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ــت االمانة العامة جمللس الوزراء، ما مت تداوله حول وجود جدول     نف
خاص بتوزيع الرواتب، فيما دعت وسائل اإلعالم الى توخي الدقة في 
ــائل اإلعالم  تداول املعلومات.وقالت االمانة ان ما تداولته بعض وس
ــة بتوزيع الرواتب  ــن جداول خاص ــع التواصل االجتماعي، م ومواق
ــائل اإلعالم الى  ــي الدولة عار عن الصحة.ودعت االمانة وس ملوظف
ــمية  ــي الدقة في تداول املعلومات، ونقلها عبر القنوات الرس توخ
لألمانة العامة ل مجلس الوزراء، مشيرة الى ان وزارة املالية ستقوم 
ــوزارات واجلهات غير  ــب، لل ــع الروات ــة بتوزي ــع اجلداول اخلاص بوض

املرتبطة بوزارة واحملافظات كافة.

بغداد /

االثنني

ــفت اللجنة املالية النيابية،  كش
ــم الديون  ــن حج ــس االحد، ع ام
ــة للبالد، فيما  الداخلية واخلارجي
ــاوز الـ  ــك املبالغ تتج ــدت ان تل اك
ــارت  اش ــا  فيم دوالر،  ــار  ملي  ١٦٠
ــل ال  ــام املقب ــة الع ــى أن موازن ال
ــب  ــي روات ــا ف ــن تخفيض تتضمـ
املوظفني، وأن الورقة البيضاء التي 
ــمل فقط  ــا احلكومة تش قدمته
ــات  ــي الدرج ــات موظف مخصص
ــة  ــت صحيف ــة فقط.ونقل اخلاص
الصباح، شبه الرسمية عن عضو 
ــد  ــة عب ــة البرملاني ــة املالي اللجن
ــعداوي قوله،  الهادي موحان الس
ــون اخلارجية املترتبة بذمة  إن الدي
ــراق واملثبتة ضمن نادي باريس  الع
ــرب العراقية  ــون الكويت واحل ودي
ــن ١٣٦  ــر م ــت أكث ــة بلغ االيراني
مليار دوالر، مبيناً أن حجم الديون 
ــادة في  ــب الزي ــي ارتفع عق الكل
ــراض اخلارجي بعد عام ٢٠١٤  االقت
ــم الديون  ــى اآلن، ليصل حج وحت
ــن ١٦٠ مليار  ــر م ــي الى أكث الكل
ــة. ــون خارجي ــا دي دوالر أغلبهــــ

ــب  بحس ــعدواي،  الس ــح  واوض
ــروض تتضمن  ــة، إن الق الصحيف
ــدد  ــبة فوائد عالية جداً، وس نس
ــام املاضي ٢٠١٩،  ــراق فـي الع الع
ــع الفوائد  ــا واجبة الدفع م قروض
ــار،  ــون دين ــو ١٤ تريلي ــت نح بلغ
ــتمرار الدولة  محذرا بالقول إن اس
ــي  والداخل ــي  اخلارج ــراض  باالقت
ــالس البالد  ــى إعالن إف ــيؤدي إل س
بشكل كامل.ولفت الى أن البرملان 
االقتــراض  ــون  قان علــــى  صوت 
ــة  ــه احلكوم ــذي قدمتــــ األول ال
ــارات دوالر  ــان علــــى ٥ ملي للبرمل
اقتراضا خارجيا و١٥ تريليون دينار 
رواتب  ــديد  داخليا لتس ــا  اقتراض
ــني الى نهاية العام، منوها  املوظف
ــى أن احلكومة أنفقت مبالغ من  ال
االقتراض الداخلي خــــارج األطر 
ــى  الــــ ــاج  ونحت ــة،  القانونيــــ
ــح  ــة توض ــن وزارة املالي ــات م بيان
ــاق، كما  ــذ االنف ــات ومنافــــ آلي
ــة  احمللي ــرادات  واالي ــراض  االقت ان 
ــمت الى قسـمني ٨٠  للدولة قس
 ٪ و٢٠  ــغيلية  التش ــة  للموازن  ٪

للموازنة االستثمارية.

ــد العام  ــي، أن القائ ــة اإلعالم األمن أعلنت خلي
ــى  ــوزراء مصطف ــس ال ــلحة رئي ــوات املس للق
الكاظمي أوعز بتعزيز قطعات الشرطة واجليش 
ــة ، إن رئيس  ــت اخللي ــة ديالى.وقال ــي محافظ ف
ــلحة  ــوزراء القائد العام للقوات املس مجلس ال

ــي الدفاع  ــز إلى وزارت ــى الكاظمي، يوع مصطف
ــى واجليش هناك  ــرطة ديال والداخلية بتعزيز ش
ــه تنفيذاً  ــتقرار.وأضافت، أن ــن واالس ــز األم تعزي
ــي، وصول  ــوزاري لألمن الوطن ــررات اجمللس ال ملق
ــار األمن الوطني مع وفد أمني رفيع إلى  مستش
ــي، وقد  ــة املوقف األمن ــى ملتابع ــة ديال محافظ

ــتركة ووكيل  ــب العمليات املش ــد نائ ضم الوف
ــر  ــتخبارات ومدي ــؤون االس ــة لش وزارة الداخلي
ــؤولني امنيني  ــكرية ومس ــتخبارات العس االس
آخرين.وأشارت إلى أنه جرى زيارة ناحية أبي صيدا 
ــاك وللوقوف  ــى األوضاع األمنية هن لإلطالع عل

عن كثب على سير العمل األمني فيها.
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ــركات الهاتف النقال في العراق باباً من ابواب     باتت ش
الفساد املالي واالداري وهي برغم ماجتنيه من ارباح مالية 
ــة للدولة  ــتحقات املالي ــدد املس ــة اال انها ال تس فاحش
ــيرها او فك طالسمها  ــباب ال ميكن  تفس العراقية ألس
ــة التي تقول ان هناك من  ــون الى مفتاح احلقيق اال بالرك
يغطي ويطمطم لهذه الشركات وفق مبدأ «ففتي ففتي» 
ــيركم لوجود ديون مستحقة بذمة هذه  واال ما هو تفس
ــركات وصلت اقيامها بحدود (١٠٠ ) مليار دينار وهو  الش
مبلغ كبير ال سيما ونحن نعيش االن على وقع ازمة مالية 
ــة النزاهة بفتح  ــردد عندما نطالب هيئ ــرة .. وال نت خطي
ــكوتها الغريب عن  ــاالت لس ــة االعالم والتص ملف هيئ
عدم املطالبة بالديون املستحقة بذمة شركات الهاتف 
ــة على رخصها ثانيا دون االخذ بنظر  النقال اوال واملوافق
ــا االجنرار ملصالح نفعية  ــار املصلحة الوطنية وامن االعتب
ــاالت رابعة  ــركة اتص ــدم ادخال ش ــا ع ــب .. وثالث فحس
ــة املقدمة من  ــوب ورابعا ان اخلدم ــة في نفس يعق لغاي
ــا الى دول مجاورة لنا واالمر  ــركات سيئة قياس هذه الش
ــال ان العراق  ــات مرتفعة حتى ليق ــم ان اجور اخلدم امله
البلد االغلى في العالم بالنسبة خلدمات الهاتف النقال 
ــركات  ــكوت على خروقات هذه الش وبالنتيجة فان الس
ومجاملتها يستدعي وقفة جادة ومحاسبة صارمة وان 
ــجاع الذي اتخذته محكمة استئناف الكرخ  القرار الش
ــركات  ــال جتديد رخص ش ــوص ابط ــد بخص ــس االح ام
ــب بعد ان وصل  ــي في الوقت املناس ــف النقال يات الهات
ــركات الى التمادي وان عقودها تشوبها  احلال بهذه الش
الشوائب وهي ملوثة بالفساد .. ونتمنى ان تكون اخلطوة 
الثانية واملكملة لهذا القرار وهي فتح ملف هيئة االعالم 
واالتصاالت بوصفها حلقة حتتاج الى معاجلة ومحاسبة 
ليتم وضع النقاط على احلروف ولكي تتساقط كل اوراق 
ــم ولكن هؤالء  ــا البعض عوراته ــتتر به التوت التي يس
ــر وان الباطل لن  ــوا ان حبل الكذب قصي ــوا او تناس نس
ــاطعة .. او عندما  ــي الصمود امام احلقيقة الس يقوى ف
ــا ظنها البعض  ــة لتقتلع اكواخ ــاح العاصف تهب الري

قالعاً يحتمون بها الى االبد.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

كتب اِّـحرر السياسي

ــتقل  ــس النواب املس ــو مجل ــن عض اعل
ــس االحد  ــوداني ام ــياع الس ــد ش محم
ــي الدعوى ضد  ــول القضاء العراق عن قب
ــركات الهاتف النقال ورفض التجديد  ش
ــدة على  ــي تغري ــوداني ف ــا وقال الس له
ــل االجتماعي «  ــع التواص صفحته مبوق
ــال قولته  ــاء العراقي ق ــر « ان القض تويت
ــعب مؤكدا  ــرا للش ــد منتص ــس االح ام
استقالليته ومهنيته عندما قرر القاضي 
ــول الدعوى ورفض قرار التجديد. وعلى  قب
ــة االتصاالت  ت جلن ــدَّ ــد ذي صلة ع صعي
ــرار إبطال جتديد  ــة، امس األحد، ق النيابي
ــال إجنازاً  ــف النق ــركات الهات ــص ش رخ
ــي محاربة  ــعب العراقي ف حقيقياً للش
ــن اللجنة، عالء  ــب ع ــاد.وقال النائ الفس
ــتئناف  ــرار محكمة اس ــي ، إن «ق الربيع
ــركات  الكرخ بإبطال قرار جتديد رخص ش
ــاً  ــازاً حقيقي ــد اجن ــال يع ــف النق الهات
ــعب العراقي في محاربة الفساد». للش

ــي  ــرة ف ــاالً كبي ــاك آم ــاف، أن «»هن وأض
ــداً أن «عقود  ــذا امللف»، مؤك تصحيح ه
ــاد  ــابتها حاالت فس ــف النقال ش الهات
كبيرة». واظهرت وثائق صادرة من محكمة 
بداءة الكرخ التابعة الى رئاسة محكمة 
ان  ــة  االحتادي ــرخ  الك ــداد  بغ ــتئناف  اس
املدعي هو محمد شياع صبار السوداني 

ــاعدي  ــه احملامي محمد مجيد الس وكيل
ــب املدعي /  ــث الى جان ــخص الثال والش
رئيس مجلس النواب اضافة الى وظيفته 
ــم رئيس مجلس  ــا املدعى عليهم فه ام
ــس اجلهاز  ــة لوظيفته ورئي ــوزراء اضاف ال
ــالم واالتصاالت   ــذي في هيئة االع التنفي

ــركة  اضافة لوظيفته واملدير املفوض لش
ــركة  (اثير) لالتصاالت واملدير املفوض لش
ــر املفوض  ــاالت واملدي ــيل لالتص اسياس
ــركة كوروك تيلكوم لالتصاالت. وفي  لش
الشأن ذاته قال احملرر السياسي في جريدة 
(البينة اجلديدة) ان الشعب قد انتصر الول 

ــراق املال  مرة في معركته العادلة على س
العام وسانديهم من املسؤولني وان (١٠٠) 
ــتقل محمد  ــب املس ــادة النائ ــب بقي نائ
ــوداني والنائب عالء الربيعي  ــياع الس ش
ــاعدي قد  ــد الس ــد مجي ــي محم واحملام
ــاءل احملرر  ــجاعة للباطل وتس تصدوا بش

السياسي أين ينام  ويشخر بقية النواب 
الـ(٢٢٩) نائباً؟ فتحية لكل الذين ينتخون 
ــعبهم ويتصدون لقضاياه املصيرية.  لش
وفي شأن آخر دعت جلنة النزاهة النيابية، 
ــل دوره الرقابي،  مجلس النواب إلى تفعي
ــراً للدور  ــاً كبي ــك اخفاق ــة ان هنال مبين
ــة باجلانب  ــواب مقارن ــي جمللس الن الرقاب
ــريعي.وقالت عضو اللجنة النائبة  التش
ــك اخفاقاً كبيراً  عالية نصيف، إن «هنال
ــة  ــواب مقارن ــس الن ــي جملل ــدور الرقاب لل
ــريعي».وأضافت أن «اجمللس  باجلانب التش
في احلكومة السابقة كانت لديه عشرة 
استجوابات، من دون استجواب ألي وزير»، 
ــة احلالية هناك  ــه «في احلكوم مبينةً أن
ــتجواب من قبلنا لوزير  ــتجوابان، اس اس
التعليم العالي، واستجواب وقعت عليه 
ــن جانبها دعت  ــر املالية».م اللجنة لوزي
ــان في  ــوق اإلنس ــا حلق ــة العلي املفوضي
العراق، عائالت شهداء وجرحى تظاهرات 
ــكاوى  ــات وش ــدمي بالغ ــى تق ــرين إل تش
ــاكات التي  ــا لتوثيق االنته لدى مكاتبه
ــرين.وقال  ــت خالل احتجاجات تش حصل
ــراوي  ، ان  ــل الغ ــة، فاض ــو املفوضي عض
«التحقيقات في احداث تشرين لم تعلن 
ــرة طويلة على بدء  ــد االن رغم مرور فت حل
ــكلة من قبل  ــان التحقيقية واملش اللج

احلكومة».
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 * عبد الوهاب جبار
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استقبل السيد عمار احلكيم 
رئيس حتالف عراقيون مبكتبه 
في بغداد امس االول السبت ، 
جمعا من النخب السياسية 
ــة واالعالمية وتناول  واالكادميي
معهم الهم الوطني مبختلف 
ــماحته في  ــه، وقال س عناوين
هذا احملفل الكبير الذي حضر 
ــكل مكوناته  ــراق ب ــه الع في

ــه بأهمية ودور النخب  واطياف
ــب وترتيب  ــد املطال ــي حتدي ف
ــول  احلل ــدمي  وتق ــات  االولوي
ــني  ــوازن ب ــدأ الت ــاعة مب واش
ــا ايجابي  ــلبي وم ــو س ــا ه م
دور  ــا  له ــب  النخ ان  ــا  مبين
ــا ان تنتزعه  ــر لكن عليه كبي
ــط  ــخيص والضغ ــي التش ف
ــول. باحلل ــذ  باألخ ــة  واملطالب
ــني ان االنتخابات  ــماحته ب س

ــة  غاي ــت  وليس ــيلة  وس
ــون  ــد ان تك ــا والب ــد ذاته بح

قادرة  وفق معادلة  االنتخابات 
ــن  ــراق م ــرج الع ــى ان تخ عل
وظروفه  ــية  السياس ــه  ازمات
االستثنائية داعيا الى تكييف 
الواقع لتأتي االنتخابات بهذه 
ان  ــة  اهمي ــدا  مؤك ــج،  النتائ
تسهم االنتخابات في حتديث 
ــي في العراق  النظام السياس
واهمية التحديث البايومتري.

تتمة ص «٣»
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بغداد /

ــهد البدء  ــد، أن العام املقبل سيش ــاالت، امس األح ــت وزارة االتص أعلن
ــواي فاي، إلى  ــت من خالل ال ــة جتهيز االنترن ــول من طريقة خدم بالتح
ــيوفر ٥-٧  ــروع س ــعيرة كيبل ضوئي لكل منزل، مبيناً أن املش إيصال ش
ــتان.وقال  ــتثناء إقليم كردس ــات العراقية باس ــني خط في احملافظ مالي
ــدي، إن  ــم األس ــرة االتصاالت واملعلوماتية في الوزارة باس ــر عام دائ مدي
ــهد حتوالً مهماً في خدمة االنترنت في العراق، حيث  العام املقبل سيش
ــز االنترنت من خالل  ــة خدمة جتهي ــروع بالتحول من طريق ــيتم الش س
ــواي فاي) الى طريقة خدمة  (ال
جتهيز خدمة االنترنت بايصال 
ــعيرة الكيبل الضوئي إلى  ش
ــدي في  كل منزل.وأضاف األس
حديث صحفي أن هذا املشروع 
ــن ٥-٧ ماليني خط  ــيوفر م س
ــع محافظات العراق  في جمي

باستثناء اقليم كردستان.

بغداد /

بغداد /

بغداد /



2محليات

بغداد / البينة اجلديدة 
ــركة العامة  ــام الش ـــف مدير ع كش
للسمنت العراقية إحدى شركات وزارة 
ــدس : علـي  ــادن املهن ــة واملع الصناع
ــركة  ــادي : عن متكن الش ــح هـ صالـ
العاملية لصناعة األسمنت املستثمرة 
ـــة من حتقيق  ــمنـت كبيس ملعمل س
ــادة اعمار  ــب إجناز متقدمة في إع نس
ــد تعرضه للتدمير  ــل املعمل بع وتأهي
ــات داعش  ــبب عصاب ــب بس والتخري
ــروع  ــى ان مش ــيراً إل ــة ، مش االرهابي
استثمار هذا املعمل من أولى التجارب 
في الشركة ومنوذج لالستثمار الناجح 
من حيث اإللتزام بتنفيذ فقرات العقد 
ــتثماري وفق املدد الزمنية احملددة  االس
ــهم بتطوير واقع املعمل وزيادة  ما أس
ــمنت العادي  وتنويع إنتاجيته من الس
البورتالندي والسمنت املقـاوم . وأفـاد 

ــيـن  ياس  : ــدس  املهن ــل  املعم ــر  مدي
ــيـن : في تصريح للمكتب  نافـع ياس
ــركة  ــأن الش ــوزارة ب ــي ال ــي ف اإلعالم
املستثمرة باشرت بتأهيل املعمل في 
ــع األول من عام ٢٠١٨ والذي  نهاية الرب
كان متضرراً بنسبة أكثر من ٧٠٪ بعد 
توقيع ملحق عقد االستثمار وإستالم 
ــة لرفع  ــت بتنفيذ حمل ــل وقام املعم
ــام وتأهيل كافة  ــاض وإزالة األلغ اإلنق
ــدات للخطني اإلنتاجيني  املكائن واملع
والتي شملت طواحني املواد وطواحني 
ــمنت واألفران واملرسبات وبنايات  الس
ــة املركزية وخزانات  السيطرة والورش
الوقود ومباني اإلدارة والتعبئة وجميع 
مرافق املعمل األخرى إضافة إلى جتهيز 
ــئ  ــدات جديدة من مناش مكائن ومع
ــا محطة توليد  ــة مختلفة منه أوربي
ــة وأجهزة  ــة الكهربائي ــع الطاق وتوزي

ــة  املاني ــة  حديث ــة  مختبري ــص  فح
ــن التعبئة  ــأ ومكائ ــة املنش وانكليزي
اجلديدة بعدد ( ٤ ) مكائن والتي تعمل 
أوتوماتيكياً بتقنية متطورة وألول مرة 
ــمنت ، مفصحاً عن  ــي معامل األس ف

ــن مراحل وفقرات التأهيل  إجناز ٨٨٪ م
ــة بلغت ( ٨٠٪  ــق طاقات إنتاجي وحتقي
إلـى ٩٠٪ ) من الطاقة التصميمية ما 
ــنوياً لكل  يعادل ( ٨٠٠ ) ألـف طـن / س
ــيراً إلى إنتاج أكثر من ( ١٠٠  خط ، مش

) ألف طن شهرياً من السمنت العادي 
ــاوم وفق  ــمنت املق ــدي والس البورتالن
املواصفة العراقية رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ 
واملطابقة للمواصفة األوربية وبنوعية 
ــالدة فائقة مبا  ــودة عالية وقوة وص وج
ــي محافظة  ــوق ف يغطي حاجة الس
األنبار إضافة إلى طرحه في العاصمة 
بغداد واحملافظات األخـرى .وأكـد مدير 
ــتثمرة  ــركة املس ــعي الش املعمل س
ــي نهاية  ــل ف ــال التأهي ــال أعم إلكم
ــة لتعزيز  ــي مع وضع خط ــام احلال الع
ــدات حديثة مهمة جديدة  املعمل مبع
ــة  ــة التصميمي ــى الطاق ــول إل للوص
ــى بعض  ــت ال ــي ذات الوق ــيراً ف ، مش
ــن أبرزها قلة  معوقات العمل والتي م
ــود  ــة حصة النفط األس ــدم كفاي وع
ــب  ــة للمعمل والتي التتناس اخملصص
ــداً  ــة املعمل ، مناش ــع حجم وطاق م

ــات املعنية بتوفير  ــط واجله وزارة النف
ــالزم وزيادة احلصة  ــم احلكومي ال الدع
ــان دميومة حركة العمل واإلنتاج  لضم
ــس الوقت  ــاً بنف ــل ، مثمن ــي املعم ف
ــات القوات األمنية في  جهود وتضحي
ــاهمة  ــة لتأمني املعمل واملس املنطق
ــائل  ــام وتقدمي كل وس ــي إزالة األلغ ف
ــة ، مؤكداً ان  ــناد الالزم ــم واإلس الدع
ــتثمرة قامت بتشغيل  ــركة املس الش
ــاء محافظتي  ــخص من أبن ( ٣٠٠ ) ش
ــل كامل  ــا تتحم ــداد وانه ــار وبغ األنب
ــي املعمل  ــتحقات موظف رواتب ومس
ــجيعية  ــز التش ــم احلواف ــع منحه م
ــرات  ــق فق ــي تطبي ــة ف ــا ماضي وانه
العقد االستثماري والنهوض باملعمل 
ــة غير املشروعة لبعض  رغم املنافس
ــاص ومحاوالتها  ــاع اخل معامل القط

لإلضرار بسمعة املنتـج.
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بغداد / البينة الجديدة 
ــن وصول  ــارة ع ــت وزارة التج اعلن
ــكر)  ــت الطعام و الس ــي ( زي مادت
ــركة  الش ــروع  وف ــازن  مخ ــى  ال
ــواد الغذائية  ــارة  امل ــة لتج العام
ــز  ــات وجتهي ــداد و احملافظ ــي بغ ف
ــواد الغذائية لغرض  ــوكالء امل ها ل
توزيعها للمواطنني ضمن مفردات 
البطاقة التموينية .اكد ذلك مدير 
ــم  ــركة املهندس قاس ــام الش ع
ــركته  حمود منصور واضاف  ان ش
ــع (وزارة الصناعة  ــدأ م ابرمت عق
ــة  العام ــركة  /الش ــادن  واملع
ــراء مادة  للصناعات الغذائية) لش
ــج احمللي .   ــن املنت ــت الطعام م زي

ــر جتهيز  ــبب تاخ ــيرا « بان س  مش
ــهر السابقة  املواد الغذائية لالش
ــي  ــص املال ــة التخصي ــود لقل يع

ــي العالم  ــة ف ــة االقتصادي واالزم
ــبب  عموما والعراق خصوصا بس
ــا ان املواد   ــا .مبين ــة كورون جائح

ــكل كامل  ــا بش توفيره ــيتم  س
ــص املالي و  ــر التخصي ــال توفي ح
ــي من ضمن  ــج احمللي وه من املنت
ــوزارة  ال اتخذت  ــي  الت ــراءات  االج
ــيا توجهات احلكومة لدعم  متاش
ــج الوطني  .    ومن جانب اخر   املنت
ــركة  اجللسة   تراس مدير عام الش
ــس االدارة ومت  ــر)  جملل (احلادية عش
ــم  اه ــة  ــة مناقش اجللس ــالل  خ
ــا اجمللس  ــي اتخذته ــرارات الت الق
 ) ــة  واملتمثل ــا  عليه ــت  للتصوي
ــتيراد  ــتثمارية , اس بالفرص االس
ــة , تاجير  ــويق املواد الغذائي وتس
اخملازن ) وغيرها من املواضيع املهمة 

املطروحة بجـــدول االعمال  .

السماوة / البينة اجلديدة
العامة  ــن  الرافدي ــركة  ــل ش تواص
ــكيالت  ــدود احدى تش لتنفيذ الس
ــروع  ــن  مش ــا ضم ــوزارة اعماله ال
ــز التعزيز  ــاء محطة ضخ تعزي انش
ــي محافظة  ــط الرميثة ف على ش
ــل اعمال صب  ــى حيث تتواص املثن
ــار  ــاء يس ــة الكهرب ــدة لغرف االعم
ــة  غرف ــدة  اعم ــليح  وتس ــة  احملط
الصيانة واعمال التكسية احلجرية 
ــتمرار اعمال البناء  والترابية مع اس
ــياق ذاته  تواصل املالكات  .وفي الس

ــية في شعبة ري  الفنية والهندس
ــة املوارد  ــب التابعة ملديري ــي غري اب
ــال  ــا العم ــداد متابعته ــة بغ املائي
ــع  القاط  / ــن  ضم ــرات  التطهي
ــملت العمود الرئيسي  الشرقي ش
ــاة AE-٠٠ (ابتداءً من  ــع القن للقاط
ــات القصب  ــام) من نب ــب الع املص
ــة و فتح  ــبات الطيني ــة الترس وازال
ــايفونات  الس ــي  ف ــات  االختناق
التابعة للقناة واجناز اعمال تطهير 
مبزلي DT-٠٠ و DT-١٤ضمن اخلطة 

اخلاصة بالتطهيرات .

انقرة / وكاالت / البينة الجديدة
ــن  ــرة واملهجري ــرة الهج ــت وزي التق
ــرو بعدد  ــق جاب ــان فائ ــيدة  إيف الس
ــة في مقر   ــاء اجلالية العراقي من أبن
ــة  بالعاصم ــة  العراقي ــفارة  الس
التركية أنقرة وممثلني عن اجلالية من 
ــتمعت  بعض الواليات التركية واس
ــاكلهم ووعدت بإيجاد  ــى أبرز مش ال
ــا، وذلك بحضور  احللول املمكنة له
رئيس جلنة العمل والهجرة النيابية 
ــت  ونقل  . ــي  الدهلك ــد  رع ــيد  الس
ــاء حتيات  ــتهل اللق ــرة في مس الوزي
ــى  ــيد مصطف الس ــوزراء  ال ــس  رئي
ــة  ــة العراقي ــى اجلالي ــي ال الكاظم
ــدة اهتمامه  ــوم تركيا، مؤك في عم
ــوء  اللج ــي  طالب ــا  قضاي ــة  مبتابع
ــا ورغبته مبعرفة  والنازحني في تركي
ــكاليات التي  كافة التحديات واإلش
ــعي حللها  الس ــا بهدف  يواجهونه
ــيدة الوزيرة :» ان الوزارة  .وأكدت الس
ــن املكاتب  ــالق العديد م ــدد إط بص
التابعة لها في دول الشرق األوسط 
ــات للجاليات  ــدمي اخلدم ــا لتق وأورب

ــوزارة  ال ان   ــت  وتابع  ،  » ــة  العراقي
ــة القادمة الى  ــتتوجه في املرحل س
دول اجلوار تلبيةً ملناشدات العراقيني 
ــيكون لنا  ــا، وس ــي تركي ــة ف وخاص
ــاً في إزالة املعوقات  دوراً كبيراً وجدي
التي يواجهونها، وذلك بالتعاون مع 
بقية الوزارات واجلهات ذات العالقة، 
وسنقدم كل ما نستطيع تقدميه من 
ــن عراقي داخل  ــات لكل مواط خدم
وخارج العراق «. وحتدث عدد من أبناء 
ــاكل  ــة العراقية عن أبرز املش اجلالي
التي يعانون منها، ومن بينها نقص 
ــبب  ــمية بس ــكات الرس املستمس
ــزوح او  ــا اثناء الن ــا او ضياعه تلفه
ــات داعش،  ــرقتها من قبل عصاب س
ــن مت  ــال الذي ــول االطف ــدم حص وع
اجنابهم وفق عقد زواج غير مسجل 
باحملكمة على هوية االحوال املدنية، 
ومشكلة رفض القنصلية العراقية 
في اسطنبول جتديد جوازات السفر 
للعراقيني املسجلني لدى املنظمات 
التابعة لألمم املتحدة كطالبي جلوء « 
ــح مكاتب إلصدار  ، مطالبني بـ « فت

ــرة وغازي  ــي أنق ــفر ف ــوازات الس ج
عنتاب وقيصري، ليتجنب العراقيون 
عناء السفر عدة مرات الى القنصلية 
ــطنبول، وإنصاف  ــي اس ــودة ف املوج
ــا  ــي تركي ــن ف ــني املتواجدي العراقي
وشمولهم باملنح التي يتم توزيعها 

ــردات البطاقة  ــم عن مف وتعويضه
ــتلموها منذ  التموينية التي لم يس
عدة سنوات «.كما طالب بعض أبناء 
اجلالية العراقية  احلكومة العراقية 
بـ « اعادة املفصولني من اخلدمة الى 
ــن تركيا  ــم بعد عودتهم م وظائفه

الى العراق، وإنهاء سيطرة املتنفذين 
املوجودة  واملمتلكات  العقارات  على 
ــني  لعراقي ــدة  والعائ ــراق  الع ــي  ف
ــن في تركيا، إعادة العقارات  موجودي
ــن جهتها أكدت  ــى أصحابها «.م ال
ــتعمل  ــا « س ــرة أنه ــيدة الوزي الس
ــاكل  على حل ما ميكن حله من مش
ــة بالتعاون مع بقية  اجلالية العراقي
 » ــة  العالق ذات  ــات  واجله ــوزارات  ال
ــتحدثنا  اس  «: ــول  بالق ــة  مضيف  ،
ــة  ــا ملتابع ــة العلي ــة الوطني اللجن
ــيتم  س ــي  الت ــارج  باخل ــني  العراقي
تفعيلها خالل األيام القليلة املقبلة، 
ــبة  ــتضع اللجنة احللول املناس وس
ــني املتواجدين في  ــاكل العراقي ملش
ــارج «. من جانبه وعد رئيس جلنة  اخل
العمل والهجرة النيابية السيد رعد 
الدهلكي بحل مشاكل أبناء اجلالية 
ــه، وخصوصا  ضمن اختصاص جلنت
ــبكة احلماية  فيما يتعلق برواتب ش
ــف صرفها  توق ــي  الت ــة  االجتماعي
ــمولني بها من املقيمني  لبعض املش

بتركيا .
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النجف االشرف / البينة اجلديدة

ــاع املدني في النجف  ــت مديرية الدف أقام
األشرف يوم اخلميس املاضي مترينآ تعبويآ 
ــري /فرع  ــة للنقل الب ــركة العام في الش
ــل  ــكيالت وزارة النق ــدى تش ــة اح الكوف
بحضور مدير عام الشركة السيد مرتضى 
ــاع املدني  ــر الدف ــحماني ومدي ــرمي الش ك
العقيد رشيد ثابت وعددآ من مدراء اقسام 
الشركة. وجمع غفير من منسوبي الفرع.  
واستعرض رجال الدفاع املدني عبر الياتهم 
ومعداتهم البشرية قدرتهم الكبيرة على 
ــة اي خطر تتعرض له دوائر الدولة.   مواجه
ــحماني:على الدور الكبير  ــا أكد الش فيم
الذي تقوم به فرق الدفاع املدني وبسالتهم 

في مواجهة الطوارئ... مشيرآ الى إن هذه 
الفعالية تهدف الى تعزيز الوعي والوقوف 
ــة الهادفة  ــات احلديث على افضل املمارس
ــكات واحلفاظ  ــة االرواح واملمتل الى حماي
ــادل اخلبرات  ــه وتب ــالمة العام ــى الس عل
ــوبي الدفاع املدني في  ــني املديرية ومنس ب
ــركة. وعبر العقيد عن شكرة لالدارة  الش
ــذا التعاون  ــى ه ــركة عل ــا في الش العلي
واتاحة كل السبل الجناح  املمارسة. وعلى 
صعيد متصل تفقد الشحماني ادارة فرع 
ــرح مفصل عن  ــتمع الى ش ــة واس الكوف
ــات التي تعتري  ــرع واملعوق الية عمل الف
طريقهم.. ووجه بقدمي كل الدعم من اجل 

جناح العمل..
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بغداد / البينة اجلديدة
أكدت وزارة الزراعة ومن خالل دائرة البستنة انه قد مت وبتوجيه من 
ــرمي اخلفاجي إعادة تأهيل  ــيد وزير الزراعة املهندس محمد ك الس
ــا ضمن نطاق  ــة كركوك وادخاله ــة احلويجة في محافظ محط
ــلة الغذائية. وبينت الوزارة قيام  العمل لتكون رافدا مضافا للس
ــتنة ومن خالل جلان مشتركة مبتابعة االعمال املنجزة  دائرة البس
ــعة  ــاحة الواس ــي احملطة كونها من احملطات املهمة  وذات املس ف
ــي تصل الى (٥٠٠) دومن.واوضحت الوزارة أنه قد مت تأهيل احملطة  الت
ــل العصابات  ــاء اجتياحها من قب ــت للتدمير اثن ــد أن  تعرض بع
ــتركة  ــث مت إعادتها  للعمل بجهود مش ــة ( داعش) حي االجرامي
ــة من خالل اقرار  ــة واحملافظة ومديرية الزراع ــن قبل وزارة الزراع م
ــادة البنى التحتية  ــيرة إلى اع ــج الوطني للفاكهة. مش البرنام
ــاء قاعة لنصب معصرة للزيتون مخصصة  لبنانية احملطة وانش
ــي برنامج احملافظة في العام القادم واعادة الظلل الكونكريتية  ف
ــاتني القائمة من  ــتيكية اضافة الى تاهيل البس والبيوت البالس
ــة انه قد مت  ــاب والفاكهة النفضية. الفت ــون واالعن ــجار الزيت اش
ــتلة زيتون و(١٠٠) الف اخرى ستنجز  اكثار اكثر من (١٠٠) الف ش
ــتالت املطعمة من  ــب االف الش ــي بجان ــام احلال ــي نهاية الع ف
ــتالت الرمان والتني والعنب  ــمش واخلوخ وانتاج االالف من ش املش
ــالها  ومن االصناف املرغوبة. كما مت البدء بجني ثمار الزيتون وارس
ــرة النتاج زيت الزيتون فضال عن  الى معصرة نينوى التابعة للدائ
ــون (١٠٠) دومن بعد جتريفه من  ــتان زيت ــه باعادة تاهيل بس التوجي

قبل االرهاب .

