التي تهب علينا هذه االيام امنا 
ــراً طبيعياً تعم ارجاء املعمورة  هي ام

واجلفاف  ــراري  احل االحتباس  ــبب  بس
ــان  ــار وانتهاك االنس ــحة االمط وش
ــة ، جراء كثرة املعامل واملصانع  للبيئ
ــبه  ــيارات وماش وعوادم املكائن والس
ــمومها وعوادمها الى  ــي ترمي س الت
ــابق  الفضاء من دون رادع ، بهدف تس
الدول الصناعية احملموم جلني االرباح 
ــات تلك املصانع الكبيرة  وزيادة مبيع
التي تلوث الهواء والبيئة..ومؤكدا ان 
ال اساس علمي الشاعة ان العواصف 
الترابية امنا هي  من فعل فاعل ما..!!

ــة نوعيات  ــتخدام وزراع ودعا الى اس
ــة اخلضرة  ــجار دائم معينة من االش
ــوارع وازقة وحدائق املدن النها  في ش
ــجني  االوكس ــادة  زي ــى  عل ــاعد  تس
ــداً  ــون مص ــرارة وتك ــاص احل وامتص
ــف الترابية  ــا للعواص ــاح ومانع للري
ــجرة الواحدة تنتج  ــا ان الش موضح
ــجني ،ومتتص  ــم من االوكس ( ٧٠) كغ
ــيد  ــم من ثاني اوكس ــف كغ ( ٢٠) ال
ــص كذلك ( ٨٠) كغم  الكاربون ، ومتت

من الترسبات الضارة مثل ( الرصاص 
والزئبق)...

ــف  ــور جن ــى الدكت ــد ان ان انته وبع
ــت عليه  ــاء محاضرته انهال ــن الق م
ــن  م ــارات  واالستفس ــالت  املداخ
املشاركني في الندوة الذين كان منهم 
ــمران الياسري ،  ــان ش كل من: احس
والدكتور جاسم املوسوي ، والشاعر 
ــور  والدكت  ، ــي  احلل ــف  لطي ــان  عدن
فيصل الصابونچي ، واملهندس مؤيد 
ــور جعفر  ــي والدكت ــني البيات ، وحس
ــب العنبكي  ــل ، وغال ــب اجلندي طال
والدكتور جابر عزيز سلمان ، والدكتور 
احسان الشعرباف ، ومحمود املياحي 
ــة  ــب ، واحملامي ــن حبي ــد حس ، واحم
ــعرباف ، والدكتور ابراهيم  ازهار الش
ــم احلكيم ، وناجي  ــدي ، وهاش العبي
ــوي ، والدكتورة  ــدام علي ــف وص يوس
فاتنة رضا الهاشمي ، واملهندس عبد 
السالم اجلشعمي ، وصباح العارضي 

، ومحسن جبار العارضي وغيرهم.

د. عبد اإلله جاسم

ال تغادر أيها الوهم الساكن فينا                                                                           
يِينَا

ْ               سنعود لديار نُحييها وحتُ
باألمس أوت اشباح لها 

                    واليوم بكتْ وهي تُنادينا
يا شعب الرافدين هل لكم

                       أن تغسلوا جرح وادينا؟
تسمعون صراخ أألياما

                وتصمون السمع عن تناجينا
ياليت ملوك بني النعمان.                     

                 يعودون بحاضرنا وماضينا
إذ كانوا ال يعرفون للخوف

                          ونزغهِ مكانا وال دينا 
إن أنكرمت اصولنا فنحن ارثهم    

            وعنتر بن شداد يعرف اسامينا
 اركعنا كسرى وملكةعندما                       

               طال لسانه على نساء أهالينا
فال تنسبونا أيها األعراب                   

                  لطوائف أسستموها لتنهينا
وال تعدونا مع الذين كانوا

                حفاة واليوم خدام لسارقينا
متهلوا حتى ترون أفعالنا 

                            حني تسطح اغانينا
إٍنا شددنا العزم ونتخينا 

                 وأطلقنا العنان في مساعينا

سوف نرفع رايات التالقي                      

              ونسقط رؤوساً أفعالها تخزينا

نحن شعبٌ أبى التاريخ ان         

                         يظلمنا بودنا وتعاطينا

كم مرَّغما انوفاوقطعنا

أْت اراضينا                           اقداماً وَطَّ

إنا بنينا للمجد صرحاً 

                       من حديد يرهب أعادينا

يا سائراً في دروب الهوى ما          

                الذي جرى بيننا حتى جتافينا

عشنا ساللم االحداث سوية  

                     ياليتها تعود ليراها محبينا

كنا وما زلنا نرى في احلب          

                         صورة حتمل كل أمانينا

وانت يازينة النساء ال تبعدي 

                 وال تظني ان بعدك عنا ينسينا

إنا ركبنا أخطار الزمان وقهره 

دَ علينا وأبكى ليالينا                وعصينافَشَ

مازلنا نحب ونعشق بعضنا          

               رغم العصف الذي ال يكاد يفنينا

سوف نبقى على عهد قطعناه 

                  منذ أن كنا صغارا في حتدينا

الشرق والغرب يعرفنا قارعنا         

               عدواً و كنا على البأس صابرينا

وملت أمنا الصبر حتى رمت         

              بحجابها وأقسمتْ إال أن تُداوينا
واسفرتْ عن وجهها فرحاً

               حني لقتنا ونادتْ أال تباً ملآسينا

كفوا عذاباً ألهلنا فقد بان            

                       اخلطب مرّا بكأسه يروينا

ارحلوا عن ديار ليس لكم

                     أرث بها وال تاريخاً يحاكينا

ختمناعلى الطني ملك لنا

               والسهل ورافديه زاللهما يسقينا

مهدي الجابري

غياب البصيرة
دبت  ــا، جَ ــماء قطره منعت الس
ــش  والعط ــوع  اجل ــان  ب األرض، 
ــرث نقص  ــل واحل ربوعهم، النس
ــتجاب اخلالق  ــا، اس ــن أطرافه م
البديع الى تضرع رمزهم؛ انهمرت 

ــارا، أغرقت ما  ــت أودية وأنه فكان
حولها، امتدت أعينهم لصاحب 
ــجن فهو  ــاء! ألقوه في الس الدع

لِيم. مُ
تسريب

ــاكني،  واملس ــراء  الفق ــى  بك
طالبهم بلبس احلزام، أمت سرقته، 
ــاس  بلب ــا  تداركه ــفوه...  كش

ــرب، فضحته  ــم باله التقوى، ه
بَراقش!

أفيون
ــر للعيان،  ــروا بجلباب الطه ظه
في الليل خفافيش متتص الدماء، 
الرعية في نوم عميق، اشبعوهم 
ــتفاقوا؛  وعودا مخدرة؛ بعد أن اس

أعادوا عليهم نخب السكوت!.

يف جملس الشعرباف الثقايف بالكرادة:

امحد عسكر يكشف عن هتديدات التغري املناخي عىل مستقبل البرشية. 

يف منتدى الصيد الثقايف : 

حمارضة لنجاح سميسم عن حركة املرشوطة واملستبدة قبل (١٠٠) عام

يف منصة شعربغداد مدينة االبداع االديب:

اصبوحة استذكارية عن الشاعر واملرتجم الراحل قيس جميد املوىل

من اروقة اِّـجالس الثقافية/  اعداد : عادل العرداوي 

ــة عبر  ــي) الفضائي ــو. ار .ڤ ــاة ( ي ــتضافتني قن اس
ــا الصباحي للحديث عن بعض خصائص  برنامجه

اللهجة البغدادية واسرارها ..
ــيق  ــوع التراثي الش ــذا املوض ــن ه ــت ع ــد حتدث وق
ــت ان اللهجات احمللية امنا هي وليدة اللغات  واوضح
ــر التاريخ حتى  ــع او امة منذ فج ــي اي مجتم االم ف

الوقت احلاضر وستبقى كذلك الى ما النهاية ..
ــي العامية  ــردات الدخيلة ف ــة باملف ــت امثل و ضرب
ــة عموماً التي جاءت  ــة خصوصاً والعراقي البغدادي
ــعوب املتجاورة  من جراء التقارب اجلغرافي بني الش
كما هو حالنا مع اجلارتني تركيا وايران حيث علقت 
ــردات منهما بها  ــرات املف ــة العراقية عش بالعامي
ــواش ) اي تصرف  ــردة ( يواش ي ــال على ذلك مف ومث
ــتخدمة  ــدوء التي هي اصلها تركية لكنها مس به
ــى ، وكذلك مفردة (اغاتي)  ــي عاميتنا بنفس املعن ف
الواردة الينا من اللغة الفارسية والتي تعني : سيدي 
ــيد احملترم او  ــة اذا ماعرفنا ان ( االغا) هو الس ، خاص
ــتخدامها  املطاع ، حيث اعتدنا في العراق على اس
ــمع تلك  في لهجتنا اليومية وبافراط وكثيراً مانس
ــني او املتجادلني  ــان املتحدث ــردة تتردد على لس املف
ــه اغاتي ..)  ــي..!) و( افتهمن ــلونك اغات ــا ( اش ومنه
ــرد عليك من يفهم  ــك اغاتي.. ) وهنا من ي و(بخدمت
ــتغفر اهللا اغاتي ..  ــى هذه املفردة ، بقوله : (اس معن
ــبحانه وتعالى  ــوالك ..!) اي يقصد اهللا س ــك م اغات

وغيرها من املفردات الطريفة واملعبرة وهكذا..
واوضحت ان العامية العراقية دخلت فيها مفردات 
ــة مثل  ــر عربي ــرى غي ــن لغات اخ ــرى م ــرة اخ كثي
ــبانية  ــية واالس ــية والروس ــة ، والفرنس (االنگليزي
ــة االخرى ،  ــن اللغات العاملي ــا م ــة ) وغيره والهندي
ــى احتوائها ايضا على مفردات كردية  وكذ احلال عل
ــة وكل هذا التمازج والتقارب يعد  وتركمانية محلي
ــات ولهجات  ــودا ًفي معظم لغ ــراً طبيعياً موج ام

الشعوب واألمم االخرى..
ــود في البلدان  ــو احلال في اللغات التي تس وكما ه
اجملاورة وغيرها فان هناك نسبة من املفردات العربية 
ــب متفاوتة  ــت فيها بنس ــن عاميتنا دخل وحتى م
ــو القارئ او الباحث  ــتزادة من ذلك فاني ادع ، ولالس
ــتاذ الشيخ  الكرمي الى مراجعة كتابات املرحوم اس
ــه او احاديثه او  ــواء كتبه او مقاالت جالل احلنفي س
ــرة للتعرف على جمال  ــه وهي كثيرة كثي محاضرات
ــي اللهجة العامية  ــحر مفردات ومعاني ومبان وس
ــيخ احلنيف الذي  ــم اهللا الش ــة الثرة ، ورح العراقي
ــض عندما نتناقش معه حول هذا املوضوع  كان يرف
ــة باللهجة من  ــة اليومي ــة احملكي ــمي اللغ ان نس
ــميها اللغة  ــا ان نس ــر علين ــل يص ــر) ب ( التصغي
ــه كتاب رصني قبل  ــة احملكية ، وقد صدر ل البغدادي

سنوات يحمل هذا العنوان واملعنى...

( عادل..)

حوار عىل مائدة اللهجة البغدادية وأرسارها 

نقطة ضوء:

ساللـم االحداث

NO.3955.TUE.13. SEP .2022العدد (٣٩٥٥)  الثالثاء  ١٣ / ٩ / ٢٠٢٢ 

قصيدة 

قصص قصرية جدا





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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بغداد / البينة اجلديدة
أكد وزير النفط التزام العراق  بتصدير 
ــررة  مبوجب اتفاق  ــه املق كامل حصت
ــع  م ــل   والعم ــك»،  «أوب ــددات  ومح

ــة واملتحالفني معها  ــاء املنظم اعض
ــى حتقيق التوازن  من خارج «اوبك»عل
ــاء ذلك خالل  ــواق العاملية.ج في االس
ــعيرة الشهري  ترؤسه اجتماع التس

للنفط اخلام.وقال وزير النفط احسان 
ــراق  ــماعيل  ان الع ــار اس ــد اجلب عب
ــه االنتاجية  ــادة  قدرات ــدف الى زي يه
ــنوات املقبلة،  والتصديرية خالل الس
من خالل تعزيز االستثمارات في قطاع 
ــيراً  الى اهمية  النفط والطاقة ، مش
ــة وتعزيز موقع  ــتثمارات في ادام االس
ــة  ، واالبقاء  ــني الدول املنتج العراق ب
ــوق الطاقة. على موقعه املؤثر في س

ــدد وزير النفط على التزام العراق  وش
بدعم االستثمارات العاملية في قطاع 
ــاء بالتزاماته  النفط والطاقة ، وااليف
ــة، وان الوزارة تكثف  املالية والتعاقدي
جهودها لتوسيع حجم االستثمارات 
ــب ، وان  ــاز احلر واملصاح ــة للغ العاملي
ــق  ــى حتقي ــدف ال ــوزارة ته ــط ال خط
ــركات العاملية  ذلك بالتعاون مع الش
ــعيرة  الرصينة. ويذكر ان اجتماع تس

النفط العراقي  تعقد شهرياً برئاسة 
ــور وكالء الوزارة،  ــط وبحض ــر النف وزي
ــويق النفط  ــركة تس ــام ش ــر ع ومدي
ــة  ــن الرقاب ــدراء كل م ــومو» ، وم «س

ــرة  ــة ، دائ ــرة االقتصادي ــة، الدائ املالي
ــة ، العقود  ــات ، الدائرة الفني الدراس
ــام  واالقس ــات  والهيئ  ، ــص  والتراخي

املعنية في شركة تسويق النفط.

;ÎÊ¡Ä;„pÊh;Ä\Å∆d;Ïæ…]•
flÁÖî],\;flŸ;Ï´Öç’

;–˜öb;II]›ÊË÷Ÿ;CPKD;z’;◊ëh
;;k]Ò ’\;‰É6;ÎÅÁÅp;À÷à

;{\Öà;–˜öcd;f’]�Á;ÅêÖŸ
Àqfi’\;ÏöÖå;„i÷Œi¡\;È uê

;;Ød]ë∏\;flŸ;ÅÁÅ¬’\;À�÷|;
ó ’;◊|Åih;ÏËfiŸ¯\;k\ÊŒ’\

Ä\Å∆d;∫;ÍÖ]ç¡;ƒ\á›

بغداد / البينة اجلديدة
ــداد، امس االثنني، إتخاذ إجراء جديد يخص  أعلنت محافظة بغ
ــم  ــام ٢٠٢٠. وقال قس ــم احملاضرين في ع ــى قوائ ــة عل املصادق
ــان، إن محافظ بغداد محمد  ــال احلكومي في بي اإلعالم واالتص
ــي العاصمة،  ــدراء التربية ف ــد إجتماعاً مع م ــر العطا، عق جاب
ــة موضوع  ــام التعليم العام واملالك، ملناقش ــة مدراء أقس مبعي
ــة اخلاصة باحملاضرين وآلية املصادقة عليها لغرض  لف املالي الكُ
لُصَ إلى دعوة  ــرع وقت ممكن.وأضاف، أن االجتماع خَ إجنازها بأس
جميع محاضري ٢٠٢٠، الذين لم تظهر أسماؤهم ضمن القوائم 
ــلة للمحافظة، مراجعة مديريات التربية لغرض تسجيل  املرس
إعتراضهم وتقدمي جميع البيانات التي تؤكد صحة مباشراتهم 
ــراض هو يوم  ــر موعد لتقدمي اإلعت ــدارس، الفتا إلى أن آخ ــي امل ف
األربعاء املوافق ٢١  ٩  ٢٠٢٢.وتابع البيان، أن على مديريات التربية 
ــلة، بعد إنهاء التدقيق  ــماء املرس حتمل صحة املعلومات واألس

من قبل اجلهات املعنية باحملافظة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــلف املوظفني  أعلن مصرف الرافدين ، اطالق وجبة جديدة من س
ــب االعالمي  ــة. وقال املكت ــوات االمني ــبي الق ــود ومنتس والعق
للمصرف ، انه مت اطالق وجبة جديدة من سلف املوظفني والعقود 
ــن ٥ ماليني وحتى ٥٠  ــبي الدفاع والداخلية التي تبدا م ومنتس
ــبني و سلف العقود  ــبة للموظفني واملنتس مليون دينار، بالنس
ــليم القروض يتم بعد  ــى١٠ ماليني.وأضاف، ان تس ــغ من ٥ ال تبل
ــط والتعليمات. ــراءات املنح، ووفق الضواب ــتكمال كافة اج اس
ــار البيان الى ان التقدمي على السلف يكون عن طريق فروع  وأش
ــرة في بغداد واحملافظات.وامت البيان فروع املصرف  املصرف املنتش
ــالت الترويج عن  ــتقبال طلبات معام ــتمرة في اس مازالت مس

السلف للموظفني ومنتسبي القوات االمنية.

