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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 

SUN

ÚÌb‡ßa@Ú„b«bi@fiÏ‡í‹€@ÒÜÌÜu@ÚjuÎ@’‹�m@›‡»€aÎ@NNÔ„br€aÎ@fiÎ¸a@ÂÌäím@äËí€@¥–√ÏΩa@kmaÎâ@“äï@NN@‚ÏÓ€a@
ــس الوزراء  ــي ، ان رئي ــوزراء، اخلميس املاض ــس ال ــة مجل ــت امان اعلن
ــدوام يومي  ــبني بال ــه الدوائر املالية واحملاس ــى الكاظمي وج مصطف
ــم  ــاز قوائم رواتب املوظفني.وقال املتحدث باس ــبت الجن اجلمعة والس
االمانة حيدر مجيد ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه 
الوزرات واجلهات غير املرتبطة بوزارة واحملافظات كافة، بالدوام الرسمي 
ــبني.واضاف ان ذلك جاء  ــبت للدوائر املالية واحملاس يومي اجلمعة والس
لغرض متكن الدوائر التابعة لهم واملمولة مركزياً وذاتياً، من إجناز قوائم 
ــرين األول وتشرين الثاني لعام  ــهري تش صرفيات رواتب املوظفني، لش
ــد لطلب التمويل لغرض  ــالها إلى وزراة املالية اليوم األح ٢٠٢٠، وإرس

صرف الرواتب
تتمة ص (٣)

بغداد /

االحـــد

ــم اجلبهة  ــدث باس ــى املتح نف
العراقية النائب محمد اخلالدي، 
ــاع من  ــا يش ــبت، م ــس الس ام
ــا البعض حول  أحاديث يطرحه

االتفاق على أسماء كمرشحني 
ــة ملنصب رئيس مجلس  للجبه
ــع جهات  ــيق م ــواب بالتنس الن
ــارج  خ ــن  م ــرى  اخ ــية  سياس
ــى ان اجلبهة  ــيرا ال اجلبهة، مش

ــع  التواقي ــع  جم ــتكملت  اس
ــدمي  ــون لتق ــق القان ــة وف الالزم
ــة البرملان  طلب الى هيئة رئاس
ــحب  يتضمن التصويت على س
ــس اجمللس احلالي. الثقة عن رئي

ــدي: إن هنالك طرحا  وقال اخلال
ــا او هناك،  ــم احلديث عنه هن يت
عن اتفاق على اسماء مرشحني 
ــة ملنصب رئيس مجلس  للجبه
ــع جهات  ــيق م ــواب بالتنس الن

ــارج  خ ــن  م ــرى  اخ ــية  سياس
ــارة الى ان كل  اجلبهة، ونود االش
ــماء او اتفاقات  ما يطرح من اس
في هذه املرحلة في هذا الشأن ال 
صحة او أساس لها وهي باجململ 

مجرد محاوالت خللط األوراق من 
ــة ازعجها  ــراف معروف ــل أط قب
ــي هددت  ــة الت ــكيل اجلبه تش
عروشها ومغامنها فعملت على 

فبركة هكذا امور مفبركة.
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تصريح مطمئن بخصوص املفسوخة عقودهم من احلشد.
رئيس اجلمهورية يؤكد ضرورة توفير متطلبات االنتخابات النزيهة.

العبادي للنجيفي: الفساد بلغ مراحل خطيرة وبات حاجزا امام االصالح.
سرمد عبد اإلله رئيساً للمكتب التنفيذي للجنة االوملبية العراقية.

انطالق عملية «الصاعقة ١٥» ضد حزب العمال الكردستاني.
طهران: مستعدون لتعزيز قدرات العراق الدفاعية واملشاركة في إعادة اإلعمار.

ــبت، عن إحباط تهريب  ــة اإلعالم األمني، أمس الس أعلنت خلي
ــرية  ١٠٠ كغم من اخملدرات بعملية إنزال جوي بـالضفادع البش
ــان.وقالت اخللية إنه  ــرقية حملافظة ميس ــوار الش في عمق األه
ــادة العمليات  ــراف قي ــتخبارية وبإش ــى معلومات اس ــاء عل بن
ــناد أبطال طيران  ــتركة، نفذ أبطال فرقة الرد السريع بإس املش
ــرقية  ــي عمق األهوار الش ــرية ف ــش إنزاالً بالضفادع البش اجلي
ــة أن االنزال رافقه حترك  ــور أم النعاج)، مبين ــان (ه حملافظة ميس
ــتخدمها املهربون من جتار اخملدرات. قوة بالزوارق على أهداف يس

ــه مت العثور على ١٠٠ كغم من اخملدرات كان مخططا  وأضافت أن
ــز مدينة العمارة، مبينة  ــا ان يتم ادخالها وتهريبها عبر مرك له
أنه بعد تنفيد الواجب عادت القوة إلى قواعدها بسالم ومت اتخاذ 

االجراءات القانونية أصوليا باملواد املضبوطة.

@kÌäËm@¡j§@CÚÌäíj€a@ Öb–ö€aD
ÊbéÓfl@âaÏÁc@’‡«@ø@paâÜ´

َّـ الهدف

@är◊a@·◊ÜÌä„@NN@laÏ„@bÌ@·ÿ‹Óy@aÎ �Üë
@¡z‘€a@ÚflÏÿy@Újçb™@ø@bflåy

 * عبد الوهاب جبار
ــة اخرى ميكننا  ــاب جه ــن دون حتيز جلهة على حس    م
ــرار الذي اتخذه مجلس  ــول وبصريح العبارة بان الق الق
النواب خالل جلسته التي عقدها يوم اخلميس املاضي 
ــن فجر يوم اجلمعة  ــاعات االولى م وتواصلت حتى الس
ــي بالرغم من  ــون متويل العجز املال ــوص اقرار قان بخص
ــجاعا وصائبا ويتواكب  غياب النواب الكرد كان قرارا ش
ــر بها العراق وال  ــة التي مي مع طبيعة املرحلة احلساس
سيما االزمة االقتصادية الناجمة عن انخفاض اسعار 
ــح ان االخوة  ــا .. صحي ــة كورورن ــراء جائح ــط ج النف
ــم وامتعاضهم من هذا القرار  ــراد اظهروا انزعاجه االك
ــي ظهورهم  ــه طعنة جنالء ف ــض بان ــه البع وراح يصف
ــن التوصيفات  ــا ثأريا الى غيرها  م ــه يعكس موقف وان
ــة برهم صالح  ــه حقا ان رئيس اجلمهوري ــف ل وما يؤس
بوصفه احلامي للدستور ورئيس لكل العراقيني انساق 
ــيادته من القول بان  ــع املنتقدين للقرار ولم يتورع س م
ــي وحتديدا من  ــق الوطن ــاب التواف ــون مت بغي اقرارالقان
ــي العمل  ــلبية ف ــابقة س ــكل س املكون الكردي ويش
ــادات او املغالطات املثارة  ــي .. وايا كانت االنتق السياس
فاننا نطالب اعضاء البرملان باتخاذ مواقف صلبة بذات 
ــيما ازاء كل مظاهر الفساد االداري  احلزم واحلماس ال س
ــداء على حكومة  واملالي وان يكونوا مراقبني امناء واش
ــى اخلطط االقتصادية  ــط احلالية والتي تفتقد ال القح
والى اخلبرة في قيادة االنشطة والفعاليات االقتصادية 
ــاد  ــف كل ملفات الفس ــك على البرملان ان يكش وكذل
ــركات  ــيما ما يتعلق بش ــات هدر املال العام ال س وبواب
ــزع كل دينار عراقي من مخالب  ــف النقال وان ينت الهات
ــت  ــى املال العام ومارس ــي تطفلت عل ــات الت كل اجله
ــكل جنوني كما نطالب البرملان بفتح ملف  النهب بش
ــابقة وكذلك ملف  ــة الس ــوالت التراخيص النفطي ج
الدرجات اخلاصة حيث توزع هذه الدرجات حتت العباءة 
ــة املصارحة  والشفافية وكذلك  بدال من اتباع سياس
ــراً ومتابعة  ــف عقارات الدولة وما بيع منها س فتح مل
ــفاف وان من يدعي الوطنية  ــزاد بيع العملة غير الش م
والدفاع عن العراق وشعبه عليه ان يكون منصفا وعادال 
ــتعادة ثرواته املنهوبة التي صارت تاخذ طريقها  في اس
الى جيوب املتنفذين واالقطاعيني اجلدد بدال من ان توزع 
ــدوا  ــعب .. ايها البرملانيون ش ــاوي بني افرد الش بالتس
ــجعانا الننا نحتاج الى قرارات اكثر  حيلكم وكونوا ش

صالبة وصرامة.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

كتب اِّـحرر السياسي

ــان لقانون متويل العجز  اثار اقرار البرمل
ــس  ــوم اخلمي ــته ي ــي جلس ــي ف املال
ــال  ردود االفع ــن  ــة م ــي عاصف املاض
ــد رئيس  ــة حيث اك ــة الغاضب الكردي
ــرار  اق ان  ــح،  ــم صال بره ــة  اجلمهوري
ــي خطوة  ــز املال ــل العج ــون متوي قان
ــب املوظفني، الفتا  ــة لتأمني روات مهم
ــرار القانون مت  ــف اق ــى ان من املؤس ال
ــي، وحتديدا من  ــاب التوافق الوطن بغي
ــح ، إن إقرار  ــون الكردي.وقال صال املك
ــل العجز املالي كان ضروريا  قانون متوي
لتأمني رواتب املوظفني لألشهر الثالثة 
ــراض ليس حال  ــة، وإن كان االقت املقبل
مستداما، ومن هذا املنطلق نؤكد على 
ــل اجلاد في منع تكرار ازمة متويل  العم
ــون االقتراض ال  ــب املوظفني، فقان روات
يكفي وحده في مواجهة تلك االزمة، 
ــة االصالح  ــاد سياس ــد من اعتم والب
الشامل في املعاجلة اجلذرية و حماية 
ــة ال تتحمل  ــني كاولوي ــب املوظف روات
ــن من  ــح، لك ــاهل.وأضاف صال ــف ان اقرار القانون قد مت بغياب التس ــدا من املكون املؤس ــق الوطني، وحتدي التواف

الكردي، مما يشكل سابقة سلبية في 
ــأن ذاته  ــي. وفي الش العمل السياس
ــف الفتح  ــب عن حتال ــتغرب النائ اس
ــبت، االسلوب  كرمي عليوي، امس الس
ــس اجلمهورية  ــه رئي ــذي انطلق من ال

ــت مجلس النواب  في انتقاده لتصوي
ــي،  ــز املال ــل العج ــون متوي ــى قان عل
ــت يا  ــن كن ــول أي ــاه بالق ــاً اي مخاطب
ــتور وثروات الشعب حني  حامي الدس
ــط وال يلتزم  ــرب النف ــم يه كان االقلي
ــة االقليم  ــليم احلصة التي بذم بتس

ــة ٢٠١٩ من  ــالل موازن ــداد خ ــى بغ ال
ــة؟. ــذ احلدودي ــدر واملناف ــط املص النف
وقال عليوي ، إنه لألسف الشديد فان 
ــة لم يكن موفقا ولم  رئيس اجلمهوري
يكن رئيسا للعراق بقدر ما كان زعيما 
كرديا في بيانه االخير الذي انتقد فيه 
ــس النواب على مترير قانون متويل  مجل
ــي باالغلبية الدميقراطية،  العجز املال
مبينا ان رئيس اجلمهورية كان االجدر 
ــي االقليم  ــركائه ف به الذهاب الى ش
ــم من  ــا عليه ــذ م ــم بتنفي واقناعه
ــة الى بغداد بحال ارادوا  التزامات مالي
ــوال بدل  ــن االم ــم م ــتالم حصته اس
االصطفاف معهم على حساب باقي 
ــو رئيس لكل  ــراق وه ــات الع محافظ
ــم النائب عن  ــراق. من جانبه هاج الع
ــو اللجنة  ــتاني عض ــون الكردس املك
ــد اهللا،  ــيار عب ــة هوش ــة النيابي املالي
ــة الكردية،  ــن بحقوق القومي املتاجري
ــتم انتم  ــا خاطبهم بالقول الس فيم
من تنهبون ثروات الكرد؟.وقال عبد اهللا 
في تغريدة على موقعه في تويتر، متی 
تترکون لغة املتاجرة بحقوق القومیة 
ــتم انتم من تنهبون  الکردیة؟! أو لس
ــبب فسادكم  ثروات الكرد؟ ألیس بس
ــي مازال موظفو  ــلكم السياس وفش

اإلقليم بال رواتب منذ عدة سنوات؟.
تتمة ص «٣»
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ــن  ــة املالية البرملانية محاس ــدت عضو اللجن أك
ــال موازنة العام املقبل  حمدون، احلكومة إلى إرس
ــيناريو موازنة  ــس النواب وعدم تكرار س إلى مجل
ــدون ، ان مجلس النواب  ــام احلالي.وقالت حم الع
مضى في جلسة اخلميس باستكمال املناقشات 
ــل  والتصويت على قانون متويل العجز املالي املرس
من احلكومة بعد االستماع الى اآلراء واملناقشات 
ــواب، مبينة  ــن أعضاء مجلس الن ــي طرحت م الت
ــى موضوع  ــم حتفظه عل ــواب رغ ــس الن ان مجل
ــراض ملا له من ضرر على البلد، لكنه لم يكن  االقت
ــة على القضايا التي  حديا الى درجة عدم املوافق

ترتبط بقوت املواطن ورواتب املوظفني، بالتالي فان 
ــان عمل على تعديل القانون ومراجعة املبلغ  البرمل
ــودة القانون  ــل احلكومة في مس ــوع من قب املوض
ــية. ــب واالبواب االساس ــة الروات ــا يؤمن تغطي مب

ــرر القانون لتأمني  ــدون، ان البرملان م وأضافت حم
الرواتب لثالثة اشهر، لكن بنفس الوقت فان على 
احلكومة العمل بجدية للفترة املقبلة بغية توفير 
ــر النفطية واصالح  ــن االبواب غي ــغ املالية م املبال
ــات وتعظيم  ــيد النفق ــادي وترش ــع االقتص الواق
ــى ان احلكومة  ــددة عل ــوارد لتجاوز االزمة، مش امل
عليها التركيز على استكمال موازنة العام املقبل 
ــا حلول واقعية  ــالها الى البرملان وتضمينه وارس
ــراض وعدم  ــة االقت ــاء مرحل ــة النه ــاوز االزم لتج
تكرارها مرة اخرى وان ال يتم تكرار سيناريو موازنة 
ــبب ارسالها ثم  ــرع بس العام احلالي التي لم تش

سحبها مرة اخرى من احلكومة.

›j‘Ωa@‚b»€a@Ú„ãaÏfl@ø@Ô€bßa@‚b»€a@ÏÌâb‰Óç@âaäÿm@‚Ü»€@ÚflÏÿßa@Ï«Üm@Újˆb„

ــف لودريان، إن بالده  ــي جان إي قال وزير اخلارجية الفرنس
ستطلب من الواليات املتحدة عدم االنسحاب من العراق 
وأفغانستان نظرا الستمرار محاربة االرهاب.وجاء كالم 
ــيقوم بها وزير اخلارجية  لودريان بعد االعالن عن زيارة س
ــبوع املقبل.ومن  ــو لباريس األس ــي مايك بومبي األمريك
ــس إميانويل ماكرون مع  ــع لودريان والرئي املقرر أن يجتم

بومبيو غدا االثنني املقبل في العاصمة الفرنسية.

@‚Ü»i@ÒÜznΩa@pbÌ¸Ï€a@k€b�m@bé„äœ
Êbné„bÃœcÎ@÷aä»€a@Âfl@lbzé„¸a
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2محليات

البينة اجلديدة / هيثم مجيد
ــاريع  ــركة املش ــر عام ش ــاد مدي أف
ــت من  ــركته متكن ــة ان ش النفطي
ــة  التفصيلي ــم  التصامي ــداد  إع
الكاملة  ــية  الهندس ــابات  واحلس
ــروع  التصنيعية ملش ــات  واخملطط
تأهيل ١٦ خزاناً في مصفاة الصمود 
ــقف  وبواقع ٩ خزانات من نوع الس
ــقف  ــم و٧ خزانات ذوات الس العائ
ــود  محم ــدس  املهن ــال  الثابت.وق
ــوة الفنية  ــي، ان «اخلط ــاس عل عب
ــاءت في ظل توجيه  اجلبارة هذه ج
ــيد وزير النفط األستاذ  ودعم الس
ــماعيل،  ــار اس ــد اجلب ــان عب احس
ــق عمل من  ــود فري ــالً عن جه فض

التابع للشركة». التصاميم  هيئة 
ــركتنا قامت باعداد  واضاف، ان «ش
ــات مصفاة  ــم جلميع خزان تصامي
ــم  ــة ل ــات حرج ــود وبقياس الصم
تنفذ سابقاً في القطاع النفطي، 
وخملتلف االنواع والقياسات وبوقت 
ــى اي  ــوء ال ــن دون اللج ــي م قياس
ــر  ــية األم ــة هندس ــركة أجنبي ش
ــداً تخوضه  ــاً جدي ــذي يعد حتدي ال
ــة  الصناع ــباق  س ــي  ف ــركة  الش
علي،  املتطورة».وأوضح  ــة  النفطي
ــزة  ــتصدر جاه ــات س «اخملطط ان 
ــا  ــل مم ــكل كام ــني وبش للمصنع
ــة  ــرة الزمني ــار الفت ــي اختص يعن
ــركات العداد  ــا الش ــي تطلبه الت

التصاميم واملصادقة عليها والتي، 
عادة ما، ال تقل عن ٦ أشهر اضافة 

الى توفير مبالغها التي ال تقل عن 
ــغ العقود».وأكد مدير  ٥ ٪ من مبال

ــركة، ان «ال يخفى على  ــام الش ع
ــى الصناعة النفطية  القائمني عل

ــز  العزي ــا  عراقن ــي  ف ــا  وداعميه
امكانية شركة املشاريع النفطية 
ــا  للتكنولوجي ــا  مواكبته ــي  ف
ــة واملتخصصة في  العاملية احلديث
هذه الصناعة ال سيما وان شركتنا 
ــركات  ــس حالياً كبريات الش تناف
ــتى التخصصات  ــة في ش األجنبي
ان  ــية».وبني  والهندس ــة  الفني
«شركة املشاريع النفطية وبالدعم 
الوزاري املستمر تعد من الشركات 
ــباقة الى اعادة تأهيل مصفاة  الس
ــابقاً) متحدية  (بيجي س الصمود 
ــاوزة املعوقات التي  الصعاب ومتج
خلفتها احلرب ضد عصابات داعش 

االرهابية».

NNÔ�–‰€a@ b�‘€a@ÜÓ»ï@Û‹«@Òäfl@fiÎ˛
@pb��ÇΩaÎ@ÚÓ‹Óñ–n€a@·Óflbñn€a@åv‰m@ÚÓ�–‰€a@…ÌâbíΩa@Ú◊äë
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بغداد / البينة اجلديدة
ــركة  ــرت جلنة متكني املرأة في الش أج
ــدى  إح  / ــري  الب ــل  للنق ــة  العام
ة لقاءات  ــدّ ــكيالت وزارة النقل عِ تش
تشاورية وتنسيقية مع بعض اجلهات 
ــهيل  ــة في وزارة الصحة لتس الطبي
ــة  ــات الطبي ــض الفحوص ــراء بع إج
ــركة في مستشفيات  ملنسوبي الش
وزارة الصحة.جاء ذلك وفق توجيهات 
ــحماني املدير  ــى الش ــيد مرتض الس
ــري بخصوص توفير  ــام للنقل الب الع
ــة  مجاني ــة  طبي ــص  فح ــالت  حم
ــيق العمل املشترك  ملوظفيها وتنس
ــهيل  ــأن تس مع اجلهات الطبية بش
ــاة  ــي مراع ــص الطب ــراءات الفح أج

ــوبيها  ــة منس ــركة لصح ــن الش م
ــت  كاهلهم.وإلتق ــن  ع ــف  والتخفي
ــا عضو  ــا توم ــعاد يوخن ــة س األنس

ــل البري  ــي النق ــني املرأة ف ــة متك جلن
ــة اجلمهورية  السيد مستشار رئاس
الدكتورة ندى عبد الصاحب العلوان 

ــهيل اإلجراءات  ــيق تس ــرض تنس لغ
ــص املوظفني  ــوص حمالت فح بخص
ــدي  ــن أورام الث ــر ع ــف املبك للكش
ــكر  ــركة كتاب ش حيث وجهت الش
ــة  ــار رئاس وتقدير للدكتورة مستش
ــع مجموعة مطبوعات  اجلمهورية م
ــذات اإلجتاه إلتقت  توعوية صحية.وب
ــرأة الدكتور وئام  عضو جلنة متكني امل
ــفى  عبد الفتاح صالح مدير مستش
ــث صالح  ــور لي ــام والدكت األورام الع
ــة دائرة  ــر العام لصح ــي املدي الكعب
مدينة الطب والدكتورة مهى مسؤول 
ــرطان  ــى الس ــيطرة عل ــعبة الس ش
للتنسيق بشأن أجراء فحوصات طب 

األسنان ملوظفي الشركة.

الكوت / البينة اجلديدة

ــر  ــيد مدي ــات الس ــب توجيه حس
بلدية الكوت املهندس حيدر جسام 
ــال مديرية بلدية الكوت  حمود.أعم
مستمرة بالعمل دون توقف ولكافة 
ــب  ــام البلدية وحس قواطع األقس

خطة العمل وكان العمل وكاآلتي:
ــل كوادر  ــل من قب ــل العم ١- تواص
ــع  ــة رف ــاد بحمل ــي اجله ــم ح قس

النفايات ضمن قاطع حي اجلهاد.
ــم  ــد اآللي لكوادرنا في قس ٢- اجله

ــع النفايات في  ــتمر برف املركز مس
مناطق متفرقة لقاطع املركز.

٣- كوادرنا في قسم داموك والزهراء 
مستمرة بحملة رفع النفايات وقص 
وتعديل بعض الشوارع والساحات 

ضمن قاطع داموك والزهراء.
ــري لكوادرنا  ــد اآللي والبش ٤- اجله
ــوراء  احل ــي  ــزة وح الع ــم  ــي قس ف
مستمر بحملة قص وتسوية بعض 
ــاحات ضمن قاطع  ــوارع والس الش
ــل  ــن أج ــتمر م ــل مس العزة.والعم

تقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة  ــه العاصم ــرت ب ــا م ــاة مل مراع
ــف  الصي ــل  فص ــي  ف ــداد  بغ
ــاعات جتهيز  ــي من حيث س املاض
ــه  الكهربائية،وبتوجي ــة  الطاق
املهندس  ــاء  الكهرب وزير  ــيد  الس
ــى ضوء  ــدي األمارة،عل ــد مه ماج
ــيد رئيس  ــة الس ــات عناي توجيه
مجلس الوزراء االستاذ مصطفى 
ــة،  الالزم ــات  الكاظمي،باملعاجل
ــة  دراس بإعداد  املكلفة  ــة  اللجن
ــة متكاملة ملعاجلة  ــة وعلمي فني
ــال  االحم ــه  وموازن ــات  االختناق
ــاريع احلاكمة التي  ــال املش واكم
ــع  برف ــاهم  تس ان  ــأنها  ش ــن  م
ــاعات جتهيز الكهرباء  وعدالة س
ــل  بغداد،تواص ــة  محافظ ــي  ف
ــار  ــة املستش اجتماعاتها برئاس
ــدس الدكتور  ــي للوزارة املهن الفن
ــة  هادي،وعضوي ــزة  احلم ــد  عب
ــة املنطقة  ــام نقل الطاق مدير ع
الوسطى،ومدير عام توزيع كهرباء 

ــاء  ورؤس ــم  ومعاونيه ــداد،  بغ
ــات  ــط والدراس ــام التخطي اقس
ــيطرة  الس ــغيل،ومراكز  ،والتش
ــة  الفني ــام  واالتصاالت،واالقس
ــركتني العامتني.حيث مت  في الش
ــعاً للخروج  ــد اجتماعاً موس عق
مبخرجات تكون مبثابة خطة عمل 
ــة العمل بها من االن لتكون  واجب
الصيف  ضمن استعدادات فصل 
ــيد الوزير احملترم  القادم،ترفع للس
ــيد رئيس  ــة الس ــم لعناي ــن ث وم
مجلس الوزراء احملترم ألستحصال 
املوافقات والنفقات املالية الالزمة 
ــث هنالك جهد  والصالحيات،حي
ــه  تقدم أن  ــي  ينبغ ــهيالت  وتس
اجلهات املتداخلة لتسهيل وامتام 
تنفيذ اخلطة .وابرز ما مت طرحه هو 
ــوط الناقلة واحملطات  اكمال اخلط
ــع  وقط ــة  والثانوي ــة  التحويلي
ــوط في مناطق مراكز  بعض اخلط
ــبكات التوزيع  احلمل، ومعاجلة ش
وتوسعتها بالنحو الذي تستوعب 

فيه زيادة السكان وتنامي الطلب 
ــذه  ه ــمل  االستهالك.تش ــى  عل
ــق  واملناط ــدن  امل ــز  مراك ــة  اخلط
ــداد واقضيتها  ــن بغ ــة م الطرفي
ان  ــر  جميعا،يذك ــا  ونواحيه
احملافظة بغداد لم حتظى بتجهيز 
ــا احملافظات  ــاعات كهرباء كم س
ــرم  املنص ــف  الصي ــي  ف ــرى  االخ

االحمال،والتجاوزات  زيادة  بسبب 
الكبيرة وحجم االنشطارات الفير 
ــلباً على  ــة والتي اثرت س مدروس
الشبكات وبالتالي على التجهيز، 
ــات الى  ــي احملافظ ــع حاجة باق م
ــا  ــل عليه ــط تعم ــود وخط جه
الوزارة وتشكيالتها بنفس الوقت 

الذي تعمل عليه في بغداد.

Ú€Ï–�€a@ÚÌb«â@Ú˜Ó:@ÒÜ„bç@ÚÓ‹Å@›Óÿíni@È� �uÏÌ@›‡»€a@äÌãÎ
@fib–ü¸a@Üô@—‰»€a@ÚöÁb‰Ω@ÚÌÏ«Ïm@Ú‹ª@÷˝ügÎ@

بغداد / البينة الجديدة
ـه وزير العمل والشؤون االجتماعية  وجَّ
ــة الطفولة الدكتور  ــس هيئة رعاي رئي
ــكيل خلية ساندة  عادل الركابي بتش
ــاكات  االنته ــد  لرص ــة  الهيئ ــل  لعم
ــررة ضد االطفال  وحاالت العنف املتك
ــأنها. ــام باالجراءات الالزمة بش والقي

ــه اجتماعاً  ــالل ترؤس ــر خ ــال الوزي وق
ــور  بحض ــة  الطفول ــة  رعاي ــة  لهيئ
ــل وزارة العمل الدكتورة  االعضاء ووكي
ــس املاضي ان  ــر اجللبي يوم اخلمي عبي
ــد الطفولة  ــاكات ض ــوادث واالنته احل

ــبه  ــع العراقي اصبحت ش ــي اجملتم ف
ــتمرة وتدل على وجود خطر داهم  مس
ــي، مؤكدا ان هذه  بهدد الطفل العراق
الظاهرة تتطلب تدخالً عاجال إلنهائها، 
ــع وخاصة  ــؤولية اجلمي ــي من مس وه
ــة. الطفول ــة  رعاي ــة  هيئ و  ــاء  القض
ــاطات  ومنظمات اجملتمع املدني والنش
اجملتمعية والدينية ، وشدد على ضرورة 
ان تأخذ الهيئة دورها بشكل صحيح 
ومتكامل وان تكون هناك مبادرات من 
ــا التي تخص  ــاه القضاي ــا جت اعضائه

الطفولة في العراق، 

=ü@ózœ@p˝‡ß@Ü»m@5€a@›‘‰€a@ø@ÒcäΩa@¥ÿ∑@Ú‰¶

‚bé”¸a@Úœbÿ€Î@—”Ïm@ÊÎÖ@›‡»€bi@Òä‡néfl@pÏÿ€a@ÚÌÜ‹i@ÚÌäÌÜfl@fib‡«c

@fibª¸a@Ú„ãaÏflÎ@pb”b‰nÅa@Ÿœ@Ú�Å@pb«b‡nua@Ô€aÏm
ÖaÜÃi@Úƒœb0@…ÌãÏn€a@pbÿjë@›ÓÁdmÎ

اِّـحامية / مروة اِّـساري 

ــات احملكمة  ــيع اختصاص ــس النواب الى توس ــعى مجل يس
ــنة  ــب القانون رقم (١٠) لس ــكلة مبوج اجلنائية العليا املش
ــم النظام  ــورة بالنظر في جرائ ــت محص ــد ان كان ٢٠٠٥، بع
ــمل جرائم تنظيم داعش اإلرهابي، بالتنسيق  السابق، لتش
مع اجلهات الدولية من خالل تقدمي األدلة، مبا يضمن استقالل 
ــروع التعديل فان  ــب مش ــراق. مبوج ــة للع ــة القضائي الوالي
ــواء املرتكبة  ــع جرائم داعش، س ــتنظر في جمي احملكمة س
ــريعه  ــراق أو خارجه.وفقاً ملا يجري العمل على تش داخل الع
حالياً، فللمحكمة االستعانة باالدلة والوثائق التي تقدم من 
ــن اجلرائم املرتكبة من  ــق التحقيق التابع لالمم املتحدة ع فري
ــيًا مع مضمون قرار مجلس األمن الدولي  تنظيم داعش متاش
ــرار مجلس األمن  ــى ق ــر إل ــنة ٢٠١٧.وبالنظ ــم (٢٣٩٧) لس رق
املشار إليه آنفاً، فقد تضمن انشاء فريق حتقيق مهمته جمع 
االدلة عن جرائم داعش في العراق الستخدامها في الدعاوى 
ــش بانها «جرائم  ــدد املقترح صور جرائم داع ــة. وح القضائي
ــة ابادة جماعية». اما  ــانية، او جرمية حرب، او جرمي ضد االنس
ــرار مجلس األمن  ــار ق ــق الدولي، فقد اش ــق التحقي عن فري
ــني واخلبراء اجلنائيني  ضاة العراقي ــاعدة القُ الى مهمته، مبس

لضمان االحترام الكامل لسيادة العراق وواليته القضائية.

