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أكد وزير النفط إحسان عبد اجلبار، امس االثنني، ان استثمار الغاز والبتروكيماويات 
سيوفر آالف الوظائف، مبينا انه  ال توجد اي توجهات لدى الوزارة لتخفيض أسعار 
البنزين العادي. وقال عبد اجلبار، ان املشاريع التي ستبدأ الوزارة بتنفيذها، خاصة 
ــتوفر اآلالف من الوظائف، مبيناً أنها  ــاريع استثمار الغاز والبتروكيماويات س مش
ــتوفر إيرادات مالية كبيرة للبلد.واضاف،  إن  ــاريع واعدة وعمالقة س ــتكون مش س
تخفيض أسعار البنزين احملسن يأتي ضمن الثقافة العامة التي تعمل وزارة النفط 
ــائها، والعمل على ربط اسعار احملروقات بالسعر العاملي بدرجة معينة،  على إرس
ــوق،  ــهم بتطوير عجلة التنمية واالنفتاح على الس مع توفير دعم جزئي، مبا يس
وتقليل املعاناة عن كاهل املواطنني.وبني أنه ال توجد هناك أي توجهات لدى الوزارة 
ــاريع مد  ــأن مش ــعار البنزين للنوع  العادي.وبش في الوقت احلاضر لتخفيض أس
 sea line ــاريع البحرية ــب اجلديدة لتصدير النفط، أكد الوزير أن جميع املش االنابي

الثالث والرابع واخلامس قيد التنفيذ، والعمل مستمر فيها بشكل جيد.

بغداد /

الثالثاء

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
ــقف الزمني للتقدمي  امس االثنني، متديد الس
ــزي اإللكترونية  ــول املرك ــتمارة القب عبر اس
ــرين الثاني احلالي. وقالت الوزارة ،  إلى ٢٦ تش
إنها تعلن عن متديد السقف الزمني للتقدمي 

إلى استمارة القبول املركزي اإللكترونية إلى 
ــوم ٢٠٢٠١١٢٦  ــمي من ي ــة الدوام الرس نهاي
ليتسنى لطلبة السادس اإلعدادي الذين أدوا 
امتحانات الدور الثاني ملء استمارة التقدمي 
ــط واملتابعة  ــات والتخطي عبر بوابة الدراس
أنه  الوزارة  (www.dirasat-gate.org).وأضافت 

ــدور األول  ــق خلريجي ال ــت الذي يح في الوق
ــجيل  ــتمارة تس ــم يقدموا على االس ــن ل مم
ــإن تعديل  ــالل املدة املذكورة ف ــم خ خياراته
تلك اخليارات سيكون متاحا مرة واحدة أمام 
ــن األول والثاني توخيا  ــني في الدوري املمتحن

للدقة في تثبيت اختياراتهم عند التقدمي.
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ــتان نيجرفان  ــس اقليم كردس ــد رئي أك
ــرين  ــس االول األحد (١٥ تش ــي، ام بارزان
الثاني ٢٠٢٠)، استعداد اإلقليم لالتفاق 
ــليم واردات النفط  ــداد حول تس مع بغ
ــي  ف ــي،  بارزان ــال  احلدودية.وق ــذ  واملناف

مؤمتر صحفي، تابعته (البينة اجلديدة)، 
ــزة للوصل  ــتعدة وجاه ــل مس إن «أربي
ــط اإلقليم  ــليم نف إلى اتفاق حول تس
ــى بغداد». ــذ احلدودية إل ــرادات املناف وإي

ــتان لم يتهرب  وأضاف، أن «إقليم كردس
ــيراً إلى أن «  ــؤولية»، مش ــداً من املس أب

مشكلتنا مع بغداد ليست النفط فقط 
ــي «نطالب  ــر، قال بارزان ــن جانب اخ ، م
ــة األمم املتحدة بالتدخل  بتدخل منظم
ــيراً  ــكلة رواتب اإلقليم»، مش حلل مش
ــى أن «إقرار قانون متويل العجز عقوبة  إل
ــتعداد  «اس ــي،  بارزان ــد  جماعية».وأك

ــليم  اإلقليم لالتفاق مع بغداد حول تس
ــط واملنافذ احلدودية»، مبيناً  واردات النف
ــكلتنا مع بغداد ليست النفط  أن «مش
العراقية  «احلكومة  أن  ــح،  فقط».وأوض
ــي  موظف ــاه  جت ــزام  االلت ــا  عليه كان 
ــن موظفي  ــم جزء م ــم باعتباره االقلي