النجف االشرف / البينة اجلديدة
طالب املرصد العراقي للحريات الصحفية، امس االثنني، بإطالق 
ــا كان يغطي  ــرطة النجف عندم ــي اعتقلته ش ــراح صحف س
مراسم الزيارة األربعينية.وجاء في بيان للمرصد ، يطالب املرصد 
ــلطات األمنية في محافظة  ــي للحريات الصحفية الس العراق
ــريفي الذي  ــراح الصحفي علي الش ــرعة إطالق س النجف بس
ــد عندما كان يغطي  ــرطة بعد منتصف ليل األح إعتقلته الش
ــرف.وأضاف البيان،  ــات الزيارة األربعينية في النجف األش فعالي
ــي عناصر  ــد العراق ــه املرص ــو حصل علي ــع فدي ــر مقط ويظه
ــذي يعمل لصحيفة  ــريفي ال ــرطة وهم يعتقلون الش من الش
ــتقل، والذي أكد لهم إنه يحمل بطاقة العمل الصحفي،  املس
ــة الصحفيني العراقيني لكنهم لم يلتفتوا  وإنه عضو في نقاب

الى كالمه وإقتادوه الى مكان غير معلوم. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــخاص  ــاد مصدر أمني، امس االثنني، بالقبض على اربعة اش  اف
ــدر ، إن  ــي بغداد.وقال املص ــنكوف ف ــة كالش ــم بندقي بحوزته
ــخاص؛ لقيامهم بأطالق  القوات االمنية قبضت على اربعة اش
ــوب مشاجرة عشائرية ضمن منطقة ابي غريب مما  النار اثر نش
ادى الى اصابة (٥) اشخاص. وأضاف مت ضبط سالح نوع بندقية 

كالشنكوف من قبل القوات االمنية بحوزة املتهمني.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــان  ــة العليا حلقوق اإلنس ــرّت املفوضي أش
ــر في عدد من  ــود عمليات لالجتار بالبش وج
املقاهي والكافيهات التي تعمل فيها نساء، 
ــراءات حازمة  ــة اجلهات املعنية بإج مطالب
ــات. وقـال مدير  ــاء على هذه املمارس للقض
قسم العالقات واإلعالم في املكتب الوطني 
للمفوضية سرمد البدري ف ، إن فرق الرصد 
ــجلت وجود عدد من  التابعة للمفوضية س
ــي مجمعات متارس  ــر ف حاالت االجتار بالبش
ــكل سري، مبيناً أن بعض  هذه الظاهرة بش
املقاهي والكافيهات متثل بؤراً وأرضاً خصبة 
ــت اجلهات  ــا طالب ــذه، فيم ــات كه ملمارس
ــل بتدقيق  ــراءات حازمة تتمث املعنية بـإج
الوضع اخلاص باملوافقات، وبالتالي القضاء 
على هذه األعمال الشنيعة.وأضاف، أن وزارة 
الداخلية شكلت جلنة عليا إلعداد مسودة 
ــر رقم  تعديل قانون مكافحة االجتار بالبش
ــاركة املفوضية وعدد  ــنة ٢٠١٢ مبش ٢٨ لس
ــاندة ومنظمات  ــة الس ــوزارات املعني من ال
ــرت  ــع املدني، متابعاً أن املفوضية أش اجملتم
ــردات اخلطة  ــذ مف ــدم تنفي ــن جانبها ع م
ــة  ــدت ملكافح ــي أع ــى الت ــة األول الوطني
ــتراتيجيات  الظاهرة، إلى جانب إغفالها س
ــداف،  األه ــق  حتقي ــا  بإمكانه ــية  أساس
ــا بعدد من  ــاركت أيض وأنها (املفوضية) ش
االجتماعات اخلاصة بإعداد اخلطة الوطنية 

ــناد  ــوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦ بدعم وإس لألع
ــة بحقوق  ــات دولية معني ــراكة منظم وش
ــلة اجتماعات مت  ــرت سلس ــان، إذ ج اإلنس
ــخة النهائية للخطة  ــا عرض النس خالله
ــات اخملتصة، فضال  ــبل إقرارها من اجله وس
ــطتها  ــع آليات تنفيذ وتفعيل أنش عن وض
ــوزارات واجلهات ذات  ــا من قبل ال وفعالياته
ــفرت  أس ــي  الت ــة  اخلط أن  ــع،  العالقة.وتاب
ــت اإلطار القانوني  عنها االجتماعات تناول
ــر،  ــوع االجتار بالبش ــي ملوض ــي واحملل الدول
ــعى  ــالة واألهداف التي تس ــة والرس والرؤي
ــى جانب  ــة تنفيذها، إل ــا في نهاي لبلوغه

املبادئ التوجيهية لتنفيذها، بينما تتمثل 
احملاور الرئيسة بالوقاية واحلماية ومساعدة 
ــة القضائية، فضال عن  الضحايا، واملالحق
ــي والدولي، إذ مت  ــراكة والتعاون اإلقليم الش
ــطة وفعاليات تقابل كل محور  اقتراح أنش
مع توزيع األدوار اخلاصة بالتنفيذ ومؤشرات 
قياس األداء.  ولفت البدري إلى أن املفوضية 
ــي تتعلق  ــات الت ــن املالحظ ــدداً م ــدت ع أب
ــار  ــع االجت ــف ملن ــة والتثقي ــج التوعي ببرام
بالبشر، من خالل رفـع املعلومات واملهارات 
ــون  ــي تك ــة الت ــرائح االجتماعي ــدى الش ل

عرضة لهذه االنتهاكات. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــي، امس  ــالم احلكوم ــة اإلع ــفت خلي كش
ــاش األهوار  ــز إنع ــة مرك ــن خط ــني، ع االثن
ــع لوزارة  ــة العراقية، التاب ــي الرطب واألراض
ــحة  ــل من آثار الش ــة، للتقلي ــوارد املائي امل
ــات  ــوار احملافظ ــة أه ــأن تغذي ــة بش احلالي
ــكانها من  اجلنوبية، ومنع ارحتال وهجرة س
الصيادين ومربي اجلاموس في تلك املناطق.
ــني  وبّني مدير عام مركز إنعاش األهوار حس
علي الكناني للخلية أثناء زيارتها امليدانية 
ــي محافظة ذي قار، تأثر  ملنطقة اجلبايش ف
ــرادات املائية من دول املنبع  األهوار بقلة االي
بالتزامن مع ارتفاع درجات احلرارة للسنوات 
ــذي أدى لتأثر االهوار  الثالث األخيرة؛ األمر ال
ــرة، ما دعا  ــار بصورة كبي ــاحات اإلغم ومس
الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة منها إطالق 
خطط لتقليل آثار الشحة املائية ومواجهة 
ــر نقص إمداداتها في  اجلفاف واحلد من تأثي
ــي، أن خطة  ــق األهوار.وأضاف الكنان مناط
ــي مركز  ــام مالكاتها ف ــت بقي ــوزارة متثل ال
ــري  ــة والك ــر الصيان ــوار ودوائ ــاش األه إنع

ــي  ــوار ف ــات األه ــق مغذي ــيع وتعمي بتوس
ــى كميات  ــاظ عل ــار للحف ــة ذي ق محافظ
ــرة  ــن خالل اإلطالقات املتيس مياه جيدة م
ــغيلي املعد  ــق البرنامج التش والتي ترد وف

ــي إلدارة املوارد املائية  ــل املركز الوطن من قب
ــاع اخلطة  ــالل اجتم ــاده خ ــذي مت اعتم وال
ــملت اخلطة  ــث ش ــوزارة، حي ــة لل الصيفي
تعميق وتوسيع مغذيات هور احلمار في أمين 
ــطى من  نهر الفرات ومغذيات األهوار الوس
أيسر نهر الفرات في محافظة ذي قار.وتابع، 
ــال الكري ورفع  ــب البيانات فإن أعم وبحس
ــتمرة، وال  ــة ما تزال مس ــبات الطيني الترس
ــيما بعد أعمال التوسيع والتعميق التي  س
ــر املركز بتنفيذها في بداية هذا العام،  باش
ــافة التي متت تنفيذها ٧٨  حيث بلغت املس
ــالك واجلداول املغذية لالهوار،  كم من املس
ــع اجناز مراحل  ــب اخر تزامن ذلك م من جان
مهمة من مشروع حتسني مياه نهر الفرات 
ــس الوزراء،  ــه األمانة العامة جملل ــذي تبنت ال
ــبة  ــهمت اخلطة في خفض نس ــث اس حي
ــرات في محافظة  األمالح الذائبة بنهر الف
ــبة احلالية  ذي قار الى النصف لتصل النس
إلى (١٨٥٠) جزءا من املليون بداية هذا الشهر 
ــد ان كانت (٣٥٤٥) جزءا من املليون بداية  بع

الشهر السادس من هذا العام .

بغداد / البينة اجلديدة
ــم  ــي   حج ــزي العراق ــك املرك ــف البن كش
ــات الذهب  ــدي واحتياطي ــي النق االحتياط
ــدول  ــب ال ــث ترتي ــن حي ــراق م ــز الع ومرك

ــك ، إن  ــال البن ــات الذهب.وق ــي احتياطي ف
احتياطياته األجنبية وصلت إلى أكثر من ٨٥ 
مليار دوالر أمريكي، مؤكداً أنه أعلى مستوى 
ــه البنك املركزي منذ عام ٢٠٠٣.وأضاف  ق حقّ

ــك املركزي  ــب لدى البن ــات الذه أن احتياطي
ــا بقيمة ٧ مليارات  ــاوزت كذلك ١٣٠,٤ طن جت
ــك إلى  ــل بذل ــراق وص ــا أن الع دوالر، موضح

ا. ا والرابع عربيًّ املركز الثالثني عامليًّ

بغداد / البينة اجلديدة
ــي والبحث العلمي، امس  أعلنت وزارة التعليم العال
ــي اجلامعات  ــل الطالب للقبول ف ــني، إطالق دلي االثن
والكليات األهلية للسنة الدراسية ٢٠٢٢  ٢٠٢٣.وقالت 
ــور في موقع الوزارة الرسمي  الوزارة ، إن الدليل املنش
ــة االلكترونية لدائرة التعليم اجلامعي األهلي،  والبواب
ــروط وضوابط قبول الطلبة في اجلامعات  يتضمن ش
ــي يعتمدها  ــس العامة الت ــات األهلية واألس والكلي
ــتني الصباحية  ــي للدراس ــدمي اإللكترون ــام التق نظ
ــدمي واحلدود  ــول وآليات التق ــوات القب ــائية وقن واملس
ــية  ــنة الدراس ــا للتقدمي ومدخالت القبول للس الدني
ــى االطالع على  ــوزارة الطلبة إل ــت ال ٢٠٢٣٢٠٢٢.ودع
ــة باجلامعات  ــرف على اخليارات املتعلق الدليل والتع
والكليات األهلية واألجور الدراسية لألقسام العلمية 
ــيتاح للطالب التقدمي اليها في  ــانية التي س واإلنس

االستمارة اإللكترونية.
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كربالء املقدسة / البينة اجلديدة
ــوق الثالث  ــس االثنني، بقطع الط ــوات االمنية، ام ــرت الق باش
املؤدي الى محافظة كربالء.وقال مصدر أمني ، إن القوات األمنية 
ــمل طرق وسط املدينة  ــرت بقطع الطوق الثالث الذي يش باش
ــي العباس في  ــيد جودة واملعملجي وح ــفينة وس وفلكة الس
محافظة كربالء. وتستعد محافظة كربالء املقدسة الحتضان 
ــالم ، حيث  ــني عليه الس الزائرين بذكرى اربعينية االمام احلس
اعلنت احملافظة تعطيل الدوام الرسمي ملدة اسبوع اعتباراً من 
يوم االحد٢٠٢٢/٩/١٠الى غاية يوم اخلميس٢٠٢٢/٩/١٥باستثناء 

الدوائر االمنية واخلدمية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــع القائم  ــم األعرجي م ــن القومي قاس ــار األم ــث مستش بح
ــاون  ــوف التع ــوال دراغان ــداد نيك ــي بغ ــاري ف ــال البلغ باألعم
العسكري واألمني بني البلدين.وقال املكتب اإلعالمي ملستشار 
ــتقبل مبكتبه  ــار األمن القومي اس ــن القومي ، ان مستش األم
ــيد نيكوال دراغانوف،  القائم باألعمال البلغاري في بغداد، الس
ــة بني العراق  ــتعراض العالقات الثنائي ــالل اللقاء، اس وجرى خ
ــراكة في اجملاالت  ــا، والتأكيد على أهمية التعاون والش وبلغاري
ــعبني الصديقني.وأضاف ان  ــح البلدين والش التي تخدم مصال
ــي أكد، أن العراق حريص على تطوير عالقاته مع بلغاريا  األعرج
ــكرية واألمنية،  ــا العس ــاون املتعددة، ومنه ــاالت التع في مج
ــع هيئة التصنيع احلربي  ــك نقل التكنولوجيا والتعاون م وكذل
العراقي. وأشار األعرجي، إلى أن القائد العام للقوات املسلحة، 
ــددة إلى القوات األمنية، حلماية السفارات  أصدر تعليمات مش
ــتقرار العراق هو  ــات العاملة في العراق، الفتا إلى أن اس والبعث
ــتقرار للمنطقة، وأن وحدة الشعب العراقي قضية مهمة،  اس

وحفظ السيادة شيء مقدس بالنسبة للعراقيني.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة مدارس  ــتثناء طلب ــس اإلثنني، اس ــة، ام ــت وزارة التربي أعلن
ــدل البقاء احملدد  ــرط مع ــن وثانويات كلية بغداد من ش املتميزي
ــوزارة ، موافقة  ــي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣.وذكرت ال ــام الدراس (٧٠٪) للع
ــن وثانويات كلية  ــدارس املتميزي ــتثناء طلبة م ــر على اس الوزي
بغداد من شرط معدل البقاء احملدد (٧٠٪) للعام الدراسي القادم 
، فيما سمح لطلبة السادس العلمي املعيدين للعام الدراسي 
ــها. وأضافت، أن القرار  ــدوام في املدارس نفس ٢٠٢١ – ٢٠٢٢، بال

جاء مراعاةً للظروف االستثنائية التي متر بها البالد.

ديالى / البينة اجلديدة
ــالق عملية  ــعبي، امس االثنني، انط ــد الش أعلنت هيئة احلش
ــمال املقدادية بالتزامن مع زيارة أربعينية اإلمام  لتفتيش في ش
ــد  ــد عمليات ديالى للحش ــالم).وقال قائ ــه الس ــني (علي احلس
ــتركة من احلشد  ــعبي طالب املوسوي، انطلقت قوة مش الش
ــادة عمليات ديالى  ــن ٦٢ و٢٤ في قي ــعبي متمثلة باللواءي الش
ــمال  ــر ديالى ش ــش زور نه ــش لتفتي ــعبي واجلي ــد الش باحلش
ــني زيارة  ــلة عمليات تأم ــة ضمن سلس ــي عملي ــة وه املقدادي
ــوي، أن  ــالم.وأضاف املوس ــني عليه الس ــة اإلمام احلس أربعيني
ــناد من مفارز  ــران اجليش وبإس ــذت بغطاء من طي ــة نف العملي
ــدف منها  ــاً أن اله ــكرية، مبين ــة العس ــرات والهندس املتفج
ــاء على جميع  ــك املناطق والقض ــول داعش في تل ــة فل مالحق

حتركات اإلرهابيني.

