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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 

ــاء العملية األمنية التي انطلقت فجر امس في  ــبت، انته أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس الس
ــيرةً إلى القبض على ثالثة أشخاص بتهمة حيازة  ــرقي بغداد، مش ــينية املعامل ش منطقة حس
أسلحة متوسطة وعجالت غير قانونية، وضبط رشاشتني متوسطة و١٢١ بندقية و١٧ مسدساً 
ــرعت قوات أمنية  ــاعة الرابعة فجر امس، ش ــت اخللية ، إنه في متام الس ــزن بندقية.وقال و٧٠ مخ
ــتركة لتنفيذ عملية أمنية وتفتيش في منطقة حسينية املعامل، وانتهت العملية في متام  مش
ــابعة من صباح اليوم بعد أن أكملت القطعات واجبها بدون حادث وانسحبت إلى  ــاعة الس الس
ــخاص بتهمة حيازة أسلحة  ــفرت عن القبض على ٣ أش ــكراتها.وأضافت، أن العملية أس معس
ــطة ( bkc..RBK)، و١٢١ بندقية و١٧  ــتني متوس ــة، وضبط رشاش ــطة وعجالت غير قانوني متوس
ــاً ٨٨ رمانات يدوية و٣ اجهزة اتصال موترال و٧٠ مخزن بندقية وأعتدة مختلفة، فضال عن  مسدس
ــتخدم لتفجير العبوات، كما ضبط جتهيزات ( دروع جعب صدرية مختلفة ناظور )  ١١ هاتفاً يس
ــارت اخللية إلى أن القوات األمنية ستستمر في تنفيد مهامها  و عجلتني دون مستمسكات.وأش
وفرض األمن وانفاذ القانون في جميع املناطق حلماية املواطنني ومكافحة أي حتدٍ أو تهديد لسلطة 

القانون.وكانت (البينة اجلديدة) قد اشارات في عدد سابق الى هذه العملية االمنية الواسعة.

بغداد /

األحد

إعـــــــــــــالن

ــب االحمر  ــن الصلي ــة ع ــي بالنياب ــر العراق ــالل االحم ــة اله ــن جمعي تعل
ــتلزمات الطبية الخاصة  ــراء اِّـعدات واِّـس النرويجي عن اجراء مناقصة لش
ــب الجدول والشروط التي يمكن الحصول عليها  بـ   (COVID-19) وحس
ــي َّـ بغداد،اِّـنصور، وان اخر  ــالل االحمر العراق ــن مقر عام جمعية اله م
ــوم الثالثاء ١٥  ــاعة الثانية بعد الظهر من ي ــول العطاءات الس ــد لقب موع
ــركات واِّـكاتب  ــني من الش ــي العطاءات اِّـؤهل ــى مقدم ــول ٢٠٢٠ عل ايل
اِّـختصة بتجارة وتجهيز اِّـواد اِّـطلوبة تقديم عطائهم داخل ظرف مختوم 
ــة َّـ اِّـنصور ويهمل اي  ــاءات َّـ مقر عام الجمعي ــودع َّـ صندوق العط ي
ــى الرقم  ــاء االتصال عل ــار الرج ــروط، لالستفس ــتوف للش عطاء غري مس
ــؤولية قانونية او مالية  ــل الجمعية اي مس ٠٧٧٠٨٧٠٣٨٤٨ وال تتحم
ــل الصليب  ــركة والدفع من قب ــون اختيار الش ــدات ويك ــن اجراء التعاق ع
ــي لديكم الن  ــرض مالي وتقن ــاء تقديم افضل ع ــي. الرج ــر النرويج االحم

العروض تعترب نهائية وغري قابلة للتفاوض.
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قرر رئيس الوزراء ، مصطفى الكاظمي، 
ــة للتحقيق في  ــكيل جلنة دائم تش
ــة،  ــم الهام ــاد واجلرائ ــا الفس قضاي
برئاسة الفريق، أحمد طه هاشم ابو 
ــج أعمالها أمام  ــف، وتعرض نتائ رغي
ــي امر ديواني برقم  انظاره.جاء ذلك ف
ــس الوزراء،  ــادر عن مكتب رئي (٢٩) ص
ــكل من رئيس  وأوضح ان اللجنة تش
ــا بطلب  ــا مت تخويله ــاء، كم و٣ أعض
ــق بالقضايا التي  ــات تتعل أي معلوم
ــاز مكافحة  ــى جه ــا، ويتول تنتظره
ــرارات الصادرة عن  االرهاب تنفيذ الق
ــم اخملتصة  ــاة التحقيق أو احملاك قض
ــص  تخ ــي  الت ــا  بالقضاي ــة  املتعلق
ــنا  عمل اللجنة وفقا للقانون. وحس
ــس الوزراء  ــيد رئيس مجل ــل الس فع
اناط  ــا  ــي عندم الكاظم ــى  مصطف
رئاسة هذه اللجنة الى ضابط مهني 
ــجاعته وقراراته احلازمة  ــروف بش مع
ــق أحمد طه ابو  والصارمة وهو الفري
ــنلمس الكثير مما  ــد س ــف واكي رغي
ــج الصدور في االيام املقبلة.وعلى  يثل
ــيد رئيس  ــتقبل الس صعيد اخر أس
ــي  ــى القاض ــاء االعل ــس القض مجل

ــدان اخلميس املاضي  الدكتور فائق زي
ــار االمن  ــن مستش ــادة كل م ،  الس
ــس  ورئي ــي  ــم االعرج ــي قاس الوطن
ــي  ــد الغن ــي عب ــن الوطن ــاز االم جه
ــة  مكافح ــاز  جه ــس  ورئي ــدي  االس
ــق اول ركن عبد الوهاب  االرهاب الفري
الساعدي.وذكر املركز االعالمي جمللس 
ــوا  القضاء االعلى أن اجملتمعني ناقش
ــوص  بخص ــة  القضائي ــراءات  االج
حوادث استشهاد واصابة املتظاهرين 
ومنتسبي القوات االمنية.وبني السيد 
ــادة احلاضرين أن  ــس للس ــس اجملل رئي
بتلك  ــة اخملتصة  التحقيقي الهيئات 
ــن مذكرات  ــدرت عددا م القضايا أص
القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي 
ــه ومبوجب  ــة اال ان ــاع والداخلي الدف
وقانون  ــكري  العس التبليغات  قانون 
ــن الداخلي يجب  ــات قوى االم تبليغ
ــد العام  ــة القائ ــتحصال موافق اس
ــة  ووزيرالداخلي ــلحة  املس ــوات  للق
ــا اوضح  ــك املذكرات.كم ــذ تل لتنفي
ــة  الهيئ أن  ــس  اجملل ــس  رئي ــيد  الس
ــة في الرصافة  التحقيقية القضائي
ــاع  الدف ــري  وزي ــن  م كال  ــتدعت  اس
ــابقة  ــي احلكومة الس ــة ف والداخلي
ــن معلومات  ــتيضاح منهما ع لالس

ــق في تلك القضايا ،  تتعلق بالتحقي
الفتا إلى أن  هناك عددا من املوقوفني 
ــة التحقيق في  من الضباط على ذم
تلك القضايا وأخرين صدرت بحقهم 
ــم اخملتصة تخضع  ــكام من احملاك أح
ــل محكمة  ــق من قب ــا للتدقي حالي

التمييز. وفي الشأن االقتصادي أكدت 
وزارة النفط، أن إقليم كردستان مازال 
ــتمراً بعمليات التصدير من دون  مس
ــى احلكومة االحتادية، فيما  الرجوع ال
ــة دول اوبك  ــارت الى نيتها مبفاحت اش
ــض كميات  ــداد من تخفي العفاء بغ

ــان عبد  ــر احس ــال الوزي التصدير.وق
اجلبار في تصريح صحفي، إن «اقليم 
كردستان مستمر بعمليات التصدير 
من دون الرجوع للحكومة االحتادية».
ــلم  ــرت تس ــاف، أن «الوزارة باش وأض
ــة اخلاصة  ــروض التجارية والفني الع

ــط اخلام  ــوب تصديرالنف ــاء انب بانش
ــة بطاقة مليون برميل»،  بصرة ـ عقب
متوقعا ان يشهد الربع االول من العام 
ــروع بشكل كامل  املقبل احالة املش
ــن  ــرة به».م ــا املباش ــنى بعده ليتس
ــل وزارة اخلارجية  ــب اخر قال وكي جان
االسبق محمد احلاج حمود ان العراق 
ــيم  تعرض للظلم في مفاوضات ترس
احلدود مع الكويت واضاف في تصريح 
ــي» ان  متلفز لبرنامج «لعبة الكراس
بعض سفراء العراق ال يصلح ان يكون 
ــة وان الكثير من  ــي محكم ــا ف كاتب
السفراء عينوا قسرا نتيجة امالءات 
وارضاءات الحزاب وقوى سياسية وان 
ــفراء جهلة ومزورون  بعض هؤالء الس
ــوارا يجري  ــاك ح ــود ان هن واكد حم
ــنطن وطهران  ــرية تامة بني واش بس
ــتقبل العراق في جانب كبير  وان مس
ــيتحدد على ضوء نتائج ذلك  منه س
احلوار.وفي سياق اخر اتهمت اللجنة 
ــة، امس االول احلكومة  املالية النيابي
بتعيني أشخاص في مراكز حساسة 
ــم  ــت إن تاريخه ــة، قال ــوزارة املالي ب
الوظيفي تشوبه شبهات، معتبرة أن 
التعيينات جرت وفق إجراءات مزاجية، 
فيما توعدت احلكومة بـموقف صارم.

ــدرت تلك  ــب من ص ــت أن أغل وأضاف
األوامر بحقهم والتي ذيلت جميعها 
ــارة (بناءً على كتاب مكتب رئيس  بعب
ــم الوظيفي  ــوب تاريخه الوزراء) يش
ــبهات والفشل، وهذا  الكثير من الش
ــة او  ــى أي ني ــلبا عل ــينعكس س س
ــيلقي  ــوة حقيقية لإلصالح وس خط
ــى تراجع اكبر مما هو عليه  بظالله عل
ــي واالقتصادي. ــني املال ــي امللف االن ف
ــد النائب منصور  ــأن احمللي ع في الش
ــاء  مين ــبت،  الس ــس  ام ــي،  البعيج
الفاو الكبير شريان االقتصاد للعراق 
ــة للبلد.وطالب  ــر بإجنازه خيان والتأخ
ــة  العراقي ــة  احلكوم  ، ــي،  البعيج
ــراع باجناز مشروع ميناء الفاو  بـاإلس
الكبير ويجب عدم التأخير اكثر باجناز 
ــريان  ــيكون الش ــذا امليناء الذي س ه
ــالل موقعه  ــادي للبلد من خ االقتص
املهم من خالل دخول وخروج البضائع 
ــفن، اضافة الى تشغيل االيدي  والس
ــر  ــني، أن التأخي ــة العراقية.وب العامل
ــر يعتبر  ــاء الفاو الكبي ــي اجناز مين ف
ــك االمر يتطلب من  خيانة للبلد لذل
ــغ املالية  ــص املبال ــة تخصي احلكوم
االزمة الجناز امليناء باسرع وقت وعدم 

التأخير اكثر باجنازه.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــيد، امس  ــرف الرش أعلن مص
ــروع  ــماء ف ــن أس ــبت، ع الس
املعنية  ــركات  والش ــرف  املص
ــيارات  الس ــروض  ق ــج  بتروي
ــرف  ــا املص ــن عنه ــي اعل والت
ــابقاً.وقال املكتب االعالمي  س

للمصرف ، إن قروض السيارات 
 ٦٠  -٣٠ ــني  ب ــا  م ــتتراوح  س
مليون دينار عراقي للموظفني 
ــن.  واملتقاعدي ــني  واملواطن
بالتقدمي  ــب  الراغ أن  ــاف،  وأض
على قرض السيارات بإمكانه 

مراجعة الفروع والشركات.
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ــبت، أن فرض هيبة  ــي، امس الس ــة عثمان الغامن ــد وزير الداخلي أك
ــد العراقيني بـنتائج  ــب وطني، فيما وع ــاذ القانون واج الدولة وانف
ــر املرخصة.وقال الغامني ،  ــلحة غي إيجابية في عمليات ضبط األس
ــرض هيبة الدولة وانفاذ القانون هو واجب وطني لن نحيد عنه،  إن ف
ــتباقية إللقاء القبض  وما تقوم به األجهزة األمنية من عمليات اس
ــتكون لها نتائج  ــلحة غير املرخصة س على املطلوبني وضبط األس
ــارع العراقي.وأضاف الغامني أن تعاون املواطنني مع  إيجابية في الش

القوات األمنية يبشر باخلير لترسيخ األمان والسالم.

ــس  ــواب، ام ــس الن ــة مجل ــررت رئاس ق
ــبت، رفع جلسة اجمللس الى يوم غد  الس

االثنني.وذكرت الدائرة اإلعالمية للمجلس 
، ان مجلس النواب رفع جلسته الى يوم 
غد االثنني الساعة الواحدة بعد الظهر. 

ــى  ــراءة االول ــس، الق ــس ام ــى اجملل وانه
ــون احملكمة  ــل قان ــروع قانون تعدي ملش

االحتادية العليا ٣٠ لسنة ٢٠٠٥.

ــبت،  أصدرت هيأة التقاعد الوطنية، امس الس
ــود  وج ــول  ح ــة  املتداول ــاء  االنب ــول  ح ــا  بيان
استقطاعات في رواتب املوظفني لشهر أيلول، 
ــتقطعة تخص  اجلاري موضحة ان املبالغ املس
ــأة ، تداولت  ــلف والقروض.وقال بيان للهي الس
ــي أنباءً حول  ــع التواصل األجتماع بعض مواق

ــب التقاعدية  ــي الروات ــتقطاعات ف ــود أس وج
لشهر أيلول ٢٠٢٠ ، لذا نود إن نُبني للمتقاعدين 
ــتقطعة من رواتبهم هي  الكرام إن املبالغ املس
ــات املالية  ــلف والقروض وااللتزام ــة الس نتيج
ــر أعاله كالً  ــن املصارف املانحة ملا ذُك األخرى م
حسب توطني راتبه وقد مت أستيفاء تلك املبالغ 

املستقطعة من قبل تلك املصارف.

fiÏ‹Ìa@kmaÎâ@ø@pb«b�‘nç¸a@Êdíi@b„bÓi@âÜñm@\Ü«b‘n€a^

@¥‰q¸a@ÜÀ@‚ÏÌ@µa@Èné‹u@…œäÌ@ÊbΩ5€a

@ÚÓibØg@wˆbn‰�i@¥Ó”aä»€a@Ü»Ì@Ô∏bÃ€a
ÚñÅäΩa@7À@Úz‹ç˛a@¡jô@pbÓ‹‡«@ø

قرر مجلس الوزراء، مباشرة االطباء اخلريجني اجلدد دون احلاجة القرار 
ــوزراء، قولها  ــن االمانة العامة ل مجلس ال ــة املالية.ونقلت ع املوازن
ــن اخلريجني اجلدد بالعمل  ــرة األطباء م ــس الوزراء قرر مباش ان مجل
ــرة االطباء  ــص املالي.واضافت ان اجمللس قرر ايضا مباش وبالتخصي
ــة.وكان قرار مجلس الوزراء  ــدد دون احلاجة إلى إقرار املوازنة املالي اجل
ــابق نص على تطبيق قانون تدرج ذوي املهن الطبية والصحية،  الس
ــون، وعلى وزارة املالية  ــني اخلريجني  الذين ينطبق عليهم القان وتعي
ــتحداث الدرجات الالزمة، من أجل مواجهة وباء كورونا، وسد أي  اس

نقص محتمل في صفوف املالكات الطبية والصحية.

@ıbjü¸a@Òäëbjfl@âä‘Ì@ıaâãÏ€a@è‹©
Ú„ãaÏΩa@âaä”¸@Úubßa@ÊÎÖ@ÖÜ¶a@¥Øä®a

 
ــة نائب  ــردي برئاس ــزور وفد ك ي
ــم  االقلي ــة  حكوم ــس  رئي
األحد،  ــوم  الي ــاد طالباني،  قوب
املتحدث  بغداد.وقال  العاصمة 
ــس حكومة  ــب رئي ــم نائ باس

ــي، إن  ــمير هورام ــم، س االقلي
ــة  ــد حكومة االقليم برئاس وف
قوباد طالباني يزور بغداد اليوم 
األحد.وأضاف هورامي، أن الزيارة 
ــتكمال املباحثات مع  تأتي الس

احلكومة االحتادية.