بغداد / البينة اجلديدة
ــفى غازي احلريري للجراحات التخصصية  أجرى مدير مستش
ــود جولة تفقدية داخل  ــة الطب الدكتور ليث علي محم مبدين
ــه اليومية  ــن جوالت ــفى ضم ــام املستش ــاريات واقس استش
املعتادة وذلك لالطالع على سير العمل، من جانب آخر أستمع 
ــل اوعز بصورة  ــه الكوادر باملقاب ــاكل التي تواج إلى اهم املش
ــرة بتذليل هذه العقبات امامهم، مشدداً على االهتمام  مباش
ــات الطبية  ــني بتقدمي افضل اخلدم ــر للمرضى واملراجع الكبي
والعالجية ، فيما قدم د.ليث شكره  لكوادر العمل واملنتسبني 
ــرمي، مؤكداً  ــة املراجع الك ــة في خدم ــم املبذول ــة جلهوده كاف
ــزام بتعليمات وزارة الصحة في إجراءات الوقاية ضد  على االلت

فايروس كورونا.

بغداد / البينة الجديدة
ــم اإللكتروني في  ــوب والتعلي ــج احلاس ــعبة مناه ــت ش أقام
ــة  ــوزارة التربية ، ورش ــة ل ــج التابع ــة للمناه ــة العام املديري
ــراوح أعمارهم بني (٨ و١٣) عاماً  ــة ألبناء كوادرها ممن تت تعليمي
ــة والذكاء االصطناعي وأهمية  ، حول «اآلثار واحلضارة العراقي
احلاسوب» ، وذلك بالتعاون مع مبادرة  coding for kids.وأوضح  
ــة أقيمت في  ــدرهُ املكتب اإلعالمي ان ، الورش ــان الذي أص البي
ــتضافة الطفل املوهوب  ــينما العراق vip باس ــول بغداد / س م
ليث رافد ، وقد تضمنت محاور أهمها «االثار واحلضارة العراقية 
ــاً الى ان الدورة  ــوب» ، الفت ــذكاء االصطناعي وأهمية احلاس وال
ستُعقد أسبوعياً بغية نشر ثقافة احلاسوب وتعليم البرمجة 
ــمل  ــيتم تعميمها لتش ــذا وفي حال جناح هذا التجربة س ، ه

بقية ابناء الكوادر في مديريات التربية في انحاء العراق .

البينة اجلديدة / علي شريف 
بتوجيه من وزارة الزراعة قامت 
دائرة وقاية املزروعات وبالتعاون 
ــم الوقاية في مديرية  مع قس
ــل باجراء  ــة محافظة باب زراع
ــارب احلقلية  العديد من التج
ــز  وتراكي ــواع  ان ــتخدام  باس
ــدات  املبي ــن  م ــة  مختلف
احلشرية و(النيماتودا) في عدد 
ــاتني التني.وقال رئيس  من بس
ــة  ــي مديري ــة ف ــم الوقاي قس
ــي  ــدس عل ــل املهن ــة باب زراع
ــني:  ان الهدف  ــف احلس يوس
ــراء هذه التجارب والتي  من اج

ــن الفنني  ــارك فيها عدد م ش
في دائرة وقاية املزروعات وعدد 
من منتسبي القسم من اجل 
ــة افضل  ــدى فاعلي معرفة م
ــدات وافضل تراكيز  انواع املبي
ــات  االف ــة  ــي مكافح ف ــا  له
القشرية  وخصوصا احلشرات 
التي تصيب التني اضافة الى( 
النيماتودا ) التي تصيب اجلذور 
مبينا ان هذه التجارب قد متت 
في عدد من البساتني التابعة 
ــذي يضم  وال ــاء الكفل  لقض
مساحات واسعة من بساتني 

التني.
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البينة الجديدة / سرمد العبيدي
إعادت وزارة النقل/ الهياة العامة 
ــد الزلزالي  ــواء اجلوية والرص لالن
ــة اخلالص  ــم وتأهيل محط ترمي
ــة ديالى  ــي محافظ ــة ف االنوائي
ــة اإلعمار  ــمولها بحمل ــد ش بع
املنفذة من قبل االدارة العامة في 
ــام الهيأة  ــأة . و قال مدير ع الهي
ــي صاحب  ــة املهندس عل العام
ــى توجيهات  ــي :بناءً عل البهادل
ــني  وزير النقل الكابنت ناصر حس
ــادة تأهيل  ــرورة اع ــبلي بض الش
ــي الهيأة لذلك  املرافق املهمة ف
ــى  ــة عل العام ــأة  الهي ــت  اقدم
ــي  ــات ف ــن األولوي ــا ضم وضعه
جدول الترميمات املنفذ من قبل 
ــي الهيأة و مت  ــة الترميمات ف جلن
تأهيلها بإمكانات الهيأة الذاتية 
ــكل الالئق بعد  ــا بالش واظهاره
ــدم ترميمها  ــة ع ــاة  نتيج معان

منذ فترة طويلة بسبب األوضاع 
ــد احملطة  ــة، وتع ــة واملالي االمني
ــة ديالى  ــن محافظ ــة ضم مهم
ــبب تغطيتها ملناطق شمال  بس
ــا  تزويده ــه مت  ان ــاً  .مبين ــداد  بغ
ــور الفنية  ــا من االم باحتياجاته
ــات  البيان ــل  عم ــي  ف ــة  الداخل
ــاعية  الس الرصدات  ــجيل  وتس
وغيرها من الرصدات ، التي ترسل 
الى قسم التنبؤ اجلوي في مطار 
ــر ان االدارة  ــي .  يذك ــداد الدول بغ
ــتمر  العامة في مركز الهيأة مس
ــة  أولوي ــة  متابع ــي  ف ــل  بالعم
ــتحقة  واملس املتضررة  ــات  احملط
التأهيل، فضالً عن التنسيق مع 
ــة في احملافظات  احلكومات احمللي
ــاء وتأهيل احملطات  ــادة  بن في إع
ــد  الرص ــات  ومحط ــة  االنوائي
انحاء   ــي  ف ــدة  املتواج ــي  الزلزال

البالد كافة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة الدكتور عادل  ــؤون االجتماعي ــتجـاب وزير العمل والش  اس
رضت حالتها  ــدة مواطنة ارملة عُ ــكل فوري ملناش الركابي بش
ــاً من الباحثني  ــل االجتماعي موجهاً فريق ــر مواقع التواص عب
ــى احتياجاتها.وتبني لفريق  ــني بزيارتها واالطالع عل االجتماعي
ــكرية كاظم فرج  ــه الزيارة ان املواطنة ش ــني بعد اجرائ الباحث
ــوائيات وتعاني  ــكن في العش ارملة ولديها اربعة معاقني وتس
ــمول  ــام الفريق بإكمال اجراءات ش ــظف العيش.وق الفقر وش
ــمول ابنائها  املواطنة براتب احلماية االجتماعية، فضالً عن ش

براتب املعني املتفرغ.
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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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ــة برملان إقليم كردستان ريواز فائق، امس األحد،  أعلنت رئيس
ــم مع ممثلي  ــات الثالث في اإلقلي ــل اجتماع الرئاس عن تاجي
وقادة األحزاب الكردية.وقالت فائق خالل مؤمتر صحفي عقدته 
بحضور نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني إنه 
ــات الثالث في اإلقليم مع رؤساء  ”تقرر تاجيل اجتماع الرئاس
ــواب االحتادي والوزراء الكرد في  الكتل الكردية في مجلس الن
احلكومة االحتادية“.وأضافت أنه ”تاجيل االجتماع جاء لتوفير 
ــراف فيه،  ــاركة جميع االط ــاع ومش ــب لالجتم ــة انس ارضي
ــة االوضاع الراهنة في اقليم كردستان وتداعيات اقرار  ملناقش
ــل مجلس النواب“.واوضحت  ــون متويل العجز املالي من قب قان
ــات الثالث رحبت مبقترح املكتب السياسي لالحتاد  أن“ الرئاس
ــاركة  ــاع لتقوية وحدة الصف ومش ــي بتاجيل االجتم الوطن
ــع في االجتماع“.في وقت بدأ قبل قليل اجتماعا اختصر  اوس
ــة اإلقليم واحلكومة والبرملان في  على الرئاسات الثالث، رئاس
أربيل، للخروج مبوقف موحد إزاء تصويت البرملان االحتادي على 

قانون متويل العجز املالي.

ــي،  الوطن ــج  النه ــة  ــت كتل   قدم
ــة مالحظات  ــد، مجموع امس األح
ــة االحتادية.وقال  ــون احملكم على قان
ــار طعمة، نقدم  ــس الكتلة، عم رئي
ــى قانون  ــات عل ــة مالحظ مجموع
احملكمة االحتادية:ـأوال  من املعلوم ان 
ت على   املادة الثانية من الدستور نصّ
ــريعات  مع ثوابت  عدم تعارض التش
اإلسالم ورسمت آلية رقابية تضمن 
عدم مخالفة ثوابت اإلسالم حينما 
ــراء الفقه  ــى عضوية خب ــت عل نص
ــن احملكمة  ــن تكوي ــالمي ضم اإلس
ــن  ــد ان يتضم ــك الب ــة ، لذل االحتادي
ــص على  ــون مادة تن ــروع القان مش
ــي احملكمة  ــراء الفقه ف عضوية خب
ــم وهي  ــدد صالحيته ــة وحت االحتادي
انحصار احلكم مبطابقة القوانني او 
عدم مطابقتها لثوابت اإلسالم بقرار 
ــراء الفقه  ــاء من خب ــة األعض أغلبي
ــالمي“.ثانيًا  اشتراط مصادقة  اإلس
البرملان على أعضاء احملكمة االحتادية 
بعد ترشيحهم من اجلهات املعنية ، 
للمبررات اآلتية ١- يشترط الدستور  
ــني الدرجات اخلاصة و الوزراء  في تعي
ــاء  اعض ــض  وبع ــم   يناظره ــن  وم
ــتها  ورئاس ــة  القضائي ــات  الهيئ
مصادقة  البرملان , و اعضاء احملكمة 
ــة ينطبق عليهم هذا احلكم  االحتادي
بالداللة املطابقية او بقياس االولوية، 
ــة صالحيات واختصاصات  وان أهمي
ــا صفة  ــح قراراته ــع من ــة م احملكم
ــلطات كافة و حتصينها  االلزام للس
ــد  يؤك ــاش  النق و  ــراض  االعت ــن  م

ــى  عل ــان  البرمل ــة  ملصادق ــة  احلاج
ــارة  ــدم إش ــا .٢-  ع ــني اعضائه تعي
ــتور التي تضمنت  املادة ٦١ من الدس
ــى موافقته  ــان - ال ــات البرمل صالحي
ــة   االحتادي ــة  احملكم ــاء  اعض ــى  عل
ــذه الصالحية منه  ــلب ه اليعني س
وامنا اشترط  الدستور تشريع  قانون 
ــي تكوين احملكمة  بثلثي أعضائه  ف
ــة اختيار أعضائها ،  االحتادية وطريق
وهو مايختلف عن نصاب  التصويت 
ــل البرملان على رئيس وأعضاء  من قب
ــي املواقع في  محكمة التمييز وباق
ــورة في  ــة املذك ــلطة القضائي الس
املادة (٦١)  من الدستور .لذا لم يذكر 
اختصاص البرملان هذا في تلك املادة 
ــون احملكمة االحتادية  وأحاله الى قان
ــة البرملان على  ــكازا على مصادق ارت
ــتوى  ــت مبس ــة ليس ــع قضائي مواق

ــة.٣- إذا كان يصح  ــة االحتادي احملكم
البرملان  ــة  ــى صالحي ــراض عل االعت
ــاء احملكمة  ــى أعض ــت عل بالتصوي
االحتادية بعدم النص عليها في املادة 
٦١ من الدستور فنفس اإلشكال يرد 
ــل مجلس  ــيحهم من قب على ترش
ــتور على  ــص الدس ــاء الذي ن القض
ترشيحه ملواقع السلطة القضائية 
ــيحه  ترش ــر   يذك ان  دون  ــرى  األخ
ــة ، ولكن  ــة االحتادي ــاء احملكم ألعض
ــان على  ــت البرمل ــالك وعلة تصوي م
ــلطة القضائية  ــع الس ــة مواق بقي
ــى أعضاء  ــالك التصويت عل متاثل م
ــري عليه.٤-   ــة االحتادية فيس احملكم
ــة بقرارها  ــة االحتادي ــير احملكم تفس
ــخ  ٢٠١٥٤٢٨ - ( ان  ( ٤٤ ٢٠١٥) بتاري
ــد للمحكمة  ــريع القانون اجلدي تش
ــني على  بالثلث ــت  التصوي ــب  يتطل

مواد القانون كما يتطلب التصويت 
( ككل  ــون  القان ــى  عل ــني  بالثلث

ــان  ــة  البرمل ــه  صالحي ــد بإطالق يؤي
ــة  ــاء احملكم ــى أعض ــة عل باملصادق
االحتادية الن آلية ترشيحهم وحتديد 
ــم  ــة تعيينه ــم و طريق مواصفاته
ــن  ــون وم ــواد القان ــني مل ــي مضام ه
ــرار التكوين  ــوم ان صالحية إق املعل
ــكل واإلطار واملضمون  ــمل الش تش
ــوى.٥- طبيعة النظام البرملاني  واحملت
ــى  عل ــان  البرمل ــة  ــي مصادق تقتض
ــلطات العليا  مع مراعاة  مواقع الس
ــات القطاعية  ــن اجله ــيح م الترش
ــك املواقع ، ومما  واخملتصة لعناوين تل
يؤيد ذلك ان الدول الدميقراطية التي 
ــيا تشترط أيضا  تعتمد نظاما رئاس
ــاء احملكمة مصادقة  في تعيني أعض

السلطة التشريعية.

اربيل /
   

  حمل عضو مجلس النواب، منصور البعيجي، امس األحد، 
حكومة اقليم كردستان مسؤولية تعطيل رواتب موظفيها، 
ــة ال دخل لها بتعطيلها.وقال  فيما أكد أن احلكومة االحتادي
ــي من تتحمل  ــتان ه ــة اقليم كردس ــي، ، ان حكوم البعيج
مسؤولية تعطيل رواتب موظفيها بسبب عدم التزامها بأي 
ــليم النفط واملنافذ  ــع احلكومة االحتادية لتس اتفاق يبرم م
ــابقة.وأضاف، انه من غير املمكن  احلدودية طيلة الفترة الس
ــلم الرواتب حلكومة كردستان وهي التسلم  واملعقول ان نس
ــوة باحملافظات التي تشلم كافة  النفط وااليرادت االخرى اس
ــواء كان النفط او االيرادات االخرى  ايرادتها خلزينة الدولة س
ــتان ان  من اجلمارك وغيرها.وتابع على موظفي اقليم كردس
يعرفو جيدا ان سبب تاخير استالم رواتبهم هي حكومتهم 
ــليم النفط واملنافذ  التي تعطل هذا االمر من خالل عدم تس
ــة املركز خصوصا  ــرى الى حكوم ــرادات اللخ ــة واالي احلدودي
ــذ ايرادات الكمارك  ــة االقليم تصدر النفط وتاخ وان حكوم
ــوال.وأردف بالقول نحن  ــم اين تذهب هذه االم واملطار والنعل
ــب ملوظفي اقليم  ــتالم الروات ــبب عدم اس ــم كثيرا بس نتأل
ــون ضروف اقتصادية صعبه  ــتان وهم يعانون ويعيش كردس
ــع احلكومة  ــاي اتفاق م ــي التلتزم ب ــبب حكومتهم الت بس
االحتادية.وختم بالقول بالتالي على شعبنا باقليم كردستان 
ان يدرك هذه احلقيقة التي بسببها تتاخر رواتبهم وعليهم 
ــل االذعان  ــم من اج ــم باالقلي ــى حكومته ــو عل ان يضغط
للحكومة االحتادية من خالل تسليم النفط وكافة االيرادات 
ــتلمون مستحقاتهم من  االخرى حتى تتحقق العدالة ويس

الرواتب وغيرها اسوة باحملافظات االخرى.

ــيمنس األملانية،  ــركة س   بحث األمني العام جمللس الوزراء، حميد الغزي، امس األحد، مع ش
خطوات حتسني الشبكة الكهربائية. وذكر املكتب االعالمي لألمني العام جمللس الوزراء ، أن 
الغزي، بحث مع وفد شركة سيمنس األملانية، خطوات حتسني وتطوير الشبكة الكهربائية، 
ــود املوقعة مع  ــن احملافظات، ودميومة العق ــركة في عدد م ــاريع التي تنفذها الش عبر املش
ــة الغازية في محافظة  ــاء احملط ــة العراقية، فضالً عن مراحل اإلجناز اخلاصة بإنش احلكوم
ــا قبل حلول فصل الصيف  ــة تبلغ (١٣٠٠) ميغا واط، وضرورة إجنازه ــط، بطاقة إنتاجي واس
ــركة على وضع دراسة فنية خاصة بعملية نقل  املقبل.وأكد الغزي، على ضرورة تركيز الش
وتوزيع الطاقة الكهربائية، كونها املشكلة األساسية لقطاع الكهرباء في العراق، إضافة 
ــة احلديثة، وتوزيع  ــب املواصفات الفني ــى جتهيز وزارة الكهرباء بالعدادات الذكية، بحس إل
ــاء احملطات، على وفق التعداد السكاني في مناطق الغربية واجلنوبية  ــركة بإنش جهد الش

والشمالية، كي تغطي حاجة العراق الفعلية والتوجه نحو االكتفاء الذاتي.

بغداد /

بغداد /
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ــس  ــي، ام ــن الوطن ــاز األم ــن جه اعل
ــة  ــة نائم ــك خلي ــن تفكي ــد، ع االح
مؤلفة من خمسة عشر ارهابياً خالل 

ــي نينوى. وقال اجلهاز  عملية امنية ف
ــتخبارية،  ــى معلومات اس ــاءً عل ، بن
ــة نوعية؛  ــة ميدانية، وبعملي ومتابع
ــن الوطني  ــاز األم ــت مفارز جه متكن

ــن تفكيك  ــوى م ــة نين ــي محافظ ف
ــن  ــة م ــة مؤلف ــة نائم ــة إرهابي خلي
ــاً متوزعني في  ــر ارهابي ــة عش خمس
ــة بعد  ــن احملافظ ــة م ــاء مختلف احي

ــض عليهم  ــة حتركاتهم والقب مراقب
ــة. وتابع اجلهاز،  ــق مذكرات قضائي وف
ــاً واعترفوا  ــم اصولي ــن اقواله مت تدوي
ــن هجمات تعرضية  بالتخطيط لش

ــتقرار األمني  ــة االس ــة لزعزع متفرق
ــرى احالتهم  ــات الوجود، وقد ج والثب
الى اجلهات القانونية اخملتصة التخاذ 

اإلجراءات الالزمة بحقهم.
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نينوى /

ــا األمانة العامة  ــلة اللقاءات التي جتريه ــتكماالً لسلس اس
ــة  ــة وتنفيذ مخرجات جلس ــة مبتابع ــوزراء، واخلاص جمللس ال
ــتثنائية التي عقدت في محافظة ذي قار  مجلس الوزراء االس
ــتمرة لتوجيهات  ــهر املاضي، وبناءً على التوجيهات املس الش
رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي. عقد األمني 
ــزي، اجتماعاً  ــد نعيم الغ ــيد حمي ــام جمللس الوزراء، الس الع
ــركات املنفذة  ضم اجلهات القطاعية احلكومية، بحضور الش
ــتعرض األمني  ــي محافظة ذي قار.واس ــاريع املتلكئة ف للمش
ــن جدول األعمال،  ــاريع املدرجة ضم العام جمللس الوزراء، املش
ــاريع، موجهاً  ــي تنفيذ املش ــباب التلكؤ ف ــوف على أس والوق
بضرورة تذليل العقبات بني الوزارات والشركات املنفذة، وحتديد 
توقيتات زمنية غير قابلة للتمديد إلكمال املشاريع، من بينها 
(٤١) مدرسة منوذجية خالل ثالثة أشهر.كما وجه الوزارات ذات 
ــهيالت أمام  ــار، بتقدمي كافة التس ــة، ومحافظة ذي ق العالق
الشركات، ومعاجلة املشكالت الفنية واإلدارية واملالية، لغرض 
ــن متابعة بقية  ــي للمحافظة، فضالً ع ــني الواقع اخلدم حتس
املشاريع املدرجة في بقية احملافظات، وإلزام الشركات لاللتزام 
ــملت املشاريع التي متت مناقشتها،  ببنود العقود املبرمة.وش
ــور الوكيل الفني لوزارة التربية، ومعاون محافظ ذي قار،  بحض
ــن العامني في الوزارات ذات العالقة وأصحاب  فضالً عن املديري
ــكنية  ــات الس ــدارس واجملمع ــاء امل ــذة، إنش ــركات املنف الش

ومشاريع البنى التحتية.

  
ــات والقرارات  ــة، التزامها التام بالتعليم ــدت وزارة التربي    اك
ــوزارة انها ملتزمة  ــة العليا.وقالت ال ــادرة عن خلية االزم الص
بالتعليمات والقرارات الصادرة عن خلية االزمة العليا للصحة 
والسالمة ، فيما يخص دوام التالميذ والطلبة للعام الدراسي 
٢٠٢٠ -٢٠٢١ ، والتي تنص ان يكون دوام التالميذ والطلبة يوما 
ــيكون التعليم  ــبوع س واحدا في املدارس، واما بقية أيام األس
ــرار يُطبق على  ــذا الق ــوزارة ان ه ــن (بُعد).وأضافت ال ــا ع فيه
املدارس احلكومية واألهلية في جميع احملافظات، على العكس 

ما يُشاع في بعض الوكاالت ومواقع التواصل االجتماعي.
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  واضاف الغراوي، ان «عملية جبر الضرر للشهداء واجلرحى وعوائلهم 
ــكل  ــدمي اجلناة للعدالة وتعويض الضحايا بش ــي االنصاف بتق تقتض
ــتخدام العنف املفرط». وفي  ــبب اس كامل عما حلقهم من اضرار بس
ــون النيابية، عضو  ــة الصادق ــفت النائبة عن كتل ــأن احمللي كش الش
ــناوي، عن وجود مخطط  ــة والبيئة النيابية اكتفاء احلس جلنة الصح
لت رئيس  ــا حمّ ــني احملافظات، فيم ــعة خطيرة» ب ــل «نفايات مش لنق
ــؤولية الكاملة.وقالت احلسناوي ،  احلكومة مصطفى الكاظمي املس
ــض ممن يدعون اخلبرة يحاول اجتهادا طمس احلقائق العلمية  إن «البع
ــعة، مدعياً انها نفايات عادية وغير  ــي طريقة معاجلة النفايات املش ف
مؤذية، ويحاولون نقلها ليال الى بعض احملافظات ، ودون علم محافظي 
نتُم متيقنني  تلك احملافظات».وأضافت: «هنا نسأل هؤالء اخلبراء ، اذا كُ
ــة نقلها ليال  ــة فلماذا تتم محاول ــة وغير مؤذي ــن انها نفايات عادي م
ــرة واملعرفة ، طاملا  ــؤالء الذين يدعون اخلب ــري؟، علما ان ه ــكل س وبش
حتدثوا وصرحوا سابقا ان هذه النفايات خطرة جدا وطلبوا اعالن حالة 
ــذه التصريحات واالدعاءات  ــعاع وه الطوارئ في املناطق امللوثة باإلش
ــهر  ــدون االن نقلها خالل فترة ( ٦) أش ــة، وملاذا يري ــق وأدل ــة بوثائ موثق
ــأن الدولي وجه  ــك والريبة؟». وفي الش ــري يدعو الى الش ــكل س وبش
القائم بأعمال وزير الدفاع األميركي، كريستوفر ميللر، رسالته األولى 
ــس دونالد ترامب. ــن قبل الرئي ــة بعد تعيينه م ــوات األميركي إلى الق
ــد ترامب أعلن، االثنني املاضي،  ــر بالذكر أن الرئيس األميركي دونال جدي
ــبق، وتعيني كريستوفر ميللر وزيراً  ــابق مارك إس إقالة وزير الدفاع الس
بالوكالة.وكتب ميللر في مذكرة أرسلها إلى جميع العاملني في وزارة 
ــروب... إنهاء احلروب يتطلب التنازالت  الدفاع: «يجب أن تنتهي كل احل
ــا لدينا. حان وقت  ــدي. أعطيناها كل م ــراكة. لقد واجهنا التح والش
ــاة  العودة إلى املنزل اآلن... إلى جميع جنودنا، وبحارتنا، وطيارينا، ومش
ــني: واصلوا  ــاء، واملدني ــواحل، ومحترفي الفض ــر الس ــة، وخف البحري
ــاق جديدة». وفي التطورات  ــنأخذ أمتنا إلى آف التحلي باجلرأة.. معا س
ــعالن ابو اجلون عن حتالف  ــف النائب عدي ش ــية احمللية كش السياس
الفتح ، عن وجود حراك برملاني الستجواب عدد من الوزراء في حكومة 
ــتجواب  مصطفى الكاظمي متهيدا القالتهم دون ان يحدد موعد االس

او الوزراء الذين سيطالهم االستجواب.

تتمة ص «١»

تتمة 
ص «١»

ــة، امس  ــة النزاه ــت هيئ   أعلن
ــر القبض  ــن تنفيذ أم ــد، ع االح
ــقّ املدير العامِّ لتربية  الصادر بح
ــر صدر  ــةً أن األم بيّن ــوك، مُ كرك
استناداً إلى أحكام املادة (١٣٠٧) 
ــت  العقوبات.وقال ــون  قان ــن  م
ــات  ــرة التحقيق ــة ، إن دائ الهيئ
ــرض حديثها  ــة، ومبع ــي الهيئ ف
ــل تنفيذ أمر القبض  عن تفاصي
ــارت  ــاء، أش ــن القض ــادر ع الص
ــب  مكت ــالكات  م ــذ  تنفي ــى  إل
احملافظة،  ــي  ف ــة  الهيئ ــق  حتقي
ــراف جهات إنفاذ القانون،  وبإش
ــادر بحق املدير  ــر القبض الص أم
ــوك بتهمة  ــة كرك ــامّ لتربي الع
الرشوة.وتابعت الدائرة، بحسب 
ــان، أن موضوع التهمة متثل  البي
ــى أخذ مبالغ  ــدام املُتَّهم عل بإق

ماليَّةٍ مقابل منح أحد املناصب 
ــي املديريَّة،  ــم) ف ــؤول قس (مس
ــر  ــذ أم ــك متَّ تنفي ــر ذل ــى إث وعل
ــيرة  القضاء الصادر بحقه، مش
ــة  ــيق صحب ــم س ــى أن املته ال
ــة  املضبوط ــة  اجلرميَّ ــرزات  املُب
ــة  األوليَّ ــة  التحقيقيَّ واألوراق 

 ، تصّ ــق اخملُ ــي التحقي ــى قاض إل
ــه قضائياً، وقرَّر  إذ متَّ تدوين أقوال
ــبيله بكفالةٍ  القاضي إخالء س
ماليَّةٍ قدرُها عشرة ماليني دينار.