NO.3955.TUE.13.SEP.2022العدد (٣٩٥٥) الثالثاء ١٣ / ٩ / ٢٠٢٢



9مقاالت
إضاءات قانونية \’ÄÖzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz⁄zzzzzizوقــــفـــــــــة

ZflzzÁb;Ìzz’\;ÎÑ]zzÁázz’\;Åzzz¬zd;–\Öz¬zz’\

محمد الكعبي

ــان عندما يكون متمرداً على  ما أجمل اإلنس
ــاً قارون عصره، مقاتالً  طاغوت زمانه، متحديّ
ــم يعني  ــى الصن ــه.التمرد عل ــون نفس فرع
ــار على  ــد عرف اهللا تعالى فس ــان ق أن اإلنس
ــوله‘، إن أمة املتمردين على  نهجه متبعاً رس
ــتوراً، واإلسالم ديناً،  الصنم رفعت القرآن دس
ــا صلح أو  ــة التي ليس فيه ــت املعرك فدخل
ــهادة،  ــا النصر أو الش ــة، أم ــة أو هدن مهادن
ــال للتفكيك  ــي كل امليادين، ال مج النصر ف
ــن مترد مع  ــض، هنيئاً مل ــيم والتبعي والتقس
احلسني  على يزيد عصره، هنيئاً ملن مترد على 
ــجن  ــه وجبروته وحترر من س ــه وطاغوت نفس
ــود النمروديّة  ــر القي ــه، هنيئاً ملن كس فرعون
ــلمان  ــماء احلريّة مع أبي ذرٍ وس ــار في س فط

ــر إلى الربذة من أجل  جّ واملقداد , هنيئاً ملن هُ
ــن أجل اهللا. ــح بكربالء م ــن ذُب ــاً مل اهللا, هنيئ

ــعاراتنا  ــدة وش هل متردنا على أعرافنا الفاس
املزيفة وعالقاتنا الباطلة؟ ما أجمل أن يكون 
ــوت، وما أجمل احلياة  ــان كافراً بالطاغ اإلنس
ــام احلقيرة املصطنعة  مع الكفر بكل األصن
دِ  قَ ِ فَ

ّ
ــن بِاهللا وتِ وَيُؤْمِ اغُ ــرْ بِالطَّ فُ نْ يَكْ مَ {... فَ

ا  امَ لَهَ صَ ــىَ الَ انفِ ثْقَ ــرْوَةِ الْوُ  بِالْعُ
ــكَ سَ تَمْ اسْ

} البقرة/ ٢٥٦، هل آمنا باهللا  لِيمٌ يعٌ عَ مِ  سَ
ُ ّ
وَاهللا

عز وجل إمياناً حقيقيّاً ال نشرك به غيره؟ هل 
ــي؟  خلعنا عباءة معاوية وثوب هارون العباس
ــيف الشمر، أم  ــوط احلجاج وس هل تركنا س
ــم  ــالم باس ــيف بقلب اإلس مازلنا نغرز الس

اإلسالم؟. فلتحيا أمة املتمردين.

عالء سالم الشياع

ــى ان احداثا  ــير االحداث والتوقعات ال تش
ــاخنه تنتظر العراق، بعد انتهاء الزيارة  س
ــني وصحبه. وان  ــام احلس ــه لالم االربعيني
ــك االحداث رمبا  ــير الى ان تل التوقعات تش
ــر االحتدام املتصاعد  ــون داميه. على اث تك
ــار التيار  ــي انص ــالن ف ــني تتمث ــني جهت ب
ما  ــيقي، وهَ ــدري وانصار االطار التنس الص
من مدرسة واحده متثل االسالم السياسي 
ــكانيه  ــيعي، الذي ميثل االغلبيه الس الش
ــب  ــعب العراقي والذي يفترض حس للش
ــا  ــه كونه ــه احلاكم ــه اجله ــتور بان الدس
ــي حال توحدهم  ــه وهذا يحصل ف االغلبي
في كتله واحده.و تشير االحداث استحالة 
ذلك.ولالمانه التاريخيه فان الدستور رغم 
ــم  ــير ابدا الى اس ــه اليش ــاكله لكن مش
ــيعيه  ــتحكم، فال هي ش ــه التي س اجله
ــار الى الكتله  ــنيه، بل اش وال كرديه وال س
ــكل بعد االنتخابات، وهذا ايضا  التي تتش
خاضع الى جدال حاد وسط ارباك سياسي 
واضح. اذ ان اجلدل حول اي كتله هي االكبر، 
ــد االنتخابات او  ــكل بع هل هي التي تتش
ــكله  ــي تفوز في االنتخابات.وهذه مش الت
ــي  ــع العراق ــاكل الوض ــى مش ــاف ال تض

ــبب جهل  املرتبك اصال والقليل اخلبره بس
الزعامات السياسي.نعود الصل موضوعنا 
ــان عوامل  ــد الزياره. ف ــيحدث بع فيما س
ــي تزداد وتتاصل  ــجام السياس عدم االنس
ــم االطر  ــاق حول معظ ــبب عدم االتف بس
ــبب  ــيه، بس ــه للعمليه السياس اخلاضع
ــيعه. ــات بني قطبي الش ــاد واملناكف العن
ــرق وهي  ــل التف ــا عوام ــزداد فيه ــي ت والت
ــكيل  ــي في تعطيل تش ــبب الرئيس الس
احلكومه. وانعقاد جلسة مجلس النواب. 
ــرف طريقا  ــه التع ــي دوامه قلق ــكل ف وال
ــراف  االط كل  ان  اذ  ــتقرار.  لالس ــا  واضح
ــكه في مطالبها، بغية حتقيقها.  متمس
ــتحيلة التحقيق،  ــى مايبدو مس وهي عل
ــى مايفضي الى  ــرص االتفاق ال ــدام ف النع
ــط  ــكاالت املتزاحمه وس ــذه االش ــل ه ح
ــيه وتعدد رؤوسها. وارتباط  فوضى سياس
ــض.  ــا ببع ــيه بعضه ــه السياس العملي
ــس وزراء اال من قبل  ــمية رئي فال يجوز تس
ــه  اجلمهوري ــس  ورئي ــه.  اجلمهوري ــس  رئي
ــدون موافقة االكراد  الميكن التصويت له ب
ــهم كما الشيعه  املنقسمني على انفس
ــاكل جعلها دستورنا  وهكذا دواليك. مش
وال  ــابكه  ومتش ــه  مترابط ــتعجل  املس
ــه التي كتبت  ــي قوانين ــتوريه ف ثغره دس
ــتالم  ــه و بعقليه ثأريه جائعه الس بعجل
ــه  ــباه الساس ــى ايدي اش ــلطة وعل الس
ــة  بعقلي ــب  فكت ــني.  واملؤدجل ــني  املتحزب
ــي واحلكم.  ــه للكرس املعارضه  املتعطش
ــتور بهذه الطريقه املأساويه  فصيغ الدس
واملتشابكه.نامل ان تكون املطالبات بتغيير 
ــى نتخلص من  ــتور ثابته وقويه.،حت الدس
مشاكله املتراكمه واملتجذره اال ان موقف 
ــك املطالب  ــتمرار تل ــال دون اس ــرد ح الك
ــالها.النه بصراحه كتب لصاحلهم،  وافش

ــتور اليغير وال حتى  وفي فقره منه ان الدس
تغيير جزئي لبعض فقراته. اال مبوافقتهم  
ــات اليتم  ــث ثالث محافظ ــرض ثل واذا اعت
ــد التعجيزيه  ــر ابدا. وهذا من العق التغيي
ــر فيه ولو بعض فقراته.من  حملاوالت التغيي
ــراق او اغلبها.  ــاكل الع هنا اصبحت مش
كنة التغيير والتطبيق. بحكم هذه  غير ممَ
ــه وذكاء من  ــي كتبت بعناي ــالت الت املعرق
ــراد بال  ــتفيدين منها.وهم االك ــل املس قب
ــك. وكل هذا قد اسهم في تعقيد  ادنى ش
املشهد العراقي وجعله في ذلك املوقف او 
كما يقال جعلته في عنق الزجاجه. وضع 
ــل خارجي  ــه اال بتدخ ــوس من ــد ميئ معق
ــداث واملعطيات  ــى مايبدو. وان كل االح عل
ــكل يثير  ــهد بش ــير الى تعقيد املش تش
ــل بعد ان  ــرق احل ــي جميع ط ــكوك ف الش
ــت الى عداوات  ــتنفذ اغلبها. وقد حتول اس
ــة بعد ما حدث في  ــاء واحقاد خاص وبغض
ــداث داميه عززت  ــة اخلضراء من ح املنطق
ــني  ــدوث دم ب ــه، وح ــع برمت ــد الوض تعقي
ــني واملتناحرين الى اليأس  الطرفني اخملتلف
ــدت ثقافة  ــل، بعد ان وج ــد ح ــن ان يوج م
ــاده حدة العداء، والتثقيف من  االقتتال وزي
ــام القادمه  ــون في االي ــأر وقد يك اجل الث
ــاق اخلناق  ــه التحديد، بعد ان ض ــى وج عل
على الطرفني نتيجة االحداث الداميه، بني 
ــني ورمبا راديكاليتني. تعتز  جهتني عقائديت
ــا لديها من عقائد وانتماءات  كل منهما مب
ــهل ان تتعايش  ــن الس ــه. ليس م مختلف
ــذور في ايام  ــوية خاصة بعد حدوث احمل س
ــن تاريخ  ــبقها م ــراء الداميه وما س اخلض
ــازم ومتخالف ومختلف حتى في الرؤى  مت
العقائديه لكل منهما. وهذا هو اخطر ما 
يهدد العراق في املستقبل القريب. اللهم 

ابعد كل ما يسيء الى العراق.

الجزء االخري

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
إياد اإلمارة
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   اما التحديات التي تواجه االنتخابات هي الوضع االمني 
ــة االنتخابية في  ــات التي واجهت العملي من اهم العقب
ــد التهديدات  ــع االمني وتزاي ــردي الوض ــنة  ٢٠٠٥ هو ت س
ــر آمنه  ــذاك غي ــة ان ــة االنتخابي ــت البيئ ــة وكان االرهابي
ــاركة الكثير من  ــال دون مش ــتقر مما ح ــع غير مس والوض
ــني  في تلك االنتخابات اما التحدي االخر هو عزوف  الناخب
ــيمهم الى ثالث اصناف املشاركون  الناخبني وميكن تقس
ــرى للعزوف عن  ــباب اخ ــرددون واملمتنعون وهناك اس واملت
ــة والفتاوى التي صدرت  ــات كالتهديدات االرهابي االنتخاب
من مشايخ وعلماء عراقيون وعرب وعدتها غير النها جتري 
ــي العراقية  ــوات االجنبيه على االراض ــود الق في ظل وج
ــية وعدم  ــة السياس ــه بالعملي ــدم القناع ــد يكون ع وق
ــدم الثقه  ــم متثيل حقيقي وع ــخص ميثله ــه بأي ش الثق
ــية اما اشكالية احتساب املقاعد ومن  باالحزاب السياس
ــنوات  ــت العملية االنتخابية في الس ــا التي واجه اهمه
السابقة يعود الى عدم دقة املعلومات حول عدد السكان 
ــامل وان عملية توزيع املقاعد التي  لعدم وجود احصاء ش
ــتقله لألنتخابات هي  ــا املس ــا املفوضية العلي اعتمدته
ــي الدايرة  ــوات جلميع الناخبني ف ــيم مجموع االص تقس
ــد على القوائم  ــد وتوزيع املقاع ــدة على عدد املقاع الواح
ــرة انتخابيه واحده  ــراق دائ ــى كان الع ــات االول وان انتخاب
ولكن ظهر ان كل محافظة دائرة انتخابيه وتوزيع املقاعد 
بالتمثيل النسبي وفقا لالجراءات التاليه يقسم مجموع 
ــدد املقاعد  ــي الدائره على ع ــوات الصحيحه ف عدد االص
ــم  ــم انتخابي ثم يقس ــى قاس ــول عل ــة للحص اخملصص
ــان على  ــا كل كي ــي حصل عليه ــوات الت ــوع االص مجم
القاسم االنتخابي لتحديد عدد املقاعد التي تخصص اما 
ــة بطريقة الباقي االقوى وفق نظام الدائرة   املقاعد املتبقي
ــة واملقاعد  ــد التعويضي ــام املقاع ــذ بنظ ــدة واالخ الواح
ــرائح اجملتمع من  ــة والغرض منه حماية جميع ش الوطني
ــل عدم ضياع اصواتهم واملقاعد التعويضية تخصص  اج
ــل على مقاعد معينة وكانت لها  للكيانات التي لم حتص
ــه بان تكون  ــوات وحددت املفوضي ــبة عاليه من االص نس
امرأة في نهاية ثالث رجال فائزين ومن االشكاليات االخرى 
ــي واجهت العملية االنتخابيه هو عدم دقة املعلومات  الت
ــماء كثير من  ــور اس ــدم ظه ــني لع ــجالت الناخب ــي س ف
ــم البطاقة التموينية ومت  ــخاص بالرغم من امتالكه االش
ــبب حرمانهم من  ــجيلهم في املركز االنتخابي مما س تس
حق االنتخابات وسبيل العراق بالنهوض فريضة االسهام 
االيجابي في شؤون اجملتمع وهو السبيل السلمي لالصالح 
ان حقق الغايه واال الثورة السبيل لألصالح فارادة الشعب 

هي مصدر سلطة والقرار له باختيار االصلح.
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ــبط  ــدام زوار الس ــي عداد خ ــا ف ــم اكتبن    الله
احلسني صلوات اهللا وسالمه عليه في عداد أقلهم 
ــاعر حقيقية  خدمة فنحن ال منلك إال أن جنود مبش
ــنا وكل  ــاعرنا وأحاسيس أنت أعلم بها منا..مش
ــالم إلى  ــني عليه الس ما لدينا منقطع إلى احلس
ــدت  ــماء التي جتس ــات كربالء إلى قيم الس عرص
يوم العاشر من محرم احلرام في معسكر احلسني 
ــني خيامه،  ــه وصحبه، ب ــني أهل ــالم ب عليه الس
ــو ينتقل من  ــيل الدم وه ــه، بس ــره، بعطش بصب
مصرع إلى مصرع منحني الظهر ال لشيء إال ألن 
ــا واحد يا أحد يا  ــريك لك ي تعبد أنت وحدك ال ش
ــاهد جموع  فرد يا صمد.أنا مختنق بعبرتي ومش
ــيالً عرمرماً  ــني إلى رياض كربالء تتوافد س الزاحف
من كل حدب وصوب متحملة أعباء السفر، وثقل 
العوز، وصعوبة الظروف العامة، لكنها تطوي كل 
ــيد الشهداء  ذلك وال غاية لها إال أن تقف أمام س
ــني صلوات اهللا وسالمه عليه لتقول  اإلمام احلس
ــيد شباب  ــني، لبيك يا س بني يديه: لبيك يا حس
ــهداء، لبيك وأنت  ــيد الش ــل اجلنة، لبيك يا س أه
ــزة والكرامة وكل  ــن أجل الع ــحط بدمك م متش
ــماء  ــم النبيلة، لبيك وأنت نور ينزل من الس القي
ــات  ــيء..لو إني جمعت أكثر العدس يضيء كل ش
ــتطعت أن أصف  دقة وأكثر الكلمات بالغة ملا اس
ــو رياض كربالء  ــاهد الزاحفني نح لكم صورة مش
ــتياقهم..صور  ــة..صور لهفتهم..صور إش املقدس
حتملهم..صور إصرارهم..أيها الناس: إن ما يحدث 
ــيد  ــذا العام في زيارة س ــة ه ــي كربالء املقدس ف
ــالمه  ــني صلوات اهللا وس ــام احلس ــهداء اإلم الش
ــبوق منذ  ــجي غير مس ــه الش ــي أربعين ــه ف علي
ــن بالفتح.. ــارك وتعالى على الزائري ــن اهللا تب أن مَ

ــيد  ــبوق بأعداد الزائرين وإصرار خدمة س غير مس
ــالم على تقدمي اخلدمات إلى  ــهداء عليه الس الش
ــراً:  ــداد الهائلة من الزوار..إن في األمر س هذه األع
ــراً أن تكون الزيارة  ال أُبالغ في القول إن في األمر س
ــم في مثل هذا التوقيت وفي مثل هذه  بهذا احلج
ــم والعراق..اللهم  ــها العال ــروف التي يعيش الظ
ــد واجعلنا من   ــى آل محم ــى محمد وعل صل عل
ــفعاء  ــم وتوفنا على ملتهم وأجعلهم ش أتباعه

لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمني.
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زيد الحلي 
   

ــوا علينا من  ــني الذين اطل ــم احمللل معظ
ــرة ، باتوا  ــة التلفاز في املدة االخي شاش
ــار  ــل ، ورمبا من االنكس ــعرون باخلج يش
ــي ، بعد ان فرضت عليهم ظروف  النفس

الوطن ، وانعكاسات مجرياته السياسية 
، تبدال في اقوالهم ، فأخذنا نسمع منهم 
ــك التي  ــدة غير تل ــات جدي ــرض فرضي ع
ــب مع تلك  ــوا يصرحون بها  ، تتناس كان
االنعكاسات ، واقصد هنا من كان يطلق 
ــه متحدثا بأمور سطحية  العنان لنفس
ــد احملللني  ــلمات ، وال اقص ــا مس ، وكأنه
ــة والرصانة  ــذوا من املوضوعي الذين اتخ
منهجا لهم.الالفت ان رصيد الذين وجلوا 
ميدان التحليل بكل صنوفه ( السياسي 
ــي ، الصحي .. الخ)   ، االقتصادي ، الرياض
ــد وصل األمر  ــكل منظور،  وق ــع بش ارتف
ــي يوم واحد  ــؤالء الى ان يظهر ف بأحد ه
ــى أولئك  على ثالث فضائيات!.لقد تناس
ــرون ، والسيما الذين استهواهم  املنكس

ــاه  ــج ( االجت ــي برام ــي ف ــور اليوم الظه
ــهرة  املعاكس ) العراقية ، باحثني عن  ش
ــكل دوراً  ــالم  اليوم يش ــة ، إن االع هالمي
ــام لدى كثير  ــي تكوين الرأي الع كبيرا ف
ــتهان  ــن املتابعني ، ويعد مرجعاً ال يس م
ــا يطرأ من  ــي معرفة آخر األخبار وم به ف
ــتجدات فهو جزء من مؤثرات البيئة  املس
ــخصية ، وسالح ذو حدين  ومكونات الش
ــإن تكفل  ــن يوضع في يده  ف ــب م بحس
ــتقيم  ــار على الدرب ، مس ــه األمناء س ب
ــواله  ــوح ،  وإن ت ــال والطم ــق لآلم ومحق
العابثون في طرح الرؤى الضبابية ، اختل 
ــني وذات  ــح ذات اليم ــه وأصبح يترن اتزان
الشمال فتصبح األمور مضطربة ال تخلو 
ــض ( احملللني)  ــن الزيف واملبالغة. ان بع م

ــون  ــالم ، يؤمن ــة االع ــي حلب ــن ف املتباري
ــر قناعات اجلمهور  ــم لو ارادوا   تغيي بانه
ــي حتقيق  ــالح فوري ف ــالم  هو س ، فاألع
ــاهد  املرامي … لكنهم على خطأ ، فاملش
ــارع  والقارئ دائما اوعى ، ألنه يعيش الش
ــل الصادق  هو من   ــه ، فالتحلي وتناقضات
يقول للمسؤول ما يريده الشعب، وليس 
ــؤول ،  ــا يريده املس ــعب م ــول للش أن يق
ــم .. ان  ــرت له ــل من اش ــل ان ال يزع وآم
اجملتمع يريد منهم االبتعاد عن الكلمات 
املشحونة ، والتي ميكن ان  تذكي جوانب 
ــى غرار اذكاء  ــانية  في اجملتمع عل ال انس
ــا مصير وطن  ــذي يهمن ــة… فال الطائفي
ــاط في مناحي  ــه امواج من االحب تتقاذف

احلياة بكل اوجهها.
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حمزة مصطفى
ــون وكل دول الكومنولث   حزن البريطاني
ــة لوفاة  ــة خيري ــة وجمعي و٦٠٠ منظم
ــم يخفف  ــة. ل ــث الثاني ــة اليزابي امللك
ــت على العرش  حزنهم أن امللكة جلس
ــن حزنهم  ــا لم يخفف م ــنة. كم ٧٠ س
ــا. احلزن الذي عم  ــا ماتت عن ٩٦ عام إنه
ــاج البريطاني  ــع الت ــن يتب ــا وم بريطاني
(دول الكومنولث) كان حقيقيا. فامللكة 
ــوب البريطانيني بقدر  ــم على قل لم جتث
ــى ذلك أن  ــم. يضاف ال ــت قلوبه ماملك
ــي بريطانيا  ــة املالكة ف ــرى للعائل ماج
ــرن املاضي رمبا  ــالل حقبة النصف الق خ
ــرون من هذا  ــرى لها خالل ق ــادل ماج يع
ــي العالم  ــد األطول ف ــذي يع العرش ال
ــني وكل  ــات.   كل البريطاني ــني امللكي ب
ــن ولدوا منذ  ــاء دول الكومنولث الذي أبن
ــهم رعايا  ــدوا أنفس ــنني وج مئات الس
ــرة ملكية يتوارث احلكم فيها ملك  أس
ــة العرش.  ــب تقاليد وراث ــة حس أو ملك
ــد ولم  ــم يقاطع أح ــد ول ــرد أح ــم يتم ل
ــل العكس هو  ــال أحد. ب ــن اإلنفص يعل

ــدول العائدة  ــت ال ــح حيث كان الصحي
ــي ١٨ دولة لكنها  ــرش البريطان الى الع
ــة أصبحت ٣٣  ــادات طوعي ــد زي اآلن وبع
دولة. امللكة الراحلة كانت شاهدا على 
ــرى منذ ٧٠ عاما أهمها  عصر حتوالت كب
ــيما  ــع أمبراطوريتها ونفوذها الس تراج
بعد احلرب العاملية الثانية حيث تقاسم 
ــوفياتي  العالم القطبان األميركي والس
ــرب الباردة حتى نهايتها  أثناء حقبة احل
ــخ «على كولة فوكاياما»  أو نهاية التاري
ــي. لقد  ــعينيات القرن املاض ــل تس أوائ
ترافقت تلك التحوالت مع مابات يسمى 
ــتعمار الغربي  ــن اإلس ــرر م ــر التح عص
ــه  ــي مقدمت ــي ف البريطان ــذي كان  وال

ــت عن  ــي  غاب ــة الت ــث اإلمبراطوري حي
ــرق لم  ــمس. نحن في الش ــا الش أرضه
ــتعمار البريطاني  تكن ذكرياتنا مع اإلس
ــنة حيث قامت العديد من الثورات  حس
ــم  ــا حقيقية وقس ــات بعضه واإلنقالب
ــس الطبل» لكن مع ذلك  منها «على ح
ــس األميركان  ــعى البريطانيون بعك س
الى إقامة دولة عراقية ملكية دستورية 
ــم. لكننا «دفرنا»  مثل دولتهم ومملكته
ــل بأيدينا لنبدا  نصف النعمة على األق
سلسلة من األنظمة «الفاكسة» أخرها 
نظام بول برمير الذي التزال أوامره حتكمنا 
حتى اآلن مبن في ذلك إضافة العدس الى 
ــة التموينية.  ماتت امللكة وقتلت  احلص

ــرة ديانا.  ــن عقدين األمي ــا بأكثر م قبله
مترد اإلبن وريث العرش تشارلز الذي صار 
ــي من عامة  ــع كاميال التي ه ــث م الثال
ــر في عروق  ــدم امللكي لم يج ــاس. ال الن
كل «الكنات» بدءا من الراحلة ديانا الى 
ــع امللكة التي  ــر يختلف م ــان. األم ميغ
ــد وراثة  ــا جمعت مج ــن كونه فضال ع
العرش عن أسرة البوربون, فإن هناك من 
سعى الى إثبات أصلها الى ال البيت عن 
ــبان. يصعب القطع  طريق أجدادها األس
ــبه امللكة  ــحابة تش ــن أن تطوف س لك
ــة كما تقول صحيفة  فوق بلدة أنكليزي
ــل بعد وفاتها يجعل من الفارق  ديلي مي
بني احلقيقي واألسطوري .. أربعة أصابع.
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د.عالء هادي الحطاب
ــع  ــو تراج ــات ه ــه اجملتمع ــر ب ــا مت ــر م أخط
ــا القيمية األخالقية التي تعارفت  منظومته
ــى اتباعها، إذ  ــاملت اجتماعياً عل عليها وتس
ــني أهلها ولها  ــة حكم حاكم ب تصبح مبثاب
ــردع عند جتاوزها،  حاكمية قانونية توجب ال
ربت  ــات إذا ضُ ــتتحول هذه اجملتمع فكيف س
عرض اجلدار تلك املنظومة القيمية ولم تعد 
ــلوكيات  ــة حتكم س ــة أخالقي ــاك ضابط هن
ــف تطبيق القانون  ــيما مع ضع أفرادها، الس
ــك اجملتمعات  ــي تل ــه ف ــون إلي ــى الرك أو حت
ــئنا أم أبينا أنه  ومنها اجملتع العراقي الذي ش
ــة حتكم وتضبط أفعاله  يتبع منظومة عرفي
وسلوكياته أكثر من اتباعه ملنظومة قانونية، 
ــى القانون  ــاف الركون إل ــا ال أود إضع وأنا هن
ــة القيمية  ــون إلى املنظوم ــجيع الرك أو تش
ــاب القانون، بل احتدث عن  العرفية على حس
ــم محامٍ ما  ــه اليوم، فإذا ما داه ــع نعيش واق
ــيرته قبل مركز  ــكلة جلأ لعش خطب أو مش
ــرطة، بل إن الكثير من القضاة وفي إطار  الش
معاجلة املشكالت االجتماعية مينحون طرفي 

املشكلة فرصة ومساحة ملعاجلة مشكلتهم 
ــة حاكمية  ــان واقعي ــائرياً.بعد بي ــاً عش ودي
ــة في العراق،  ــة القيمية االجتماعي املنظوم
نلحظ بشكل متزايد وكبير تراجعاً بل ضرباً 
مقصوداً للجانب األخالقي في تلك املنظومة 
ــيما  ــلوكيات األفراد، الس ــالل جتاوز س من خ
ــكل أبجديات تلك املدونة  ذوي املال والنفوذ ل
السلوكية املعتمدة على املنظومة القيمية، 
ــرام وال تبجيل  ــراً، ال احت ــس حص ــالً ولي فمث
ــم فضالً عن حاكمية  لكبار القوم ووجهائه
قراراتهم كما في السنوات السابقة، كذلك 
ــة الدار ومن  ــادات والتقاليد بحرم مدونة الع
فيه تلك احلرمة األخالقية التي كانت تفرض 
ــات في أماكن  ــار محرمات هي مباح على اجل
ــو ” اجلورة“،  ــط وه ــار واحد فق ــرى، العتب أخ
ــرة جداً.وصل بنا األمر  واألمثلة على ذلك كثي
في انهيار منظومتنا األخالقية إلى ”تخوين“ 
اخملتلف معنا سياسياً أو مذهبياً، أو آيدلوجياً 
أو عقيدياً، وهنا التخوين مبعناه االصطالحي 
ــاً لعهد مفترض  ــي انتهاكاً أو خرق الذي يعن
ــبب  ــتلزم التجرمي بس أو ألمانة واجبة، ما يس
تلك اخليانة، مع األسف وصل بنا احلال إلى أن 
ــي أو  نعد من يختلف معنا بالتوجه السياس
ــاً ال نقبل منه بعد  ــي أو اآليدلوجي خائن احلزب
ــد الصداقات  ــيئاً، لذا لم تُع ــك اخليانة ش تل
ــياً، ولم  صادقة إذا اختلف الصديقان سياس
يُعد للزاد وامللح الذي بينهما ”حوبة“ حاكمة 
ــا اختلفا  ــر مهم ــم أحدهما لآلخ ــى حك عل
ــل وانهيار  ــبب انحدار ب ــياً، وهذا بس سياس

منظومتنا القيمية األخالقية.
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ــة صفراء  ــيا، قبع ــور وردي فوش تاي
ــون مالبس  ــد تك ــباغيتي»... ق «س
ــرا مفاجئة في بعض  ــة إنكلت ملك
ــا متنحها  ا م ــان، لكنها دائمً األحي
ــد منا  ــى.   «ال أح ــرًا ال يضاه مظه
ــر تفاحي،  ــوب أخض ــي ث ــد». ف خال
الثانية  ــث  إليزابي ــة  امللك خاطبت 
ــي COP٢٦ يوم  ــادة اجملتمعني ف الق
ــرين الثاني ٢٠٢١ بنبرة  االثنني ١ تش
ــعر أبيض  جادّة حول تغيّر املناخ. ش
مصفوف بشكل ال تشوبه شائبة، 
ــة  ــؤ وبروش فراش ــن اللؤل ــم م طق
ــوت... كما هو  ــع باملاس والياق مرصّ
ــم التفكير في كل  ا، يت ــال دائمً احل
ــها حتى  ــر من عناصر مالبس عنص
ــنني،  ــر التفاصيل. على مر الس آخ
ــال  األوريجين ــها  مالبس ــت  جنح
ا في مفاجأة اجلمهور  واألنيقة دائمً

وإلهام أعظم مصممي األزياء.  
ــى لعبة  ــح مظهرها حت ــد أصب لق
ــني  للبريطاني ــبة  بالنس ــليّة  مس
ــى لون  ــادوا املراهنة عل ــن اعت الذي
ــباق رويال  قبعتها كل عام خالل س
ــن ملاذا يتم  ــكوت للخيول. ولك أس
ــة؟ ما  ــلوب امللك ــن أس ــث ع احلدي
ا إلى خمس  ــد معً ــز؟ دعونا نع املميّ
ــذه اإلطالالت امللكية.   خصائص له
وريثة الشغف بالقبعات: بروتوكول 
غطاء رأس امللكة وشروطه  إذا كان 
هناك أكسسوار واحد للزي امللكي 
ــو  ــد، فه ــه أح ــر دون أن يالحظ ال مي
ــن األزهار  ــواء كانت م ــة. س القبع
ــش، فإن  ــل أو الق ــش أو اخملم أو الري
ا  ــة يتضاعف دائمً غطاء رأس امللك
ــداع! وغالبًا ما يكون  ــن حيث اإلب م

ا موضع سخرية.  هذا االجنذاب  أيضً
الثانية  إليزابيث  ــه  للقبعات، حتمل
ــني لم  ــا، اللت ــا ووالدته ــن جدته م
ــعرهما.  ا دون تغطية ش تخرجا أبدً
يوضح توماس بيرنيت، مؤلف كتاب 
إليزابيث الثانية: قبعات التاج: «في 
األربعينيات من القرن املاضي، كانت 
جميع النساء يرتدين قبعات، بغض 
النظر عن خلفيتهنّ االجتماعية». 
ــي آخر مندوبة  «إليزابيث الثانية ه
ــودًا».  قبعات  ــم يعد موج لعالم ل
ــا جانب  ــا أيضً ــة له ن ــة وملوّ رائع
عملي. على وجه اخلصوص، جعلت 
ــى امللكة  ــرّف عل ــن املمكن التع م
ــط  ــد عندما تكون في وس من بعي
ــذروا! لكي يكون  ــد. لكن إح احلش
ــاً، يجب احترام  غطاء الرأس ملكي
ــب أالّ يخفي  ــد. يج ــض القواع بع
عيني امللكة ويجب أال يكون طويالً 
ا: فقد يتداخل مع  ا جدً ا أو واسعً جدً
حترّكاتها أو عند اخلروج من السيارة.  
ــبة إلى باميال غولبني، أمينة  بالنس
متحف الفنون الزخرفية في باريس 
ــات  «قبع ــإن  ف ــة،  املوض ــة  ومؤرخ
إليزابيث هي أعمال فنية حقيقيّة، 
ا  ــل. ولكنها ميكن أيضً مثل التماثي
ــة  ــة حملادث ــة البداي ــون نقط أن تك
بنفس عنوان توقّعات الطقس. إنها 
ــال».   الراحة قبل  ــك أداة اتص كذل
ــيء ولكن مع نظام أساسي    كل ش
«إليزابيث الثانية امرأة معتادة على 
ــعر  ــة. إنّها ترتدي مالبس تش الراح
بالراحة فيها»، قال توماس بيرنيت. 
ــع أليّ قواعد لباس.  امللكة ال تخض
ــس التي ارتدتها  التناقض بني املالب
ــة فيكتوريا، دليل على  قبلها امللك
ــث الثانية عن  ــك: تخلّت إليزابي ذل
وهو  ــر،  والفاخ الضخم  ــتان  الفس