‚ÏÓ€a@NN@ÖaÜÃi@âÎåÌ@Ô„bj€bü@Úçbˆäi@Öä◊@ÜœÎ
بغداد /بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /
بغداد /

   
ــود أحد املتهمني يقوم بزرع عبوة  ــتخبارية عن وج بعد ورود معلومات اس
ــفة بالقرب من خيم املتظاهرين في قضاء الرفاعي مبحافظة ذي قار،  ناس
ــكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة االستخبارات  وعلى الفور مت تش
ــض عليه باجلرم  ــي وزارة الداخلية والقب ــتخبارات ذي قار ف املتمثلة بأس
ــفة وإحباط مخططة  ــهود أثناء قيامة بعملية زرعة للعبوة الناس املش
ــلميني وايقاع األذى بهم.وقد قرر السيد  ــتهداف املتظاهرين الس في اس

قاضي التحقيق توقيفة وفق أحكام املادة ٤/ ارهاب من قانون العقوبات.

@·ÓÅ@7v–m@ÚÓ‹‡«@¬bjya@ZpaâbjÇnç¸a
âb”@á@ø@Ô„b¶a@Û‹«@új‘€a@ıb‘€gÎ@ÂÌäÁbƒnΩa

ذي قار /

‚b»€a@ÚÌbË„@›j”@¥ØäÇ‹€@›‡»€a@òäœ@7œÏni@äíjÌ@¡–‰€a@äÌãÎ
ÚÓ‰ÿé€a@âÎÜ€a@›ÓÁdn€@¥‰üaÏΩaÎ@¥–√Ï‡‹€@ûÎä”@|‰fl@ZÂÌÜœaä€a



2 محليات

بغداد / البينة الجديدة
ــان عبد  ــر النفط العراقي، إحس أكد وزي
اجلبار، أن احلكومة تعمل على توفير فرص 
العمل خلريجي مختلف االختصاصات، 
ــرار املوازنة. ــد إق ــام بع ــل نهاية الع قب

وأوضح عبد اجلبار خالل استقباله عدداً 
ــرا بحضور  ــرات مؤخ ــن ممثلي التظاه م
ــة النيابية  ــط والطاق ــة النف رئيس جلن

ــة والوزارة  ــي أن احلكوم هيبت احللبوس
تعمالن على حتقيق العدالة االجتماعية 
والتنافسية للمتقدمني من خالل توفير 
ــغيل، «على الرغم  ــل والتش فرص العم
ــة الصعبة التي  من  الظروف االقتصادي
ــه بلدنا».ولفت إلى أن الوزارة كانت  تواج
ــابق إلى توفير آالف  قد بادرت في وقت س
ــروف  ــن الظ ــن، لك ــرص للمتظاهري الف

ــتيعاب  ــة حالت دون اس ــة الصعب املالي
أعداد جديدة»، معربا عن أمله في «توفير 
ــرص أخرى بعد إقرار املوازنة قبل نهاية  ف
ــوزارة أعدت  ــني أن ال ــام». كما ب هذا الع
ــل وتدريب وتنمية  ــاً وأعدت لتأهي خطط
ــس علمية  املهارات للخريجني، على أس
ــل   ــة عم ــع طبيع ــجم م ــة، تنس حديث

الشركات العاملية.

بغداد / البينة الجديدة
ــدا بعدد  ــة، تصاع ــة والبيئ ــت وزارة الصح توقع
ــام القادمة. ــة بكورونا في األي ــات اليومي االصاب
ــت «البينة اجلديدة»  ــوزارة في بيان تلق وذكرت ال
ــن حتذيرات وزارة  ــخة منه، انه «على الرغم م نس
ــر كافة القنوات  ــتمر عب الصحة وتأكيدها املس
ــاذ اإلجراءات  ــوعة واملرئية على ضرورة إتخ املس

ــات والتباعد  ــة بإرتداء الكمام ــة املتمثل الوقائي
اجلسدي ومنع التجمعات البشرية وعدم التهاون 
ــجلت وزارة الصحة امس أعلى عدد  بها؛ فقد س
ــدأ اجلائحة في  ــد-١٩ منذ ب ــات مبرض كوفي إصاب
ــبب عدم إلتزام أغلب املواطنني بهذه  العراق بس
ــد عيد الفطر  ــراءات وهذا ما حدث أيضاً بع اإلج

وعيد األضحى املاضيني.

   طفلة تبلغ من العمر ١٥ عاما لديها عجز بالكلى نصح األطباء والدها بأن جترى 
ــار عراقي اال أن  ــم العملية ٥٠ مليون دين ــى في اربيل وتكلفه ــا عملية زرع كل له
ــبب جائحة كورونا  ــب وبس عائلتها فقيرة جداً من الناحية املاديهة فوالدها كاس
ــكنات ألبنته فكيف سيتمكن  ليس هناك اي عمل ليقوم به لتوفير العالج واملس
ــار كما ذكر له  ــه ٥٠ مليون دين ــة زرع الكلى التي تكلف ــر تكاليف عملي ــن تدبي م
ــوزراء مصطفى الكاظمي والدكتور وزير  ــد رئيس ال العديد من االطباء، لذلك نناش
ــة الرصافة ان يتكفلوا بعالج  ــاعدي مدير صح الصحة والدكتور عبد الغني الس
ــريع وانقاذها  ــذه الطفلة التي مازالت تعاني من االلم الرجاء يجب التدخل الس ه
ــم التالي  ــال به على الرق ــن طريق االتص ــع والد الطفلة ع ــل م ــم التواص وميكنك

٠٧٧١٢٠٧١٦٥٨،هذا ولكم جزيل الشكر والثاء واهللا اليضيع اجر احملسنني.

ــدة تتعاطٰى  ــوادر وطنية واع ــةٌ هناك ك حقيق
ــٰى خلق حالة  ــة وتعمل عل ــة متناهي بإيجابي
تواصل  بني الناشطني املدنيني ومكتب معالي 
ــادة ومثمرة في  ــني بغداد بطريقة مهنية ج أم
سبيل معاجلة الكثير مما ينقل ملعالي السيدة 
ــوش احملترمة  ــداد الدكتورة ذكرٰى عل أمينة بغ
ــل ولهذا  ــاء والتبجي ــك الثن ــتحقوا بذل وَيَس

ــر والعرفان من  ــكر والتقدي نتقدم بَوافر والش
ــراء الصوت  ــة اجلديدة الغ ــدة البين خالل جري
وات  ــي للذَ ــعب العراق ــات الش ــر لتطلع املعب
ــم  الداع ــم  لدوره ــاه  ادن ــمائهم  أس ــة  املدون
ــداد احلبيبة  ــي مدينة بغ ــاطنا اخلدمي ف لنش

خدمة للصالح العام.
١. املهندس اجلاد  عالء سعد عبد احلسني مدير 

مكتب امني بغداد
ــلمان  ــم س ــر أركان ابراهي ــدس املثاب ٢ . املهن

مديرمتابعة مكتب امني بغداد
ــيد وليد عبد األمير عباس مدير مكتب  ٣ . الس

مقابالت أمني بغداد
عباس بن كرمي العلياوي 

الناشط في مجال حقوق األنسان واخلدمات

@ÖaÜÃi@¥fla@Ô€b»fl@knÿΩ@äÌÜ‘�mÎ@äÿë

@ıaâãÏ€a@è‹©@èÓˆâ@âbƒ„a@‚bfla@@NN@ÒÜëb‰fl
Úœbïä€a@Úzï@äÌÜflÎ@Úzñ€a@äÌãÎÎ

ÚflÖb‘€a@‚bÌ˛a@ø@b„ÎâÏÿi@ÚÓflÏÓ€a@pbibï¸a@ÖÜ»i@aÜ«bñm@…”Ïnm@Úzñ€a

‚b»€a@ÚÌbË„@›j”@¥ØäÇ‹€@›‡»€a@òäœ@7œÏni@äíjÌ@¡–‰€a@äÌãÎ

بغداد / البينة الجديدة
ــال  ــي  اعم ــس املاض ــوم اخلمي ــدأت ي ب
اجتماع الدورة ١٠٦ للمجلس االقتصادي 
واالجتماعي جلامعة الدول العربية على 
ــتوى الوزاري، برئاسة دولة الكويت  املس
وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس في 
اطار االجراءات االحترازية التي فرضتها 
جائحة فيروس ”كورونا املستجد كوفيد 
ــارة الدكتور عالء  ١٩ « .وترأس وزير التج
ــة العراق  ــد جمهوري ــد اجلبوري وف احم
ــان لها «ان  ــرت وزارة التجارة في بي .وذك
ــادة  ــال املعروض على الس جدول األعم
الوزراء، والذي مت بحثه من قبل اللجنتني 
ــس  ــة للمجل ــة واالقتصادي االجتماعي
ــؤولني، و  ــار املس ــاع كب ــن ثم اجتم وم
رفعوا جملة من القرارات متهيداً للنظر 
ــادة الوزراء».واكد  ــل الس ــن قب ــا م فيه
ــان « ان اجتماع اجمللس ناقش عدداً  البي
ــا كيفية  ــية ، منه ــود الرئيس ــن البن م

ــة فيروس  ــات جائح ــع تبع ــل م التعام
ــطني ملواجهة  ــا، ودعم دولة فلس كورون
ــة عن هذه  ــة الناجم ــار االجتماعي اآلث

ــة البند اخلاص  اجلائحة، كما مت مناقش
بدعم اجلمهورية اللبنانية للتغلب على 
ــار» ان  ــات كارثة مرفأ بيروت .واش تداعي

ــادة الوزراء بحثوا موضوع التعامل  الس
ــروس كورونا من  ــات جائحة في مع تبع
مختلف اجلوانب االجتماعية والصحية 
ــانية واالقتصادية، حيث انه من  واإلنس
ــة متقدمة  ــي حظيت بأولوي البنود الت
ــالً عن دعم  ــاع اجمللس، فض على اجتم
ــواء هذه  ــطني ألحت ــة فلس ــود دول جه
ــة  االجتماعي ــا  وتداعياته ــة  اجلائح
ــان  اللج ــت  بذل ــث  حي ــانية.  واإلنس
املتخصصة جهوداً بالتعاون مع وكاالت 
ــركاء  ــة والش ــدة املتخصص االمم املتح
ــود العربية الرامية ألحتواء  لتعزيز اجله
ــاً «ان  ــة وتداعياتها .مبين ــذه اجلائح ه
ــدد من اإلجراءات  اجمللس بحث كذلك ع
ــار الدعم العربي الكامل  املهمة في إط
للجمهورية اللبنانية والتضامن معها 
ــأ بيروت  ــار كارثة مرف ــى آث ــب عل للتغل
ــن اب املاضي ،  ــي وقعت في الرابع م الت
ــادي واالجتماعي  وتقدمي الدعم االقتص

ــن التغلب على  ــوي مبا ميكنها م والتنم
ــة .وبني « ان الوزراء  تداعيات هذه الكارث
ــوا امللف االقتصادي واالجتماعي  ناقش
ــى  ــة عل ــدول العربي ــة ال ــس جامع جملل
ــبل دعم  ــتوى القمة القادمة، وس مس
ــر  والتقري ــطيني،  الفلس ــاد  االقتص
ــد لعام ٢٠٢٠،  االقتصادي العربي املوح
ــاع  ــد لالجتم ــي املوح ــاب العرب واخلط
ــد  النق ــدوق  لصن ــترك  املش ــنوي  الس
ــالً  ــام ٢٠٢٠، فض ــني لع ــك الدولي والبن
ــر وقرارات  ــوزراء على تقاري عن اطالع ال
ــة  العربي ــان  واللج ــة  الوزاري ــس  اجملال
املتخصصة» .هذا ومن اجلدير بالذكر ان 
الوزاري للمجلس االقتصادي  االجتماع 
ــة  ــدول العربي ــة ال ــي جلامع واالجتماع
ــة وزير املالية في  بدورته ١٠٦ كان برئاس
ــاركة وزراء االقتصاد  دولة الكويت ومش
ــدول العربية وعبر  ــارة واملالية بال والتج

تقنية «الفديو كونفرانس».

@Ô«b‡nu¸aÎ@Öbñn”¸a@è‹v‡‹€@âaãÏ€a@ b‡nu¸a@ø@÷aä»€a@ÜœÎ@êc6ÌZÒâbvn€a@äÌãÎ

بغداد / البينة الجديدة
ــكيل جلنة  ــرخ الثانية، تش ــة بغداد/ الك ــر عام تربي ــن مدي  أعل
ــة االعتراضات بخصوص الترشيح للدراسات  ــته لدراس برئاس
ــان تلقت {البينة  ــي املديرية.وقال قيس الكالبي في بي العليا ف
اجلديدة} نسخة منه، ان اللجنة «ستدرس {أيضاً} جميع االسماء 
ــتحقاق والتخصص على ان تنجز اعمالها خالل  من حيث االس
ــب باالعتراض الى تقدمي  ــني {فقط}».ودعا الكالبي «من يرغ يوم
االعتراض الى مكتب املدير العام او على خاص صفحة االعالم».

ــي وعضوية  ــماعيل الكالب ــة قيس اس ــني ان «اللجنة برئاس وب
ــرف تربوي اول اقدم، و {محمد رحيم  ــعاد خضر عباس} مش {س

حافظ} و{عبد الستار محمد ابراهيم}».

بغداد / البينة الجديدة
 أعلنت امانة بغداد، امس السبت، عن ازالة التجاوزات واملشوهات 
ــان تلقته {البينة  ــي املنصور.وقالت االمانة في بي ــوارع ف عن ٤ ش
اجلديدة} إن «مالكاتها في دائرة بلدية املنصور وباسناد القوة االمنية 
ــكة لألرض قامت بحملة ليلية الزالة التجاوزات واملشوهات  املاس
ــفارات ، شارع املنصور ، شارع  ــوارع هي ( شارع الس عن اربعة ش
١٤ رمضان ، شارع السبعاوي ، باالضافة الى محيط تقاطع الرواد 
ــتمرت لعدة  ) ضمن قاطع بلدية املنصور».واضافت ان «احلملة اس
ــاعات وتضمنت ازالة عدد كبير من التجاوزات واملشوهات التي  س

تقطع طريق السابلة وتشوه املنظر العام».

بغداد / البينة الجديدة
ــلم العراق مساعدات  ــبت، تس أعلنت وزارة اخلارجية، امس الس
ــم الوزارة أحمد الصحاف في  طبية من مصر.وقال املتحدث باس
ــخة منه، إن «العراق  بيان مقتضب تلقت « البينة اجلديدة « نس
ــاعدات الطبية الوقائيّة من جمهورية  يتسلّم ١٤ طناً من املس
ــروس كورونا في  ــوع اإلصابات بفاي ــر العربية».ويبلغ مجم مص
ــفاء: ١٩١٣٦٨، ومجموع  ــراق: ٢٥٢٠٧٥، وإجمالي حاالت الش الع
ــي أصدرته وزارة  ــب آخر موقف وبائ ــاالت الوفاة: ٧٣٥٩، بحس ح

الصحة.

@ÚçaâÜ€@Ú‰¶@›ÿím@ÚÓ„br€a@Ñäÿ€a@ÚÓiäm
bÓ‹»€a@pbçaâÜ‹€@|Óë6€a@pbôa6«a

@pbÁÏíΩaÎ@paãÎbvn€a@Ú€aãa
âÏñ‰Ωa@ø@ âaÏë@T@Â«

@paÜ«béfl@·‹énÌ@÷aä»€a
äñfl@Âfl@ÚÓjü

بغداد / البينة الجديدة
اعلنت وزارة االتصاالت، احالة تنفيذ مشروع بوابات النفاذ 
ــان للوزارة تلقته، البينة  ــركة نوكيا.وقال بي الدولية الى ش
اجلديدة، انه «باشراف ومتابعة رئيس مجلس الوزارء السيد 
مصطفى الكاظمي احالت وزارة االتصاالت تنفيذ مشروع 
ــا (NOKIA) احدى  ــركة نوكي ــات النفاذ الدولية الى ش بواب
ــركات العاملية اخملتصة في مجال االتصاالت بعد  اكبر الش
ــر عاما». ــروع مايقارب الثالثة عش طول انتظار لهذا املش

ــة املركزية في وزارة  ــاف البيان «حيث اجتمعت اللجن واض
ــيد وزير االتصاالت املهندس أركان  ــة الس االتصاالت برئاس
ــاءات وعلى  ــة حتليل العط ــيباني وجلن ــهاب احمد الش ش
ــروع  مدار الثالثة ايام املاضية من اجل اجناز احالة هذا املش
ــركة نوكيا  ــرة بتنفيذه من قبل ش ــي لغرض املباش الوطن
ــركات عاملية ووفق  ــة ش ــث مت اختيارها من بني خمس حي
ــروع وماقدمته  املعطيات الفنية الكفيلة باجناح هذا املش

الشركة من عروض فنية واسعار تنافسية».