ــد أعلنت في  ــة ق ــت الهيئ وكان
الثاني والعشرين من متوز املاضي 
ــر قبضٍ بحقّ املدير  عن إصدار أم

ــة محافظة كركوك  العامِّ لتربي
ــعير فيها،  التس ــة  وأعضاء جلن
ــتناداً إلى أحكام املادَّة (٣٤٠)  اس
من قانون العقوبات، على خلفيَّة 
ــبهات هدرٍ في املال العامِّ في  ش
ــم  ــوع صيانة وترميم قس موض

التجهيزات في تربية احملافظة.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ــتالم  ــى اس ــني عل ــزام الناخب    وإل
ــات  عملي ــن  م ــد  للح ــة  البطاق
ــماحته اوضح  ــب والتزوير.س التالع
ــات القادمة فيها فرص  ان االنتخاب
ــى  ــوز بأعل ــاء والف ــيح االكف لترش
ــوى  الق ــل  داخ ــواء  س ــوات  االص
كان  وان  ــا  خارجه او  ــية  السياس
ــفة  ــه بالضد من فلس ــذا التوج ه
ــى  ــي عل ــي املبن ــام السياس النظ
السياسية  والقوى  الكتل  ــاس  اس
ــق اعلى متثيل  ــا جاء ذلك لتحقي امن
.وقال سماحته في معرض رده على 
ــعة  ــاركة الواس املداخالت ان املش
في االنتخابات حتقق التغيير وقادرة 
ــذرا من  ــة مح ــك املعادل ــى حتري عل
دعوات اشاعة االحباط وعدم القدرة 
ــاريع  ــر ألنها تتبع ملش ــى التغيي عل
ــع  تراج ــن  م ــتفيد  تس ــية  سياس
ــة، موضحا ان  ــاركة االنتخابي املش

ــح  االمن االنتخابي يعني متتع املرش
بإمكانية التعريف عن نفسه وعن 
ــتهداف او جتريح او  برنامجه دون اس
تخوين، مؤكدا اهمية الشفافية في 
ــدد على الرقابة  االنتخابات فيما ش

ــرف الفاحص للنظام  الدولية والط
ــة ثغراته فضالن  ــي ومعرف االنتخاب
عن اعالن النتائج بالسرعة املمكنة 
والقبول بالنتائج وبخالفه سنكون 
ــماحته أعرب  امام فوضى كبيرة.س

ــالت على  ــان التعدي ــن اعتقاده ب ع
ــات وإن كان البعض  قانون االنتخاب
ــتصعبا  منها جوهري تبدو أمرا مس
ــم احلاجة  ــت احلالي بحك في الوق
ــاليب القانونية في  الى اتباع األس

ــة االحتادية  ــل وغياب احملكم التعدي
ــا بالقانون وقال  ــي يطعن عنده الت
ــس النواب  ــل مجل ــماحته ان ح س
ــن بحكم  ــات ممك ــدا لالنتخاب متهي
ــوى فاعلة قادرة على حتقيق  وجود ق
االنتخابات  ــد  تري النيابية  األغلبية 
ــجيع  تش ــى  عل ــادرة  وق ــرة  املبك
ــق ذلك، مجددا رؤيته  نوابها لتحقي
ــات قبل  ــر للمكون ــف العاب للتحال
ــود ٢٧٠ حزب  ــادا وج ــات ع االنتخاب
ــج معادلة جناح بقدر ما  ويزيد ال ينت
العابر للمكونات  التحالف  يسهم 
ــاح وتنظيم  ــي خلق معادلة النج ف
العملية السياسية وايجاد معادلة 
املواالة واملعارضة.مبا يتعلق باملوقف 
ــماحته  من قضية الرواتب اعرب س
ــوى الكردية  ــر الق ــن رفضه كس ع
موضحا بقوله كان باإلمكان بتمرير 
القانون من دون االشارة الى النقطة 

ــتان متهيدا  املتعلقة بإقليم كردس
ــت اخر مع  ــم املوضوع في وق حلس
التأكيد على معادلة احلق والواجب 
ــى ان ادارة  ــيرا ال ــع، مش ــني اجلمي ب
املوارد املالية حق حصري للحكومة 
ان  ــة  جه ألي  ــن  ميك وال  ــة  االحتادي
ــب الدولة  ــك وتطال ــا متل ــزل م تخت
ــة وحقوق  ــة هيب ــى فللدول ــا تبق مب
وسطوة وصالحيات، كما ان منطق 
ــا  ــة مب ــة الدول ــتحواذ ومطالب االس
تبقى سيحول العراق الى كانتونات 
.مبا يتعلق باملطالبة بنظام انتخابي 
ــماحته ان العدالة في  عادل بني س
ــبية  االنظمة االنتخابية عدالة نس
ــي  االجتماع ــد  العق ان  ــا  موضح
وطروحات  ــات  مناقش ــى  ال يحتاج 
ــع  للجمي ــروع  ــو مش فه ــع  اجلمي
واحلكمة جزء منه وستدلوا بدلوها 

وتطرح وجهة نظرها.
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سرمد عبد اإلله يفوز برئاسة 
األوِّـبية العراقية

ــابق  الس ــر  املدي ــورداس،  ب ــر  خافيي ــف  كش
لبرشلونة، كواليس محاولة النادي الكتالوني 
إعادة نيمار دا سيلفا، جنم باريس سان جيرمان، 

إلى «كامب نو».
ــي تصريحات أبرزتها صحيفة  وقال بورداس، ف
«موندو ديبورتيفو» اإلسبانية: «غضب ميسي 
ــادًا في  ــلونة كان ج ــاده أن برش ــبب اعتق بس

ــادًا بالفعل..  ــادي كان ج ــتعادة نيمار؟ الن اس
ا التعاقد معه،  ــخصيًا وأردناه حقً ــافرت ش س
ا». وحاولنا بكل طريقة ممكنة، وكنا قريبني جدً
وأضاف: «سان جيرمان لم يقبل بأي شيء ألنه 
ــني من نيمار لدرجة  ــادٍ ال يريد البيع. كنا قريب ن

أنه أيقن بعودته إلى برشلونة، وأنا كذلك».
ــور املادية يبلغ  ــع: «كان هناك فرق في األم وتاب
ــون يورو، ووافق والد نيمار على دفع هذا  ٢٠ ملي

الرقم، لكن لم نصل التفاق، لكننا كنا قريبني 
ا». جدً

ا  ــزال محبطً ــي ال ي ــد أن ميس ــل: «أعتق وواص
ــار، إال أن هذا لم  ــبب اعتقاده في عودة نيم بس
يحدث، لكننا رأينا بالفعل ما صنعه الفيروس، 
ــوأ  ــنكون أس وما زلنا نعاني اقتصاديًا واآلن س
ــار، كان اجلزء  ــة نيم ــي صفق ».وأردف: «ف ــاالً ح
ــدودًا وال  ــع النادي ح ــا، حيث وض ــي مقلقً املال

ميكنك الذهاب أبعد من ذلك، كما اقترح بعض 
ــزء من رواتبهم حتى ننجح  الالعبني تأجيل ج

في إعادة الالعب البرازيلي».
واستطرد: «قضايا نيمار ضد برشلونة؟ ال يوجد 
ــد كان مخطئًا عندما أراد  ــوم مثل نيمار. لق جن
املغادرة، حاولنا إقناعه بالعودة، وبعد فترة جاء 
ــه يريد العودة،  ــلونة هو منزله وأن وقال إن برش

وكان سيتخلى عن الدعاوى القضائية».

ــبانيا تعادال قاتال  اقتنص منتخب إس
ــرا بنتيجة (١-١)،  ضد منتخب سويس
ــات  ــبت، في إطار منافس ــاء الس مس

بطولة دوري األمم األوروبية.
ــدف منتخب  ــر ه ــو فريلي ــجل رمي وس
ــا  ــة ٢٦، بينم الدقيق ــي  ــرا ف سويس
ــدف منتخب  ــجل جيرارد مورينو ه س

إسبانيا في الدقيقة ٨٩.
وبهذا التعادل يرفع منتخب سويسرا 
ــي املركز األخير  ــده إلى ٣ نقاط ف رصي
ــتوى األول،  باجملموعة الرابعة من املس
ــبانيا عند ٨  ــا يتجمد رصيد إس بينم
نقاط في املركز الثاني ويفقد الصدارة 

لصالح املنتخب األملاني.
الشوط األول 

ــد،  التهدي ــباني  اإلس ــب  املنتخ ــدأ  ب

ــديدة من فابيان رويز في الدقيقة  بتس
ــى مرمى احلارس  ــا مرت أعل ١٧، لكنه

سومر.
وتألق احلارس أوناي سيمون في التصدي 
لتسديدة من شاكيري العب منتخب 
ــى التمريرة من  ــذي تلق ــرا، وال سويس
ــتغل خطأ من  ــه إمبولو الذي اس زميل

فابيان رويز في الدقيقة ١٨.
ــدد أوريازابال كرة قوية من الطرف  وس
ــرا سومر  ــر، لكن حارس سويس األيس
كان في املوعد وتصدى لها ببراعة في 

الدقيقة ٢١.
ــب  ــب منتخ ــر الع ــو فريلي ــح رمي وجن
ــجيل الهدف األول  ــرا في تس سويس
ــة ٢٦، حيث تلقى  ــه في الدقيق لفريق
ــل  كرة عرضية من زميله إمبولو، وأرس
ــى ميني  ــة أقص ــارية قوي ــة يس تصويب

ــيمون. ووجه رودريجيز  احلارس أوناي س
العب سويسرا تصويبة صاروخية من 
ــي الدقيقة ٢٨،  ــرة ف ركلة حرة مباش
ــيمون وحولها  ــا احلارس س تصدى له

إلى ركنية.

ــط  ــل فابيان رويز العب خط وس وأرس
ــة قوية، في  ــديدة أرضي ــبانيا تس إس
ــومر  ــة ٣٧، جنح احلارس يان س الدقيق

في التصدي لها ببراعة.
وانتهى الشوط األول بتقدم سويسرا 

بهدف دون رد.
الشوط الثاني

ــدر  ــي، أه ــوط الثان ــة الش ــع بداي وم
املنتخب السويسري فرصة مضاعفة 
ــارس أوناي  ــث تقدم احل ــة، حي النتيج
ــكل غريب،  ــاه بش ــن مرم ــيمون ع س
ــيفيروفيتش  س ــس  هاري ــتغل  ليس
ــدد على املرمى لوال وجود  الفرصة وس
راموس الذي أنقذ الكرة من على اخلط 

في الدقيقة ٥٤.
ــة جزاء  ــم املباراة ركل ــب حك واحتس
ــة ٥٧،  ــي الدقيق ــبانيا ف ــب إس ملنتخ

ــة يد على رودريجيز  بسبب وجود ملس
ــة اجلزاء،  ــي منطق ــرا ف العب سويس
ــوس لتنفيذها  ــيرجيو رام ــرى س وانب
ــومر  ــدد على ميني احلارس س حيث س

الذي تصدى لها وحولها إلى ركنية.
وسيطر املنتخب اإلسباني على الكرة 
ــرا  ــر، لكن العبي سويس ــكل أكب بش
ــاحات  ــوا إلى اخللف لغلق املس تراجع
ــاظ على  ــوم الالروخا للحف ــام هج أم

التقدم في النتيجة.
ــاب ركلة  ــاراة احتس ــرر حكم املب  وق
ــباني  اإلس ــب  املنتخ ــح  لصال ــزاء  ج
ــل املدافع  ــة ٧٩، بعد تدخ ــي الدقيق ف
ــى موراتا، والذي مت  إلفيدي العنيف عل
طرده بالبطاقة احلمراء، وانبرى راموس 
ا حيث سددها  لتنفيذها وأهدرها أيضً

ا بني يدي احلارس سومر. ضعيفة جدً

ــني على ان  ــق جميع املعني يتف
للمنتخبات  ــة  الودي ــات  املباري
ــري في  ــي جت ــك الت ــيما تل الس
ــدة من  ــا دي“ واح ــام ”الفيف اي
ــة من  ــني املهم ــلحة املدرب اس
ــارات  املس ــح  تصحي ــل  اج
ــواء على  ــل س ــة األفض وتهيئ
ــتوى الفني أوالبدني  قبل  املس
املنافسات  الدخول في معترك 
ــو كلفه ذلك  ــمية حتى ل الرس
ــكيلة وما  ــاملة للتش اعادة ش
ــاء منتخبنا  ــي لق ــاهدناه ف ش
ــي  ــره االردن ــع نظي ــي م الوطن
ــتعدان الى مرحلة  واالثنان يس
احلسم في التصفيات املزدوجة 
للمونديال العاملي وكاس اسيا 
يثبت ما ذهبنا اليه في ان اسود 
ــل  ــى عم ــة ال ــن بحاج الرافدي
مضاعف من قبل كاتانتش قد 
ــماء وإضافة  ــمل حذف اس يش
ــر  ــد ان ظه ــرى بع ــماء اخ اس
ــف االداء املهاري  اإلجهاد وضع
ــي  وف ــني  الالعب ــن  م ــر  للكثي
ــوط امللعب حتى  مختلف خط
ــب االردني الذي كان  كاد املنتخ
دون مستواه املعهود ان يحسم 
ــارة  ــوال مه ل ــه  ــاء لصاحل اللق
ــدرب  ــرى امل ــى. وي ــارس املرم ح
ــش ان على الالعبني  هادي مطن

ــة وهي ان  ــة مهم ادراك حقيق
ــة وان كانت غير  املباريات الودي
ــيا لكن لها معياراً  مؤثرة نفس
ــي تصنيف  ــث تؤثر ف دولياً حي
ــا  ــة الفيف ــي قائم ــب ف املنتخ
اضافة الى معيارها البارومتري 
ــدرب اذ يقرأ من  ــاج امل في منه
خاللها مستويات الالعبني ومن 
يصلح او ال يصلح في التمثيل 
الرسمي.  من جهته قال املدرب 
ــا من  ــا يعنين ــر   م ــي مني قُص

ــت نتيجتها بل ما  املباراة ليس
ــج فنية  ــه من نتائ ــتؤول الي س
ــد تؤثر  ــتقبلية ق ــة  مس وبدني
ــن دون ان  ــي االداء اجلماعي م ف
ــالك التدريبي  ــاه امل ــت انتب تلف
خاصة وان الشوط الثاني منها 
ــوط االول   ــم يختلف عن الش ل
ــير الى غياب  فنيا وبدنيا مما يش
ــول وصعوبة تنظيم األوراق  احلل
ــرت مبعثرة منذ بداية  التي ظه
ــى نهايته ورغم اننا  اللقاء وحت

قد نعطي العذر لكاتانتش في 
كونه جمع املنتخب في يومني 
ــني  ــم يلتحق مبعيته اجملنس ول
ــت  يثب ان  ــه  علي كان  ــن  لك
ــي اللقاء وهو  ظهور بصماته ف
ــد قيادته  ــتقرى للواقع بع املس
ــن  م ــد  العدي ــي  ف ــب  للمنتخ
ــات ونعتقد ان ودية االْردن  املباري
ــذار لكنها  ــرس ان ــد تكون ج ق
ــون االنذار  ــن تك ــكل تاكيد ل ب
ــن  الرافدي ــود  اس الن  ــر  األحم

ــة  الطاول ــب  قل ــى  ــادرون عل ق
ــك زمام االمور خاصة وان  ومس
ــكرات  جميعهم خاضوا معس
ــي  ــدة ف ــات عدي ــداد ومباري اع
ــد املدرب  ــدوري احمللي  ويعتق ال
ــاد محمد ان رحلة املنتخب  عم
ــوداً البد من ان تبرز  تتطلب جه
ــات التجريبية  ــي املباري حتى ف
كي تعطي اطمئنانا للجماهير 
ــم املزيد كي  ــي تنتظر منه الت
ــل الى  ــة التاه ــف بطاق نخط

ــر  قط ــي  ف ــة  الدوح ــال  موندي
ــن  ــان ونح ــي الياب ــيا ف وامم اس
ــن  ــة م ــني ان األغلبي ــى يق عل
ــرورين باداء  ــني  غير مس املتابع
ــم  ــة االْردن لكنه ــة ودي ونتيج
ــن  ــون م ــت واثق ــي ذات الوق ف
ــاظ على  ــدرات العبينا باحلف ق
ــدارة والذهاب بعيدا  مركز الص
ــي  ــم ف ــات وامله ــي التصفي ف
ــتفاد  ــي  ان كاتانتش قد اس رأي
ــخص األخطاء  ــاراة وش من املب
ــكلها  بش ــا  معاجلته ــرض  لغ
ان  ــى  وال ــي  اجلماع او  ــردي  الف
ــاء منتخبنا مع  يحني موعد لق
نظيره الكمبودي سيكون لكل 
ــدرب  ــع امل ــث ويض ــادث حدي ح
ــض  ــالوي بع ــد ع ــل محم خلي
ــتنبطة من اللقاء  النقاط املس
ــاب اجلانب  ــل االبرز فيها غي لع
ــكل كبير  ــاري الذي اثر بش امله
ــب اجلماعي  ــاء اللع ــي اختف ف
ــني خطوط  ــف الترابط ب وضع
ــات  ــى غابت ملس ــب حت املنتخ
املدرب في اللقاء وان ودية االْردن 
ــت فنيا فقط وامنا  مهمة ليس
ــة  ــني بحاج ــا الن الالعب معنوي
ــوز  ــوة الف ــاس بنش ــى احس ال
ــب ميول االعالم الرياضي  وكس
ــة املنتخبات في  ــل مواجه قب

التصفيات .

ــا الطاولة على  ــب منتخب أملاني قل
رأس ضيفه األوكراني بتحويل تأخره 
ــوز  (٣-١)، ، في خامس  بهدف إلى ف
ــوالت دور مجموعات بطولة دوري  ج

األمم األوروبية.
ــجلها  ــداف املنتخب األملاني س أه
ــاني وتيمو فيرنر «ثنائية»  ليروي س
ــق ٢٣، ٣٣ و٦٤، فيما أحرز  في الدقائ
ــدف أوكرانيا  ــوك ه ــان يارميتش روم

الوحيد في الدقيقة ١١.
ــافت  ــذا االنتصار، اعتلى املانش به
ــة بالوصول  ــدارة اجملموعة الرابع ص
ــتقرت أوكرانيا  للنقطة ٩، فيما اس
ــة بتوقفها عند ٦  في املرتبة الثالث

نقاط.
ــدف  ــة ه ــكا فرص ــدر جوريتس وأه
ــتهل املباراة بعدما  محقق في مس
ــل  ــس داخ ــن ماك ــرة م ــه ك وصلت
ــل الكرة  ــزاء، لكنه قاب منطقة اجل

بتسديدة أعلى املرمى.

ــة، تفاجأ  ــة حقيقي ــن أول فرص  وم
ــن الضيوف  ــدف مبكر م ــان به األمل
ــوك، الذي تهيأت  عن طريق يارميتش
ــل منطقة اجلزاء،  ــرة أمامه داخ الك
ــديدة صاروخية، اكتفى  ليطلق تس

نوير بالنظر إليها داخل الشباك.
وشن املنتخب األملاني هجمة مرتدة 
سريعة عن طريق جوريتسكا، قبل 
ــاني، الذي انطلق  مترير الكرة إلى س
ــة زاحفة  ــدد أرضي ــا قبل أن يس به
إلى داخل الشباك، معادالً النتيجة 

ألصحاب األرض.
ــدري بياتوف مرماه  ــذ احلارس أن وأنق
ــا تصدى  ــق بعدم ــدف محق ــن ه م
لتسديدة صاروخية من جوريتسكا، 

حولها إلى ركنية.
ــع الهدايا  ــكا توزي وواصل جوريتس
ــتلم الكرة  ــه بعدما اس على زمالئ
ــة  منطق ــل  داخ ــة  رائع ــة  بطريق
ــلها عرضية إلى  اجلزاء، قبل أن يرس
ــية  فيرنر، الذي وجهها بضربة رأس
ــدف التقدم  ــباك، محرزًا ه إلى الش

للمانشافت، لينتهي الشوط األول 
.(٢-١)

وكاد زينتشينكو أن يصطاد شباك 
نوير بتسديدة أرضية زاحفة، غيرت 
مسارها بعد اصطدامها بقدم أحد 
ــل أن ترتطم في  مدافعي أملانيا، قب

القائم وتتحول إلى ركنية.
وطالب العبو أملانيا باحتساب ركلة 
جزاء بعد ارتطام كرة سددها فيرنر 
بيد أحد العبي أوكرانيا، لكن احلكم 

أشار الستمرار اللعب.
ــو  ــرة نح ــان بالك ــدم جوندوج وتق
ــزاء أوكرانيا قبل التمرير  منطقة ج
ــدوره عرضية  ــل ب جلينتر، الذي أرس
ــة  إلى فيرنر، ليضعها األخير بلمس
ا  ــرة إلى داخل الشباك، موقعً مباش
ــه والثالث  ــي ل ــدف الثان ــى اله عل

ألصحاب األرض.
وعاند احلظ الضيوف مجددًا بعدما 
حال القائم األيسر دون وصول الكرة 
ــديدة رائعة من  ــد تس ــباك بع للش

مارلوس.

p¸bñ€a@âÎÜ€@ÚÓ„br€a@Ú€Ï¶a@Ü«Ïfl@Â«@—íÿ€a
حددت جلنة كرة الصاالت يوم األربعاء املقبل 
موعدا النطالق منافسات اجلولة الثانية من 
ــوة اجلوية  ــة. ويحل الق ــدوري املمتاز للعب ال
ــة  ــتقبل بلدي ــهربان، ويس ــى ش ــا عل ضيف
ــاز اجلنوب  ــد غ ــة نادي اجلنوب، ويش الناصري
الرحال الى العاصمة بغداد ملالقاة الشرطة، 
ــط، ويضيف  ويلتقي أوروك مع مصافي الوس
أمانة بغداد امليناء البصري، ويواجه مصافي 
ــن قاعة العدل  ــمال، وحتتض اجلنوب غاز الش
ــرقية واحلشد مع  مواجهتي اجلنسية والش
ــش اختبارا  ــيخوض اجلي ــط، وس نفط الوس

ــط البصرة.  ــام نف ــارج قواعده أم ــا خ صعب
وكانت مباريات اجلولة األولى قد أسفرت عن 
ــوب باربعة  ــوة اجلوية على نادي اجلن فوز الق
ــاز اجلنوب  ــارة غ ــداف مقابل اثنني، وخس اه
ــب  ــة، وتغل ــس النتيج ــهربان بنف ــام ش أم
الشرطة على امليناء بخمسة أهداف مقابل 
 “١-١” ــي  االيجاب ــادل  التع ــم  ــني، وحس اثن
ــداد واجليش  ــرقية وأمانة بغ مواجهتي الش
ــط فوزا  ومصافي اجلنوب، وحقق نفط الوس
ــداف مقابل هدف  ــبعة اه عريضا قوامه س

للجنسية،

NO.3530.MON.16.NOV .2020العدد (٣٥٣٠) االثنين ١٦ / ١١ / ٢٠٢٠ 

 وكاالت / 

 وكاالت / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

نبض الشارع

كاظم الطائي

ــواة مالعب  ــتديرة وه ــاق مس ــا عش ــق جميع نتف
ــا ولودة باملواهب  ــون وجمهور ونقاد ان كرتن ومعني
ــار  ــا ال تعرف اجلدب واالنحس ــى امتداد تاريخه عل
ــاطعة  ــماء س ولها في كل حقبة وجيل وعقد اس
قدمت اوراق اعتمادها بنجاح معتمدة على مهارات 

قل نظيرها وحققت التميز بارقى طريقة .
ــي العراق في  ــميا ف ــع بداية انطالق اللعبة رس وم
ــام ١٩٤٨ عبر انبثاق اول احتاد يعنى بكرتنا دخل  الع
ــام مثيالته في البالد  ــة ام منتخبنا صراع املنافس
العربية ووجد حوارا متبادال ارسته اللقاءات الودية 
ــة واخلارجية بينها  ــاحات احمللي في العديد من الس
ــاركات الدولية  مصر صاحبة اليد الطولى في املش
ــي ايطاليا عام  ــا ف ــرات اوله ــال ٣ م ــوغ املوندي وبل
ــخة ١٩٩٠ واالخيرة قبل  ــادت لها في نس ١٩٣٤ وع
ــارب الغنية  ــر والفر والتج ــيا . الك عامني في روس
ــاحات  ــي محيطها العربي انتقل الى س لكرتنا ف
اسيا واوروبا واميركا اجلنوبية مع اندية ومنتخبات 
ــالفية  ــة ويوغس ــة واملاني ــة وصيني ــة وايراني تركي
ــجيعه  ــا انذاك على تش ــاد جمهورن ــا واعت وغيره
ــعب واملوانئ  ــافة والش ــب الكش ــا في مالع فرقن
ــهر االندية مثل  ــض احملافظات وهي تالعب اش وبع
ــيكي وريد ستار وسيسكا وداربي  دوكال براغ التش

كاونتي وابسويج وفالمنغو البرازيلي .
ــام عطا  ــل صوالت عمو بابا وهش ــرة لن تغف الذاك
وناصر جكو وقاسم محمود وجمولي وجبار رشك 
ــماعيل  ــاب وكوركيس اس ــوري ذي ــه ون ــن بل وحس
ــص عزيز وعلي كاظم واحمد صبحي ومجبل  ودكل
ــوزي ومحمد ثامر  ــم وحامد ف ــوس وعبد كاظ فرط
ــتار خلف ونور  ــبيب وس ــودي وكاظم ش ورعد حم
ــادي احمد  ــن وه ــم وعل وفالح حس ــري وكاظ صب
وحسن فرحان واحمد راضي وحبيب جعفر ويونس 
ــد وعباس  ــال محمد وعماد محم ــود وهوار م محم
ــرات من  ــمير كاظم ورزاق فرحان والعش عبيد  وس
ــاء وتركوا بصمات  في  امثالهم قدموا اجزل العط

تاريخ اللعبة .
في السنوات االخيرة اصبح الظفر مبواهب جديدة 
ــداء قميص الفريق  ــادرة على التمثيل الدولي وارت ق
ــبب  ــن باب التمني الصعب بس ــي م االول او االوملب
ــي اليوم اال ما  ــاب الكثير من املقومات عن العب غي
ــر باعجابهم بتلك  ــا اعاد املتابعون النظ ندر وطامل
املوهبة بعد مدة نتيجة تراجع املستويات وضعف 
ــة كثيرة تقف مع  ــدد االصابات ولنا امثل االداء وتع
هذا الرأي فهل حاضر ضرغام ومهاوي وامين ومحمد 
ــوكان وهمام والبقية  ــم وصفاء وحصني وش قاس

تناسب بداياتهم القوية اين اخللل ياترى ؟.

مهارات األمس
ÊÖâ˛a@ÚÌÖÎ@ø@ÒÜÌb™@Òıaä”

أِّـانيا تعتلي الصدارة بقلب الطاولة على أوكرانيا

ــي أجريت موخرا  ــة األوملبية العراقية الت ــفرت انتخابات اللجن أس
ــب رئيس اللجنة.  ــرمد عبد اإلله مبنص ــي أحد الفنادق عن فوز س ف
ــة العمومية من  ــات بحضور ٣٦ عضوا من الهيئ ــت االنتخاب وأقيم
ــن.  وحصل  ــن احلضور فالح حس ــث تخلف ع ــل ٣٧ عضوا حي أص
ــب النائب األول إياد  ــه على ١٩ صوتا فيما فاز مبنص ــرمد عبد اإلل س
ــد ١٨ صوتا فيما فاز  ــالم عواد نائبا ثانيا برصي ــف بـ ١٩ صوتا وس جن
ــا.  وفيما  ــث برصيد ٢١ صوت ــب النائب الثال ــاح الكناني مبنص صب
ــذي ففاز هردة رؤوف ٢٠ صوتا  ــص انتخاب أعضاء املكتب التنفي يخ
ــادل عيدان ٢٠ صوتا ومصطفى جبار ٢٠  ــي تكليف ٣١ صوتا وع وعل
ــاوى كل  ــز ١٩ صوتا وأحمد حنون ٢٠ صوتا، وتس ــا وجميل عزي صوت
ــار إلى أن  ــن خالد كبيان وصبيح مراد ولكل منهما ١٧ صوتا.  يش م
ــرفة على االنتخابات استبعدت رئيس احتاد املصارعة  اللجنة املش
ــبب ملفه القضائي ورفض  ــعالن عبد الكاظم من الترشيح بس ش

طعن الالعبة رند سعد بسبب تناولها املنشطات بوقت سابق.

مورينو ينقذ راموس بتعادل قاتل إلسبانيا ضد سويسرا

مدير برشلونة السابق: ميسي أُحبط بسبب نيمار
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البينــة   / وكاالت   / طهــران 
الجديدة

 تعتزم إيران الدخول في مرحلة 
الصارمة  اإلغالقات  جديدة من 
آلجل غير مسمى عبر البالد في 
محاولة للسيطرة على الزيادة 
ــي اإلصابات اجلديدة  الكبيرة ف
ــذي يواصل  ــروس كورونا ال بفي
ــيه أمام معاناة احلكومة  تفش
ــه. مواجهت ــي  ف ــة  اإليراني

ــرا في فرض  ــرت إيران كثي وتأخ
ــر صرامة ملواجهة  إجراءات أكث
ــار الوباء، بعد أن  ــرعة انتش س
ــت الضغوط  ــت مجبرة حت كان
ــتئناف  اس ــى  عل ــة  األميركي
ــدارك  ــة لت ــطة التجاري األنش
ــم  رغ ــادي،  االقتص ــار  االنهي
ــؤولني بالقطاع  ــرات املس حتذي
ــع اإلغالق األول  الصحي بأن رف
ــع  وض ــو  نح ــد  البل ــيدفع  س
ــدث بالفعل. ــوأ، وهو ما ح أس

ــن  الرئيس اإليراني حس ــال  وق
روحاني في خطاب متلفز امس 
ــبت، «هذه اإلغالقات  االول الس
ــذ  ــز التنفي ــل حي ــوف تدخ س
ــاري  ــي اجل ــرين ثان ــي ٢١ تش ف

ــاذ األرواح». ــي ضرورية إلنق وه
ــاف روحاني أن القيود على  وأض
ــتمر  ــوف تس احلياة العامة س
ــدد اإلصابات  حتى ينخفض ع
والوفيات  ــروس  بالفي ــدة  اجلدي
ــع «يجب  ــه .وتاب ــة عن الناجم
ــخاص احلقيقة  أن يتقبل األش

ــوف  ــكلة س املرة أن هذه املش
ــرة طويلة وأننا  تظل معنا لفت
ــع  م ــاة  للحي ــر  نضط ــوف  س
ــوب فيه خالل  ــف غير مرغ ضي
بأنه  روحاني  الفترة».وأفاد  تلك 
ــن تفاصيل  ــالن ع ــيتم اإلع س
القيود اجلديدة من جانب فريق 

ــة اإليراني اخلاص بفيروس  األزم
ــرين ثاني،  ــا قبل ٢١ تش كورون
مشيرا إلى أن اإلغالق سيشمل 
التي  ــة  االقتصادي ــات  القطاع
ــوف تتضرر وما إذا كان حظر  س
أيضا  ــرض  يف ــوف  التجوال س
ــه قبل املوعد  ــيتم اإلعالم ب س

ــس اإليراني  ــد الرئي املذكور.وأك
ــا  حالي ــروس  الفي ــار  انتش أن 
ــي، حيث زاد  يختلف عن املاض
اإليرانيني  ــني  ب انتقاله  ــدل  مع
ــاف، منتقدا عدم التزام  ٩ أضع
ــة  ــراءات الوقاي ــني بإج املواطن
ــدا جتمعات  ــرض، منتق ــن امل م
ــر مرخص لها حدثت  دينية غي
قبل أسبوعني في أحد مالعب 
ــي تعد بؤرة  ــهد الت مدينة مش
ــي رضا  ــن عل ــدوره أعل للوباء.ب
ــر  وزي ــاعد  مس ــد  أك ــي  رئيس
الصحة اإليراني عن بلوغ وضع 
الوباء في إيران «الدرجة احلمراء 
ــذارات»،  اإلن ــتويات  مس ــن  م
ــلطات إلى  ــاه الس ــدا اجت مؤك
ــورة  اخلط ذات  ــدن  امل ــالق  إغ
ــجل ارتفاعا  العالية والتي تس
ــا. ــات كورون ــي إصاب ــرا ف كبي

ــم املقر  ــاف املتحدث باس وأض
ــا أن  ــة كورون ــي ملكافح الوطن
نحو ١٥٠ بلدة ومدينة مصنفة 
ــتوى  ــون البرتقالي أو املس بالل
ــة  حصيل ــت  الثاني.ووصل
ــة  ــمية اإليراني ــات الرس الوفي
ــا إلى أكثر  ــراء اجلائحة حالي ج

من ٤٠ ألفا بينما عدد اإلصابات 
ــروس كورونا حتى  بفي املؤكدة 
ــرب من ٧٤٠ ألفا. غير أن  اآلن يق
قدرة الفحص احملدودة تعني أن 
العدد احلقيقي لإلصابات ميكن 
ــون ضعف أضعاف ما هو  أن يك
ــهر  إيران منذ ش معلن.وتكابد 
شباط املاضي في كبح تفشي 
ــث تعتبر اجلمهورية  الوباء، حي
ــالمية البلد األكثر تضررا  اإلس
ــرق  من كورونا في منطقة الش
ــط.وفاقم تفشي كورونا  األوس
ــاة إيران املتضررة أصال من  معان
القاسية  األميركية  العقوبات 
ــاد البالد  ــت اقتص ــي وضع الت
على حافة االنهيار، فيما تعاني 
طهران منذ بداية العام احلالي 
ــات متراكمة على  ــم أزم موس
ــتويات عدة خصوصا بعد  مس
مقتل اجلنرال قاسم سليماني 
ــة  ــوات األميركي ــد الق ــى ي عل
ــال وتزايد  ــراق وانهيار الري بالع
ــبب  بس ــعبي  الش ــان  االحتق
ــل  تدهور األوضاع في ظل فش
النظام في إدارة مشاكل البلد 

املتناثرة.