بغداد / البينة الجديدة
نفت وزارة التجارة اخلميس املاضي ، ما تداولته بعض الصفحات 
ــالف مادة الزيت  ــل االجتماعي من صور إلت ــى مواقع التواص عل
ــر عن  ــى التدقيق بكل ما ينش ــا دعت إل ــدار»، فيم ــة «ال نوعي
مفردات البطاقة التموينية والتأكد من الوزارة نفسها ملعرفة 
ــمي،  احلقيقة.وذكرت وزارة التجارة في بيان نقله الناطق الرس
إن «بعض مواقع التواصل االجتماعي، نشرت صوراً ملادة الزيت 
ــردات البطاقة التموينية،  ــي توزع ضمن مف ــة «الدار» الت نوعي
ــد مت اتالفها بطريقة غير واضحة»، مؤكداً ان «التجارة تنفي  وق
نفياً قاطعاً وجود عملية اتالف ألي كمية من مادة زيت الطعام 
ــمي، ان «االجراءات املتخذة  ــة الدار».وأضاف الناطق الرس نوعي
ــركة اجملهزة للوزارة، جتري بشكل دقيق جداً ومن خالل  مع الش
ــادة ال تنتظر  ــن ان هذه امل ــادة، فضال ع ــري للم ــص اخملتب الفح
ــرة ثم  ــليمها الى احملافظات مباش باخملازن كثيرا حيث يتم تس
ــكل عاجل». ــواد الغذائية ثم الى املواطنني وبش ــى وكالء امل ال

ودعت الوزارة، الى «التدقيق بكل ما ينشر عن مفردات البطاقة 
التموينية والتأكد من الوزارة نفسها ملعرفة احلقيقة، حيث ان 
بعض هذه املواقع تقوم احياناً بدس السم بالعسل ونشر صور 
ليست لها عالقة بوزارة التجارة وامنا تأتي في اطار االستهداف 
والتسقيط جلهود هذه الوزارة التي حتاول جاهدة توفير مفردات 
ــل جائحة كورونا وقلة الدعم املالي  البطاقة التموينية في ظ
ــمي، أن  ــد الناطق الرس ــات مالية».وأك ــدم وجود تخصيص وع
«بإمكان اي جهة واي مواطن االبالغ على موقع االتالف وطريقة 
االتالف وفي اي منطقة من مناطق العراق، ليتسنى اتخاذ الالزم 
وفق الصيغ القانونية حيث لم يسجل او يؤشر لدى اخملازن في 

جميع احملافظات اتالف اي كمية ولو بسيطة جداً».

بغداد / البينة اجلديدة
ــي العراقي  ــع العلم ــن اجملم احتض
ــكلة  ــا املش ــة العلي ــال اللجن أعم
ــم (٣٦)  ــي رق ــر الديوان ــب األم مبوج
ــة وزير التعليم  ــنة ٢٠٢٠ برئاس لس
ــتاذ  ــث العلمي األس ــي والبح العال
ــور نبيل كاظم عبد الصاحب  الدكت
اخلاصة  الضوابط  لدراسة وصياغة 
ــة  ــة ورئاس ــى عضوي ــيح ال بالترش
ــاء  أعض ــش  وناق ــي.  العلم ــع  اجملم
ــاتذة  ــن األس ــم كل م ــة وه اللجن
ــامي املظفر ووكيل وزارة  الدكتور س
ــد  ــور حام ــي الدكت ــم العال التعلي
خلف أحمد والدكتور صبيح حمود 
ــاط  ــم اخلي ــور مزاح ــاتي والدكت ش
ــة العامة  ــي األمان ــن ممثل ــال ع فض
ــم آليات الترشيح  جمللس الوزراء رس
ــع العلمي  ــة اجملم ــة ورئاس لعضوي
ــون رقم ٢٢  ــوء قان ــي ض ــي ف العراق
اجملتمعون  ــتعرض  ٢٠١٥.واس لسنة 
املعايير واحملددات التي ستتضمنها 
ــيح واملدد الزمنية  ــتمارة الترش اس
ــتكمال هذا امللف وما  الكفيلة باس
يتضمنه من مهام علمية ومعرفية 

ــات املنصوص  ــوء التخصص في ض
ــي  ــكل التنظيم ــي الهي ــا ف عليه
ــد  العريقة.وأك ــة  املؤسس ــذه  له
ــر التعليم العالي  رئيس اللجنة وزي
ــي أن اجملمع العلمي  والبحث العلم
واملتابعة  ــام  باالهتم العراقي جدير 
ــات  ــه إحدى املؤسس ــم كون والدع
التي  العراقية  العلمية  واملرجعيات 
ــا  ــورا علمي ــا وحض ــجلت تاريخ س
ــات  أربعيني ــذ  من ــال  فاع ــا  وأكادميي
ــتى مساحات  القرن املنصرم في ش
ــس  رئي ــدد  اإلنسانية.وش ــة  املعرف
ــى ضرورة توفير  وأعضاء اللجنة عل
ــق  ــالزم لتحقي ــم ال ــات الدع مناخ
ــي  العراق ــي  العلم ــع  ــداف اجملم أه
ــراء في  ــاء واخلب ــتقطاب العلم واس
ــات اخملتلفة لتعزيز هوية  التخصص
ــر برامج  ــة وتطوي ــة العراقي الثقاف
ــاء  ــد أعض العلمية.وتفق ــة  التنمي
اللجنة العليا مبنى اجملمع العلمي 
ــة  ــى املكتب ــوا عل ــي واطلع العراق
ومركز اخملطوطات النفيسة واملعالم 
ــا اجملمع منذ  ــة التي وثقه التاريخي

التأسيس عام ١٩٤٧.
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بغداد / البينة الجديدة
ــة  العام ــركة  الش ــت  أعلنـ  
ــدى  إح ــائية  االنش ــات  للصناع
ــة واملعادن  ــركات وزارة الصناع ش
ــغيل  عن إكمال أعمال تأهيل وتش
معملـي غسل الرمل وفرز احلصى 
ــر التابع ملديرية  في موقع األخيض
الفرات األوسط بعد توقف دام أكثر 
من عـام .وذكـر مدير عام الشركة 
ــعد جبـر غالـي : في  ــيد : س الس
ــي في  ــب اإلعالم ــح للمكت تصري
ــل جرت  ــة التأهي ــوزارة أن عملي ال
ــود  وبجه ــيطة  بس ــات  بإمكاني
ــع  موق ــي  ف ــركة  الش ــي  موظف
ــة أجزاء  ــر من خالل صيان األخيض
ــيراً  ــي هذه املعامل ، مش مهمة ف
ــغيل  ــاري لتش ــل ج ــى ان العم ال

معملني آخرين لإلستفادة من هذه 
ــركـة  املعامل في دعم واردات الش
ــار املدير العام  .فـي سياق آخر أش
الى قيام مدير عام الشركة العامة 
ــدس  ــة املهن ــزات الزراعي للتجهي
 : ــي  الكعبـ ـــب  جاس ــب  طالـ  :
ــركة العامة  ــى مقر الش ــارة ال بزي
ــائية وبحث آفاق  للصناعات اإلنش
ــركتني  ــترك بني الش التعاون املش
ــي مبنتجات  ــم القطاع الزراع لدع
ــع  مصن ــي  ف ــرة  املتوف ــركة  الش
ــب والنايلون  ــن األنابي ــان م النعم
ــوت الزراعية وغيرها  الزراعي والبي
ــا ورصانتها  ــاز بجودته ــي متت والت
ــارة أثمرت عن  ــى ان الزي ــاً ال ، الفت
توطيد العالقة وتعزيز التعاون بني 

الطرفيـن .

أعلنت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واالشغال العامة ، إجناز ٣٠٠ 
ــن الطرق بالرغم من األزمة املالية واحلظر الصحي جرّاء كورونا. كم م
وقال مدير عام دائرة الطرق واجلسور التابعة للوزارة حسني جاسم، إن 
ــبب  الدائرة وبالرغم من األزمة املالية واحلظر الصحي اللذين جاءا بس
ــام لم تتوقف ،حيث  ــا، إال أن أعمالها في هذا الع ــة فيروس كورون أزم
أجنزت ما يقارب ٣٠٠ كيلومتر من الطرق الرئيسة ،متمثلة بطرق ممرات 
ثانية، لغرض حتسني تلك احملاور وحتويلها إلى ممرات ثنائية. وبني جاسم 
أن دائرتنا أجنزت هذا العام ما يقارب طول ٢٥٠٠ متر من اجلسور ،وبواقع 
ــان جسر  ــور، وفي ميس ــور موزعة بني كل من نينوى بـ ٤ جس ٧ جس
واحد ،وفي املثنى جسر الدراجي أيضاً ،وفي محافظة الديوانية جسر 
ــتمرة في تنفيذ خطتها من الطرق  ــومر الكونكريتي ،والدائرة مس س
ــة واحلولية والثانوية ،حيث لديها خطة إلجناز ١٠٠٠ كيلومتر  الرئيس
ــني واقع النقل في البالد.  ــبكة الطرق لتحس إضافية لتضاف إلى ش
وأضاف أنه لدينا خطة طموح لتأهيل املرور السريع والطرق السريعة 
ــارب ٢٥٠ كيلومتراً من  ــث أجنزنا في هذا العام ما يق ــكل عام ،حي بش
ــريع رقم (١) الرابط بني تقاطع البطحاء في محافظة ذي  الطريق الس

قار واحلدود الكويتية عند منفذ صفوان احلدودي.

البينة اجلديدة / علي شريف 
ــم  ــرة صحة محافظة بابل الدكتور محمد هاش ــح مديرعام دائ افتت
ــالم )  ــفى االمام الصادق ( عليه الس ــري بحضور مدير مستش اجلعف
ــية في  ــعبة االمراض التنفس الدكتور خالد فاهم الفتالوي ومدير ش
املستشفى الدكتور منقذ اجلنابي وعدد من الكوادر الطبية والصحية 
ــية.حيث  ــعبة االمراض التنفس وحدة الرئة املتقدمة التابعة الى ش
ــبايبروميتر فحص  ــات منها ( س ــا اجراء عدة فحوص ــم من خالله يت
ــل الفحوصات  ــازات ) وتعتبر من اوائ ــاس تبادل الغ ــوم الرئة وقي حج
ــعبة  ــي احملافظة واحملافظات اجملاورة. ثم عقد مدير ش ــي هذا اجملال ف ف
ــاً عن عمل الوحدة  ــرحا وافي ــية ندوة تناول فيها ش االمراض التنفس
ــي مجال  ــة دقيقة ف ــات طبية وصحي ــن خدم ــه م ــة ماتقدم واهمي
االمراض التنفسية.وفي سياق اخرقامت شعبة الرقابة الصحية في 
ــاندة االمن الوطني  ــتركة مبس ــمية بحملة رقابية مش قطاع الهاش
ــم شملت محال بيع املواد الغذائية  في عدد من مناطق قضاء القاس
اجلملة واملفرد حيث مت العثور على الف لتر من املواد الغذائية السائلة 
و(٥٠٠)كغم من املواد الغذائية الصلبة املنتهية الصالحية ومت اتالفها 
ــالمة  ــة وتأتي هذه االجراءات للحفاظ على صحة وس مبحاضراصولي

املواطنني .
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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   ردت النائب عن ائتالف دولة القانون، عالية نصيف، امس السبت، 
ــون متويل العجز  ــل الكردية على اقرار قان ــى اعتراضات الكت عل
ــتهلكة. ــرحيات املس ــراض)، فيما وصفتها بـاملس املالي (االقت

ــواب أدوا واجبهم الوطني واألخالقي جتاه  وقالت نصيف، ، إن الن
املوظفني واملتقاعدين واملستفيدين من الرعاية االجتماعية من 
ــلطة  خالل إقرار قانون متويل العجز املالي، مبينة أن امتناع الس
ــتان عن تسليم واردات النفط واملنافذ  احلاكمة في إقليم كردس
ــباب األزمة  ــنوات هو أحد أهم أس ــة إلى بغداد لعدة س احلدودي
املالية الراهنة، وبالتالي اليحق لألحزاب الكردية االعتراض على 
ــي جزء كبير  ــلطة اإلقليم ه ــذا القانون.وأضافت، ان س ــر ه متري
ــراق اليوم والتي بلغت مرحلة  ــن األزمة املالية التي مير بها الع م
تأخير رواتب املوظفني، ألنها متتنع عن دفع واردات النفط واملنافذ 
ــة، كما ان األحزاب  ــوارد إلى احلكومة االحتادي احلدودية وكافة امل
احلاكمة في اإلقليم هي التي تتحمل املسؤولية عن عدم صرف 
ــى كافة املوارد  ــتحواذها عل ــبب اس رواتب موظفي اإلقليم بس
ــددت، على ان اعتراض األحزاب الكردية على  وبشكل علني.وش
إقرار قانون متويل العجز املالي غير مبرر، بل هو إحدى املسرحيات 
ــعب الكردي بهدف  ــتهلكة التي اعتادوا تأديتها أمام الش املس
ــهم كأبطال قوميني وإلقناع الشارع الكردي  ــويق ألنفس التس
ــن رواتبهم.ولفتت،  ــان الكرد م ــبب في حرم ــأن بغداد هي الس ب
ــم يكن لها أي  ــف ل ــلطة احلاكمة في أربيل ولألس ــى ان الس إل
موقف جيد مع احلكومة االحتادية، بل كانت ومازالت ضد قضايا 
الشعب العراقي وقامت باستقطاب الفاسدين واخلارجني على 
القانون وحتى املوساد افتتح له مكاتب في مدن اإلقليم، واليوم 
ــلطة اإلقليم لتعترض على قرار اتخذه البرملان االحتادي  تأتي س

لتجاوز األزمة الراهنة.

  اكد وزير الزراعة محمد كرمي، 
امس السبت، ان العراق حقق 
ــة  الغذائي ــلة  الس ــن  م  ٪٨٠
ــوج احمللي،  ــن من املنت للمواط
مبينا انه هناك سعي لتصدير 
ــح و٧٠٠  ــن من القم مليون ط
ــعير.وقال  ــن الش ــن م الف ط
ــق في عام  ــرمي ان العراق حق ك
ــن  ــي ٨٠٪ م ٢٠١٩-٢٠٢٠ حوال
ــن  ــة للمواط ــلة الغذائي الس
ــي، مبينا ان  ــوج احملل ــن املنت م
ــى منافذه  ــيطر عل ــراق س الع
ــهر بحدود  احلدودية قبل ٣ اش
ــتان. ٨٠٪ ما عدا اقليم كردس

ــوزارة جادة  ــرمي ان ال وأضاف ك
ــى املنافذ  ــيطرة عل ــي الس ف
ــال  ح ــي  وف ــة  كاف ــة  احلدودي
ــتجابة االقليم لذلك  عدم اس
ــيطرات بعد  ــيتم فرض س س
املنافذ في محافظات كركوك 
ــن وديالى باالتفاق  وصالح الدي
ــس احملافظات، مؤكدا ان  مجال
اي منتج يأتي من االقليم ليس 
له اجازة استيرادية يحال الى 
ــة من اجل  ــة االقتصادي اجلرمي
ــار  ــج احمللي.وأش ــة املنت حماي
ــن في  ــة الدواج ــى ان صناع إل

العراق تعتبر من اهم املشاريع 
ــراق ، مبينا ان  الواعدة في الع
ــروع دواجن  ــاك ١٦٠٠ مش هن
ــروع متكامل  ــم و١٥٠ مش حل
للبيض واللحوم وتشغل االف 
العمال في العراق، الفتا الى ان 
ــتورد ما بني ٢ الى ٣  العراق يس

مليار دوالر من صناعة الدواجن 
ان  ــى  ال ــرمي  ك ــنويا.ولفت  س
ــق اكتفاء ذاتي من  العراق حق
القمح بعد ان مت انتاج ٥ ماليني 
ــن احلنطة،  ــن م ــف ط و٥٠٠ ال
مبينا ان هناك سعي لتصدير 
ــن احلنطة و٧٠٠  ــون طن م ملي

ــعير من قبل  الف طن من الش
ــارة .يذكر ان العراق  وزارة التج
ــر والفواكه  ــتورد اخلض ما يس
من دولة اجلوار، على الرغم من 
البيئية  ــروف  الظ ــة  توفر كاف
ــة  ــاه الصاحل ــة واملي ــن الترب م

للزراعة.

بغداد /

   وصف رئيس احلزب الديقراطي الكردستاني والرئيس السابق 
ــتان مسعود بارزاني قانون االقتراض الذي صوت  القليم كردس
عليه مجلس النواب، فجر اليوم اخلميس، بانه ورقة سياسية 
وضغط على االقليم ومعاقبة لشعب كردستان. وقال بارزاني 
، بأسف بالغ تطعن اجلهات السياسية من املكونني الشيعي 
ــعب  ــس النواب العراقي مرة أخرى ظهر ش ــني في مجل والس
ــتان، جلأوا الى استخدام موازنة وقوت شعب كردستان  كردس
ــتان.وأوضح، يحدث هذا  ــم كردس ــة للضغط على اقلي كورق
ــا أبرمت العديد من االتفاقيات في الفترات املاضية  االمر بينم
ــم تنفيذها،  ــم واحلكومة االحتادية ولم يت ــني حكومة االقلي ب
ــرعه مجلس النواب العراقي دون  الفتا الى أن القانون الذي ش
ــراكة واالتفاقيات املبرمة بنظر االعتبار نعتبره ورقة  اخذ الش
ــعب كردستان،  ــية وضغط على االقليم ومعاقبة لش سياس
ــوازن بني مكونات  ــراكة والتوافق والت ــاوزا على مبادئ الش وجت
ــتان  ــعب كردس العراق، كما نعتبره تضييقا للخناق على ش
ــبق  ــع، من اجللي بأنهم قد اتخذوا قرارهم املس ومحاربته.وتاب
ــتان، وبهذا املنطق يتعاملون  ــعب كردس مبحاربة االقليم وش
ــعب كردستان،  ــتور واالتفاقيات وحقوق ومطالب ش مع الدس
ــي لوحدة موقف  ــي أن أعبر عن امتنان ــدا بالقول يجدر ب مؤك
ــوا ومبوقف موحد عن  ــداد الذين دافع ــتان في بغ ممثلي كردس
ــية احملاربة  ــد السياس ــوا ض ــتان ووقف ــعب كردس حقوق ش
لشعب كردستان والتي ظهرت داخل مجلس النواب العراقي، 
ــات اإلقليم  ــا بارزاني، رئاس ــر واالمتنان.ودع ــن لهم التقدي نك
ــتان في  والبرملان واحلكومة إلى عقد اجتماع مع ممثلي كردس
بغداد واألحزاب السياسية لالقليم للوصول إلى قرار مشترك 

بهذا الشأن.

اربيل /

ــتثمار  ــتقدام بحق رئيس هيئة االس ــفت هيئة النزاهة االحتاديَّة، عن صدور أمر اس كش
ــيرة إلى أن األمر صدر استناداً إلى أحكام املادَّة (٣٤٠) من قانون  في محافظة ديالى، مش
ــتقدام في  ــي الهيئة، وفي معرض حديثها عن أمر االس ــرة التحقيقات ف العقوبات.دائ
ــدار  محكمة حتقيق  ــاء، أفادت بإص ــا وأحالتها إلى القض ــي حققت فيه ــة الت القضيَّ
ــتثمار  ــتقدامٍ بحق رئيس هيئة االس ة بالنظر في قضايا النزاهة أمر اس تصَّ بعقوبة اخملُ
ــتثماريَّةٍ على  ــاء على خلفيَّة منح إجازةٍ اس ــة ديالى، موضحةً أن األمر ج ــي محافظ ف
قطعة أرضٍ مبساحة (١٥) دومناً خالفاً للضوابط والتعليمات. وتابعت الدائرة إنَّ احملكمة 
. ــتثمار حلني إكمال التحقيق اإلداريّ قرَّرت أيضاً وضع احلجز االحتياطي على إجازة االس
ــرين من متوز املاضي عن  صدور أمر استقدام  وكانت الهيئة قد أعلنت في احلادي والعش
ــتثماريَّة قبل  ــتثمار محافظة كربالء على خلفيَّة منح إجازةٍ اس ــقّ رئيس هيئة اس بح

استكمال الشروط تتعلق مبشروع إنشاء فندق بقيمة (٦,٠٠٠,٠٠٠) مليون دوالر.

بغداد /

بغداد /

–\Ö¬’\;flŸ;ÏË“ÁÖŸ¯\;k\ÊŒ’\;g]uâ›\;ÿÊt;‡]ÁÑÄÊ’;k]´Öëh;Ì÷¡;œ÷¬Á;wi ’\
ــبت،  ــق حتالف الفتح، امس الس   عل
ــة  اخلارجي ــر  لوزي ــات  تصريح ــى  عل
ــان حول  ــف لودري ــان أي ــي، ج الفرنس
ــن  م ــة  األمريكي ــوات  الق ــحاب  انس
ــن التحالف،  ــال النائب ع ــراق. وق الع

ــذه التصريحات  ــد الكناني، إن ه أحم
تعد تدخال سافرا في الشأن العراقي، 
وأن احلكومة السابقة ومجلس النواب 
العراقي طالب بإخراج جميع القوات 
ــن نثق بقدرات  ــة وبالتالي نح األجنبي
ــة حملاربة اإلرهاب.وأضاف  قواتنا األمني

ــذا احلديث تدخل  ــي ويعتبر ه الكنان
من قبل وزير اخلارجية الفرنسي بعدم 
ــوات األمريكية بحجة  ــحاب الق انس
ــا  ــدا أن قواتن ــاب، مؤك ــة اإلره محارب
ــزال تقوم بعمليات تطهير  األمنية الت
ــش اإلرهابية  ــات داع ــاردة عصاب ومط

بالتالي الحاجة لنا بأي قوات أجنبية.
ــي جان  ــة الفرنس ــر اخلارجي وكان وزي
إيف لودريان قال، إن بالده ستطلب من 
ــحاب من  الواليات املتحدة عدم االنس
ــتمرار  ــتان نظرا الس العراق وأفغانس
لودريان  ــاء كالم  االرهاب.وج ــة  محارب

ــيقوم بها  ــارة س ــالن عن زي ــد االع بع
ــر اخلارجية األمريكي مايك بومبيو  وزي
املقرر  ــن  املقبل.وم ــبوع  لباريس األس
ــس إميانويل  ــع لودريان والرئي أن يجتم
ــدا االثنني في  ــع بومبيو غ ــرون م ماك

العاصمة الفرنسية.

ــم  جيروزالي ــة  صحيف ــت  توقع
بوست، أن يأمر الرئيس األميركي 
ــكري  ــب بعمل عس ــد ترام دونال
ضد إيران، أو مينح إسرائيل الضوء 
ــام بذلك، باإلضافة  األخضر للقي
ــن أجل  ــاعدة م ــى بعض املس إل
شن الهجوم.  وتقول الصحيفة 
ــيقا كبيرا  ــك أن هناك تنس ال ش
يجري بالفعل بشأن إيران، إذ كان 
كبير مبعوثي اإلدارة بشأن إيران، 
ــرائيل، هذا  ــوت أبرامز، في إس إلي
ــراء محادثات مع  ــبوع، إلج األس
ــني نتانياهو.   ــس الوزراء بنيام رئي

ــرر أن يقوم وزير اخلارجية  ومن املق
ــة،  مماثل ــارة  بزي ــو  بومبي ــك  ماي
ــدة ثالثة أيام  ــبوع املقبل، مل األس
ــاء  ــة تلك احملادثات.  ومس ملواصل
ــرى رئيس  ــي، أج ــس املاض اخلمي
ــش  ــة للجي ــة األركان العام هيئ
اإلسرائيلي أفيف كوخافي مكاملة 
ــع نظيره األميركي مارك  فيديو م
ــبكة فوكس  ميلي.  ثم أجرت ش
نيوز، األربعاء املاضي، مقابلة مع 
ــار األمن القومي السابق  مستش
أثار  ــتر،  لترامب، هربرت ماكماس
فيها احتمال أن تهاجم إسرائيل، 
ــس  ــات الرئي ــن سياس ــا م خوف

ــاه إيران،  ــدن جت ــب جو باي املنتخ
ــة ترامب.   ــي نهاية والي طهران ف
وفي هذا اإلطار، يشعر مسؤولون 

القومي  األمن  ــابقون مبجلس  س
تداعيات  ــن  م بالقلق  ــي  األميرك
ــهدتها وزارة  ــرات التي ش التغيي
(البنتاغون)  ــة  األميركي ــاع  الدف
ــل  ــى عم ــل إل ــد تص ــرا وق مؤخ
ــكري ضد إيران.  ونقل موقع  عس
 (NPR) ــة العامة األميركية اإلذاع
عن كوري شاك، التي خدمت في 
ــي في فترة  ــس األمن القوم مجل
حكم الرئيس جورج دبليو بوش، 
ــق  ــذي يقل ــيناريو ال ــا الس قوله
ــن القومي هو  معظم خبراء األم
ــكرية ملنشآت  توجيه ضربة عس
ــاك  ــة.  وأضافت ش ــران النووي إي

ــي مناصب رفيعة  التي عملت ف
ــة  ــون ووزارة اخلارجي ــي البنتاغ ف
العاملون في مجال األمن القومي 
قلقون حقا من أن تغييرات ترامب 
ــني له من  ــخاص موال جاءت بأش
أجل إنهاء إدارة الرئيس اجلمهوري 
ــكك  ــاك تتش بـضجة.  لكن ش
ــن هجوم على إيران، قائلة  في ش
ــيتطلب التنسيق مع  إن ذلك س
الذين  ــدة  املتح الواليات  ــاء  حلف
سيعارضونه.  وبعد يوم من إقالة 
ــبر،  الرئيس لوزير دفاعه مارك إس
ــض أحد املوالني  ــني البيت األبي ع
ــي في  ــب في منصب رئيس لترام

ــون، الثالثاء املاضي، وقام  البنتاغ
ــبر، تولى  ــة آخر.وخلفا إلس بترقي
ــر  ــتوفر ميل ــاع كريس وزارة الدف
ــرا للمركز الوطني  الذي كان مدي
ــت وزارة  ــة اإلرهاب.  وقال ملكافح
ــذي  ال ــل،  باتي كاش  إن  ــاع  الدف
ــاري مكافحة  كان كبير مستش
ــن  األم ــس  مجل ــي  ف ــاب  اإلره
القومي بالبيت األبيض، سيكون 
ــل  رحي ــب  وعق األركان.   ــس  رئي
استقال كبير مستشاري  إسبر، 
البنتاغون للسياسات، مما سمح 
ــذا  ه ــا  تات ــي  أنتون ــغل  يش ألن 

املنصب. 
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ــس  ــة جملل ــرة اإلعالمي ــت الدائ أعلن
النواب، امس السبت، عن حتريك ١٣ 
ــق النائب علي  ــكوى جزائية بح ش
ــره خطابات  ــبب نش الصجري، بس

تسقيطية ضد رئيس اجمللس محمد 
ــي.وقالت الدائرة اإلعالمية  احللبوس
ــار متابعتها  ــس ، إنه في إط للمجل
ــس  مبجل ــة  املتعلق ــات  للتصريح
ــواب، فقد تبني للدائرة االعالمية  الن

ــي  ــب (عل ــام النائ ــس قي ــي اجملل ف
ــر  ــود الصجري) بنش ــد اهللا حم عب
ــقيطية عبر  اتهامية تس خطابات 
ــائل التواصل االعالمي اخملتلفة  وس
ــس النواب  ــم فيها رئيس مجل يته

ــاس لها من  ــات باطلة ال اس باتهام
ــل عليها.وأضافت  ــة وال دلي الصح
ــب  ــكل جرمية قذف وس أن ذلك يش
ــلطة  ــهير واهانة لرئيس الس وتش
ــرة  الدائ ــت  تول ــد  فق ــريعية  التش

القانونية في مجلس النواب حتريك 
ــكوى جزائية بحق املوما اليه  ١٣ ش
ــن اثبات  ــد ان عجز ع ــى االن بع حت
ــة وافتراءاته اجملرد  ــه املأزوم اتهامات

عن اي دليل او بينة.
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ــة، عثمان الغامني،  ــه وزير الداخلي   وج
ــراءات  اإلج ــة  مبتابع ــبت،  الس ــس  ام
القانونية متهيدا إلنزال أشد العقوبات 
ــى  ــدت عل ــي اعت ــة الت ــى اجملموع عل
مفرزة مرورية في البصرة.وذكر املكتب 
ــة ، ان الغامني،  االعالمي لوزير الداخلي
ــرطة  ــادة ش ــرور وقي ــة امل ــه مديري وج
ــات القانونية في الوزارة  البصرة واجله
ــيق تعاونها ومبا يفضي إلى إنزال  بتنس
ــد العقوبات وفقا للقانون العراقي  أش
ــت باالعتداء  ــة التي قام بحق اجملموع
ــؤدي واجبها في  ــرزة مرورية ت على مف

محافظة البصرة بعد أن قامت بتغرمي 
ــائقني اخملالفني الذي لم يأبه  أحد الس
ــع مجموعة  ــون وقام م ــيادة القان لس
ــرزة املرورية  ــداء على املف ــرى باالعت آخ
املؤلفة من ضابط برتبة عقيد وضابط 
اتخاذ  ــان،  البي ــبني.وأكد  ــر ومنتس آخ
ــتة أفراد  ــراءات القانونية بحق س اإلج
ــم  ــة وتوقيفه ــة املعتدي ــن اجملموع م
ــدد  ــون العقوبات العراقي.وش وفق قان
ــى أن رجل املرور ميثل هيبة  الغامني، عل
ــة اعتداء  ــة واالعتداء عليه مبثاب الدول
ــام العام  ــلطة القانون والنظ على س

في البالد.