متابعة / البينة الجديدة 
االنتهاء من اخماد حريق احد خزانات مصفى القيارة الذي 
ــوال اجلوية حيث  ــوء االح ــبب س ــت فية النيران بس اندلع
ــتاذ قاسم  ــمال االس ــركة مصافي الش اعلن مدير عام ش
ــاد احلريق متت بجهود  ــني  ان عملية اخم عبدالرحمن حس
ــالمة واالطفاء في شركتنا  فرق الدفاع املدني وقسم الس
وفرق  االطفاء التابعة لوزارة الكهرباء .واثنى االستاذ قاسم 
ــاركت في عملية اطفاء  ــى جهود جميع الفرق التي ش عل
احلريق والتي بذلت جهدا استثنائيا للحفاظ على سالمة 
املوظفني وممتلكات املصفى من خالل عملية تطويق اخلزان 

احملترق لكي الميتد للخزانات االخرى.

بغداد / البينة الجديدة
ــبت، منحه قروضاً تصل  أعلن مصرف الرافدين، امس الس
لـ٥٠ مليوناً للموظفني و٣٠ مليوناً للمواطنني، لتأهيل الدور 
ــت « البينة اجلديدة  ــرف في بيان تلق ــكنية.وقال املص الس
ــا للمواطنني  ــي أطلقه ــروض الت ــه، إن «الق ــخة من « نس
واملوظفني لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية حدد بـ ٥٠ 
ــار للمواطن».وأضاف  ــون دينار للموظف و٣٠ مليون دين ملي
ــنوات»، موضحاً أن  ــديد القرض ١٠ س ــان، أن «مدة تس البي
ــكنية يكون  «التقدمي على قرض الترميم وتاهيل الدور الس
حسب الرقعة اجلغرافية باالعتماد على موقع العقار املراد 

تأهيله كمعيار مهم في منح القرض».

@ıbËn„¸a@Â‹»Ì@fib‡í€a@øbñfl@Ú◊äë@‚b«@äÌÜfl
@ÒâbÓ‘€a@Û–ñfl@pb„aåÅ@Üya@’Ìäy@Öbºa@Âfl

@¥–√Ï‡‹€@ûÎä”@|‰fl@ZÂÌÜœaä€a
ÚÓ‰ÿé€a@âÎÜ€a@›ÓÁdn€@¥‰üaÏΩaÎ

@ÚÓ€Î˚éfl@bÓ◊Ï„@|‰∑@p¸bñm¸a
ÚÓ€ÎÜ€a@áb–‰€a@pbiaÏi@ Îäífl@àÓ–‰m
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ÜÌÜu@ÖÏ€Ïfl
ــة  ــي رضي ام عل ــة  الحاج ــت  رزق  
ــان بحفيد جميل اسمته علي  حس
ــالمة وبهذه  جعله اهللا من أبناء الس
اِّـناسبة اتقدم بالتهاني والتربيكات 
ــرار  ك واالخ  ــي  ابوعل ــاج  الح اُّـ 
ــعاده  ــد الطفل متمنني لهم الس وال

واالفراح الدائمة.

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

   نحن موظفي املصرف الزراعي التعاوني نناشد 
السيد رئيس مجلس الوزراء احملترم العادة النظر 
يخص  ومبا   (١٩٧) رقم  الديواني  األمر  مبضمون 
املصرف الزراعي التعاوني ملا فيه من ضرر بالغ 
الزراعي  سيلحق باملصرف وموظفيه والقطاع 
برمته...سيادة رئيس مجلس الوزراء نناشدك أن 
تطلع على مقاطع الفديو التي وثقت األحداث 
التي جرت في مصرف الرشيد وشركة التأمني 
العراقية ونحن واثقون بأن سيادتكم ستعيدون 
اقتناع. وعن  تكليفها  مت  التي  باألدارة  النظر 

سيادة رئيس مجلس الوزراء أن موظفي املصرف 
الزراعي قد التجأوا اليك وكلهم أمل بعدالتك 
وأنصاف  حكيمة  قرارات  من  لك  سبق  وما 
للكفاءات وطرد للفاسدين واللصوص.وفقكم 
اهللا وسدد خطاكم ملا فيه رفاه الشعب ورضا 

الرب . مع فائق التقدير.

ÚqbÃnça@ıaÜ„
ıaâãÏ€a@è‹©@èÓˆâ@âbƒ„a@‚bfla

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |٨٦٩|٢٠١٩
التاريخ/٢٠٢٠/٢/١١

إعـــــــــــالن 
ــل ٤٨/١م ٣٧ ام هليل الواقع َّـ ألكوت العائدة اُّـ  تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقار التسلس
اِّـدين(علي محسن داود) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (حيدر سعد شويخ) البالغ (٢١,٠٠٠,٠٠٠) 
واحد وعشرون مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما) تبدأ 
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس من اليوم التالي للنش

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
سراج منري يوسف

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- ٤٨/١م٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعيه مملوكه للدوله و حق لتصرف للشركاء
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :- ال توجد مشيدات
٥-مساحتة :-  ٤٧٨ دونم

٦-درجة العمران :
٧-  الشاغل :- للشركاء 

ــة البالغه  ــهام اِّـباع ــون مليون دينار للس ــة واربع ــدرة : ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ ثماني ــة اِّـق ٨- القيم
٢١٠,٠٠٠ الف سهم.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |٨٧٠|٢٠٢٠
التاريخ/٢٠٢٠/٩/٣

إعـــــــــــــالن 
ــل ٤٨/١م ٣٧ ام هليل الواقع َّـ ألكوت العائدة اُّـ  تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقار التسلس
اِّـدين (محمد جري شمام) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (حيدر سعد شويخ) البالغ (٣,٥٠٠,٠٠٠) 
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠  ــمائة الف دينار فعلى الراغب بالش ثالثة مالين وخمس
يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة 

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

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- ٤٨/١م٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعيه مملوكه للدوله و حق لتصرف للشركاء
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :- خاليه من اِّـشيدات 
٥-مساحتة :-  ٤٧٨ دونم

٦-درجة العمران :
٧- الشاغل :- للشركاء 

ــهام البائعه البالغه ٣٥,٠٠٠ الف  ٨- القيمة اِّـقدرة : ٨,٠٠٠,٠٠٠ ثمانية ماليني  دينار للس
سهم.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : ٢٠١٩/١٦٥٤
التاريخ : ٢٠٢٠/٩/٣

اُّـ / اِّـنفذ عليه / محمد عباس مطشر 

ــدد ١١٤٩٣ َّـ  ــرطة الفالحية) بالع ــاب (مركز ش ــذة اِّـديرية من كت ــق له ــد تحق لق
٢٠٢٠/٨/٣١ ومرفقه اشعار مختار حي الجوادين   انك مجهول محل االقامه وليس 
لك موطن دائم او مؤقت اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة (٢٧) من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمسة عشر 
ــر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم  يوماً تبدأ من اليوم التالي للنش

حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
منفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد 

اوصاف اِّـحرر:ـ

@Ô«b‰ï@xáÏ∏@O@ a6Åa@Òıaäi
  حصلت موافقة رئيس الجهاز اِّـركزي 
النوعية مسجل  للتقييس والسيطرة 
ــة لوظيفته  ــاذج الصناعية اضاف النم
على قبول تسجيل النموذج الصناعي 
اِّـوسوم كيس جبس شبابيك واِّـرفقة 
صورته يحتوي على ارضية لون جوزي 
ــون االصفر وصورة  ــدار بالل وصورة ج
ــكل شباك صفراء  حبة جبس على ش
ــة بصل  ــنب وقطع ــة ج ــون وقطع الل
ــبابيك باللون  ــوب عليه كلمة ش ومكت
ــية باللون  االحمر وكلمة جبنة فرنس
ــن لديه اعرتاض على  االبيض على م
ــجيل تقديم اعرتاض  قبول ذلك التس
ــوم تاريخ  ــالل مدة ٣٠ ي ــا خ لدائرتن

نشر هذا االعالن.
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ÖaÜÃi@Ú‡ïb»€a@ÔiÏ‰u@ÒâÎÜ€a@Ú‘�‰∂@@÷aä»€a@ø@ÔËÓœäm@ÔybÓç@…vn‰fl@5◊c@àÓ–‰m@Â«@Â‹»m@ÖaÜÃi@âb‡rnça

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

ــياحي ترفيهي في العراق مبنطقة  ــتثمار بغداد أضخم منتجع س    تنفِّذ هيئة اس
ــس الهيئة  ــى ٥٣ دومنا.وقال رئي ــاحة تزيد عل ــة بغداد مبس ــي العاصم ــدورة جنوب ال
ــاكر الزاملي ، إن «الهيئة وضمن مشاريعها بقطاع السياحة والترفيه،  املهندس ش
منحت اجازة استثمارية الى احدى شركات القطاع اخلاص، النشاء أضخم منتجع 
سياحي ترفيهي على مستوى البالد في منطقة الدورة قرب جسر الطابقني ليكون 
ــلة املشاريع السياحية الترفيهية في العاصمة».وأضاف الزاملي ان  مكمال لسلس
ــراق مول) يحتوي  ــمية ( الع ــيضم ايضا مركزا جتاريا اطلقت عليه تس ”املنتجع س
ــلوب  ــال جداً من البناء وبأس ــتوى ع ــات يجري تنفيذها على مس ــى أربعة طبق عل

عصري ومميز“.

بغداد /

ــد عضو مجلس النواب عن محافظة     انتق
ــبت، عدم  البصرة فالح اخلزعلي، امس الس
ــروع  ــات املتعاقبة الجناز مش جدية احلكوم
ــغل ٥٠  ــروع يش ــيرا الى ان املش الفاو، مش
ــدر أرباحا  ــاء احملافظة، وي ــف عامل من أبن ال
ــنويا. ــا الى ٥ مليارات دوالر س تصل قيمته

ــي في  ــر صحف ــالل مؤمت ــي خ ــال اخلزعل وق
ــف ال توجد جدية من  مجلس النواب، لالس
ــل احلكومات العراقية املتعاقبة في دعم  قب

ــروع ميناء الفاو إال في عام ٢٠١٩ كانت  مش
ــروع من قبل  ــى دعم املش ــاك مبادرة عل هن
ــار واكتملت  ــواب مببلغ ٤٠٠ ملي مجلس الن
ــروع.واضاف أن  ــوات جيدة في هذا املش خط
ــم إيرادات  ــيعزز ويعظ ــروع س اكتمال املش
الدولة مبلغ ٥ مليار دوالر سنويا وكذلك يعزز 
املوقع االقتصادي للدولة العراقية باإلضافة 
إلى تشغيل ٥٠ ألف عامل من ابناء محافظة 
ــع نحن مع  ــعب العراقي.وتاب ــرة والش البص
قرب إقرار املوازنة االحتادية لعام ٢٠٢١ وندعو 

ــاو  ــاء الف ــروع مين ــون ملش ــة أن يك احلكوم
ــروع يحتاج إلى ٨  ــص مالي الن املش تخصي
ــار دوالر، الفتا الى انه الى االن صرف على  ملي
ــروع  ــول مش ــف املليار.وح ــروع ٢ ونص املش
ــي ضرورة ان   ــار اخلزعل ــككي أش الربط الس
ــة وايضا في نفس  ــروط العراقي يكون بالش
ــروع  الوقت البد ان يكون من قبله دعم ملش
ــون للعراق دور محوري في  الفاو الكبير ليك
عملية النقل من خالل البحر في ضل وجود 

اخملاطر األمنية داخل البحر.

ــون، أن االنفتاح الدولي  ــد حتالف عراقي    أك
ــم للعراق، وينعكس إيجابياً على  عامل مه
وضعه الداخلي.وقال عضو حتالف عراقيون، 
ــس  ــارة الرئي ــم، إن زي ــن فدع ــب حس النائ
ــراق  ــى الع ــرون إل ــل ماك ــي إميانوي الفرنس
ــاً إلى أن هذا االنفتاح  مهمة وتاريخية، الفت
الدولي ميثل جانباً إيجابياً ملعاجلة مشاكل 
ــة  دول ــا  فرنس أن  ــم،  فدع ــاف  العراق.وأض

ــاركة  مهمة، وهي جزء من ضمن الدول املش
ــيق معها مهم  ــف الدولي والتنس بالتحال
ــة تواجد القوات األجنبية واجلوانب  ملناقش
ــاك اتفاقيات  ــة وأن هن ــة، خاص االقتصادي
ــل احلكومات  ــن قب ــن م ــني البلدي ــت ب أبرم
ــتقر  ــدأ يس ــراق ب ــابقة.وأوضح، أن الع الس
ــذا األمر  ــم تدريجياً وه ــح على العال وينفت
ــي وتهيئة  ــى الوضع اخلدم ــينعكس عل س
ــراق إلى  ــالً عن عودة الع ــرص العمل، فض ف

وضعه الطبيعي على املستوى الدولي.وكان 
الرئيس إميانويل ماكرون قد أكد خالل زيارته 
ــف إلى جانب العراق  ــى العراق أن بالده تق إل
في احلفاظ على سيادته وأمنه واستقالله، 
الفتاً إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون 
ــاب ومنع عودة تهديده  في احلرب على اإلره
ــعوب العالم، وضرورة مضاعفة اجلهود  لش
ــع التوتر في  ــالم ومن الدولية لتحقيق الس

املنطقة.

ــة النيابية،  ــة الطاق ــد عضو جلن انتق
النائب جمال احملمداوي، امس السبت، 
ــاء التي أبرمتها مع  عقود وزارة الكهرب
ــتثمارية بصيغة تأخذ أو  ــركات اس ش
ــتبدالها بصيغة  ــاً إلى اس تدفع، داعي
ر من غرامات غير مبررة  أخرى، فيما حذّ
ــال احملمداوي  ــراق. وق ــى الع تفرض عل
ــف حجم  ــة تكش ــر املالي ، إن التقاري
الضرر الذي حلق باالقتصاد الوطني من 
ــركات استثمارية  خالل التعاقد مع ش
ــرائها  ــاج الطاقة الكهربائية وش إلنت
ــق صيغة  ــل وزارة الكهرباء وف ــن قب م

ــرف بـ(تأخذ أو تدفع) والتي  تعاقدية تع
ــة ال مبرر  ــراق غرامات مالي ــف الع تكل
ــداً أنها ال تقل خطورة وضرراً  لها، مؤك
ــن جوالت  ــي م ــاد الوطن ــى االقتص عل
التراخيص النفطية.وأضاف احملمداوي، 
ــل وفق  ــات التي تعم ــني احملط أن من ب
هذه الصيغة، محطة الرميلة بتعاقد 
ــمارا، ومحطة العمارة  مع شركة الش
ــان بتعاقد  الواقعة في محافظة ميس
مع شركة العمارة لالستثمار، ومحطة 
ــركة  ــماية ب بغداد وبتعاقد مع ش بس
املاس القابضة.وتابع أن معدل الطاقة 
ــي محطة  ــرائها ف ــى ش ــد عل املتعاق

بسماية مثال، يبلغ ٩٠ ٪ والوزارة ملزمة 
ــراء هذه  وفق صيغة (تأخذ أو تدفع) بش
ــتلمها فعليا في  ــة وان لم تس الطاق
ــبكة الوطنية  ــل الش ــة عدم حتم حال
ــبب  ــقوط أحد أبراج النقل أو بس أو س
ــار احملمداوي إلى  ــاكل الوقود.وأش مش
ــة في محطة  ــبب هذه الصيغ أنه بس
ــماية دفع العراق مبلغ ١٤٥ مليوناً  بس
ــركة املاس  و٧٧٢ ألفاً و٨٠٦ دوالر إلى ش
ــة  الطاق ــتلم  يس أن  دون  ــة  القابض
ــران٢٠١٧ ولغاية  ــن حزي الكهربائية م
ــرورة  ــداوي بـض ــب احملم آذار٢٠١٩.وطال
ــة  ــة التعاقدي ــذه الصيغ ــة ه مراجع

بأسرع وقت واجراء تعديل العقود وفق 
صيغة تضمن عدم خسارة العراق مبالغ 
ــاء  ــبة وزراء الكهرب ــة، ومحاس إضافي
ــن وافقوا  ــة الوزارية الذي ــان الطاق وجل
ــود بهذه الصيغة.ودعا  على إبرام العق
ــف  ــكيل جلنة حتقيقية لكش إلى تش
ــال العام  ــبب بهذا الهدر في امل املتس
ــارية في  ــات االستش ــتدعاء اجله واس
وزارة الكهرباء وبيان حقيقة املتسبب 
ــعب العراقي،  ــوال الش ــاع أم في ضي
ــة  ــات احلكومي ــوزارات واجله ــزام ال وال
ــذه الصيغة  ــراء أي تعاقد به بعدم إج

نهائيا.