ة، من أجل التايورات  عالمة على القوّ
ــة ولكنها األكثر راحة. األقل فخام
تضيف باميال غولبني: «لباسها هو 
زيّ عسكري مثل اجلندي: فهو يعبّر 
ــها،  ورتبتها». مبالبس عن مكانتها 
ــة.  ــة معروف ــون امللك ــب أن تك يج
ا نفس  ــدي دائمً ــبب ترت ولهذا الس
ــاس  مق ــازات  قف ــوارات:  اإلكسس
ــض طويل  ــة مبقب ــم، وحقيب ١٥ س
ــا حرّتني، وأحذية جلدية  لترك يديه
بكعب صغير.  هل خادمتها كانت 
ــم  لتنعي ــا  قبله ــا  حذاءه ــدي  ترت
ــا قالت الصحافة  في  القالب؟ كم
كتابها «اجلانب اآلخر من العملة»، 
ــارة  ــت أجنيال كيلي، مستش أوضح
املوضة اخلاصة بامللكة، أنّها كانت 
ــة قبلها  ــذاء امللك ا ح ــدي دائمً ترت
ــت الصحافة،  ــه. وقد علّق لتنعيم
» خادمتها «ترتدي حذاء صاحبة  بأنّ

د من أنه مريح. نعم، أنا  اجلاللة للتأكّ
هي تلك «اخلادمة». ليس لدى امللكة 
ــوى القليل من الوقت لنفسها،  س
ــام  «لالهتم ــت  وق ــا  لديه ــس  ولي
ــاوون في  ــا أننا متس ــا، ومب بحذائه
ــل... أنتعلها أنا قبل»،  مقاس األرج
ــارتها التي  ــال مستش ــب أجني تكت
ــرين  ــة ألكثر من عش ــح امللك تنص
ــث الثانية في  ا.  امللكة إليزابي عامً
ــا األمير ويليام  حفل زفاف حفيده
ــان ٢٠١١.  إعادة التدوير  في ٢٩ نيس
ا لالعتقاد  ــات  خالفً ومراقبة النفق
ــدِ إليزابيث الثانية  ــائد، لم ترت الس
ــها مرة واحدة فقط. منذ أن  مالبس
ــرا هي تنفق  ــت ملكة إنكلت أصبح
ــب  تتجنّ ــف  كي ــرف  تع ــدال،  باعت
ــر الضرورية، وهي  ــات غي كل النفق
ــى البيئة.  ــاظ عل ــن مؤيّدي احلف م
ــامبالتها  «عندما يرى اجلمهور أنس

، ترسلها لتعديلها ثم  بشكل كافٍ
ــا. وعندما لم يعد  تعيدها لترتديه
ــا ترتديها فقط  ــا، فإنه ــك ممكنً ذل
ة جدا»، يعلّق  ــبات خاصّ في مناس
توماس بيرنيت. عادة خاصة بعائلة 
ــظ بها جيل  ــور والتي احتف وندس
ــائع أن نرى كيت  ــباب: من الش الش
ــام يرتديان مالبس عصرية أو  أو ويلي
ة مرات.  ــهرة عدّ يرتديان مالبس الس
ــت: «والدة  ــاس بيرني ــف توم ويضي
إليزابيث كانت تلبس بناتها سترات 
ــني  ــت لألميرت ــرة. كان ــاء صغي زرق
خزانة مالبس عاديّة أكثر من خزانة 

خرافية ترتبط بأساطير امللوك». 
ــية؟ جدل حول رموز   مالبس سياس
ــن الصعب  ــها وقبعاتها  م مالبس
معرفة ما إذا كانت امللكة قد أخفت 
كل  وراء  ــيّة  سياس ــالة  رس ــا  حقً
ــها. لم تشرح قط خياراتها  مالبس

ولم تستجب الفتراضات وتفسيرات 
ــة. ومع  ــالم البريطاني ــائل اإلع وس
ــض املواقف  ــت بع ــك، فقد أثبت ذل
ــة. في  ــرك القليل للصدف ــا تت أنه
ــة إلى دبلن  ــام ٢٠١١، ذهبت امللك ع
ــهد األيرلنديون  ــم يش ــرة. ل ألوّل م
ــى أراضيهم ملدة  ملكاً إنكليزياً عل
ــية  ــبب التوترات السياس قرن بس
ــذه الزيارة، اختارت  بني الدولتني. له
ــث الثانية بذلة تايور أخضر،  إليزابي
ــالة  ــدا. «إذا لم تكن رس ــون أيرلن ل
ــية، فهي على األقل رسالة  سياس
ــص،  ــق املتخصّ ــية»، يعلّ دبلوماس
ــت. «امللكة ال تعطي  ــاس بيرني توم
ــها  ــي. لكن مالبس ــا السياس رأيه
ميكن أن تكون وسيلة للتحايل على 
ــها تعكس  ــدة. مالبس ــذه القاع ه
ا»، توضح باميال غولبني.   ا ومزاجً جوً
ــة في دبلن،  ــة إليزابيث الثاني امللك
ــار ٢٠١٧ وقد ارتدت لون إيرلندا   ١٧ أيّ
ــور  زه ــة  أنّ قبع ــرض  افت ــض  البع
ــى رفضها  ــي دليل عل ــوان ه األقح
ــي  كما  ــاد األوروب ــن االحت ــروج م اخل
أثارت بعض اختيارات امللكة جدالً، 
خاصة في عام ٢٠١٧، عندما ذهبت 
اة  ــاء مغطّ ــان بقبعة زرق ــى البرمل إل
ــاطعة  بالزهور مع قلوب صفراء س
ــض  ــوان. رأى بع ــور األقح ــي زه وه
الناس من خالل هذه القبعة العلم 
ــا إذا كانت  ــاءلوا عم ــي وتس األوروب
امللكة معارضة خلروج بريطانيا من 
ــارة  االحتاد األوروبي. أعلنت مستش
أسلوب إليزابيث الثانية في كتابها 
ــف  ويضي ــة.  مصادف ــرّد  مج ــا  أنه
توماس: «لم تعتمرها مرة أخرى في 
ــريط أزرق  ة». حلّ ش اجتماعات األمّ
عريض مكان األقحوانات الصغيرة.  
ــي  ــرة الت ــوان الصغي ــة األقح قبع

ــا اخلروج  ــول رفضه ــارت جدالً ح أث
ــي ١ حزيران  ــاد األوروبي، ف ــن االحت م
ــريط  بش ــتبدلتها  اس ــد  وق  ٢٠١٩
ــوم، إجنلترا.  أيقونة  عريض في إبس
ــت  ــن....  «امللكة ليس ــة ولك املوض
ــور  ويندس ــدى  ل ــاء  لألزي ــة  ضحيّ
ــكل عام»،  ــة بش ــق املوض وال تطل
ا،  بيرنيت، مستمتعً توماس  يوضح 
ــتثناء األميرة مارغريت، أخت  «باس
ــد حضرت  ــت ق ــث». إذا كان إليزابي
ــبوع  بالفعل العديد من عروض أس
ــةً جنبًا إلى جنب مع  املوضة، خاص
ــث الثانية ال  ــور، فإنّ إليزابي آنا وينت
ها االجتاهات اجلديدة. ومع ذلك،  تهمّ
ــن أرباب  ــتوحى العديد م ــد اس فق
املوضة من أسلوبها. تضيف باميال 
ــت  ــة، ليس أيقون ــا  «إنه ــني:  غولب
ــاء. ملكة إجنلترا هي  فقط في األزي
ــخص الوحيد على وجه األرض  الش
ــلوب».   ملاذا  ــدي هذا األس الذي يرت
ــنوات  ــلوبها مع مرور الس تغيّر أس
ــلوب  ر أس ــنني، تطوّ ــرّ الس ــى م عل
ــا. تغيير ناجت  ــة ملكة بريطاني جالل
ــا وخيّاطيها  ــي مصمميه عن توال
ا  ــن أيضً ــة ولك ــة اخلدم ــد نهاي بع
بسبب عمرها. عندما توّجت امللكة 
في عام ١٩٥٣، كانت تبلغ من العمر 
ا. كانت شابة ساحرة. كانت  ٢٥ عامً
ــها مصدر إلهام للنساء في  مالبس
ــت. تغيّرت صورتها اليوم:  ذلك الوق
ة العالم»،  ــدّ ــة «ج ــت امللك أصبح
ــرح توماس بيرنيت: «لهذا  كما يش
ــت  ــام ٢٠٠٠، كان ــذ ع ــبب، من الس
ــكل القبعة  ا نفس ش ــر دائمً تعتم
ــول القبعة اجلرس  التي تتمحور ح
ــذ خيارات أقل  ــة القارب. تتخ وقبع
ا». أسلوب أكثر رصانة ودفئًا  ــرافً إس

يليق بها كثيرًا.  
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ــني العلواني من  ــر الدكتور ام يعتب
ــي  ــني ف ــني املبدع ــاء العراقي االطب
ــو طبيب اختصاص في  عملهم وه
كهربائية القلب واالرجتاف االذيني   

ــلجة القلب    ماجستير كهروفس
ــة بغداد ٢٠١١.   .كلية الطب جامع
ــاص في  ــة االختص ــة ممارس رخص
ــا مركز اليبزك للقلب  دكتوراه  املاني
امراض القلب كهروفسلجة القلب  
جامعة بغداد بالتنسيق مع جامعة 
اليزبك  املانيا اول طبيب قام باجراء   
ــة في  ــزل االوردة الرئوي ــات ع عملي

العراق ملرضى االرجتف االذيني في
ــاء  ــب. • انش ــف للقل ــز النج مرك
ــة القلب  ــدة كهربائي ــاح وح وافتت
ــراء اول عملية زرع  ــل. • اج ــي باب ف
منظم دائمي للقلب في محافظة 
ــاء وافتتاح وحدة  بابل .٢٠١٠ • انش
كهربائية القلب في املركز العراقي 

المراض القلب/ مدينة الطب •
ــورات الطبية في  * ماهي اخر التط
ــتحدثنا  ــب ؟.ـ  اس ــة القل كهربائي
ــة  ــي مدين ــي ف ــز منوذج ــر مرك اخ
ــض  ــفى دار التمري ــب مستش الط
ــة القلب  ــاص كهربائي ــي اختص ف
ــود  ماموج ــدث  اح ــى  عل ــوي  يحت
ــذا  ــي ه ــة ف ــزة العاملي ــن االجه م
ــن  م ــر  مباش ــم  بدع ــاص  االختص
ــها السيد  وزارة الصحة وعلى راس

ــرة مدينة الطب  ــة ودائ وزير الصح
ــكل مجاني  ويكون هذا العمل بش
ــتحصال املوافقات اخلاصة  بعد اس
ــل احملدود خارج  للمرضى ذوي الدخ
ــة  باالضاف ــفى  املستش ــياقات  س
ــة تقوم  ــدة عاملي ــتحداث وح لالس
ــة االطباء في مجال  بتدريب الطلب
ــع كلية  ــيق م االختصاص بالتنس
الطب  جامعة بغداد في هذا اجملال 
ــز العاملية في  ــيق مع املراك والتنس
بالذكر  واجلدير  ــاص  االختص مجال 
ــب عراقي حاصل على  اني اول طبي
ــك  ــة اليزب ــن جامع ــاص م االختص

االملانية  واول طبيب عراقي يحصل 
ــاري في  ــى لقلب طبيب استش عل
مجال كهربائية القلب  وفق ضوابط 
وزارة الصحة ..علما اني اول طبيب 
كهربائية  ــارية  لالستش ــس  مؤس
ــى مركز مدينة  ــب باالضافة ال القل

الطب كهربائية القلب .
ــة  ــات كهربائي ــر عملي ــي اخ * ماه

القلب احلديثة ؟
ــة  ــا عملي ــة اجريناه ــر عملي ـ اخ
ــزل االورده الرئوية ملرضى االرجتاف  ع
ــث قمنا باجراء  ــي للقلب حي االذين
ــات في العراق باالضافة  اول العملي

ــة  خاص ــارية  استش ــاء  النش
الستقبال مرضى كهربائية القلب.

ــي تطالبون  ــب الت ــي املطال  * ماه
ــم  وزارة  ــة دع ــن ناحي ــا م بتوفره
ــتمرار وزارة الصحة  الصحة ؟. ـ اس
ــة القلب له  ــز كهربائي بدعم مراك
ــوس املواطنني  ــي نف ــر ف ــع كبي وق
وهذا ماملسته من خالل املرضى الن 
ــات مكلفة واالجهزة  اغلب العملي
ــكورة   مش ــة  الصح وزارة  ــا  وفرته
ــدى املريض  ــان ل ــاك استحس وهن
ــا  ــزة اغلبه ــر االجه ــن توفي ــا ع ام
ــوادر الطبية  ــاج الك ــرة .نحت متوف

الن  ــاص  خ ــكل  بش ــة  والتمريضي
العناية باملريض هي بالدرجة االولى 
ــاج  ــني ونحت ــاء واملمرض ــن االطب م

الدعم االكثر من الوزارة .
ــحة االدوية  *  هل توجد معاناة لش

في امراض كهربائية القلب ؟
ــة غير  ــر االدوي ــى توفي ــد عل ـ  نؤك
املتوفرة باملراكز وان يكون استيرادها 
ــة وخاصة  ــن وزارة الصح ــرا م حص

ادوية كهربائية القلب .
* هل هناك مشرورع للوزارة بانشاء 

مركز عاملي لكهربائية القلب؟ 
ــون  ماض ــن  نح اهللا   ــاء  ش ان  ـ  

ــز العاملي في  ــذا املرك ــيس ه بتاس
ــون من املراكز  بغداد العاصمة ويك
ــفى  ــى غرار مستش ــة عل املتقدم
ــث يقوم هذا املركز  ابن البيطار حي
ــة  ــاالت كهربائي ــتقبال كل ح باس
القلب ويكون مركزا عامليا للتدريب 
والتطوير اخلاص لالطباء واملمرضني 
والننسى دعم وزارة الصحة في دعم 
مركزنا التخصصي ونامل ان يكون 
مركزا عامليا على غرار مركز النجف 
ــرف ومركز البصرة ونتمنى ان  االش
ــة مركز ونحن  ــون لكل محافظ يك
ــال االطباء  ــزون للتدريب وارس جاه

بالدورات العاملية لالستفادة من اخر 
ــراض كهربائية  ــور العاملي الم التط
ــاء قلدنا  ــام اللق ــي خت ــب .ف القل
ــن العلواني  الدكتور امني عبداحلس
درع االبداع من مكتب تيار الفراتني 
في الشعب بحضور الشيخ سعد 
ــار  الدراجي عضو املكتب واملستش
داود  ــعب  الش ــب  ملكت ــي  االعالم
ــاعدي ومتنينا للدكتور  سلمان الس
ــق والنجاح في عمله خلدمة  التوفي
ــة  ــون حلق ــى وان تك ــع املرض جمي
ــالل املكتب  ــن خ ــا م ــل بينن تواص

االعالمي ومن اهللا التوفيق .
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الزميل اِّـحاور مع الطبيب العلوانيالزميل اِّـحاور يسلم درعا للدكتور العلواني تقديرا لجهوده

وكاالت / البينة الجديدة

ــع  ــرائيل ال تتوق ــرائيلي إن إس ــؤول إس ــال مس ق
ــع الدول الكبرى  ــاق النووي اإليراني م إحياء االتف
ــي للكونغرس  ــات التجديد النصف ــل انتخاب قب
ــل،  ــي املقب ــرين الثان ــرى تش ــي جت ــي الت األميرك
ــة املوقعة  ــدول األوروبي ــرت ال ــد أن عبّ ــك بع وذل
ــاه طهران.وقال  ــن خيبة أملها جت ــى االتفاق ع عل
ــرائيلي للصحفيني مشترطا عدم  املسؤول اإلس
ــذه املرحلة أنه  ــن هويته «يبدو في ه ــف ع الكش
ــد انتخابات  ــووي مع إيران إال بع ــن يُوقع اتفاق ن ل
التجديد النصفي (األميركية) على أقرب تقدير».