بغداد /

بغداد /

    على صعيد اخراعلنت وزارة العمل، عن اطالق وجبة جديدة 
ــيرة  ــمول بإعانة احلماية االجتماعية، مش من املتقدمني للش
ــت الوزارة في  ــرة. وقال ــملت ١٤ ألفاً و٧٤ أس الى أن الوجبة ش
ــة جديدة  ــة، مت اطالق وجب ــة االنباء العراقي ــر نقلته وكال خب
ــة االجتماعية. ونقلت  ــمول بإعانة احلماي من املتقدمني للش
الوكالة عن الوزارة قولها، أن الوجبة شملت ١٤ ألفاً و٧٤ أسرة 

في بغداد واحملافظات.
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ــرور  ــتان العراق، مس   فيما اعتبر رئيس حكومة إقليم كردس
ــبت، إن حصة اإلقليم من الواردات االحتادية  بارزاني، امس الس
ــت هبة من أحد وكما قلتُ سابقاً، يتعني أن تقوم  حق، وليس
ــراف بحقوق  ــاس االعت ــداد على أس ــل وبغ ــني أربي ــة ب العالق
ــتور».على صعيد ذي  ــات كل طرف منهما مبوجب الدس وواجب
ــعالن ابو اجلون  ــب عن كتلة بدر عدي ش ــتغرب النائ صلة اس
ــرة والعناوين الطائفية التي  ــا وصفها بـ املغالطات الكثي ، م
ــأن  ــتان بش ــة اقليم كردس تضمنتها بيانات حكومة ورئاس
ــز املالي، فيما  ــت لتمرير قانون متويل العج ــات التي اتبع اآللي
خاطبهم قائال اذا كنتم حريصون على ابناء االقليم فعليكم 
ــركة سومو وستتعهد احلكومة بتسديد  تسليم النفط لش
الرواتب. في وقت وصل وزير الدفاع جمعة عناد امس السبت، 
ــمية، أنه  إلى العاصمة اإليرانية طهران.وذكرت الوكالة الرس
ــيجرى مباحثات مع اجلانب اإليراني في ثالثة ملفات.ولفت  س
ــدود ،والتعاون  ــيادة احل ــى، أن امللفات التي مت بحثها ،هي س إل
العسكري ،ومواضيع أمن املنطقة. على صعيد آخر أكد عضو 
مجلس النواب عن تيار احلكمة، حسن فدعم، امس السبت، 
أن فرض األجندات السياسية على املؤسسة األمنية تسبب 
ــى الواقع األمني،  ــاد فيها ، وانعكس عل ــراء الفس في استش
مبيناً ان هناك فساداً كبيراً بوزارتي الدفاع والداخلية مبلفات 
ــالت  ــكرية، والتنق ــرق العس ــة والف ــليح، وإدارات األلوي التس
ــة في  ــة القانوني ــت اللجن ــا طالب ــن جانبه ــات. م والترفيع
ــون االنتخابات  ــبت، بتعديل قان ــس الس ــس النواب، ام مجل
ــة األمد منعاً  ــة البايومترية طويل ــر التصويت بالبطاق وحص
ــراء األصوات، يأتي ذلك مبوازاة ما كشف عنه ائتالف دولة  لش
ــة ناخب إلكترونية قصيرة  ــون من فقدان ٤ ماليني بطاق القان
ــن خاللها أيضاً.وقال  ــد يتيح للقانون اجلديد التصويت م األم
املتحدث باسم ائتالف دولة القانون النائب بهاء الدين النوري، 
ــتخدام  ــرى التصويت عليه بعجالة باس ــون الذي ج إن القان
ــينتج  ــني (االلكترونية) و(البايومترية) للتصويت، س البطاقت
ــدان ٤ ماليني من  ــزورة مقدماً في ظل فق ــية م عملية سياس
البطاقات االلكترونية من مفوضية االنتخابات، وهي مجهولة 
املصير وال يعرف إذا ما مت توزيعها بني الكتل السياسية أو من 
ــد آخر قال النائب عن  ــتولت عليها.على صعي اجلهة التي اس
حتالف الفتح حامد املوسوي ان اغلب املناصب االقتصادية في 
الدولة العراقية تسنمتها شخصيات مرتبطة بـ « مجموعة 
ــبقه من  ــي اعتى بكثير مما س ــاد احلال ــي» وان الفس الكاظم

فساد في احلكومات املاضية.
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١٠٠ مليون يورو تعيد نيمار
 إُّـ برشلونة

ــم قاسم مدرب الزوراء عن غضبه من  عبر باس
نظام بطولة كأس العراق كاشفا عن مساعيه 
ــحاب منها، واصفا  ــاع إدارة النادي باالنس إلقن

إياها بالبائسة.
ــة: «نظام  ــي تصريحات خاص ــم ف وقال قاس
ــاواة  بطولة كأس العراق يفتقد للعدالة واملس
ــحاب من  ــاع إدارة النادي باالنس ــعى إلقن وأس

بطولة بائسة لم تكن منصفة للفرق الكبيرة 
وهناك مجاملة لألندية املغمورة على حساب 

تكافؤ الفرص بني املنافسني».
وبني: «اختصار منافسات دور الـ ٣٢ بلعبه من 
ــب الكفل الذي اختاره  مباراة واحدة وفي ملع
ــلوب الذهاب  ــادي جنائن بابل دون اعتماد أس ن
واإلياب يعد أسلوبا ظاملا بحق النادي، السيما 
وأن فريقنا سيفتقد لالعبي منتخبي الوطني 

ــني بفيروس  ــاب املصاب ــك غي ــباب وكذل والش
كورونا».

ــر مرخص  ــل غي ــب الكف ــى أن ملع ــار إل وأش
ــاراة  مب ــره  تنتظ ــا  وفريقن ــة  صلب ــه  وأرضيت
ــيكو في الدوري أمام القوة اجلوية في  الكالس
اجلولة الرابعة من الدوري املمتاز ونخشى على 

الالعبني من اإلصابات.
وواصل: «جلنة املسابقات كان عليها أن تعتمد 

نظام الذهاب واإلياب إلنصاف الفرق املتبارية أو 
ــان اعتماد مالعب محترمة خلوض  أضعف اإلمي

مباريات الكأس».
ــم حديثه بالقول: «فريقنا إلى اآلن يجهل  وخت
ــام جنائن بابل وكذلك  تاريخ مباراة الكأس أم
ــوة اجلوية  ــام فريق الق ــيكو أم مباراة الكالس
ــابقات  ــا جلنة املس ــى تتحمله ــذه الفوض وه

بالكامل».

ــى تركيا  ــلة إل ــب الس ــادر منتخ يغ
اليوم األحد للدخول مبعسكر تدريبي 
ــارة  للق ــة  الثاني ــذة  للناف ــرا  حتضي
ــيا واملقررة أن تقام في العاصمة  أس

البحرينية املنامة.
ــر االحتاد العراقي لكرة  وقال أمني س
ــي  ــم ف ــد جن ــور خال ــلة الدكت الس
ــووورة، أن  ـــ ك ــة ل ــات خاص تصريح
ــوم األحد  ــيغادر صباح ي ــق س الفري
إلى العاصمة التركية أنقرة للدخول 
مبعسكر تدريبي هناك يستمر حتى 
الثالث والعشرين من الشهر اجلاري 
وإيران  ــن  البحري ــرا ملواجهتي  حتضي
ــة لتصفيات  ــذة الثاني ــن الناف ضم

القارة اآلسيوية.
ــة مت حله بعد  ــة املالي ــني أن األزم وب
االتفاق مع املصرف التجاري العراقي 

ــادن بتغيير آلية الصرف  الراعي لالحت
ــة لم تكتمل  ــون اللجنة األوملبي لك
انتخاباتها وبالتالي حصلت املوافقة 
ــرف لتكون  ــة الص ــر آلي ــى تغيي عل
ــباب  ــر الش ــة وزي ــورة مبوافق محص

والرياضة الكابنت عدنان درجال.
ــار إلى أن االحتاد أكمل الترتيبات  وأش
ــن املصرف،  ــتالم م املالية حلني االس
ومت إكمال حجوزات الطيران والفريق 
ــيغادر يوم األحد إلى انقرة على أن  س
يتوجه للمنامة في الثالث والعشرين 
ــيواجه  ــهر اجلاري، حيث س من الش
ــابع والعشرين من  البحرين في الس
ــا بيومني يواجه  ــهر وبعده ذات الش

منتخب لبنان.
يشار إلى أن منتخب السلة العراقي 

يقوده املدرب البوسني عزيز بكير.

ــراق أمام  ــب الع ــادل منتخ تع
ــي، بنتيجة (٠-٠)،  نظيره األردن
مساء اخلميساملاضي ، في دبي 
باملباراة الودية التي جمعتهما 
لتصفيات  حتضيراتهما  ضمن 

كأس العالم.
األول  ــوط  الش ــي  يرتق ــم  ول
ــا  كم ــني،  املنتخب ــتوى  ملس
ــات الفنية  ــر اللمح ــم تظه ل
ــب في منتصف  وانحصر اللع

امللعب.
ــة (٢٤) متكن  ــهدت الدقيق وش
ــن  م ــن  حس ــالل  ج ــارس  احل
ــة للمنتخب  إبعاد كرة عرضي

األردني.
ــوان  ــد عط ــدد أمج ــا س فيم
ــا افتقدت للدقة  الكرة، لكنه
ــي  ف ــم  القائ ــوار  بج ــرت  فم
الدقيقة (٤٢)، لينتهي الشوط 

األول (٠-٠).
ــي أفضل  الثان ــوط  وكان الش
ــبيا، وكاد أن يسجل طارق  نس
خطاب مدافع األردن في مرماه، 
ــرة احلارس  ــك الك وحاول مس

عبد اهللا فاخوري.
وتألق احلارس األردني، في إبعاد 
ــية من علي فائز، لتضيع  رأس

فرصة على املنتخب العراقي.
 وجاء د املنتخب األردني سريعا 

ــني بخيت الذي وجد  عبر  ياس
ــه مبواجهة املرمى وسدد  نفس
ــة جالل  ــا ببراع ــرة أبعده الك

حسن.
ــن مجددا في  وتألق جالل حس
ــن املباراة،  ــة األخيرة م الدقيق
ــن  ــس ب ــديدة أن ــث رد تس حي

ــاراة  املب ــي  لتنته ــات،  عوض
بالتعادل السلبي.

ــدرب العراق،  وزج كاتانيتش م
ــي عدنان  ــم وعل ــد قاس مبحم
وأمين حسني وميثم جبار ومازن 

فياض.
ــدرب  م ــال  فيت ــرك  أش ــا  فيم

ــان حداد وأنس بن  األردن، إحس
ــوان وعامر  ــات وعلي عل عوض
ــر بدأ  ــب اخ ــن جان ــفيع. م ش
ــي لكرة القدم،  املنتخب األردن
ــتعدادا ملواجهة  حتضيراته اس
ــاء  ــوري وديا مس ــره الس نظي
االثنني املقبل، ضمن املعسكر 

التدريبي الذي يقيمه النشامى 
حاليا في دبي، تأهبا الستكمال 
ــتركة في آذار/ التصفيات املش

مارس املقبل. 
تدريبا مساء  النشامى  وأجرى 
ــادة املدرب  ــوم اجلمعة، بقي الي
فيتال بوركلمانز، اشتمل على 

ــب الفنية  ــن اجلوان ــد م العدي
ــاء الودي  ــة، تأهبا للق والبدني
الثاني واألخير ضمن املعسكر، 
ــس مع العراق  بعد التعادل أم

دون أهداف.
من جانبه، عبر مدرب النشامى 
ــاألداء الذي ظهر  عن قناعته ب
ــام العراق بعد  ــه املنتخب أم ب
ــن الغياب  ــام كامل م ــو ع نح
ــات واملباريات، في  ــن التدريب ع
ــة التي  ــروف الصعب ــل الظ ظ

فرضتها جائحة كورونا.
ــي تصريحات  ــال ف ــال فيت وق
ــاد  لالحت ــمي  الرس ــع  للموق
ــون  الالعب ــر  «أظه ــي:  األردن
ــا  ــدا وانضباط ــجاما جي انس
ــا، وكنا األقرب  ــا عالي تكتيكي
ــد صناعة  ــق الفوز بع لتحقي
ــرص احملققة  ــن الف ــد م العدي
ــا  ــي، لكنن ــوط الثان ــي الش ف
ــدة املطلوبة من  ــا الفائ حققن
ــكر  ــذا اللقاء». ويقام معس ه
ــامى في اإلمارات، وسط  النش
ــي  صح ــول  بروتوك ــق  تطبي
مشدد للحفاظ على السالمة 
لرفع مستوى  ويهدف  العامة، 
ــتكمال  الس ــا  تأهب ــداد،  اإلع
التصفيات املشتركة واملؤهلة 
لكأس العالم ٢٠٢٢، ونهائيات 

آسيا ٢٠٢٣.

ــراق  الع ــب  منتخ ــدرب  م ــد  أك
أن  ــر،  جثي ــان  قحط ــباب  للش
ــت  كان ــر  قط ــد  ض ــم  مباراته
ــبة ألداء الالعبني،  ــدة بالنس جي
ــاب واالبتعاد  ــا بفترة الغي قياس
ــبب  ــمية بس عن املباريات الرس

جائحة فيروس كورونا. 
ــمي يوم  ــال جثير في بيان رس وق
ــاراة أمس  املاضي: «مب ــة  اجلمع
ــام منتخب قطر كانت  الودية أم
ــلبي  ــة رغم التعادل الس إيجابي

وتشخيص بعض األخطاء».
ــر طبيعي بالنظر  وتابع: «هذا أم
ــوا  ــم يخوض ــني ل ــى أن الالعب إل
ــواء  مباريات منذ فترة طويلة س

مع املنتخب أو األندية».
وأضاف: «سنعالج األخطاء التي 
ــام قطر، في املباراة  ارتكبناها أم

الودية الثانية». 
ــار جثير إلى أهمية املباريات  وأش
ــاب إلى بطولة  ــة قبل الذه الودي
 : ــنيّ وب ــا.  عام  ١٩ ــت  حت ــيا  آس
ــاعدنا في رفع  ــات ستس «املباري
ــتعزز  وس ــرات،  التحضي ــق  نس
ــة والفنية  ــة البدني ــن اجلاهزي م
انضمام  ــع  م لالعبني، خصوصا 
ــة  بحاج ــم  ه واآلن  ــني،  املغترب
للتناغم  ــدة  ــات عدي ــى مباري إل

واالنسجام مع اجملموعة». 
ــنخوض املباراة  وأردف جثير: «س
ــكر قطر،  ــالل معس ــة خ الثاني
ــن املباريات  ــل خوض عدد م ونأم
ــاركة  الودية مع املنتخبات املش
ــيوية، لكي  ــة اآلس ــي البطول ف
ــتان ونحن  ــى أوزبكس ــب إل نذه

على أمت اجلاهزية». 
باملدعوين  العراقي  املدرب  وأشاد 
ــم: كاردو  ــا للمنتخب، وه حديث

ــادر، بعد  ــران واحلارس ندمي ن كام
املستوى اجليد الذي قدموه أمام 

منتخب قطر.

وأوضح: «الالعبان ملتزمان داخل 
امللعب وخارجه، واالنطباع األول 
كان جيدا فنيا. نأمل في مشاركة 
الالعب متني ديار في مباراة قطر 
ــاعة  الثانية، بعدما وصل في س

متأخرة من فجر اجلمعة».

ــار  دي ــيدخل  «س ــل:  واسترس
ــوم، وأمتنى  ــاء الي التدريبات مس
ــل  ــاء أوراق الثالثي علي باس إنه
ــوي احملترف مع كوبنهاكن  املوس
الدمناركي، وأيسن إسحاق العب 
ــترالي،  ــا األس ــورن فيكتوري ملب
ــل العب نادي  وأمني نوفل الدخي
ــتاندرليج البلجيكي حتت ١٩  س
عاما، لكي يلتحقوا باملنتخب».

Új‹�€a@=«¸@laäôg@âaä‡nça
يواصل العبو الطلبة العراقي، إضرابهم 
عن التدريبات، بسبب الضائقة املالية 

وعدم تسديد رواتبهم.
ــة، أحمد خلف، في  وقال مدرب الطلب
تصريحات لكووورة «لم يحضر الالعبون 
ــبب األزمة  ــا بس ــث تواليً ــوم الثال للي
ــتحقاتهم».  ــلم مس املالية وعدم تس
ــون للغاية،  ــاف «الالعبون محبط وأض
ــى بعد أن ردت وزارة  كما أن األمل تالش
التعليم العالي بتخصيص ٥٠ مليونًا 

ــوزارة صدم الالعبني،  فقط».ونوه «رد ال
ليقرروا االمتناع عن حضور التدريبات، 
ــع الالعبني  ــي كون جمي ــرار جماع الق

تأثروا باألزمة املالية».
ــدد «اإلدارة أبلغتنا بشكل رسمي  وش
ــة كأس العراق،  ــحاب من بطول االنس
ــة، قد تضطر  ــتمرار األزم وفي حال اس
ــات  منافس ــن  م ــحاب  لالنس اإلدارة 
الدوري، وهذه كارثة كبيرة بحق النادي 

ووزارة التعليم الراعية للنادي».
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نبض الشارع

طه كمر

ــاراة منتخبنا الوطني الودية أمام نظيره  كل من تابع مب
ــني الفريقني ،  ــلبي ب ــي التي انتهت بالتعادل الس األردن
ــن اإلثارة والندية وانعدام  أصابه امللل والضجر خللوها م
ــى انعدام  ــي الفريقني بل حت ــس التهديفي ملهاجم احل
ــبناها بدقة ومتعن  ــورة على املرميني ، لكن لو حس اخلط
ــد مهدت الطريق لتلك النهاية  جند ان معطيات احلال ق
ــلوب أداء العبي  التي آلت اليها نتيجة املباراة وحتى أس
ــت املباراة التي  ــن حيث الظروف التي رافق ــني ، م الفريق
كانت تشير كل التوقعات والدالئل إللغائها على خلفية 
ــروس كورونا. نعم ان  ــض العبي منتخبنا بفي إصابة بع
ــات الودية لكن هذا ال  ــاء ينضوي حتت طائلة املباري اللق
يلغي الطموح والتحدي لكسب نقاطها للطرفني ، وما 
ــود الرافدين الذين قدموا مباراة  يهمنا هو مستقبل اس
ــيان ،  ــوى انها مباراة للنس ــن أن نطلق عليها س ال ميك
بعد العرض البائس الذي قدمه العبونا من خالل تفكك 
ــة وانعدام  ــاوالت املقطوع ــرة املن ــوط الثالثة وكث اخلط
ــف ، فضال عن ضياع  ــاء الهجمات من اخلل ــناد وبن اإلس
ــة اخلط الدفاعي  املهاجم األوحد مهند علي بني كماش
ــن دون أي فاعلية طوال  ــي ما جعله هذا الضياع م األردن

الدقائق التي قضاها على أرض امللعب.
ــه الوضع  ــون في ــد يك ــوط األول ق ــع أدرك ان الش اجلمي
ــا املباراة االولى بعد انقطاع طويل  مربكا لالعبني كونه
ــوط الثاني جاء مشابها لسابقه من جميع  ، لكن الش
ــني طياته أي بصمة لالعبينا ولم  النواحي فلم يحمل ب
ــرار من قبل املدرب  ــيئاً ، مع اإلص ــر من واقع احلال ش يغي
ــى في املباراة  ــى اللعب مبهاجم واحد حت كاتانيتش عل
م العبينا  الودية التي لم تغنينا من شيء سوى انها تقوّ
ــال أعرف ملاذا اخلوف  ــارهم وأخطائهم ، ف لتصحيح مس
من اجملازفة مبهاجمني اثنني على األقل خللق لغة التفاهم 
ــتت جهود  ــجام بينهما ، لكنه لم يفعلها ليش واالنس
ــوط  ــني الذي زج به في الش ــي ومن بعده أمين حس ميم

الثاني ليضيع هو  اآلخر.
مباراة بطابع ودي دولي أفضل من ال شيء ونحن مقبلون 
ــيوية التي لم تنته بعد  على استئناف التصفيات اآلس
ــتعرة فيها مابني العراق  ــة مس ، فما زالت رحى املنافس
والبحرين وإيران على خطف بطاقتني فقط عن اجملموعة 
ــق لالعبينا وكل من يقف  ــة ، فالبد من إعطاء احل الثالث
وراءهم من جهاز فني وكادر إداري وذلك لصعوبة الظروف 
ــار الوباء الذي يحتم  التي مير بها اجلميع من حيث انتش
على كل مصاب وكل مالمس االبتعاد عن ممارسة اللعب 
ــي عصيب جدا  ، ليضع جميع العبينا حتت ضغط نفس
ــا بني مطرقة اجلمهور الذي ال يرحم كونه يبحث عن  فم
ــروس اللعني  ــندان اإلصابة من الفي ــأي ثمن وس الفوز ب
ــة املنتخب  ــف هوي ــتوى لم يكش ــا مس ــدم العبون ، ق

احلقيقية بعد.

مباراة للنسيان !!
ÊÖâ˛aÎ@÷aä»€a@ÚÌÖÎ@·é∞@fiÖb»n€a

مدرب شباب العراق: مباراة قطر كشفت لنا فائدة اِّـحرتفني

ــبت، عن تطور جديد  ــباني، امس الس ــف تقرير صحفي إس كش
ــأن مستقبل البرازيلي نيمار، جنم باريس سان جيرمان، خالل  بش
ــان جيرمان في صيف  ــم املقبل. وينتهي عقد نيمار مع س املوس
٢٠٢٢، وقال ليوناردو املدير الرياضي لباريس، إن النادي بدأ مفاوضات 
ــبورت»، فإن  ا لصحيفة «س ــد مع الالعب البرازيلي. ووفقً التجدي
ــان جيرمان لتجديد عقده، وهذا  نيمار ال يزال يرفض محاوالت س
ــي على بيعه في الصيف املقبل بسعر  ــيجبر النادي الفرنس س

مخفض.
ا إلدارة باريس،  ا مقنعً وأشارت إلى أن ١٠٠ مليون يورو سيكون رقمً
ــلونة، قبل عام واحد  ــي تتخلى عن خدمات نيمار لصالح برش ك
من انتهاء عقد راقص السامبا.  وكانت تقارير إسبانية قد أكدت 
ــلونة املقبلة،  ا في انتخابات برش ــس، أن نيمار يلعب دورًا مهمً أم
ــان جيرمان  ــتغالل صفقة جنم س ــعى املرشحون الس حيث يس

كورقة انتخابية جاذبة ألصوات أعضاء البارسا.

انتهاء أزمة السلة.. واِّـنتخب يغادر اليوم األحد لرتكيا

مدرب الزوراء: بطولة الكأس بائسة وأخطط لالنسحاب منها
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 / وكاالت  الرباط/الجزائــر/ 
البينة الجديدة 

ــلحة امللكية  متكنت القوات املس
ــة من  ــس االول اجلمع ــة ام املغربي
ــاريو  البوليس ــيات  ميليش ــرد  ط
ــدودي  احل ــرات  الكرك ــر  معب ــن  م
ــادة فتحه أمام  ــا وإع ــع موريتاني م
ــتباكات  التجارية بعد اش احلركة 
ــر عدد من  ــع االنفصاليني وتدمي م
آلياتهم العسكرية، حني ردوا على 
ــح املعبر بهجوم مبنطقة  إعادة فت
ــة  إعالمي ــادر  مص ــق  وف ــس،  احملب
ــبريس  هس ــع  موق ــر  مغربية.وذك
ــوات  الق أن  ــي  املغرب ــاري  اإلخب
املسلحة امللكية حققت انتصارات 
ميدانية وأجبرت االنفصاليني على 
املنطقة، مضيفا  ــحاب من  االنس
ــكل نهائي  ــل بش ــرب أقف أن «املغ
ــرات بجدار أمني  ــرة كيلومت العش
ــأه أفراد من الهندسة التابعة  أنش
للقوات املسلحة امللكية»، بهدف 
ــة  املنطق ــى  إل ــول  دخ أي  ــع  «من
ذاته  املصدر  ــب  مستقبال».وبحس
ــوات  ــني الق ــتباكات ب ــت اش وقع
البوليساريو  وميليشيات  املغربية 
ــي  ــدار الدفاع ــتوى اجل ــى مس عل
ــد أن أعاد  ــة احملبس بع ــي منطق ف
ــرات  الكرك ــر  معب ــح  فت ــرب  املغ

ــن نقطة  ــا م ــا أمني ــأ حزام وأنش
الكركرات إلى نقطة الـ٥٥ للحدود 
ــلل مستقبلي  املوريتانية ملنع تس
للجبهة.ودفعت  املوالية  للعناصر 
ــلحة  ــر مس ــاريو بعناص البوليس
إلى منطقة احملبس إلثارة الفوضى 
ــة  ــوات املغربي ــرّ الق ــة ج ومحاول

ــة على املناطق  ملواجهات مفتوح
ــرة جنحت في  ــة، لكن األخي العازل
ــة  ــة املغربي ــت العملي دحرهم.ومت
ــة دون  ــزام واضح ــد الت ــق قواع وف
احتكاك مع مدنيني وعدم اللجوء 
إلى استعمال السالح إال في حالة 
ــن النفس وهو  ــرعي ع الدفاع الش

ــي مواجهة هجوم  ما مت بالفعل ف
ــلحون من البوليساريو  شنه مس
في منطقة احملبس، على خالف ما 
ورد في رسالة األمني العام للجبهة 
إبراهيم غالي إلى األمني العام لألمم 
ــي غوتيريش زعم  ــدة أنطون املتح
ــوات املغربية انتهكت  فيها أن الق

ــد  ــالق النار.وتعه ــف إط ــاق وق اتف
ــارى جهده  ــذل قص ــش بب غوتيري
ــية  العملية السياس ــتئناف  الس
ــاريو وتالفي  ــرب والبوليس بني املغ
ــتمر  ــار وقف إطالق النار املس انهي
ــم الصحراء  ــي إقلي ــذ ١٩٩١، ف من
ــتيفان دوجاريك  ــال س املغربية.وق
ــم األمني العام لألمم  املتحدث باس
ــني العام  ــيبقى األم ــدة «س املتح
ملتزما ببذل قصارى جهده لتالفي 
ــاري  ــف إطالق النار الس انهيار وق
ــو مصمم  ــول ١٩٩١، وه ــذ ٦ أيل من
ــعه إلزالة  على بذل كل ما في وس
ــرض  ــي تعت ــات الت ــع العقب جمي
ــية  ــة السياس ــتئناف العملي اس
ــاريو». بني املغرب وجبهة البوليس

ــدة مبا  ــاركت األمم املتح ــع «ش وتاب
ــام في مبادرات  في ذلك األمني الع
ــد الوضع  ــددة لتجنب تصعي متع
ــي منطقة  ــاع العازل ف في القط
الكركرات والتحذير من انتهاكات 
ــب  والعواق ــار،  الن ــالق  إط ــف  وق
ــة ألي تغييرات إلى الوضع  الوخيم
ــابق امس  ــت س ــي وق الراهن».وف
ــس الوزراء  ــال رئي ــة ق االول اجلمع
ــي،  ــعدالدين العثمان ــي س املغرب
ــار  إلجب ــالده  ب ــش  جي ــل  تدخ إن 
ــاريو على  البوليس عناصر جبهة 

ــر الكركرات،  ــحاب من معب االنس
أتى «بعد استنفاد جميع الوسائل 
طيلة  ــرب  املغ ــلمية».والتزم  الس
الفترة املاضية ضبط النفس رغم 
انتهاكات البوليساريو ومحاولتها 
ــة  املنطق ــي  ف ــع  الوض ــر  تغيي
ــيات عرقلت بداية  والدفع مبيليش
ــر معبر  ــارة عب ــير حركة التج س
ــا. ــه نهائي ــم أغلقت ــرات ث الكرك

ــي عجزا  ــن املوقف املغرب ــم يك ول
ــك االنتهاكات  ــدّ لتل ــن وضع ح ع
ــر بذل كل اجلهود  إال أن املغرب خيّ
ــة دون االجنرار  ــلمية حلل األزم الس
ــلحة قبل أن  ــة املس ــى املواجه إل
ــكرية لفتح  ــع بتعزيزات عس يدف
ــي إلنهاء  ــة حزام أمن املعبر وإقام
ــا  ــي أحدثته ــى الت ــة الفوض حال
البوليساريو.وسارعت  ميليشيات 
ــي  املغرب ــرك  التح ــد  بع ــر  اجلزائ
ــه انتهاكا لوقف  ــة ما اعتبرت إلدان
ــف يعكس  ــي موق ــالق النار ف إط
ــاوالت لتأجيج الصراع.  ويأتي  مح
ــد أن التزمت  ــري بع ــف اجلزائ املوق
ــرة املاضية الصمت في  خالل الفت
الوقت الذي كانت فيه ميليشيات 
ــاريو متارس البلطجة في  البوليس
معبر الكركرات على بعد نحو ١١ 

كيلومتر من احلدود املوريتانية.