العراق، ونحن على استعداد للحوار مع 
بغداد».ولفت إلى أن «اجتماع اليوم كان 
ــت البرملان  ــع بعد تصوي ــم الوض لتقيي
ــاً أن  ــز»، مبين ــون متويل العج ــى قان عل
«قانون متويل العجز منافي لكل املبادئ 

التي مت تأسس عليها العراق اجلديد».
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ــة لكل خطوة  ــجاعة الداعم ــدو أن املواقف الش    يب
ــا كثيرة في  ــارات قضاي حح مس ــأنها أن تصّ ــن ش م
ــارع العراقي اآلن  ــر وضوحاً وان الش ــراق باتت اكث الع
صار يشعر بأن مرحلة الفشل والغنب والسكوت على 
اخلطأ واهدار املال العام قد بدأت بالفعل ولعل اخلطوة 
التي اتخذها مجلس النواب في جلسته التي انتهت 
ــرار قانون  ــفرت عن اق ــر يوم اخلميس املاضي وأس فج
متويل العجز املالي ومطالبة حكومة اقليم كردستان 
ــديد اقيام النفط املصدر من األقليم وبالكميات  بتس
التي حتددها شركة تسويق النفط الوطنية «سومو» 
ــة وفي حالة  ــر النفطية االحتادي ــراًً وااليرادات غي حص
ــديد النفقات لألقليم  عدم التزام األقليم اليجوز تس
تعد مؤشراً واضحاً على توّحد كلمة النواب على قول 
ــات والسلوكيات التي تشكل  احلق بوجه كل املمارس
ــاظ على الثروة الوطنية  ــاً للقوانني املرعية واحلف خرق
وتوزيعها بالتساوي على الشعب وعدم ترك اي جهة 
ــروة النفطية وتبذيرها  ــتنزاف الث تنفرد لوحدها باس
ــتثمار مواردها املالية ملصاحلها هي فقط.. واكيد  واس
ــذا املوقف الصلب قد ادى الى ردود افعال غاضبة  ان ه
ــوة دفعت  ــار هذه اخلط ــرد اال ان ثم ــوة الك ــدى األخ ل
ــتان امس الى  ــس حكومة اقليم كردس ــة برئي صراح
ــتعد لآلتفاق مع بغداد بشأن  التأكيد بأن األقليم مس
ــة أما اخلطوة  ــليم واردات النفط واملنافذ احلدودي تس
ــي بابطال  ــرار القضاء العراق ــد متثلت بق ــة فق الثاني
ــي الدعوى  ــف النقال وه ــركات الهات جتديدرخص ش
ــب يتصدرهم النائبان  ــي تبناها اكثر من (١٠٠) نائ الت
ــي) ومن هنا  ــوداني وعالء الربيع ــياع الس ( محمد ش
دي  نقول أننا نريد األنتصارات تتواصل من خالل التصّ
ــال العام وفتح  ــبب بهدر امل ــكل القضايا التي تتس ل
ــبة كل الفاسدين الذين مارسوا  كل امللفات ومحاس
ــم للقضاء  ــالل تقدميه ــاراً جهاراً من خ ــرقة نه الس
ــك امللفات  ــن بني تل ــة م ــف وزارة اخلارجي ــن مل وليك
ــخصيات املالية للرئاسات الثالث والهدر  وكذلك الش
ــؤولني  هم  ــبب افواج أو الوية احلمايات ملس املالي بس
ــعب ان يصفق  ــمياً .. لقد آن للش خارج الوظيفة رس
ــرب متواصالً ومن دون  ــكل انتصار جديد وليكن الض ل
هوادة وكفى نهباً للمال العام وكفى فساداً واستالب 