ــذا التصريح توقعا  ــرائيليون ه ورأى معلقون إس
ــي جو بايدن  ــرائيليا ملمانعة الرئيس األميرك إس
ــول في اتفاق مع اقتراب االقتراع، األمر الذي  الدخ
يتيح ملنافسيه اجلمهوريني استخدامه للهجوم 
على حزبه الدميقراطي في حمالتهم االنتخابية.

ــرائيلية أمس  وفي تصريحات أمام احلكومة اإلس
ــكر رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير  االول األحد، ش

ــا الصريح». ــة على «موقفه ــد الدول األوروبي لبي
ــرائيل حملة دبلوماسية ناجحة  وقال «تنفذ إس
لوقف (إحياء) االتفاق النووي ومنع رفع العقوبات 
ــه بعد،  ــة «لم تنت ــاف أن احلمل ــران»، وأض ــن إي ع
الطريق طويل. لكن هناك دالئل مشجعة».وبعد 
انسحاب الواليات املتحدة من اتفاق عام ٢٠١٥، لم 
تلتزم به إيران -التي تنفي السعي حليازة أسلحة 
ــب اليورانيوم في  ــك بتكثيف تخصي ــة- وذل نووي
ــا وقود قنبلة في مرحلة  عملية ميكن أن توفر له
الحقة.وإسرائيل ليست طرفا في محادثات فيينا 
ــران وتهديداتها  ــن إي ــن مخاوفها م ــة، لك النووي
ــدود، إذا  ــى عدوها الل ــكري عل بتنفيذ عمل عس
ــل، جتعل  ــية انتهت إلى الفش رأت أن الدبلوماس
ــب وحذر.وفي  ــة ترق ــة في حال ــم الغربي العواص
ــرائيلي  ــس الوزراء اإلس ــه، وصل رئي ــياق ذات الس
ــد- إلى أملانيا في إطار  ــر لبيد -أمس االول األح يائي
جهود دبلوماسية تبذلها إسرائيل إلقناع القوى 
ــاق النووي مع  ــع عن إحياء االتف ــة بالتراج الغربي
ــؤولني أمنيني  ــرائيلي مس إيران.ويضم الوفد اإلس

ــب وكالة  ــود، حس ــة اليه ــن محرق ــني م و٥ ناج
ــد امس االثنني  ــية.والتقى لبي الصحافة الفرنس
ــولتز، ووزيرة اخلارجية  املستشار األملاني أوالف ش
ــتاينماير،  أنالينا بيربوك، والرئيس فرانك فالتر ش
ويُتوقع أن يحتل ملف النووي اإليراني حيزا كبيرا 
ــرائيل جهودا دبلوماسية  من احملادثات.وتبذل إس
ــيما فرنسا وأملانيا  حثيثة إلقناع الغربيني، وال س
وبريطانيا، مبعارضة العودة إلى االتفاق املبرم عام 
٢٠١٥ مع إيران حول برنامجها النووي.وأتاح اتفاق 
ــنطن،  ٢٠١٥ املبرم بني طهران و٦ قوى دولية (واش
باريس، لندن، موسكو، بكني، وبرلني) رفع عقوبات 
عن اجلمهورية اإلسالمية لقاء خفض أنشطتها 
ــهدت  ــلمية برنامجها.وش ــان س ــة وضم النووي
حماسة الدول األوروبية، خصوصا أملانيا وفرنسا 
وبريطانيا، إلحياء االتفاق النووي تراجعا في األيام 
ــبت  القليلة املاضية بعدما أثارت هذه الدول  الس
ــة طهران إحياء  ــكوكا جدية» في ني املاضي «ش
ــه وزارة اخلارجية  ــان وصفت ــي بي ــاق، وذلك ف التف

اإليرانية بأنه «غير بناء».
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االمربيولوجي
رائد عبداالله عباس

ــرط لألدوية  املف ــتخدام  اصبح االس
ــج  وبرام ــاً  خطط ــب  تتطل ــرة  ظاه
ــبة ال  ــا في ظل إصرار نس ملواجهته
ــى مطالبة  ــن املرضى عل بأس بها م
ــدد ممكن  ــف أكبر ع ــم بوص أطبائه
ــاداً منهم أنه كلما  ــن األدوية اعتق م
ــفاء. زاد صرف األدوية زادت فرص الش
ــدى املرضى  ــاد خاطئ ل ــاك اعتق هن
ــف عدداً  ــب الذي يص ــو أن الطبي وه
ــة هو طبيب  ــن أصناف األدوي أكبر م

ــي الوصف  ــون مقالً ف ــد ومن يك جي
ــواق  ــر غير جيد.هناك  في األس يعتب
ــكنات من  ــة من املس ــواع مختلف أن
ــاعدنا هذه  ــة، وتس ــة طبي دون وصف
ــكنة مثل باراسيتامول  األدوية املس
ــن  م ــص  التخل ــى  عل ــني  وايبوبروف
ــهل من عملنا  الصداع واآلالم، وتس
ــن لهذه األدوية  ــا اليومية لك وحياتن
ــرة أيضاً  ــة الكثي ــا العرضي نتائجه
فقد يكون تأثير هذه األدوية العرضي 
على الكليتني والكبد، باإلضافة إلى 
ــاكل في املعدة واألمعاء.  بعض املش
ــباب  االس ــن  م ــكنات  املس ــد  تع
ــلبا على   ــر س ــي تؤث ــيه الت الرئيس
القلب واألوعية الدموية مثل ارتفاع 
ــكتات الدماغية  ــدم والس ضغط ال
ــيولة والطفح  ــبة الس كما تزيد نس
ــي عضالت  ــام ف ــف ع ــدي, ضع اجلل
ــؤدي ايضا الى   ــام و ت ــم والعظ اجلس
ــوء الهضم.هذه  ــدرة وس األمعاء اخمل
ــا دون وصف  ــي يتم تناوله املواد  الت
ــف االالم الناجتة  ــب في تخفي الطبي
عن العدوى وااللتهابات التي تصيب 
ــس الوقت  ــا في نف ــم، ولكنه اجلس
ــرار صحية في  ــبب أض ــن أن تس ميك
ــا، فهنالك  ــة اإلفراط في تناوله حال

مثال  حمض أسيتيل ساليسيلك أو 
ــبرين من أقدم األدوية  ما يعرف باألس
املسكنة واملعروفة باسم األدوية غير 
لاللتهابات،  ــادة  املض ــتيرويدية  الس
ــف  ــي تخفي ــبرين ف ــاعد األس ويس
ــن أن  ــل ميك ــي املقاب ــن ف االالم، ولك

ــة  ــرة كاإلصاب ــارًا كثي ــبب  مض يس
ــدة في حالة تناوله لفترة  بنزيف املع
ــادات االلتهاب  ــا أن مض ــة كم طويل
ــبب  ــتيرويدية ميكن أن تس غير الس
ــكالت املعدة من عسر الهضم  مش
ــدة، وقد  ــيط إلى تقرحات املع البس

ــادات  ــر من مض ــاول الكثي ــؤدي تن ي
ــتيرويدية إلى تلف  االلتهاب غير الس
ــاء  ــي األطب ــا يوص ــا م الكلى.وغالبً
ــني  املعرض ــخاص  لألش ــبرين  باألس
لإلصابة بالنوبة القلبية أو السكتة 
ــن أن مينع جتلط  ــه ميك ــة ألن الدماغي

ــكتة  ــبب الس ــدم، ولكنه قد يس ال
الدماغية التي تنطوي على نزيف في 
ــبة لألطفال ميكن  الدماغ اما  بالنس
ــبرين في مشكلة  ــبب األس أن يتس
ــم  حياته ــدد  ته ــرة  خطي ــة  صحي
ــاغ والكبد، وهي  ــا تهاجم الدم ألنه
متالزمة راي (Reyes  syndrome).اما  
األسيتامينوفني من املسكنات التي 
ــف الطبيب،  ــا دون وص ــن تناوله ميك
وال يسبب األسيتامينوفني مشاكل 
ــبرين، ولكن  ــل األس ــدة مث ــي املع ف
اإلكثار من تناوله قد يسبب مشاكل 
صحية أخرى.هو األخطر من بني املواد 
املسكنة فطاملا يلتزم املريض بتناول 
ــا الطبيب أو  ــي يحدده ــات الت اجلرع
ــركة املنتجة فال خطر على من  الش
ــيما وان  ــكنات س ــاول هذه املس يتن
ــيتامول من  تناول ١٢ قرصاً من باراس
فئة ٥٠٠ ملغرام في يوم واحد، ميكن 
ــرار بالكبد. ومن  ــبب في أض أن يتس
ــة تتراوح  ــروف أن اجلرعة اليومي املع
ــة أقراص،  ــى ثالث ــرص واحد إل ــني ق ب
ــكنات أخرى مثل  ــد أقصى.مس كح
ــي  تنتم ــاك  وديكلوفين ــني  ايبوبروف
ــع  ــة م العامل ــات اآلالم  ــى مثبط إل
ــيكنازه (إنزميات  ــيكلو اوكس إنزمي س

األكسدة احللقية). هذا االنزمي يرسل 
إشارات إلى اجلهاز العصبي لتخفيف 
ــكنات معروفة، إذ  ــذه املس اآلالم له
ــاء  ــدة واألمع ــرر للمع ــبب بض تتس
الدقيقة، باإلضافة إلى صفائح الدم 
هذه التأثيرات تظهر عند أخذ جرعات 
ــكنات  كبيرة من هذا النوع من املس
ــا النوع  ــرة طويلة.ام ــا لفت أو أخذه
ــكنات هي اخملتلطة  الثالث من املس
ــا حتتوي على  ــي بها أن أقراصه ويعن
والكافايني,  واألسبرين  باراسيتامول 
ــبب اإلدمان  ــى منها أنها تس ويخش
ــاً، أن  ــل إيجابي أيض ــا عام ــن له لك
اجلرعات داخلها أقل من اجلرعات عند 
أخذ كل منها على حدة.لرمبا القهوة 
نفسها حتتوي على كمية كبيرة من 
ــى تخفيف  ــاعد عل ــني وتس الكافاي
ــد مرضي  ــا تعمل ض ــا أنه اآلالم كم
ــون وكذلك كمية املأخوذة  الباركنس
وطول املدة التي تأخذ بها املسكنات 
هما العامالن األساسيان في خطورة 
أو عدم خطورة تناول هذه املسكنات 
فتناول مسكن ملدة طويلة رمبا يكون 
ــي، ليجعل من اآلالم  له تأثير عكس
مزمنة، وال تنفع معها أي أنواع أخرى 

من املسكنات.
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االسباب
ــواع  األن ــع  ــن جمي ــات م النوب ــدث  حت
ــاط كهربائي غير طبيعي  ــبب نش بس
ــرع مرض غير  ــاغ. و يعد الص ــي الدم ف
ــد من آليات املرض  معد. ورغم أن العدي
ــؤدي إلى اإلصابة  ــية ميكن أن ت األساس
ــزال  ــرض ال ي ــبب امل ــإن س ــرع، ف بالص
ــن احلاالت  ــي حوالي ٥٠٪ م ــوالً ف مجه
على مستوى العالم. وتنقسم أسباب 
ــة: بنيوية  ــات التالي ــى الفئ ــرع إل الص
ــتقالبية ومناعية  ووراثية ومعدية واس
ومجهولة. ومن أمثلة ذلك ما يلي: أضرار 
ــبق  ــباب تس ــاغ الناجمة عن أس الدم
ــة بالوالدة  ــي الفترة احمليط ــوالدة أو ف ال
(مثل نقص األوكسجني أو الرضخ أثناء 
ــوزن عند امليالد)؛  ــوالدة أو انخفاض ال ال
والعيوب اخللقية أو االعتالالت الوراثية 
املصحوبة بتشوهات الدماغ؛ وإصابات 
ــكتات الدماغية  الرأس الوخيمة؛ والس

ــجني إلى  ــن تدفق األوكس ــدّ م التي حت
ــدوى التي تصيب  ــاغ؛ وحاالت الع الدم
الدماغ مثل التهاب السحايا أو التهاب 
ــات اجلينية؛  ــض املتالزم ــاغ ؛ وبع الدم

وأورام املخ.
انواع نوبات الصرع و اعراضها:

ــات بصفة عامة  ــف األطباء النوب يصنِّ
مة، بناءً على الطريقة  ــى بؤرية ومعمَّ إل

ــاغ غير  ــاط الدم ــا نش ــدأ به ــي يب الت
الطبيعي واملنطقة التي بدأ منها. كما 
ميكن تصنيف نوبات الصرع إلى نوبات 
ــم تُعرف طريقة  ــأ، إذا ل مجهولة املنش
بدء النوبة. في النوبات البؤرية ، تشارك 
ــن الدماغ في  ــق معينة م ــط مناط فق
ــارك فقط  مناطق  النوبة ، وبالتالي تش
ــبيل املثال ،  ــم. على س فردية من اجلس
في حالة حدوث نوبة بؤرية ، ميكن فقط 
ــن أن يرتعش. باإلضافة إلى ذلك ،  للجف
ــى نوبات  ــة إل ــات البؤري ــم النوب تنقس
ــراب الوعي وتلك غير  مصحوبة باضط
ــراب  الوعي. عادة ما  ــة باضط املصحوب
ــي ضبابياً ولوقت  يظهر اضطراب الوع
ــح للغاية  ــر واض ــو أمر غي ــر ، وه قصي
ــون  يك ال  ــث  بحي ــاء  للغرب ــبة  بالنس

ــادة. وكقاعدة عامة ،  ــا لهم ع ملحوظً
ــة. في النوبات  ــر املصابون النوب ال يتذك
املعممة ، يتأثر الدماغ بالكامل بالنوبة. 
إما من البداية أو انطالقاً من نوبة بؤرية. 
ــة كحالة غياب  ــر النوبات املعمم تظه
لفترة قصيرة ال ميكن فيها التحدث إلى 
الشخص املعني. عالوة على ذلك ، يتم 
احتساب نوبات الرمع العضلي ، والتي 
ــات مفاجئة  ــا ارتعاش ــر على أنه تظه
وقصيرة جملموعات العضالت بأكملها ، 
ــات معممة. تعد النوبات  على أنها نوب
التي تؤدي إلى تصلب اجلسم بالكامل 
ــمى الصرع الكبير ،  ــنج املس ثم التش

ا. نوبات معممة أيضً
العالج و الوقاية

ــات، وميكن  ــيطرة على النوب ميكن الس
ــل إلى  ــبة تص ــا نس ــص منه أن تتخل
ــل  ــرع بفض ــني بالص املُصاب ــن  ٧٠٪ م
ــب لألدوية املضادة  ــتعمال املناس االس
ــي التوقف  ــر ف ــن النظ ــات. وميك للنوب
ــادة للنوبات بعد  عن تناول األدوية املض
مرور عامني دون التعرض لنوبات وعقب 
مراعاة العوامل السريرية واالجتماعية 
ــبّبات  ــخصية ذات الصلة. واملس والش
ــر العادي  ــات والنمط غي املوثّقة للنوب
ــاغ هما أكثر  ــط كهربية الدم لتخطي
ــرار النوبات.  ــني ثابتني للتنبؤ بتك عامل
ــرع اجلراحي  ــي عالج الص يُنصح بتلق
ــات على  ــدل الفحوص ــا حينما ت غالبً
ــي منطقة  ــات يتركز ف ــدر النوب أن مص
ــرة ومحددة في الدماغ. فيما يأتي  صغي
ــاعد في  ــح التي قد تُس ــض النصائ بع
ــة الصرع:  ــر اإلصابة بنوب ــل خط تقلي
ــط كافٍ من النوم كل  احصل على قس
ــات التحكم اإلجهاد  ليلة. تعلم تقني
ــترخاء. جتنب اخملدرات والكحول.  واالس
ــة اخلاصة بك كما هو  خذ جميع األدوي
موصوف من قبل طبيبك. جتنب األضواء 

الساطعة واحملفزات البصرية األخرى.
* دكتوراه احياء مجهرية طبية

وكاالت / البينة اجلديدة
ــعودية امس  أعلنت النيابة العامة الس
ــال  ــارات ري ــة  ملي ــادرة أربع ــني مص االثن
ــي  ــم عصاب ــا لتنظي ــجن ٢٥ عام والس
متكون من خمسة أشخاص، في قضية 
ــعودية  ــل أموال .وأفادت صحف س غس
ــة أن «حتقيقات  ــة العام ــن النياب نقال ع
ــة انتهت إلى  ــم االقتصادي ــة اجلرائ نياب
ــم عصابي مكون  ــه االتهام لتنظي توجي
ــعودي وخمسة وافدين من  من مواطن س