تونس / وكاالت / البينة الجديدة
ــافرون امس االول السبت بعبور   بدأ مس
احلدود بني تونس وليبيا التي أعيد فتحها 
ــبعة  ــف النهار بعد إغالق دام س منتص
ــهر على خلفية تفشي وباء كوفيد- أش

ــفر عن تداعيات اجتماعية  ١٩ الذي أس
ــاق.ومت إغالق  ــعة النط ــة واس واقتصادي
ــار اإلجراءات  ــي إط ــة آذار ف ــدود نهاي احل
املتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا 
املستجد، ما أعاق حركة مئات الليبيني 
ــيني الذين يتنلقون بني جانبي  والتونس
احلدود.وقال مصدر دبلوماسي تونسي إنّ 
نحو ٢٠ ألف تونسي يتواجدون في ليبيا، 
حيث يعتبر البلد اجملاور مالذا هاما لعدد 
كبير من التونسيني للبحث عن مواطن 
ــه رئيس  ــن املرتقب توج ــغل.وكان م ش
ــام املشيشي إلى  الوزراء التونسي هش
ــبت  ــدود التي عبرها امس االول الس احل
عشرات املسافرين، وفق مراسل فرانس 

ــية في  ــت وزارة النقل التونس برس.وقال
بيان، «تبعا لالتفاق الذي مت مبقتضاه فتح 
ــني تونس وليبيا،  احلدود البرية واجلوية ب
ــه  ــتيك أن ــل واللوجس ــم وزارة النق تعل

ــاط النقل اجلوي بني  تقرر استئناف نش
البلدين الشقيقني ابتداء من ١٥ تشرين 
ــالق قد أثّر  ــي ٢٠٢٠».وكان قرار اإلغ الثان
ــط  ــة تبادل جتاري نش ــلباً على حرك س

ــال العديد من  ــني اجلانبني، وعرقل انتق ب
ــيني العاملني في ليبيا،  ال التونس العمّ
ــن الليبيني  ــريحة م ــت كانت ش في وق
ــام لتلقي العالج.كما  تزور تونس بانتظ
ــن حركة التجارة غير  حد قرار اإلغالق م
النظامية بني جانبي احلدود، التي تعمل 
بها آالف العائالت في اجلنوب التونسي.
ــن أكثر من ٦٠٠  ــان، متك وفي نهاية نيس
ــي ليبيا من  ــابيع ف ــي علقوا ألس تونس
الدخول عنوة إلى بلدهم بعدما احتشدوا 
بكثافة عند احلدود، حيث سمحت لهم 
القوات األمنية التونسية بالعبور.ويأتي 
ــق على  ــب التواف ــح احلدود عق ــرار فت ق
ــني اجلانبني  ــترك ب بروتوكل صحي مش
ــرين األول، فيما ال تزال احلدود  نهاية تش
التونسية مع اجلزائر مغلقة، حيث يعد 
هو اآلخر بلدا مهما بالنسبة للتونسيني 
ــال التجارة  ــي مج ــتغلون ف ــن يش الذي
ــرات  ــر عش املتبادلة بني البلدين.وانتش

ــرق الوقائية الصحية في  األفراد من الف
ــامه، يحملون على  ــر وأقس كامل املعب
ــم املتنقلة  ــم مضخات التعقي ظهوره
ــام الصلبة  ــيارات واألبنية واألجس للس
وامتعة املسافرين.ويعد فتح احلدود بني 
ــه ضروري،  ــاق لكن ــا وتونس قرار ش ليبي
ــف  ــد الكثي ــن التواج ــم م ــى الرغ فعل
للفرق الصحية وسيارات التعقيم، فإنّ 
ــس اإلدراك بني  ــتوى التنظيم يعك مس
ــكله  ــن حلجم التهديد الذي يش البلدي
ــرعت تونس في فتح حدودها  الوباء.وش
ــدداً نهاية حزيران، إلتاحة اجملال أمام  مج
ــم  عمليات التنقل مع أوروبا خالل املوس
السياحي، من دون أن يشمل ذلك احلدود 
ــا واجلزائر.وكانت قد  ــا ليبي ــع جارتيه م
ــام الرحالت اجلوية  ــت مطاراتها أم أغلق
ــي ١٧ آذار املاضي  ــن اخلارج ف ــة م القادم
ــن  ــة م ــراءات االحترازي ــار اإلج ــي إط وف

كورونا.

أذربيجان / وكاالت / البينة اجلديدة
ــكان قرى في ناغورني قره  ــعل س  أش
ــم امس االول  ــران في منازله باغ الني
ــو أرمينيا،  ــم نح ــبت قبل فراره الس
ــتعيد أذربيجان  حيث من املقرر أن تس
ــق من  ــى مناط ــيطرة عل ــد الس األح
ــد انتصارها  ــي بع ــم االنفصال اإلقلي
ــان «اتفاقية  ــاء يريف ــي احلرب وإمض ف
ــالق النار.وقال  ــف إط ــالم» لوق استس
ــارختار في منطقة  جندي من قرية ش
ــى باكو  ــلم إل ــي ستس ــار الت كالباج
ــيأتي  «إنه اليوم األخير لنا هنا، غدا س
ــود األذربيجانيون».في هذه القرية  اجلن
ــد حدود منطقة  ــا التي تقع عن وحده
ــتبقى  س ــي  الت ــاورة  اجمل ــرت  مارتاكي
ــتعلت  ــيطرة األرمينية، اش حتت الس
ــى األقل  ــتة منازل عل ــران في س الني
ــبت املاضي .وقال صاحب  صباح الس
ــم الوجه وهو  ــد هذه املنازل متجهّ أح
ــبية مشتعلة وخرق  يرمي ألواحا خش
ــة إلضرام  ــود في محاول ــة بالوق مبلل
ــوس في  ــة غرفة اجلل ــي أرضي ــار ف الن
ــارغ، «هذا منزلي، ال ميكنني  منزله الف
ــمي األرمن  ــا يس ــراك» كم ــه لألت ترك
ــر  ننتظ ــا  «كن ــاف  األذربيجانيني.وأض
لنحزم أمرنا، لكن عندما بدأوا تفكيك 

محطة الطاقة الكهرومائية فهمنا.. 
ــم اليوم،  ــيحرقون منزله ــع س اجلمي
ــى منتصف  ــا مهلة حت ــد أعطون لق
ــا  ــد قمن ــع «لق ــل للمغادرة».وتاب اللي
ــعد  أيضا بنقل قبور أهالينا، إذ سيس
ــون بتدنيس قبورنا إنه أمر  األذربيجاني
ــم خونة».واجلمعة  ــل... كله ال يحتم
ــرات  ــي  أضرمت النيران في عش املاض
ــها  املنازل على األقل في القرية نفس
ــة بها.وقد أنهى اتفاق  واملناطق احمليط

ــان وباكو  ــار بني يريف ــف إطالق الن لوق
ــرب من  ــكو، ما يق ــة موس ــت رعاي حت
سبعة أسابيع من القتال العنيف في 
ــره باغ وهي منطقة جبلية  ناغورني ق
ــود بني هذين  ــا منذ عق ــازع عليه متن

البلدين القوقازيني.
ــتعادت  اس ــاق،  االتف ــذا  ه ــب  ومبوج  
أذربيجان مناطق شاسعة كانت حتت 
سيطرة األرمن منذ مطلع التسعينات.

ــن، ما اعتبروه  أثار االتفاق غضب األرم

رئيس  ــن  ــالما» م ــة» و»استس «خيان
ــينيان  ــول باش ــي نيك ــوزراء األرمين ال
ــارات ميدانية  ــام حتقيق باكو انتص أم
ــول اإلقليم االنفصالي. في الصراع ح
وقاد األرمن بعد إبرام االتفاق تظاهرات 
غاضبة، حيث اقتحم محتجون لفترة 
قصيرة مقر احلكومة والبرملان. وتطالب 
ــينيان.وأكد  ــتقالة باش املعارضة باس
ــر بوتني من  ــي فالدميي ــس الروس الرئي
ــه أن املعارك في ناغورني قره باغ  جهت
ــفرت عن أكثر من أربعة آالف قتيل  اس
وثمانية آالف جريح فضال عن عشرات 
ــية  ــرت قوات روس آالف النازحني.ونش
ــالم خالل األسبوع الراهن  حلفظ الس
في منطقة النزاع، فيما انتهت جولة 
ــكو  ــات األولى بني أنقرة وموس املباحث
ــاء مركز مراقبة للسالم في  حول إنش
ــل احملادثات  ــرر أن تتواص ــره باغ واملق ق
ــت أرمينيا  ــام املقبلة.وأعلن ــالل األي خ
امس االول السبت مقتل أكثر من ٢٣٠٠ 
من جنودها في النزاع للسيطرة على 
ــره باغ بعد توقيع االتفاق الذي كرس  ق
أذربيجان  ــت  أذربيجان.وتبادل ــار  انتص
ــود الذين  ــرا جثث اجلن ــا مؤخ وأرميني
ــتباكات الدائرة حول  ــي االش قضوا ف

مدينة شوشة باإلقليم االنفصالي.

أديس أبابا / وكاالت / البينة اجلديدة
 قال خمسة دبلوماسيني إقليميني إن ثالثة صواريخ 
ــة اإلريترية من  ــى العاصم ــل أطلقت عل ــى األق عل
ــاء امس االول السبت وذلك في تصعيد  إثيوبيا مس
ــني القوات  ــدأ قبل ١١ يوما ب ــراع الذي ب ــر للص كبي
االحتادية اإلثيوبية والقوات احمللية في منطقة تيغراي 
ــني  ــيني إن صاروخ ــة دبلوماس ــمالية.وقال ثالث الش
ــمرة.وقال زعيم تيغراي  ــل أصابا مطار أس على األق
ــلت  ــل الثالثاء إن إريتريا أرس ــون جبرمييكي ديبرصي
قواتها عبر احلدود لدعم القوات احلكومية اإلثيوبية 
لكنه لم يقدم دليال.ونفى وزير خارجية إريتريا عثمان 
صالح محمد ذلك وقال لوكالة رويترز لألنباء «نحن 
ــا وإثيوبيا  ــي الصراع».ووقعت إريتري ــنا طرفا ف لس
ــي  ــني لكن حكومة أسياس ــالم قبل عام اتفاق س
أفورقي في أسمرة ظلت على عدائها لقيادة تيغراي 
ــي دارت رحاها بني  ــد دورهم في احلرب املدمرة الت بع
ــي ١٩٩٨ و ٢٠٠٠.وكان احلزب احلاكم في تيغراي  عام
قد هدد في وقت سابق امس االول السبت مبهاجمة 
ــيو رضا املتحدث باسم  أهداف إريترية.وقال جيتاش
ــعبية لتحرير تيغراي في تصريح  حزب اجلبهة الش
حملطة تلفزيونية محلية «سنشن هجوما صاروخيا 
ــمرة ومصوع»  ــكري في أس ــاط أي حترك عس إلحب
ــة وميناء  ــة اإلريتري ــى العاصم ــارة إل ــك في إش وذل
مصوع على البحر األحمر.وشنت اديس ابابا حملة 
ــبوع املاضي  ــراي األس ــى زعماء تيغ ــكرية عل عس
ــة متمركزة  ــم مبهاجمة قوات احتادي بعدما اتهمه

في املنطقة الشمالية املتاخمة إلريتريا والسودان.
ــن اجلانبني، ودفع آالف  ــال بحياة املئات م وأودى القت
ــار مخاوف  ــودان، وأث ــى الس ــى الفرار إل ــني إل املدني
ــتقرار مناطق أخرى في  ــؤدي إلى زعزعة اس من أن ي
ــون  ــال الجئ ــرن األفريقي.وق ــة الق ــا ومنطق إثيوبي
ــودانية احلدودية  ــت الس ــدة حمدايي ــوا إلى بل وصل
ــن إريتريا.وقال  ــي إثيوبيا قُصفت م ــم ف إن مناطقه
الالجيء ناكسيام جورو (٢٢ عاما) الذي يعيش قرب 
ــف املدفعية من  ــن قذائ ــا لوابل م ــدود « تعرضن احل
ــت الناس ميوتون في  ــب اإلريتري عبر احلدود. رأي اجلان
ــت صواريخ على  ــوارع».وفي وقت متأخر أُطلق الش
ــة، اجملاورة ملنطقة  ــي والية أمهرة اإلثيوبي مطارين ف
تيغراي، والتي أرسلت قوات إلى تيغراي لدعم رئيس 
ــزب احلاكم في تيغراي إن  ــوزراء أبي أحمد.وقال احل ال
ــى القصف اجلوي  ــي كان ردا عل ــوم الصاروخ الهج

بالطائرات احلكومية ضد أهداف باإلقليم.
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ــة  العاصم ــوارع  ــهدت ش ــة ش قليل ــنوات  ــل س قب
ــن تظاهرة للمهاجرين دعوا فيها  الدمناركية كوبنهاغ
إلى أسلمة النظام السياسي الدمناركي.لم ينظر أحد 
ــرت كما يبدو  ــرة التي اعتب ــى تلك التظاه ــة إل بعدائي
شطحة خيال مجنون. ليس ألن النظام السياسي في 
ــاس ديني فحسب بل وأيضا  الدمنارك ال يقوم على أس
ــا واحدا مقنعا  ــببا واقعي ألن املتظاهرين ال ميلكون س
ــلوب الغريب. فلوال  ــى التفكير بذلك األس يدعوهم إل
ــاس العدالة االجتماعية ما  مبدأ املواطنة الذي هو أس
ــوية ال  ــم أن يتمتعوا بحياة كرمية س ــي إمكانه كان ف
ــني الدمناركيني األصليني  ــرق القانون فيها بينهم وب يف
ــن أن يُقال إن تلك التظاهرة  في احلقوق والواجبات.ميك
ــالم. لكن ذلك غير صحيح. فهي في احلقيقة  مرت بس
ألقت حطبا في موقد األحزاب اليمينية املتطرفة التي 
ــتقبل  ــلمني على مس ــذر من خطر زيادة أعداد املس حت
ــبب ذلك اخلطر فإن تلك األحزاب ال تدعو إلى  أوروبا. بس
ــلمني فحسب  ــتقبال املهاجرين املس التوقف عن اس
ــلمة.  بل وأيضا إلى طرد املواطنني من ذوي األصول املس
ــة العنصرية  ــاب ذوي النزع ــدد من الكت ــد كتب ع ولق
ــتقبل حني  ــا في املس ــدور أحداثه ــة ت ــات تخيلي رواي
ــة في أوروبا. ــلمون على احلياة السياس ــيطر املس يس

يلتقي متظاهرو كوبنهاغن وسياسيو اليمني األوروبي 
ــلمة  ــدة هي األس ــة وهمية واح ــد نقط ــرف عن املتط
ــو أنها حدث  ــة معاجلتها كما ل ــون في طبيع ويختلف
ــلفت الروائيني  ــا أس ــا ألهم كم ــه وهو م ــن وقوع ميك
ــني أفكارهم الروائية التي تدعو إلى الضحك  العنصري
ــن احلقيقة  ــن انفصال ع ــوي عليه م ــم مما تنط بالرغ
ــها  ــامية التي أقيمت على أساس وعداء للمبادئ الس
ــا احلديثة.وألن أوروبا ال تريد أن تكون متعصبة ضد  أوروب
املسلمني، ألنها ال تريد أن حتمل مواطنيها من املسلمني 
شبهة االرهاب الديني فقد صارت تفكر في احتوائهم 
ــيحيني، فأوروبا  ــم إلى مس ــن خالل حتويله ــا. ال م ديني
ــالل تهذيب  ــيحية وامنا من خ ــت مس ــرة ليس املعاص
طباعهم الدينية وتغليب حس املواطنة لديهم. أوروبا 
ــالمها. ذلك اإلسالم الذي  إذاً محقة في البحث عن إس
ــا البرياء وال  ــا وال يهدر دم مواطنيه ــبب لها قلق ال يس
ــوارع واألماكن العامة وال يكون  ــر الذعر في الش ينش
ــا ال يتعارض  ــالح. ما تريده أوروب ــرا من خالل الس حاض
ــالم الواحد الذي هو إسالم العقيدة. تلك  أبدا مع اإلس
ــاء الكثيرون فهمها من  هي العلمانية احلقة التي أس
ــيلة لدفع الناس إلى االحلاد.ليست  منطلق كونها وس
ــابكة  ــا معادلة مركبة ومتش ــألة مختبرية. إنه املس
ــلمون األوروبيون من  ــا املس ــد، طرفاه ــرة التعقي وكثي
ــي من خالل  خالل زعاماتهم الواعية والنظام السياس
ــه التعليمية والثقافية. ولو لم يتم التعاون بني  أجهزت
ــار املعادلة ميكن أن  ــامل فإن إنهي الطرفني بانفتاح ش
يؤدي إلى أن يسود اجلنون ويربح املتعصبون املعركة من 
غير أن يبذلوا أي جهد. ويكون املسلمون هم الضحية 

ويكون اإلسالم عرضة لكل الشبهات.

فاروق يوسف 

رأي

واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة
نزل آالف من مناصري دونالد ترامب امس 
االول السبت إلى شوارع واشنطن حيث 
ــم في وقت  ــس أمامه ــرّ موكب الرئي م
يتمسك بتصريحات ال تتمتع بصدقية 
عن عمليات تزوير واسعة حرمته الفوز 
ــية.واملتظاهرون  الرئاس االنتخابات  في 
ــن البيت  ــى مقربة م ــوا عل ــن كان الذي
ــب املقتضب  ــوا مرور ترام ــض قابل األبي
ــم  ــوا بأيديه ــة ولوح ــات صاخب بهتاف
ــوا الصفارات فيما كانوا يرفعون  وأطلق
ــا «أفضل  ــب عليه ــات كت ــات وراي الفت
رئيس على اإلطالق» و»أوقفوا السرقة» 
ــظ  ــب ٢٠٢٠: لنحاف ــوات) و»ترام (لألص
على عظمة أميركا».بحلول الظهر كان 
عدة آالف من األشخاص قد جتمعوا في 
ساحة فريدوم بالزا، مع استمرار وصول 
ــع اجلهات وهم يلوحون  آخرين من جمي
برايات ويهتفون «اربع سنوات أخرى» في 

أجواء احتفالية تذكر مبهرجان لترامب.
ــة براود  ــاركة مجموع ــتدعت مش واس
ــيرات،  بويز اليمينية املتطرفة في املس
ــي العاصمة ملنع  ــدا أمنيا كبيرا ف تواج
صدامات مع جتمع مناهض لترامب مقرر 
أمام احملكمة العليا.وتعطي نتائج الفرز 
األخيرة منافس ترامب الدميوقراطي جو 
ــدن فوزا قويا بغالبية أصوات الهيئة  باي
الناخبة للواليات، والتي تختار الرئيس، 
ــني  ــار الناخب ــوات كب ــن اص ــع ٣٠٦ م م
ــب. ويحتاج  ــل ٢٣٢ لترام ــدن مقاب لباي
الفوز بالرئاسة لـ٢٧٠ من تلك األصوات 
على األقل.لكن مرغريتا اورتوبي البالغة 
ــة  ــال تربي ــي مج ــل ف ــا وتعم ٤٩ عام
ــرة من ميامي مع  اخليول وجاءت بالطائ
ــة الصحافة  ــت لوكال ــقيقتها، قال ش
ــهدت  ش ــات  االنتخاب إن  ــية  الفرنس
«فسادا كبيرا» مضيفة أن «ترامب حقق 
ــارك في  ــن هنا لنش ــاحقا. نح فوزا س

ــرقة هذه االنتخابات،  مسيرة لوقف س
ــوبلن  ــا داريون ش ــماع صوتنا».أم وإلس
ــن كولومبوس  ــيارة م ــدم بالس الذي ق
ــاج على  ــاء لالحتج ــة أوهايو فج بوالي
ــزورة. أي  ــرها م ــع أن «املنظومة بأس واق
ــة التي تصل بها املعلومات إلى  الطريق
الناس».ويقدر شوبلن أن هناك احتمال 
ــوز ترامب بوالية  ــة» في عدم ف «٩٥ باملئ
ثانية «ولست متأكدا من شرعية ذلك».

ــبكات التلفزيون األميركية  وأعلنت ش
ــر واليتني.  ــج آخ ــة نتائ ــة املاضي اجلمع
ــوبة  ــة جورجيا احملس ــدن بوالي وفاز باي
ــة جاءت  ــي معرك ــني ف ــى اجلمهوري عل
ــاز ترامب  ــا ف ــة، فيم ــا متقارب نتيجته
ــتمر  الشمالية.ويس ــا  كاروالين ــة  بوالي
ــدن على  ــدرة باي ــة ق ــي عرقل ــب ف ترام
ــة قبل  ــة االنتقالي ــتعداد للمرحل االس
ــون الثاني ، من دون  تنصيبه في ٢٠ كان
ــدوى، بالطعن في نتائج فرز األصوات  ج

ــب  ــن ترام ــا أعل ــاء البالد.كم ــي أنح ف
ــأن «الوقت كفيل بأن  اجلمعة املاضية ي
ــي البيت  ــتكون ف ــا» أي إدارة س يخبرن
ــن موقفه  ــي تراجع ع ــض، وذلك ف األبي
ــه االنتخابية. ــض االعتراف بهزميت الراف

ــر ترامب الصمت بعد أسبوع من  وكس
ــام الكاميرا.  ــدم إدالئه بتصريحات أم ع
ــدث خالل فعالية في حديقة  وكان يتح
ــت األبيض لإلعالن عن قرب  الورود بالبي
الترخيص للقاح لفيروس كورونا.وخالل 
ــل اللقاح،  ــول عم ــة مقتضبة ح كلم
ــو لفرض إغالق  ــب أنه لن يدع ــد ترام أك
ــي الفيروس.ثم أضاف  ــن تفش للحد م
«مهما يحصل في املستقبل، من يعلم 
ــت األبيض)،  ــتكون (في البي أي إدارة س
ــت كفيل بأن يخبرنا».وجاء موقفه  الوق
ــكه بحصول تزوير  املتشكك رغم متس
ــل، حرمه  ــن دون تقدمي أي دلي ــع، م واس

الفوز في انتخابات ٣ تشرين الثاني.
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ــان رئيس  ــركة نفط ميس ــال املدير العام لش ق
ــروع  ــم حمود ) ان مش ــي جاس ــني (عل مهندس
ــل احللفايه  ــي في حق ــاز الطبيع ــتثمار الغ اس
ــان يعد واحدا من املشاريع العمالقة التي  مبيس
ــه الى اكثر من (مليار ) تصل كلفتها التخميني
ــون دوالر وان الهدف منه معاجله الغاز  و (٧١)ملي
ــروع  ــي بحدود (٣٠٠)مقمق ومع ان املش الطبيع
ــيء بسبب جائحة كورونا لكن  تأخر بعض الش
ــن ان ال تأتي . واضاف في  ــي متأخرا خيرا م ان تأت
ــع وخاص  جلريدتي (البينه اجلديده  تصريح موس
ــواجت العرضيه بدال من  ــتور ) وان تكون الن والدس
السياسه املتبعه سابقا في هدر الغاز الطبيعي 
ــارة الى ان جائحه كورونا القت  وحرقه مع االش
ــاطات والفعاليات  بظاللها على مختلف النش
من حركة الفرق الفنيه وايقاف املصانع  واحلظر 
ــي بدايه  ــدول االوربيه .. ف ــي ال ــود االغالق ف وقي
ــى تطوير  ــت بظاللها عل ــا الق ــه وغيره اجلائح
املشروع وتأخر زمنيا عما كان مخططا له حيث 
ــع الثالث لعام  ــي في الرب ــرض ان ينته كان يفت
ــب التقديرات مع استمرار جائحه  (٢٠٢١)وحس
كورونا الى نهايه (٢٠٢٢)وان هذا املشروع يهدف 
ــة (٣٠٠)مقمق والنواجت العرضيه اكثر  الى معاجل
ــي فور والبي  ــن غازات البي س ــن (٢٢٥٠)طن م م
ــا بوصفها  ــوردا اقتصادي ــكل م ــي تش جي الت
ــتخدم في مختلف  مصدرا نظيفا للطاقه وتس
ــل تعظيم  ــا للخارج الج ــات وتصديره الفعالي
ــم االكبر من  ــى ان القس ــوارد البلد اضافه ال م
ــب الى مصادر الطاقه الكهربائيه من  الغاز يذه
خالل محطات التوليد الكهربائيه لدميومتها وال 
يخفى على اجلميع اهمية توفير الغاز الطبيعي 
ــار  ــغيل محطات الطاقه الكهربائيه واش لتش
ــني وزارتي  ــيق ب ــب ان يكون هناك تنس ــأن يج ب
الكهرباء والنفط في موضوعة انشاء محطات 
ــتلزمات  ــه الكهربائيه وتوفير مس توليد الطاق
تشغيلها اي اذا لم تكن هناك خطوطا متوازيه 
ــه وان تأخذ جداول زمنيه متوازيه  وغير متقاطع
احدها يكمل االخر لتشغيل هذا املصنع او ذاك 
ــروع واحد  ــاء مش املعمل واال ما جدوى من انش
ــذا ماحصل بالفعل  ــا ينتظر االخر وه واحدهم
ــه ولكن ال يوجد  ــاء محطات كهربائي في انش
ــميه شخصيا سوء  ــغيلها وهذا اس غاز لتش
ــارة ان العالم اليوم  ــط والبد من االش التخطي
ــا  ــتخدام التكنلوجي ــباق الس ــة س ــي حال ف
ــي الصناعه  ــات ف ــتخدام افضل املمارس واس
ــج ذات  ــني ان ننته ــا كعراقي ــه وعلين النفطي
ــل  ــا قب ــا مغلق ــه واذا كان مجتمعن السياس
ــه مع  ــاق االن مفتوح ــن االف ــام (٢٠٠٣) لك الع
ــه حقائق جوهريه تلك هي  التأكيد على جمل
ان العراق ليس كالصومال وليس كأفغانستان 
ــى التحتيه  ــريه والبن ــو ميتلك املوارد البش فه
ــواء اكانت داخليه او من اخلارج وان  واخلبرات س
ــتثمار  الكل املفروض عليه ان يتعاون ألجل اس
ــرات ألجل خدمه ابناء  ــذه اخلدمات وهذه اخلب ه

هذا البلد . 

 موعد االنتاج الفعلي 
ــان ان االنتاج  ــركة نفط ميس واكد مدير عام ش
الفعلي للمشروع سيكون في اسوأ التقديرات 
ــي العام  ــه كورونا ف ــرات جائح ــل  تأثي ــي ظ وف
ــيكون   ــروع س ــاء اهللا وان هذا املش (٢٠٢٢) ان ش
ــير  ــط والغاز  واود ان اش ــي صناعه النف رائدا ف
هنا الى ان محطه كهرباء ميسان االستثماريه 
ــغيليه االولى  ممكن ان تدخل مع الوحدات التش
كتشغيل جتريبي في الربع االول من عام (٢٠٢١) 
ــتثمر املتعاقد  ــاء واملس ــت وزاره الكهرب اذا وفق
ــغيل  ــتكون جاهزه للتش معها  وان الوحدة س
ــتكون هناك كميات غاز موجوده  وبالنتيجه س
ــتكون  ــه وبالنتيجة س ــه احملط ــزه لتغذي وجاه
ــه  ــتخدم محافظ ــكا واط س ــاك (٥٠٠) مي هن
ــبكه الوطنيه احلاليه  ــان اضافه الى الش ميس
ونؤكد بأن املنتج من الغاز سوف يغطي احلاجه 
ــه الغاز  ــيرا ان عملي ــاء اهللا مش الفعليه ان ش
ــو مصاحب  ــان ه ــي حقول ميس ــتثماره ف واس
ــا تنتج نفطا حتصل  ــاج النفط اي انك كلم ألنت
ــال ان حقولنا  ــاز . وق ــل الغ ــى عمليات فص عل
ــع حقول  ــه مقارنة م ــي حقول غازي ــه ه صراح
ــيبه وعكاز واملنصوريه وان  اخرى مثل حقل الس
ــتغالل الغاز مواكبه لعملية االنتاج  عمليه اس
ــالل الفترة املاضيه الى  النفطي وقد تعرضنا خ
ــه وقرارات اوبك  ــبب سياس تقليص االنتاج بس
ــل الفعاليات وفي  ــى مجم ــت عل التي انعكس
ــا الى (٢٥٠) ــرات انخفض انتاجن ــن الفت فترة م

ــاه كانت حصتنا  ــل يوميا  اي ما معن ــف برمي ال
ــف برميل يوميا   ــدود (٤٠٠) ال ــن التقليص بح م
ــي حقول نفط  ــم ان الطاقة املتاحه ف ــع العل م
ــف برميل  يوميا   ــان كانت بحدود (٦٥٠) ال ميس
ــوزارة وقرارات اوبك  ــى ضوء توجيهات ال واالن عل
ــا ال يتجاوز ال  ــاج اصبح انتاجن ــددات االنت ومح
(٢٦٥) الف برميل يوميا وهذا االمر انعكس سلبا 
ــول النفطيه ملا ترتب على  على الوضع في احلق
ــغيل بعض االبراج وفعاليات  ذلك من ايقاف تش
ــه وان هذا  ــن الفعاليات املكمل ــر وغيرها م احلف

املوضوع فيه جنبه متأتيه من تسريح العماله 
احملليه والتي كانت تعتمد في قوتها اليومي على 
ل او  ــتلمه من املُشغّ ــهري الذي تس الراتب الش
ل االجنبي وبالنتيجه  الشركه الثانويه او املٌشغّ
ــاك واالعتصامات  ــة من االرب ــق لنا ذلك حال خل

ــريح  وغلق الطرق املؤديه الى احلقول حيث مت تس
ــال  في حقل احللفايه فقط  اكثر من (١٤٥٠)عام
وترتب على ذلك االجراء فوضى عارمه في احلقل 
ــريح العاملني بالتدريج  ــور علما انه مت تس املذك
ــا ماليه ملدة  ــت  مت اعطائهم منح ــس الوق وبنف
ــهر اضافه الى مكافأة ماليه وبنفس الوقت   ش
ــتئناف العمل  اعطوا ضمانات بالعودة عند اس
وحلد االن نعاني من تداعيات هذا املوضوع وممكن 
في اي  حلظة يتسبب لنا مبشكله حيث اغلقت 
ــدب وكذلك احلال  ــرق املؤديه الى حقل االح الط
ــابق ملدة  ــل احللفايه في وقت س ــبه حلق بالنس
ــت االمور اننا بدأنا نخطط لنقل  (١٢)يوما ووصل
ــوادر العامله  ــواد الغذائيه الى الك ــام وامل الطع
ــات  والتجمعات  ــت االعتصام ــرات وكان بالطائ
ــواء من فئه املهندسني والكادحني  البشريه س
وغيرهم قد سببت لنا ازمة في انتظام الدوام ما 
انعكس سلبا على نشاط شركة نفط ميسان 

.