أفادت نتائج نشرتها دورية طبيبة معروفة، 
ــي لكورونا املعروف باسم  أن اللقاح الروس
ــن  ــتجابة بتكوي ــز اس ــبوتنيك-٥، حف س
ــاركني  ــدى جميع املش ــادة ل ــام مض أجس
ــيا  ــادت روس في جتارب املراحل املبكرة.وأش
ــة ذا  ــا دوري ــارت إليه ــي أش ــج، الت بالنتائ
ــيت الطبية، ووصفتها بأنها رد على  النس

ــيت  املنتقدين، وفقا ل رويترز.وقالت ذا النس
ــي  ــا ف ــني أجريت ــني اللت ــج التجربت إن نتائ
ــارك فيهما ٧٦  ــو ويوليو املاضيني، وش يوني
ــاركني  ــف أن جميع املش ــخصا، تكش ش
ــروس كورونا  ــاما مضادة لـفي ــوروا أجس ط
ــرة. ــة خطي ــار جانبي ــن دون آث ــد، وم اجلدي

ــني  ــني اللت ــة أن التجربت ــت الدوري وأوضح
ــا  ــملتا ٣٨ بالغ ــا، وش ــتغرقتا ٤٢ يوم اس

ــليما، لم تظهرا أي آثار جانبية خطيرة  س
ــح  ــاركني، وأثبتتا أن اللقاح املرش بني املش
ــتجابة بتكوين أجسام مضادة. يحفز اس
ــعة  ــة لتجارب واس ــت هناك حاج وأضاف
النطاق طويلة األمد تشتمل على املقارنة 
ــع العالج الوهمي وعلى مزيد من املراقبة  م
إلثبات سالمة اللقاح وفعاليته على املدى 

الطويل للوقاية من عدوى كوفيد-١٩.

   
ــي هيئة  ــات ف ــرة التحقيق ــت دائ     أفصح
النزاهة االحتاديَّة عن تفاصيل إحباط عمليَّةٍ 
ــواد كهربائيّة  ــالتٍ محملةٍ مب ــب عج لتهري
عبر منفذ طربيل احلدودي مبحافظة األنبار، 

مبينةً ضبط ست متهمني خالل العمليَّة.
ــالكات مكتب  ــى متكن م ــارت إل الدائرة أش
ــاون مع  ــة، وبالتع ــة باحملافظ ــق الهيئ حتقي

ــى - قيادة  ــاة األول ــة املش ــتخبارات فرق اس
ــاحناتٍ  ــت ش عمليات األنبار، من ضبط س
ــالك  ــن األس ــرةٍ م ــاتٍ كبي ــةٍ بكمي محمل
ــام مختلفةٍ  ــكال وأحج ــة بأش الكهربائيَّ
ــذ طربيل  ــة تهريبها عبر منف ــاء محاول أثن
ــةٍ للقانون. ونوهت  ــدودي بصورةٍ مخالف احل
ــي التحقيق  ــتحصال موافقة قاض إلى اس
ــاس باجلرمية،  اخملتص بضبط كل ما له مس

ــل مالكات  ــلٍ من قب ــق عم ــف فري إذ مت تألي
مكتب حتقيق الهيئة في احملافظة واالنتقال 
إلى السيطرات اخلارجيَّة القريبة من املنفذ 
ــط  ضب ومت  ــة،  املتعاون ــات  اجله ــاندة  مبس
ــني بعمليَّة  ــن املتهم ــالً ع ــالت، فض العج
«التحقيقات  أن  ــرة  الدائ ــت  التهريب».وبين
ــود مخالفاتٍ وتالعب  ــادت إلى وج األوليَّة ق

في الكميات ونوعيَّة املواد».
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ــدان  ــن فق ــة ، م ــذرت وزارة الصح    ح
السيطرة على فيروس كورونا في البالد.

ــجيل  ــاعات على تس يأتي ذلك بعد س
ــالل آخر ٢٤  ــن ٥ آالف إصابة خ ــر م أكث
ــاعة، في أعلى معدل إصابات يومي  س
ــباط  منذ ظهور الفيروس بالبالد في ش

ــة  اجلمع ــة،  الصح ــت  املاضي.وأعلن
و٥٫٠٣٦  ــاة  وف  ٨٤ ــجيل  تس ــة،  املاضي
إصابة بكورونا.وقالت وزارة الصحة في 
بيان، إنه سجل اليوم أعلى عدد إصابات 
مبرض كوفيد-١٩ منذ بدء ظهور اجلائحة 
ــزام أغلب  ــبب عدم الت في العراق؛ بس
ــراءات االحترازية خالل  املواطنني باإلج

ــة األخيرة.وأوضحت  ــبات الديني املناس
ــاهدنا الكثير من التجمعات  الوزارة ش
ــاء ذكرى  ــددة (خالل إحي الكبيرة املتع
ــن  ــن األماك ــر م ــي كثي ــوراء) وف عاش
كالشوارع واألسواق واملطاعم وغيرها 
بدون اتخاذ أي من اإلجراءات التي أوصت 
ــبب هذا االرتفاع  بها وزارتنا؛ وهو ما س

ــتمر  في عدد اإلصابات، واملتوقع أن يس
بالتصاعد.وأضافت هذا ما حدث أيضا 
ــدي الفطر واألضحى املاضيني؛  بعد عي
ــادة كبيرة في  ــراق زي ــهد الع حيث ش
ــات والوفيات.وحذرت وزارة  أعداد اإلصاب
الصحة من فقدان سيطرة املؤسسات 
ــي التعامل مع هذه األعداد  الصحية ف

ــرة من اإلصابات؛ وبالتالي ارتفاع  الكبي
ــني إلى  ــت املواطن ــداد الوفيات.ودع أع
ــر االلتزام  ــة واحلزم عب ــي باجلدي التحل
ــة، وخصوصا ارتداء  باإلجراءات الوقائي
ــد  ــى التباع ــاظ عل ــات، واحلف الكمام
ــي كافة  ــم اليدين ف ــدي، وتعقي اجلس

املرافق ذات التجمعات البشرية.

]›ÂÑÊ—;Ì÷¡;ÎÖ�Ëâ’\;‡\ÅŒ…;flŸ;ÑÉü;Ïuë’\;;II;‹ÊÁ;∫;Ïd]êb;Ãˆ`;CPD

   اعتبرت النائبة عن كتلة احلزب الدميقراطي الكردستاني خالدة 
خليل، ان تطبيق الدوائر املتعددة في قانون االنتخابات ستسبب 
ــا ولبعض املكونات خصوصاً.وقالت خليل ،  الضرر للعراق عموم
ــتاني لتعقيد  ــعي الدميقراطي الكردس ان حديث البعض عن س
ــئ فيه  ــر منافي متاما للحقيقة، ونحن ندعم اي ش ــور هو أم األم
املصالح العامة ويجمع عليه ممثلوا الشعب العراقي داخل قبة 
ــوار فيها لفترة  ــة الدوائر املتعددة مت احل ــان، مبينة ان قضي البرمل
ــة وهنالك مالحظات ليس من قبلنا فقط بل من قبل قوى  طويل
ــر املتعددة ال تخدم  ــيعية أيضا على اعتبار ان الدوائ ــنية وش س
ــراق ليس بلد  ــت خليل، ان الع ــه بل مكونات.وأضاف ــراق كون الع
شبيه ب بريطانيا، التي وصل فيها مستوى الدميقراطية منذ قرون 
ــة الدميقراطية، واعتماد  ــل نحن حديثي العهد بالتجرب عديدة ب
ــى العكس  ــة العراق بل عل ــون في منفع ــذا خيارات لن تك هك
ستسبب الضرر لبعض املكونات والعراق عموما.واشارت الى ان 
بعض االطراف هي من دفعت باجتاه مترير الدوائر املتعددة، وهنالك 
ــع اكثر من ١٢٠  ــض والدليل هو جمع تواقي ــض كبير من البع رف
ــعى لتحقيق  ــل القانون، ونحن نس ــع نيابي تطالب بتعدي توقي
ــدم العراق.ولكدت، اننا  ــدة في منوذج يخ ــاع على رؤية موح اجم
ــكلة  ــنكون أمام مش ــلمنا باجتاه الدوائر املتعدةة، فس بحال س
أكبر وهي حتديد شكل تلك الدوائر، فحتى اآلن اجلميع يبحث عن 
ــى اننا نبحث اليوم  ــددة عل ــول لقضية الدوائر املتعددة، مش حل
ــطة  ــواء من خالل الذهاب الى الدوائر متوس عن تقليل الضرر س
ــيم احملافظات الى دوائر يتم فيها  احلجم التي تعتمد على تقس
وضع مقاعد تعتمد معايير تضمن حماية املكونات او غيرها من 
ــتركة  املقترحات التي تطرح ملعاجلة هذا األمر في االقضية املش

بني السنة والشيعة او املناطق املتنازع عليها.

ــبت،  ــي، امس الس ــس مجلس النواب محمد احللبوس ــا رئي    دع
ــي بإجراء  ــال القانون واملض ــؤولية إلكم ــل املس ــع إلى حتم اجلمي
ــة اجمللس، إن على  ــي خالل جلس ــات مبكرة.وقال احللبوس انتخاب
ــات مكثفة ابتداءً  ــية النيابية عقد اجتماع قادة الكتل السياس
من يوم غد بحضور رئيس اللجنة القانونية ونائبه واملقرر وحضور 
ــؤولية إلكمال  ــاف أن على اجلميع حتمل املس ــة اجمللس. وأض رئاس

القانون واملضي بإجراء انتخابات مبكرة.

ــاعدي،  ــة بغداد الرصافة، عبد الغني الس ــن مدير عام صح    اعل
ارتفاع نسبة الشفاء التراكمي الصابات كورونا في العراق الى ٨٣ 
٪.وقال الساعدي ، ان ارتفاع نسبة الشفاء التراكمي ارتفعت الى 

٨٣٪ بعد تسجيل ٥٢٦ حالة شفاء ليبلغ ٢٦٤٥٦ حالة شفاء.

;◊⁄ü;∞b;√Ë⁄°\;Ê¡ÅÁ;ÈàÊe÷¢\
;Èï∏\Â;‡Ê›]Œ’\;ÿ]⁄—¸;ÏË’Âıâ∏\

ÎÖ“eŸ;k]d]}i›\;Ô\Öpcd

;Ïeâ›;ƒ] hÑ\;fl÷¬Á;Ï…]êÖ’\;Ïuê;ÖÁÅŸ
@;SN;∞\;]›ÂÑÊ—;flŸ;È⁄—\2’\;Ô] ç’\

بغداد /

بـغــداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد / االنبار /

;ƒ\Öà¸\;ÏË]∏\;ÄÑ\Ê∏\;ÖÁÜÂ;√Ÿ;]fiŒ h\;U;È›\ÅË¬’\
ÏËdÊe›\;∞b;Ï¡Åe’\;Î]fiÕ;◊ÁÊü;ÿ]⁄—cd

 أعلن محافظ البصرة أسعد عبداالمير العيداني، عن االتفاق مع 
وزارة املوارد املائية لإلسراع في إكمال حتويل قناة البدعة املائية 
ــاركنا في اجتماع  إلى قناة انبوبية مغلقة. وقال العيداني ، ش
موسع بديوان الوزارة بحضور السيد الوزير والكادر املتقدم في 
ــوزارة، ومدير التخطيط واملتابعة في ديوان محافظة البصرة  ال
ــاري احملافظة في شركة خطيب وعلمي، منوها إلى أن  واستش
ــالة الواصلة للبصرة.واضاف  االجتماع بحث قضية مياه األس
أن محافظة البصرة حترص على اعتماد اكثر من مصدر لتأمني 
ــروع  ــكل دائم، الفتا الى أن املش ــول أملياة الى احملافظة بش وص
ــه وتنفيذه وفق  ــراره واملصادقه علي ــوزراء الق ــيرفع جمللس ال س
ــاع توصل إلى  ــى أن االجتم ــار إل ــات. وأش ــط والتعليم الضواب
االتفاق على املضي بتحويل قناة البدعة االروائية في محافظة 
البصره الى قناة انبوبية مغلقة ( انابيب ناقلة ) لضمان ايصال 
كميات من املياه ال تقل عن ١٥ متر مكعب لكل ثانية وستكون 

هذه املياه غير معرضة للتلوث.

البصرة/
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قاسم عبد الرحمن حسني
اِّـدير العام

رئيس مجلس االدارة

م/ انذار

اُّـ / ورثة الفالح اِّـتوَّـ 
(دحل صبح عبد اهللا)

ــد عليها و  ــن األرض اِّـتعاق ــم ع ــر الرتحالك نظ
ــة  اِّـرقمة ١/١  ــة ٤٠ دونم ضمن القطع البالغ
مقاطعة ٢٧/ السوادة  بموجب العقد الزوراعي 
ــق  ــربم وف ــم ٥٨٩ َّـ ١٩٧٥/١١/٣واِّـ اِّـرق
ــنة ١٩٧٠لذا ننذرك بوجوب  القانون ١١٧ لس
ــالل فرتة ٣٠  ــتغالل وخ ــكن و االس العودة والس
يوم من تاريخ نشر هذ اإلنذار وبخالفة يتم فسخ 
ــرتداد األرض وتأجريها وفق  ــك واس ــد علي العق

الضوابط والتعليمات.

م. ر مهندسني زراعني
 اركان مريوش حسني

مدير زراعة محافظة واسط

م/ انذار

اُّـ / الفالح اِّـرتحل
(مشعان ترف صبح)

ــا  ــدة عليه ــن األرض اِّـتعاق ــك ع ــر الرتحال نظ
ــة ١٥دونم ضمن القطعة ٣/٢ مقاطعة  والبالغ
ــد الزوراعي اِّـرقم  ــوادة  بموجب العق ٢٧/ الس
ــق القانون  ــربم وف ٣٤٢ َّـ ١٩٦٩/٢/١٨واِّـ
ــذرك بوجوب العودة  ــنة ١٩٧٠ لذا نن ١١٧ لس
ــتغالل وخالل فرتة ١٥ يوم من  ــكن و االس والس
ــر هذ اإلنذار وبخالفة يتم فسخ العقد  تاريخ نش
عليك واسرتداد األرض وتأجريها وفق الضوابط 

والتعليمات.
م. ر مهندسني زراعني
اركان مريوش حسني

مدير زراعة محافظة واسط

اِّـدير العام
ورئيس مجلس االدارة

٢٠٢٠/٩/٢٠االحــد
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استغالل الطاقة النظيفة يف العراق

 ( تداعيات جائحة كورونا عىل االقتصاد العاملي)

الدستور يوجه باخلطوط العريضة و القوانني تفصل. و ال جيوز أن يتناقض قانون مع الدستور
يصدر القانون من السلطة الترشيعية املتمثلة بمجلس الشعب. و املعروف يف اجلمهورية العربية السورية وجود ثالث سلطات

لـم تكن موفقا يا معايل الوزير !!