مدريد / وكاالت / البينة الجديدة 
اإلسبانية اجلمعة  الشرطة  أعلنت 
ــاء  ــبانية األربع ــابة إس ــف ش توقي
املاضي في منطقة فالنسيا (شرق) 
ــفر إلى  ــتعد للس ــا كانت تس بينم
سوريا، حيث كان من املقرر أن تتزوج 
ــبانية  من جهادي.ولفتت هذه اإلس
ــم يتم  ــرف» التي ل ــديدة التط «ش
حتديد عمرها، انتباه احملققني عندما 
ــاع «حياة غربية متاما  حتولت من إتب
ــاب ودافعت  ــى أخرى فارتدت النق إل
ــة تطرفا»،  ــن أكثر املبادئ اجلهادي ع
وفق ما ذكرت الشرطة في بيان.ومنذ 
عام ٢٠١٤، ألقت الشرطة اإلسبانية 
ــي جهاديات كن  ــض على ثمان القب
يعتزمن الذهاب إلى «منطقة نزاع»، 
لكن لم تقم بتوقيف أحد منذ أكثر 
ــنوات ويعود آخر توقيف  من ثالث س

ــباط ٢٠١٧.في كانون الثاني  إلى ش
ــابة إلى تركيا،  ــافرت الش ٢٠٢٠، س
ــكيل  حيث تواصلت مع عناصر تش
ــرق  ــمال ش جهادي، متمركز في ش

ــتمرت  البيان أنها اس ــوريا.وذكر  س
ــد عودتها  ــل معهم بع في التواص
ــلت نحو ٥ آالف  ــبانيا وأرس إلى إس
ــم الدولة  ــي تنظي ــاء ف ــورو ألعض ي

ــرطة  الش ــالمية.وأوضحت  اإلس
ــهيدة  ــح ش ــي أن تصب ــا ف «رغبته
ــات  للهجم ــرا  مؤخ ــا  ومتجيده
ــا في ذلك  ــا» مب ــة في فرنس املرتكب
ــل باتي  ــم صاموي ــع رأس املعل قط
ــى الفور». ــا عل ــى اعتقاله «أدى إل

ومثلت أمام قاض صباح امس االول 
اجلمعة، حيث مت حبسها احترازيا 
ــاهمتها في مؤسسة إرهابية  ملس
ــا باملغادرة  ــل اإلرهاب ورغبته ومتوي
ــاع عن  ــزاع والدف ــة ن ــى منطق إل
ــريع جدا  ــع س ــد توس اإلرهاب.وبع
ــة املزعومة في  وإعالنه دولة اخلالف
صيف العام ٢٠١٤ في عدة مناطق 
ــوريا، تكبد تنظيم  ــي العراق وس ف
الدولة اإلسالمية نكسات وخسائر 
ــنت عليه  في هجمات متتالية ش
ــقوط  ــن البلدين، حتى س في هذي

ــي  ٢٠١٩.ويأت آذار  ــي  ف ــه»  «خالفت
اعتقال هذه «اجلهادية» بعد حملة 
أمنية مكثفة أطلقتها السلطات 
ــواء على أرض الواقع  االسبانية س
ــر مراقبة املنتديات واملنصات  أو عب
ــروج للتطرف. ــة التي ت االلكتروني
أن  ــبانية  ــلطات االس وذكرت الس
ــرطة  والش ــتخبارات  االس ــدى  ل
خطة سيطرة شاملة على جميع 
ــع  واملواق ــات  والدردش ــات  املنتدي
بالراديكاليني  اخلاصة  اإللكترونية 
واإلرهابيني. وتخشى اسبانيا التي 
ــنوات العتداءات  ــت قبل س تعرض
ــرك ذئاب  ــة أن تتح ــة دموي إرهابي
ــدث  ح ــا  م ــرار  غ ــى  عل ــردة  منف
ــاوية  النمس العاصمة  في  مؤخرا 
ــة نيس  ــي مدين ــا ف ــا وقبله فيين

الفرنسية.

قربص/ وكاالت / البينة الجديدة 
ــي رجب  ــس الترك ــل الرئي ــر أن يص يُنتظ
ــمال قبرص  ــد إلى ش ــان األح ــب أردوغ طي
ــا قال  ــام «بنزهة» كم ــزم القي ــث يعت حي
ــاحلية املقفرة  ــا الس ــة فاروش ــي مدين ف
ــطية  ــيم اجلزيرة املتوس ــد رموز تقس وأح
ــودة إليها  ــكانها األمل بالع التي فقد س
ــعل  ــأنها أن تش يوما ما، في خطوة من ش
التوتر القائم أصال وتثير شعورا باإلحباط 
الساحلية  ــا  ــكان اجلزيرة.وفاروش لدى س
منتجع يقع في اجلزء التركي جلزيرة قبرص 
ــتا. وقد بني  ــمالية مبدينة فاماغوس الش
ــث أن أصبح  ــام ١٩٧٢، لكنه ما لب في الع
ــزو التركي لقبرص  ــباح بعد الغ مدينة أش
ــكانها  ــث تخلى عنها س ــام ١٩٧٤، حي ع
منذ ذلك احلني.وقال أردوغان في ٢٦ تشرين 
ــم القبرصي  ــتقبل الزعي األول عندما اس
ــني تتار «سيكون  ــمالي املنتخب إرس الش
من الرائع الذهاب إلى هناك معا في نزهة. 
ــة التلفزيون وأرغب في  ــا على شاش رأيته
ــخصيا».وبعد عقود من  ــاب إليها ش الذه
ــي أوائل  ــش التركي ف ــاد اجلي ــال، أع اإلهم
ــي املنتجع  ــاطئ ف ــح ش ــرين األول فت تش
ــاحلي القبرصي اليوناني الواقع على  الس
ــتا الساحلية،  ــارف مدينة فاماغوس مش
وكانت فاروشا وجهة للسياح الذين كانوا 

ــتمتاع مبياهها الصافية  يقصدونها لالس
ــار ذلك حفيظة  ــياتها الصاخبة.وأث وأمس
حكومة قبرص التي نددت بانتهاك القانون 
ــن القبارصة  ــد م ــك العدي ــي وكذل الدول
ــرا  ــراك الذين رأوا في ذلك تدخال مباش األت
في االنتخابات الرئاسية لصالح تتار الذي 
انتُخب في ١٨ تشرين األول وهزم منافسه 
ــى أكينجي الذي  ــة واليته مصطف املنتهي
ــرة بالفتور.واضطر  ــه مع أنق متيزت عالقات
القبرصي اليوناني بافلوس ياكوفو ملغادرة 

فاروشا وهو في التاسعة عشرة من عمره 
ــمال قبرص في عام  أثناء الغزو التركي لش
ــمه  ــران فندقا اس ــداه يدي ١٩٧٤. وكان وال
ــح اآلن متداعيا بعد عقود  <فلوريدا> أصب
ــق اجليش للمدينة،  من اإلهمال.ومع تطوي
ــة ٤٥ عاما  ــا طيل ــن من دخوله ــم يتمك ل
ــرين  ــد فتحها جزئيا في ٨ تش ــى أن أعي إل
ــة اجلرافات  ــه انفطر لرؤي ــن قلب األول، لك
ــوية األرض في املدينة  وهي تعمل على تس
ــن أجل  ــط م ــد فيها.وقال الناش ــي ول الت

ــالم البالغ من العمر ٦٥ عاما ويعيش  الس
ــي اجلزء اجلنوبي من  اليوم في باراليمني ف
ــك تدرك أنه  ــا ترى هذا، فإن اجلزيرة «عندم
ــى حاله».وكدليل على  ــيء عل لن يبقى ش
ــرة، دعت ٦٢  ــتياء والغضب في اجلزي االس
منظمة قبرصية يونانية وقبرصية تركية 
ــا من جانب  ــاء «إعادة فتح فاروش إلى إنه
واحد». ويؤكد املوقعون على النص املنشور 
ــة واإلنكليزية  ــات التركية واليوناني باللغ
ــذا االفتتاح  ــة االحتفالية له أن «الطبيع
ــكان  ــذي يدوس على ذكريات ومعاناة س ال
ــا، يجرح ضميرنا».كما تظاهر عدة  فاروش
ــمال قبرص  ــخاص في ش ــات من األش مئ
ــارة أردوغان املزمعة وهتفوا «ال  للتنديد بزي
نزهة على آالم اآلخرين!» و»ال تدخل» و»في 
مت قبرص  قبرص، القبارصة يقررون!».وقُسّ
إثر غزو اجليش التركي ثلثها الشمالي في 
ــتهدف إعادة  ــالب اس ــام ١٩٧٤ بعد انق ع
توحيد البالد مع اليونان.وتوجد في اجلنوب 
جمهورية قبرص املعترف بها دوليا والعضو 
ــام ٢٠٠٤، فيما  ــاد األوروبي منذ ع في االحت
تعتمد «جمهورية شمال قبرص التركية» 
ــيا واقتصاديا على  ــر سياس ــكل كبي بش
ــر أكثر من ٣٠ ألف جندي  تركيا التي تنش
ــن االحتجاجات على  فيها.وعلى الرغم م

جانبي اجلزيرة،

تونس / وكاالت / البينة الجديدة 
ــدة أن الليبيني اجملتمعني في إطار  ــت األمم املتح أعلن
ــة  ــس االول  اجلمع ــا توصلوام ــات برعايته مفاوض
ــات وطنية في كانون  ــى إجراء انتخاب ــى اتفاق عل إل
ــي إنهاء النزاع املرير  ــا ينعش اآلمال ف األول ٢٠٢١، م
ــهد ليبيا  ــن الزمن.وتش ــتمر منذ نحو عقد م املس
ــى والعنف منذ إطاحة الديكتاتور  حالة من الفوض
معمر القذافي في ٢٠١١. وتنتشر في البالد فصائل 
ــيني:  ــكرين رئيس ــي معس ــرة، توال ــلّحة كثي مس
حكومة الوفاق الوطني ومقرّها العاصمة طرابلس، 
وسلطة موازية في الشرق يدعمها اجليش الوطني 
ــراء انتخابات،  ــاق على إج ــاء إعالن االتف الليبي.وج
اجلمعة، في اليوم اخلامس من احملادثات السياسية 
ــا ٧٥ مندوباً من هيئات  ــارك فيه في تونس التي ش
ومجموعات حكومية قائمة، من مختلف األطياف 
ــة الليبية.وقالت مبعوثة  ــية واالجتماعي السياس
ــتيفاني وليامز  ــدة بالوكالة إلى ليبيا س األمم املتح
ــاركني في  ــي مؤمتر صحافي عبر اإلنترنت، إن املش ف
ــات الوطنية  ــراء االنتخاب ــات اتفقوا على إج احملادث
ــد  ــه موع ــت «إن ــون األول ٢٠٢١.وأضاف ــي ٢٤ كان ف
ــيكون يوما  ــى الليبيني. س ــبة إل ــم جدا بالنس مه
ــتطيعون فيه جتديد شرعية مؤسساتهم».إنه  يس
ــيكون  ــبة إلى الليبيني. س ــد مهم جدا بالنس موع
يوما يستطيعون فيه جتديد شرعية مؤسساتهم، 
ــخ الوجود  ــون ترسّ ــارت إلى أن الليبيني يخش وأش
ــتعادة  ة اس ــدّ ــم و»يريدون بش ــي بالده ــي ف األجنب

ــتعادتها عبر  ــة «ميكنكم اس ــيادتهم»، مضيف س
ــراف الليبية قررت  ــدو ان االط ــدوق االقتراع».ويب صن
ــراء االنتخابيات  ــدة التحضير الج ــص من م التقلي
ــي ان  ــبوع املاض ــدة االس ــادت االمم املتح ــث اف حي
ــم انتخابات  ــزاع الليبي اتفقا على تنظي طرفا الن
ــالن أول  ــذا اإلع ل ه ــكّ ــون ١٨ شهراً.ويُش ــي غض ف
ــتكون  ــرار ملموس ينتج عن محادثات تونس. وس ق
االنتخابات التي أعلِن إجراؤها في كانون األول ٢٠٢١ 
ــات في ليبيا منذ ٢٠١٤.وتهدف محادثات  أول انتخاب
ــة  ــكيل حكوم ــاق لتش ــى اتف ــل ال ــس للتوص تون
انتقالية جديدة في الدولة الغنية بالنفط الواقعة 

في شمال إفريقيا.
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ــعار  ــي حاجة إلى منقذ. ما يجري اليوم حتت ش ــان ف  لبن
ــخ منحى االنهيار خصوصا أن الـمـوجلني به  اإلنقاذ، يرس
ــبب البالء. كشفت جتارب الشعوب والدول أن حني  هم س
تدخل دولة أو مملكة أو إمبراطورية طور االنهيار والتفكك، 
ــرات  ــاعدات ومؤمت ــط ومس ــج وخط ــا برام ــا تنقذه قلم
ــودة أصال في إدارات  ــاريع اإلصالحية موج ومبادرات. املش
جميع الدول ودساتيرها ومؤسساتها، السيما في لبنان. 
ــرز رجل عظيم (أو امرأة عظيمة) ـــ وليس  لكن، ما لم يب
بالضرورة أن يكون زعيما بالوالدة وبالسيرة الذاتية وبالقوة 
ــه إنقاذ األمة بحزم وجترد  ــ ويأخذ على عاتق ــةـ  التمثيلي
وبعد رؤية، تواصل الدول مسارها املنحدر حتى السقوط 
ــتنتاج قاعدة عبر التاريخ  العظيم. يكاد يكون هذا االس
ــعوب أن فشل الدولة يستعاض  القدمي واحلديث.وتظن ش
ــها عن  ــورة حتقق اإلنقاذ مبجرد اندالعها. لكن س عنه بث
ــوارع  ــورة تبقى ثورة تدور حول ذاتها في الش ــال أن الث الب
ــتها  ــكر حماس ــف غبارها قائد يش ــرز من خل ــا لم يب م
ــروع إنقاذي ويبني دولة  ويوظف طاقاتها الثورية في مش
ــتقرة. لكانت الثورة الفرنسية سنة ١٧٨٩ استمرت  مس
عقودا لو لم يأت نابوليون بونابرت ويقوم بالتغيير ويسن 
ــريعات ويجري اإلصالحات ويؤسس الدولة اجلديدة.  التش
ــر (١٩٤٥) ال  ــية بعد التحري ــت اجلمهورية الفرنس ولكان
ــيا حتى اليوم لو لم تسلم مقاليد  تزال مضطربة سياس
احلكم إلى اجلنرال شارل ديغول، فأرسى دستور اجلمهورية 
اخلامسة الذي ثبت استقرار فرنسا واستقاللها.من هنا، 
ــية  ــار لبنان الطبقة السياس ــبب انهي ال أدري إذا كان س
فقط أم انهيار جتربة الدولة ـــ األمة التي تسقط تدريجا 
ــوفياتي  في العالم في أحضان كيانات أضيق (االحتاد الس
ــط) أو احتادات أوسع (أوروبا، آلينا  ــرق األوس والبلقان والش
ــت)؟ الشعوب الواثقة من نفسها واستقاللـها  وبريكس
ــعوب  ــادات إقليمية، والش ــا على احت ــت كياناته انفتح
ــر مصيرها في  ــى خصوصياتها فضلت تقري اخلائفة عل
ــي وحضارتها  ــتقاللها الذات ــدة تضمن اس كيانات جدي
ــط الـمتفتت ال  ــرق األوس ومنط حياتها. إذا كان واقع الش
ــمح للبنان حاليا االنخراط باحتادات إقليمية، رهاننا  يس
ــمح لواقع لبنان الـمتفتت بالقضاء على الوحدة  أال نس
ــذ يوقف اندفاع اللبنانيني  الكيانية. لذلك ال بد من منق
ــرق األوسط.  نحو اخليارات الصعبة.دعونا من حتوالت الش
إن األداء السياسي في لبنان، بحد ذاته، يؤدي إلى كل شيء 
ــتحقاقات  ــى وحدة لبنان. إلى ما يؤدي تعطيل االس إال إل
ــع تأليف احلكومات؟ إلى  ــتورية وتنحية الدولة ومن الدس
ما يؤدي بروز ثقافات وأمناط حياة، بل مجتمعات مكتملة 
ــيحيني  ــة عن تراث اللبنانيني مس ــى التحتية، غريب البن
ــؤدي تفجير املرفأ وهدم بيروت  ــلمني ودروزا؟ إلى ما ي ومس
ــاس وجتويعها؟ إلى  ــار الن ــطها وإفق ــة انطالق وس وإعاق
ــطينيني وبقاء النازحني  ــا يؤدي توطني الالجئني الفلس م
السوريني ومراسيم التجنيس؟ إلى ما يؤدي مخطط دفع 
ــني إلى القرف واليأس وقد أصبحا حالة «وطنية»  اللبناني
ــرا، إلى ما يؤدي إجهاض  ــانية فقط؟ وأخيرا، ال آخ ال نفس

جميع برامج اإلصالح واإلنقاذ اللبنانية والدولية؟ 

سجعان قزي

رأي

واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة
ــؤولون أميركيون على عدم وجود   شدد مس
أدلة على حدوث أي عمليات تزوير لبطاقات 
االقتراع أو نظام فرز األصوات في االنتخابات 
ــة، في وقت اتّهم عضو دميوقراطي  األميركي
ــني  ــيوخ اجلمهوري ــس الش ــي مجل ــارز ف ب
ــدن في  ــوز جو باي ــراف بف ــني لالعت الرافض
ــة». الدميوقراطي ــميم  بـ»تس ــراع  االقت

ــاعات  ــدات اخلميس بعد س ــاءت التأكي وج
ــس األميركي دونالد ترامب  على إعادة الرئي
ــى أن نظام فرز  ــر تغريدات أصر فيها عل نش
ــوت كانوا  ــذف» ٢,٧ مليون ص ــوات «ح األص
ــزز بايدن  ــتوى البالد.وع ــى مس لصاحله عل
ــة ماليني  م بفارق أكثر من خمس الذي يتقدّ
ــعبي، انتصاره في  صوت في التصويت الش
ــي عبر فوزه في  ــت متأخر اخلميس املاض وق
أريزونا، بحسب شبكات إعالمية أميركية، 
ــكان  ــرّة يصوّت فيها غالبية س وهي أول م
ــام ١٩٩٦. ــني منذ الع ــة للدميوقراطي الوالي

م بايدن على ترامب  ــي أريزونا، يتقدّ وبفوزه ف

بحصوله على ٢٩٠ (مقابل ٢١٧) من أصوات 
ــول إلى  ــاج الوص ــة. ويحت ــة الناخب الهيئ
البيت األبيض الفوز بـ٢٧٠ صوتا في الهيئة 
ــا ال يزال على معظم النواب  الناخبة.وبينم
ــوز بايدن،  ــون اإلقرار بف ــني يرفض اجلمهوري
ــة الدميوقراطية في  ــم األقلي ــم زعي اتّهمه
ــومر بـ»نكران  ــيوخ تشاك ش مجلس الش
ــل على إعادة  ــدال من العم ــال «ب الواقع».وق
ــن مواجهة عدوّنا  ن م ــد البالد لنتمكّ توحي
املشترك كوفيد-١٩، ينشر اجلمهوريون في 
الكونغرس نظريات املؤامرة وينكرون الواقع 
ــممون دميوقراطيتنا».في األثناء، رفض  ويس
ــات فدراليون وعلى  ــؤولون عن االنتخاب مس
ــث ترامب  ــي بيان حدي ــتوى الواليات ف مس
ــن وجود عملية تزوير قائلني إن «انتخابات  ع
الثالث من تشرين الثاني كانت األكثر أمانا 
ــدر البيان عن  ــخ األميركي».وص ــي التاري ف
«مجلس تنسيق البنية التحتية احلكومية 
ــي مجموعة منضوية في  لالنتخابات»، وه
هيئة أمن االنتخابات الفدرالية األساسية: 

ــى  البن ــن  وأم ــي  اإللكترون ــن  األم ــة  «وكال
ــد أي دليل  ــان «ال يوج ــاد البي التحتية».وأف
ــذف أو أضاع  ــت ح ــام التصوي ــى أن نظ عل
لها أو مت تقويضه بأي شكل من  أصواتا أو بدّ
ــى أن نظام  ــكال».ال يوجد أي دليل عل األش
لها أو  ــت حذف أو أضاع أصواتا أو بدّ التصوي
مت تقويضه بأي شكل من األشكال ، وأضاف 
ــا ندرك أن هناك العديد من االدعاءات  «بينم
التي ال أساس لها والتضليل بشأن عمليتنا 
االنتخابية، ميكننا التأكيد بأننا نثق ألعلى 
ــة انتخاباتنا، وعليكم  درجة في أمن ونزاه
ــاء  ع البيان رؤس أن تكونوا كذلك أيضا».ووقّ
«الرابطة الوطنية ملدراء انتخابات الواليات» 
ــؤون الواليات  ــة الوطنية لوزراء ش و»الرابط
ــن يديرون  ــؤولون الذي ــة» وهم املس اخلارجي
ــتوى الواليات إضافة  ــات على مس االنتخاب
إلى رئيس «اللجنة املساعدة في االنتخابات 
ــاعات فقط  األميركية».وجاء البيان بعد س
ــر تغريدة مفادها أنه  ــى إعادة ترامب نش عل
ــات آالف األصوات التي أُدلي بها  مت حتويل مئ

لصاحله في بنسيلفانيا وغيرها من الواليات 
ــى حديثه عن «حذف»  ــى بايدن، إضافة إل إل
ـــ٢,٧ مليون صوت.وكانت التغريدة  النظام ل
ــلة اتهامات صدرت عن ترامب  ضمن سلس
واجلمهوريني لرفض نتيجة االنتخابات.وفي 
ــياق، أعلنت شركة تويتر اخلميس  هذا الس
ــت عالمات على ٣٠٠ ألف تغريدة  أنها وضع
ــارة  ــات األميركية لإلش ــة باالنتخاب مرتبط
ــى «تضليل محتمل»،  ــا تنطوي عل إلى أنه
ــى ٠,٢ في  ــبة تصل إل ــدد يعادل نس وهو ع
املئة من املنشورات املرتبطة باالقتراع.وأفاد 
ــرين  ــع أن العالمات وضعت بني ٢٧ تش املوق
ــر بالتالي أن  ــي. وذك ــرين الثان األول و١١ تش
ــاركة التغريدات التي حملت اإلشارات  مش
تراجعت بنسبة ٢٩ في املئة.وما لم تعترف 
إدارة اخلدمات العامة بالرئيس املنتخب، فال 
ميكن أن يحصل بايدن وفريقه على التمويل 
ــلطة وغير ذلك  ــمح بانتقال الس الذي يس
ــول إلى اإليجازات  ــوارد مبا فيها الوص من امل

االستخباراتية. 
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ــاء  الذين  ــن مبقدورنا نحن األدب ــرن املاضي لم يك ــي ثمانينات الق ف
ــن موافقة  ــا إذا لم نضم ــد أن نطبع نتاجاتن ــي ذلك العق ــا ف ظهرن
ـــ لهذا جتد الكثيرين  ــة الثقافية ــ وزارة الثقافة واإلعالم ـ املؤسس
ــداً إالّ ما  ــم يطبعوا كتاباً واح ــعراء ، قصاصني ، روائيني ) ل ــن ( ش م
ــعينات واحلصار فظلّ األدباء يصارعون أكثر من  ندر ، ثم جاءت التس
جهةٍ ويبحثون عن منفذٍ لطبع نتاجاتهم التي تكدست في األدراج 
ــي املقبور  ــوا دائما يصطدمون بهيمنة النظام الفاش ، لكنهم كان
ــلطته املتحكمة بكل شيء، إالّ إن البعض ابتكر طريقة جديدة  وس
ــاخ ، حيث أخذ البعض وأنا  ــرر من خاللها نتاجه وهي االستنس ليم
ــعري أو القصصي ثم  ــن كتابه الش ــخة واحدة م ــم بطبع نس منه
ــخة وتوزيعه  ــدود ال يتجاوز الــ ١٠٠  نس ــاخه الى عدد مح استنس
ــر العربية وباألخص  على األصدقاء والزمالء ، كما إن بعض دور النش
ــابها  ــض النتاجات حلس ــوق طبع بع ــتري حق ــذت تش ــة أخ األردني
ــرحٍ حني يبصر نتاجه  ا ف ــني كان الكاتب يفرح أميّ ــاص وفي احلالت اخل
ــم لطريقة الطبع أو آلية اإلصدار ،  ــا مطبوعا بني يديه ، وال يهت كتاب
ــعرية وقصصية وروايات ضمن ما سميّ بــ (  فظهرت مجموعات ش
أدب االستنساخ ) على الدارسني والباحثني والنقاد أن يلتفتوا إليها 
ويعيدوا دراستها ألنها تعتبر قد صدرت في فترة عصيبة وحرجة جداً 
ــض نتاجاتهم على نفقتهم  ــى مؤلفيها ، إضافة الى طبع البع عل
ــتوى املقبول  ــدودة جداً بطباعة لم تكن باملس ــة وبأعداد مح اخلاص
ــعى إليه  إطالقاً لكنها تفي بالغرض وإرضاء طموح الكاتب وما يس
ــقوط النظام الفاشي في ٢٠٠٣ وما بعدها انفتحت   !! لكن بعد س
ــي الداخل واخلارج ،  ــى مصا ريعها للطبع هنا وهناك ، ف األبواب عل
ــرين وحتولت  ــر البعض من أصحاب املكتبات صفاتهم الى ناش وغيّ
ــات كثيرة جدا ،  ــرت للعيان مطبوع ــر فظه مكتباتهم الى دور نش
ــة الكتابة والطبع  ــتهوته لعب نْ اس حيث أخذ الهواة واملبتدئون ومَ
ــدار الكتب وخصوصا   ــعي في طبع وإص ــا موهبة تُذكر الى الس دومن
ــات من الدوالرات ، فامتألت األرصفة  ــاوي إالّ بضعة مئ الكلفة ال تس
ــمني منها ، وجاء املطبوع مترهال وال يجذب  واملكتبات بالغث والس
ــن يدعون الكتابة ال تتعدى  ــام القارىء احلقيقي ألن البعض مم اهتم
ــعر ، ومتّ التجني على  ــم يصفونها بالش ــم اخلواطر إالّ إنه كتاباته
ــات والقصص ال يتجاوز  ــا إن بعض الرواي ــدة النثر حتديدا ، كم قصي
ــينيني وما سبقهم ، ونحن هنا لسنا بصدد  كتّابها أسلوب اخلمس
ــي اإلصدار ، ألن هناك  ــم بقدر ما نتحدث عن أهمية اجلودة ف التقيي
مطبوعات مهمة صدرت خالل هذه الفترة أثبتت حضورها اإلبداعي 
ــي النيل من  ــة ، وال أريد من حديث ــاحتني العراقية والعربي ــي الس ف
ــدار املطبوع مهم جداً ، حيث  ــاج أحد لكنني أقول التأني في إص نت
ــر الكتاب على املتلقي فيما  ــة والتصويب ومعرفة مدى تأثي املراجع
ــدارات التي  ــن الكم الهائل من اإلص ــا اليوم نعاني م ــدر ، ألنن إذا ص
يقوم بها البعض ممن يسمون أنفسهم شعراء وقصاصني ورواة وهم 
ــر ، ومازالوا غير متمكنني من  ــدون كتّاب عرائض وهواة خواط ال يتع
ــم اإلبداعية وحتديدا في كتابة قصيدة النثر !! املطبوع األدبي  أدواته
ــع موهبته على  ــورة مؤلفه للعيان ويض ــدا كونه يظهر ص مهم ج
ص ونقلّب ما نريد اخلوض في طبعه  طاولة النقد ، لهذا علينا أن منحّ
ــي النجاح والعافية  ــي ، فالكثرة باإلصدارات ال تعن من نتاجنا األدب
ــتت دون فائدة تذكر ، وعليه  ــي اخلربطة واإلرباك والتش بقدر ما تعن
ــى التريث والتأني في  ــر واملطابع والكتّاب ال ــو أصحاب دور النش أدع
ــع ومتحيصها وعرضها على جلان متخصصة  دفع نتاجاتهم   للطب
كي نلج حلبة التنافس اإلبداعي ونفرض أنفسنا باملوهبة الرصينة 
واألصيلة والتميز امللموس واحملسوس ، ألن للكتاب سطوة ال يعرفها 