واستنزاف كل ثرواتنا.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

كتب اِّـحرر السياسي

ــانا)،  ــورية (س ــة االنباء الس ــادت وكال  اف
ــكرية  العس ــات  االلي ــرات  عش ــول  بدخ
ــي العراقية.وذكرت  ــى االراض االميركية ال
الوكالة، ان رتالً من ٥٠ عربة مدرعة ودبابة 
تابعة للقوات األمريكية خرجت من معبر 
العراقية.واضافت،  ــي  األراض باجتاه  الوليد 
ــددة على  ــط إجراءات مش ان ذلك جاء وس
ــكرية“. في  ــة العس ــار القافل ــول مس ط
ــة النيابية،  ــت جلنة النزاه ــأن آخر بارك ش
ــاء العراقي بايقاف جتديد عقود  قرار القض
شركات الهاتف النقال.وذكرت اللجنة انه 
في الوقت الذي جتدد فيه جلنة النزاهة في 
مجلس النواب ثقتها باستقاللية القضاء 
ــة، تبارك اللجنة  ــه املهنية والعادل وقرارات
ــر للقضاء  ــعب العراقي القرار األخي للش
ــركات  ــص ش ــد رخ ــال جتدي ــاص بإبط اخل
الهاتف النقال اخملالف للقانون والذي جاء 
ــاالت والدائرة القانونية  دون رأي وزارة االتص
ــة،  اللجن ــت  ودع ــواب.  الن ــس  ــي مجل ف
احلكومة إلى أخذ دورها باستحصال املبالغ 
ــركات؛ كونها ملكاً  ــة هذه الش التي بذم
ــيما أن البالد متر  ــعب العراقي، والس للش
بأزمة اقتصادية خانقة وغلق الطريق أمام 
أي محاولة سياسية لتجديد هذه الرخص. 
ــد رئيس ائتالف الوطنية اياد  من جانبه اك
ــس النواب  ــني، ان مجل ــالوي، امس االثن ع

ــل حتى اللحظة في سن قانون توزيع  فش
الثروات املالية.وقال عالوي في تغريدة على 
موقعه في تويتر، ان مجلس النواب يواصل 
السير في طريق املشاكل االنية وليس في 
ــتراتيجيات ، وحتى قانون  طريق رسم اس
ــويف تشريع  النفط والغاز.واضاف ان تس

ــتمرار  اس ــيعني  س ــة  املعطل ــني  القوان
ــاكل واالزمات وتعقيد االوضاع اكثر .  املش
ــورات وافق رئيس مجلس الوزراء  وفي التط
ــس االثنني، على  ــى الكاظمي، ام مصطف
ــاز اخملابرات الوطني،  نقل موظفني من جه
ــا وجه  ــذ احلدودية، فيم ــة املناف ــى هيئ إل

ــتركة بغلق املعابر  ــادة العمليات املش قي
ــة املنافذ  ــمية.وقال رئيس هيئ ــر الرس غي
ــان الوائلي ، إنه  ــواء عمر عدن احلدودية الل
ــى  ــة األول ــة االعتيادي ــي اجللس ــارك ف ش
ــر املرتبطة  ــس اجلهات غي ــاع مجل الجتم
ــتقلة والتي عقدت  ــوزارة والهيئات املس ب

ــوزراء مصطفى  ــة رئيس مجلس ال برئاس
الكاظمي، مبيناً أن األخير أشاد بدور وأداء 
ــن قبلها  ــذة م ــراءات املتخ ــة واإلج الهيئ
ــرادات  ــم اإلي ــيطرة وتعظي ــكام الس إلح
ــه حصلت  ــي ان ــاف الوائل احلكومية.وأض
ــوارد  ــز امل ــى تعزي ــي عل ــة الكاظم موافق
البشرية لهيئة املنافذ بنقل املوظفني من 
جهاز اخملابرات إلى مالك الهيئة، والتأكيد 
ــس الهيأة  ــة أعضاء مجل ــى الزام كاف عل
ــن اجتماعاتها والتي  بالقرارات الصادرة م
ــم ممثلي الوزارات والهيئات واحملافظات  تض
ــذ احلدودية. كما اكد رئيس  املعنية باملناف
ــوزراء مصطفى الكاظمي، على  مجلس ال
ــنجار. اهمية عودة النازحني الى قضاء س

ــوزراء ،  ــي لرئيس ال ــب االعالم ــر املكت وذك
ــي مكتبه امس  ــتقبل، ف ان الكاظمي اس
ــنجار  ــاء س ــي قض ــن أهال ــدا م االول، وف
ــيادته  ــتمع س ــي محافظة نينوى، واس ف
ــا مواطنو  ــاكل التي يعاني منه الى املش
ــب في  ــي تنص ــم الت ــنجار، ومطالبه س
ــتقرار في  ــات، وتعزيز االس ــني اخلدم حتس
ــعبي  ــى صعيد احلراك الش ــاء. وعل القض
ــرات من احملتجني لليوم الثاني  أقدم العش
ــع طريق الناصرية  ــى التوالي، على قط عل
ــة البصرة،  ــى محافظ ــؤدي إل ــريع امل الس
للمطالبة بتوفير اخلدمات العامة ملناطق 

خلف السريع.
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 * عبد الوهاب جبار

ج/٢
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ــي مطلّع رفض األفصاح عن أسمه بأن  أفاد مصدر سياس
ــية  ــهد األعالن عن بروز كتلة سياس األيام املقبلة ستش
ــنة ،  ــيعة ، س ــات العراقية ( ش ــم كل املكون ــرة تض كبي
ــية  اكراد) وان واحداً من اهم اهداف هذه الكتلة السياس
ــورة االزاحة  ــلع» وان باك ــات الثالث « ش هو ازاحة الرئاس
ــي ، حيث يدور  ــان محمد احللبوس ــتكون برئيس البرمل س

حراك ساخن القالته من منصبه.