صالح لفتة

ــتثمر الطاقة  العالم كله بدأ يس
النظيفة إلنتاج جزء مما يحتاجه 
من كهرباء واختلفت تلك املصادر 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
ــر وبدأ يعتمد  وطاقة امواج البح
ــتهالكه  ــي اس ــر ف ــكل كبي بش

ــة  الطاق ــن  م ــة  للطاق ــي  اليوم
ــة  ــا العربي ــى دولن ــة حت النظيف
ــتثمار  كاملغرب مثالً بدأت في اس
ــتكون في  ــورد املهم وس ــذا امل ه
ــذا  ــي ه ــداً ف ــة رائ ــنوات قليل س
اجملال وستصدر الطاقة إلى أوروبا 
ــي العراق  ــاذا علينا ف ــا مل وأفريقي
ــوة جديدة  ــر في كل خط ان نتأخ
ــو التقدم  ــم نح ــا العال يخطوه
ــة ولدينا فرصة  ــا في البداي مازلن
ــوق  ــة والتف ــي املنافس ــرة ف كبي
ــمس  ــذا املضمار ببركة ش في ه
ــا ان نبدأ من  ــط علين ــراق فق الع
ــراق  ــيكون الع ــريعاً وس االن وس
ــاً للطاقة النظيفة  مصدراً مهم
ــتثمر ونبني محطات طاقة  .لنس
ــع احملطات  ــية بالتوازي م شمس
البترول  املعتمدة على  التقليدية 
ــر  الكثي ــا  يكلفن ــن  ل ــاز  الغ او 

ــتكون ذا فائدة أكبر خصوصا  وس
ــتخلق  ــتثمارية س ــت اس اذا كان
ــن تكلف  ــل جديدة ول ــرص عم ف
العراق  الدولة فلس واحد.شمس 
ــي كل العالم  ــا مثيل ف ليس له
ــتطيع ان تشوي  بقوتها التي تس
ــتثمار هذه  ــل البد لنا من اس جم
ونتجه  ــرعة  الربانية بس ــة  الهب
ــة النظيفة .وعلى  ــد الطاق لتولي
ــاء أن تتجه للطاقة  وزارة الكهرب
الشمسية وبناء محطاتها وتضع 
خطة للتحول التدريجي للطاقة 
ــائل  ــة لقد تطورت الوس النظيف
املعتمدة بتحويل طاقة الشمس 
ــن اآلن حتى في  إلى كهرباء وميك
ــتمر التوليد في تلك  الليل أن يس
ــك  احملطات و ليراجع من لديه ش
ــن  احملطة املوجودة  ذلك وليقرأ ع
ــتمر  ــي املغرب العربي التي يس ف

فيها توليد الطاقة لساعات عدة 
ــد أن مت  ــمس بع ــد مغيب الش بع
ــعة  ــكار طرق جديدة خلزن أش ابت
ــد املغيب  ــمس وحتويلها بع الش
لطاقة كهربائية مبساعدة عناصر 
ــود في خزانات خاصة   ومواد موج
التقليدية  ــة  الكهربائي .احملطات 
ــرول  ــاز والبت ــى الغ ــدة عل املعتم
ــي كل العالم بعد  ــتنقرض ف س
سنوات قليلة والعالم يتجه لفك 
ــريعا اغلب  ــة بالبترول س ارتباط
دول اوربا وضعت سقف للتخلص 
ــنوات ال  من البترول نهائيا في س
ــون  ــنة و املراقب ــن ٢٥ س ــد ع تزي
ــرع  ــيتم أس يرون ان هذا االمر س
ــيارات  ــك بكثير حتى الس من ذل
ــيكون االنتاج مختصرا فقط  س
على السيارات الكهربائية والتي 
ــرق كثيرة دون  ــن إنتاجها بط ميك

ــط .الطاقة  ــى النف ــاد عل االعتم
الكهربائية الشمسية تتميز مبا 
هو مهم جدا وهي قلة االنبعاثات 
ــكل معضلة  الكربونية التي تش
بالنسبة للكوكب وقلة االعطال 
قياساً بطاقة الكهربائية املتولدة 
ــاز وكذلك قلة  ــن البترول او الغ م
ــبة لالنواع  االيدي العاملة بالنس
ــب  التركي ــهولة  وس ــرى  االخ
ــع حتى  ــي اي موق ــب ف والتنصي
ــازل والتي ميكن  ــطح املن على أس
للمواطنني بيع الطاقة الفائضة 
ــة  .الوقت الذي  عن االنتاج للدول
ــة  ــة طاق ــاء محط ــة لبن نحتاج
ــت التي  ــارب للوق ــية مق شمس
ــات التقليدية إن  ــى فيه احملط تبن
ــو اردنا ان  ــم يكن أقل من ذلك ل ل
نتجة للطاقة النظيفة علينا أن 
ــدة بدأت قبل  ــدأ من اآلن دول ع نب

سنوات عدة وباتت اليوم تشكل 
ــة أكثر ٣٠ باملئة  الطاقة النظيف
من الطاقة املنتجة واملستخدمة 
ــريعا  ــبة س ــتزداد هذه النس وس
ــى الطاقة  ــا عل ــتعتمد كلي وس
ــاء  بن ــع  م ــوازي  .بالت ــة  النظيف
ــى البترول  ــد عل ــات تعتم محط
ــي محطات  ــب أن نبن ــاز يج والغ
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
ــة  ــث للطاق ــز بح ــئ مراك وننش
النظيفة .ايضاً على وزارة التعليم 
أن تبدأ بتوفير تخصصات ومراكز 
بحثية بالطاقة النظيفة ومصادر 
ــؤولون  الطاقة البديلة .أيها املس
ــرعة فكروا  ــدم بس يتق ــم  العال
بعقلية العالم املتقدمة وال تبقو 
في مكانكم بعقلية األمس فما 
ــف عن ما  ــوم يختل ــه الي نحتاج

نحتاجه بالغد.

اِّـهندسة سيماء محسن عالوي

ــف اختالفاً  ــا يختل ــروس كورون ان في
ــن باقي االمراض واالوبئة التي  كبيراً ع
شهدها العالم على مر العصور، والتي 
ــيها في نطاق جغرافي  انحسر تفش
ــم او بدولة معينة  محدود حول العال
ــني ووباء ايبوال  ــارس في الص كوباء س
ــم تترك هذه االوبئة اثراً  في افريقيا ول
ــي كاالثر الكبير  على االقتصاد العامل
ــروس كورونا خالل  ــن في ــذي نتج ع ال
ــجيل احلكومة  مدة قصيرة.فمنذ تس
ــة بالفيروس في  ــة الول أصاب الصيني
ــام ٢٠١٩ وتزايد حاالت  ــون االول ع كان
ــارها في معظم دول  االصابات وانتش
العالم لتظهر تداعيات فيروس كورونا 
ــب والعرض  ــر على الطل ــكل كبي بش

ــط  ــة والنف ــارة الدولي ــي والتج العامل
ــخ.  فقد  ــواق املالية ... ال ــام واالس اخل
ــلع  انخفض الطلب العاملي على الس
واخلدمات كالنفط وخدمات السياحة 
ــا ارتفع  ــوي وغيرها بينم ــل اجل والنق
ــتلزمات  ــة واملس ــى االدوي ــب عل الطل
ــى حالة الهلع  ــة ويعزى ذلك ال الطبي
ــار هذا  وعدم اليقني التي رافقت انتش
الفيروس.  ومن ناحية العرض العاملي 
ــاج  االنت ــركات  مح ــت  اصبح ــد  فق
ــتغلة  ــال) غير مس ــة ورأس امل (العمال
ــات االحترازية  ــاً نتيجة للسياس كلي
ــة كاحلجر الصحي  ــر الوقائي والتدابي
ــن الدول  ــي عدد م ــر التجوال ف وحض
ــن جانب آخر  ــة والنامية.  وم املتقدم
فقد اصيبت التجارة الدولية بالشلل 
نتيجة الغالق احلدود بني الدول وايقاف 

حركة الطيران فقد بلغ مؤشر التجارة 
السلعية ملنظمة التجارة العاملية (٦, 
ــي ٢٠ ايار ٢٠٢٠ وهو ادنى قيمة  ٨٧٪) ف
ــجلة منذ انطالق املؤشر في متوز  مس
ــة اخلدمات التي  ــا من ناحي ٢٠١٦.  ام
ــاً مليزان مدفوعات  ــكل أساس قد تش
بعض الدول مثل خدمات النقل اجلوي 
ــياحة فقد تضررت هي  وخدمات الس
ــفر وألغاء  االخرى نتيجة اليقاف الس
ــالق  وأغ ــادق  الفن ــوزات  ــة حج غالبي
ــياحية والترفيهية، فقد  املناطق الس
ــائر النقل اجلوي والبحري  بلغت خس
ــار دوالر.   اما  ــري اكثر من ١٢٠ ملي والب
ــط العاملية  ــوق النف ــائر س ــن خس ع
ــروس تأثيرات  ــار الفي فقد كان النتش
ــلبية على الطلب على الوقود في  س
ــطة االقتصادية من  ــن االنش ــدد م ع

ــة املواصالت  ــا الصناعة وحرك اهمه
ــر قطاع  ــدة، كما تأث ــدان عدي ــي بل ف
ــر  التدابي ــبب  بس ــي  النفط ــل  النق
ــي الوباء مبا في  الرامية الى وقف تفش
ذلك تشغيل املصافي مما أثر ذلك على 
ــعار الشحن.   واردات النفط اخلام وأس
ــعار النفط اخلام  ــا انخفضت اس كم
ــاً مع  ــد تزامن ــل الواح دون ٢٠$ للبرمي
قرار دول اوبك في خفض االنتاج والذي 
ــلبية  ــورة س ــينعكس بص ــدوره س ب
ــات البلدان التي تعتمد  على اقتصادي
ــط اخلام في  ــاً على النف ــاداً كلي اعتم
ــا املالية كالعراق مثالً.   متويل موازناته
ــواق املالية  وأثر الوباء ايضاً على االس
ــرت البورصات العاملية في  حيث خس
ــام ٢٠٢٠ في جميع  ــع االول من ع الرب
أنحاء العالم مايقارب ٢٠٪ من قيمتها 

مسجلة اسوأ النتائج منذ أزمة ٢٠٠٧ 
ــر داو  ــض مؤش ـــ ٢٠٠٩ اذ انخف ــــــ
ــي في  ــر فوتس جونز الصناعي ومؤش
ــبة ٢٣٪ و٢٥٪ على التوالي  لندن بنس
ــاض االكبر منذ عام  ويعد هذا االنخف
ــي ان يكون اثر  ــن الطبيع ١٩٨٧م.   وم
ــى االقتصاد  ــاً عل ــائر قوي ــذه اخلس ه
ــة هذه االقتصاد  العاملي نظراً لطبيع
الذي اصبح اكثر تشابكاً وتداخالً في 
ــرين. وقد تستمر  القرن احلادي والعش
هذه اخلسائر وتزداد باستمرار اجراءات 
ــم الدول.    ــي تتبعها معظ االغالق الت
ــول ان عالم مابعد كوفيد  خالصة الق
ــد كبير عن العالم  ١٩ مختلفاً الى ح
ــر هذا الفيروس  ــذي عرفناه. فقد غي ال
ــم االقتصادية واالجتماعية  في املعال

في العالم بأكمله.
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ــي  ــل ف ــول «ال جه ــارة تق ــاك عب   هن
القانون» كثيراً ما نسمعها في احملاكم 
ــددة و املقصودة  ــالم املتع ــائل اإلع و وس
بها أن القوانني و التشريعات و املراسيم 
ــر في اجلريدة الرسمية يجب  التي تنش
ــن ، فإذا قصر هذا  ــم بها كل مواط أن يل
ــا أو يلم بها فيعتبر  ــن و لم يقرأه املواط
ــل و ال يعذره القضاء في حال جرت  جاه
ــا جاءت عبارة «ال جهل  احملاكمة. من هن
في القانو»ن إذا يفترض كل أبناء الوطن 
ــون و بصدور  ــوا بالقان ــوا و يعلم أن يلم
ــون و أن عليه أن يلتزم بالتعليمات  القان
ــة اخملتصة .والجل  ــدر من اجله التي تص
التعرف اكثر حول املوضوع كان لنا معه 

هذا احلوار :
*   حدثنا عن مصادر الثقافة القانونية؟

ــدر أوالً  ــوك أن املصادر تص ــح مل ـ   أوض
ــدر من  ــون ؟ يص ــدر القان ــن يص ــن أي م
ــريعية املتمثلة مبجلس  السلطة التش
ــة  اجلمهوري ــي  ف ــروف  واملع ــعب.  الش
ــورية وجود ثالث سلطات و  العربية الس
هم التشريعية والتنفيذية و القضائية 
ــا  ــتقلة بعضه ــلطات مس ــذه الس و ه
ــلطة  ــض فال يجوز أن تتدخل س عن بع
ــلطة  ــلطة أخرى . فالس ــؤون س في ش
ــى مجلس  األول ــة  بالدرج ــريعية  التش
ــت تعليمات  ــدر قوانني حت ــعب يص الش
ــتور و مفاهيمه. بالتالي الدستور  الدس
ــة و القوانني  ــوط العريض ــه باخلط يوج
ــوز أن يتناقض قانون مع  تفصل. و ال يج

الدستور . مثال الدستور يحمي امللكية 
الشخصية و يقال امللكية الشخصية 
ــني التي  ــوز للقوان ــدس فال يج ــق مق ح
ــعب أو غيره  ــس الش ــن مجل ــدر ع تص
ــراد . إذاً  ــوق الفردية لألف أن تنتهك احلق
ــعب و  ــدر عن مجلس الش ــون يص القان
ــيم في فترة عدم  يصدر أيضاً عن مراس
ــس اجلمهورية  ــو من رئي ــاد اجمللس انقع
ــريعية لها قوة القانون و  ــيم تش مراس
ــعب في أول  ــى مجلس الش ــرض عل تع

اجتماع له.
ــدث نتيجة  ــم التي حت ــي اجلرائ ــا ه *   م

اجلهل في القانون ؟
ـ   أشار احملامي ملوك أن هذه اجلرائم غالباً 
ــان  ــدية متس حياة االنس ــة أو جس مادي
وجسده و حريته كمثال جرائم «اخلطف 

و االبتزاز « هذه اجلرائم حتدث نتيجة أوالً 
ــة الالمباالة و  ــر و نتيج ــي الضمي تراخ
ــي «العقوبة «   ــي في املؤيد اجلزائ التراخ
ــون العقوبة متراخية أو ضئيلة  فقد تك
أو ضعيفة فيجازف االنسان في اإلقدام 
ــائل  ــدور وس ــبة ل ــرم .وبالنس ــى اجل عل
ــن بحقوقه و  ــي توعية املواط ــالم ف االع
ــائل اإلعالم لها دور  ــه أكد أن وس واجبات
كبير في احلياة االجتماعية بالتالي لها 
ــي تكريس القوانني في توعية  دور هام ف
ــد من وجود  ــاس ، فضمن اإلعالم الب الن
ــني و القضاء  ــني بالقوان ــاس مختص أن
ــر الناس ما  ــراءات و عليه أن يبص و االج
ــم و تكون هناك  برامج  ــم و ما عليه له
ــوري قد قام بهذه  ــبق لإلعالم الس .و س
ــج لقاءات  ــياء من خالل طرح برام األش

مع محامني و قضاة . و املطلوب تكثيف 
هذه اجلهود حتى املواطن اذا ما تثنى له 
ــي الصباح  ــذه اللقاءات ف ــاهد ه أن يش
ــاء أو فترة  ــاهدها في املس ــن أن يش ميك
ــر على وزارة  ــرة و هذا العبء كبي الظهي

االعالم.
ــذا  ــا به ــود قوله ــرة  ت ــة اخي *    كلم

الشأن؟
ـ    امتنى ان يتفهم املواطن معنى الثقافة 
القانونية وان يعمل على ترجمتها على 
ــل  ــكر اجلزي ــدم بالش ــع واتق ارض الواق
ــدة» وكادرها  ــة اجلدي ــة « البين لصحيف
على هذا احلوار وارجو من الباري عزوجل 
ــن العربي من كل  ــي بلدان الوط ان يحم
ــالم املنطقة  ــوء وان يعم االمن والس س

العربية .