ــيات عربية بتهمة غسل األموال».  جنس
ــذ  ــعودية من ــلطات الس ــت الس وأطلق
ــد محمد  ــادة ولي العه ــام ٢٠١٧ ،بقي ع
ــة ملكافحة  ــة ضخم ــلمان، حمل بن س
 ،٢٠١٧ ــي  الثان ــرين  تش ــاد.وفي  الفس
ــان اململكة ورجال  احتجز املئات من أعي
ــون الفاخر  ــي فندق ريتز كارلت األعمال ف
ــاد.وأعلنت  ــى الفس ــار حملة عل في إط
ــاز ٢٩٨  ــي آذار ٢٠٢٠ احتج ــعودية ف الس
من املسؤولني احلكوميني، بينهم ضباط 

باجليش والشرطة وقضاة، بتُهم تتضمن 
ــتغالل النفوذ وتبديد املال  ــوة واس الرش
العام.وتناقلت وسائل اإلعالم احمللية في 
ــاري، تقارير  ــن العام اجل ــون الثاني م كان
تفيد بصدور أحكام بالسجن والغرامات 
ــوال. ــيل األم ــني بغس ــن املدان ــدد م لع
ــراءات  ــفت إج ــال، كش ــي قضية احل وف
ــتخراج  ــعودي باس ــام س ــق قي التحقي
سجالت جتارية لعدد من الكيانات وفتح 
ــات  ــليم الكيان ــة وتس ــابات بنكي حس

ــن بدورهم  ــني، الذي ــابات للمقيم واحلس
ــة ضخمة  ــراء عمليات مالي ــوا بإج قام
«إيداعات مالية وحتويلها للخارج».وصدر 
ــب إليهم،  احلكم املتضمن إثبات ما نس
ــة لألموال  ــادرة قيمة مماثل ــم مبص واحلك
ــادرة متحصالت  ــارج، ومص ــة للخ احملول
اجلرمية من أموال محجوزة في احلسابات 
البنكية وعقارات جتارية، وغرامات مالية 
ــجن مدة  ــون ريال، والس ــت ٢٠٠ ملي بلغ
ــعودي ومنعه  ــن الس ــوام للمواط ١٠ أع

ــجنه.كما  ــفر مدة مماثلة ملدة س من الس
ــجن الوافدين، الذين لم تكشف  تقرر س
ــياتهم،  فترات  النيابة العامة عن جنس
ــت  ٢٥ عاما، وإبعادهم عن البالد بعد  بلغ
ــوز املاضي  ــاء محكومياتهم.وفي مت قض
أدانت النيابة العامة السعودية مواطنة 
ــيل  ــريكا لهما بقضية غس وزوجها وش
ــعودي،  ــة ٦٣ مليون ريال س ــوال بقيم أم
ــجنهم ١٢  ــدرت حكما ابتدائيا بس وأص
عاما وتغرميهم بـ٥٠ مليون ريال سعودي.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــح تونس  ــى من ــة عل ــة الياباني ــت احلكوم  وافق
متويال بقيمة ١٠٠ مليون دوالر (حوالي ٣٢١ مليون 
دينار)، وذلك في إطار مشروع االستجابة الطارئة 
ــة كورونا في  ــن جائح ــة م ــة االجتماعي للحماي
تونس.وأفاد املنسق اإلعالمي ملؤمتر طوكيو الدولي 
ــة اإلفريقية تيكاد ٨، محمد  الثامن حول التنمي
ــؤون اخلارجية الياباني  ــي، أن وزير الش الطرابلس
ــراء حكومته  ــف عن إج ــيما كش ــي يوش هياش
ــي  ــة، بنظيره التونس ــاء جمعه اجلمع عقب لق
عثمان اجلرندي.وتستقبل تونس على مدى يومني 
ــترك في تنظيمه اليابان  مؤمتر تيكاد ٨ الذي تش
ومفوضية االحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة وبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدولي.وترأست تونس 
ــراف الرئيس التونسي قيس سعيد اجللسة  بإش

األولى في اليوم االفتتاحي السبت املاضي، والتي 
ــد االقتصادي. ــة البع ــت مخصصة ملناقش كان
ــيدا في  ــد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيش وأك
افتتاح الندوة أن بالده ستقوم باستثمارات عامة 
ــار دوالر  على  ــي إفريقيا بقيمة ٣٠ ملي وخاصة ف
مدى األعوام الثالثة املقبلة لدفع عجلة التنمية 
في القارة.وقال الطرابلسي لوكالة تونس إفريقيا 
ــان وقعتا بهذه  ــمية إن تونس والياب لألنباء الرس
ــدف األولى إلى  ــراكة ته ــي ش ــبة اتفاقيت املناس
ــني الطرفني، من  ــي واملالي ب ــز التعاون الفن تعزي
ــاعدة الفنية والقيام  خالل تقدمي اإلحاطة واملس
ــاريع  ــتثمارات نوعية ومتويل مش ــات واس بدراس
ــية  تنموية وبرامج اإلصالحات احلكومية التونس
في ميادين مختلفة يحددها الطرفان».وأضاف أن 
ــتعمل على  الوكالة اليابانية للتعاون الدولي س

ــيني  ــج التدريبات للمواطنني التونس توفير برام
ــى تونس  ــني وبعثات إل ــراء حكومي ــال خب وإرس
ملتابعة اجناز املشاريع املتفق عليها بني الطرفني.
ــة على  ــذه االتفاقي ــى ه ــتعمل مبقتض ــا س كم
ــدات الالزمة في  ــزات واآلالت واملع ــر التجهي توفي
ــني احلكومتني  ــا ب ــق عليه ــاريع املتف ــار املش إط
ــرة، إضافة  ــروض ميسّ ــار هبة أو ق ــواء في إط س
ــاون الفني. ــن التع ــكال أخرى م ــر أش ــى توفي إل
ــن جهتها على  ــتعمل م ــار إلى أن تونس س وأش
تسهيل مهمة مكتب الوكالة اليابانية للتعاون 
ــني اليابانيني  ــراء احلكومي ــس واخلب ــي بتون الدول
ــهيل اإلجراءات  املوفدين إلى تونس من خالل تس
ــاءات، مع األخذ في االعتبار  ومنح امتيازات وإعف
ــريعات التونسية.وتعيش تونس  القوانني والتش
ــنوات وضعا ماليا واقتصاديا صعبا حيث  منذ س

ــام العمالت  ــة الوطنية الدينار أم ــارت العمل انه
ــي البالد من العملة  األجنبية وانخفض احتياط
ــع  ــم وتراج ــبة التضخ ــت نس ــة وارتفع الصعب
معدل النمو.وتبعا للظروف االقتصادية الصعبة 
تفاقمت نسبة البطالة وأغلقت عديد املؤسسات 
ــة  االقتصادية أبوابها وارتفعت تكاليف املعيش
ــا اجتماعيا كبيرا.وتتعلق  األمر الذي ولّد احتقان
اتفاقية التعاون الثانية بانضمام تونس للمبادرة 
ــن االنبعاثات  ــة التخفيف م ــول آلي ــة ح الياباني
ــة باريس للمناخ. ــل ٦ من اتفاقي ــي إطار الفص ف

ــر تقنيات  ــهيل نش ــذه اآللية إلى تس ــدف ه وته
ــون واملنتجات وخدمات النظم والبنى  إزالة الكرب
ــذ إجراءات  ــدة باإلضافة إلى تنفي ــة الرائ التحتي
التخفيف واملساهمة في خفض انبعاثات غازات 

االحتباس احلراري وإزالتها من تونس.
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ــبِّب  ــيطرة عليه. ميكن أن تُس ــي مفاجئ في الدماغ ال ميكن الس ــة هي اضطراب كهربائ ــة الصرعي النوب
ــرع بصفة عامة  ــتويات الوعي. والص ــاعر، وكذلك في مس ــلوك أو احلركة أو املش رات في الس ــة تغيُّ النوب
ــبب معروف.  ــل وال يحفز تلك النوبات س ــاعة على األق ــني أو أكثر يفصل بينها ٢٤ س ــرض لنوبت ــو التع ه
ا نوبة من احلركة الالإرادية وفقدان الوعي  ــائع هو أن مرض الصرع يُسبب دائمً وبالرغم من أن االعتقاد الش
ا. إن احلاالت التي تظهر فيها العالمات املعروفة  ــة جدً ــرض الصرع في احلقيقة يظهر بصور متنوع إال أن م
ــاذة،  ــية زائدة وتصرفات ش ــيس غريبة وحساس ــة الصرعيّة تكون على األغلب ضمنية تثير أحاس بالنوب
ــدة ما عندما تصيبهم النوبة بينما يعاني آخرون من  ــض املصابني مبرض الصرع يحدقون في الفضاء مل بع

اختالجات وتشنجات حادة. 
* د. نزار علي شريف

وكاالت / البينة اجلديدة
ــرق  ــن أن منطقة الش ــة حديثة م ــة مناخي رت دراس ــذّ  ح
ــدل العاملي، ما  ــني أكثر من املع ــط تزداد احتراراً مرت األوس
ــعوبها واقتصاداتها.وتغطي  قد يحمل آثاراً مدمرة على ش
الدراسة املنطقة املمتدة من اليونان إلى مصر، مروراً بلبنان 
ــارات العربية  ــت واإلم ــراق والبحرين والكوي ــوريا والع وس
ــر من ٤٠٠ مليون  ــدة وإيران.وبنتيجة ذلك، يواجه أكث املتح
ــخص في املنطقة خطر التعرض ملوجات احلر الشديدة،  ش
ــتويات سطح البحر،  واجلفاف لفترات طويلة، وارتفاع مس
بحسب الدراسة التي ساهم فيها عدد كبير من الباحثني 
ــر األمم املتحدة  ــن مؤمت ــهرين م ــا قبل ش ــرت نتائجه ونُش
ــة  ــتضيفه مصر.وبيّنت الدراس للمناخ (كوب٢٧) الذي تس
ــكل عقد في  ــا ٠,٤٥ درجة مئوية ل ــطة قدره ــادة متوس زي
منطقة الشرق األوسط واحلوض الشرقي للبحر املتوسط 
ــي ١٩٨١ و٢٠١٩، عندما  معت بني عام ــاءً على بيانات جُ ، بن
ــة ٠,٢٧ درجة لكل عقد.وحتذر  ــط الزيادة العاملي كان متوس
الدراسة من أنه في ظل غياب تغييرات فورية، فمن املتوقع 
ــع معدل حرارة املنطقة مبقدار خمس درجات مئوية  أن يرتف
ــاوز «العتبات احلرجة  ــول نهاية القرن، وهو ما قد يتج بحل
للتكيف البشري» في بعض البلدان.ويقول يوس ليليفيلد، 
ــد قبرص»  ــاء و»معه ــك للكيمي ــس بالن ــد ماك ــن معه م
ــاهما في الدراسة، إن  (Cyprus Institute)، وهما كيانان س
السكان «سيواجهون حتديات صحية ومعيشة كبيرة، مبا 
في ذلك اجملتمعات احملرومة، وكبار السن والنساء احلوامل».

ــة إلى أن منطقة الشرق األوسط لن تعاني  وتشير الدراس
بشدة من تغير املناخ فحسب، بل ستكون أيضاً مساهماً 
رئيسياً في حدوثه. وتوضح النتائج أن هذه املنطقة الغنية 
ــية  ــد املصادر الرئيس ــح قريباً أح ــن أن تصب ــط ميك بالنف
النبعاثات غازات الدفيئة، لتتفوق تالياً على االحتاد األوروبي 
في غضون بضع سنوات.ويضيف ليليفيلد «مبا أن تداعيات 
ــإن التعاون الوثيق بني البلدان  تغير املناخ تتجاوز احلدود، ف
ــار الضارة لهذه الظاهرة». املعنية ضروري للتعامل مع اآلث

ويحذر جورج زيتيس، وهو أحد معدي الدراسة، من أن توسع 
ــطح البحر «سيؤديان  ــتوى س املناطق اجلافة وارتفاع مس

إلى تغيرات كبيرة في املناطق الساحلية والزراعة».

وكاالت / البينة اجلديدة
ــت والتكنولوجيا  ــات اإلنترن ــركة خدم ــت غوغل (ش أعلن
األمريكية) عن إضافة مجموعة جديدة من اخلصائص إلى 
ــة أندرويد.وأفادت غوغل أن  ــغيل الهواتف الذكي نظام تش
ــاعدة املستخدمني  ــأن هذه اخلصائص اجلديدة مس من ش
ــد، مع حتذير  ــف واحد في وقت واح ــتراك في مل على االش
ــن األصوات  ــن الصمم م ــون م ــن يعان ــتخدمني الذي املس
ــاهدة ملفات الفيديو عبر  ــتراك في مش التحذيرية واالش
ــدة تهدف إلى  ــت أن اخلصائص اجلدي ــع يوتيوب.وأضاف موق
ــتغل  ــتخدمي الهواتف التي تش ــني جودة حياة مس حتس
ــة.وميكن  ــن الفئات الهش ــدى العديد م ــد ل ــام أندروي بنظ
ــاركة  ــن خاصية املش ــتفادة م ــتخدمي أندرويد االس ملس
ــورة فورية  ــات بص ــال امللف ــير) إلرس ــر باي ش ــة (ني القريب
ــتركة في  ــن األجهزة األخرى املش ــرة إلى العديد م ومباش
ــاب في وقت واحد، على أن يتسلم املستخدم  نفس احلس
امللف حتى لو كان اجلهاز مغلقا .وتضم اخلصائص اجلديدة 
ــتخدمني الصم  ــات لتحذير املس ــك خاصية التنبيه كذل
ــد صدور  ــمع عن ــكالت في الس ــون من مش ــن يعان أو الذي
حتذيرات صوتية معينة مثل إنذار احلريق، أو تسرب املياه في 
ــع متكني هذه الفئة من  ــكان، أو وجود قرع على الباب، م امل
املستخدمني من إضافة املزيد من املواقف والتنبيهات التي 

يرغبون فيها وذلك عند حدوثها عبر خاصية التنبيهات.
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جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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اوالً : دعوني اكاشفكم واصارحكم بأنني مهما اجتهدت 
وكابدتُ النتقاء الكلمات واالتيان بالعبارات والشقاءُ في 
ــبة العظيمة  صياغتها من خالل جمل تُليق بهذه املناس
ــة ان كلماتي حيرى  ــا حقها واجدُ صراح ــي لن اوفه فإنن
ــون من تكتب عنهُ  ــيما عندما يك ويخونني التعبير الس
قد عجزت عن توصيف بطوالته ومآثره واستشهاده اقالمُ 
ــفة والعلماء ورجال الدين  عمالقة الفكر واالدب والفالس
ــا .. انهُ االمام  ــارق االرض ومغاربه ــتى مش ــوار في ش والث
ــالم ) الذي  ــن ابي طالب (عليهما الس ــني بن علي ب احلُس
ــعائر اربعينيته حيثُ استُشهد هو  نعيشُ هذه االيام ش
وعياله وصحبه االبرار في العاشر من شهر محرم احلرام 
ــنة (٦١)هجرية والذي يوافق  في واقعة الطف بكربالء س
ــمي ذلك اليوم بـ(عاشوراء) ..في  العام (٦٨٠) ميالدية وسُ
هذه ملناسبة ال اريدُ تكرار او اجترار ما كتبتهُ عبر عشرات 
االعمدة الصحفية املنشورة في جريدة «البينة اجلديدة» 
وفي هذه الزاوية حتديداً بخصوص ذات املناسبة بأنني اكون 
كمن (يُعيد ويصقل ) .. هذه املرة اطرحُ حزمة من تساؤالت 
ــخصي بل  ــرة تدور ليس في ذهني على الصعيد الش حائ
في اذهان ماليني من الناس ,ايّاً كانت دياناتهم وقومياتهم 
ــم ومعتقداتهم الفكرية واجتاهاتهم  ومذاهبهم ولغاته
ــة  العلمي او  ــة  التعليمي ــتوياتهم  ومس ــية  السياس
ــئلة هي انهُ  ــم للحياة ولعل واحدا من تلك االس ونظرته
ــاة كربالء ورغم تعاقب  ــم مرور (١٣٨٣) عاماً على مأس رغ
ــدول ومحاوالت التهميش  العصور واالنظمة واحلكام وال
ــه  ــني ولثورت س ــق للحُ ــري اال ان العش ــب القس والتغيي
ــاء ذكراهُ احلزينة  ــل يتجذر في النفوس واحي ومنهجه ظ
ــت «االنتفاضة  ــغاف القلوب وظل ــداً ما بني ش ــل متق ظ
ــينية» مشعالً يُنير الطريق  احلسينية « او « الثورة احلس
كما يتوهج الكوكب الدرّي في الليل البهيم .. رغم مرور 
(١٣٨٣) عاماً ظل احلُسني (ع) ملهماً لكل الثائرين واالحرار 
ــوق لالنعتاق من اصفاد  ــائرين على طريق احلرية والت الس
ــام الرق ورفض العيش  ــة والقهر، والتحرّر من نظ العبودي
ــرور (١٣٨٣) عاماً ظلت كربالء  ــوان وذل وركوع .. رغم م به
ــة ومهمازاً لكل االحرار  ــة الثورات في العالم قاطب ايقون
ــعوبهم من  ــام وتخليص ش ــى ركل االصن ــني ال املتطلّع
ــوع والقهر .. ظل االمام  ــتعباد واخلن اوغاد االحتالل واالس
ــني (ع) وثورته املبهرة حاضرة في ضمير كل انسان  احلُس
راً  حي سواء أكان ثائراً ام فيلسوفاً ام عاملاً ام اديباً ام متنوّ
ــتلهام مبادئ  اذاً ام غنياً، فما احوجنا اليوم الس ــحّ ام ش
عاشا في كل  الثورة احلُسينية وجتسيدها سلوكاً واقعا مُ
ــوف تنهار الكثير من  تفاصيل حياتنا اليومية عندها س
االغالل واجلدران واالصنام وحيتان الفساد وأكلة السحت 
ــرعة لرؤية  ــوف يُزاح الركام وتُفتح االبواب مش احلرام وس
ــتقبله املنشود وسأبقى أردد انشودتي : في  العراقي ملس
وطن فيه احلُسني ينبغي ان يكون اهلهُ ثوار وأحرار ودولته 

مهابة وشامخة وال فقر فيه وال فساد !!.