إالّ ذوو الشأن .
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ــت الثقافي  ــن البي ــد م ــاركة وف مبش
ــة  وبرعاي ــوك  كرك ــة  محافظ ــي  ف
الدكتورصباح احمد اسماعيل رئيس 
جامعة كركوك وباشراف عميد كلية 
االداب االستاذ الدكتورعمر جنم الدين 
ــة التعاون  ــعار ( اهمي ــت ش اجنة وحت
ــر لبناء  ــي املاضي واحلاض ــني املدن ف ب
ــم  ــع ) اقامت كلية االداب قس اجملتم
ــة كلية االداب ندوة  التاريخ على قاع
ثقافيةعلمية مبناسبة اليوم العاملي 
للمدن.ومت خالل الندوة تسليط الضوء 
ــدن التاريخية ومنها  على عدد من امل

بغداد وكركوك وحلب واربيل حيث مت 
القاء أربعة محاضرات: اولها لألستاذ 
ــن اجنه عميد  ــور عمر جنم الدي الدكت
ــة اآلداب في جامعة كركوك حتت  كلي
ــة  ــات التعليمي ــوان ( دور املؤسس عن
ــة  جامع ــدن  امل ــى  عل ــاظ  احلف ــي  ف
ــتاذ  والثانية لألس ــا)  ــوك منوذج كرك
ــم  جاس ــد  محم ــم  جاس ــور  الدكت
ــي املاضي  ــب ف ــة حل ــوان ( مدين بعن
ــاعد  ــتاذ املس واحلاضر) والثالثة لألس
ــالح عريبي عباس بعنوان  الدكتور ص
ــي واحلاضر)  ــة بغداد في املاض ( مدين
ــاعد الدكتور  ــتاذ املس والرابعة لألس

ــوان ( مدينة أربيل  ــد بعن الياس احم
ــتاذ  ــي واحلاضر).وقال األس ــي املاض ف
ــاد عمر عبد  ــور دلش ــاعد الدكت املس
ــم التاريخ في كلية  العزيز رئيس قس
ــت بتوصيات  ــدوة خرج اآلداب: أن الن
منها حث اجلهات احلكومية باشراك 
ــخ  التاري ــال  مج ــي  ف ــني  املتخصص
العراقية  ــات  اجلامع ــن  م واجلغرافية 
ــوة مبا  بالتخطيط احلضري للمدن اس
هو معمول به من دول العالم. الفتا أن 
كلية اآلداب بصدد اقامة مؤمتر علمي 
ــص بتاريخ املدن البارزة في  دولي مخت

املنطقة والعالم بصورة عامة.

الكاتبة العراقية - األنبارية 
(نور أحمد الدليمي) صدرت 
ــورات  منش ــن  ضم ــا  له
ــر  للنش ــرب  الع ــوان  دي دار 
ــر-  مص ــي  -ف ــع  والتوزي
بعنوان  ــعرية  ش مجموعة 
ــواج ) وتضم ٣٠  ــة األم ( لغ
ــق الرد في  نصاً.من ميلك ح
ثالثني موجة ؟ لغة األمواج 
ــد متنوعة كل موجة  قصائ
ــاحل  بالس ترتطم  قصيدة 
يكون صداها حبا و عشقا، 
ــاءً ووداعا،  ــا  وفرحا، لق حزن
فراق ووطن كبير ... مغتربون 

ــتهى  ــا نش ــه ..  لطامل داخل
ــة أن نناجى تلك  ــو للحظ ول
األمواج ونقف لساعات وقت 

ــوع  ــا بدم ــروب نحاكيه الغ
ــر  البح اهللا،  إال  ــا  يعلمه ال 
ــن منا  ــائله، م ــراره ورس وأس

ــتطيع إدراك غوره ويعلم  يس
ــرع  ــا لم يس ــن من ــره ؟ م س
ــه كي  ذراعي ــح  ــوه ويفت نح
يشتهي منه أعذب الكلمات 
ــائل هذه التى حترك  ... أي رس
ــق  ــى قلب عاش ــاكن ف الس
ــى احلب  ــرف معن ــقَ وع ش عَ
ــواطئه ،  الذى ميأل جنبات ش
ــة  حوار عميق وإمتداد ملدرس
ــب  القل كان  ــد  فق ــاء  املس
ــرة حتاكي  ــا على صخ مقيم
ــروب  الغ ــاالت  ح ــه  أمواج
ــوق ، كلها جعلت منا  والش
ــذى يجعلنا  ــذا ال ــني له قراب
ــتيقظ مع  بزوغ أول دقة  نس
ــاء  ــه أحلان املس ــزف مع لنع

شكوى أم عتاب ؟ .

عبري توفيق – 
جمهورية مصر العربية 

نفسي أصرخ وأصرخ

بأعلي صوتي

نفسي أنطق

وأتكلم قبل موتي

نفسي أقول للدنيا

كفاية بقه يادنيا

كفاية بقه ودوريلك

علي واحدة تانية

هو انتي مشبعتيش فيا آسية

وال انتي خالص اتشالت

من قلبك احلنية

دانا ماشية في طوعك من يومي

زي ما بتقوليلي باعمل

نامي نامي وقومي قومي

وال هو  بقه كيف عندك تذليني

وال ده حق في رقبتك

 والزم بيه توفيني

إنتي كده خالص عودتيني

علي أسوتك وظلمك وغدرك

منهم أبدا مابتحرميني

عايزة تاخدي إيه مني تاني

ــري  عم ــي  أخدت ــة  كفاي ــش  م

األوالني

ــي  ف ــي  تاخدين ــرة  م ــي  نفس

حضنك 

وتضميني

نفسي احس بندمك من نحيتي

ــي  وتقوليل ــه  بق ــي  وتيج

سامحيني

ــر أوي  ــات كتي ــي في حاج نفس

منك

ــة  ــش راضي ــي م ــي الل ــس إنت ب

تهاوديني

كفاياكي بقه وسبيني

كفاياكي بقه وسيبني
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ــة أصعب  ــة التأريخي الكتاب
فنون الكتابة ،وذلك لألسباب 

التالية :
أوالً : كل األحداث التأريخية 
ــرة  الظاه ــباب  األس ــاك  هن
املباشرة  واملضمرة من خفايا 

األحداث السياسية .
ــداث  األح ــم  :معظ ــاً  ثاني
ــل  العام ــاك  هن ــة  التأريخي
ــل  يتدخ ــذي  ال ــي  اخلارج
ــاعد ،ويراقب،  ،ويشرف، ويس
يتعاون  لِينفذ من  ويخطط.. 
ــف  ــه لذلك يصعب كش مع
ــدول  ال ــا  تخفيه ــق  احلقائ

املستعمرة .
ــات النظر  ــاً : تعدد وجه ثالث
ــف كما  ــة والزي ــني احلقيق ب
ــخ  ــائع : التأري ــول الش بالق
ــادر  فتُص ــر  املنتص ــه  يكتب
ــاع  الق ــة  بحرك ــق  احلقائ
والواقع اإلجتماعي .                                         
ــياق  رابعاً : اإلغراءات واإلنس
واللهاث وراء احلاكم املُستبد 
ــم كيّل  نزواته فيت ــباع  إلش
ــع الطبالني،  املديح من قطي
ــل بالعراق من عام  كما حص
ــع  تضي ــك  لذل  ٢٠٠٣  -١٩٦٣
ــق بالتمويه والتعمية  احلقائ
ــة  املطلق ــة  احلقيق .إدراك 
ــرورة التأريخ كما  لفهم صي
بجامعة   ١٩٨٠ ــته عام  درس
ــة  باجلامع ــك  ،وكذل ــداد  بغ

ــالمية بلبنان أن يتوخى  اإلس
املؤرخ احليادية – املوضوعية 
ــة اخلطل  ــدق بالكتاب – الص
الواقعي   ــؤرخ  ..امل والتضليل 
ــقاطات  اإلس ــي  يُنح
العاطفية جانباً  ليركز على 
ــره ،وهذا  حركة اجملتمع  بأس
ــم  معظ ــدى  ل ــر  مااليتيس
املؤرخني فيغلب عليه الهوى،  
ــا ،والطائفية، والقومية  واألن
ــي  ــك تأت ــا لذل واآليديولوجي
التأريخية مُشبعة  املؤلفات 
ــروّح .. فيما الكتابة  بتلك ال
ــر  ــب الصب ــة تتطل احلقيقي
واجللد والتؤده وكشف الزيف 
ــدح  للم ــع  والدواف ــداع  واخل
ــر « املؤرخ»  ــذم هنا ضمي وال
ــة وتقصي  ــم بالكتاب يتحك
املباشرة  ــبابها  وأس الوقائع 
ــرة ال بالظن بل  ــر املباش وغي
ــة  ،والفراس العلمي  باجلهد 
،والذكاء احلاد ..باألخص عند 
ــخصيات  الش ــة عن  الكتاب
ــف اجملرم  ــوز نهائياً وص اليج
،أو من تعاون مع الظالم مثل 
ــريء والضحية  مايوصف الب
ــط العجيب الذي  ــذا اخلل وه
ــؤولية  يحدث اليوم فيه مس
ــم  إنه ــم  (وقفوه ــة  إلهي
ــك  تل ــب  ).أكت ــؤولون  مس
املقدمة بعد تكليف الكاتب 
ــع  كاط ــادل  ع  » ــي  الروائ و 
ــة مقدمة  ــي « كتاب العكيل
كتابه سماه باملسودة –تاريخ 
ــرار  العراق في مائة عام(األس
ــد كتبت قبل  ــا).. لق واخلفاي
ــني  ملؤرخ ــةً  مقدم  ٣٥ ــك  ذل
ــد الصعوبة  ــرة أج ــكل م وب
فهي  ــة  التأريخي ــة  بالكتاب
ــة  ..أو رواي ــا  ــة م ــس قص لي
ــح  جتن ــة  عاطفي ــردية  س
ــخ يقرأ  ــل التأري ــال..  ب للخي
ــكل جغرافية  من اجلميع وب
ــى  ــاهد عل ــون الش ــا ليك م
ــؤولية  والعباد فاملس ــالد  الب
ــعر وغيره  ــر من ديوان ش أكب
..هنا مكمن الصعوبة وعدم 

أراه تضج  اإلستسهال الذي 
رة  ــيّ به املدن ممن يدونون الس
ــخصيات  للش ــة  التاريخي
ــة أو العامة  ــواء التاريخي س
ــادل  ــب «ع ــد : أن الكات ..أج
ــه  إجت  » ــي  العكيل ــع  كاط
ــرد احلقائق العابرة  مبنحى س
دون تقصي األسباب املباشرة 
واملضمرة ..فالرؤية التاريخية 
ــة أو  ــة أو حتليلي ــا وصفي أم
ــة حني  ــتدعائية أو مقارن إس
تعتمد تلك األسس واملعايير 
ــتراط العهد بني ضمير  بإش
الكاتب في توخي احلقيقية 
ــة  األكادميي ــتراطات  باإلش
ــة التي تتطلب لكل  الصارم
اإلعتماد على مرجع  ــارة  إش
ــاد  وإعتم ــن    بالتدوي ــة  ثق
ــعى  املس ــح  لِينج ــدق  الص
ــن  م ــى   واملُرجت ــد،  ،واملقص
..العراق  ــخ  بالتاري ــف  التألي
ــراق الذي  ــا الع ــا أدراك م وم
ــرية  ــدم ٧ حضارات للبش ق
ــوالت ..لكن  ــر بتلك التح وم
األحداث الضاجة بالتحوالت 
ــاج  ــامل حتت ــرن ش ق ــول  ح
ــص الدقيق، والتحليل  الفح
السرد فقط  وليس  العلمي، 
..فاألحداث شائكة متداخلة 

ــدة،  أجن ــك  ذل وراء  ــف  تق
ــغالت،  ،ومش ــركات  ومح
ومغذيات من اجلوار أو العالم 
ــذا الكتاب يقدم  اآلخر.في ه
متتالية  ــب  حق «العكيلي» 
من تأريخ العراق من السيطرة 
ــالل  اإلحت  – ــة  العثماني
ــرين-  البريطاني –ثورة العش
ــوري  ن  – ــل  فيص ــك  املل

العراقية  املعاهدة  السعيد- 
ــار  وإنتح  – ــة  البريطاني  –
ــعدون ثم  ــن الس عبد احملس
يعرج بفصل عن امللك غازي 
وكيف آلت األمور السياسية 
ــم بالفصل الثامن  ومقتله ث

ــد اإلله  ــا عب ــي وبعده الوص
ــك فيص  ــى املل ــول إل والتح
الثاني ونهاية العهد امللكي 
ــوري ثورة  ــم العهد اجلمه ..ث
ــم عبد الكرمي  ١٤ متوز والزعي
قاسم ومنجزاته والتحديات 
ــالب  وإنق ــا  واجهه ــي  الت
ــب  واحلق  ١٩٦٣ ــباط  ش  ٨
ــا العراق  ــرة التي مر به املدم
ــا  ــى عراقن ــالب إل ــن اإلنق م
ــازر واحلروب  ــر بعد اجمل املعاص
ــى  ــدام عل ــنها ص ــي ش الت
األمريكي  اإلحتالل  ثم  اجلوار 
التي  ــات  واألزم ــات  والتداعي
ــد كتب  ــراق ..لق ــر بها الع م
ــراق  الع ــخ  بتاري ــرات  العش
ــرقني  ــرب واملستش ــن الع م
األحداث  ــك  بتل ــني  والعراقي
ــع  التطل ــتطاع  إس ــم  منه
ــرزاق  ال ــد  كعب ــة  للحقيق
ــن  ــب احلس ــني – طال احلس
ــا  ــري – حن ــل الناص – د.عقي
بطاطو – مجيد خدوري بعض 
العلوي  ــن  من مؤلفات حس
أرخوا  ألصعب مرحلة ناهزت 
أربعة عقود فيها التفاصيل 
التاريخية بشكل مرعب عن 
ــهد مثله تاريخ  ــنٍ لم يش زم

الشعوب .

الكاتب «عادل 

كاطع العكيلي « 

إجته مبنحى سرد 

احلقائق العابرة دون 

تقصي األسباب 

املباشرة واملضمرة 

..فالرؤية التاريخية 

أما وصفية أو حتليلية 

أو إستدعائية أو 

مقارنة حني تعتمد 

تلك األسس واملعايير 

بإشتراط العهد 

بني ضمير الكاتب 

في توخي احلقيقية 

باإلشتراطات 

األكادميية الصارمة 

التي تتطلب لكل 

إشارة اإلعتماد على 

مرجع ثقة بالتدوين   

وإعتماد الصدق 

لِينجح املسعى 

،واملقصد، واملُرجتى  

من التأليف بالتاريخ

صباح محسن كاظم

يقدم «العكيلي» حقب 
متتالية من تأريخ العراق 
من السيطرة العثمانية – 

اإلحتالل الربيطاني –ثورة 
العشرين- اِّـلك فيصل 

– نوري السعيد- اِّـعاهدة 
العراقية – الربيطانية 
– وإنتحار عبد اِّـحسن 

السعدون
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 ورجوتك ولدي  ال تكبر.

من يبقى صغيرًا اليُقهر.

فالرجلُ الفارس ياولدي.

ه  الفقر   فيتعثر. يهزِمُ

ويُلم   بصمتٍ   أشالءً

ودماءً يبكي وال يُظهر.

. وجبينه   يشهد   بعناءٍ

مجهوده خارق ال يُذكر

. محرومٌ ميشي بال أملٍ

ميشي بفضائل  التُشكر

. ا    كقتيلٍ يحيا   معدومً

عاد من احلرب ولم يُجبر.

. لْ أهديك نصائحَ ال تغفَ

الغير القولِ  أنا  أقدر.

للفقر   صليلٌ   ياولدي.

فُ أسماع املُتجبر. يُضعِ

في يومٍ تأتي على قبري

يُضنيك  احلال  وتتذكر.

ا بل أكثر. وستُنشد ندمً

ياليتني  أبتي  لم أكبر.
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عبدالرزاق السويراوي 
وطن

ــه ، وفي  ــازاً من وحدت عاد مج
،أن  ــه  أم أرادت  ــي  التال ــوم  الي
ــة  الكاكي ــه  بدلت ــل  تغس
ــدت في جيبه محفظته  ،فوج
ــا خارطة  ــة وفي داخله اجللدي

للوطن..
**

إنتقال
ــاةٍ مريرة..نقلوها من  بعد معان
ــكانٍ آخر ،ولكن  مكانها الى م

ــتطيلة  مس ــبيةٍ  خش بعلبةٍ 
ومحكمة اإلغالق ..

**
إنطالق 

تْ من كثرةِ  ئِمَ النافذةُ التي سَ
ــالً .. أنا  ــي أمامها طوي جلوس
اآلخر سئِمتها وإنطلقتُ نحو 
ــاءاتٍ ال متناهية بحثاً عن  فض

زمن جديد ..
**

سالح
ــي مدينته التي  ــرِهَ البقاء ف كَ

أحبّها وعاش فيها كل عمره , 
فقد باتتْ ال تنام إالّ على زغردةِ 
ــع فيها  ــوت الرصاص يلعل ص
ــي كل آن .  وأصبح يكره رؤية  ف
السالح كمن ميقتُ ذكرَ املوت , 
فقرّر الرحيل الى مدينة إخرى . 
في مدينته اجلديدة , في الليل 
, وفي النهار , بل.. وحتى عندما 
ــل  , كان يحم ــوم  ــع للن يهج
ساً إبتاعه بعد شهر من  مسدّ

مكوثه في مدينته اجلديدة .
**

ل جَ خَ
ــاوز حدودَ  ــل جت ــام قالئ قبل أي
اه صديقه ، وفي الليلة  األدبِ جتّ
ه ،لكنّ  ذاتها شعر بالندم يؤرقُ
ــاب  ــي الذه ــه ف ــهُ خانت جرأت
ــه.. بعد أيام  ــه لإلعتذار من إلي
ــةً في  ــاهُ مصادف ــل ، إلتق قالئ
ــه  صباح جميل ، فوجد نفسَ
ــاً لوجه ،  ــه ، وجه ــاً أمام واقف
ــةٍ مباغتة ، إذ داهمهُ  وفي حلظ
ــل أيام  ــن فعلته قب ــلُ م اخلج
ــرعة  معه ، قام على وجه الس

ــي  ــه ف عَ ــهُ ووضَ ــعَ رأسَ فقطَ
ــوداء  الس ــة  اجللدي ــه  حقيبت
ــنّ ظلّهُ أبى  ــى هارباً ،لك ثم ولّ

مبارحة املكان 
**

ثمالة
ــن  م ــو  الصح ــى  عل ــروه  أجب
ــة.. تفرّس في  ــه الطويل ثمالت
ــن  ــتذئبة م ــوه املس كلّ الوج

حوله ..
ــالل آدمية  ــاً عن بقايا ألط بحث
ــار ..  ــه الذهولُ واإلنكس ..أصاب

ــةً أبديّة ال صحو  ــار ثمال فأخت
فيها ..

حسراتٌ
ــن  ــت ،م ــذا الوق ــلِ ه ــي مث ف
ــبُ  ــوم ،كان يرق ــى كلّ ي ضح
ــرابَ الطيور وهي حتلّق في  أس
ــراتٍ  ــي ، فيكتوي بحس األعال
ــلَ جمرٍ في  ــتعرُ  مث حرّى تس
إالّ   ــهُ  يتنبّ ــال  ف  ، ــه  أحاسيس
ــراً ، وهو  ان زاج ــجّ وصوت الس
ــتراحة  يعلنُ إنتهاء فترة اإلس

الصباحية .
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8تقارير

حتذير من كارثة إنسانية..  تقرير أمريكي : العراق بال خميامت والنازحون يتخوفون

جابرو: سيتم إغالق مجيع خميامت النازحني يف العراق باستثناء تلك املوجودة يف إقليم كردستان

هل متهد االنتخابات املقبلة إىل هناية عرص اإلسالم السيايس يف العراق؟

هاشم الكندي : أن األحزاب التي متتلك عناوين إسالمية يف الدولة العراقية، مل يكن هدفها تنفيذ حكم اإلسالم أو العمل عىل تطبيق الرشيعة كمبدأ حكم يف العراق

إصرار حكومي
دت وزيرة الهجرة  من جهتها، أكّ
واملهجرين، إيفان فائق جابرو،أنّه 
ــع مخيمات  ــيتم إغالق جمي س
ــتثناء  ــني في العراق باس النازح
ــم  إقلي ــي  ف ــودة  املوج ــك  تل
كردستان، كاشفة أنّه ستغلق 
مخيمات كركوك وصالح الدين، 
وأحد مخيمات األنبار والفلوجة، 
اجلاري.وأضافت،  ــر  نوفمب نهاية 
ــوزارة  ــي، أنّ ال ــي مؤمتر صحف ف
ــى مليون و٥٠٠ ألف  أعادت حوال

نازح إلى مناطقهم.
مصري مجهول

ــس  اجملل ر  ــذّ ح ــل،  املقاب ــي  ف
ــي لالجئني من أنّ خطر  النرويج
دون  ــزوح  الن ــات  مخيم ــالق  إغ
ــة لذلك، إذ  ــاء مهلة كافي إعط
قد يترك أكثر من ١٠٠ ألف نازح 
ــم  ــع اقتراب موس ــأوى م ــال م ب

الشتاء واستمرار فيروس كورونا 
املستجد في االنتشار، بحسب 
ــت  بوس ــنطن  واش ــة  صحيف

األميركية.
وأوضح اجمللس أن غالبية اخمليمات 

ــوا من بلدات  تضم نازحني وصل
مدمرة حتى اليوم، باإلضافة إلى 
وجود حواجز تفتيش قد تسبب 

ــبب  بس ــك  وذل ــم،  باعتقاله
ــح األمنية،  ــدم وجود التصاري ع
أو  ــني  ــم منتم بأنه ــتباه  واالش
ــلحة  مس ــات  جلماع ــني  تابع
ــا داعش.ويواجه  ــة، بينه إرهابي
اآلالف من العائالت خطر العودة 
ــا  ــيّطر عليه ــق تس ــى مناط إل
اجلماعات املسلحة، متمسكني 
ــي مخيمات كربالء،  بخيمهم ف
ــاالت،  ــليمانية، دي ــداد، الس بغ
ــوى،  ونين ــوك،  كرك ــار،  األنب
رافضني املغادرة ملصير مجهول 
ــب  ــه، بحس ــون عواقب ال يعلم

متابعني.
ال منازل.. وعائق عوائل الدواعش

وفي هذا السياق، اعتبر احمللل 
والباحث السياسي العراقي، 

زياد السنجري، بحسب 
موقع احلرة، أنّ وزارة الهجرة 
باالتفاق مع رئاسة احلكومة 

تريد ٢٠٢١ عاماً دون مخيمات، 
وهم يعملون على ذلك، ولكن 
ما يحدث هو كارثة حقيقية 

وإنسانية.
ــنجري عن مصير  الس وتسائل 
ــازح من جرف الصخر،  ٨٠ الف ن
ــر  ــم توف ــة ل ــداً أنّ احلكوم مؤك
ــتلزمات العودة،  ــني مس للنازح
ــار منازلهم، كما  ولم تعيد إعم
ــة،  ــم أوراق ثبوتي ــر له ــم توف ل
ــول حكومية  ــتدعي حل ما يس
بالتكاتف مع منظمات اجملتمع 

املدني.
ــل  عوائ ــاك  هن أنّ  ــى  إل ــار  وأش
لدواعش موجودين في اخمليمات، 
ولم يتم تأهيلهم فكرياً ونفسياً 
ــن أجل  ــة، م ــل احلكوم ــن قب م
دمجهم في اجملتمع، مضيفاً أنّ 
ــي لهؤالء  ــاك رفض اجتماع هن
ــون خلطة  ــخاص، ويحتاج األش

لتنظيم عودتهم.
حق عودة النازحني

ــل العراقي إجراءات  ووصف احملل
ــتعجلة،  بالـمس ــة  احلكوم
ــع يؤيد حق عودة  قائالً إنّ اجلمي
ــم، ولكن  ــني إلى بلداته النازح
ــم معاجلة هذا امللف  على أنّ تت
ــر  توفي ــع  ــة، م ــة علمي بطريق
ــوية  ــتلزمات قانونية لتس مس
أوضاعهم، وإعادة بناء منازلهم، 
وعدم تعريض مستقبلهم خلطر 
إضافي.هذا ويقدر عدد النازحني 
العراقيني بحوالى ستة ماليني، 
ــد نهاية احلرب مع داعش في  بع
ــاد نصفهم  ــمبر ٢٠١٧، ع ديس
إلى مناطق تعتبر فيها الظروف 
ــية،  صعبة من الناحية املعيش
ــخص، في  وتبقى ١٫٣ مليون ش
مخيمات النزوح، بحسب بيانات 

املنظمة الدولية للهجرة.