وليد الطائي
كعادتي اتابع كل لقاءات املسؤولني 
ــة  والوزراء والنواب، متنقالً من شاش
ــة، أو  ــا عن معلوم ــرى، بحثً ــى أخ ال
ــي ببارقة أمل في  حدث قد يومض ل
ــة في بالدي،  ــتد فيه العتم وقت تش
ــاءات الوزارية  ــاوً للق ــي ه ــث ان وحي
ــد اثارني لقاء  ــتوى، فق ــة املس رفيع
ــي حكومة الكاظمي،  وزير النفط ف
ــار، فهذا  ــان عبد اجلب ــيد احس الس
ــر (وزارة اخلبزة) كما  ــذي يدي الوزير ال
ــك في  ــون، وال ش ــميها العراقي يس
ــاً، فكلنا اليوم نعيش من  ذلك قطع
ايرادات النفط الذي نبيعه، ونحصل 
ــا وال نزال  ــى الفتات، لذا كن منه عل
نتأمل، أن يأتي وزير يغلق افواه احليتان 
ــا، ليصلنا  ــر احلديث عنه التي يكث
ــي  ــات!. ولكن ــذه الفت ــن ه ــد م املزي
كمواطن بسيط، فوجئت أن السيد 
ــع احدى القنوات  الوزير في لقائه م

الفضائية، يتحدث باأللغاز، وال يريد 
ــي أو كما  ــح احلقائق كما ه أن يوض
ــركة  وصلت له، فهو يتحدث عن ش
(لم يسمها)، تقوم بتهريب نفط غير 
عراقي مع منتجات تعاقدت لبيعها 
ــر يحجم عن  ــا يبدو، ولكن الوزي كم
ــن املوضوع، مع  ــة معلومة ع ذكر أي
أن االتهام خطير، واملفروض أن الوزير 
ــق الكالم  ــه قبل ان يطل ــد مأل يدي ق
ــي ومن  ــذا، لكن ــه هك ــى عواهن عل
ــن هي هذه  ــة عرفت م ــالل املتابع خ
الشركة، فقلت مع نفسي ان الوزير 
قد تثبت حتماً واقتنع بتقارير وجلان 
فنية وحتقيقية دقيقة وصارمة نظراً 
ــية الظرف، ال  خلطورة األمر وحساس
ــام مبعاقبة  ــيما وإن معاليه قد ق س
هذه الشركة، بل وتصفير التعاقدات 
ــد حتته!  ــد الذي ال ح ــا الى احل معه
ــد بأفتراض  ــر  جي ــري أم ــذا لعم وه
ــة األتهامات لكن الصادم  دقة وصح
ــذا الوزير  ــكل واضح، ما قاله ه بش
ــذه القرارات اتخذها  العجيب أن «ه
ــبه  ــات ش ــن منظم ــر م ــد تقاري بع
ــمية، وال ميلك أية وثائق دقيقة!»  رس
ــن أن يأخذ وزير  ــة؟!  وهل ميك معقول
ــي،  ــيد الكاظم ــة الس ــي حكوم ف
ــعبية  ــورة ش ث ــد  ــاءت بع ــي ج الت
ــحوقون  انتفض فيها الفقراء واملس
ــة لم تراع  ــون على حكوم واملظلوم

حقوق املظلومني واجلياع والعاطلني، 
ــذه التقارير، فيقيم  ويقتنع ويثق به
ــن املؤكد ان  ــركة م ــة على ش احلج
ــني والعاملني  ــات املوظف ــا مئ لديه
ــراء، الذين يحصلون  العراقيني الفق
على قوتهم وقوت عيالهم من خالل 
ــركة، مستنداً  عملهم في هذه الش
ــبه  ــر  تلك املنظمات «ش ــى تقاري ال
ــمية»، فيقطع الوزير ارزاقهم،  الرس
ويبقيهم معلقني شبه رسمي ايضاً 
الى أشعار اخر . بصراحة ، هالني ما 
سمعته من هذا الوزير، الذي يحكم 
على الشبهات، ويتسبب بقطع قوت 
ــم تكن اآلالف من العوائل  مئات إن ل
والعراقية  ــكل خاص،  البصرية بش
ــكل عام، جملرد ان منظمات شبه  بش
ــميتها، وال  ــم تس ــم يت ــمية، ول رس
ــة اختصاصها، أو كيف عرفت  معرف
ــركة املقصودة تقوم بتهريب  أن الش
نفط غير عراقي مع املنتج العراقي، 
ــيط يعرف ان تقارير  فأي مواطن بس
ــمية، او حتى  ــر رس ــة غي اي منظم
ــمية ( حتى ال يزعل الوزير)  شبه رس
ــمي، وال  ال يعتمد عليها كدليل رس
ــم ترتيب اي اثر قانوني عليها - إن  يت
وجدت مثل هذه التقارير فعالً - حيث 
ــاء اي منظمة  من املمكن اليوم انش
ــن أيضاً حتريك  ــم كان، وميك وبأي إس
ــيلة اعالمية أو غير اعالمية،  أي وس

ــة  جماع او  ــة  جه أي  ــن  م ــع  وبدف
لتقوم بضرب تلك الشركة أو تدمير 
ــركة املنافسة، وهكذا  سمعة الش
ــرى، وأظن  ــركات األخ احلال مع الش
ــدرك ذلك  ــي الوزير يعلم وي إن معال
جيداً، خاصة وهو نشيط هذه األيام 
التلفزيوني،  ــويق  التس في عمليات 
ــة الى  ــل من شاش ــه بتنق فمعالي
أخرى بسرعة، رغم إتساع مساحة 
ــؤال:  عمله وواجباته الوزارية ! والس
ــي الذي اجراه  ــن التحقيق األصول أي
ــه، ويذهب  الوزير احملترم ليقنع نفس
ــركة على  ــل ش ــر عم ــاه تصفي باجت
شبهة مثل هذه. لقد استدرك الوزير 
ــركة  ــي ذات اللقاء بقوله: ان الش ف
املعنية، والتي يتهمها بتهريب نفط 
ــد بطبيعة  ــو يقص ــر عراقي، وه غي
ــط االيراني، لم توضع في  احلال النف
ــؤال  ــوداء!، وهنا الس ــة الس القائم
ــركة  ــإذا كانت هذه الش ــر، ف األخط
تقوم فعالً بالتهريب، وأنت متأكد من 
ذلك، ولديك الوثائق الدامغة، وليس 
ــح  واملصال ــن  والضغائ ــبهات  الش
ــي  ــا ف ــاذا ال تضعه ــة، فلم التجاري
ــر متأكد  ــذه القائمة،أما وأنت غي ه
ــة، فكيف  ــك الوثائق الدقيق وال متل
ــبل عملها  إذاً اقدمت على قطع س
ــا قلت في  ــة الصفر - كم حتى درج
ــك املتلفز هذا- وقطعت بذلك  حديث

حتماً رزق العوائل الكادحة املرتبطة 
ــالالً وإرتباكاً في  بها، اليس هذا اخت
ــب  ــم والتعامل، إذ كيف حتاس الفه
ــال حتقيق  ــان ب ــراراً باحلرم ــذ ق وتتخ
ــل ناهض حتى  ــدمي دلي ــدي، او تق ج
ــن إن مثل  ــرراً لقرارك، واظ ــون مب يك
ــف، لم يحدث حتى  هذا األمر  اجملح
ــدام الدكتاتوري،  ــد نظام ص في عه
ــام دميقراطي  ــف يحدث في نظ فكي
يترأس حكومته مناضل مثل السيد 
ــاً معارضاً  ــي الذي كان يوم الكاظم
رسمياً وفاعالً لذلك النظام الظني؟! 
ــذا في دولة  ــرف كيف يحدث ه ال اع
ــا كل األمور،  ــرض ان تكون فيه يفت
ــون ومثبتة بالوقائع،  خاضعة للقان
ــق  ــة دون وثائ ــم عقوب ــل ان تت أيعق
ــمية، وملاذا تقدم على مخالفة  رس
ــر، وأنت  ــي الوزي ــذه يا معال ــل ه مث
تدرك متاماً انها مخالفة، فهل هناك 
ــرض لها، وهل  ــوط معينة تتع ضغ
ثمة جهات داخل الوزارة او خارجها 
تريد منك تنفيذ ذلك العمل اخملالف 
ــة، وثق  ــراف والعدال ــون واالع للقان
يامعالي الوزير بأني أول من سيصفق 
ــذا البرنامج  ــي ه ــو ظهرت ف ــك ل ل
ــك وثائق  ــت بيمين ــره، وحمل او غي
ــب ، وتفضح  ــاً تفضح التهري وكتب
ــه، ال أن تبقي األمر  ــف خلف ــن يق م
ــركة ال  ــم عن ش كأنه لغز، أو طلس

ــميها، ومنظمات شبه رسمية  تس
ــركة تتهم  ــميها ايضاً)، وش (ال تس
ــا العمل  ــبهات، ويقطع عنه بالش
دون إثباتات (ووثائق دقيقة)- حسب 
ــا -!. هل  ــت وليس كالمن كالمك ان
ــى املزاجية او البعد  ادل من هذا عل
ــي  ــي والقانون ــياق العلم ــن الس ع
ــذه احلاالت،  ــة مثل ه ــع ملعاجل املتب
ــم اال يعرف معالي الوزير ان « مبدأ  ث
تضارب املصالح» قائم ومعمول به 
ــركات في العالم،  بني مختلف الش
ــن من طرف  وأن حرباً غير نزيهة تش
ــه واقصائه  ــرف بهدف ضرب على ط
ــاً ما تكون  ــة، لذا غالب من املنافس
الدول والوزارات احملترفة دقيقة جداً 
ــل هذه امللفات،  في التعامل مع مث
ــة عدم  ــة بغي ــذرة للغاي ــون ح وتك
االضرار بطرف بتحريض او معلومات 
زائفة من «منظمات شبه رسمية» 
ــيط  ــارئ بس ــع وق ــي كمتاب ــم ان ث
ــاالت  املق ــات  مئ ــاً  يومي ــح  واتصف
ــار والتقارير التي تتهم فيها  واالخب
ــك، اجد أن من غير  هذه اجلهة او تل
ــر بهكذا مظهر،   الصحيح ان تظه
وتدلي مبثل هذا التصريح الضعيف، 
ــط العراق وليس مدير  فأنت وزير نف
ــركة سومو، لتقول  الشحن في ش
ــي بإدعاءات ليس لها  أي قول، وتدع
أي سند حقيقي ! وأسألك بإهللا هل 

ــذه احلجج وافية لتقوم وزارتك مبا  ه
ــركة، وهل  ــه ضد هذه الش قامت ب
ــة  ــاً كافي ــبهات حجج ــت الش بات
ــزل  ــة بع ــات احلكومي ــوم اجله لتق
ــماؤهم او جهاتهم دون  ــن ترد اس م
ــي، والى متى  ــمي وقانون حتقيق رس
ــايات والضغائن  نبقى اسرى للوش
واملصالح الشخصية التي تتحكم 
ــمة متس  ــرارات مصيرية وحاس بق
ــات كاملة.  ــح طبق ــاة ومصال حي
ــر  مصائ ــرر  تق ال  ــبهات  الش إن 
ــر، ولو كانت  ــاس يامعالي الوزي الن
ــي حتكم مصير  ــبهات هي الت الش
ــاة واجملتمع، ملا وصلت  الدولة واحلي
ــي  ــط، وف ــر النف ــب وزي ــت ملنص أن
ملفك الوظيفي والشخصي «  ٣٧ 
ــؤالي  ــاً، اوجه س ــبهة « ! ختام ش
ــواب  الن ــس  مجل ــى  ال ــيط  البس
ــة  رئاس ــى  وال ــه،  ــه وجلان واعضائ
احلكومة وخصوصاً رئاسة الوزراء، 
ــؤول ومواطن  شاهد هذه  وكل مس
ــة، فهل يعقل  التلفزيوني املقابلة 
ــات متهمة  ــبة جه ان يتم محاس
ان  دون  ــرة،  اخلطي ــة  التهم ــذه  به
يتم التحقيق والتأكد من صدقية 
ــل وصلت األمور في  املعلومات، وه
الدولة العراقية، مبا فيها االجراءات 
ــذا احلد  ــة الى ه ــة واملصيري االداري

املضحك املبكي؟.

مباشر

حسني البياتي

ــا كان لها  ــورات التاريخ قدمي ــك ان جميع ث الش
ــدان من خالل  ــي تغيير واقع البل ــدور االكبر ف ال
ــي  ــع بحاكم ــي تدف ــتمرة الت ــرات املس املظاه
ــاباتهم بكافة اخلدمات  ــدان ان يعيدو حس البل
املقدمة للمواطنني والتغيير بواقعهم املسأوي 
الذي يعيشوه ، فكان ملظاهرات اكتوبر وتشرين 
اثر واضح في تغيير اخلارطة التي رسمها بعض 
ــية في العراق ،  زعماء وقيادات العملية الساس
فدفعت التظاهرات الرئاسات جميعها بتغيير 
ــي كان ينتظرها  ــرارات والقوانني الت ــض الق بع
املواطن منذ سنني عجاف ،والتي اقرت في حينها 
ملصالح بعض السياسيني ، والقت بظاللها الى 
تفشي اخلدمات وازدياد البطالة وتخريج جيوش 
ــن اخلريجني بال عمل ، فضال عن كثرة االمراض  م
السرطانية بني مواطني العشوائيات ، واملناطق 
ــات ، فأصبحت ثورة  ــي تفتقر الى قلة اخلدم الت
تشرين ثورة كل العراقيني والسيما املتجحفلني 
ــاحة التحرير ، فكان الصحاب القمصان  في س
ــري التحرير من  ــاء دورا اليقل عن متظاه البيض
خالل القيام باعتصاماتهم مفتوحة ، واالضراب 
ــهداء الذين  الكامل عن الدوام تضامنا مع الش
ــل عيش كرمي  ــراق ، ومن اج ــقطوا بحب الع س
ــون اجلياع الذين  ــا تروي بط ــة عيش لعله ولقم
يصبحون وميسون بال طعام ، ومطالبات مستمرة 
للمجتمع الدولي واالمم املتحدة بالتدخل العاجل 
ــواء االزمة من  ــع البلد ، وضرورة احت ــر واق لتغيي
ــواه ، ووقف اطالق  ــالل الكف عن تكميم االف خ
ــيلة للدموع ، والقنابل الدخانية  الغازات امليس

لتفريق املتظاهرين .

ثورة تشرين .. 
(ثورة الجياع واخراج 

الفاسدين)

املحامي السوري عبد الغني ملوك لـ «                              «: ملاذا تقال عبارة «الجهل يف القانون»  حوار



قحطان جاسم جواد 

ــينمائي  الس ــرج  اخمل ــز  اجن
ــراد، املقيم  العراقي جعفر م
في لندن، واحلاصل على لقب 
ــي  ــي ف ــرج عراق ــل مخ افض
ــام املاضي.اجنز  ــا الع بريطاني
ــي اجلديد(كان... الروائ فيلمه 
ــن تاليفه  ــو م ــار). وه يوم...ج
ــيناريو  الس ــب  كت ــا  كم
ــة  مجموع ــة  وبطول ــه  ل
ــني  العراقي ــني  الفنان ــن  م
ــني منهم الدكتور  والبريطاني
ــم،  ــالم زهرة و فالح هاش س
ــفاء  ــعيد، ش محمد عطا س
ــالي  ــني ماهود، س جبر، ياس

ــي، اميان  ــاذ الول ــارك، مع املب
ــكري،  ــد العس ــب، محم جني
ــوي والطفل امير  علي املوس
ــدور املميز  ــب ال ــار صاح عم
ــيقى  واملوس ــم.  الفيل ــي  ف
ــن تاليف وعزف  التصويرية م
جاز وينهام. قصة الفيلم هي 
ــن اثناء  ــال اخملرج ولك من خي
ــر زاره بعض الفنانني  التصوي
ــت لهم قصصا  الذين حصل
فتجاوبوا  للفيلم  ــابهة  مش
ــم النهم  ــاهد الفيل مع مش
تذكروا املاساة التي عاشوها 
ــجون. ــالت والس ــي املعتق ف
درامي  ــو  ه االخراج  ــلوب  اس
سايكولوجي تعبيري نفسي. 

ــي  النفس اجلانب  ــى  فيه عل
واملشاعر  واالحاسيس  كثيرا 
التي تعيش مع هذه الضحية 
ــذي  ــم وال ــرة الفيل ــول فت ط
ــاهد معه.  ــها املش سيعيش
ــم موجود  ال ــعر بكل  سنش
في داخله في كل مشهد من 
ــير جعفر ..اردت  املشاهد.يش
ان اقول بان الظلم مهما كان 
ــف ويالت كثيرة  حجمه يخل
ــى جيل.  ــن جيل ال ــل م تنتق
ــوب  ــان املوه ــول ب اردت ان اق
ــن يطعنوه من  ــه اعداء ممك ل
ــم وهذه  ــو ال يعل ــف وه اخلل
ــه  ــن حيات ــر م ــة تغي الطعن
ــره .اخير  ــه عم ــاَ وحتطم كلي

ــه فيلم روائي  ــول اخملرج ان يق
طويل سياسي سايكولوجي 
ــام  ــم النظ ــه ظل ــش في اناق
للفنانني عن طريق  ــابق  الس
ــرة  ــجونا لفت ــان كان مس فن
ــم كثيرا النه كان  طويلة. ظل
ــجن  الس ــا. خرج من  موهوب
ــرة طويلة  ــى فت ــد أن قض بع
وظل يبحث عن ابنه املفقود 
ثم جاء الى بريطانيا النه علم 
مبكان اقامته. يدخل بريطانيا 
وتبدأ مأساته في البحث عن 
ولده. من خالل أحداث الفيلم 
ــبب لدخوله الى  ــم الس نعل

املعتقل والذي حصل له.