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي
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ــد اضاف بعض  ــائدة» و «القيم القائدة». وق ــم الس ــم هي «القي    القي
ــي  ــاء نوعني اخرين هما «القيم اخلالدة» و «القيم البائدة». وتش االصدق
ــرح والبيان. وقد نظرت  هذه العناوين مبعانيها مما ال حاجة معه الى الش
ــروعيتها الدينية،  ــض النظر عن اجلدل حول مش ــى زيارة االربعني، بغ ال
ــي اجملتمع  ــني من القيم ف ــف عن نوع ــتبطن و تكش ــدت انها تس فوج
ــائدة والقيم اخلالدة. القيم السائدة هي االميان  العراقي هما القيم الس
باالمام احلسني بوصفه ثائرا على منط معني من احلكم اريد له ان يسود 
ــف انه ساد بعد الثورة، وما زال سائدا الى  في اجملتمع االسالمي. واملؤس
ــع العراقي. فاالمام  ــالمية ومنها اجملتم ــوم في بعض اجملتمعات االس الي
ــه، وضمنا ثار  نْ ليس مؤهال ل ــل مَ ــار على تولي احلكم من قب ــني ث احلس
ــالمية، ومنها  ــى التوريث في احلكم. وما زالت بعض اجملتمعات االس عل
ــذا تولى احلكم في العراق من  ــع العراقي تقبل هذين االمرين. وله اجملتم
ليس مؤهال للحكم، وتولى الزعامة اشخاص بالوراثة. ما يعني ان هناك 
ــائدة  والقيم القائدة في موضوع االمام احلسني.  تزاحما بني القيم الس
وبسبب التشوش في الفهم السائد ملوضوع القيم في اجملتمع العراقي 
ــائدة ويضعف دور القيم القائدة.  ــان هذا التزاحم مييل الى القيم الس ف
ــبة فيمن يتولى  ــروط املناس تتمثل القيم القائدة هنا بضرورة توفر الش
ــول هاتان القيمتان  ــة، و رفض التوريث فيهما. ولم تتح ــم والزعام احلك
ــي رغم التفاعل الكبير لهذا  ــائدة في وجدان اجملتمع العراق الى قيم س

اجملتمع مع ذكرى الثورة احلسينية. 
ــاك به  ــط ايجابي ميكن االمس ــم تعقيدها، خي ــألة، رغ ــذه املس في ه

لالنطالق منه وبه الى مشروع النهضة في اجملتمع العراقي. 
ــهيد  ــالمي الكبير االمام الش ــا حتدث املفكر االس ــل حوالي ٦٠ عام قب
ــي اجملتمع العراقي،  ــروع النهضة ف ــيد محمد باقر الصدر عن مش الس
ب حضاري». وهو املصطلح الذي  وقال ان هذا املشروع بحاجة الى «مركّ

تبنيتُه  في بناء مفهوم الدولة احلضارية احلديثة. 
 ومما كتبه الصدر في مقدمة الطبعة الثانية لكتابه الشهير «اقتصادنا» 
قوله:»ان حاجة التنمية االقتصادية الى منهج اقتصادي ليست مجرد 
ــب»… ــة الى اطار من اطر التنظيم االجتماعي تتبناه الدولة فحس حاج

ــة االقتصادية واملعركة ضد التخلف ان تؤدي دورها  .»بل ال ميكن للتنمي
ــتطيع ان يدمج االمة ضمنه وقامت  ــبت اطارا يس املطلوب اال اذا اكتس
ــي الجناح اي  ــرط اساس ــل معها. فحركة االمة ش ــاس يتفاع على اس
ــاملة صد التخلف»…»فحني نريد ان نختار منهجا  تنمية واي معركة ش
او اطارا عاما للتنمية االقتصادية داخل العالم االسالمي يجب ان ناخذ 
ــي ضوئها عن مركب حضاري قادر على  ــا ونفتش ف هذه احلقيقة اساس
حتريك االمة وتعبئة كل قواها وطاقاتها للمعركة ضد التخلف والبد ان 
ــاب مشاعر االمة ونفسيتها وتاريخها وتعقيداتها  ندخل في هذا احلس
ــة وتركيبها  ــروف املوضوعية لالم ــد ان نلحظ بدقة الظ ــة» «الب اخملتلف

النفسي والتاريخي». 
ــارة االربعني، تعني  ــدر تعلق االمر بزي ــرات عمليا، بق ــة هذه الفق وترجم
ــع، اي القيم احملركة له،  ــائدة في اجملتم ــذ بنظر االعتبار القيم الس االخ
ــني، وتوظيفها الحداث حركة  ــل القيم التي متثلها ثورة االمام احلس مث
مجتمعية صوب القيم القائدة. وبعبارة اخرى جعل حب االمام احلسني 
والتعلق به دافعا ومحركا نحو اهداف النهضة احلضارية واملعركة ضد 
التخلف. وهذه مهمة ميكن ان تقوم بها النخبة الواعية في اجملتمع التي 
تشخص في ان معا القيم السائدة التي ميكن توظيفها والقيم القائدة 
التي يراد التحرك نحوها وجعلها في النتيجة هي احملرّك للمجتمع، اي 
ــائدة في اجملتمع. وهذا ينطبق على كل  حتويل القيم القائدة الى قيم س

القيم السائدة االيجابية في اجملتمع العراقي.

محمد عبد الجبار الشبوط

رأي
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جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

* رئيس التحرير التنفيذي

 النجف االشرف
 فالح هادي العرداوي 

ــد ان محافظتي النجف  ال يخفى على اح
ــن  ــالن م ــة تط ــالء املقدس ــرف وكرب االش
ــى منخفض كبير و من  ــة الغربية عل اجله
ــض بحر  ــمى منخف ــف يس ــب النج جان
ــه  ــر بطبيعت ــذا البح ــون ه ــف ، وك النج
ــكل متميز  ــا اثاره بش ــة نحت عليه حاف
ــليط الضوء على هذه االثار  وجميل ولتس
ــرف عليها  ــة ، والتع ــة التاريخي الطبيعي
ــا صاحبتها من اثار  ــن بداية التكوين وم م
ــا  ــنني  ،،    إلتقين ــذ االف الس ــر من البش
ــني  ــاري حتس ــث واملهندس االستش الباح
ــارة ،    تولدعام ١٩٥١ ، تخرج في كلية  عم
الهندسة جامعة بغداد عام ١٩٧٤– ١٩٧٥  
ــني العراقيني ،له  ــو نقابة الصحفي و عض

العديد
 من احملاضرات في النجف وخارجها ..

ــف ومتى  ــن كي ــا اوال ع ــألناه ان يحدثن س
تكونت الطارات؟

ــن  التكوي ــع  ــنني و م ــذ االف الس _  من
اجليولوجي ملنخفض بحر النجف تكونت 
هذه الطارات وتعتبر اثارا طبيعية ومتتد من 
ــرف وبالتحديد  جنوب مدينة النجف االش
ــى محافظة  ــماالً ال ــن قضاء املناذرة  ش م
ــذه املنطقة من  ــة متيزت ه كربالء املقدس
ــط بهذا الشكل اجليولوجي  الفرات األوس
ــتاذ عمارة حديثة قائالً : وهذه  ، وتابع االس

االثار اذا مر بها رمز او شخصية تاريخية او 
ــا حدث معني تصبح اثارا وتراثا.  حدث فيه
ــن احلكيم  ــر عمارة : عن الدكتور حس وذك
عند زيارته الى اجلزائر لالطالع على االماكن 
ــن االماكن  ــة ومن ضم ــة والتراثي التاريخي
ــد كان من    ــد الوفود وق ــا مع اح ــي زاره الت
ــارة زقاق  ــور احلكيم هو زي ضمنهم الدكت
ــتغرب  ضيق ينتهي الى البحر وحينها اس
ــد اجلزائري  ــائلني الوف ــد ، س ــاء الوف اعض
ــذا الزقاق ، قالو لهم من  املرافق لهم ما ه
ــيون خالل احتالل  هنا دخل اجلنود الفرنس
ــة   ــة اجلزائري ــا احلكوم ــر   فإعتبرته اجلزائ
ــري ،  ــداث واثر بش ــبب وقوع اح ــارا بس اث
فاحتسبت اثارا وتراثا انسانيا فكيف هذه 
املنطقة ،، الطارات ،، مر بها االمام علي بن 
ــالم) ومر فيها ركب االمام  ابي طالب ( الس
ــالم) وقوله (اني رأيت  ــني (عليه الس احلس

ــني النواويس  ــوش الفلوات ب تقطعني وح
وكربالء ) النواويس هي الطارات 

ومرت فيها اقوام كثيرة وفي عام ١٩٧٢ متت 
ــة للكهوف والطارات في  زيارة بعثة ياباني
ــاء احليدرية  ــة الواقعة مقابل قض املنطق
فوجدوا داخل تلك الكهوف كتابات قدمية 

واثار القوام سكنوها .. 
* هل يسمح قانونياً ان يتم التجاوز او هدم 
ــدث فيها االن من قبل  ــك اآلثار مثلما ح تل
هيئة استثمار واعطائها مشاريع سياحية 
وسكنية وايضا جتاوزات املواطنني عليها .

ــراءة التاريخية  ــب الق _ هذه االثار وحس
ــا واالحداث التي مرت بها جتعلها مزيج  له
ــمح  ــري وال يس من اثار وتراث طبيعي وبش
ــكال ،  ــكل من االش التجاوز عليها بأي ش
ــار التي تعد  نادرة الوجود  وخاصة هذه االث

في هذه املنطقة ويجب احلفاظ عليها  .
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البينة الجديدة / متابعة 

ــعد  ــن الفنان املغربي س أعل
ــص  ــه القف ــن دخول ــرد ع اجمل
ــابة  ــه من ش ــي وزواج الذهب
ــوة  خط ــي  ف ــة،  غيث ــى  تدع

شكلت مفاجأة جلمهوره.
ــي «تويتر»،  ــابه ف وعلى حس

ــن  ع ــرد  اجمل ــعد  س ــف  كش
ــم العروس، حيث  زواجه واس
ــن القرآن  ــدأ تغريدته بآية م ب
اهللا  ــم  «بس ــال:  قائ ــرمي،  الك
ــم.. ومن آياته  ــن الرحي الرحم
ــكم  ــق لكم من أنفس أن خل
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 
ــة إن في  ــودة ورحم بينكم م

ذلك آليات لقوم يتفكرون».

ــع اجملرد: «وبقوله عز وجل  وتاب
أطلب من اهللا أن يجعل زواجي 
ــارك  ــة، وأن يب ــوة مبارك خط
ــة  ــة غيث ــه وللمصون ــي في ل
ــة والذرية الصاحلة.. بالرفاهي

إنه على كل شيء قدير».

البينة الجديدة / متابعة 

جنت الفنانة العراقية رحمة رياض 
ــم اندلع في منزلها  من حريق ضخ
ــو  فيدي ــع  مقط ــرت  ونش ــر  بقط
ــمي  ــابها الرس ــرار عبر حس لالض
ــتوري  س ــر  وعب ــتغرام  إنس ــى  عل
إنستغرام اخلاص بها نشرت رحمة 
رياض فيديو كشفت فيه عن حريق 

ضخم اندلع في منزلها وقالت:
ــاهللا.. قدر اهللا  ــول وال قوة إال ب ”ال ح
ــاء فعل اليوم عندي بالبيت  وما ش
ــداهللا اجتي  ــر صار حريق احلم بقط
ــى اخليمة وصالة البيت دفع اهللا  عل
ما كان اعظم احلمداهللا باحلديد وال 
ــة العراقية  ــر“. أثارت الفنان بالبش
ــاض قبل حفلها  ــابة رحمة ري الش
ــاج، ضجةً كبيرةً  في مهرجان قرط
ــل االجتماعي،  ــع التواص عبر مواق
ــل،  التّفاصي ــي  ف ــا.  انهياره ــد  بع
جمهور كبير حضر الليلة العراقية 
ــيف نبيل و رحمة  ــي أحيوها س الت
رياض ضمن مهرجان قرطاج الدولي 
ــني  ــة و اخلمس ــي دورته السادس ف

ــادس من أغسطس ٢٠٢٢.  في الس
ــذه الليلة كانت  رحمة رياض في ه
ــث ارتدت  ــص، حي ــرات القص كأمي
عا و تسريحة  ــتانا أبيض مرصّ فس
ــم. و وقوفها  ــاج ناع ــة و مكي أنيق
ــام اجلمهور  ــرح و أم على هذا املس
ــوؤلية كبيرة  ل مس التونسي شكّ

لها.
ــا قبل هذا  ــدث معه ــن ماذا ح ولك
ــف  ــعر بضي ــا تش ــل وجعله احلف

تنفس !

البينة الجديدة / متابعة 
ــة األنواء اجلوية،  أعلنت هيئ
ــة  ــن حال ــني، ع ــس االثن ام
ــالد لأليام  ــي الب ــس ف الطق
ــت  توقع ــا  فيم ــة،  املقبل
ــن  ــدءاً م ــار ب ــداً للغب تصاع
اليوم.   وذكر بيان للهيئة، إن 
ــطى  «طقس املنطقة الوس
ــو، بدرجات  لهذا اليوم صح

ــوم أمس،  ــة لي ــرارة مقارب ح
ــة  غربي ــمالية  ش ــاح  الري
خفيفة إلى معتدلة السرعة 
( ٢٠-١٠) کم/س، مدى الرؤية 
ــا «املنطقة  (٨-١٠) كم».  أم
الشمالية: فالطقس صحو، 
ــرارة مقاربة  ــات احل ــع درج م
ليوم أمس، والرياح شمالية 
ــة خفيفة إلى معتدلة  غربي

ــرعة ( ٢٠-١٠) کم/س  الس
 (٨-١٠) ــة  الرؤي ــدى  م  ،
كم».   واملنطقة اجلنوبية، 
ــس  «الطق ــا  فيه ــون  يك
ــرارة  ــات احل ــو، بدرج صح
الرياح  مقاربة ليوم أمس، 
معتدلة  غربية  ــمالية  ش
السرعة (٢٠-٣٠) كم/س ، 

مدى الرؤية (٦-٨) كم».  
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