دور الشركه َّـ توفري فرص العمل 
واالعمار 

ــركة في خلق فرص للعمل اكد  وبصدد دور الش
ــه على اقل  ــان ان ــركة نفط ميس ــر عام ش مدي
ــن (٦٠٠٠) وظيفه في حقل  ــرات اليزيد ع التقدي
ــي ابو غرب  ــي حقولنا االخرى ف ــه اما ف احللفاي
والفكه والبزركان بحدود (٤٠٠٠) وظيفه  ناهيك 
عن تأجير مئات االليات واملعدات يضاف الى ذلك 
ــغلي جوالت  ــاريع التي نفذتها جوالت مش املش
ــى التحتيه في  ــني البن ــص ألجل حتس التراخي
ــي تبلغ قيمتها  ــق القريبه من احلقل والت املناط
ــمل مراكز  االجماليه (١٢) مليون دوالر والتي تش
ــات مياه   ــرق وصيانه محط ــه وصيانه  ط صحي
وانشاء خطوط نقل الطاقه الكهربائيه وكذلك 

ــاذج  . وأكد رئيس  ــاء مدارس وفق ارقى النم انش
ــم حمود  )ان الفعاليات  املهندسني (علي جاس
واملساهمات االجتماعيه اخملصصه  من احلكومه 
ــنويا  ــون دوالر س ــدود (٥)ملي ــون بح ــادة ماتك ع
ــه الفعاليات  ــه العقد ومبنطق مختصه مبنطق
ــاره  العم ــه  ــه مبدين ــس مختص ولي ــه  النفطي
ــبة لدينا خططا طموحه  مستقبليه  وباملناس
ــعار النفط  ــأن  ولكن تداعيات اس في هذا الش
ــت الوضع جمله وتفصيال  وجائحه كورونا اربك
وجعل اهتمامنا ليس منصبا على زيادة االنتاج 
ــل املوظف ؟ وكيف يصل  ــل التركيز كيف يعم ب
ــظ على بقاء  ــل ؟ وكيف نحاف ــى مكان العم ال
ــه ؟  اضافه  ــه عمل ــي ودميوم ــتثمر االجنب املس
ــه  ــارع  وكانت هذه املؤسس ــوط الش ــى ضغ ال
مهدده باحلرق ولوال جهود القوات االمنيه ملا كنا 

نحافظ عليها

 مشروع الغاز .. نسب االنجاز 
و االستيعاب 

ــب اجناز مشروع الغاز هي بحدود  واضاف ان نس
ــل املتمثله  ــاء العم ــل انش ــالل مراح (٢٤٪)  وخ
له سوف  ــركات الثانويه والشركات املشغّ بالش
ــغيل اكثر من (١٥٠٠) موظف  يكون مبقدورنا تش
ــه وقد فرضنا في  ــغيل النهائي في مراحل التش
ــغل ان يقوم بتشغيل  مراحل االعداد على املش
ــه او لنقل املنشأة اذ اننا كشركه  هذه املؤسس
استخراجيه الول مرة تدخل عندنا  والجل ضمان 
دميومه هذا املنشأه باهظه التكاليف جدا ارتأت 
الشركة ان تكون عمليه التشغيل االولي لفترة 
ال تتجاوز السنتني  وكذلك الصيانه وهي احدى 
ــا يتم وضع  ــذه خالله ــركة املنف ــات الش التزام
ــتالم  ــوادر عراقيه مؤهله الس ــج العداد ك برنام

املهام والتشغيل بعد انتهاء فترة االعداد

حرق الغاز.. والخطه الشامله  
ــذه اللحظة  ــا وحتى ه ــن يومي ــبه نح وباملناس
ــاز الذي  ــق من الغ ــن (١١٠) مقم ــر م ــرق اكث نح
يكلف مبالغ ماليه باهظه وقد قلت ان مشاريع 
ــروض ان تخضع  ــاز والكهرباء املف ــط والغ النف
 (MASTER PLAN) ــامله  ــه ش اوخط ــلطة  لس
ــه لنضع هنا  ــط التنموي ــه بوضع اخلط والعناي
ــه توليد وفي  ــاك محط ــاء وهن ــع للكهرب مصن
اغلب الدول ليست هناك وزارة النفط او البترول 
ــا وزارة الطاقه التي  ــاء فقط وامن او وزارة الكهرب
ــا يكمل  ــني الن احدهم ــمل واجبات الوزارت تش
االخرى وعندما تخضع الدارة واحده كي ال اعيب 
ــط والتدابير بل  ــوء اخلط على الطرف الثاني س
ــامله ينفذها اجلانب ( A) واجلانب  نضع خطه ش
ــه فيها حقل  ــون عندك منطق ــا تك (B) وعندم
نفطي يجب ان تأتي مبحطه كهربائيه تشتغل 
ــون عندك  ــط وعندما تك ــادة النف ــطه م بواس
ــد ان تأتي مبحطه  ــه فيها حقل غازي الب منطق
ــل بالغاز وبالنتيجه عندما تنقل  كهربائيه تعم
ــبكه الوطنيه املفروض  احملطه الكهربائيه للش

ــط الوطني االقرب  ــأل اين يكون خط الرب ان تس
ــن اخليارات  ــي عمليه مفاضله توصلك الحس ف
ــه  ــه وتوفر املؤسس ــدر الطاق ــر مص ــي توف الت
ــه وهذه االمور كلها  ــر البيئه العامله االمن وتوف
اليستطيع احد ان ينجزها دون االستعانه باالخر 
ألن املوازنه واحده وتستطيع ان حتاسب شخصا 
ــؤول عن  ــخص الواحد  هو املس واحدا وهذا الش

ــتورد  ــط وتنفيذها وانت عندما تس ــم اخلط رس
ــتغل  محطات كهربائيه ال تعمل بالغاز او ال تش
بالنفط وانا ليس عندي غازا او ان احملطه تشتغل 
ــتورد  ــكاز اويل )والعراق هو في االصل مس ب (ال
ــب هذه االمور  لهذه املادة وعليه مطلوب ان حتس
بدقه عاليه وعدم تركها للصدفه واشار ان وزارة 
الكهرباء انشأت في ثمانيه او تسع محافظات 
ــده في  ــا ومنها واح ــه كوري ــات كهربائي محط

ــاره من جهه  ــل العم ــرى من مدخ ــه اليس اجله
ــاز )وموجوده  ــى وقود (زيت الغ ــداد تعتمد عل بغ
ــذا الوقود هو اصال  ــات لهذا الغرض لكن ه خزان
يستورده العراق من اخلارج وفي ذات الوقت لديه 
شحه في هذا املنتوج .. صحيح ان هذه احملطات 
ــا عالجا وقتيا ولكن  ــريعه النصب وبأعتباره س
ــن في الوقت ذاته  ــب ان تكون منهجا ولك ال يج
ــيطر عليها  ــا تكون حالة طارئه غير مس عندم
ــون خطه  ــريطة اال يك ــذا احلل لكن ش تضع ه
عمل مستمره وال ميكن ان يعتمد عليها .. فهل 
ــكت )  ــل ان انتظر وصول الوقود بـ (التريس يعق
والطريق ميكن ان يُغلق  بأي حلظه في ظل تفاقم 
ــاع االمنيه .. خذو  ــتقرار االوض االزمات وعدم اس
ــمال البصره حيث يندلع  مثاال مايحصل في ش
ــني واالخر نزاع  بحيث ان الدوله منذ زمن  بني احل
ــابق وحلد االن عاجزة عن تأمني هذه  النظام الس
ــه عريضه  ــي قافله طويل ــه وعندما تأت املنطق
ــتهداف  ــت الغاز وتتعرض الى حادث اس مباده زي
بالنتيجه سوف تتوقف هذه احملطه الكهربائيه 
ــتنزف  وبالتاكيد فأن التوقف او االطفاء هذا يس
ــتغل ثم  ــا اي مبعنى اخر محطه تش ــن عمره م
ــتأنف عملها هذا االمر ال ينصح  تتوقف ثم تس
ــتثناء التوقفات الغراض الصيانه  به ولكن بأس
ــبقا وبدقه ألن من شأن  وفق جداول  محدده مس

ذلك ان يقلل من كفاءه (التوربني ).

خطه متكامله لالكتفاء الذاتي 
وقال رئيس املهندسني (علي جاسم حمود )نحن 
كشركة اخذنا على عاتقنا وضع خطه متكامله 
لالكتفاء الذاتي حيث اشترينا محطات لتوليد 
ــي  ــات وزارت ــق مواصف ــه وف ــه الكهربائي الطاق
ــئ عامليه رصينة  ــط والكهرباء ومن مناش النف
من(سمنيز )االملانيه وانشأنا معدات عدد (٢) في 
ــدود (٤٠)ميكاواط  ــل البزركان طاقتهما بح حق

ــاء محطه ثالثه  ــدور التعاقد النش ــن ب واالن نح
ــل احللفايه  ــي حق ــكا واط  وف ــدود (١٥٥) مي بح
 (E.G جي اي) توجد هناك (٥)محطات من شركه
والطاقه التصميمه بالطبع  هي في ضوء حجم 
ــات النفطيه  ــتخدمه في الفعالي الطاقه املس
ــه في حقول  ــل احتياجات الطاق ــن ان تص وممك
ــكا واط نغطيها  ــان الى اكثر من (١٢٠)مي ميس

من خالل مشروعني 

مشروع حقن اِّـاء 
واكد بأن حقول نفط ميسان متتاز بكونها حقوال 
مستنزفه وهي مع مرور الوقت حتتاج الى صيانه 

ــروع حقن املاء والذي هو  للضغط من خالل مش
ــاره عن مضخات ماء عمالقه يتم من خاللها  عب
ــتنزافه  ــه الضغط ومنع اس ــاء لصيان ــن امل حق
ــاز وهذه  ــط والغ ــاج النف ــه انت ــي دميوم وبالتال
ــى مصادر طاقه  ــات مجتمعه حتتاج ال الفعالي
ــا (٣)مصادر  ــاعه وتوجد لدين ــدار (٢٤)س على م
ــغيل  للمياه احداها حفر االبار وقد بدأنا بالتش
ــات كامله  ــنه تقريبا ولدينا محط ــه قبل س في

ملعاجله املياه بحيث تكون مواصفات املاء احملقون 
ال تؤثر على ادائيه املكمن وال تؤثر على مواصفات 
النفط وهذه محطات ضخ عمالقه وميكن القول 
اننا الشركه الوحيده التي نفتخر بأنها موجوده 
في حقول نفط ميسان على ثالث مراحل ولدينا 
ثالث محطات منها اثنتان في اخلدمه بحيث ان 
ــادر املياه عمليا مصاحبه ألنتاج النفط وان  مص
ــاه وفق احدث التقنيات  هذه احملطات تعالج املي
ــيما املياه امللوثه بالنفط من خالل الفصل  الس
ــترجعه مره ثانيه واملاء معالج  اي ان النفط نس
اي ان قسم منه يذهب الى توليد البخار وقسم 
ــاء داخل االبار  ــقي ولعمليات حقن امل اخر للس
ــر من (١٢٠) الف  ــل البزركان  نضخ اكث وفي حق
برميل يوميا  وفي حقل احللفايه نحقن اكثر من 
ــل يوميا لدميومه صيانه الضغط  (٨٥) الف برمي
ــره ثانيه للقيام  ــي واعدكم بدعوتكم م املكمن
ــركه  ــأة الش بزيارة ميدانيه لالطالع على منش
ــط العراقيه  ــوزارة النف ــي مبعث فخر ل التي ه
ــات وبنفس الوقت  ــا تعتمد احدث التقني كونه

تؤدي خدمات جليله لوزارة النفط 

 ابرز التحديات 
واكد ان ابرز التحديات التي تواجه الشركة حاليا 
ــائريه  تتمثل في الوضع االمني والنزاعات العش
ــع املقاولني الثانونيني   ــريف م والصراع غير الش
ــتراتيجيه في التشغيل  ــغل عادة له اس فاملش

ــأ وذاك املصنع او  ــف  وممكن هذا املنش والتوظي
هذا املشروع يستوعب طاقه بحدود (١٠٠)عامل 
ــف ان املوجودين في احلقل  فقط  ولكن ما يؤس
ــغل اكثر من  ــنب منه يفرضون على املش او القري
ــأذا كانت الفعليه هي (١٠٠)  حاجته الفعليه ف
ــى (٢٠٠) وبالنتيجه  ــه زيادتها ال ــم يريدون من ه
ــأن املقاول  ــى الكلف وعليه ف ــس هذا عل ينعك
ــوف  ــراق يفكر اوال بأنه س ــي الى الع عندما يأت

ــاوات ويتعرض الى ضغوط  ــرض لالبتزاز واالت يتع
ــغيل  ــغيل االيدي احملليه وان كان تش لفرض تش
ــدي احمللية  غير مكلف لكن املقاول االجنبي  االي
يضع في حساباته حتديات الوضع االمني والذي 
ــتعني بجلب شركه امنيه  ــتلزم منه ان يس يس
ــدود (١٠٠الى ١٠١)   ــغ بح ــتوفي منهم مبال تس
ــاول يفكر حتى باالمور  ــروع واملق من كلفه املش
ــياحه واالنترنيت واشياء  االخرى كموضوع الس
ــبها املقاول قبل القدوم الى العراق  اخرى يحس

ليباشر في معترك االستثمار فيه 

شركتنا َّـ خدمه ابناء ميسان وكل 
محافظات العراق  

واضاف يشهد اهللا على ما اقول لقد اخذنا على 
ــركه ان نبذل قصارى  ــا نحن في هذه الش عاتقن
ــاء احملافظه  وخدمه  ــا املتاحه خلدمه ابن جهودن
مؤسساتنا التي ميكن ان ترفد الشركه بكوادرها 
ــه هي جامعه ميسان ونحن  كأن تكون املؤسس
ــدا بهذا املوضوع الن ثمار  لدينا عالقه متينه ج
املتخرجني من اجلامعات هم من يقودون ان شاء 
ــركه في هذه السنه او  اهللا العمل في هذه الش
ــنوات الالحقه اذا ماتوفرت الفرص املالئمه  الس

للتعيني 

ازمه اِّـهندسني النفطيني 
ــد ان خطط التوظيف مرتبطه اصال ببرامج  واك
ــي كانت  ــام املاض ــي الع ــنوي فف ــل الس العم
ــا  ــن (٧١)مهندس ــني اكثر م ــه لتعي ــا خط لدين
ــخصيه من قبلنا حيث ذهبت  وكانت مببادره ش
ــل من كل  ــرت االوائ ــان واخت ــى جامعه ميس ال
ــط والكهرباء  ــه والنف ــي الهندس اختصاص ف
ــد اخترنا النخبه بغض  ــاء والكيمياء وق والفيزي
ــون ن وبكل  ــه اواجلنس او الل ــر عن املنطق النظ
نزاهه وشفافيه اخترنا االربعه االوائل املتفوقني 
ــديد االسف  وانا ضد فكرة كانت موجوده مع ش
في مجالس احملافظات وفعلها محافظ البصره 
ــابق او رئيس مجلس احملافظه على ما اذكر  الس
ــن احملافظات  ــال احملليني م ــرد العم ــا مت ط عندم
ــأل  االخرى دون مراعاة التداخل االجتماعي واس
ــاء لهذا  ــي الوطنيه واالنتم ــؤول يدع كيف ملس
ــلوب ؟ وما الضير من  العراق ويتعامل بهذا االس
وجود عنصر كفوء من غير محافظه في البصره؟ 
ــان لم ننتهج هذا  ــركه نفط ميس ونحن في ش
ــاءات من الكوت  ــلوب والدليل ان لدينا كف االس
واحلله يعملون في شركتنا وهم اناس اختصاص 
ــم العراقيني  ــم ونظرائه ــوا على  زمالئه وتفوق

وعليه فليس لدينا مشكله في هذا املوضوع.
ــه واذا لم  ــذا وطن ــكل عراقي ه ــهال ب فأهالوس
ــبه  ــتوعبه وطنه االم فأين يذهب ؟ وباملناس يس
ــن قبل مجلس  ــا الى ضغوطات م نحن تعرضن
ــراء التزامنا بهذا  ــان املنحل ج ــه ميس محافظ

اخلط .

ماهي رؤيه اُِّـشغل االجنبي ؟ 
ــد بالتعليمات  ــب العراقي مقي ــاف ان اجلان واض
ــر  ــي ال يعي ــغل االجنب ــن املش ــط ولك والضواب
ــزة الرقابيه وليس في وارد تفكيره  اهميه لالجه
هذه املشكله بينما العراقي يضع في حساباته 
ــب  ــه ومكت ــزه الرقابي ــات االجه ــه ضغوط وبال
ــوان الرقابه  ــه النزاهه ودي ــام وهيئ ــش الع املفت
ــذه االمور ال تتطابق  ــه وغيرها وبالتاكيد ه املالي
ــه جاء للعراق  ــدى االجنبي من  بروتوكوالت الن ل
ــني  ــأن العراقي ــرى ب ــو ي ــتثمر وه ــه املس بعقلي
ــه ليس ملزما  ــون بالقوانني في بالدهم وان ملزم
ــون اختالفا في  ــوف يك ــا وبهذه النتيجه س به
ــر .. الطرف العراقي يريد ان يحمي  وجهات النظ
ــص على تطبيق  ــه وبنفس الوقت هو حري نفس
ــتثمر فليس امامه  القوانني والضوابط اما املس
سوى متشيه اهدافه وهؤالء لم يأتوا من " املدينه 
ــه  ــم اخلاص ــم مصاحله ــا لديه ــه " وامن الفاضل
ــغيل اكبر  وخططهم اخلاصه التي تتمثل بتش
ــركته االم او  عدد من املوظفني التابعني له او ش
الشركات املؤتلفه معه او مصالح دولته وعندما 

ــوع فأن يحدد  ــتثمر االجنبي املوض ــرح املس يط
مناشيء بعض املواد واملعدات ألن الشركات في 
ــت تابعه جلهات خاصه وامنا اغلبها  اخلارج ليس
شركات حكوميه مؤدجله بأطر وسياسه الدوله 

ــي للبلد  التابعه لها ومرتبطه بالقرار السياس
ــل  ــركه (ش ــده له فعندما تتحدث عن ش العائ
ــا وعندما  ــدا وبريطاني ــن هولن ــا تتحدث ع ) امن
ــركه (بي .بي p.b) امنا تتحدث عن  تتحدث عن ش
ــركات ) ــه البريطانيه وهكذا احلال لش احلكوم

ــركات  ــون موبيل ) االمريكيه وان هذه الش اكس
ــفارات ودول  النفطيه االجنبيه تقف خلفها س
ــاريعها  ــن حتدد مش ــدول هي م ــح ال وان مصال
فالكل يبحث عن مصاحله وان االولى بالعراق ان 
ــن مصاحله اخلاصه والبد من االنتباه ان  يبحث ع

الشيطان يكمن في التفاصيل .

 شركات  جوالت  الرتاخيص 

ــار لدينا االن في العراق (٩) جوالت تراخيص  واش
ــركه لها اليه تعاقد معينه بالشراء  وان كل ش
ــي االختالفات وهنا  ــذه هي العمود الفقري ف وه
ــع للقانون  ــركات تخض ــؤال هل هذه الش الس
ــون العراقي وهذه  ــع للقان ــي ..؟ ال تخض العراق
ــركات جوالت التراخيص  اجلدليه التي ال تريد ش

ــاق لهذا املوضوع والبد اذا   ان تعترف بها او تنس
ــني لتكون  ــننّ  بقوان ــط وتُس ــرّع  الضواب ان تُش
ــتثمر  ــني بحيث ان املس ــاق الطرف ــة بأتف ملزم
ــماحات في بعض اجملاالت  تعطيه الفرص والس
ــع القانون  ــذا م ــارض ه ــريطه اال يتع ــن ش ولك
ــمى مبنطقه الفراغ  العراقي حيث هناك ما تس
ــي او املنطقه الرماديه التي يتحرك فيها  الفقه
بأريحيه بحيث ال تُخرق  الضوابط وال هي تعيق  
اوتعرقل عمل املستثمرفي قطاع النفط والغاز 
ــت عامل مهم جدا في تنفيذ البرامج و  وان الوق

اخلطط التنمويه 

 البريوقراطيه والروتني 
ل حقول  ــغّ ــذي يضعها مشٌ ــاريع ال ــال املش مث
ــون دوالر)  ــار و٥٠٠ملي ــدود (ملي ــان هي بح ميس
ــغل  ــورات املش ــي تص ــغ ف ــذه املبال ــنويا وه س
املفروض تصرف في هذه السنه ولكنها بسبب 
ــراق ال تصرف الن  ــه والروتني في الع البيروقراطي
ــات وزارة  ــع ملوافق ــاريع تخض ــذه املش اغلب ه
النفط او موافقه رئاسه الوزراء وفق الصالحيات 

املاليه 

ورقه عمل 
وقد قدمنا (ورقة عمل )بشأن هذا املوضوع واالن 
ــأن وزارة النفط تبحث  ــهر ف االن ومنذ ثالثة اش
لي جوالت  ــغّ ــم كل مشُ ــرة موحده ترغ عن فك
التراخيص التباع سياقات محدده بالتشاور مع 
ــتركه ووضع برنامج  الطرفني للخروج برؤيه مش
ــي ميكن القول انها  ــراء والت باليه التعاقد والش
ــي تنفيذ الفعاليات النفطيه  املفتاح الرئيس ف
ــه معوقه دائما ألي  ــار فان البيروقراطي وبأختص
ــه وزارة  ــذي ارتكبت ــد ان اخلطأ ال ــاط واعتق نش
ــه بدال من تأمني  ــط العراقيه في البدايه ان النف
ــح كل جوالت  ــص علينا اال نفت جوالت التراخي
ــص في ان واحد وامنا كان يفترض ان يتم  التراخي
اختيار موديل واحد وثاني وبالتجارب نستخلص 
ــا  لنتفاداه ــلبيات  الس ــف  ونكتش ــر  العب
وااليجابيات لنقويها باجلولة الثالثه وهكذا الى 

ان نصل الى احلاله املثاليه 

 جوله الرتاخيص الخامسه والحقول 
اِّـشرتكه

ــان  اما ما يتعلق  ــركه نفط ميس وقال رئيس ش
ــأن  ــه ف ــه اخلامس ــص النفطي ــة التراخي بجول
ــول  نفطيه حدوديه   ــا تتعلق بحق الكثير منه
ــواء مع اجلانب االيراني او الكويتي  مشتركه س
ــث عن مصاحله في  ــراق املفروض ان يبح وان الع
هذه احلقول املشتركه وباملناسبه فان دول اجلوار 
ــروض ان  ــا النفطي واملف ــي انتاجه ــتمرة ف مس
ــابقه وال الوم احلاليه  ــات العراقيه الس احلكوم
ــتوى مع حكومات  ــيق عالي املس ان تقوم بتنس
ــل  ــذا احلق ــران وان ه ــعوديه واي ــت والس الكوي
ــي االراضي ما  ــذي يقع ف ــترك ال ــي املش النفط
ــه حتكم ذلك  ــاك اتفاقيه دولي ــني الدولتني هن ب
ــاد ) ومبوجبها يعطى هذا  ــمى (اتفاقيه االحت تس
احلقل لشركه يتم االتفاق عليها وهي من تقوم 

ــح الزلزالي  ــات واالبحاث واملس ــراء الدراس باج
وحتدد الرقعه النفطيه في كل بلد وتضع خطط 
ــه فان انتاج احلقل  ــيق وبالنتيج االنتاج بالتنس
ــني البلدين  ــورة عادله (١٠٠٪) ب ــم توزيعه بص يت
ــركه تأخذ حقوقها وللمعلومات فان كل  والش
دول اجلوار تنتج نفوطا من احلقول املشتركة مع 

العراق بعيدا عن االنتاج االمثل 

حقل مجنون 
ــيما اجلزء  ــون والس ــق بحقل مجن ــا ما يتعل ام
ــمالي من احلقل فهو يخضع ضمن الرقعه  الش
ــدار من قبل  ــان وكان ي اجلغرافيه حملافظه ميس
ــركة  ــحبت وأن ش ــل ) ولكنها انس ــركه (ش ش
ــل االن وان  ــر احلق ــن تدي ــي م ــره ه ــط البص نف
ــق حتديدا  ــر احلقل تتعل ــط االوليه لتطوي اخلط
ــه طبوغرافيه  ــبب طبيع ــمالي بس باجلزء الش
ــرو – فيزياويه )   ــواص (البت ــبب اخل املنطقه وبس
ــتثمار اجلزء الشمالي من  ل بأس ــغّ لم يقم املُش
ــع وزارة النفط  ــالت عديده م احلقل ولدينا مراس
بخصوص هذا املوضوع وان شركه نفط البصره 
ــاطات في  ــذه اللحظه تقول ال توجد نش حلد ه
ــغل  ــمالي من احلقل وان املش ــر اجلزء الش تطوي
ــتثمر اجلزء  ــم اس ــا حلد االن ل ــول ان ــل يق للحق
ــباب  ــباب مكمنيه وفنيه واالس ــمالي ألس الش
ــاه  ــور باملي ــل مغم ــون احلق ــل بك ــه تتمث الفني
ــه املنطقه اضافه  ــبب طبوغرافي وباالهوار وبس

ــرداءه املواصفات  ــباب مكمنيه تتعلق ب الى اس
النفطيه وهذا ماتوكده االجابات الرسميه التي 
ــركه نفط البصره ومع ذلك فنحن  وردتنا من ش
ــبوع طلبنا منهم  ــال معها وقبل اس على اتص
ــاطات احلقل في  ــث لنش ــر حتدي ــا اخ ان يعطون
ــى لنا معرفه كميه  ــمالي كي يتنس اجلزء الش
ــا حال بقيه  ــذ حصتنا حالن ــاج احلقل لنأخ انت

احملافظات 

نفوط ميسان  .. ومعالجه الكربيت 
متتاز نفوط ميسان بكونها من النفوط الثقيله 
ــي ارخص تقريبا  ــوي على الكبريت وه التي حتت
ــب الكبريت هي  ــنت )لكل درجه  وان نس (٤٠س
ضمن املواصفات القياسيه لتصدير نفط العراق 
ــا منتلك معمال خاصا ملعاجله الكبريت في  كونن
ــتخالص الكبريت  حقول احملافظه حيث يتم اس
ــه وان واحده من  ــار صراحه في تصريف الذي نح
مشاكل النواجت العرضيه ان لدينا كبريت  ولدينا 
ــتغل فان طاقته  ــه وعندنا معمال اذا ما اش طاق
التصميميه هي بحدود (١١٣)طنا في االسبوع.  
ــان وزارة النفط كلها محتاره  وبصريح العباره ف
بتسويق هذا الكبريت كونه ماده رخيصه حيث 
ــوزارة في  ــط ال ــن خط ــوقه لك ــا ان تس كان له
ــرة واملفروض عليها ان تضع  هذا املوضوع متأخ
ــاجت العرضي من  ــتثمار الكبريت الن خططا الس
عمليه معاجله النفط وللمعلومات فأن الكبريت 
له تأثيرات سلبيه على البيئه وحتى االحتفاظ 
ــأت للحفظ واخلزن  بهذه املاده يحتاج الى منش
ــبب بتأثيرات جانبيه اذ  واي امطار ممكن ان تتس
ــذه االحماض الى مصدر تأثير  ممكن ان تتحول ه

سلبي  على االنسان واحليوان والبيئه   
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مدير شركة نفط ميسان يتحدث للزمالء عبد الوهاب وباسم الشيخ وعبد الزهرة البياتي 



ــان رئيس  ــركة نفط ميس ــال املدير العام لش ق
ــروع  ــم حمود ) ان مش ــي جاس ــني (عل مهندس
ــل احللفايه  ــي في حق ــاز الطبيع ــتثمار الغ اس
ــان يعد واحدا من املشاريع العمالقة التي  مبيس
ــه الى اكثر من (مليار ) تصل كلفتها التخميني
ــون دوالر وان الهدف منه معاجله الغاز  و (٧١)ملي
ــروع  ــي بحدود (٣٠٠)مقمق ومع ان املش الطبيع
ــيء بسبب جائحة كورونا لكن  تأخر بعض الش
ــن ان ال تأتي . واضاف في  ــي متأخرا خيرا م ان تأت
ــع وخاص  جلريدتي (البينه اجلديده  تصريح موس
ــواجت العرضيه بدال من  ــتور ) وان تكون الن والدس
السياسه املتبعه سابقا في هدر الغاز الطبيعي 
ــارة الى ان جائحه كورونا القت  وحرقه مع االش
ــاطات والفعاليات  بظاللها على مختلف النش
من حركة الفرق الفنيه وايقاف املصانع  واحلظر 
ــي بدايه  ــدول االوربيه .. ف ــي ال ــود االغالق ف وقي
ــى تطوير  ــت بظاللها عل ــا الق ــه وغيره اجلائح
املشروع وتأخر زمنيا عما كان مخططا له حيث 
ــع الثالث لعام  ــي في الرب ــرض ان ينته كان يفت
ــب التقديرات مع استمرار جائحه  (٢٠٢١)وحس
كورونا الى نهايه (٢٠٢٢)وان هذا املشروع يهدف 
ــة (٣٠٠)مقمق والنواجت العرضيه اكثر  الى معاجل
ــي فور والبي  ــن غازات البي س ــن (٢٢٥٠)طن م م
ــا بوصفها  ــوردا اقتصادي ــكل م ــي تش جي الت
ــتخدم في مختلف  مصدرا نظيفا للطاقه وتس
ــل تعظيم  ــا للخارج الج ــات وتصديره الفعالي
ــم االكبر من  ــى ان القس ــوارد البلد اضافه ال م
ــب الى مصادر الطاقه الكهربائيه من  الغاز يذه
خالل محطات التوليد الكهربائيه لدميومتها وال 
يخفى على اجلميع اهمية توفير الغاز الطبيعي 
ــار  ــغيل محطات الطاقه الكهربائيه واش لتش
ــني وزارتي  ــيق ب ــب ان يكون هناك تنس ــأن يج ب
الكهرباء والنفط في موضوعة انشاء محطات 
ــتلزمات  ــه الكهربائيه وتوفير مس توليد الطاق
تشغيلها اي اذا لم تكن هناك خطوطا متوازيه 
ــه وان تأخذ جداول زمنيه متوازيه  وغير متقاطع
احدها يكمل االخر لتشغيل هذا املصنع او ذاك 
ــروع واحد  ــاء مش املعمل واال ما جدوى من انش
ــذا ماحصل بالفعل  ــا ينتظر االخر وه واحدهم
ــه ولكن ال يوجد  ــاء محطات كهربائي في انش
ــميه شخصيا سوء  ــغيلها وهذا اس غاز لتش
ــارة ان العالم اليوم  ــط والبد من االش التخطي
ــا  ــتخدام التكنلوجي ــباق الس ــة س ــي حال ف
ــي الصناعه  ــات ف ــتخدام افضل املمارس واس
ــج ذات  ــني ان ننته ــا كعراقي ــه وعلين النفطي
ــل  ــا قب ــا مغلق ــه واذا كان مجتمعن السياس
ــه مع  ــاق االن مفتوح ــن االف ــام (٢٠٠٣) لك الع
ــه حقائق جوهريه تلك هي  التأكيد على جمل
ان العراق ليس كالصومال وليس كأفغانستان 
ــى التحتيه  ــريه والبن ــو ميتلك املوارد البش فه
ــواء اكانت داخليه او من اخلارج وان  واخلبرات س
ــتثمار  الكل املفروض عليه ان يتعاون ألجل اس
ــرات ألجل خدمه ابناء  ــذه اخلدمات وهذه اخلب ه

هذا البلد . 