ــز األدب العربي  صدر حديثاً عن مرك
للنشر والتوزيع، رواية حديثة بعنوان 
ــرو احلكمي. ــب عم ــزاء“، للكات ”اجل

ــدور أحداث الرواية الواقعة في ٣٠٢  ت
ــاب جامعي أعزب  ــة، حول ش صفح
يعيش بعيداً عن عائلته، مير بتجربة 
عاطفية وسياسية غريبة جداً تكاد 
ــل رجل حكيم،  تكون خياالً في عق
تتشابك خيوط أحداثها بني مدينتي 
ــة  بطريق ــط  تتراب و  ــدة،  وج ــة  مك
ــزاء“ طابع  ــرة للذهول.تأخذ ”اجل مثي
ــنّ أعماقها  ــي عاطفي، لك اجتماع

الواضحة تكشف أسرار لم يكشف 
ــق  ــاب عربي أو لنقل عاش ــا ش عنّه
ــرار على االحتراق  عربي، ال تركز األس
ــه املراهقون  ــذي يعاني ــي ال العاطف
ــلط الضوء على  بل على عنصر يس
ــري املتخثر على روح  الضعف البش
ــاءل الرواية هل  الرجل العربي.وتتس
ــذب على  ــك تك ــعور بأن ــاورك ش س
أحياناً  ــم  ــة: ”همم قائل ــك؟،  نفس
ــاورني  ــعور، وس ــي هذا الش يصيبن
ــلوى ليلة  أخر مرة حينما التقيت س

هربها“.
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هُ بعد ان فتح  مدَّ يدَ
باباً للخيال واملثال 

هُ  والواقع..كانت طينتُ
استجالباً ، من جدلِ 

خيوط الفلكلوراجلذابةِ 
والديناميةِ احليّة ، 

ومن خيوطٍ وجوديةٍ 
ها ..سمو االمير..  اعتمدَ
من روح الطبيعة حيث 

التحوّالت وحسب 
احلاجة والضرورات..

فلعله وبربوبيةِ الفن 
هُ اخلالقَ  حُ نفسَ يرشّ

االعتباريَّ لهذي الصورة 
الباهرة ،والتي دمج 

فيها اشعاراتِ الوعي 
الصادرةِ منه الى حيث 
شريكاتها الوافدةِ من 

القدري.

أ .حميد العنرب الخويلدي

لٌ  ستَقبِ فالشعر جزءانِ جزءٌ مُ
ــتقبِلُ بعضٌ  ..املُس ــزءٌ وافدٌ وج
ــودِ في  ــة الوج ــن ادراكِ جترب م
ى الفنان..والوافدُ بضاعةٌ  متلقّ
ــبي  ــزان بالنس ــوبةٌ مبي محس
ــد للوجود  ــب الراص ــن الغي م
لْمُ الوافدِ القدري  املرصود..اذ عِ
ــن احملمولِ  ــدُّ وادقُّ م ــدُّ واش اح
... ــقِ بذاكرة مبدعٍ الواقعِ العال

ــي  الدمج ــي  والتالق ــاءُ  فاللق
ر او قل  هناك في موقف التَّصيُّ
ــرورة ..الذي هو.عبارة عن  الصي
ــر اخللقِ  ــكان املكث لعناص م
لةِ منها..ريثما  واملتحوّ الثابتة 
دثُ وميلكُ اراداتِه  يتم اخمللوقُ احملُ
ــا ينفكُّ املبدعُ  اخلاصة به..هن
ــهادة  الش اال  ــه  وظيفت ــا  وم

والشهود
واملراقبة فقط . لوال تخصيبات 
ــرى  ن ــذا  والبدء..هك ــكارة  الب

طريقة االبتداع وامتاماته...
ــب  االمير..ذه ــد  عب ــاعر  الش
ــد والقصي في  ــاك البعي لهن
ر جوارَ غياهب  ــفِ ظلمات املُسْ
املطلق وكان بنسبية  الغيبي 
ــادة  ورق ــث  مك ــع  م ــم  تتالئ
ــات املتالقية عن ذات  الكينون
الطريق واملنقولة معه ، والتي 

وفدت بعلم من القدري..
ــات  ــري موازن ــدع يج ــا املب هن
ــجي.  ــر والتعبير املَشَ التصوي

ل... حتى امتام ادوار التحوّ
ــال  ــك عن سلس ــابحث ل (س

فضي...
واطوق به عنقك..

وبعد ان اربطه بتعويذة
ام سبع عيون...)

ــادة الوجود  ــن م ــذي صور م ه
ــي  ــور احملل ــارات الفلكل واعتب
ــتملة على حيوية جتربة  املش

الوقت

املنشود وبوقار حاله ومآله..
ــني  بس ــدأ  مبت ــه  ان ــم  رغ

االستقبال س
ــة.. متمثل ــوف..الغير  س او 

ــدود التمني  ــي خلق بح امنا ه
واحللم..وهذا سر االبداع..يقفز 
على غيبيات العلم ومعادالته 

اليأبه لعائق او مؤثر مينع...
ــي .. والفن  فالفن اكثار النوع
ــف  تتل ــا  مل ــل  البدي ــي  يعط
ــي  جمع ــكل  بش ــة  الطبيع
ــف احلطاب  ــو تل ــاري.. ل واعتب
ــام  ق  ، ــا  م ــم  موس ــجارَ  اش
ــم شجر  باملقابل الفنانُ برس
ــجر  ــي تغني عن آالف ش نوع

عَ ... قُطِ
ــةَ عنصر  ــى الزمنُ بطول او فن
العمرية  ــل  وبتسلس معروف 

ونهاية حضارة ما،
ــق  يخل ان  ــدعٌ  مب ــتطيعُ  يس
ــال  عنتر بن  ــى معنى ومث وعل
ــالح الدين  يخلق  ــداد او ص ش
لنا مناخات اعتبارية للبطولة 
ــي يبهج احلضارة  كعوض نوع

ويدمي روحها..
ــام  ماجدي..اق ــر  االمي ــذا  هك
ــع محبوبته  ــدود للجمال م ح
ــل ودقات.دُم .دُم. مبهرجان وطب
دُم.مع نبض قلبه واحساسه..

ــات كيف ام عيون تزبر  وتخرص

ــرير..وما يلوح من  ــر والش الش
ابِ قوسٍ اهاباتِ احلبيبة... نشّ

او قد يجرحها.وما ارق واحرص 
من قلب عاشق..وكمثل االمير 
ــا  ــا وجمالي ــرى معنوي انب ..اذ 
ــذا امامك  ــر ويقول ها ان ليعب
ــدي  بجس ــك  ياحبيبتي..علي
ــك في رقادة بقلب  دونك ، علي
ــر  والضج ــوف  اخل ــرف  اليع
مادمت... وبعد ان بيّنا الواقعي 
ــر  ــة االمي ــني مثالي ــاالن نب ..ف
ــدري الغيبي.. ــدة من الق الواف

ــي  ــي ف ــى ف او املاورائي..تتجل
جمل..استقبالية..

ــال  طب ــكِ  خلف ــكُ  سامسُ  )
خشبيا

ــني  ع اي  ــة  رؤي ــد  عن ــه  اضربُ
(.. تصيبُكِ

ــبٌ قد  ــبٌ قري ــنيُ غي هنا الس
يكون احتماليَ الوقوع..

( سامسك..)
ــال احتمالي  ــد رؤية ) مج ( عن
ــدا امنا  ــم يقع اب ــو ل ــي ه مثال
احملب قلق وحتسبي وحذر على 

عرش امللكة...
( ساطرق دُم )

مع كل حركة من جسدك...
( بائع احللوى يغازلك ويشبهك 

بصناعته..
ــك  ــاتني يتملق ــاط الفس خي

ليقيس خصرك..
ــي  طبل ــرب  اض ــا  وان دم..دم.. 
ــى)....اي  ــوة ونبضاتي تتعال بق
ــة اي خلفية هذي التي  طفول
ــه وذاته  ــتِ االميرَ بروح تلبّس
ــل  يتغلغ ــعرُ  الش ــره..  وضمي
ــارب  لش ــالت  والتنم ــدر  كاخلَ
ــتغرق  مس مدمن..االمير  خمر 
ولهان وهذا حقه النؤاسي في 
ــه وباي الصور  ان يرى محبوبت

اعتبارا وشهادة.

************* 
النص
العراق

ــال  ــك عن سلس ــابحث ل س
فضي

واطوق به عنقك بعد ان اربطه 
بتعويذة (ام سبع عيون )

كي تبعد االنظار عنك
ــل  طب ــك  خلف ــك  سامس

خشبي
ــني  ع اي  ــة  رؤي ــد  عن ــه  اضرب

تصيبك
سبع عيون وسبع عورات

عيناك عورة شفتاك اخرى
عنقك كذلك

نهداك خصرك فخذاك
وظهرك من اعاله السفله

ــك  ــن ارداف ــوة م ــن كل خط م
ساطرق ( دم )

مع كل حركة من جسدك
بائع احللوى يغازلك ويشبهك 

بصناعته
ــك  ــاتني يتملق ــاط الفس خي

ليقيس خصرك
ــي  ــرب طبل ــا اض (دم.. دم ) وان

بقوة
ــرب  تض ــى  تتتعال ــي  ونبضات

صدري
ــتت  ــوت منه يش ــرج ص فيخ

تلك العيون
ــون  ــي بعي ــك ل ــون عورات لتك

باردة
النسمع فيها طبال

.....................................
................................

....................... اغنية االمير....
بني املتعلق القدري
واملتعلق الوجودي...
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ــبب الذي أتى باحلداثة  يرى  الكثيرون : إن الس
في اجملتمع الغربي هو ليس ببعيد عن السبب 
الذي جعل البعض يدعو لها في مجتمعاتنا 
.. وبتقديري املتواضع  فأن سيطرة الكتيسة 
ورجال الدين وشيوع الفكر الديني واخلرافات 
ــل  لتعميم التخلف  ــاء الثقافة والعق باقص
في العصور الوسطى ، هي من أدت إلى ظهور 
احلداثة في أوربا فكانت الثورة مبعنى التقويض 
ــلطة رجال الدين واألخذ بأسباب التطور  لس
والصناعة واآللة  لذلك  مت اطالق العقل وحترير 
العلم  كما حدث في( فرنسا وبريطانيا وأملانيا 
وايطاليا) وفي ظلها  ظهر  جيل من الفالسفة 
ــة واألدب  ــن العقالنيني في السياس واملفكري
ــان  جاك  ــاع  كميكافيلي وج ــم االجتم وعل
ــط ( مثال الحصرا )  ــو وبودين وهوبز  كان روس
ــية _  ــا  الثورة الفرنس ــت من نتائجه و كان
ــا تالها من تطور في كل  الثورة الصناعية وم
ــا هنا   في  ــا يهمن ــانية . وم ــم اإلنس املفاهي
ــا أدبيا  متخصصا   ــة  ما نعنيه  مذهب احلداث
ــاص  والنقد  ــص ولغة النص والتن يعنى بالن
ــة  ــة اإلبداعي ــص باحلرك ــت  ال تخت ، وإن كان
ــمل العلم واملعارف واألداب  وحدها فهي تش
ــون األخرى  لكنهاعلى أية حال انتقلت  والفن
ــث واختلطت معرفيا  ــى أدبنا العربي احلدي إل
ــكل خاطئ مبفهوم املعاصرة والتجديد ،  بش
وتداخل  احلابل بالنابل إلى يومنا  هذا..  ففي 
ــه  البعض وخصوصا  الزمن الذي يتصدى في
ــلفيون ورجال الدين و « جندرمة اللغة «  الس
ملفهوم احلدائة ينسى بأنه يعيش زمنها دون 
أن يعي ذلك ويريد أن يعيد التاريخ إلى اجلاهلية 
بل اجلهالة بعينها ..!؟  فهل يصح أن نعتبرها 
ــا يتهم جاك دريدا  ــررا للفكر اليهودي كم مب
ــن ملا جاءت  ــفية ؟ .. أم نذع ــه الفلس بكتابات
ــفية األمريكية  ــدارس النقدية والفلس به امل
ــيادة العوملة الفكرية.. بأن ( القوة  في ظل س
ــر األمريكي اجلديد  ــدل )   و بأن العص هي الع
ــة  ونهاية التاريخ القدمي  يعني ما بعد احلداث
ألوربا والشرق ؟يقينا.. ال شيء بعد احلداثة اال 
احلداثة وكل مايقال خالفا لذلك مجرد هراء .
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فنارات

فائز الحداد

الشاعر عبد االمري..
ذهب لهناك البعيد 

والقصي َّـ ظلمات 
اُِّـسفر جوار غياهب 

الغيبي اِّـطلق
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تطولُ الطريقُ .. 
وفي اخلطو تكبو وتنهض 

رغم احلُفرْ 
وحسبُك متشي ، وخلفك 

نهرٌ.. وما من نهرْ
مُ خطواً .. وتعثرُ   :  تُقدّ

حيناً .. 
وقد يستجيب املطرْ، 
 وال يستجيب املطرْ

*
الشوارعُ مزْكومةٌ بالوباءْ

ومالئكة املوت تسرحُ في 
حلظةٍ 

 قد تصادرُ روحك فيها 
كشربةِ ماءْ 

 فتشبّثْ بصبرك من كل داءْ
هي الروحُ تسمو بهذا 

الفناء الفظيعْ
فال شكل للموتِ غير احلياةْ
وال عزف  للناي دون الرعاةْ 

لم للعشبِ دون  وال حُ
القطيعْ

....
بيوتٌ تنامُ بعينني 

مفتوحتني
 ومفزوعتني 

كأن الوباءَ الهواءْ 
يغطي الفضاءْ

وال تستجيبُ السماء  
لغوثِ الدماءْ

ى  لْمَ أراكَ حزيناً وروحك  كَ
ا  رحكَ ينزفُ غمّ وجُ

مرك ..ترنو انتظاراً وأفنيتَ عُ
لعلَّ احلمامَ الذي أطلقته 

يداك 
يّعودُ هالالً وجنما

....
ى ليسَ في الشمسِ مايُرجتَ
رعَ قبل  غير أن نحلبَ الضَ

الطلوع ْ
ثم منضي الى البحر نحرثهُ 

ونكفكفُ عنه األسى و 
الدموعْ

....
َّة  ثْلَما البحر في جلُ مِ

العصف، 
أبقى أدور  فتأخذني الهاويةْ

موجةَ عاليةْ 
واألسى ذِئبتي العاويةْ

....
رَاءْ  كلُّ شيءٍ هُ

جثةُ األرض فارعةٌ .. 
والوقاياتُ مثل الوساوس 

محضُ افتراءْ
*

عتمهْ  غرفٌ مُ
عتّمتَها النفوسْ بليلٍ 

عبوسْ
ش الوهمُ في  غرفٌ عشّ

سقفها 
في البيوتِ ، 

نا في الرؤوسْ واُخرى تراها هُ
....

لْ طريقك أعمى ..وإني  متهّ
ريرْ  ضَ

 برمضاء قيرْ ! 
وْث ، هل ينزلُ  زعتُ من الغَ جَ

الغيثُ ؟
غيثٍ سواهُ الظمأ ا من مُ فمَ

....
تعتّق حزني.. 

وذئب الكوارث يجري 
واليستريحْ

لعلّ الزمان القبيحْ
رُ  بالصبر أوجاعنَا يُطهِّ

 حلني نزول املسيحْ
....

لستُ منكسراً ..
لني  والزمانُ الذي كادَ يَخذُ

دْ زمني لم يَعُ
نْ يَرتقِ  قامتي البحرُ ..  مَ

هُ يَرني موجَ

رغبةٌ
اميرة ابراهيم 

... تْ ، نتَفَ تْ قَ فَ تظاهرَ باإلغماءِ، صَ
. تْ مُستنجدةً باجليرانِ رخَ صَ

في غرفةِ اإلنعاشِ استغلَ بعضَ 
الوثائقِ لكتابةِ نعوته،

كانَ  ــةِ  الطبيّ ــاتِ  الوصف ــرُ  دفت
ا على شاهدته. معلّقً

     ***********
كلمات

احسان علي العارضي
ــت ثوب  ــول معاناة، لبس ــد ط بع
عرسها األخير، تبخترت بحلتها 
ــا  لكفنه ــت  انقلب ــاء؛  البيض
املوعود، زفوها إلى حلدها املظلم، 

غطت في سبات عميق.

   **************
استخفاف

فاضل حمود
ــنقة،  ــت على املش ــا علق بعدم
وعلى ناصية املشهد، لم يكترث 
ــدي ، وأنا  ــد عندما تدلى جس أح
أمللم بقاع نظري املتناثر. رأيتهم 

حني أشادوا مبتانة احلبل.