مخاوف التيارات اإلسالمية
ــام املهدي  ــا انتظار اإلم ــا علين رمب
(عج) من أجل اقامة دولة إسالمية 
ــات،  الكلم ــذه  به ــراق..  الع ــي  ف
ــزب الدعوة  ــادي بارز في ح ــر قي عبّ
ــتوى  تراجع مس ــن  ــالمية ع اإلس
ــؤاد  ف ــرد  يس ــرة.  الفك ــعبية  ش
ــز في ٦  ــي حوار متلف ــي، ف الدورك
ــرين الثاني)، مذكرات  نوفمبر (تش
ــن أجل  ــالمي م ــال حزبه اإلس نض
ــي العراق،  ــالمية ف إقامة دولة إس
قبل أن يشير إلى أنه ما من قناعة 
ــني حتى  ــلمني العراقي ــدى املس ل
ــالمية.حديث  اآلن بإقامة دولة إس
ــه بني  ــل حزب ــذي تنق ــي ال الدورك
سوريا وإيران من أجل هدف الدولة 
ــالمية، يأتي في وقت يستعر  اإلس
ــأن  ــل العراق بش ــدل داخ ــه اجل في
ــد تظاهرات  ــا بع ــراق م ــح ع مالم
تشرين اول ٢٠١٩. وبينما ال تخفي 
ــالمية، التي حكمت  ــوى اإلس الق
ــاً، مخاوفها  ــراق طيلة ١٧ عام الع
من دفع فاتورة عقابية قاسية في 
القوى  ــدو  تب املقبلة،  ــات  االنتخاب

املدنية في حالة تفاؤل حذر.
عصر نهاية اإلسالم السياسي

ــتمر  املس ــج  التروي ــل  مقاب ــي  وف
ــة العراقية على أن  للتيارات املدني
ــالم السياسي أدت  جماعات اإلس
إلى انهيار الدولة وتفشي الفساد 
ــعار  ــدو استش ــاً، يب ــذ ١٧ عام من
األحزاب اإلسالمية خلطر املنافسة 
ــة واضحاً، حيث  االنتخابية املقبل
ــروّج إلى أن  ــزاب ت ــك األح باتت تل
ــخصيات علمانية إلى  ــول ش وص
مناصب في حكومة رئيس الوزراء 
ــي  الكاظم ــى  مصطف ــي  العراق
ــي، في  ــى تغيير حقيق ــؤد إل لم ت
كمحاججة  ــتخدامها  اس سياق 
ــة  ــوى املدني ــاءات الق ــل ادع مقاب
ــوم  العل ــتاذ  أس ــتمرة.ويرى  املس
ــر أن العراق  ــية إياد العنب السياس
يشهد عصر نهاية أحزاب اإلسالم 
ــات  ــة كل األزم ــي، نتيج السياس
ــي خلفتها فترة حكمها طوال  الت
ــاب البديل ميثل  ــاً، إال أن غي ١٧ عام

اإلشكال اجلوهري في صلب صراع 
ــي  السياس ــن  والدي ــة  العلماني
ــزاب  األح أن  ــاً  مبين ــراق،  الع ــي  ف
ــام على  ــكل ع ــة تعوّل بش الديني
ــة من قبل التيارات  غياب املنافس
البدائل  األخرى.غياب  األيدولوجية 
ــم اجلهات  ــالً عن قصور تنظي فض
ــة، كما يعبّر العنبر، ميثّل  العلماني
ــكال احلقيقي الذي ميدد فترة  اإلش
السياسي  تيارات اإلسالم  تسلط 
ــيراً  ــي العراق، مش ــيطرتها ف وس
ــر يتمثل في  ــى أن اإلخفاق اآلخ إل
ــون الكاظمي غير قادر على ملء  ك
ــح ضمن  ــه أصب ــراغ، ألن ــذا الف ه
ــي تدار من  ــلطة الت منظومة الس
ــي  ــالم السياس ــل أحزاب اإلس قب
ــرى قومية أو من  املتحالفة مع أخ
ر العنبر  ــذّ ــة واضحة.ويح دون هوي
من مغبة اتخاذ خيار املقاطعة في 
ــات املقبلة، ألن هذا اخليار  االنتخاب
ن قوى اإلسالم السياسي  ــيمكّ س
ــع  ألرب ــلطتها  س ــيخ  ترس ــن  م
ــاً أن البديل  ــرى، مبين ــنوات أخ س
ــبّان  ش ــم  بتنظي ــل  يتمثّ ــاح  املت
ــول  ــهم والدخ ــة ألنفس االنتفاض
ــة تنافس  ــن وطنية واضح بعناوي

في االنتخابات املقبلة.
أيديولوجيات عدة

ــية  السياس ــواء  األج ــي  وتعط
ــة،  احلالي ــرة  الفت ــي  ف ــة  العراقي
ــكل  ــاً على أن ش ــاً واضح انطباع
ــالم  ــراع القادم بني قوى اإلس الص
ــة  املدني ــارات  والتي ــي  السياس
ــرى  ي ــث  حي ــاً،  محتدم ــيكون  س
ــالمية  ــزاب اإلس ــون أن األح مراقب
باتت تستشعر خطر جناح اخلطاب 
ــتقطاب  املدني والعلماني في اس
ــات  ــي االنتخاب ــع ف ــور واس جمه
ــد  تعتم ــت  بات ــي  الت ــة،  املقبل
الترشيح الفردي، األمر الذي يرونه 
ــة القوى  ــة إلمكانية منافس بواب
ــالمية.في املقابل، يشير  غير اإلس
ــي  ــس مركز التفكير السياس رئي
ــمري، إلى أن اعتماد  ــان الش إحس
ــيح الفردي لن يحصر  قانون الترش
ــار املدني وقوى  ــة بني التي املنافس

ــي فحسب، بل  ــالم السياس اإلس
سيفتح الباب أمام جهات عدة قد 
ال متتلك أيديولوجيا معينة للوصول 
ــف، أن  ــان املقبل.ويضي ــى البرمل إل
ــم  ل ــالمية  اإلس ــزاب  األح ــة  جترب
ز  ــيحفّ تكن ناجحة، األمر الذي س
احتدام الصراع االنتخابي بشكل 
ــي  املدن ــار  التي ــني  ب ــداً  ج ــر  كبي
ــارات  ــة، والتي ــن جه ــي م والوطن
ــة أخرى.وعلى  ــالمية من جه اإلس
ــة اجلمهور  ــدان ثق ــم من فق الرغ
العراقي باألحزاب اإلسالمية، كما 
يشير الشمري، إال أنه يستبعد أن 
ــة نهاية عصر  متثّل املرحلة املقبل
ــي، الفتاً إلى أن  ــالم السياس اإلس
ــتطاعت تأسيس  تلك األحزاب اس
ــة العراقية ال ميكن  جذور في الدول
ــات،  ــالل االنتخاب ــن خ ــا م إزاحته
عديدة  ــتراتيجيات  اس وستعتمد 
ــهد  ــي املش ــتمرار ف ــرض االس لغ
أن  ــمري  الش ــي.ويرجح  السياس
ــالمية  ــارات اإلس ــك التي ــوم تل تق
ــة في  ــل مدني ــزاب ظ ــاء أح بإنش
ــي  ناخب ــتقطاب  الس ــة  محاول

ــتثمار غياب  التيارات املدنية، واس
ــاوز  ــة لتج ــوى املدني ــم الق تنظي
ــع من  محنة عدم تقبل طيف واس
العراقيني لفكرة استمرار سيطرة 
ــالمية على املشهد  التيارات اإلس

السياسي في البالد.
ــوان أبرز في  ــوى العلمانية عن الق

االنتخابات املقبلة
ــني  ــط حس من جانبه، يرى الناش
ــعى مع آخرين  ــي والذي يس الغراب
إلى تشكيل جتمع سياسي خلوض 
ــالم  اإلس ــزاب  اح أن  ــات،  االنتخاب
بدأت تفكر بتشكيل  ــي  السياس
ــكل الدوائر  ــاً لش ــا وفق حتالفاته
االنتخابية التي صيغت بتوافقات 
ــية فيما بينها، وهذا األمر  سياس
ــعر خطر صعود  يبنيّ أنها تستش
ــد  بع ــداً  حتدي ــة  املدني ــارات  التي
ــاً أن تلك  ــر، مبين ــة أكتوب انتفاض
ــة  ــزاب باتت تدرك أن املنافس األح
ــني  وب ــا  بينه ــتكون  س ــة  القادم
األحزاب املدنية الوطنية الصاعدة، 
ولذلك تعمل على استهداف تلك 
ــتخدام  باس وحتى  إعالمياً  القوى 

ــني  ح ــلحة.وفي  مس ــيات  مليش
ــذي مت تفجير  ــد الغرابي، وال يعتق
ــفة،  ــرة بعبوة ناس ــه قبل فت منزل
ــة العراقية  ــات االنتفاض أن جماع
ــزز حضورها في االنتخابات  رمبا تع
ــير إلى أن أبرز اخملاوف  املبكرة، ويش
ــالح املنفلت  ــول الس ــور ح تتمح
واملال السياسي الفاسد وتسيطر 
ــالمية. اإلس ــزاب  األح ــا  عليهم

ــي، أالّ حتتفظ تلك  ــح الغراب ويرج
األحزاب بنفس متثيلها السياسي 
احلالي في حال أجريت االنتخابات 
ــوى  ــاً أن الق ــي، مبين ــراف أمم بإش
ــتكون العنوان األبرز في  املدنية س

االنتخابات املقبلة.
بروباغاندا أميركية

ــة الكبيرة  ــى الرغم من املوج وعل
الناقمة على األحزاب اإلسالمية في 
العراق، إال أن منصات وشخصيات 
مقربة من تلك األحزاب، حتاول مترير 
ــا أن احلكم في البالد  فكرة مفاده
ــالم  اإلس بأحزاب  ــوراً  ليس محص
ــات أخرى  ــل أن جه ــي، ب السياس
ــيطر على اجلزء  ــالمية تس غير إس

األكبر من إدارة الدولة. في املقابل، 
ــم الكندي،  ــول األكادميي هاش يق
ــن  ــك عناوي ــي متتل ــزاب الت أن األح
ــالمية في الدولة العراقية، لم  إس
يكن هدفها تنفيذ حكم اإلسالم 
ــريعة  ــل على تطبيق الش أو العم
ــي العراق.ويضيف،  كمبدأ حكم ف
ــتهداف األحزاب اإلسالمية  أن اس
كان يتم مبستويني، من خالل ضرب 
ــتوى املناصب  منجزاتها على مس
ــالً  ــريعية، فض ــة والتش التنفيذي
عن تضخيم األخطاء التي حدثت 
ــير  ــابقة. ويش ــنوات الس في الس
ــن الطبيعي أن  ــدي إلى أنه م الكن
تقوم األحزاب العلمانية مبحاوالت 
ــالمية،  اإلس ــزاب  األح ــقاط  إس
ــى  ــس عل ــس الرئي ــا املناف لكونه
ــن  ــالً ع ــة، فض ــاحة العراقي الس
ــالمية. ميل اجملتمع للعناوين اإلس

ــي  ــر ف ــل األكب ــد أن العام ويعتق
ــالمية هي  ــة األحزاب اإلس محارب
ــزاب  ــت األح ــا صنف ــركا، ألنه أمي
ــرب إلى  ــا األق ــالمية بوصفه اإلس
إيران، وهذا األمر دفعها إلى السعي 

إلسقاط جتربة األحزاب اإلسالمية 
ــية، فضالً  ــاركتها السياس ومش
ــاد والفشل لها. ــب الفس عن نس
ــم  حك ــرة  فك ــدي  الكن ــف  ويص
ــراق على أنها  ــالميني في الع اإلس
أكذوبة، مبيناً أن دراسة إحصائية 
ــة ممن  ــن ٥٠ باملئ ــل م ــول أن أق تق
يحملون عنواناً إسالمياً يشغلون 
ــريعية منذ  مناصب تنفيذية وتش
ــى أن ما يروّج  ــير إل عام ٢٠٠٣.ويش
ــالمية لم  ــوى اإلس ــون الق ــن ك ع
ــزءاً من  ــاد ميثل ج ــب الفس حتاس
ــدا الدعائية التي حتاول  البروباغان
ــزاب، مبيناً أن  ــك االح ــقاط تل إس
محاربة الفساد مسؤولية اجلهات 
ــات كانت بيد  ــة وهذه اجله اخملتص
جماعات تعد معادية لإلسالميني. 
ويختم أن احملاصصة هي التي متنع 
ــدين، ومن زرعها  محاسبة الفاس

في العراق هي أميركا.
جدل مفتعل

ــات  واجه أن  ــون  مراقب ــد  ويعتق
ــزاب  األح ــن  م ــة  مقرب ــة  إعالمي
ــجال  الس ــتثمر  تس ــالمية  اإلس
ــالمية والقوى  ــارات اإلس ــني التي ب
ــالت  حم إلدارة  ــة،  العلماني
ــروب من  ــي محاولة لله دعائية ف
إدارة  ــي  ف ــل  الفش ــات  محاجج
ــوى  الق ــا  تطلقه ــي  الت ــة  الدول
املدنية.في املقابل، يقول الصحفي 
العراقي املهتم بالشأن االنتخابي، 
ــول  ــدل ح اجل إن  ــب  ــد حبي محم
ــي  ــالم السياس ــة واإلس العلماني
ــه املاكنة  ــدل مفتعل تغذي هو ج
ــية،  السياس للتيارات  ــة  اإلعالمي
ــتيت  وحتديداً املقربة من إيران لتش
ــة  ــن املعرك ــعبي ع ــاه الش االنتب
الفكري  اجلدل  احلقيقية.ويضيف، 
ــالمية ال  واإلس ــة  العلماني ــول  ح
ــارع العراقي،  يشغل اهتمام الش
ــتوى، والعراق  ــدل عال املس ألنه ج
بطريقة أو بأخرى لم يصل له بعد، 
لكون قاعدة التشريعات والقوانني 
ــتوى عالٍ من  العراقية تضمن مس
مدنية الدولة، وتضع مصدات أمام 
ــلمة. ويشير إلى أن  محاوالت األس

املرتبطة  ــة  اإلعالمي اجملاميع  غاية 
ــن معركة  ــث ع ــن احلدي ــران، م بإي
ــالمية  بني علمانية مفترضة وإس
ــدف إلى  ــك األحزاب، ته ــا تل متثله
استقطاب البسطاء من الناخبني 
ــرأي العام.ويبنيّ أن املعركة ضد  وال
ــة احلقيقية  ــي املعرك ــرَقة ه السَ
ــزاب املقربة من  ــي تدركها األح الت
قة  ــرَ إيران، باملصادفة أن هؤالء السَ
ــالمية،  ــي الغالب من أحزاب إس ف
الفتاً إلى أن هذا ال يعني أن السرقة 
ــب املال العام والقتل هي ميزة  ونه
ــا، بل  ــالمية وحده ــزاب اإلس األح
ــت غالبية الكتل  ــا صفة رافق أنه
ــية، إال أن التصاق تهمت  السياس
ــبب  بس ــاء  ج ــرقة  والس ــل  القت
ــالمية على  ــة األحزاب اإلس هيمن
ــة.ويدحض  مفاصل الدولة الرئيس
ــارات  تي أن  ــن  ع ــث  احلدي ــب  حبي
ــل  تتحم ــالمية  إس ــر  غي ــرى  أخ
ــارة إلى أن  ــكاالت باإلش تلك اإلش
األحزاب اإلسالمية حتظى بغالبية 
البرملان وغالبية القوات املسلحة، 
ــيطرة  ــركات والس فضالً عن الش
ــة، مبيناً أن  ــذ احلدودي ــى املناف عل
ــة يقع  ــاالً في الدول ــدر م ــا ي كل م
ــالمي  ــيطرة حزب إس ــا حتت س إم
ــة بتلك  ــى صل ــخصيات عل أو ش
األحزاب أو تعقد تفاهمات معها أو 
أتاوات حلزب إسالمي.ويختم  تدفع 
ــة احلقيقية هي  ــب أن املعرك حبي
ــال العراقي من  ــر القرار وامل لتحري
أن  ــدف  يص ــن  الذي ــؤالء،  ه ــدي  أي
ــإن  ف وإال  ــالميني،  إس ــم  غالبيته
حركات عدة تدور في مناطق أخرى 
ــتان الذي ال  ــم كردس ــا إقلي بينه
يحكمه إسالميون، لكن النشطاء 
ــباب، والتي  يتظاهرون لنفس األس
ــة  ــارك أيديولوجي ــس مع ــي لي ه
ــة، بل ضد  ــالم والعلماني بني اإلس
ــتر  ــب والقمع والقتل والتس النه
ــاً أن هذه هي املعركة  بالدين، مبين
ــوى  ــت الق ــا حاول ــة مهم الرئيس
ــا  عليه ــويش  التش ــة  الفصائلي
ــة بينها  ــتثمار معارك جانبي باس

صراع اإلسالم والعلمانية.

متابعة / البينة الجديدة

متابعة / البينة الجديدة

ال تزال معاناة النازحني العراقيني تشتدّ في ظل خوفهم من العودة التي قد تؤدي إلى تشريدهم من جديد، لعدم وجود ما 

يكفل حقهم بالسكن والرعاية االجتماعية، فضالً عن تأكيد احلكومة العراقية نيتها بإلغاء اخمليمات في كافة احملافظات 

أعدموا  نازحاً   ١٢ راح ضحيتها  التي  الدين،  حادثة صالح  بعد  السيما  اجملهول  ومصيرهم  النازحني  العراقية.ورغم مخاوف 

ميدانياً، بعد عودتهم إلى الفرحاتية، تستمر جهود احلكومة العراقية ضمن خطط العودة الطوعية.

مع اقتراب موعد االنتخابات املبكرة في العراق، يبدو أن حدة الصراع بني تيارات اإلسالم السياسي 
والتيارات املدنية باتت في أوجها، خصوصاً مع استشعار التيارات السياسية الدينية خطر 
املنافسة ما بعد انتفاضة أكتوبر (تشرين األول)، وما خلفته من نقمة على النظام السياسي 

الذي تسيطر عليه بشكل عام أحزاب وقوى إسالمية.

السنجري: أنّ وزارة اهلجرة 
باالتفاق مع رئاسة احلكومة تريد 

٢٠٢١ عاماً دون خميامت، وهم 
يعملون عىل ذلك، ولكن ما حيدث 

هو كارثة حقيقية وإنسانية
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ل بشكل عام عىل غياب املنافسة من قبل التيارات األيدولوجية األحزاب الدينية تعوّ
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د.عبدالخالق حسني

الصعداء  العالم  وأخيراً، تنفس 
ــد ترامب،  ــن دونال ــص م بالتخل
ــبه بكابوس رهيب في  فهو أش
ــة الدولية وحتى ألكثر  السياس
ــعب االمريكي.  ــف الش من نص
ــغ إذا قلنا أنه كان  ــك ال نبال لذال
ــخصاً غريباً على السياسة  ش
ــل  ب ــة،  التقليدي ــة  األمريكي
ــم كله. فقد تصرف  وعلى العال
ــة  ــس عصاب رئي أو  ــي،  كبلطج
ــة متطيرة،  ــا نزق ذو مزاجي مافي
تبوأ منصب رئاسة دولة عظمى 

ــى حني غفلة.  ــل أمريكا وعل مث
رف بالرعونة منذ حملته  فقد عُ
ــى  األول ــية  الرئاس ــة  االنتخابي
ــة مجادالته  ــام ٢٠١٦ ، وطريق ع
ــرة هيالري  ــته القدي مع منافس
ــتخدم  ــون، حيث كان يس كلنت
ــذي صدم  ال ــي  الكالم ــف  العن
ــته ألمريكا  العالم. وخالل رئاس
كان قد عمل على تصعيد التوتر 
ليس في أمريكا وحدها، بل وفي 
ــرج ترامب على  ــم. فقد خ العال
األعراف والتقاليد الدبلوماسية، 
ــكل  بش ــة  الدولي ــدات  واملعاه
ــابقة، وكان  ــدون س فض وفج ب
ــنج حتى مع  في حالة توتر وتش
ــراد طاقمه اإلداري  العديد من أف
ــب  ــض فكس ــت األبي ــي البي ف
ــدي أن فوز  ــك عن عداءهم.ال ش
ــام ٢٠١٦ كان نتيجة رد  ترامب ع
ــي البيض  ــل اليمني األمريك فع
ــا عام  ــوز أوبام ــرف على ف املتط
ــول أفريقية،  ــو من أص ٢٠٠٨، وه
ــراءات تقدمية  ــام بإج ــذي ق وال
داخلية وخارجية، مثل اخلدمات 
ــع كوبا...  ــة، والتقارب م الصحي

ــتفزت  ــخ، وهذه االجراءات اس ال
ــكان ترامب  ــني املتطرف. ف اليم
ــية وحقد  ــاً بعقدة نفس مصاب
ــس  الرئي ــلفه  س ــد  ض ــى  أعم
باراك أوباما بدافع عنصرية، لذا 
ــلمه  فأول عمل قام به عند تس
الرئاسة هو إلغاء نظام اخلدمات 
أوباما  ــه  ــذي أسس ال الصحية 
 OBAMA) ــمه ــمِّي باس ــذي سُ وال
ــد  ــذي كان يفي HEALTHCARE)، وال

ــعب األمريكي وخاصة  كل الش
ــكلون  الفقراء منهم الذين يش
ــون مواطن أمريكي  نحو ٤٠ ملي
ــق مقاييس  ــط الفقر وف دون خ
ــق  ــام ترامب بش ــد ق أمريكا.لق
ــعب األمريكي بإثارة النعرة  الش
العنصرية بني البيض وامللونني، 
ــه اخلاطئ مع  إضافة إلى تعامل
ــاً تعاليم  ــة كورونا، ضارب جائح
ــاء واألطباء  العلم ــن  ــراء م اخلب
عرض احلائط، حيث بلغت نسبة 
ــات في أمريكا  ــات واإلصاب الوفي
ــى أن هو  ــي العالم، إل ــى ف األعل
نفسه أصيب بهذا الداء وأدخل 
ــه  ــك حرب ــفى(١). كذل املستش

ــالم األمريكي والعاملي  على اإلع
واتهامه بتزييف األخبار عنه.أما 
ــة، فرغم أنه  في عالقاته الدولي
ــأن يجعل أمريكا عظيمة  وعد ب
ــا جعلها دولة  وذات هيبة، بينم
ــة أغلب دول العالم،  في مواجه
ــاء أمريكا مثل  ــى ضد حلف وحت
ــدة األوربية. و  ــو، والوح دول النات
ــاق باريس  ــرج أمريكا من اتف أخ
ــأن البيئة والتغيير املناخي  بش
ــأن أمريكا  ــاً ب ــام ٢٠١٥، علم لع
التي ميثل شعبها نحو ٤٫٣٪ من 
ــاهم بنحو  ــكان العالم، تس س
٣٠٪ في تلويث البيئة. كما وأعلن 
حرباً ظاملة على منظمة الصحة 
ــا  وقاطعه  ،(WHO) ــة  العاملي
ــاعدات املالية  وحرمها من املس
التي كانت نحو ٤٠٠ مليون دوالر 
سنوياً، ألن رئيس املنظمة تبنى 
ــض اإلذعان  ــاد، ورف ــف احلي موق
ــوم على الصني  ــه في إلقاء الل ل
ــعبية وحتميلها مسؤولية  الش
ــن املتوقع أن  جائحة كورونا. وم
الرئيس املنتخب بايدن سيلغي 
ــا  اخلاطئة.أم ــراءات  اإلج ــذه  ه

ــرائيل ضد الشعب  انحيازه إلس
ــطيني فحدث وال حرج،  الفلس
ــد  ــة بي ــب أداة طيع إذ كان ترام
نتنياهو، حيث قطع الدعم املالي 
ــطينية،  ــة الفلس ــن احلكوم ع
ــة  عاصم ــدس  بق ــرف  واعت
ــرائيل، ونقل سفارة أمريكا  إلس
ــمي بـ(صفقة  إليها، وبادر مبا س
القرن) لتنفيذ سياسة التطبيع 
ــرائيل في دول املنطقة. و  مع إس
ألغى االتفاقية النووية مع إيران 
ــد، األمر الذي أدى  من جانب واح
ــداء بني أمريكا  ــى تصعيد الع إل
ــد  ــي تصعي ــاهم ف ــران، وس وإي
ــرق  ــر بني دول منطقة الش التوت
ــعب  الش قال  ــط.وأخيراً،  األوس
األمريكي كلمته، فقد أزاح هذا 
ــوس باالنتخابات األخيرة،  الكاب
ولم يسمح له بتجديد رئاسته 
ــنوات أخرى. ولكن رغم  ألربع س
ــلبي على  ذلك يبقى تأثيره الس
ــعب األمريكي إلى أمد غير  الش
ــلبياته  ــوم، ألنه مع كل س معل
ــعبية  ــع بش ــازال يتمت ــو م فه
ــعة حيث صوَّت له نحو ٧٠  واس

ــوع ١٦٠ مليون  مليون من مجم
التصويت،  ــاهموا في  ناخب س
ــا  ــتهان به.أم ــم ال يس ــذا رق وه
ــز،  الفائ ــي  الدميقراط ــح  املرش
ــا نقرأ في موجز  جو بايدن، وكم
ــى الويكيبديا، فقد  ــيرته عل س

ــه أن يكون  ــراره وعزميت أثبت إص
ــه الثالثة،  ــي محاولت ــاً ف رئيس
ــح عن  ــعى إلى الترش حيث س
ــة  للرئاس ــي  الدميقراط ــزب  احل
ــام ٢٠٠٨،  ــام ١٩٨٨ وفي ع في ع
ــا احملاولتني. ثم  ــل في كلت وفش

اختاره باراك أوباما ليكون زميله 
في السباق الرئاسي عام ٢٠٠٨، 
والذي فاز به، وبذلك أصبح بايدن 
أول كاثوليكي، وأول شخص من 
والية ديالوير نائب رئيس الواليات 

املتحدة.