 موعد االنتاج الفعلي 
ــان ان االنتاج  ــركة نفط ميس واكد مدير عام ش
الفعلي للمشروع سيكون في اسوأ التقديرات 
ــي العام  ــه كورونا ف ــرات جائح ــل  تأثي ــي ظ وف
ــيكون   ــروع س ــاء اهللا وان هذا املش (٢٠٢٢) ان ش
ــير  ــط والغاز  واود ان اش ــي صناعه النف رائدا ف
هنا الى ان محطه كهرباء ميسان االستثماريه 
ــغيليه االولى  ممكن ان تدخل مع الوحدات التش
كتشغيل جتريبي في الربع االول من عام (٢٠٢١) 
ــتثمر املتعاقد  ــاء واملس ــت وزاره الكهرب اذا وفق
ــغيل  ــتكون جاهزه للتش معها  وان الوحدة س
ــتكون هناك كميات غاز موجوده  وبالنتيجه س
ــتكون  ــه وبالنتيجة س ــه احملط ــزه لتغذي وجاه
ــه  ــتخدم محافظ ــكا واط س ــاك (٥٠٠) مي هن
ــبكه الوطنيه احلاليه  ــان اضافه الى الش ميس
ونؤكد بأن املنتج من الغاز سوف يغطي احلاجه 
ــه الغاز  ــيرا ان عملي ــاء اهللا مش الفعليه ان ش
ــو مصاحب  ــان ه ــي حقول ميس ــتثماره ف واس
ــا تنتج نفطا حتصل  ــاج النفط اي انك كلم ألنت
ــال ان حقولنا  ــاز . وق ــل الغ ــى عمليات فص عل
ــع حقول  ــه مقارنة م ــي حقول غازي ــه ه صراح
ــيبه وعكاز واملنصوريه وان  اخرى مثل حقل الس
ــتغالل الغاز مواكبه لعملية االنتاج  عمليه اس
ــالل الفترة املاضيه الى  النفطي وقد تعرضنا خ
ــه وقرارات اوبك  ــبب سياس تقليص االنتاج بس
ــل الفعاليات وفي  ــى مجم ــت عل التي انعكس
ــا الى (٢٥٠) ــرات انخفض انتاجن ــن الفت فترة م

ــاه كانت حصتنا  ــل يوميا  اي ما معن ــف برمي ال
ــف برميل يوميا   ــدود (٤٠٠) ال ــن التقليص بح م
ــي حقول نفط  ــم ان الطاقة املتاحه ف ــع العل م
ــف برميل  يوميا   ــان كانت بحدود (٦٥٠) ال ميس
ــوزارة وقرارات اوبك  ــى ضوء توجيهات ال واالن عل
ــا ال يتجاوز ال  ــاج اصبح انتاجن ــددات االنت ومح
(٢٦٥) الف برميل يوميا وهذا االمر انعكس سلبا 
ــول النفطيه ملا ترتب على  على الوضع في احلق
ــغيل بعض االبراج وفعاليات  ذلك من ايقاف تش
ــه وان هذا  ــن الفعاليات املكمل ــر وغيرها م احلف

املوضوع فيه جنبه متأتيه من تسريح العماله 
احملليه والتي كانت تعتمد في قوتها اليومي على 
ل او  ــتلمه من املُشغّ ــهري الذي تس الراتب الش
ل االجنبي وبالنتيجه  الشركه الثانويه او املٌشغّ
ــاك واالعتصامات  ــة من االرب ــق لنا ذلك حال خل

ــريح  وغلق الطرق املؤديه الى احلقول حيث مت تس
ــال  في حقل احللفايه فقط  اكثر من (١٤٥٠)عام
وترتب على ذلك االجراء فوضى عارمه في احلقل 
ــريح العاملني بالتدريج  ــور علما انه مت تس املذك
ــا ماليه ملدة  ــت  مت اعطائهم منح ــس الوق وبنف
ــهر اضافه الى مكافأة ماليه وبنفس الوقت   ش
ــتئناف العمل  اعطوا ضمانات بالعودة عند اس
وحلد االن نعاني من تداعيات هذا املوضوع وممكن 
في اي  حلظة يتسبب لنا مبشكله حيث اغلقت 
ــدب وكذلك احلال  ــرق املؤديه الى حقل االح الط
ــابق ملدة  ــل احللفايه في وقت س ــبه حلق بالنس
ــت االمور اننا بدأنا نخطط لنقل  (١٢)يوما ووصل
ــوادر العامله  ــواد الغذائيه الى الك ــام وامل الطع
ــات  والتجمعات  ــت االعتصام ــرات وكان بالطائ
ــواء من فئه املهندسني والكادحني  البشريه س
وغيرهم قد سببت لنا ازمة في انتظام الدوام ما 
انعكس سلبا على نشاط شركة نفط ميسان 

.

دور الشركه َّـ توفري فرص العمل 
واالعمار 

ــركة في خلق فرص للعمل اكد  وبصدد دور الش
ــه على اقل  ــان ان ــركة نفط ميس ــر عام ش مدي
ــن (٦٠٠٠) وظيفه في حقل  ــرات اليزيد ع التقدي
ــي ابو غرب  ــي حقولنا االخرى ف ــه اما ف احللفاي
والفكه والبزركان بحدود (٤٠٠٠) وظيفه  ناهيك 
عن تأجير مئات االليات واملعدات يضاف الى ذلك 
ــغلي جوالت  ــاريع التي نفذتها جوالت مش املش
ــى التحتيه في  ــني البن ــص ألجل حتس التراخي
ــي تبلغ قيمتها  ــق القريبه من احلقل والت املناط
ــمل مراكز  االجماليه (١٢) مليون دوالر والتي تش
ــات مياه   ــرق وصيانه محط ــه وصيانه  ط صحي
وانشاء خطوط نقل الطاقه الكهربائيه وكذلك 

ــاذج  . وأكد رئيس  ــاء مدارس وفق ارقى النم انش
ــم حمود  )ان الفعاليات  املهندسني (علي جاس
واملساهمات االجتماعيه اخملصصه  من احلكومه 
ــنويا  ــون دوالر س ــدود (٥)ملي ــون بح ــادة ماتك ع
ــه الفعاليات  ــه العقد ومبنطق مختصه مبنطق
ــاره  العم ــه  ــه مبدين ــس مختص ولي ــه  النفطي
ــبة لدينا خططا طموحه  مستقبليه  وباملناس
ــعار النفط  ــأن  ولكن تداعيات اس في هذا الش
ــت الوضع جمله وتفصيال  وجائحه كورونا اربك
وجعل اهتمامنا ليس منصبا على زيادة االنتاج 
ــل املوظف ؟ وكيف يصل  ــل التركيز كيف يعم ب
ــظ على بقاء  ــل ؟ وكيف نحاف ــى مكان العم ال
ــه ؟  اضافه  ــه عمل ــي ودميوم ــتثمر االجنب املس
ــه  ــارع  وكانت هذه املؤسس ــوط الش ــى ضغ ال
مهدده باحلرق ولوال جهود القوات االمنيه ملا كنا 

نحافظ عليها

 مشروع الغاز .. نسب االنجاز 
و االستيعاب 

ــب اجناز مشروع الغاز هي بحدود  واضاف ان نس
ــل املتمثله  ــاء العم ــل انش ــالل مراح (٢٤٪)  وخ
له سوف  ــركات الثانويه والشركات املشغّ بالش
ــغيل اكثر من (١٥٠٠) موظف  يكون مبقدورنا تش
ــه وقد فرضنا في  ــغيل النهائي في مراحل التش
ــغل ان يقوم بتشغيل  مراحل االعداد على املش
ــه او لنقل املنشأة اذ اننا كشركه  هذه املؤسس
استخراجيه الول مرة تدخل عندنا  والجل ضمان 
دميومه هذا املنشأه باهظه التكاليف جدا ارتأت 
الشركة ان تكون عمليه التشغيل االولي لفترة 
ال تتجاوز السنتني  وكذلك الصيانه وهي احدى 
ــا يتم وضع  ــذه خالله ــركة املنف ــات الش التزام
ــتالم  ــوادر عراقيه مؤهله الس ــج العداد ك برنام

املهام والتشغيل بعد انتهاء فترة االعداد

حرق الغاز.. والخطه الشامله  
ــذه اللحظة  ــا وحتى ه ــن يومي ــبه نح وباملناس
ــاز الذي  ــق من الغ ــن (١١٠) مقم ــر م ــرق اكث نح
يكلف مبالغ ماليه باهظه وقد قلت ان مشاريع 
ــروض ان تخضع  ــاز والكهرباء املف ــط والغ النف
 (MASTER PLAN) ــامله  ــه ش اوخط ــلطة  لس
ــه لنضع هنا  ــط التنموي ــه بوضع اخلط والعناي
ــه توليد وفي  ــاك محط ــاء وهن ــع للكهرب مصن
اغلب الدول ليست هناك وزارة النفط او البترول 
ــا وزارة الطاقه التي  ــاء فقط وامن او وزارة الكهرب
ــا يكمل  ــني الن احدهم ــمل واجبات الوزارت تش
االخرى وعندما تخضع الدارة واحده كي ال اعيب 
ــط والتدابير بل  ــوء اخلط على الطرف الثاني س
ــامله ينفذها اجلانب ( A) واجلانب  نضع خطه ش
ــه فيها حقل  ــون عندك منطق ــا تك (B) وعندم
نفطي يجب ان تأتي مبحطه كهربائيه تشتغل 
ــون عندك  ــط وعندما تك ــادة النف ــطه م بواس
ــد ان تأتي مبحطه  ــه فيها حقل غازي الب منطق
ــل بالغاز وبالنتيجه عندما تنقل  كهربائيه تعم
ــبكه الوطنيه املفروض  احملطه الكهربائيه للش

ــط الوطني االقرب  ــأل اين يكون خط الرب ان تس
ــن اخليارات  ــي عمليه مفاضله توصلك الحس ف
ــه  ــه وتوفر املؤسس ــدر الطاق ــر مص ــي توف الت
ــه وهذه االمور كلها  ــر البيئه العامله االمن وتوف
اليستطيع احد ان ينجزها دون االستعانه باالخر 
ألن املوازنه واحده وتستطيع ان حتاسب شخصا 
ــؤول عن  ــخص الواحد  هو املس واحدا وهذا الش

ــتورد  ــط وتنفيذها وانت عندما تس ــم اخلط رس
ــتغل  محطات كهربائيه ال تعمل بالغاز او ال تش
بالنفط وانا ليس عندي غازا او ان احملطه تشتغل 
ــتورد  ــكاز اويل )والعراق هو في االصل مس ب (ال
ــب هذه االمور  لهذه املادة وعليه مطلوب ان حتس
بدقه عاليه وعدم تركها للصدفه واشار ان وزارة 
الكهرباء انشأت في ثمانيه او تسع محافظات 
ــده في  ــا ومنها واح ــه كوري ــات كهربائي محط

ــاره من جهه  ــل العم ــرى من مدخ ــه اليس اجله
ــاز )وموجوده  ــى وقود (زيت الغ ــداد تعتمد عل بغ
ــذا الوقود هو اصال  ــات لهذا الغرض لكن ه خزان
يستورده العراق من اخلارج وفي ذات الوقت لديه 
شحه في هذا املنتوج .. صحيح ان هذه احملطات 
ــا عالجا وقتيا ولكن  ــريعه النصب وبأعتباره س
ــن في الوقت ذاته  ــب ان تكون منهجا ولك ال يج
ــيطر عليها  ــا تكون حالة طارئه غير مس عندم
ــون خطه  ــريطة اال يك ــذا احلل لكن ش تضع ه
عمل مستمره وال ميكن ان يعتمد عليها .. فهل 
ــكت )  ــل ان انتظر وصول الوقود بـ (التريس يعق
والطريق ميكن ان يُغلق  بأي حلظه في ظل تفاقم 
ــاع االمنيه .. خذو  ــتقرار االوض االزمات وعدم اس
ــمال البصره حيث يندلع  مثاال مايحصل في ش
ــني واالخر نزاع  بحيث ان الدوله منذ زمن  بني احل
ــابق وحلد االن عاجزة عن تأمني هذه  النظام الس
ــه عريضه  ــي قافله طويل ــه وعندما تأت املنطق
ــتهداف  ــت الغاز وتتعرض الى حادث اس مباده زي
بالنتيجه سوف تتوقف هذه احملطه الكهربائيه 
ــتنزف  وبالتاكيد فأن التوقف او االطفاء هذا يس
ــتغل ثم  ــا اي مبعنى اخر محطه تش ــن عمره م
ــتأنف عملها هذا االمر ال ينصح  تتوقف ثم تس
ــتثناء التوقفات الغراض الصيانه  به ولكن بأس
ــبقا وبدقه ألن من شأن  وفق جداول  محدده مس

ذلك ان يقلل من كفاءه (التوربني ).

خطه متكامله لالكتفاء الذاتي 
وقال رئيس املهندسني (علي جاسم حمود )نحن 
كشركة اخذنا على عاتقنا وضع خطه متكامله 
لالكتفاء الذاتي حيث اشترينا محطات لتوليد 
ــي  ــات وزارت ــق مواصف ــه وف ــه الكهربائي الطاق
ــئ عامليه رصينة  ــط والكهرباء ومن مناش النف
من(سمنيز )االملانيه وانشأنا معدات عدد (٢) في 
ــدود (٤٠)ميكاواط  ــل البزركان طاقتهما بح حق

ــاء محطه ثالثه  ــدور التعاقد النش ــن ب واالن نح
ــل احللفايه  ــي حق ــكا واط  وف ــدود (١٥٥) مي بح
 (E.G جي اي) توجد هناك (٥)محطات من شركه
والطاقه التصميمه بالطبع  هي في ضوء حجم 
ــات النفطيه  ــتخدمه في الفعالي الطاقه املس
ــه في حقول  ــل احتياجات الطاق ــن ان تص وممك
ــكا واط نغطيها  ــان الى اكثر من (١٢٠)مي ميس

من خالل مشروعني 

مشروع حقن اِّـاء 
واكد بأن حقول نفط ميسان متتاز بكونها حقوال 
مستنزفه وهي مع مرور الوقت حتتاج الى صيانه 

ــروع حقن املاء والذي هو  للضغط من خالل مش
ــاره عن مضخات ماء عمالقه يتم من خاللها  عب
ــتنزافه  ــه الضغط ومنع اس ــاء لصيان ــن امل حق
ــاز وهذه  ــط والغ ــاج النف ــه انت ــي دميوم وبالتال
ــى مصادر طاقه  ــات مجتمعه حتتاج ال الفعالي
ــا (٣)مصادر  ــاعه وتوجد لدين ــدار (٢٤)س على م
ــغيل  للمياه احداها حفر االبار وقد بدأنا بالتش
ــات كامله  ــنه تقريبا ولدينا محط ــه قبل س في

ملعاجله املياه بحيث تكون مواصفات املاء احملقون 
ال تؤثر على ادائيه املكمن وال تؤثر على مواصفات 
النفط وهذه محطات ضخ عمالقه وميكن القول 
اننا الشركه الوحيده التي نفتخر بأنها موجوده 
في حقول نفط ميسان على ثالث مراحل ولدينا 
ثالث محطات منها اثنتان في اخلدمه بحيث ان 
ــادر املياه عمليا مصاحبه ألنتاج النفط وان  مص
ــاه وفق احدث التقنيات  هذه احملطات تعالج املي
ــيما املياه امللوثه بالنفط من خالل الفصل  الس
ــترجعه مره ثانيه واملاء معالج  اي ان النفط نس
اي ان قسم منه يذهب الى توليد البخار وقسم 
ــاء داخل االبار  ــقي ولعمليات حقن امل اخر للس
ــر من (١٢٠) الف  ــل البزركان  نضخ اكث وفي حق
برميل يوميا  وفي حقل احللفايه نحقن اكثر من 
ــل يوميا لدميومه صيانه الضغط  (٨٥) الف برمي
ــره ثانيه للقيام  ــي واعدكم بدعوتكم م املكمن
ــركه  ــأة الش بزيارة ميدانيه لالطالع على منش
ــط العراقيه  ــوزارة النف ــي مبعث فخر ل التي ه
ــات وبنفس الوقت  ــا تعتمد احدث التقني كونه

تؤدي خدمات جليله لوزارة النفط 

 ابرز التحديات 
واكد ان ابرز التحديات التي تواجه الشركة حاليا 
ــائريه  تتمثل في الوضع االمني والنزاعات العش
ــع املقاولني الثانونيني   ــريف م والصراع غير الش
ــتراتيجيه في التشغيل  ــغل عادة له اس فاملش

ــأ وذاك املصنع او  ــف  وممكن هذا املنش والتوظي
هذا املشروع يستوعب طاقه بحدود (١٠٠)عامل 
ــف ان املوجودين في احلقل  فقط  ولكن ما يؤس
ــغل اكثر من  ــنب منه يفرضون على املش او القري
ــأذا كانت الفعليه هي (١٠٠)  حاجته الفعليه ف
ــى (٢٠٠) وبالنتيجه  ــه زيادتها ال ــم يريدون من ه
ــأن املقاول  ــى الكلف وعليه ف ــس هذا عل ينعك
ــوف  ــراق يفكر اوال بأنه س ــي الى الع عندما يأت

ــاوات ويتعرض الى ضغوط  ــرض لالبتزاز واالت يتع
ــغيل  ــغيل االيدي احملليه وان كان تش لفرض تش
ــدي احمللية  غير مكلف لكن املقاول االجنبي  االي
يضع في حساباته حتديات الوضع االمني والذي 
ــتعني بجلب شركه امنيه  ــتلزم منه ان يس يس
ــدود (١٠٠الى ١٠١)   ــغ بح ــتوفي منهم مبال تس
ــاول يفكر حتى باالمور  ــروع واملق من كلفه املش
ــياحه واالنترنيت واشياء  االخرى كموضوع الس
ــبها املقاول قبل القدوم الى العراق  اخرى يحس

ليباشر في معترك االستثمار فيه 

شركتنا َّـ خدمه ابناء ميسان وكل 
محافظات العراق  

واضاف يشهد اهللا على ما اقول لقد اخذنا على 
ــركه ان نبذل قصارى  ــا نحن في هذه الش عاتقن
ــاء احملافظه  وخدمه  ــا املتاحه خلدمه ابن جهودن
مؤسساتنا التي ميكن ان ترفد الشركه بكوادرها 
ــه هي جامعه ميسان ونحن  كأن تكون املؤسس
ــدا بهذا املوضوع الن ثمار  لدينا عالقه متينه ج
املتخرجني من اجلامعات هم من يقودون ان شاء 
ــركه في هذه السنه او  اهللا العمل في هذه الش
ــنوات الالحقه اذا ماتوفرت الفرص املالئمه  الس

للتعيني 

ازمه اِّـهندسني النفطيني 
ــد ان خطط التوظيف مرتبطه اصال ببرامج  واك
ــي كانت  ــام املاض ــي الع ــنوي فف ــل الس العم
ــا  ــن (٧١)مهندس ــني اكثر م ــه لتعي ــا خط لدين
ــخصيه من قبلنا حيث ذهبت  وكانت مببادره ش
ــل من كل  ــرت االوائ ــان واخت ــى جامعه ميس ال
ــط والكهرباء  ــه والنف ــي الهندس اختصاص ف
ــد اخترنا النخبه بغض  ــاء والكيمياء وق والفيزي
ــون ن وبكل  ــه اواجلنس او الل ــر عن املنطق النظ
نزاهه وشفافيه اخترنا االربعه االوائل املتفوقني 
ــديد االسف  وانا ضد فكرة كانت موجوده مع ش
في مجالس احملافظات وفعلها محافظ البصره 
ــابق او رئيس مجلس احملافظه على ما اذكر  الس
ــن احملافظات  ــال احملليني م ــرد العم ــا مت ط عندم
ــأل  االخرى دون مراعاة التداخل االجتماعي واس
ــاء لهذا  ــي الوطنيه واالنتم ــؤول يدع كيف ملس
ــلوب ؟ وما الضير من  العراق ويتعامل بهذا االس
وجود عنصر كفوء من غير محافظه في البصره؟ 
ــان لم ننتهج هذا  ــركه نفط ميس ونحن في ش
ــاءات من الكوت  ــلوب والدليل ان لدينا كف االس
واحلله يعملون في شركتنا وهم اناس اختصاص 
ــم العراقيني  ــم ونظرائه ــوا على  زمالئه وتفوق

وعليه فليس لدينا مشكله في هذا املوضوع.
ــه واذا لم  ــذا وطن ــكل عراقي ه ــهال ب فأهالوس
ــبه  ــتوعبه وطنه االم فأين يذهب ؟ وباملناس يس
ــن قبل مجلس  ــا الى ضغوطات م نحن تعرضن
ــراء التزامنا بهذا  ــان املنحل ج ــه ميس محافظ

اخلط .

ماهي رؤيه اُِّـشغل االجنبي ؟ 
ــد بالتعليمات  ــب العراقي مقي ــاف ان اجلان واض
ــر  ــي ال يعي ــغل االجنب ــن املش ــط ولك والضواب
ــزة الرقابيه وليس في وارد تفكيره  اهميه لالجه
هذه املشكله بينما العراقي يضع في حساباته 
ــب  ــه ومكت ــزه الرقابي ــات االجه ــه ضغوط وبال
ــوان الرقابه  ــه النزاهه ودي ــام وهيئ ــش الع املفت
ــذه االمور ال تتطابق  ــه وغيرها وبالتاكيد ه املالي
ــه جاء للعراق  ــدى االجنبي من  بروتوكوالت الن ل
ــني  ــأن العراقي ــرى ب ــو ي ــتثمر وه ــه املس بعقلي
ــه ليس ملزما  ــون بالقوانني في بالدهم وان ملزم
ــون اختالفا في  ــوف يك ــا وبهذه النتيجه س به
ــر .. الطرف العراقي يريد ان يحمي  وجهات النظ
ــص على تطبيق  ــه وبنفس الوقت هو حري نفس
ــتثمر فليس امامه  القوانني والضوابط اما املس
سوى متشيه اهدافه وهؤالء لم يأتوا من " املدينه 
ــه  ــم اخلاص ــم مصاحله ــا لديه ــه " وامن الفاضل
ــغيل اكبر  وخططهم اخلاصه التي تتمثل بتش
ــركته االم او  عدد من املوظفني التابعني له او ش
الشركات املؤتلفه معه او مصالح دولته وعندما 

ــوع فأن يحدد  ــتثمر االجنبي املوض ــرح املس يط
مناشيء بعض املواد واملعدات ألن الشركات في 
ــت تابعه جلهات خاصه وامنا اغلبها  اخلارج ليس
شركات حكوميه مؤدجله بأطر وسياسه الدوله 

ــي للبلد  التابعه لها ومرتبطه بالقرار السياس
ــل  ــركه (ش ــده له فعندما تتحدث عن ش العائ
ــا وعندما  ــدا وبريطاني ــن هولن ــا تتحدث ع ) امن
ــركه (بي .بي p.b) امنا تتحدث عن  تتحدث عن ش
ــركات ) ــه البريطانيه وهكذا احلال لش احلكوم

ــركات  ــون موبيل ) االمريكيه وان هذه الش اكس
ــفارات ودول  النفطيه االجنبيه تقف خلفها س
ــاريعها  ــن حتدد مش ــدول هي م ــح ال وان مصال
فالكل يبحث عن مصاحله وان االولى بالعراق ان 
ــن مصاحله اخلاصه والبد من االنتباه ان  يبحث ع

الشيطان يكمن في التفاصيل .

 شركات  جوالت  الرتاخيص 

ــار لدينا االن في العراق (٩) جوالت تراخيص  واش
ــركه لها اليه تعاقد معينه بالشراء  وان كل ش
ــي االختالفات وهنا  ــذه هي العمود الفقري ف وه
ــع للقانون  ــركات تخض ــؤال هل هذه الش الس
ــون العراقي وهذه  ــع للقان ــي ..؟ ال تخض العراق
ــركات جوالت التراخيص  اجلدليه التي ال تريد ش

ــاق لهذا املوضوع والبد اذا   ان تعترف بها او تنس
ــني لتكون  ــننّ  بقوان ــط وتُس ــرّع  الضواب ان تُش
ــتثمر  ــني بحيث ان املس ــاق الطرف ــة بأتف ملزم
ــماحات في بعض اجملاالت  تعطيه الفرص والس
ــع القانون  ــذا م ــارض ه ــريطه اال يتع ــن ش ولك
ــمى مبنطقه الفراغ  العراقي حيث هناك ما تس
ــي او املنطقه الرماديه التي يتحرك فيها  الفقه
بأريحيه بحيث ال تُخرق  الضوابط وال هي تعيق  
اوتعرقل عمل املستثمرفي قطاع النفط والغاز 
ــت عامل مهم جدا في تنفيذ البرامج و  وان الوق

اخلطط التنمويه 

 البريوقراطيه والروتني 
ل حقول  ــغّ ــذي يضعها مشٌ ــاريع ال ــال املش مث
ــون دوالر)  ــار و٥٠٠ملي ــدود (ملي ــان هي بح ميس
ــغل  ــورات املش ــي تص ــغ ف ــذه املبال ــنويا وه س
املفروض تصرف في هذه السنه ولكنها بسبب 
ــراق ال تصرف الن  ــه والروتني في الع البيروقراطي
ــات وزارة  ــع ملوافق ــاريع تخض ــذه املش اغلب ه
النفط او موافقه رئاسه الوزراء وفق الصالحيات 

املاليه 

ورقه عمل 
وقد قدمنا (ورقة عمل )بشأن هذا املوضوع واالن 
ــأن وزارة النفط تبحث  ــهر ف االن ومنذ ثالثة اش
لي جوالت  ــغّ ــم كل مشُ ــرة موحده ترغ عن فك
التراخيص التباع سياقات محدده بالتشاور مع 
ــتركه ووضع برنامج  الطرفني للخروج برؤيه مش
ــي ميكن القول انها  ــراء والت باليه التعاقد والش
ــي تنفيذ الفعاليات النفطيه  املفتاح الرئيس ف
ــه معوقه دائما ألي  ــار فان البيروقراطي وبأختص
ــه وزارة  ــذي ارتكبت ــد ان اخلطأ ال ــاط واعتق نش
ــه بدال من تأمني  ــط العراقيه في البدايه ان النف
ــح كل جوالت  ــص علينا اال نفت جوالت التراخي
ــص في ان واحد وامنا كان يفترض ان يتم  التراخي
اختيار موديل واحد وثاني وبالتجارب نستخلص 
ــا  لنتفاداه ــلبيات  الس ــف  ونكتش ــر  العب
وااليجابيات لنقويها باجلولة الثالثه وهكذا الى 

ان نصل الى احلاله املثاليه 

 جوله الرتاخيص الخامسه والحقول 
اِّـشرتكه

ــان  اما ما يتعلق  ــركه نفط ميس وقال رئيس ش
ــأن  ــه ف ــه اخلامس ــص النفطي ــة التراخي بجول
ــول  نفطيه حدوديه   ــا تتعلق بحق الكثير منه
ــواء مع اجلانب االيراني او الكويتي  مشتركه س
ــث عن مصاحله في  ــراق املفروض ان يبح وان الع
هذه احلقول املشتركه وباملناسبه فان دول اجلوار 
ــروض ان  ــا النفطي واملف ــي انتاجه ــتمرة ف مس
ــابقه وال الوم احلاليه  ــات العراقيه الس احلكوم
ــتوى مع حكومات  ــيق عالي املس ان تقوم بتنس
ــل  ــذا احلق ــران وان ه ــعوديه واي ــت والس الكوي
ــي االراضي ما  ــذي يقع ف ــترك ال ــي املش النفط
ــه حتكم ذلك  ــاك اتفاقيه دولي ــني الدولتني هن ب
ــاد ) ومبوجبها يعطى هذا  ــمى (اتفاقيه االحت تس
احلقل لشركه يتم االتفاق عليها وهي من تقوم 

ــح الزلزالي  ــات واالبحاث واملس ــراء الدراس باج
وحتدد الرقعه النفطيه في كل بلد وتضع خطط 
ــه فان انتاج احلقل  ــيق وبالنتيج االنتاج بالتنس
ــني البلدين  ــورة عادله (١٠٠٪) ب ــم توزيعه بص يت
ــركه تأخذ حقوقها وللمعلومات فان كل  والش
دول اجلوار تنتج نفوطا من احلقول املشتركة مع 

العراق بعيدا عن االنتاج االمثل 

حقل مجنون 
ــيما اجلزء  ــون والس ــق بحقل مجن ــا ما يتعل ام
ــمالي من احلقل فهو يخضع ضمن الرقعه  الش
ــدار من قبل  ــان وكان ي اجلغرافيه حملافظه ميس
ــركة  ــحبت وأن ش ــل ) ولكنها انس ــركه (ش ش
ــل االن وان  ــر احلق ــن تدي ــي م ــره ه ــط البص نف
ــق حتديدا  ــر احلقل تتعل ــط االوليه لتطوي اخلط
ــه طبوغرافيه  ــبب طبيع ــمالي بس باجلزء الش
ــرو – فيزياويه )   ــواص (البت ــبب اخل املنطقه وبس
ــتثمار اجلزء الشمالي من  ل بأس ــغّ لم يقم املُش
ــع وزارة النفط  ــالت عديده م احلقل ولدينا مراس
بخصوص هذا املوضوع وان شركه نفط البصره 
ــاطات في  ــذه اللحظه تقول ال توجد نش حلد ه
ــغل  ــمالي من احلقل وان املش ــر اجلزء الش تطوي
ــتثمر اجلزء  ــم اس ــا حلد االن ل ــول ان ــل يق للحق
ــباب  ــباب مكمنيه وفنيه واالس ــمالي ألس الش
ــاه  ــور باملي ــل مغم ــون احلق ــل بك ــه تتمث الفني
ــه املنطقه اضافه  ــبب طبوغرافي وباالهوار وبس

ــرداءه املواصفات  ــباب مكمنيه تتعلق ب الى اس
النفطيه وهذا ماتوكده االجابات الرسميه التي 
ــركه نفط البصره ومع ذلك فنحن  وردتنا من ش
ــبوع طلبنا منهم  ــال معها وقبل اس على اتص
ــاطات احلقل في  ــث لنش ــر حتدي ــا اخ ان يعطون
ــى لنا معرفه كميه  ــمالي كي يتنس اجلزء الش
ــا حال بقيه  ــذ حصتنا حالن ــاج احلقل لنأخ انت