   ************
ة صّ غُ

احمد مهدي احلمداني
ــم تكن  ــا كثيرا، ل ــفق عليه أش
ــار  تطلب الكثير...رؤية أبيها، أش
أمامها طعاما  حلاشيته، وضعوا 
غطى برداء الوحشية، رفضت أن  مُ
متد يدها للقمة واحدة، قالوا لها 

ــرك  مايَسُ األميرفيها  انها هدية 
ــي، أزاحته،كانت ثمينة  ياصغيرت
ــهقت؛ استبشروا  جدا...رأس؛ ش
ــادت تطلب رؤيته الى  خيرا فماع

األبد..!
   ***********

الوحيد
عبد احلسني العبيدي

ــعة  ــال ببصره . صحراء شاس ج
ــرة . أمرأة ترمقه من  ، جثث متناث
على تلة ، كأمنا تودعه . أسترجع . 
حوقل . جال في خاطره ، شجاع 
ــف جبان .  ــدر على ال ــد ال يق واح
ــن ركوب العار.  قال: املوت أولى م
إستل سيفه . خاض في غمارهم 

.
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 عبد اِّـنعم حمندي 
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الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



ــم .. احلاكمون والرعيه  ــدا .. كبارهم وصغاره ــر العراقيون جي يتذك
الغموض واملالبسات التي احاطت باملوازنه العامه للبالد سنه (٢٠١٤) 
ــابات  ــي والضياع من دون حس ــف انتهى بها احلال الى التالش وكي
ختاميه؟ وحينها قيل لنا نحن الشعب ان الذئب اكلها ونحن عنها 
ــذا انتهى عام (٢٠١٤) من دون موازنة عامة وانعكس  غافلون !! وهك
ــتثمار  ــادي وانكماش االس ــى النمو االقتص ــلبا عل عدم اقرارها س
ــغيل وال مشاريع وال بناء وال هم يحزنون وتأثر القطاع اخلاص  والتش
ــذاك على تلبيه  ــواب املوازنه يوم ــراء اقتصار اب ــلل ج واصيب بالش
النفقات االساسيه لتمشيه احلال حتت شعار (شلّه واعبر )وتأجيل 
ــبة فأن  ــق (٢٠١٥) .. وباملناس ــام الالح ــيات للع ــى من اساس ماتبق
ــيا وامنيا  ــائده يومذاك كانت عصيبه ومعقده سياس الظروف الس
ــار الدومينو  ــه مثل احج ــن املدن العراقي ــقطت العديد م حيث س
ــي واالنهيار في  ــتغلني التراخ ــد حفنه من اجملرمني الدواعش مس بي
املؤسسه االمنيه وعوامل اخرى يطول شرحها وانا على ثقة اكيده 
ــاب الى احملراب !! املهم  ــرارها وتفاصيلها من الب بأن الكل يعرف اس
ــلبيه بأرباك واضح  ــت البالد بال موازنة عامه وجتلت االثار الس عاش
ــدم امتالكها القرار الطالق  ــت وزارة املاليه يومها حرجا جراء ع وعان
ــيه احلال بطريقة  ــه فأضطرت الوزارات لطلب االموال لتمش امليزاني
ه كرواتب  ــه امللحّ ــغيليه االني ــلف )بغيه تأمني نفقاتها التش (الس
ــة (٢٠١٤) (١٥٠ مليار دوالر  ــد بلغ حجم موازن ــني وغيرها .. لق املوظف
ــب  ــابقه اذ احتس ) وهي االعلى في تاريخ العراق بني امليزانيات الس
سعر برميل النفط على اساس (٩٠دوالرا ) وبواقع تصدير يومي (٣/٤)
ــابات احلقل لم تتطابق مع حسابات البيدر  مليون برميل لكن حس
ــادرات النفط  ــع االمني دوره في انخفاض ص ــا قلنا لعب الوض وكم
املنتج من حقول الشمال ولم تصدر كردستان احلصة املتفق عليها 
من النفط و(بني حانه ومانه ضاعت حلانه )وتأسيسا على ذلك فقد 
انطبق توصيف (متشية حال ) على موازنه (٢٠١٤) كأمر واقع واسدل 
ــتار عليها وال احد يعرف بالضبط كيف انفقت ابوابها ؟وليس  الس
من شاهد اثبات يتمثل ب (حسابات ختاميه )وضاع  ابتر بني البتران 
ــه العام احلالي (٢٠٢٠ )  ــه حيث واجهت موازن .. ويكرر التأريخ نفس
ــهر  ــذي مرت به موازنة (٢٠١٤) حيث مضت (٨ اش ــيناريو ال ذات الس
ــع بوزير املاليه  ــم املوازنه االمر الذي دف ــى العام احلالي دون حس )عل
السيد (علي عبد االمير عالوي )الى القول بعظمه لسانه : (ان وزارته 
ــل للتحضير ملوازنه العام املقبل ٢٠٢١ ) والذي لم تعد تفصلنا  تعم
عنه سوى (٤ اشهر ) فقط وتقول اللجنه املاليه النيابيه على لسان 
ــروع قانون  ــو فيها جمال كوجر ان احلكومه بدأت بأعداد مش العض
ــهد عجزا ماليا  املوازنه للعام املقبل (٢٠٢١) وانها اي املوازنه ستش
ــباب ال حتتاج لعناء تفكير ملعرفتها .. وهكذا فأن مابني موازنتي  الس
ــر االنباء  تفيد بأن  ــمه الضياع لكن اخ ــر اس (٢٠١٤) و(٢٠٢٠) .. جس
ــن العام احلالي الى  ــروع املوازنه ملا تبقى م ــلت مش وزارة املاليه ارس
ــتكماله دون االفصاح  ــوزراء يوم اخلميس املاضي بعد اس مجلس ال
ــهر من هذا  عن التفاصيل .. املنا ان يقرّ البرملان املوازنه لالربعة اش
ــتحقات  ــية امورها وان هناك مس ــام الن هناك وزارات تريد متش الع
ــيتم متشيتها  ماليه ودرجات وظيفيه تتوقف على اقرارها .. فهل س

ام انها ستعرقل ؟(وجيب الليف ودي الليف)!!.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

NO.3483.SUN.6.SEP .2020 العدد (٣٤٨٣) االحد ٩/٦/ ٢٠٢٠

7mbÿÌâb◊
@H2020I@ÎH2014I@>„ãaÏfl@¥i

@ bÓö€a@È8a@NN@äéu

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــاف  قال علماء آثار، إن اكتش
ــا ال يقل  ــة مل ــاكل عظمي هي
ــوان املاموث  ــن ٢٠٠ من حي ع
ــن العاصمة  ــة م ــى مقرب عل
أن  ــأنه  ــيكية، من ش املكس
يساعد على فك لغز انقراض 
ــات الثدية.وكان  ــذه الكائن ه
باألنياب،  ــاز  ــوان ميت احلي هذا 
كما كان يغطيه الشعر أيضا 
ــان، وعاش  ــض األحي ــي بع ف
ــدة تقارب  على األرض قبل م
ــم انقرض  ــنة ث ــني س ٥ مالي
ــنة األخيرة. ـــ٤٠٠٠ س ال في 

ــكاي  ــبكة س ــب ش وبحس
ــة، فقد كان  ــوز البريطاني ني
ــات  ــرون عملي ــون يج الباحث
مسح قرب مطار مكسيكو 
سيتي، حيث عثروا على عدد 
كبير من الهياكل التي تعود 
أن  ــح اخلبراء  ويرج للماموث. 
ــر قد قاموا بذبح  يكون البش
ــوان قبل مدة تتراوح  هذا احلي
ــنة  ــني ١٠ آالف و٢٠ ألف س ب
ــال  مانزاني ــت  مضت.وأوضح
ــي  ف ــة  باحث ــي  وه ــز،  لوبي
ــيكي  املعهد الوطني املكس

ــخ  والتاري ــا  لألنثروبولوجي
عثرنا على نحو ٢٠٠ ماموث، 
ــة  وقرابة ٢٥ من اإلبل وخمس
إلى مجموعة  خيول.وأشارت 
ــودة في  املوج ــام  العظ ــن  م
املكان ما زالت في حاجة إلى 
جهود من أجل استخراجها.
ــة  العاصم ــار  مط ــع  ويق
ــد ١٩  ــى بع ــيكية عل املكس
ــع احلفر  ــن موق ــرا م كيلومت
أقامه السكان احملليون  الذي 
قدميا من أجل ذبح العشرات 

من حيوان املاموث.

ــي  ــام الدراس ــاء الع ــبة انته مبناس
النتائج  ــي (٢٠٢٠/٢٠١٩) واعالن  احلال
االعزاء  للطلبة  وتسليمها  النهائيه 
ــع النظير  ــرور منقط بفرح غامر وس
يتقدم طلبة قسم القانون في كلية 
االمام الكاظم (ع) بالشكر والعرفان 
ــة  الكلي الدارة  ــر  والتقدي ــرام  واالحت
ــتاذ الدكتور  ــا (االس ــة بعميده ممثل
ــم  ــى رئيس قس ــي) وال ــي اخلاقان غن
ــد  ــور احم ــتاذ الدكت ــون (االس القان
كاظم الساعدي) والى مقررة القسم 

ــب محمد  زين ــوره  الدكت ــتاذه  (االس
ــاتذة  ــوي) والى الدكاتره واالس املوس
ــم  ــلم كاظ ــن : ١/ مس ــم كل م وه
ــمري ٢/خالد ريسان اخلاقاني ٣/ الش
ــذى  ــد نعمه ٤/زينب خليل ٥/ش احم
ــني علي ٨/ فالح ٦/انعام عودة ٧/حس

جواد كاظم ٩/صالح مهدي العزاوي 
ــتثنائي في  ــد اس ــوه من جه ــا بذل مل
ــة حضوريا  ــال احملاضرات للطلب ايص
ــات  االمتحان ــراء  واج ــا  والكتروني
ــاح  ــكل ارتي ــه ب ــه والنهائي الفصلي

ــروف الصعبه التي  ــم الظ وجناح رغ
ــي مقدمتها  ــا بلدنا العزيز وف مير به
ــن معاناة  ــرزه م ــا وما اف ــاء كورون وب
ــكل واضح  ــذي دّل بش ــع وال للجمي
العالي مبسؤوليتهم  على شعورهم 
ــث احلرص والتفاني  جتاه ابنائهم حي
سائلني اهللا العلي القدير ان يوفقهم 

ويحفظهم انه سميع الدعاء.
 

رسول سالم آل طاهر الحسناوي 

البينة اجلديدة _ عباس كرمي العلياوي

ــرة  املباش ــداد  بغ ــة  أمان ــت  أعلن    
ــيخ  بتحويل دار اخلطيب الراحل الش
ــي الى متحف  ــور  احمد الوائل الدكت
ــة  الكاظمي ــة  مبدين ــي  ثقاف ــز  ومرك
ــل بيان لالمانة بان  الدار التي كان  ونق

ــيخ  ــكنها العالمة الدكتور الش يس
ــيني احمد الوائلي  وعميد املنبر احلس
ــل امانة بغداد  ــتمالكها من قب مت اس
ــم آثاره  ــف يض ــى متح ــا ال لتحويله
ــة  ــخصية والثقافي ــه الش ومقتنيات
ــز ثقافي تقام   ــة  وفتح مرك والوثائقي
ــاطات الثقافية  ــدوات والنش فيه الن

ــة قد  ــة الكاظمي ــرة بلدي ــت دائ وكان
ــرت بعمليات الترميم والصيانة  باش
للدار وتهيئتها ألحياءً ذكرى اخلطيب 
ــد الدكتور  ــاعر الرائ ــيني والش احلس
ــي  الت ــيرته  بس ــف  والتعري ــي  الوائل
امتدت ألكثر من نصف قرن وتراثه الثَر 

وذلك بالتعاون مع عائلته.

 
ــا تعمل على هاتف  ــركة فيفو، أنه أعلنت ش
ــوع من  ــي املصن ــه اخللف ــاز بغطائ ــي ميت ذك
ــه، وجاء ذلك  ــى تغيير لون ــاج القادر عل الزج
ــو قصيرين يظهران  ــر مقطعي فيدي بعد نش
الهاتف. وأكدت الشركة الصينية في مقطع 
ــر على موقع التواصل االجتماعي  فيديو نُش
الصيني (ويبو) Weibo أنها تستخدم الزجاج 
ــر الهاتف. ــا لتغيير لون ظه املتلون كهربائيً

ــع أن تغيير  ــف املقط وعالوة على ذلك، يكش
ــط بالفعل بضغطة زر. ومن املثير  اللون يُنشَّ
ــركة غطت  ا مالحظة أن الش ــام أيضً لالهتم
غالف الكاميرا في هذا املقطع، في حني أظهر 
ــرات اخللفية. كما  ــريب األصلي الكامي التس
ممت  ذكرت فيفو في منشورها أن التقنية صُ
ــة،  ــتهالك الطاق ــاض اس ــاة انخف ــع مراع م
ــى عمر بطارية  ــل أال تؤثر التقنية عل لذا يؤم

الهاتف عند إطالقه.
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ــي جديد ان شاء اهللا      ونحن مقبلون على بدء عام دراس
ــارت األمور على خير وجتاوزنا اآلثار الكارثية جلائحة  اذا س
كورونا ولكن قبل ذلك بودنا ان نسأل ونخاطب السيدين 
ــس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) ووزير التربية  رئي
ــدارس على مايرام  ــي حميد مخلف) : هل ان وضع امل (عل
ــى وفق  ــذ عل ــن التالمي ــرة م ــداد الغفي ــتقبل االع لتس
ــادات الصحية السيما مايتعلق بالتباعد  الوصايا واالرش
االجتماعي ؟ ابتداءً البد ان نشير الى موضوعة العشرات 
ــا آيلة  ــت بدعوى انه م ــي هدّ ــية الت ــة املدرس ــن االبني م
ــع احلال يقول ان  ــقوط وبناء جديدة غيرها لكن واق للس
هذه االبنية صاحلة لعشرات السنني القادمة واملؤسف ان 
ــداً لم يبادر الى اعادة بنائها وبيعت مخلفاتها (حديد  اح
ــبابيك واالبواب والطابوق) على شكل  ــيلمان والش الش
ــاحاتها  خردّة وليت األمر توقف عند حدود ذلك بل ان مس
ــت الى مكب للنفايات وترتب على هدم هذه املدارس  حتول
ــالل دمجهم  ــرى من خ ــدارس اخ ــا الى م ــل طلبته حتوي
ــكل وقتي لكن طال الزمن وادى الى اكتظاظ الطلبة  بش
في الصف الواحد واصبحت (الرحلة الواحدة) التي كانت 
تسع لطالبني او ثالثة التستوعب نهائيا مادفع بالطلبة 
ــي بعض املدارس  ناهيك عن االعباء  الى افتراش االرض ف
ــدارس وال زالت حلد اآلن ..  ــرة التي حتملتها ادارات امل الكبي
ــيد رئيس الوزراء احملترم وكذلك  ومن هنا فاننا نقول للس
للسيد وزير التربية احملترم : أما كان جديراً ان يتم استثمار 
ــام بحملة كبرى  ــن خالل القي ــة الطويلة م هذه العطل
ــب بل بناء  مت فحس ــت تلك التي هدّ لبناء املدارس ليس
مدارس حديثة او ترميم مايحتاج منها الى ترميم لغرض 
استيعاب اعداد التالميذ الذين يتزايدون سنويا وال بد من 
ــديدة وقانونية ملن اوعز بتهدمي هذه املدارس  محاسبة ش
ــام والعملية  ــاس واملال الع ــه من ضرر بحق الن وما احلق
ــى مخاطبة  ــرح ان يصار ال ــه فاننا نقت ــة .. وعلي التربوي
ومفاحتة وزارة االسكان واالعمار والبلديات العامة لتأخذ 
على عاتقها النهوض ببناء املدارس املهدمة او تلك التي 
ــم ان االمر اليتطلب جهدا كبيرا  يراد بنائها واجلميع يعل
ــا الى املوالت او املالعب الرياضية  الن ابنية املدارس قياس
او اجلسور املعلقة او االنفاق او املشاريع العمالقة اسهل 
وال تتطلب سوى ارادة حقيقية للبناء ، كون املدارس عبارة 
ــاحة وحمامات  ــن صفوف وس ــق واحد مؤلف م ــن طاب ع
ــهد حملة بناء تعيد  ــؤال الكبير هل سنش وادارة .. والس
ــدارس الكرفانية او  ــى االبد امل ــدارس ألقها ونغادر ال للم
ــيما  الطينية التي باتت مظهرا من مظاهر التخلف الس

ونحن دولة نفطية ثرية.
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني
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