د. ميثاق بيات الضيفي

ــوى من الناس... لدرجة  «احلروب دوما... أق
ــن ندموا..  ــن العائدي إن.. اآلالف واآلالف م
ــوا.. فيها!؟    ــع الذين مات ــدم موتهم م لع
ــال وحياة  ــر على ح ــر كبي ــروب تأثي للح
ــا زال متأثرا  ــم وم ــاة، والعال ــور احلي وتط
ــى ما في  ــة والتي ال ميح ــروب املاضي باحل
ــني  والعارف ــا  معاصريه ــول  وعق ــوب  قل
ــني عنها في بيان أوضاع الوجع  والدارس
ــوع األعداء  ــاة واملوت، وتن ــؤس، واحلي والب
ــكيل دول جديدة  ــاء، وانهيار وتش واحللف
ــن اجلنود  ــددا كبيرا م ــودة ع ــا ع يرافقه
ــني  ــاط واملدني ــى والضب ــى واجلرح القتل
ــوري األرجل ومقطوعي  ــد من مبت والعدي
ــمع واملنطق  ــدي وفاقدي النظر والس األي
ــن  ــدة م ــة وعدي ــم طويل ــل، وقوائ والعق
ــية والروحية،  ــراض البدنية والنفس اإلم
ــتقبل  وهي بكل ذلك تركت ألجيال املس
مذبحة ذاتية التدمير. وكان التأثير األكثر 
إيالما على األشخاص الذين شاركوا في 
ــة كانوا  ــرة فلفترة طويل ــارك مباش املع
ــران العدو  ــادق حتت ني ــني في اخلن جالس
ــي تفرط  ــارك الت ــك املع ــة وبتل املتواصل
ــة واملضادة  ــي الهجمات القاتل االرواح ف
فقدت الشعوب جيال كامال من شبابها، 
ــن عادوا من  ــخاص الذي ولم يتمكن األش
ــلمية  ــروب على التكيف مع حياة س احل

ــم تنحصر  ــألة ل ــدة فاملس ــة جدي عادي
ــة أنهم كانوا  باخلوف الوحيد من حقيق
ــب معرفتهم  قادرين على العيش بحس
ــا  ــكرية، وإمن ــات العس ــم اجلبه وخبرته
ــات الصحية  ــببية االضطراب ــا بس أيض
ــية  والسياس واالقتصادية  واالجتماعية 
ــية، وكانت قد اودت تلك احلروب  والنفس
ــال وحطمت دول  ــاة اعداد تفوق اخلي بحي
ــارات العالم  ــم ق ــي معظ ــات ف وحكوم
ــذري معالم  ــم ج ــرت برس ــت وغي وحذف
وجربت  ــرت  وأحض ــية  السياس اخلارطة 
ــتولت  ــة اجلديدة، واس ــلحة العاملي األس
ــباب، وبعد  ــر الكثير من الش ــى مصي عل
ــا تعيد افراز  ــاء معاركها كانت دوم أنته
ــق،  واملره ــلول  املش ــع»  الضائ ــل  «اجلي
ــارك دموية  ــهد العالم مع ــا يش وخالله
ووحشية يقتل فيها مئات اآلالف واملاليني 
ــاط واملدنيني، لدرجة أن  من اجلنود والضب
ــه «جوهر احلرب  ــخص يعد نفس كل ش
االنتحارية»، وبعد انتهاء كل حرب يتوقع 
ــيني والصحفيني إن  العديد من السياس

ــيكون هو الوضع الدائم على  السالم س
ــد، وكان ذلك هو،  ــى األب ــب األرض إل كوك
ــذي يحدث  ــر»!! لكن ما ال ــم االكب «الوه
ــوا كل  ــوا ويعان ــاس الذين عان ــا للن حق
املصاعب والعذاب في احلروب؟ كيف غيّر 
ويغير االطفال الذين شهدوا تلك احلروب، 
ــوت؟ وماذا واجه  ــن احلياة وامل فكرتهم ع
ــرت على  ــات؟ وكيف أث ــود في اجلبه اجلن
نفسياتهم وافكارهم وما تأثير ذلك على 
ــا؟ وكيف كان  ــكيل رؤيتهم ملا بعده تش
قد مت تشخيص العالم بأسره بـمسمى 
ــباب  «اجليل الضائع»، أو انه أجيال «الش
ــباب  ــال الش املرير»، ألنه دوما ما يتم إرس
ــرة من  ـــ١٨ مباش ــن ال ــات في س والفتي
ــة إلى جبهات احلروب من  مقاعد املدرس
دون معرفة ما كان ينتظرهم هناك، ففي 
ــتمر طويال  البداية يبدو أن احلروب لن تس
وهم سينتصرون ويفوزا بزهوة اجملد ليتم 
التطوع والقبول في الوحدات العسكرية 
ــالهم إلى املعارك كمغامرة قصيرة  وإرس
ــن أحد يعرف  ــة، ولم يكن ولن يك ومذهل

ــتركوا في املعارك األكثر  أنهم بذلك يش
ــية وليتعرضوا بها لتجربة  دموية ووحش
ــاة الرهيبة، واالن يدرك الكثيرين أن  املعان
ــه في املدرسة عن  كل شيء يتم تدريس
ــن بطوالت  ــارك الكبرى وع ــص املع قص
األبطال الشجعان والتضحية في سبيل 
ــط باحلاكم، كان  ــرف الوطني املرتب الش
كذباَ وال ينعكس ذلك على أرض الواقع!! 
ومفهوم احلرب والبطولة والتبارز في أكثر 
األلوان الزاهية ما هو اال خرافات العصور 
ــروب  فاحل ــب  اكاذي ــا  وكله ــطى!!  الوس
ــاس باجلمال  ــاس اإلحس ــلب من الن تس
ــى دفع االهتمام فقط مبا هو  وجتبرهم عل
ــاء على قيد احلياة،  ــروري من أجل البق ض
ــة للحروب مطلقا  ــي الروايات املكرس وف
ــم إيالء اهتمام خاص لكيفية تعبير  ال يت
ــطاء بأنفسهم، وإن البحث  اجلنود البس
عن إجابة لهذا السؤال قد كان مصحوبا 
ا يعاني  بسوء فهم فكيف أن شعبًا واحدً
من معاناة ال تُصدق من األلم واخلوف ومن 
ــارب فتدفعه دولة  فقدان األصدقاء واألق

ــق!! ولذلك ينظر  ــى ذات الطري ــرى عل أخ
ــأ احلروب مرارًا وتكرارًا  بوضوح حني تنش
ا  ــر متامً ــن للمرء أن يختب ــى أنه ال ميك عل
كيف يعاني اآلخر إن لم مير بذات املعاناة 
ــا كانت  ــد يفهم حتى م ــن أح ــم يك !! ل
ــارك كان اجلنود  ــي املع ــه احلروب، وف علي
ــف ال ميوتون؟  ــيء يفكرون كي قبل كل ش
وكيف يساعدون رفاقهم على جتنب ذلك 
املصير؟ واخلطاب لم يكن في تلك احلروب 
ــل عن  ــدة ب ــات اجملي ــول الفتوح ــدور ح ي
كيفية البقاء على قيد احلياة ملدة اطول، 
وان اخلوف من احلروب لم يترك اجلنود بعد 
عودتهم إلى ديارهم فأولئك الذين متكنوا 
ــن جروحهم  ــم يتأملون م ــاء وه ــن البق م
ــاعر التي  ــيان املش لم يكن ميكنهم نس
ــم  ــر منه ــا والكثي ــم حتمله كان عليه
ــعروا أنهم على  ــى بعد احلرب لم يش حت
ــام اإلدراك أنه حتى  قيد احلياة، وأدركوا مت
احلياة السلمية كان من الصعب عليهم 
ــس األغاني التي  ــا، وتعك التكيف معه
ــن اليأس  ــروب وبعدها ع ــا في احل يرددوه
ــي احلروب  ــن مصيرهم. وف ــتياء م واالس
ــم فقد تعاني  ــم يعاني الرجال لوحده ل
ــني يفقدن األزواج  ــاء أكثر منهم ح النس
ــاهمن بقوة  ــوة واآلباء واألبناء ويس واإلخ
ــيء ويعرضن حياتهن  في العمل بكل ش
ــى كل حال فأن  ــن للخطر. وعل وصحته
احلروب كانت قد اوجعت وحطمت اجلميع 
من كان منهزما أو كان منتصرا، فقد وقع 
ــاء  عبء ثقيل على كاهل الرجال والنس
وكان معظمهم من لم يستطع التكيف 
مع العودة للحياة وبقي الكثيرين منهم 
ــار االنتحار  ــن اخت ــم م ــوهني ومنه مش
ــون  ــب باجلن ــا واصي ــه متام ــد عقل أو فق
ــي أو الفكري، وأيضا كانت هناك  النفس
ــة للعائدين من احلرب جراء  حاالت صادم
ــتيرية من مجرد  ــات هس إصابتهم بنوب
ــاهدة زي عسكري!! فاحلروب دوما ما  مش
ــاس لدرجة إن «اآلالف  تكون أقوى من الن
واآلالف من العائدين ندموا على أنهم لم 

ميوتوا مع الذين ماتوا فيها».

* مهدي العيسى 
ــدون على مر الزمن   عانى املتقاع
ــوءة في  ــادات  اخملط ــن االجته م
تفسير القوانني التي لها مساس 
ــاس ومنهم  ــاة الن ــر بحي مباش
املتقاعدين  مما احلقت بهم حيفا 
ــير املادة ١٤  كبيرا  واخرها تفس
من التعديل االول رقم ٢٦ لسنة 
ــون التقاعد رقم  ــى قان ٢٠١٩ عل
ــيرا  جانب  ــنة ٢٠١٤ تفس ٩ لس
ــف  ــق واحلقيقة واحلق العس احل
باملتقاعدين احملالني الى التقاعد 
ــار  قبيل نفاذ التعديل االول املش
ــاء ان هذه املادة  ــه  اعاله بادع الي
جرى تنفيذها في عام ٢٠١٤ ( ياله 
من خلل قانوني لم يسبقنا فيه 
ــا  به هيأة التقاعد  احد ) احتفتن
ــا املعنون الى  ــة بكتابه الوطني
ــوزراء  ال ــة جمللس  ــة العام االمان
ــة  ــخ ١٤ / ٩ / ٢٠٢٠  واملرفق بتاري
ــا .وذلك اجابة  ــخة منه ربط نس
ــى  ــة ال ــكوى املقدم ــى الش عل
ــي. وقبل  ــوزراء الكاظم رئيس ال
ــذا الكتاب  باألدلة  أن  ندحض ه

ــؤال  القاطعة نريد ان نوجه الس
ــراء  ــن اخلب ــاتذة م ــي لالس التال
ــبق  القانونيني  هل ميكن ان يس
ــريع  التش ــذي   التنفي ــراء  االج
ــث ادعت هيأة  ــي ؟؟؟ حي القانون
ــادة التي  ــذه امل ــأن ه ــد ب التقاع
ــنة  ــل رقم ٢٦ لس وردت بالتعدي
ــا عام ٢٠١٤  ــرى تنفيذه ٢٠١٩ ج
ــريع قانون التقاعد رقم  بعد تش
ــا من نكتة  ــنة ٢٠١٤ ياله ٩ لس
ــمع   بأن  في عالم اليوم لم  نس
التنفيذ يسبق التشريع.ولغرض 
توضيح حقيقة مامت تنفيذه في 
ــنة ٢٠١٤ التي  ــون رقم ٩ لس قان
ــأة التقاعد  ــا هي ــزت عليه تعك
ــرض اطالع اجلميع  الوطنية ولغ
ــح  نوض ــك   ذل ــة  حقيق ــى  عل
ــرف بان  ــا اليع ــن من ــي:ـ م التال
للمتقاعدين  ــدي  التقاع الراتب 
الذين احيلوا للتقاعد قبل تاريخ 
نفاذ قانون التقاعد الغير موحد  
ــا   ــا وثيق ــط ارتباط ــم ٩ يرتب رق
بسلم الرواتب الوظيفية. وهكذا 
جرى احلال في سلم رواتب ٢٠٠٤ 
ــلم رواتب ٢٠٠٧  حيث جرى  وس
ــمول املتقاعدين بها مباشرة  ش
ــياق  الس باملوظفني وهو  ــوة  اس
ــح ولكن بعد  ــي الصحي القانون
ــنة  ــون رقم ٢٢ لس ــريع قان تش
ــون رواتب ومخصصات  ٢٠٠٨ قان
ــلم  ــي الدولة ومرفقه س موظف
ــنة ٢٠٠٨  الرواتب الوظيفية لس

ــب املتقاعدين  ــر تعديل روات تأخ
ــأ للجميع في  ــراء مفاج في اج
ــى  ــورا عل ف ــذه  تنفي مت  ــت  الوق
املوظفني  من قبل وزاراتهم اال أن  
ــأة التقاعد الوطنية  تباطأت  هي
ــس كما جرى  ــذ ولي ــي  التنفي ف
احلال بالنسبة لسلم عام ٢٠٠٤ 
ــابقني وبعد املتابعة  و٢٠٠٧ الس
ــة ادعت  ــات التنفيذي ــع اجله م
ــرون االيعاز  ــأة بانهم ينتظ الهي
ــن االمانة العامة جمللس الوزراء  م
املتقاعدين  رواتب  تعديل  لغرض 
اسوة باملوظفني على سلم ٢٠٠٨  
ــيصار  ــت ان  املوضوع س واضاف
ــاذ قانون  ــن تاريخ نف تنفيذه وم
٢٢  واستمرت اجلهات التنفيذية 
ــدم التنفيذ  مما  في املماطلة وع
ــاء  ــى لق ــم ال ــا مماطلته دفعتن
ــار عن حقيقة  اللجنة لالستس
ــا كجمعية (  ــى التقين ذلك حت
ــة العراقية للمتقاعدين  اجلمعي
)  بالدكتور حيدر العبادي  رئيس 
اللجنة املالية النيابية وقت ذاك  
وابدى استغرابه من عدم تنفيذ 
ــد الوطنية للقانون  هيأة التقاع
ــتغل  ــوف اش ــه س ــال مانص وق
ــذا املوضوع ومع ذلك  لم  على ه
ــى املتقاعدين  ــذ القانون عل ينف
ــتلمون  يس ــدون  املتقاع ــي  وبق
ــلم  التقاعدية على س رواتبهم 
عام ٢٠٠٧ امللغي في ظاهرة غير 
ــام  ــذه ع ــبوقة اال أن مت تنفي مس

٢٠١٤ ليضربوا عصفورين بحجر 
ــا ان  ــروض قانون ــد وكان املف واح
يعوض املتقاعد الفروقات للفترة 
ــي  ــة ٢٠١٤ والت ــن ٢٠٠٨ ولغاي م
ــد بدون  ــأة التقاع ــا هي ابتلعته
ــا نعيش  ــن طامل ــق ونح وجه ح
ــي يحق لنا أن  في نظام دميقراط
ــرعت املادة ١٤  ــاءل ملاذا ش نتس
من التعديل االول رقم ٢٦ لسنة 
ــى اعادة  ــص عل ــي تن ٢٠١٩ والت
ــة  ــب التقاعدي ــاب الروات احتس
للمحالني الى التقاعد قبل نفاذ 
ــع الذين  ــي ٢٠١٩ م ــل ف التعدي
ــد بعد نفاذ  ــون الى التقاع يحال
ــور اليس الهدف  ــل املذك التعدي
ــز بني متقاعد  منه الغاء التميي
ــي نبرهن  ــر جديد ولك قدمي واخ
ــازال حاصال حتى  ــأن التمييز م ب
ــا اذا اردنا ان ندحض الوجه  يومن
املظلم في تفسير هيأة التقاعد 
ــتند الى اي  ــة الذي اليس الوطني
ــوق املثال  ــي ونس ــوغ قانون مس
ــك املريب   التالي لقتل هذا الش
ــني املوضوعي وهي مقارنة  باليق
ملتقاعد سابق وقرينه احملال بعد 
ــكل ال  ــام ٢٠٢٠ لتتوضح بش ع
ــارق الكبير  بني االثنني  لبس الف
ــاء بأن التمييز  وتكون فرية االدع
ــام ٢٠١٤. مثال  ــد ع ــاه بع غادرن
متقاعد محال الى التقاعد قبل 
ــل االول رقم ٢٦ وهو  نفاذ التعدي
الثانية مثال  الوظيفية  بالدرجة 

ــه خدمة تقاعدية قدرها  ٤٠  لدي
سنة ومؤهله العلمي بكلوريوس 
ــدي الذي  ــه التقاع ــا هو راتب فم
ــدل الراتب  ــا مع ــاه حالي يتقاض
ــي  ف ــع  يوض ــا  طبع ــي  الوظيف
ــة االولى االقل من الدرجة  املرحل
 ٧٢٣ ــي  وه ــة  الثاني ــة  الوظيفي
ألف وتطبق املعادلة على النحو 
ــي:ـ معدل الراتب الوظيفي  التال
ــالء  غ ــات  مخصص  ×  ٧٢٣٠٠٠
املعيشة ٤٠٪ × ١٠٪ مخصصات 
 ٣٦١٥٠٠  +  ٧٢٣٠٠٠ ــهادة=  الش
=١.٨٤٠٥٥ مليون واربعة وثمانون 
الف وخمسمائة دينار. اما قرينه 
املساوي له في الدرجة الوظيفية 
وسنوات اخلدمة والشهادة الذي 
ــداء من  ــى التقاعد ابت ــال إل يح
ــاب  ــري احتس ــام ٢٠٢٠ فيج ع
ــدي كاالتي:ـ معدل  راتبه التقاع
ــب على  الوظيفي يحس الراتب 
ــالث  ــب الث ــدل روات ــاس مع اس
ــا  ــس كم ــرة ولي ــنوات االخي س
ــه مع املتقاعد  يجري التعامل ب
عندما يؤخذ راتب املرحلة االولى 
االقل وهي ٧٢٣٠٠٠ هناك امتياز 
ــو ان املوظف  ــر للموظف وه اخ
القرين تستمر عالواته السنوية 
لغاية نهاية املرحلة االخيرة من 
الدرجة الوظيفية االعلى ولنقل 
انه وصل الى املرحلة  السادسة 
االعلى  ــة  الوظيفي ــة  الدرج من 
ــي ١٠٣٠٠٠٠ مليون  ــى )  وه (االول

ــتخراج  ــف وعند اس ــون ال وثالث
للثالث  الوظيفي  ــب  الرات معدل 
ــنوات االخيرة فيصبح املعدل  س
ــبعون   وس ــعمائة  تس  ٩٧٠٠٠٠
ــد تطبيق املعادلة  الف دينار وبع
ــدي  التقاع ــه  راتب ــاب  الحتس
 ٤٨٥٠٠٠  +  ٩٧٠٠٠٠ ــي:ـ  وكاالت
ــة  واربعمائ ــون  ملي  ١٤٥٥٠٠٠  =
ــون الف دينار.  ــة وخمس وخمس
ــني=  ــني االثن ــرق ب ــظ الف ولنالح
 ١٤٥٥٠٠٠ -  ١٠٨٤٠٠٠ = ٣٨١٠٠٠
ــني االثنني  ــارق ب ــار الف ــف دين أل
ــذا احلال  ــاواة. وك فأين هي املس
للدرجات الوظيفية ويزداد الفارق 
بني االثنني كلما وصلنا للدرجات 
ــل الفارق بني  ــة حيث يص اخلاص
املدير العام القدمي والذي سيحال 
الحقا الى فارق كبير جدا. نتمنى 
ــوزراء ووزارة املالية  على رئيس ال
ــة  املالي ــني  النيابيت ــني  واللجنت
ــاذ موقف بصدد  والقانونية اتخ
انصاف املتقاعدين الذين حلقهم 
ــيرات  لتفس ــة  نتيج ــف  احلي
ــت منطق  احلق والعدل من  جانب
اجل تطبيق القانون على اجلميع 

دون متييز.

* رئيس الجمعية 
العراقية للمتقاعدين  

٠٧٧١١٠٠٧٢٢٤
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القاضي اياد محسن ضمد

ــر فيه ارتكاب  ــس هناك مكان محدد ينحص لي
ــارع واملدرسة ومكان  جرمية التحرش ففي الش
ــون  العمل بل وحتى في املنزل يرتكب املتحرش
ــه  ــع واخالقيات ــم اجملتم ــة بقي ــم اخملل جرائمه
ــريعات  ــي ومعه التش ــه اجلنائ ــة، والفق العام
ــر العقاب على جرمية  ــة احلديثة ال تقص اجلنائي
ــاء فقط  ــي تكون ضحيتها النس ــرش الت التح
ــون الرجال  ــى حني يك ــري العقوبة حت ــل تس ب
واالطفال ضحيتها ، والتحرش اجلنسي هو كل 
ــخص الخر داال على الرغبة في  ما يصدر من ش
فعل اجلنس احملرم شرعا او قانونا ويشكل جتاوزا 
ــون ، فالكلمة ميكن ان  ملنظومة االخالق والقان
ــرش ، الفعل كذلك ميكن ان  حتمل معاني التح
ــن ان ترتكب جرمية  ــل املعنى املذكور وميك يحم
ــالل العني او  ــارة كالغمز من خ ــرش باالش التح
ــرمي مثل هذه  ــتخدام اليد وعلة جت ــاء باس باالمي
ــبب  ــال تكمن في كونها تس ــركات او االفع احل
ــد اجملنى عليه وتشعره  ــاعر وجس االساءة ملش
ــرا على  ــرش مقتص ــم يعد التح ــة ، ول باالهان
صورته الواقعية فقط بان يلتقي اجلاني واجملنى 
عليه في مكان واحد بل صار التحرش الكترونيا 
وافتراضيا من خالل استخدام شبكة االنترنت 
ــل كالفيس  ــج تواص ــن برام ــا يصاحبها م وم
والواتس اب سيما من خالل اللجوء الى اسلوب 
ــمى بالقناع  ــا يس ــة او م ــات الوهمي الصفح
ــتغل صاحب احلساب املقنع  الرقمي حيث يس
غرف الدردشة والتعليقات التي تتيحها برامج 
ــال صور وعبارات تتضمن معاني  التواصل بارس
التحرش اجلنسي باالخر وهذا النوع من التحرش 
صار ميثل موضوعا الغلب القضايا التي تنظرها 
ــق وبالتحديد احملاكم اخملتصة  محاكم التحقي
ــم االلكترونية، واملادة ٤٠٢  بالتحقيق في اجلرائ
ــت جرمية  ــات العراقي تناول ــون العقوب ــن قان م
التحرش وعاقبت باحلبس مدة ال تزيد على ثالث 
ــهر وبغرامة او باحدى هاتني العقوبتني كل  اش
من طلب امورا مخلة باحلياء العام ذكرا ام انثى 
او من تعرض النثى في محل عام باقوال او افعال 
او اشارات على وجه يخدش حيائها وباعتقادي 
فان هذا النص العقابي  اضحى قاصرا ويحتاج 
ــا ان العقوبة  ــدة اهمه ــور عدي ــى تعديل الم ال
خفيفة وال تتناسب مع جسامة الفعل اجلرمي 
وال تشكل رادعا عقابيا مناسبا سيما وان اغلب 
ــة املتعلقة  ــا القانوني ــت نصوصه ــدول عدل ال
بجرمية التحرش  مبا يحد من تفشي اجلرمية في 
ــقني  ــع كذلك فان النص املذكور تناول ش اجملتم
ــاء من ذكر او  ــور اخمللة باحلي ــو طلب االم االول ه
ــة تختلف عن  ــكل جرمي ــق يش انثى وهذا الش
ــن اخر رفع جزءا  ــة التحرش كمن يطلب م جرمي
ــق الثاني فهو املتعلق بجرمية  من ثيابه اما الش
ــترط ملعاقبة املتعرض لالنثى  التحرش وقد اش
ــي مكان عام في  ــون تعرضه قد حصل ف ان يك
ــب في مكانات  ــني ان بعض اجلرائم رمبا ترتك ح
خاصة كمحالت البيع اخلاصة او املنازل  كذلك 
ــرش التي  ــل جرائم التح ــق جتاه ــان هذا الش ف
يتعرض لها االطفال والصبية من الذكور وهذه 
املؤاخذات التي ترد على النص القانوني املذكور 
جتعله حريا باملراجعة والتعديل في ظل التطور 
الكبير الذي رافق وسائل التواصل في السنوات 
ــراد يكونون  ــر من االف ــا جعل الكثي ــرة م االخي

ضحايا جلرائم التحرش.
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الجمهورية العراقية
وزارة العدل

مديريه التسجيل العقاري العامه
من دائرة التسجيل العقاري َّـ اِّـحموديه

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامه

اُّـ الراهن:صدام حسني ناصر

نوع التبليغ:اول
التسلسل او رقم القطعه:١ / ١٩٥٣

اِّـحله او رقم واسم اِّـقاطعه:٢٠ ألجديده
ــون دينار    ــر ملي ــه عش ــدار الدين (١٥٠٠٠٠٠٠) خمس مق

تاريخ الستحقاق:مستحق االداء
ــتحقاق الدين اِّـبني اعاله وطلب الدائن تحصيله  بناء على اس
ــد وانه ليس لك  ــدم اقامتك َّـ اِّـحل اِّـبني بالعق ــر لع وبالنظ
ــول محل االقامه  ــري فتعترب بذالك مجه ــل اقامه معلوم غ مح
ــه خالل ١٥  ــع الدين وتوابع ــك بلزوم دف ــه قررنا تبليغ فعلي
يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر االعالن واالفسيباع 

عقارك اِّـوصوف اعاله باِّـزايده وفقا للقانون.
مدير دائرة التسجيل العقاري

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية َّـ الصويرة

العدد : ٨٧٣ / ش / ٢٠٢٠ 

اعالن 
اُّـ / اِّـفقود / جاسم فضي عجيل / يسكن محافظة واسط / الصويرة

ــليمة محمد تاية ) واِّـرقمة ٨٧٣  ــرعية اِّـقامة من قبل اِّـدعية ( س  للدعوى الش
ــم بثبوت وفاتك ولثبوت  ــذه اِّـحكمة والتي تطلب فيها الحك ــام ه / ش / ٢٠٢٠ ام
ــب كتاب مكتب معلومات الصويرة  ٦٩٤ َّـ ١٢ / ١٠  مجهولية محل اقامتك حس
/ ٢٠٢٠ . قررت هذه اِّـحكمة النشر َّـ صحيفتني محليتني لتبليغه بالحضور امام 
هذه اِّـحكمة َّـ جلسة اِّـرافعة اِّـؤرخة ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠ الساعة التاسعة ، فعلى 
من تتوفر لديه معلومات عن اِّـذكور اعاله الحضور امام هذه اِّـحكمة لالستماع اُّـ 

اقواله وبغكسه سيتم السري باجراءات الدعوى وفق القانون. 
القاضي ثائر صوكر جسام

ضمان أوسع لالنتشار

إعالناتكم  في

شكر و تقدير

ــدم اِّـواطن (عادل  يتق
اُّـ  ــكر  بالش ــاس)  عب
(وليد  ــرور  اِّـ ــوض  اِّـف
ــم محمد سعدي)  جاس
َّـ  ــرور  اِّـ ــة  مديري
ــعبة  ش  / ــة  الرصاف
ــه  لتفاني ــوزات  الحج
ــت  فبورك ــل  العم َّـ 

الجهود.

تتقدم إدارة مدرسة اِّـحمودية الثانية االبتدائية اِّـختلطة/ الكرخ  
الثانية وعلى رأسهم مديرة اِّـدرسة الست (سندس محسن علوان) 
بالشكر والتقدير والثناء اُّـ مدير عام تربية الكرخ الثانية (الدكتور 
قيس الكالبي) لتفانيه َّـ عمله وهو يستقبل وبشكل يومي العديد 
ــة وجها لوجه  ــتعالمات الداخلية للمديري ــني َّـ االس ــن اِّـراجع م

بعيدا عن االبواب اِّـوصدة واِّـكاتب الخاصة فبوركت الجهود.

شكر و تقدير

الجمهورية العراقية
وزارة العدل

مديريه التسجيل العقاري العامه
من دائرة التسجيل العقاري َّـ اِّـحموديه

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامه

اُّـ الراهن سراب سليم شاكر

نوع التبليغ : اول
التسلسل او رقم القطعه:١٥ / ٦٨١

اِّـحله او رقم واسم اِّـقاطعه: ٣٦  أبو شمع
الجنس:قطعه ارض

مقدار الدين(١٥٠٠٠٠٠٠) خمسه عشر مليون دينار  
ــخ  تاري ــه    اِّـعرف ــرع  الرافدين/ف ــرف  اِّـرتهن:مص ــن  الدئ ــم  اس
ــتحقاق الدين اِّـبني اعاله  ــتحق االداء    بناء على اس الستحقاق:مس
وطلب الدائن تحصيله وبالنظر لعدم اقامتك َّـ اِّـحل اِّـبني بالعقد 
ــرب بذلك مجهول محل  ــس لك محل اقامه معلوم غريه فتعت وانه لي
ــن وتوابعه خالل  ــع الدي ــزوم دف ــا تبليغك بل ــه قررن ــه فعلي االقام
ــيباع  ــر االعالن واالفس ١٥يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نش

عقارك اِّـوصوف اعاله باِّـزايده وفقا للقانون.
مدير دائرة التسجيل العقاري

إعـــــــــــــالن

ــيبه علي مطر)  ــاء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعيه (حس بن
ــيبه) اُّـ (منار)  ــم اِّـجرد من (حس ــذي تطلب فيه تبديل االس ال
ــالل مدة اقصاها  ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خ ــن لديه اع فم
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق  ــه س (١٥) يوم وبعكس
ــنة  ــادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لس ــكام اِّـ اح

.٢٠١٦

اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة / وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية
مكتب الوزير

صندوق شهداء الشرطة
قسم االستثمار

العدد : ١٣٣٤٥
التاريخ : ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٠

اعالن
اِّـوضوع / دعوة رقم (١) لسنة ٢٠٢٠

نهديكم اطيب تحية...
ــرطة دعوة الشركات اِّـختصة (بإنشاء  يسر صندوق شهداء الش
ــتهالكية اِّـعمرة  ــلع االس ــويقية لبيع البضائع والس مراكز تس
ــدا بغداد  ــا َّـ اِّـحافظات كافة ع ــبي وزارتن ــيط ِّـنتس بالتقس
ــر صندوق  ــة مراجعة مق ــن لدية الرغب ــتان). وم ــم كردس واقلي
شهداء الشرطة لغرض الحصول على شروط الدعوة لقاء مبلغ 
ــل للرد ومن  ــرون الف دينار غري قاب ــة وعش (٢٥,٠٠٠) خمس
ــو عليه الدعوة يتحمل اجور النشر واالعالن وخالل عشرة  ترس

ايام من تاريخ النشر.
لواء الشرطة 
مدير صندوق شهداء الشرطة
٢٨/ ١٠ / ٢٠٢٠
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ــروع (تأهيل مجمعات ماء مع مد  تعلن محافظة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مش
ــة االقاليم لعام ٢٠١٩  ــر - الغراف) ضمن خطة تنمي ــي - القلعة - النص ــبكات َّـ الرفاع ش
واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ اِّـعدلة الصادرة من وزارة 
ــذ اِّـوازنة العامة االتحادية لعام ٢٠١٩ ان  ــط والضوابط اِّـلحقة بها وتعليمات تنفي التخطي
ــر َّـ  ــوف تنش ــروع س وثيقة الدعوة لتقديم العطاء (اإلعالن) عن اِّـناقصة العامة لهذا اِّـش
الجرائد الوطنية وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اإللية اِّـعتمدة للمناقصات 
ــرتاك فيها كما  ــية والتي تتيح ِّـقدمي العطاءات كافة من الدول اِّـؤهلة االش الوثائق القياس
ــرة التوضيحية الصادرة من األمم اِّـتحدة (الخاصة بتعريف الدول اِّـؤهلة)   هو محدد َّـ النش
ــة العربية بعد تقديم طلب تحريري اُّـ  ــراء وثائق العطاء باللغ وبإمكان مقدمي العطاءات ش
ــلوب الدفع سيتم بموجب وصل شراء يقطع  العنوان اِّـحدد بالتعليمات ِّـقدمي العطاء ان أس
من قبل قسم حسابات اِّـشاريع َّـ ديوان اِّـحافظة وسوف يتم عقد اِّـؤتمر الخاص باإلجابات 
على استفسارات اِّـشاركني َّـ اِّـناقصة عند الساعة (١٢) ظهراً من يوم االحد اِّـصادف ٢٢ 
/ ١١ / ٢٠٢٠ َّـ بناية (مديرية ماء ذي قار) فعلى الراغبني من الشركات واِّـقاولني العراقيني 
ــركات العربية واألجنبية من  ــاه على األقل والش ــني من الدرجة اِّـذكورة أدن ــني واِّـصنف اِّـؤهل
أصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود الحكومية ِّـحافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق 
ــعر العطاء الواحد (وكما مؤشر أزاه) غري قابلة للرد على أن يتم  ــروع علماً إن س الخاصة باِّـش
ــجيل للشركات األجنبية عند  ــركات العراقية وأوراق التس تقديم هوية التصنيف األصلية للش