احملافظات 

نفوط ميسان  .. ومعالجه الكربيت 
متتاز نفوط ميسان بكونها من النفوط الثقيله 
ــي ارخص تقريبا  ــوي على الكبريت وه التي حتت
ــب الكبريت هي  ــنت )لكل درجه  وان نس (٤٠س
ضمن املواصفات القياسيه لتصدير نفط العراق 
ــا منتلك معمال خاصا ملعاجله الكبريت في  كونن
ــتخالص الكبريت  حقول احملافظه حيث يتم اس
ــه وان واحده من  ــار صراحه في تصريف الذي نح
مشاكل النواجت العرضيه ان لدينا كبريت  ولدينا 
ــتغل فان طاقته  ــه وعندنا معمال اذا ما اش طاق
التصميميه هي بحدود (١١٣)طنا في االسبوع.  
ــان وزارة النفط كلها محتاره  وبصريح العباره ف
بتسويق هذا الكبريت كونه ماده رخيصه حيث 
ــوزارة في  ــط ال ــن خط ــوقه لك ــا ان تس كان له
ــرة واملفروض عليها ان تضع  هذا املوضوع متأخ
ــاجت العرضي من  ــتثمار الكبريت الن خططا الس
عمليه معاجله النفط وللمعلومات فأن الكبريت 
له تأثيرات سلبيه على البيئه وحتى االحتفاظ 
ــأت للحفظ واخلزن  بهذه املاده يحتاج الى منش
ــبب بتأثيرات جانبيه اذ  واي امطار ممكن ان تتس
ــذه االحماض الى مصدر تأثير  ممكن ان تتحول ه

سلبي  على االنسان واحليوان والبيئه   
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رئيس القسم الرياضي
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   إن شعر الهايكو هو شعر وصف في األساس (سواء 
أكان الوصف بصريا أو سمعيا أو مما تراكم في الذاكرة 
ــكار واملقارنة  ــذي يحلق بأجنحة االبت ــن اخليال ال أو م
ــهدية),  ــادة تدوير وانتاج املش ــب والتأويل وإع والتقري
والهايكو يعتمد على قدرة عينيك على إرسال اإلشارة 
إلى عقلك و قلبك, وحسب حالتك النفسية وثقافتك 
املتراكمة, وزاوية الرؤية الداخلية واخلارجية التي تقف 
عندها, وتنظر إلى ما يحدث حلظة رؤيتك ملشهد ما أو 
ــى تخيله, فيقوم العقل أو القلب دون تدخل منك,  حت
ــارات التي  بإعادة النظر مرة أخرى وحتليل الرموز واإلش
وردت من البصر في حالة الرؤية املباشرة أو من البصيرة 
في حالة التخيل وبطريقة سريعة ومعقدة, يتم ميالد 
ــد تقتلها لغتك فورا أو قد حتييها  ــا ) خاصة بك, ق (رؤي
ــن لغوي بامتياز,  ــد, لذلك اعتقد أن الهايكو ف إلى األب
ــبح ويعوم ويغطس كما يشاء في بحر اللغة, فإذا  يس
ــإن الوصف عيناه  ــد الهايكو, ف كانت اللغة هي جس
ــهد  ــو قصيدة اللحظة.. التقاط املش ــداه !!الهايك وي
ــرؤون نصك  ــرون.. وعندما يق ــذي ال ينتبه إليه العاب ال
ــف لم ننتبه  ــة ويقولون ”يا اهللا كي ــم الدهش تصيبه
لهذا؟!“.. الهايكو أشبه بالتوقيعة واإلبيجراما مع أنه 
ــيء  يختلف عنهما متاما بخصائصه.. جتد فيه كلَّ ش
ــات الزائلة  ــي اللحظ ــه روحك أوال!!ه ــك جتد في ولكن
ــت أسرع  املتحركة واملتغيرة إلى األبد, عني الهايكس
ــأة, وكأن الزمن يتوقف  ــده فج ــن حركتها, يراها وح م
ــه أوال وآخرا,  عندها, يقول قصيدة يصف ما يرى لنفس
ــاها أبدا  ــو زائل يتحدث عن حلظة زائلة, لذا ال ينس فه
ــا بعد زوالها, الذين حوله  ويظل يكررها حتى يتذكره
يكتبونها على الورق لتخليدها, ألنهم لم يستمتعوا 
ــم, فيخلد وصف  ــا بخياله ــه فيرونه ــا بعيني برؤيته
ــها  ــاعر واللحظة نفس ــة, ويزول الش ــة الزائل اللحظ
ــة أو متحركة, تنقل  ــة رؤية ثابت !الهايكو ليس عدس
ــدق وأمانة,  ــا, بكل جترد وص ــا يحدث أمامه ما ترى وم
ــا في كل مكان  ــرة مثلن مثل كاميرات املراقبة املنتش
ــرى أو اعتقال حلظة ثابتة  !!الهايكو ليس صورة للذك
ــا الظاهرة دون  ــوى حقيقته ــن, ال تعكس س من الزم
الكامنة, كما يريدها احلمقى من مستسهلي اإلبداع 
ومن معاقي اللغة ومحدودي الدخل من ثروة اخليال, ومن 
ــة, من املؤمنني بحتمية  املصابني بفيروس وهم املعرف
ــى الهايكو النقي  ــي ونظرية مؤامرة الذاتية عل التنح
ــتنارة  ــو احلقيقي والقابل للحياة, يولد كإس !!الهايك
نيّ اللغة واملعرفة املتراكمة لبيوض  ناجتة عن تلقيح مَ

الرؤيا في رحم ظلمات الوهم الثالث:ـ
٠١ظالم احلقيقة الناقصة.

٠٢ظالم اجلهل.
٠٣ظالم الثرثرة.

@Èi@Âfl˚„@à€a@ÏÿÌb:a
Ôiä»€a@ÏÿÌb:a@Öb„@ø

 

فـنـــارات

محمود الرجبي

Âéy@·Ìä◊@Ô”Ïë@ÔˆaÎä‹€@CÔ‹ibj€a@…uÏ€a@äé€a@Úibj€D@ÚÌaÎâ@ø@Òıaä”

متابعة / البينة الجديدة
ــاء  لألدب ــام  الع ــاد  االحت ــام  أق
ــةً  العراق جلس ــاب في  والكتّ
ــترو  ضيّف فيها الفنان/ املايس
ــس  ــر ام ــاف، عص ــي خص عل
ــي  الثان ــرين  تش  ١٤ ــبت  الس

ــا  مه قدّ ــة  جلس ــي  ف  ،٢٠٢٠
ــتار  س ــيقي  املوس ــث  الباح
ــرى احلديث عن  ــد ج الناصر،وق
ــي مؤمتر  ــاركة اخلصاف ف مش
ــع  ــة التاس ــيقى العربي املوس
ــد  انعق ــذي  ال ــرين  والعش

ــهر  ــرة مطلع الش القاه ــي  ف
ــي إثراء الثقافة  اجلاري، ودوره ف
والفنون..فضالً عن موضوعات 
تخص واقع املوسيقى العاملية 
والعربية والعراقية، في جلسة 

شهدت مداخالت وتطبيقات.

@fi¸Ö@NÖ@‚äÿÌ@ÚÓ»‡n1a@ÚÓ€Î˚é‡‹€@Ôiä»€a@è‹1a
bÓ„bΩdi@Ô€ÎÜ€a@ÖÎÜy@˝i@bflaâÖ@ÜË»fl@ÒäÌÜfl@îÎbi@âb‘fl

وكاالت / البينة الجديدة
حتت رعاية جامعة الدول العربية وهيئة األمم املتحدة، 
ــؤولية اجملتمعية بتكرمي  ــي للمس ــس العرب قام اجملل
ــد دراما بال  ــاوش مديرة معه ــورة دالل مقاري ب الدكت
ــزة املرأة  ــدم لها جائ ــي بأملانيا، حيث ق ــدود الدول ح
ــي االحتفال الذي  ــؤولية اجملتمعية ف ــة واملس العربي

ــفير  ــره  الس ــرة وحض ــم بالقاه أقي
أحمد أبو الغيط األمني العام جلامعة 
ــورة  الدكت ــت  العربية.وأعلن ــدول  ال
ــام للمجلس  ــني الع ــدا رزق األم ران
ــة  اجملتمعي ــؤولية  للمس ــي  العرب
ــل اجملتمعي، عن  والرائدة في العم
ــي  ــود الت ــا للجه ــة دعمه متابع
ــرأة العربية وذلك من  تقدمها للم
ــخة  ــا لتحقيق نس ــالل دفعه خ
ــز وتكرميات  ــة جلوائ ــة متألق ثاني

ــد من الروافد وفروع اجلائزة  املرأة العربية في العدي
ــامل عربيا. ــوي الش ــدات العمل التنم ــمل رائ لتش
ــت التكرمي  ــاري، التي تابع ــزة لدالل مق وقدمت اجلائ
ــنوات طويلة  ــالل س ــا خ ــرا جلهوده ــن، تقدي أون الي
ــني واملهاجرين  ــا بقضايا املرأة واملهمش اهتمت فيه
ــورة دالل مقاري العديد  عربيا وعامليا.وحصدت الدكت

ــة والعاملية،  ــاب واجلوائز العربي ــن التكرميات واأللق م
تقديرا جلهودها املبذولة في دعم القضايا اإلنسانية 
ــة اندرجت حتت  ــروعات تنموي واإلجتماعية عبر مش
ــق الفنون، حيث  ــرية عن طري ــوان التنمية البش عن
ــى اآلن، على  ــذ عام ٢٠٠٣ وحت ــطتها من امتدت أنش
ــدول النامية والدول  ــتوى الوطن العربي كله وال مس
ــي العمل  ــيرتها ف ــة، مما أضاء مس األوروبي
ــاني، جعلها ترشح جلائزة  اإلنس
ــنوات  الس ــي  ف ــالم  للس ــل  نوب
األخيرة.وتأتي هذه اجلائزة اجلديدة 
ــورة دالل مقاري  ــة للدكت املمنوح
ــدة  جدي ــة  عربي ــة  إلتفات ــاوش  ب
ــانية  واإلنس ــة  األكادميي ــود  للجه
واإلجتماعية الواسعة التي قدمتها 
ــة  ــل الفئات املهمش ــم وتأهي لدع
ــن  الوط ــي  ف ــة  والبائس ــة  واملعنف
العربي والعالم، ليضاف إلى رصيدها 
ــانية، رصيدا  ــاد واملنتمي للقضايا اإلنس العملي اجل
ــفيرة  ــي نذكر منها: جائزة س ــدا من اجلوائز الت جدي
ــؤولية اجملتمعية، جائزة شخصية العام ولقب  املس
ــالم، وجائزة  ــيدة األرض، جائزة ولقب حمامة الس س

الدولة األملانية ملشاريع التعايش واإلندماج.

البينة الجديدة / علي شريف 
ــودة  املعه ــة  األكادميي ــود  ــن اجله ضم

ــتاذ  لالس ــة  ــور واملعروف لدكت ا
العميدي  ــواد  ج حيدر 
ــات  التقني ــتاذ  اس
ــرحية في قسم  املس
الفنون املسرحية في 
كلية الفنون اجلميلة 
ــل  باب ــة  بجامع
ــوء  الض ــليط  لتس
ــخصيات  على الش
ــي  الت ــرحية  املس
ــور  حض ــا  له
ــاحة  الس ــي  ف
العراقية  ــة  الفني
ــا  منه ــذا  متخ
ــائل  لرس عناوين 

ــتير  املاجس ــي  ف ــه  ــات طلبت واطروح
ــه  ب ــاز  تتم ــا  مب ــا  انطالق ــوراه  والدكت
ــكالت  املش ــة  مبعاجل ــن  العناوي ــذه  ه

ــة والتركيز  ــدة واألصال ــة واجل اجملتمعي
على الشخصيات املسرحية العراقية 
ــني/ تقنني )  ــني/ مؤلف ــني / مخرج (ممثل
ــلط  يس ــم  ل ــي  والت
عليها الضوء في 
ــات سابقة  دراس
ــس  ولي ــا  وآخره
ــرافه  إش ــا  أخيره
ــالة  رس ــى  عل
ــذ  ــتير تتخ ماجس
واملؤلف  ــرج  اخمل من 
العراقي  ــرحي  املس
ــداهللا  عب ــدر  حي
لها. الشطري عنونا 
وبهذه اجلهود املتميزة 
ــتاذ  االس ــعى  يس
ي  ــد لعمي ا ر كتو لد ا
ــاريع  ــاح هذه املش الجن
ــتقبلية التي تسلط الضوء على  املس

جميع مبدعي العراق.

@Üj«@âÜÓy@ÔyäéΩa@xäÇΩaÎ@kmbÿ€a
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عرض/ هناء العبودي   
  مجموعة قصصية للكاتب والروائي 
عادل كاطع العكيلي الصادرة لسنة 
ــة  ٢٠١٩ الصادرة عن مطبعة الورش
ــي  ف ــع  والتوزي ــر  للنش ــة  الثقافي
ــارع املتنبي في ١٥٨ صفحة من  ش
القطع املتوسط .تدور احداث هذه 
ــن احداث  ــة القصصية ع اجملموع
ــد من دمار  ــرً به البل ــا م ٢٠٠٣ ، وم
ــاع في كل  ــراب وفوضى وضي وخ
ــك الفرد  ــن ذل ــم م ــيء ، واأله ش
ــا عاناه في ضل تلك  العراقي وم
ــن احتالل  ــية م الظروف القاس
ــتلهم الكاتب  ــراب ، إذ يس وخ
ــرت بالعراق  ــي م ــداث الت االح
ــلوبٍ  ــي قصةٍ تلو قصة بإس ف
شيق يجعلك تبحر باألحداث 
وكأنها شريط سينمائي تدور 

به تلك االحداث في تلك احلقبة وهذا 
ما نلتمسه واضحا في القصة االولى 

ــيكارة)  ــة (عقب س ــن اجملموع من م
ــذه القصة ما  ــروي الكاتب في ه إذ ي

عاناه الفرد 
ــم ايام  ــقوط الصن ــي منذ س العراق

االحتالل من معاناة حتى في ابسط 
ــية واحلياتية  ــي احلياة املعيش مناح
ــولة  املتس ــة  وقص  ، ــة  واالقتصادي
ــن املوصل وجحيم  الهاربة م
ــمى ب (داعش) او دولة  ما يس
ــا وحرق  ــة وفقدان ابيه اخلراف
امها وهي تعيل اخيها الوحيد 
ــام دواعش  ــلول بعد ان ق املش
له  ــة  ــه رصاص بتوجي ــر  العص
ــوده الفقري  ــي عم ــتقرت ف اس
ــت اصابته بليغة ، وتتوالى  فكان
ــذه اجملموعة كل  ــص في ه القص
واحدة منها تروي قصة مختلفة 
ــدر  ــد ص ــه .وق ــع نفس ــن الوج م
ــات  مجموع ــي  العكيل ــب  للكات
قصصية اخرى منها (حبٌ برائحة 
ــوان (ملن يريد  ــور) وكتاب بعن الكاف
ــد  ــه اجلدي ــط) ، وكتاب ــاح فق النج
ــذي هو عبارة  ــيطان) وال (معول الش

عن نصوص مسرحية.

@Ô�����–�ÿ�m@¸@ÒÜ���yaÎ@Ú��»���flÖ

@Ô«Ï€a@p¸bÿëa@’�‰nça@�bÌâaÏy@�̋ ÿë@ÚÌaÎä€a@Öäç@ó‰€a@paÏïa@ÚÌaÎä€a@oznœ
pbÓñÇí€a@Èi@…n‡nm@à€a@Â‹»ΩaÎ@kÓÃΩa

ــاءت عتبات العناوين    بعد املقدمة ج
ــارات الدالة  ــة االش ــة وهي مبثاب رقمي
ــه  ــي وتوجيه ــاد املتلق ــة بإرش القائم
ــدث الراوي  ــم االول يتح ابتدأت بالرقي
ــدن والكهنة الذين  ــي امل عن املعابد ف
ــراء ذاكراً بابل  ــتغلون الناس الفق يس
ــا اآلن  ــت تزهو ام ــا كان ــا م ــي يوم الت
ــرد  ــاض وركام، س انق ــرد  ــدت مج فغ
ــة متراصة بعدها ينتقل  جميل وحبك
ــالً: ( بابل  ــي قائ ــى الرقيم الثان ــا ال بن
ــا باخلوف وها هي ثانية  احرقت وجوده
ــماء علها  ــا في امتداد الس تذر رماده
ــي أيقظت  ــع اللحظة الت ــى وج تنس
ــاك اخلطو وصهيل اخليول  كهانها ارتب
ــديدة الوطأة، كيف  ونداءات احلزن الش
ــيان هذيان  ــوم نس ــب ملك ــن لقل ميك
محنة وثم ما يذكره دوماً بان الطرقات 
ما عادت غير وهم مسحور وضحكات 
ــب العتبات  ــزام ) ص٩ ، اغل تلوم االنه
ــن املعاني  ــر م ــا الكثي ــة فيه الفرعي
ــارد  ــاطير ذكرها الس ــوارات واالس واحل
ــث، ذكر دميوزي  ــداءً من الرقيم الثال ابت
ــتار حبيبها  ــة عش ــزوج االله ــذي ت ال
ــل كان مجرد  ــاً ب ــم يكن الهاً مقدس ل
ــتار .حوار  ــه عش ــيط احبت ــي بس راع
ــه البابلي احلكيم،  ــوقياً ومعلم مع ش
ــور ويتطرق  ــتعرض الكثير من االم يس
ــف  الى جلجامش، أورمنو: أقدم مكتش
ــي في  ــون حموراب ــه قان ــد االن قبل حل
ــم  ــكال : اول حاك ــة اور، واتوحي مدين
ــأول  ثورة  ــومر قام ب ــومري حكم س س
ــعبني  ــي التاريخ كانت حتالفا بني ش ف
في بالد الرافدين، في احلوار ذكر نبونيد 
ــن ابنة نبوخذ  ــك بالد بابل تزوج م : مل
ــرا: اول ملك  ــبي اي نصر ، كما ذكر وش
ــن في جنوب العراق في محافظة  ايس
القادسية وهو من االمويني الذين كانوا 

جنوب العراق. 
اسلوب الرواية.. مييز الكاتب عمله عن 
ــتطيع  عمل كاتب آخر، ومن خالله نس
ــال  االعم ــة  جمالي ــى  عل ــم  نحك ان 
ودقتها، االسلوب آذن هو مبدأ االختيار 
ــة وااللفاظ ومن  ــة اللغ ــن أمكاني ضم
ــات وقصص  ــض رواي ــالل قراءتي بع خ
ــتطيع ان اميز كتاباته  شوقي كرمي أس
ــل في طياتها  عن كتابة االخرين، حتم
ــن اجلنوب  ــو اب ــة فه ــا العامي بعضه
الساكن وسط اناس بسطاء فقراء، اي 
مبعنى االسلوب هو الكاشف عن فكر 
ــول ( افالطون)  ــيته يق ــه ونفس صاحب
ــخص يكون  ــع الش ــون طبائ كما تك
ــلوب  ــول ( بوفون ) االس ــلوبه، ويق اس
ــه، رواية لبابة السر  هو االنسان نفس

ــي  ــهل واقع ــيط او س ــلوبها بس اس
ــة، صور  ــر من صور املعيش فيه الكثي
ــرة الغارقة في  ــل فقي ــيطة لعوائ بس
احلرمان والفشل حتت سطوة الكهنة 
.. العاطفة هي االخرى متعثرة في ظل 
الظلم االجتماعي لبعض امللوك الذين 
ــب عتبانها  ــراض، أغل ــون االع ينتهك
ــا بتراثنا  ــي تذكرن ــد املعاناة فه جتس
ــارد  ــدو، الس ــي اور وانكي ــدمي وحتك الق
ــن املاضي يحرك  يأخذنا الى ثنايا الزم
الرماد يتحرك اجلمر.. يتطاير فنشمه، 
ــداً عن  ــا بعي ــنا ويأخذن ــل انفاس يدخ
ــأ بعيداً او  ــى واقع كان مخب ــا ال واقعن

غارقاً في النسيان 
نحن ابناء الفقراء.

ــف ميكن ان نصنع لنا مجداً بعد   ( وكي
ان ارتشفت عيوننا غبار اخلشب احملترق 
وشذر املباخر التي استحالت الى كتل 
من صمت كيف يكمن لنا اعادة ترتيب 

الشيء وال شيء يشدنا سوى
ــراً له طعم  ــاضٍ كان ذات يوم حاض  م
ــاء القرابني ؟!! )  ــل التمر وبرودة م عس

ص١٢
ــمى بالراوي  ــا تس ــوات او م ــاك اص هن
املشارك او املمسرح اسهمت في اثراء 

النص وتلوين مساراته مثل : شوقيا و 
نودعس ... 

ــاب ضمن دائرة  ــتكمل صوغ اخلط تس
ــنت الرواية، لقد  ــرد املوزعة على م الس
ــرد الرواية  ــص س ــوات الن ــت اص فتح
ــكاالت  ــتنطق اش ــاً اس ــكالً حواري ش
ــن الذي تتمتع به  الوعي املغيب واملعل
ــر قد أنطر،  ــخصيات . ( كان الفج الش
ــوارى خلف  ــحب العتمة تت ــدأت س وب
ــت ان تبرجت  ــا لبث ــفيفة م حمرة ش

ــوقيا يتأمل  ــن زرق، حني وقف ش مبفات
ــت مهني، قانات  البوابة الغارقة بصم
ــن فجعلتها مجرد  ــاح الزم جردتها ري
ــور، كان نودعس يرى بخوف  خواء منخ
ــا ان اعماقه  مترقباً حلظة البدء حاس

متور بأجوبة الفسل ) ص٣٥٠   
ــا صوراً كثيرة  الرواية حتمل في طياته
ــمت بالكلمات أجاد  ممتعة ومؤملة رس
ــمها مثل : ( كنت ارى  ــارد في رس الس
من خالل اعمدة جدران املعبد الواقفة 
ــر رغباتي وهي تتناثر  مثل خيول تنتظ
ــن  ــي غفوة االحالم، س ــة ف مطشوش
ــل يزحف االيام لي  يالحق رغبتي وأنلي

) ص٩٠
ــرد طويل يحمل في  حوارات كثيرة وس
ــم واملعاني،  ــن احلك ــه الكثير م طيات
ــتقطع  ــع الرب اس ــد م ــث نبوني حدي

بعضاً منه:
ــل، اريد لبابل  ــن ايها الرب اجللي ( ــ س
ــون  ــاً يحم ــكاً، واقران ــداً متماس جس
ــد حضورها بني  ــا.. ورفعة توك وجوده

احلواضر!!
ــ لك كل هذا نبونيد .. لك كل هذا!!

ــ اريد لسن غطاس بابل باجمعها في 
طاسة العلوم !!

ــ لك هذا نيونيد,, لك هذا!!
ــاً وال  ــاً دائم ــل خصب ــوة باب ــد لنس اري
والدها طفولة آمنة.. ولرجالها وفرة رزق 

ومناء!!  
ــ لك هذا نبونيد!! ) ص٩١ 

ــفي  ــني نبونيد واحلكيم جدال فلس وب
ــل والعرش ومع  ــا جول باب يدور بينهم
امرأة مانونيد نقاش طويل فيه الكثير 
ــي  ــوار داخل ــة  ، ح ــب واحلكم ــن احل م

ــن واملكان،  ــي، فالش باك للزم منولوج
ــعري الذي  ــك توظيف النص الش كذل
يضيف للسرد اجلمالية استقطع جزأ 

منه .
( من ينزع من ذاكرتي حلماً

ــماً يتربع فوق  ــع وش ــدر ان يقل ــن يق م
عقودي االربع؟

يغرس وسط كياني جذراً 
كالنخلة تخترق االرض!!

تفتح نحو الرب القلب
ــر جدائلها ..  ــنني العم ــدل بني س تته

تنمو.. تتطاول
ــيدة االزلية من  ــك الس ــع تل ــن يقل م

فلبي؟!!
من ينسيني صوتي؟

من يقطع نفسي
ال احد يكسر جدران القفص الصدري 

فهناك تنام اميرة احالمي 
تغفو عيناها الناعستان 

ــم.. تفتح باب القصر الوردي  حتلم.. حتل
) ص٤٣٣

الرواية احداث زمان ومكان وشخصيات 
ــل،  باب ــخ  تاري ــن  ع ــة  االزمن ــل  وتداخ
ــوقي كرمي حسن  ــتغال السارد ش اش
ــفي شيق  ــلوب فلس روايته لبابة بأس
ــتطاع أفضاح ما يقوم به الكهنة  أس
من ممارسات ال اخالقية، سيطرة كهنة 
ــاد وكذاك  ــهم بالفس ــل وانغماس باب
ــاء،  ــذي يقوم باغتصاب النس امللك ال
ــى الكثير من  ــم تطرق فيه ال جهد قي
ــش،  ــومر واوروك .. لك ــى س ــور ال االم
وكيش، تاريخ بابل القدمي بكل مآسيه 

وآثاره النفسية.
ــب في آخر  ــره الكات ــة ذك ــن الكتاب زم

الرواية، بدأ كتلتها عام ٢٠٠٠ واصدرها 
ــت  ــا اكتمل ــرون عام ــام ٢٠٢٠ عش ع
ــوب الذي  ــو الزمن املكت صياغتها، وه
ــك احلوادث تقرأ  ــرض الراوي فيه لتل يع
ــرة فلكتابة غير  ــرة زمنية قصي في فت

القراءة .
ــتغرقته احلوادث في  ــن الذي اس ( الزم
رواية احلرب والسالم لتولستوي يقارب 
ــل ان يقضي القارئ  ــة عام، وال يعق املئ
ــرأ تلك احلوادث او يجلس  مئة عام ليق
تولستوي مئة عام في مكتبه يروي لنا 
ــي تلك املدة  ــة احلرفية ما وقع ف بالدق
ــب والقارئ  ــن الكات ــذا يلجأ كل م له
ــواء الختزال الوقت والتالعب  على الس
ــرد  ــر الضروري لس ــذف غي ــن وح بالزم
ــتيعاب في  ــردا قابال لالس ــوادث س احل

فترة قصيرة من الزمن ) *١  
أخيراً

ــاج موهبة والى  ــردية حتت الكتابة الس
ــاج الى  ــة وحرفيه وحتت ــة جمالي ثقاف
ــة ولغة  ــره مهني ــة وخب ــرة وجودي خب
ــياء جندها عند  ــة كل تلك االش رصين
ــن  فهو قادر  ــارد شوقي كرمي حس الس
ــب  ــه، واللع ــي لغت ــم ف ــى التحك عل
ــن صناعة  ــكاً م ــا اي متمس بألفاظه
ــدم الكثير للثقافة العراقية  الكالم، ق
ــاف الى املكتبات الكثير  والعربية وأض
ــاالت كثيرة.. كتب  ــن الكتب في مج م

رصينة وغنى اللغة طوبى له.  
يذكر ان الرواية من اصدارات دار الشؤون 
ــة العامة / وزارة الثقافة بواقع  الثقافي

٤٦٤ من احلجم املتوسط.   
ــي ابراهيم خليل  ــة النص الروائ *١ بني

ص١٠١

العتبة الرئيسية للرواية 
لبابة السر، هو الوجه 
اآلخر للمؤلف، نص آخر 
له داللته الضمنية في 
اخلطاب الروائي، معناه من 
وظيفته الن عنوان الشيء 
دليله وضع في البداية 
ألنه خير من يساعدنا في 
كشف عرض املؤلف، يقال 
لبابة اسم يكنى به سيد 
القوم، واللبابة : قلب 
الثمرة وما في جوفها، 
اسم لبابة حتمل الكثير 
من الصفات اجلميلة، 
شخصية قوية تسيطر 
على كل االمور في حياتها 
وتتحمل جميع الظروف، 
شخصية مميزة وذات عقل 
ناضج، عامل الزمن يعود 
الى فترات زمنية طويلة 
حتكي التاريخ البابلي عن 
طريق الراوي العليم الذي 
يسرد االحداث مع تعدد 
الرواة نقرأ التفاصيل التي 
يعرضها السارد للمتلقي، 
العتبات الفرعية تنتهي 
(الرقيم احلادي عشر (١٧) 

اياد خضري الشمري

يميز الكاتب عمله 
عن عمل كاتب آخر، 
ومن خالله نستطيع 

ان نحكم على جمالية 
االعمال ودقتها، 

االسلوب اذاً هو مبدأ 
االختيار ضمن أمكانية 

اللغة وااللفاظ

9ثقافية

ال حدودَ للفرص
ال قوانني للحرب
كلُ صباح اخلير

همسة شعر
كل آه.. صدر ينتظر العجز

قرارٌ يتمنى اجلواب
وجوابٌ يُعلنُ دورة حلن

ــني ميوج  ــرص ح ــدود للف ال ح
بحرْ

وتنتفضُ من عينيكَ إلتماعة
ويختلج وترْ

وَزَرٌ أَشدني اليه
مهما إهتزت االرض

ال نهاية للبدايات
ال قوانني

كل ألم هو استثناء
كل هزمية .. بداية انتصار

معك … ال مسميات
ال صوت للجهر

ال صمت للوجيب
كل الكون ساحة وملعب

يا أيها اخملتال بالتمني
حتنت يداي بدم التراتيل

وشمتُكَ من دهرٍ
آخر الرجال

ــكَ األرض  ــي عيني ــتوت ف اس
والسماء

أُفقٌ من خزفٍ ودخان
وأساطير جمرْ

توشم بك الدمْ
دجْ يا أيها النابض بالهَ

ــالم  أح ــى  عل ــاجي  الس
التباشير

تشابكت أحرفنا …
يقينا نحن في زمن الشك

همسا.. حني ال يسمع صوت
تَشظت خاليانا
ماليني اليراعات

تُهدي الكون أَجنمه
ال زمان بعد زماننا

وال خلق اهللا بعدنا نبض
ماذا أُسميك

وكل األسماءِ فيك كفرْ
ماذا أسميك
صالة التبتل

أمير الوجد
ــة  ــن طفول ــت م ــضٌ تَفل في

االنهار
ــكَ عمرا من  ــي حقولِ ــذرُ ف أَن

وجع السنني
وأنتظر غيثك واألمنيات

ــاء  البيض ــرائطي  ش ــر  أنتظ
تطير أمام عينيك

وصوتك النابض في الروح
وليل حزيران غارق في العطرْ

تعمد جبيني
كأمنيات الناذر للمطر 

قطرات من حنني
بأصابعك الدافئة

تفرد الغضون
لْم تَشجُ الغربة من عمق الكَ
ــور  الس ــب  صاح  … ــى  إل

والبستان والشمس

@ä���Óübçc
@ä���‡�v�€a

NO.3530.MON.16.NOV.2020 العدد (٣٥٣٠) االثنين ١٦ / ١١ / ٢٠٢٠ 

âaÜ������������ïa

ذاكرة ذبابة ..  هيثم العوادي
 ، ا من القتلِ والتجويعِ والتعذيبِ عشتُ خمسةً وثالثنيَ عامً
، أطلقتُ  بلِ نْ ذي قَ ، عادوا بوجهٍ أقبحَ مِ سامحتُ وصافحتُ
تِ املاضي، باتَ  )، ملا غفرتُ زالّ ا سلفَ  عمّ

ُ
شعاري (عفا اهللا

ا ختمُ العبوديةِ على كتِفي. واضحً
  ***********

حرمان .. هدى ابراهيم امون 
أطلّت  عودته،  وحني  دربه،  أشواك  تزيل  وهي  عودها  انثنى 
محصول  على  رأسه  ينيخ  اجلافة..  أزهارها  بقايا  عليه 
أروقة  جابَ  الوقت،  مقاهي  في  كؤوسه   كسرَ  الغربة.. 

املاضي باحثاً بني ظالله عن إكسيرٍ يعيد إحياء النسغ.

aÜu@Ò7ñ”@óñ”

ÒÜ���Óñ”

رفيف الفارس
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العزيزية
العدد : ٧٥٧ / ٢٠٢٠ 

م / تبليغ مدين
اِّـدين (حيدر خضري عباس)

ــعار مركز  ــب اش ــك مجهول محل االقامة وحس ــذه اِّـديرية من ان ــق له  تحق
شرطة حي الجهاد اِّـرقم( ١٢٢٤١ َّـ ٣ / ١١ / ٢٠٢٠)  لذا تقرر تبليغك 
ــر  ــة عش ــر بالصحف لغرض الحضور اُّـ هذه اِّـديرية وخالل (خمس َّـ النش
يوم ) من تاريخ النشر وذلك ضمانا لسداد النفقة اِّـستمرة واِّـاضية والعائدة 

للدائنة (اسراء مكطوف هادي). 
اِّـنفذ العدل 
غسان فهد غنيس

مديرية شؤون االحوال اِّـدنية َّـ ذي قار
العدد : ٨٣٥

إعــــــــــالن

بناءا على طلب اِّـدعية بردانه خزار خلف والتي تطلب من خالله تبديل 
اسمها من بردانه اُّـ نجاة واستنادا ألحكام اِّـادة ٢٢ من قانون البطاقة 
ــنة ٢٠١٦  تقرر نشر طلبه َّـ الجريدة الرسمية فمن له  الوطنية ٣ لس
ــر  ــة عش ــق االعرتاض على الطلب مراجعة اِّـديرية خالل ١٥ خمس ح

يوما من تاريخ النشر وبعكسه سينظر َّـ الطلب وفق القانون.
موقع اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير عام االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة

إعــــــــــــــالن
اُّـ: الشريك/بالل كاظم فرج 

اقتضى حضورك اُّـ صندوق اإلسكان العراقي فرع ذي قار الكائن 
ــرب مديرية الجوازات  ــارع االخالص / ق ــومر ش َّـ الناصرية/س
وذلك لتثبيت إقرارك باِّـوافقة على قيام شريكك السيد ابراهيم 
ــة اِّـرقمة  ــاعة َّـ القطع ــوده بالبناء على حصته اِّـش ــل ع خلي
ــليفه قرض اإلسكان  ــامية لغرض تس ٢٣٨٦/٣٠ مقاطعة ش
وخالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما داخل العراق وشهر خارج 
ــر االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك َّـ  العراق من تاريخ نش

االعرتاض مستقبال.

محكمة بداءة النصر
العدد: ١٨٤/ب/٢٠٢٠

اعــــــــــــالن
ــارة عليوي -٢- حمدية حلو شمخي -٣- سعد  اُّـ اِّـدعى عليهم/١-فوزية بش
ــن -٤- حسني رويح حسن -٥- محمد رويح حسن -٦- صادق رويح  رويح حس
ــن -٩- ايمان رويح حسن  ــن -٨- حسن رويح حس ــن -٧- علي رويح حس حس

-١٠- جنان رويح حسن -١١-زهراء رويح حسن -١٢-يسرى رويح حسن 
ــة ١٨٤/ب/٢٠٢٠ يطلب  ــد علي حميد الدعوى اِّـرقم ــني عب اقام اِّـدعي حس
ــوز/ قضاء النصر وبالنظر  ــا الزامكم بتمليكه العقار اِّـرقم ٦٣٧ حي ١٧ تم فيه
ِّـجهولية محل اقامتكم حسب شرح القائم بالتبليغ ومختار اِّـنطقة تقرر تبليغكم 
بالنشر بصحيفتني محليتني بالحضور امام هذه اِّـحكمة َّـ موعد اِّـرافعة اِّـصادف 
ــاعة التاسعة صباحا وَّـ حالة عدم حضوركم او ارسال من  ٢٠٢٠/١٢/٢ الس

ينوب عنكم قانونا سوف تجري اِّـرافعة بحقكم غيابيا وحسب االصول.
القاضي/علوان خليف كزار 

محكمة االحوال الشخصية َّـ البطحاء
العدد : ١٢٩/ش/٢٠١٩

اعــــــــــــــــــــــــــــالن
اُّـ: اِّـدعى عليه/مصطفى جبار مطر/مجهول محل االقامة

ــا غيابيا بحقك  ــخ ٢٠٢٠/١١/٨ حكم ــة بتاري ــدرت هذه اِّـحكم اص
ــني واِّـدعى عليه  ــا يلي: الحكم بالتفريق بني اِّـدعية وفاء علي حس بم
مصطفى جبار مطر واعتبارا من تاريخ صدور الحكم َّـ ٢٠٢٠/١١/٨ 
ــني محليتني  ــا بصحيفت ــرر تبليغك اعالن ــل اقامتك تق ــة مح وِّـجهولي
ــة طرق الطعن القانونية واعتبارا  بالحضور امام هذه اِّـحكمة ومراجع
ــورك او من ينوب عنك  ــر االعالن وعند عدم حض ــن اليوم التالي لنش م

قانونا سوف يكتس الحكم الدرجة القطعية وفق القانون.
القاضي/علي غافل والي

مديرية شؤون االحوال اِّـدنية َّـ ذي قار
العدد : ٨٤٠

إعـــــــــالن
بناءا على طلب اِّـدعي سكر ناصر موسى والذي يطلب من خالله تغيري 
اسمه من سكر اُّـ مسلم واستنادا ألحكام اِّـادة ٢٢ من قانون البطاقة 
ــر طلبه َّـ الجريدة الرسمية فمن  ــنة ٢٠١٦  تقرر نش الوطنية ٣ لس
له حق االعرتاض على الطلب مراجعة اِّـديرية خالل ١٥ خمسة عشر 

يوما من تاريخ النشر وبعكسه سينظر َّـ الطلب وفق القانون.
موقع اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير عام االحوال اِّـدنية 
والجوازات واالقامة العامة

العدد : ٩٨٩١
التاريخ: ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠
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الحاقا باعالننا اِّـرقم ٢١٦٣ َّـ ١٨ / ٩ / ٢٠١٩ 
ــروع (انشاء واكساء شوارع مخدومة  تعلن محافظة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مش
ــتناداً لتعليمات تنفيذ  ــة تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩ واس ــبكات الصرف الصحي) ضمن خط بش
العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ اِّـعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط اِّـلحقة 
ــة الدعوة لتقديم العطاء  ــة العامة االتحادية لعام ٢٠١٩ ان وثيق ــا وتعليمات تنفيذ اِّـوازن به
ــروع سوف تنشر َّـ الجرائد الوطنية وسيتم العمل عند  (اإلعالن) عن اِّـناقصة العامة لهذا اِّـش
ــية والتي تتيح ِّـقدمي  فحص وتقييم العطاءات وفق اإللية اِّـعتمدة للمناقصات الوثائق القياس
العطاءات كافة من الدول اِّـؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد َّـ النشرة التوضيحية الصادرة من 
ــراء وثائق العطاء  األمم اِّـتحدة (الخاصة بتعريف الدول اِّـؤهلة)  وبإمكان مقدمي العطاءات ش
باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان اِّـحدد بالتعليمات ِّـقدمي العطاء ان أسلوب 
ــاريع َّـ ديوان اِّـحافظة  ــم حسابات اِّـش ــراء يقطع من قبل قس ــيتم بموجب وصل ش الدفع س
وسوف يتم عقد اِّـؤتمر الخاص باإلجابات على استفسارات اِّـشاركني َّـ اِّـناقصة عند الساعة 
ــة (مديرية بلديات ذي قار)  ــن يوم الخميس اِّـصادف ١٩ / ١١ / ٢٠٢٠ َّـ بناي ــراً م (١٢) ظه
ــني من الدرجة اِّـذكورة أدناه  ــركات واِّـقاولني العراقيني اِّـؤهلني واِّـصنف فعلى الراغبني من الش
على األقل والشركات العربية واألجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود الحكومية 
ــراء نسخة من الوثائق الخاصة باِّـشروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما  ِّـحافظة ذي قار لش
مؤشر أزاه) غري قابلة للرد على أن يتم تقديم هوية التصنيف األصلية للشركات العراقية وأوراق 
التسجيل للشركات األجنبية عند شراء العطاء على أن يتضمن العطاء اِّـستمسكات التالية :-

١.متطلبات التأهيل اِّـطلوبة:ـ
أ. الكوادر الفنية

ب.اِّـتطلبات اِّـالية :-
ــيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة لتنفيذ اِّـشروع لنمبلغ  اوال:- اِّـوارد اِّـالية (الس

اكرب او يساوي (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وسبعون مليون دينار عراقي.
هـ . اِّـتطلبات القانونية:-

ــركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باِّـصالح ، لم يتم  ــية الش ــمل (جنس أوالً :- األهلية وتش
ــركات اِّـملوكة للدولة (أن تثبت أنها مستقلة  ــوداء ، الش ــركة اِّـقدمة َّـ القائمة الس وضع الش
قانونياً ومالياً وإنها تعمل وفق القانون التجاري وأن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ، غري 
مستبعدة من قبل صاحب العمل أو استناداً اُّـ قرار صادر من قبل األمم اِّـتحدة / مجلس األمن 

للمشاركة َّـ اِّـناقصات)
ثانيا :- لم تظهر عقود غري منفذه خالل الـ (٥)

ــركة مقدمة العطاء قرار يمنع  ــليم العطاء لم يصدر بحق الش ــنوات اليابقة ولغاية موعد تس س
اِّـشاركة َّـ اِّـناقصات بدولة صاحب العمل استنادا اُّـ قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه 
وِّـدة الـ (٥) سنوات السابقة جميع اِّـطالبات اِّـوقوفة سوف لن تشكل بمجموعها اكثر من ٤٠٪ 

صاَّـ مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء.
ــخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب  ــخة أصلية + نس ثالثا:ـ عدم ممانعة (نس

ومعنونة اُّـ ديوان محافظة ذي قار.
رابعا :- شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة َّـ حال كون الشركة مقدمة العطاء أجنبية تقوم 

بتقديم أوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية.
ــون درجة وصنف  ــن وزارة التخطيط وتك ــف اِّـقاولني صادرة م ــجيل وتصني ــا:- هوية تس خامس

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

ــاءات يجب أن تتضمن ضمان العطاء (التأمينات األولية) ِّـقدمي العطاءات بموجب  ٢.كل العط
ــبة  ــن مصرف معتمد َّـ العراق وبنس ــفتجة صادرة م ــان بنكي أو صك مصدق أو س ــاب ضم خط
ــوان محافظة ذي قار  ــون اُّـ جهة التعاقد (دي ــروع ومعن ــن مبلغ الكلفة التخمينية للمش ١٪ م
ــم اِّـناقصة ويكون نافذ ِّـدة ١٥٠ يوم من تاريخ  ــم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم وأس / قس
ــو عليه اِّـناقصة مباشرة بعد  ــركة أو اِّـقاول) الذي ترس غلق اِّـناقصة وعلى اِّـناقص الفائز (الش
إصدار كتاب اإلحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ 
ــة َّـ بغداد أو اِّـحافظات  ــادر من أحد اِّـصارف العراقي ــة على أن يكون خطاب ضمان ص اإلحال

الجنوبية نافذاً اُّـ ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
ــاءات اِّـقدمة من  ــن وزارة التخطيط وتكون العط ــية الصادرة م ــم اعتماد الوثائق القياس ٣.يت

ــتجيبة عند تلبيتها ِّـعايري التأهيل اِّـحددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية  اِّـناقصني مس
ــاء ِّـا تتطلبه  ــدم التزام مقدم العط ــروط اِّـناقصة وَّـ حال ع ــة اِّـطلوبة َّـ ش ــة واِّـالي والفني

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

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

ــر واإلعالن وألخر إعالن عن اِّـناقصة وأن تتحمل  ــو عليه اِّـناقصة أجور النش ٦.تتحمل من ترس
ــل الدولة وأي  ــوم التي تفرض من قب ــا العمل كافة الضرائب والرس ــركة التي يحال بعهدته الش

مصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
ــة موظفيه العمالة الوطنية  ــغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمال ــزم الطرف الثاني بأن يش ٧.يلت
ــغيل إال َّـ حالة اعتذار اِّـركز عن توفري األعداد واالختصاصات اِّـطلوبة  عن طريق مراكز التش

وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠يوم) من تاريخ استالم اِّـركز للطلب
ــؤوليتهم  ــاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس ــن مناقص َّـ تقديم عط ــرتاك أكثر م ــال اش ٨.َّـ ح
ــاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء  تضامنية تكافلية َّـ ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مش
ــراكة معزز بتعهد من قبلهم بعد  ــراكة موقع من قبل اطراف الش او نموذج اتفاق اولي على الش
ــراكة بينهما مصدق اصوليا  ــحاب َّـ رو اِّـناقصة عليهما على ان يتم تقديم الش التنازل او االنس
بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد وَّـ حال انسحاب احد 

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

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

١١.اِّـحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية
ــتكمال النواقص التي  ــني على العطاءات باس ــركات واِّـقاولني واِّـجهزين اِّـقدم ــزم الش ١٢.تلت

تسمح بها التعليمات خالل سبعة أيام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
ــروع مع مراعاة االلتزام  ١٣.تكون األولوية للمواد األولية اِّـصنعة واِّـجهزة داخل العراق للمش
ــب كتاب وزارة  ــات اِّـطلوبة حس ــدى مطابقتها للمواصف ــعر والنوعية اِّـجهزة م ــط الس بالضواب

التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
ــود اُّـ صاحب  ــا الجهة اِّـتعاقدة تع ــات التي تعده ــم والخرائط واِّـواصف ــة التصامي ١٤.ملكي

العمل.
ــوم االثنني اِّـصادف ٣٠  /  ــاعة (١١) ظهراً من ي ــوم لتقديم العطاءات نهاية الس ــر ي ١٥.ان أخ
ــود الحكومية َّـ مقرها الكائن  ــم العق ــوان التالي محافظة ذي قار – قس ١١ / ٢٠٢٠ اُّـ العن
ــيد – فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة األعمار  َّـ الناصرية – اإلدارة اِّـحلية – قرب مصرف الرش
سابقاً) على أن تكون األسعار اِّـقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع 
ــون جميع األوراق  ــطب وتك ــة واضحة وخالية من الحك والش ــاء وتكون الكتاب ــتندات العط مس
ــف والربيد االلكرتوني ويلتزم  ــركة ورقم الهات مختومة بخت اِّـقاول مع ذكر العنوان الكامل للش
ــزم وأصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد  ــاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله مل اِّـق
ــمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني،  ــكن وال يس حجبها وهوية األحوال اِّـدنية وبطاقة الس
ــور اُّـ ديوان  ــم الراغبني بالحض ــاءات أو ممثليه ــور مقدمي العط ــح العطاءات بحض ــيتم فت وس
محافظة ذي قار مبنى اِّـحافظة الجديد شارع األمام علي (ع) وسوف ترفض العطاءات اِّـتأخرة، 
وإذا صادف يوم فتح اِّـناقصة عطلة رسمية فيؤجل اُّـ اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات 
ــم مقدم العطاء وتوقيعه  ــم اِّـناقصة واس ــل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس داخ

ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني 
ــة َّـ ديوان محافظة  ــؤون القانوني ــم الش ــرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قس ــى الط ١٦.عل
ــني االنجاز أو توفر  ــدون اِّـطالبة بأي تمويل لح ــتمرار بالتنفيذ ب 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

اُّـ / كافة اِّـقاولني والشركات العراقية واالجنبية
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كتبنا نحن املشتغلون في الصحافة الورقية الكثير الكثير بشان ظاهرة 
اطالق العيارات النارية وتناولتها برامج تلفازية واذاعية وخاض فيها نواب 
ــن ذالك كله ان  ــا خطباء منابر واالهم م ــؤولون  وحتدث عنها ايض او مس
املرجعية الدينية في النجف االشرف كان لها قصب السبق  في التصدي 
ــا عبر بيانات منفرده او عبر خطب  ــذه الظاهرة والتحذير من تداعياته له
اجلمعة ملعتمديها.. وقد افتت املرجعية الدينية العليا بتاريخ١٣ جمادي 
االول عام١٤٢٧ هجرية وهذا نصها(  بسمه تعالى..اليجوز اطالق العيارات 
ــؤولية  ــببا الرعاب الناس واذاهم ويتحمل املس النارية بال مبرر اذا كان س
الشرعية كل من يتسبب في موت او قتل او جرح على تفصيل مذكور في 
ــبب ما تستتبعه من السلبيات  محله وعلى العموم فهذه الظاهرة بس
ــني التجنب عنها  ــة االخوة املؤمن ــرف واالخالق وننصح كاف ــة للع منافي
ــالح).. واطالق العيارات النارية  ــه.. وفق اهللا اجلميع ملا فيه  اخلير والص البت
اضافة الى كونه جتاوزا على قيم واعراف اجملتمع وتهديد للسلم اجملتمعي 
ــذه( الفعلة  ــون العراقي ممارس ه ــة اذ عاقب القان ــي مخالفة قانوني فه
ــنوات بغض النظر عن طبيعة املناسبة التي  النكراء) باحلبس ملدة ( ٣) س
اطلقت فيها العيارات  النارية وافتت املرجعية الدينية العليا ايضا بدفع 
ــان  ــقط على انس ــارات النارية ( الدية) الن الرصاصة قد تس ــق العي مطل
ــار الناري مبثابة من مارس جرمية ( القتل العمد  وبذالك يعتبر مطلق العي
ــرع والللقانون  ). لكن يبدو ان هناك ممن اليعير اهتماما ال لالعراف والللش
وان املهم عنده االبتهاج بسماع الرصاص وهو( يلعلع) في االجواء ويطرب 
ــط على راس طفل  ــع منطقه ليح ــر على اوس على الرصاص وهو  ينتش
ــن جالس في عربة معاقني  ــو فيلقى حتفه او يخترق صدر رجل مس يله
امام باب داره يروح عن نفسه او شابا او فتاة في مقتبل العمر وهي عائدة 
ــا!! ان الضرب على رؤوس  حفنة من الذين يطربون على ازيز  حاملة كتبه
الرصاص املتطاير من فوهات بنادقهم بقوة القانون بات امرا واجبا التهاون 
فيه اطالقا ولالمانه فانه رغم االجراءات املتخذه بحق هؤالء لكنها الزالت 
ــتهترين وان من  ــر هواتها من املس ــر ظه ــزة عن جلم الظاهرة  وكس عاج
ــعبية هم االقرب الى هذا( الطقس) الالجميل  يعيشون في املناطق الش
والالحضاري الذي يعيشون تفاصيله بشكل يكاد يكون يوميا!! ان اطالق 
العيارات النارية ظاهرة التكاد تقتصر على العراق لوحده بل هي  موجوده 
ــادات والتقاليد التي  ــائرية او ذات الع ــي اجملتمعات ذات التركيبه العش ف
ــخه)!! ولعل ما حصل  ــر ورجولة و( كش ــالق النار مبعث فخ ــرى في اط ت
ــس املاضي( ١١  ــقيقة للعراق يوم اخلمي ــارة الش ــي االردن ..اململكة اجل ف
ــكل فوضوي ومنفلت في  ــن اطالق عيارات نارية كثيف وبش /٢٠٢٠/١١  م
ــوارع على وقع االحتفال بنتائج االنتخابات البرملانية خير دليل على  الش
ــؤولني االردنيني ان اجراءاتهم الرادعة كانت  ــب للمس ذالك لكن مايحس
ــراع  ــل( الزعل ) بوزير الداخلية االردني)  توفيق احلالملة االس ــريعة ووص س
ــح للقانون وماس  ــد ان،ادرك ان ماحصل  خرق فاض ــتقالته بع بتقدمي اس
ــوى االستقالة..واالستقالة في  ــؤوليته القانونية فال خيار امامه س مبس
ــلطات االردنية وفي اطار اجراءاتها  ــجاعة!! املهم ان الس حالة كهذه ش
ــخصا من الذين ترشحوا واودعتهم  القانونية والتأديبية اعتقلت(١٨) ش
ــاعتها  ــني بتهمة وجودهم س ــكام االداري ــم الى احل ــف لتحويله التوقي
ــا او قيامهم  ــبب كورون ــر احلظر بس ــط الناس وحتريضهم  على كس وس
باطالق العيارات النارية ومت اعتقال(٣٢٤) من الذين قاموا باطالق العيارات 
ــيارة  ــاري وتتم االن مالحقة(٤٧٨) س ــالح ن ــة وضبط(٢٩) قطعة س الناري
ــاركني في( حفلة كسر هيبة الدولة) وان السلطات االمنية  عائدة للمش
شرعت بالفعل في احضار عدد كبير منهم .. باختصار ان اطالق العيارات 
ــة الينبغي ان تبقى ظاهرة ازلية وان املطلوب وضع اليد على اجلرح.. الناري
ــارة ان حجر االساس في وقف هذه الظاهرة الى االبد هو املواطن  مع االش
ــدس والبنادق مختلفة االنواع والعيارات    ــه فهو الذي يشتري املس نفس
ــة عائلته. فلنتعاون جميعا ونقول للعابثني بارواح  ــاب معيش على حس

الناس كفاكم  ايذاءا. وكفاكم القتل العمد.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٥٣٠) - االثنني - ١٦ - تشرين الثاني - ٢٠٢٠
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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   مصطلح يتم تداوله كثيراً والعديد منا يبحث في طياته األثار 
ــخاص  ــة مفهومه العام وهو امتثال جميع االش ــة خملالف املادي
ــذي يأتي من رأس  ــون، ذلك القانون ال ــي الدولة ألحكام القان ف
ــزوالً الى القوانني األخرى  ــتور ن الهرم القانوني ونعني به الدس
التي جاءت لتفصح عن احلقوق والواجبات واحملذورات للمواطن 
ــث وقفت على حد  ــد هنا موظفيها، حي ــي الدولة ونقص وممثل
ــة للقانون  ــلطة اإلداري ــت الس ــع ال بل اخضع ــواء للجمي س
ــة منظمة ومتدرجة  ــاوز عليه وفق قواعد قانوني ومنعت التج
ــيادة  ــروعية والذي يعني س ــم مبدأ اال وهو املش ــن خالل اه وم
القانون على اجلميع.ويقع على عاتق املواطن اهم التزام وجداني 
ــلوك وأخالق وذوق حضاري  ــة) والتي متثل قيَم وس وهو (املواطن
للمواطن من خالل االنتماء إلى مجتمع واحد منظم اجتماعياً 
ــاً يجب أن ينالها وعليه  ــياً، له في ذلك حقوق وثقافياً وسياس
ــون لتأديّتها ومنها  ــات يفرضها عليه القان ــذات الوقت واجب ب
احترام القانون واحترام القائمني على تنفيذه.  ومن املسلمات 
لدينا ان الدولة ومن اجل القيام بواجباتها األساسية وممارسة 
ــى موظفيها لتحقيق  ــاطها املرفقي البد من األعتماد عل نش
ــاطهم االداري في تنفيذ الواجبات  أهدافها من خالل تأدية نش
ــف  ــد ان للوظائ ــذا جن ــة، ل ــلطة إالداري ــة للس ــام املوكل وامله
احلكومية األهمية الكبرى والتي تتعاظم كلما ازداد دور الدولة 
ــاة األجتماعية للمواطن. ــي مختلف نواحي احلي وتدخالتها ف

وتقوم مؤسسات الدولة بحسب اختصاصاتها بفرض النظام 
ــة والقضائية. ومن  ــن خالل أجهزتها اإلداري ــيادة القانون م وس
ــى عاتقها العديد من  ة التي يقع عل ــات الدولة الهامّ مؤسس
ــي وزارة الداخلية  ــة واألمنية والفنية واخلدمية ه املهام اإلداري
ــية  ــن اهم واجباتها األساس ــدد مديرياتها التي م ــي تتع والت
ــرة البيضاء  ــوم ان نتحدث عن الدائ ــن. واردنا الي ــة املواط خدم
ــيد وزير الداخلية عثمان الغامني) بخدمتها  (كما وصفها الس
ــي تضطلع مبهامها  ــة املرور والت ــا األبطال وهي مديري ورجاله
ــة النظام العام في  ــق الضبط اإلداري من اجل حماي الى حتقي
ــى وظيفتها االجتماعية واخلدمية  مختلف مظاهره اضافةً ال
التي تقدمها ملواطنيها.ولكن قد ينظر البعض الى هذا اجلهاز 
ــن األجهزة  ــه في حقيقيته م ــد للحريات ولكن قي ــى انه مُ عل
املهمة التي يقع على عاتقها واجبات ومهام ذات اهمية قصوى 
ــى اهمية كبرى كونه  ــة البلد احلضارية والذي يول كونه واجه
ــير واملرور والتي ان تُركت  ــؤول األول عن تنظيم حركة الس املس
ــرور حاضرين  ــى، لذا جند رجال امل ــتعم الفوض بدون تنظيم س
ــن وفي جميع الضروف املناخية بدون  في كافة األوقات واألماك
ــى رجال املرور ماهي اال  ــل او تلكؤ.ان األعتداءات املتكررة عل كل
ــات املواطنة وجتاوزاً على حقوق  ــاً للقانون وانتهاكاً لواجب خرق
ــا قانون العقوبات العراقي  الوظيفة العامة والتي يُرتب عليه
رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ املعدل عقوبات جنائية تصل في اقصاها 
الى األعدام.لهذا فإن حماية رجال املرور ومساعدتهم ودعمهم 
ــع من اجل النهوض  ــة تكاملية مابني الدولة واجملتم هي عملي

بالواقع اخلدمي لهذا اجلهاز احليوي واملهم.

ÚÓ„Ï„b‘€a@Ú€ÎÜ€a

اللواء الدكتور عدي سمري

مــوقـــف

كرّم االستاذ جعفر ونان رئيس 
ــبكة  ــاء في ش ــس األمن مجل
االعالم العراقي الزميل ( احمد 
ــر  ــكرتير التحري ــي ) س البيات
ــدة « البينة  ــي جري ــدم ف األق
اجلديدة»  بدرع االبداع وشهادة 
ــود التي  ــة نظرا للجه تقديري
يبذلها في مجال االعالم واالدب 
ــة  ــاركته الفاعل ــك مش وكذل
ــاب ( احمد راضي  في اجناز كت
ــذي  ــعراء) ال ــر الش ــي ضمي ف
ــرفت على متابعة اصداره  اش

ــى رضا علوان  مجموعة ملتق
من خالل كونه عضوا في جلنة 
ــعرية  الش النصوص  ــص  فح
 ، ــاب  الكت ــا  تضمنه ــي  الت
ــر ان االحتفالية  ــر بالذك وجدي
اقيمت امس االول السبت في 
ــوان وحضرها  ــى رضا عل مقه
ــار  ــتاذ اياد بنيان مستش االس
ــؤون الرياضة  رئيس الوزراء لش
ــابق  الس ــي  الدول ــب  والالع
ــع غفير من  ــدام وجم كرمي ص

الشعراء والفناني واالدباء

ــتقلة خلبراء  ــة املس ــت اللجن وافق
ناسا على خطوط عريضة ملشروع 
بعثة أمريكية أوروبية مشتركة من 
ــات الصخور من  ــل عين ــأنها نق ش
ــروع  املريخ إلى األرض. ويقضي املش
ــبار وروفر إلى  ــال مس ــور بإرس املذك
ــبار  ــينقل املس ــخ من حيث س املري

إلى األرض عينات صخور املريخ التي 
 Perseverance ــر  روف ــيجمعها  س
األمريكي املتجه حاليا نحو املريخ.

وقال رئيس اللجنة املستقلة دافيد 
ــة  ــا مواصل ــا قررن ــون، ”إنن تومبس
العمل على حتقيق املشروع الهادف 
ــات أولى من  ــى احلصول على عين إل

ــأن حتقق  ــل ب ــخ. ونأم ــور املري صخ
البعثة اكتشافات ستقلب الدنيا“.

ــروع، توماس  وقال نائب رئيس املش
تسوربوخن إن خبراء ناسا والوكالة 
ــوا على  ــة عمل األوروبي ــة  الفضائي
ــروع على مدى ٣ أعوام  حتقيق املش

ماضية. 

ــكان،  الفاتي ــن  م ــد  وف ــام  ق
ــراق في إطار  مؤخرا بزيارة للع
ــات واآلثار  جولة لزيارة املقدس
ــيحية في البالد. ورحبت  املس
محافظة ذي قار بزيارة وفد من 
الفاتيكان املواقع األثرية فيها، 
ــوم بها في  ــار جولة يق في إط
املقدسات  لزيارة  العراق حاليا 
واآلثار املسيحية، وفقا جلريدة 
ــم  ــمية. وض ــاح» الرس «الصب
ــخاص، فيما  الوفد عشرة أش
ــار رجال الدين  رافقه أيضا كب
ــراق، وزار  ــي الع ــيحيني ف املس
الوفد الذي وصل إلى احملافظة 
ــم اخلليل.  ــام النبي إبراهي مق
ــن  ــكان ع ــد الفاتي ــرب وف وأع

سعادته لزيارة األماكن األثرية 
في الناصرية، وسيتوجه الوفد 
إلى بغداد وبعدها إلى النجف. 
ــة  ــر أن أور األثري ــر بالذك اجلدي
ــارة  للحض ــزا  مرك ــكلت  ش

التي سادت  ــومرية  الس
ــني  ب

مطلع األلف الرابع قبل امليالد 
ــل امليالد.ومتتد  ــى ٢٣٥٠ قب حت
ــاحة  ــع األثرية على مس املواق
ــة.  ــرات مربع ــة كيلومت ثماني
وكانت الزقورة التي مت تشييدها 

حوالي العام ٢١٠٠ قبل امليالد 
ــر كما كانت  ــدا إلله القم معب
ــب  ــزال للنبي إبراهيم، حس من

املصادر التاريخية.
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ــر  حتري ــرة  اس ــا  تقوله ــالمات  س
ــة اجلديدة الى الكاتب  جريدة البين
ــل العزيز( فالح  ــا الزمي في جريدتن
ــي) لتعرضه لوعكة صحية  الربيع
ــفى  اضطرته للدخول الى املستش
لتلقي العالج..دعواتنا اخلالصة هللا 
ــفاء العاجل  تعالى بالصحة والش
لزميلنا الربيعي بالصحة والعافية 

والعودة الى سوح العمل

(البينة  ــا  ــا جريدت ــكرا تقوله ش
ــكل  ل ــتور)   (الدس و  ــدة)  اجلدي
دار  ــي  ف ــني  والعامل ــؤولني  املس
ــركة نفط ميسان في  ضيافة ش
ــتثناء  اس دون  ــن  م ــط  النف وزارة 
ــات  واخلدم ــتقبال  االس ــن  حلس
الراقية واالتكيت اجلميل .. بوركت 
ــون صورة  يامن تعكس جهودكم 
الكرم احلامتي امليساني احلقيقي.
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