شراء العطاء على أن يتضمن العطاء اِّـستمسكات التالية :-
١.متطلبات التأهيل اِّـطلوبة:ـ

أ. اِّـتطلبات الفنية :ـ والخربة التخصصية ولعقد عدد(١) وبمبلغ ال يقل عن (٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠) 
ــنوات الـ (١٠) السابقة وتم انجازها  ــة وخمسة وستون مليون مليون دينار عراقي وللس خمس

بنجاح وجودة كاملة.
ج. الكوادر الفنية

د. اِّـتطلبات اِّـالية :-
اوال:- اِّـوارد اِّـالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة لتنفيذ اِّـشروع لنمبلغ 

اكرب او يساوي (٧١,٠٠٠,٠٠٠) واحد وسبعون مليون دينار عراقي.
هـ ـ . اِّـتطلبات القانونية :-

أوالً :- األهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باِّـصالح ، لم يتم 
ــركة اِّـقدمة َّـ القائمة السوداء ، الشركات اِّـملوكة للدولة (أن تثبت أنها مستقلة  وضع الش
ــاري وأن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،  ــاً ومالياً وإنها تعمل وفق القانون التج قانوني
غري مستبعدة من قبل صاحب العمل أو استناداً اُّـ قرار صادر من قبل األمم اِّـتحدة / مجلس 

األمن للمشاركة َّـ اِّـناقصات)
ثانيا :- عدم ممانعة (نسخة أصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب 

ومعنونة اُّـ ديوان محافظة ذي قار
ــركة مقدمة العطاء أجنبية  ــركة مع مالحظة َّـ حال كون الش ــهادة تأسيس الش ثالثا :- ش

تقوم بتقديم أوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية.
ــط وتكون درجة وصنف  ــني صادرة من وزارة التخطي ــجيل وتصنيف اِّـقاول ــا :- هوية تس رابع

اِّـقاول أو الشركات اِّـقاولة حسب ما مطلوب َّـ الجدول أدناه.
خامسا :- وصل شراء اِّـناقصة (نسخة أصلية+نسخة مصورة)

٢.كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمان العطاء (التأمينات األولية) ِّـقدمي العطاءات بموجب 
ــبة  ــفتجة صادرة من مصرف معتمد َّـ العراق وبنس خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو س
ــروع ومعنون اُّـ جهة التعاقد ( ديوان محافظة ذي قار  ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمش
/ قسم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم وأسم اِّـناقصة ويكون نافذ ِّـدة ١٥٠ يوم من تاريخ 
ــرة  ــو عليه اِّـناقصة مباش ــركة أو اِّـقاول) الذي ترس ــق اِّـناقصة وعلى اِّـناقص الفائز (الش غل
ــن التنفيذ بقيمة ٥٪  ــد إصدار كتاب اإلحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحس بع
ــارف العراقية َّـ بغداد أو  ــة على أن يكون خطاب ضمان صادر من أحد اِّـص ــن مبلغ اإلحال م

اِّـحافظات الجنوبية نافذاً اُّـ ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
ــن وزارة التخطيط وتكون العطاءات اِّـقدمة من  ــية الصادرة م ٣.يتم اعتماد الوثائق القياس

اِّـناقصني مستجيبة عند تلبيتها ِّـعايري التأهيل اِّـحددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية 
ــزام مقدم العطاء ِّـا تتطلبه  ــروط اِّـناقصة وَّـ حال عدم الت ــة واِّـالية اِّـطلوبة َّـ ش والفني

الوثيقة القياسية بكافة أقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
ــى العطاءات نافذة وملزمة ِّـقدمي العطاءات بمدة (١٢٠) يوم اعتباراً من تاريخ غلق  ٤.تبق

اِّـناقصة.
٥.ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

٦.تتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واإلعالن وألخر إعالن عن اِّـناقصة وأن تتحمل 
ــوم التي تفرض من قبل الدولة وأي  ــركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب والرس الش

مصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧.يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفيه العمالة الوطنية 
عن طريق مراكز التشغيل إال َّـ حالة اعتذار اِّـركز عن توفري األعداد واالختصاصات اِّـطلوبة 

وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠يوم) من تاريخ استالم اِّـركز للطلب
ــؤوليتهم  ــرتاك أكثر من مناقص َّـ تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس ٨.َّـ حال اش
تضامنية تكافلية َّـ ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء 
او نموذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معزز بتعهد من قبلهم بعد 
التنازل او االنسحاب َّـ رو اِّـناقصة عليهما على ان يتم تقديم الشراكة بينهما مصدق اصوليا 
ــحاب  بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد وَّـ حال انس

احد الشركاء فيتم معاملة اِّـشرتكني معاملة الناكل او اِّـخل وحسب واقع الحال.
٩.اِّـحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اُّـ اِّـوقع

١٠.تتحمل الدائرة اِّـستفيدة مسؤولية الكشف الفني اِّـعد من قبلها واعتدال أسعاره وكذلك 
تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد اِّـقاولة 

١١.اِّـحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية
ــتكمال النواقص التي  ــركات واِّـقاولني واِّـجهزين اِّـقدمني على العطاءات باس ١٢.تلتزم الش

تسمح بها التعليمات خالل سبعة أيام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
ــروع مع مراعاة  ــل العراق للمش ــة واِّـجهزة داخ ــواد األولية اِّـصنع ــة للم ــون األولوي ١٣.تك
ــعر والنوعية اِّـجهزة مدى مطابقتها للمواصفات اِّـطلوبة حسب كتاب  االلتزام بالضوابط الس

وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
ــدة تعود اُّـ صاحب  ــط واِّـواصفات التي تعدها الجهة اِّـتعاق ــة التصاميم والخرائ ١٤.ملكي

العمل.
ــاعة (١١) ظهراً من يوم االثنني اِّـصادف ٣٠  /  ١٥.ان أخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس
ــم العقود الحكومية َّـ مقرها الكائن  ١١ / ٢٠٢٠ اُّـ العنوان التالي محافظة ذي قار – قس
َّـ الناصرية – اإلدارة اِّـحلية – قرب مصرف الرشيد – فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة األعمار 
ــة وان يوقع على  ــار العراقي حصراً رقماً وكتاب ــعار اِّـقدمة بالدين ــابقاً) على أن تكون األس س
ــطب وتكون جميع  ــون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش ــتندات العطاء وتك جميع مس
األوراق مختومة بخت اِّـقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني 
ــزم اِّـقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم وأصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية  ويلت
ــمح التقديم عن طريق الربيد  ــكن وال يس وما يؤيد حجبها وهوية األحوال اِّـدنية وبطاقة الس
ــاءات أو ممثليهم الراغبني بالحضور  ــيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العط االلكرتوني، وس
ــوف ترفض  ــارع األمام علي (ع) وس ــى اِّـحافظة الجديد ش ــة ذي قار مبن ــوان محافظ اُّـ دي
ــمية فيؤجل اُّـ اليوم الذي يليه  العطاءات اِّـتأخرة، وإذا صادف يوم فتح اِّـناقصة عطلة رس
على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم اِّـناقصة واسم 

مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني 
ــؤون القانونية َّـ ديوان محافظة  ــم الش ١٦.على الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قس
ــتمرار بالتنفيذ بدون اِّـطالبة بأي تمويل لحني االنجاز أو توفر  ــرة واالس ذي قار يتضمن اِّـباش

اإلمكانية للتمويل وبدون اِّـطالبة بأي تعويضات.
١٧.تسدد مبلغ اِّـشروع اِّـذكور أدناه لحني توفر التخصيصات اِّـالية والتمويل الالزم.

ناظم حميد الوائلي 
محافظ ذي قار
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مساء االربعاء املاضي (٢٠٢٠/١١/١١) شددت الرحال الى مسقط رأسي 
ــلك  ــي مهمة صحفية وكعادتي في كل مرة اس ــان ف محافظة ميس
ــي الضعها امام من يعنيه االمر   ــا الطريق اخلارجي ادون مالحظات فيه
ــان) والذين عادة  ال يصغون  مع قناعتي بأنني  اتعامل مع( اناس طرش
ــؤالء ان لديهم اذن من طني  ــا تصرخ الن قدر ه ــا تقول او حتى عندم مل
ــكوى امام  ــهد( الصرخة او الش واخرى من عجني ولك ان تتخيل مش
ــه) وميتاز فقط بان لديه « كرشه» وهو اليدري ماذا  ــؤول اذنه طرش مس
ــى مكان اخللل او  ــو قادر على الطيران ال ــدور حوله من» هرجه» واله ي
ــباحة في املياه الراكدة  ــه» الجتيد غير الس العلة النه في االصل» بش

وتتلخص حياتها بانها( تتمشه وتتعشه)!!
ــالفه) فاقول ان  ــى ( ربّاط الس ــدي اعود ال ــد عن مقص ــي ال ابتع  ولك
الطريق اخلارجي بني (بغداد- كوت- عمارة) ابتداء من جسر ديالى وحتى 
ــان( ذهابا وايابا) الميكن ان يسمى طريقا لعدم  الوصول الى مركز ميس
انطباق املواصفات الفنية والهندسية عليه والميكن مقارنته مع غيره 
ــي دول العالم املتقدمة او رمبا حتى مقارنته بطرق  من طرق موجوده ف
ــديد واكررها حتى  ــق باختصار ش ــش او الصومال..الطري ــي بنغالدي ف
ــات والتقعرات  ــيرلكثرة ( احلفر والطس ــد غير صالح للس يلني احلدي
ــيضع( روحه  ــابقا س ــلكه س ــائق الذي لم يس واالنبعاجات) وان الس
ــاملا   الى مقصده( يذبح ذبيحه لوجه اهللا  ــه) وعندما يصل س بشيش
ــام ان احدا لم يفكر  ــات) جتعلك على يقني ت ــى).. ان هذه( الطس تعال
ــاء طريق يليق بنا كعراقيني نعيش  ــوف لن يفكر يوما في انش بل وس
ــا ومثلها في االياب وان  ــي دولة نفطية كأن يكون باربعة ممرات ذهاب ف
ــة او منطقة ما  ــا  لدى مروره باي مدين ــرات وانفاق تكون هناك مجس
وان ينار الطريق باالضوية الساطعة ويؤثث بعالمات الداللة واالشارات 
املرورية والتحذيرية وان حتدد السرع التي  يتوجب على السائق التقيد 
ــس  حضارة  ــيطرات االمنية لتعك ــاء بواقع الس ــم االرتق ــا وان يت به
ــير على  ــف ان تس ــيء مؤس ــة االمنية.. ش ــعب وتليق باملؤسس الش
ــق( ظلمة هندس)  ــرا ومثلها في االياب في طري ــداد(٤٠٠) كيلو مت امت
ــن اهللا ايام زمان عندما كنا نتنقل  ــا تقول امهاتنا احلنونات رحمه كم
ــق( بغداد- كوت  ــا ال ادعو فقط لتطوير طري ــاص( دك النجف).. وهن بب
ــل مخلصا ان تتحول كل طرقنا الرابطة  ــب بل اتوس - عمارة) فحس
مابني العاصمة بغداد ومحافظاتنا العزيزة الى( شوارع توب) تتجسد 
ن  فيها كل مبتكرات العلوم الهندسية والتخطيط احلضري الذي يؤمّ
سالمة السالكني لها الن املواطن هو( راس املال) احلقيقي وان احلوادث 
ــفه باتت حتصد سنويا ارواحا عراقية غالية علينا تقدر  املرورية املؤس
ــنوية  ــة االطالع على االحصائيات الس ــن اتيحت له فرص باالالف وم
ــف امام ارقام  ــوف يتوق ــي تصدرها وزارة الصحة واملرور العامة س الت
ــرورها..في اخلتام اقول: مالذي  صادمة ومؤملة حقا وقانا اهللا  واياكم ش
ــي الرغبة بان  ــة؟.. هل ه ــروع بتطويرطرقنا الرئيس مينع او يعوق الش
تبقى( خرخاشة) وان يبقى السالكون على اسفلتها املتموج يعانون 
ــد االموال الكافية الن  ــب وتتملكهم اخملاوف؟؟ وهل فعال التوج املتاع
ــة للنهوض  ــة رصينة او عاملي ــركات  محلي ــذه الطرق الى ش ــال ه حت

بواقعها البائس  الذي هي عليه االن؟؟
ان احلكومة مطالبة االن بدراسة فورية لواقع شبكة الطرق الرئيسة 
ــلم اولوياتها وان تخصص ميزانية  في البالد كافة وان تضعها في س
ــركات  ــخر اخلبرات والش كافية حتى وان كانت اخلزينة خاوية وان تس
ــي هذا االجتاه  ــتبذل ف ــاع س ( الزينة) لهذا الغرض..وصدقوني ان مس
ــتعني اننا نحترم االرواح العراقية والنريد لها ان  حقيقية وصادقة س
تزهق جراء االهما ل احلكومي والفشل والكسل لتنابلة اليريدون لهذا 

اليلد ان يصبح دولة معاصرة!!

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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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قبل ان نبدأ في تفاصيل املوضوع الذي نحن بصدده البد ان نشير 
ــات البلدية في العاصمة بغداد ليس  ــة الى ان واقع اخلدم صراح
ــن هذا الواقع  ــنوات املاضية لم يتحس ــى مايرام وطيلة الس عل
ــنم منصب أمانة  وظلت بغداد تعيش حالة يرثى لها وكلّما تس
بغداد شخصا جديدا نعوّل عليه كثيرا في احداث نقالت نوعية 
ــكانها  ــجم مع طموحات س ــع العاصمة ومبا ينس ــي بواق ترتق
ــعت كثيرا  ــا بأن رقعة العاصمة بغداد توس ــيما اذا ماعرفن الس
وان عدد سكانها ازداد اضعافا وهو مايجعل امانة بغداد صعبة 
ــر باألمني  ــرة ولكن أملنا كبي ــر امكانيات كبي ــى تواف ــاج ال وحتت
ــوأ منصبه قبل فترة قصيرة  ــد املهندس عالء معن الذي تب اجلدي
ــواره من  ــائر حتركه على ارض الواقع والبدء مبش وكانت اولى بش
مدينة الكادحني .. مدينة الصدر وذلك بتحويل محطة للنفايات 
ــرة القدم وكذلك  ــى متنزهات ومالعب لك ــاز بتحويلها ال وااليع
ــة الصدر  ــة من مدين ــي مناطق مختلف ــارعا ف ــاء (١١) ش اكس
ــادم عمرها  ــاري الذي تق ــبكة اجمل ــروع بصيانة ش وااليعاز بالش
ــة امل بالنهوض  ــعر بأن هناك ثم .. وخطوات كهذه جتعلك تش
ــيما في مدن شعبية عانت طوال السنوات  بالواقع اخلدمي الس
املاضية من تردي اخلدمات االساسية ولكي نُعني أمني بغداد الداء 
ــدم له بعض املقترحات التي  ــن وجه فاننا نق مهمته على احس

نراها ضرورية لألخذ بها وفي املقدمة منها .
ــرطة خاصة بأمانة بغداد متكاملة  ــتحداث مديرية ش اوالً : اس
ــات النارية كي  ــيارات والدراج ــرية واآلليات من الس املوارد البش
ــبيل  ــها البعض وعلى س تتابع اخملالفات والتجاوزات التي ميارس
ــارع  ــاء ش ــدات البلدية في منطقة ما باكس ــال تقوم الوح املث
ــاهد مواطنا يقوم  ــي العمل به ولكن بعد فترة وجيزة نش وينته
ــاء الصافي  ــبكة امل ــا ألغراض ربط منزله بش ــارع ام بحفر الش
ــارع للخراب  ــا احلالتني يتعرض الش ــاري وفي كلت ــبكة اجمل أو ش
ــرة ثانية  ــدات البلدية ملزمة م ــون الوح ــرر املواطنني وتك ويتض
ــب فاخملالفات كثيرة وهنالك  ــاء وليس هذا فحس باعادة االكس
ــوارع أو على األرصفة أو رمي اخمللفات  من يرمي النفايات في الش

اخملتلفة من قبل املواطن وهو يسير بسيارته .
ثانيا: ان يقوم السيد أمني بغداد اجلديد مبفاحتة مجلس القضاء 
ــتحداث محكمة حتت مسمى ( محكمة جنح  األعلى ألجل اس
األمانة) حملاسبة اخملالفني واملتجاوزين على األنظمة والتعليمات 
ــادرة من أمانة بغداد ووفقا للقانون أي مبعنى آخر عدم فرض  الص
الغرامات على املواطنني بشكل مزاجي من قبل موظفي األمانة 
ــا ماتكون  ــا القضاء دائم ــا أو يفرضه ــرارات يتبناه ــد ان ق واكي
ــان املطلوب هو  ــدة التصفق ف ــة وألن اليد الواح ــة وعادل منصف
ــع املواطنني الجل اجناح  ــداد من قبل جمي ــاون مع امانة بغ التع
ــن احلماس ليواصل  ــداد اجلديد واعطائه دفعة م ــة امني بغ مهم
ــل البلدي ومدراء  ــة للوكي ــل والعطاء كما نعطي احلماس العم
ــي تعمل من اجل  ــة وكل املفاصل اآلخرى والت ــدات البلدي الوح
ــا كصحافة يبقى  ــبة فان دورن ــل وانظف .. وباملناس ــداد أجم بغ
ــيد بقوة بكل  االنتقاد احلاد لكل اداء رديء أو عمل غير دقيق ونش

جهد يبذل وبناء يرتفع وعمل واضح وضوح الشمس .
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

ــب واالهوال التي  قد نتخيل ان املصائ
يتعرض لها الناس تقتل فيهم الرغبة 
ــماتها  وس ــاة  باحلي ــتمرار  االس ــي  ف
اجلمالية ومواهبها التي كانت مزرعة 
ــول وأنامل حتول ما هو  في نفوس وعق
ــت  عادي الى ما يبهر الناظرين. وليس
ــي تعرض لها  ــك االهوال الت قليلة تل
ــل املعروفة  ــة املوص ــكان محافظ س
ــي، خصوصا  ــا االثني والعرق بتنوعه
ــذي تعرضت  ــوم البربري ال بعد الهج
له عام ٢٠١٤ من أعداء احلياة واجلمال، 
ــروا االبداع  ــاة ودم ــوا احلي ــن قتل الذي
احلضاري للمنطقة الذي ميتد الى مهد 
احلضارة البشرية االولى، فدمروا اثارها 
ــاهدة على ابداع االنسان  التي تعد ش
ــان  على مر العصور. اال ان اصرار االنس
على استمرار احلياة ميكن ان يهزم ارادة 
الظالم لتشع وينبثق عنه االبداع رغم 
احلرمان وشظف العيش في مخيمات 
ــط مقومات  ــزوح التي تفتقر البس الن
ــرة الكرمية فضال عن االبداع  احلياة احل

والفن. ولكي نبرهن على ما ذهبنا اليه 
توجهت الى احدى اخمليمات التي حتوي 
النازحني من مختلف اطياف املوصل، 
ووجدنا فيها امنوذجا بسيطا ميكن ان 
ــف  ــلط الضوء عليه. برهان يوس نس
ــن حرموا حتى  ــد النازحني من الذي أح
ــن تطويع  ــم، متكن م ــق التعلي من ح
ــذي يحصل  ــب ال قطع الفلني واخلش
ــاب عربات  ــن اصدقائه اصح ــه م علي
ــتوتة الذين يذهبون خارج اخمليم  الس
ــم  ــكان مخي ــات س ــاء احتياج لقض
ــون معهم  ــل ويجلب ــة في أربي بحرك
ــتخدم  ــب املس ــني واخلش ــع الفل قط
ــرة  ــمات صغي ــى مجس ــا ال ليحوله
ــراق طوال وعرضا  ــم أثرية متأل الع ملعال

كدليل على حضارته.
ــة االن من صنع  ــف لغاي ــن يوس ومتك
ــم لقلعة اربيل االثرية وملوية  مجس
ــامراء ومنارة احلدباء وجولي باربيل  س
ــي  ــر العباس ــنجار واجلس ــارة س ومن
ــان الذي  ــو. ويأمل بره ــي زاخ االثري ف

ــول  ــة احلص ــراءة والكتاب ــن الق اليتق
على دعم لصناعة مجسمات جلميع 
ــرض له.  ــة واقامة مع ــن االثري االماك
وسابقا عمل برهان في مجال تصليح 
ــة ولم يدرس الفن  االجهزة الكهربائي
وامنا تعلمه من تلقاء نفسه، وباألخص 
خالل فترة احلجر الصحي بعد تفشي 
جائحة كورونا وتوقف جميع االعمال. 
ــفق نيوز،  ويقول في حديثه لوكالة ش
ــه  ــغل نفس ــه خالل تلك الفترة ش ان
بصناعة هذه اجملسمات التي صنعها 
بشكل جميل في خطوة منه للدعوة 
ــة على االماكن االثرية في  الى احملافظ
البالد. ويعيش يوسف منذ نحو ستة 
ــم بحركة قرب مدينة  اعوام في مخي
ــتان.  ــم كوردس ــة اقلي ــل عاصم اربي
ــم بحركة ٩٥٠ عائلة  وتقيم في مخي
ــا من  ــم خليط ــام ٢٠١٤ وتض ــذ ع من
ــبك  ــورد والتركمان والش العرب والك
ــة املوصل  ــن مدين ــي االصل م وهم ف

واطرافها.

وجه رئيس احلكومة مصطفى 
املطعم  ــل  بتحوي ــي  الكاظم
التركي وسط العاصمة بغداد 
ــمى  ــف يحمل مس ــى متح إل
ــدر  مص ــب  تشرين.وبحس
ــم  ــل املطع ــؤول، ان حتوي مس
ــيجري  التركي الى متحف س
ــراف مكتب رئيس الوزراء،  باش
ــول  بتح ــرة  املباش ان  ــا  مبين
أيقونة التظاهرات الى متحف 
ــام القليلة  ــالل االي ــيتم خ س

املقبلة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــياحة  والس ــة  الثقاف ــر  وزي ــه  وج
ــن  ناظم، دائرة الصيانة  واآلثار حس
ــى التراث بعمل خارطة  واحلفاظ عل
صورية ملبنى القشلة التراثي. وقال 
ــلة التراثي  ــم ، إن «مبنى القش ناظ
ــا هي مكانٌ  ــات التي حتتويه والقاع
مهمٌ وحيويٌّ جلميع املثقفني والميكن 
احتكارها».ووجه ناظم خالل زيارته 
ــرة الصيانة  ــى، «مدير عام دائ للمبن
واحلفاظ على التراث أياد حسن عبد 

ــل خارطةٍ صوريةٍ ملبنى  حمزة ، بعم
ــتخدام  ــلة ، ملعرفة مدى اس القش
القاعات من قبل الفنانني واملثقفني 
ــن أن  ــاً ميك ــاً مهم ــا مكان بوصفه

يستقطب أكبر عددٍ من املوهوبني»، 
ــة هو  ــل وزارة الثقاف ــاً أنَّ «عم مبين
ــهيل  القاعات واألماكن وتس توفير 
إبداعاتهم  ــرض  لع ــني  املبدع عمل 

ونشاطاتهم».
ــع  ــر اطل ــان ، ان «الوزي ــاف البي واض
ــاطات والفعاليات  ــم النش على أه

ــة  والفني ــعرية  الش
ــة التي يقيمها  واألدبي

ــون  والفنان ــاء  األدب
على  ــعراء  والش

ــمت  اتس ــي  الت ــلة  القش ــق  حدائ
ــتمع  ــيٍّ مميزٍ،واس ــيٍّ وأدب ــعٍ فن بطاب
ــاء وأعضاء  ــكالت رؤس لبعض مش
ــة والفنية واألدبية  الروابط الثقافي
ــد  ووع ــلة،  القش ــي  ف ــدة  املتواج
ــا وتوفير الدعم  ــل على حله بالعم
الالزم إلبقاء القشلة 
نابضٍ  ــبٍ  كقل
صمة  للعا
بغداد».

نفذت وزارة الصحة والبيئة 
ــة  طبي ــة  توعوي ــة  حمل
( العيادة الطبية  اسبوعية 
املتنقلة ) في شارع املتنبي 
للتوعية من فايروس كورونا 
ــرة صحة  ــع دائ ــاون م بالتع
ــة والفريق االعالمي  الرصاف
ــرة  دائ ــام  ع ــر  الطبي.مدي
ــي  ــالم البيئ ــة واالع التوعي
ــون قال انه  امير علي احلس
ــر  وزي ــات  لتوجيه ــذا  تنفي
الدكتور  ــة  والبيئ ــة  الصح
ــي  التميم ــد  ــن محم حس
التوعوي  العمل  ــيد  بتحش
ــة  ــرة التوعي ــي لدائ وامليدان
واالعالم فيما يخص جائحة 

ــا ، تنفذ كوادر الدائرة  كورون
ــة  منظم ــع  م ــاون  وبالتع
ــوم احلملة  الي ــف  اليونيس

ــارع املتنبي  ــة في ش الثاني
ــة  صح ــرة  دائ ــاركة  مبش
ــم كبير من  ــة بطاق الرصاف

االطباء من ااممرضني ، حيث 
زار العيادة الطبية املتنقلة 
ــني  ــن الفنان ــر م ــدد كبي ع
ــذا  له ورواد  ــني  واملثقف
النشاط الذي تضمن اجراء 
ــة مختلفة  فحوصات طبي
للحاضرين ومنها فحوصات 
ــة  االصاب ــن  ع ــريعة  س
ــة الى توزيع  بفايروس اضاف
ــدرات  والفول ــات  املطبوع
ــرة  املباش احملاضرات  وتقدمي 
عن كيفية الوقاية واحلد من 
ــملت احلملة  االصابات .وش
ــادات صوتية من خالل  ارش
ــة التابعة  ــات املتنقل االذاع

لدائرة التوعية واالعالم .

احلسون اكد ضرورة التواجد 
ومشاركة املواطنني في مثل 
ــل  ــات لتوصي ــذا جتمع هك
الرسالة التوعوية االعالمية 
ــد  اجله ان  ــى  ال ــيرا  مش  ،
ــى  ــد عل ــي ال يعتم االعالم
ــواد اعالمية  ما يُبث من م
ومواقع  ــات  الفضائي ــي  ف

ــي  االجتماع ــل  التواص
 ، ــالم فقط  االع ــائل  ووس
واحد  امليداني  العمل  الن 
املهمة  ــلوكيات  الس من 
ــة  مرحل ــى  ال ــول  للوص

ــي  الوع ــن  م ــة  متقدم
اجملتمع  لشرائح  والتثقيف 

كافة .

ــت بها في  ــات أدل ــار بتصرحي ــا األنظ ــة إليس ــة اللبناني ــت الفنان لفت
ــي اللبناني زافني  ــالل مقابلة أجراها معها اإلعالم ــدث إطاللة لها خ أح
ــرور ٢٠ عاماً على انطالق  ــبة م ــة قناة MTV ملناس قيومجيان على شاش
مسيرتها في عالم الفن. وخالل اللقاء ردت الفنانة على أسئلة عن 
حياتها العاطفية، علماً أنها نادراً ما تتحدث عنها. وأشارت 
ــن وأنها عاشت قصص  ــت صغيرة في الس إلى أنها ليس
حب عدة في مراحل مختلفة من حياتها.وقالت إنها ال 
تتذكر أياً من تلك العالقات وإنها انتهت مع اإلشارة 
إلى أنها ال تشعر باحلنني إليها. وأضافت أن بعض 
ــا وأنها تتذكرهم في  ــخاص يتركون أثراً م االش
ــعورها  ــان. إال أنها عبرت عن ش بعض األحي
ــك القصص.  ــبب انتهاء تل باالمتنان بس
ــأي من  ــم ترتبط ب ــى أنها ل ــت إل ولفت
العاملني في اجملال الفني وأنها تلقي 
التحية على بعض أبطال قصصها 
ــي  ــم ف ــني تلتقيه ــة ح العاطفي
ــا ال تفعل  ــبات وأنه بعض املناس

هذا مع آخرين. 
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