ــوزراء احمد مال طالل، انه مت  ــم رئيس ال اكد املتحدث باس
ــهيد هشام  ــاركني بقتل الش التعرف على اثنني من املش
الهاشمي.وقال مال طالل في تصريح متلفز ، انه مت التعرف 
على اثنني من املشاركني بقتل 
ــام الهاشمي.  ــهيد هش الش
ــات  جه ــاك  هن ان  ــاف  واض
إلى  ــة  القتل ــب  ــت بتهري قام
ــيرا الى ان  ــارج العراق، مش خ
ــة  ــدت مبالحق ــة تعه احلكوم
ــيتم جلبهم من  ــة وس القتل

خارج البلد.

ZÔ‡√bÿ€a@·çbi@tÜznΩa
AA@÷aä»€a@xâbÅ@biäÁ@Ô9b:a@Ú‹n”@

pbibÇn„¸a@fiÏy@ÒÜznΩa@·fl¸a@Úr»iÎ@pbibÇn„¸a@ÚÓôÏ–fl@…fl@ıbö‘€aÎ@t˝r€a@pbçbˆä‹€@ b‡nua

ــني  ــوري اإليراني حس ــرس الث ــد احل ــدد قائ ج
ــتثأر من قتلة قائد  ــالمي تأكيده أن بالده س س
ــليماني ميدانيا.وقال  ــم س فليق القدس قاس
ــاع العراقي  ــر الدف ــه وزي ــالل لقائ ــالمي خ س
ــعدون في إيران، إن هذا االنتقام  جمعه عناد س
ــة العملية القانونية ملقتل  ال عالقة له مبتابع
سليماني وأبومهدي املهندس، قائال نحن على 

يقني من أن أبناء العراق سيثأرون لدم املهندس، 
ــليماني وأبو مهدي املهندس  مشيراً إلى أن س
ــما بالقضاء على داعش. ــا دورا حاس كان لهم

ــليماني  ــك في أن س ــالمي أنه ال ش وأضاف س
ــما  ــدور األكثر حس ــة املهندس ال ــب برفق لع
ــالمي للقضاء على  ومصيرية في العالم اإلس
ــم داعش وإحباط اخملططات الصهيونية  تنظي

واألمريكية في املنطقة.

Ô„b‡Ó‹ç@Ú‹n”@Âfl@C�bÓ„aÜÓflD@‚b‘n„¸bi@ÖÜËÌ@âÏr€a@êäßaÚÌâb‡rnç¸a@…ÌâbíΩa@ÚÓ„ÏÌÜfl@Z@äçbÓ€a@NN@ÔmbÀa@·‹nça
â¸ÎÖ@ÊÏÓ‹fl@200@µg@o‹ïÎ@—v‰€a@ø@

ــس االثنني، عن وصول مديونية  ــري، ام أعلن محافظ النجف لؤي الياس
ــاريع االستثمارية في احملافظة الى ٢٠٠ مليون دوالر.وقال الياسري ،  املش
ــبعة مشاريع في النجف يصل بعضها  ان هناك مديونية باملليارات لس
ــر توقيع العقود.  ــوزارة املالية، عازيا ذلك الى تأخ ــى ٢٠٠ مليون دوالر ل إل

واضاف الياسري التقينا بوزير املالية ووعد بتذليل العقبات.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /



2محليات

البينة الجديدة / كاظم العبيــدي
ــن حملة كبرى لتذليل  ــتثمار ذي قار، ع اكدت هيئة اس
ــة واملتوقفة، فيما  ــاريع املتلكئ ــات امام املش الصعوب
ــتثمارية في احملافظة،  ــاريعها االس ــفت عن مش كش
ــتثمارية لـ ٥ مشاريع  مبينة أنها منحت الرخص االس
ــة، في  ــد احلصون ــة حمي ــس الهيئ ــكنية.وقال رئي س
ــي :إن «هناك حملة مكثفة على جميع  تصريح صحف
ــل الصعاب أمام  ــة، لتذلي ــاريع املتلكئة واملتوقف املش
ــحب  ــن، فضالً عن توجيه انذرا وس ــتثمرين اجلادي املس
ــتثمرين الذين  ــن جميع املس ــتثمارية م الفرصة االس
ــكيل  الينوون العمل».وأضاف أنه «أصدر أمراً أدارياً لتش
ــاريع وتقييمها، حتى  ــعبة متخصصة ملتابعة املش ش
ــكيل  ــراءات القانونية، كما مت تش ــي اإلج ــم البث ف يت
ــس أدارة الهيئة  ــة أحد أعضاء مجل ــة أخرى برئاس جلن
ــار إلى أن «وجود الكثير  ــاريع األخرى».وأش ملتابعة املش
ــباب عديدة  ــي ترجع ألس ــة، الت ــاريع املتلكئ ــن املش م
ــيما  ــاريع، الس ــدم إيصال اخلدمات لهذه املش منها، ع
ــود خلل وضعف  ــكنية،  أضافة الى وج ــاريع الس املش
ــتثمرين».وأوضح أن «الهيئة قامت  ــي اداء بعض املس ف
ــتثمارية املهمة في  ــاريع االس بعمل دؤوب إلكمال املش
احملافظة، املتمثلة في النشاطات السكنية والصحية 
«مت  ــه  أن ــد  والصناعية».وأك ــة  والتجاري ــياحية  والس
ــاريع سكنية،  ــتثمارية ألكثر من ٥ مش منح رخص اس
ــي مركز املدينة،  ــفينيِ اثنني احدهما ف وكذلك ملستش
ــوق الشيوخ، كمل لدينا أكثر من ٣  واآلخر في قضاء س
مستشفيات ستجهز خالل اجللستني املقبلتني، فضالً 

عن وجود الكثير من املشاريع االستثمارية».

البينة الجديدة / واثق صباح
ــركة العامة  نفذت وزارة النقل / الش
ــكك حديد العراق، عملية تأهيل  لس
ــيل قطارات  ــة غس ــة منظوم وصيان
ــح  ــل تصلي ــاز مراح ــافرين واجن املس
ــيطرة واجناز  ــات الس ــات ولوح الرافع
ــاحة الرصف العريض في  محطة س
بغداد . وقال مدير عام الشركة السيد 
طالب جواد كاظم احلسيني : تنفيذا 
ــر النقل الكابنت ناصر  لتوجيهات وزي
حسني الشبلي، بضرورة تصاعد وتيرة 

العمل في مفاصل الشركة كافة ، أجنز 
ــطى  ــق عمل منطقة بغداد الوس فري
والهندسة االلية الكهربائية التابعة 
ــل وصيانة  ــات تأهي ــركة، عملي للش
ــل قطارات املسافرين)  (منظومة غس
ــف  ــد توق ــة بع ــة الفني ــل احملط داخ
االجهزة اكثر من ٤ سنوات ، لتنظيف 
واجهة القطارات والعربات من اخلارج 
ألظهارها باملظهر الالئق باملسافرين . 
واضاف احلسيني : مت صيانة القطارات 
ــل  لنق ــل  لنق ــا  وزجه ــا  وتهيئته

ــافرين في احملطة املركزية واجناز  املس
ــيطرة  تصليح الرافعات ولوحات الس
على اجلكات املتعلقة برفع القاطرات 
ــف املدير  عند االدامة في املاوى .وكش
ــرى بأجناز  ــام كوادر اخ ــام : عن قي الع
ــة الفنية لدورها  ترميم وتأهيل احملط
ــيابية قطارات  ــوري في تأمني انس احمل
ــدة  الصاع ــافرين  واملس ــع  البضائ
ــكك ناقل وطني  والنازلة، لكون الس
ــدة خلدمة املواطن  ــع مبهام ع وتضطل

الكرمي .
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NO.3531.TUE.17.NOV.2020 العدد (٣٥٣١) الثالثاء ١٧ / ١١ / ٢٠٢٠ 

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: ٢٠٢٠/١٣٨٧
التاريخ: ١٦ /١١ /٢٠٢٠

أعــــــــــــــالن 
ــل  ٩٤/٢م ٣٨   الخاجية الواقعة َّـ الكوت  تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلس
ــدخان ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن  ــمريه مندر س العائد للمدين (تركي فنجان حمود/ س
ــراء  ــغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالش ــن خطار )البال (فطيمه حس
مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه 
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان  التأمينات القانونية عش

رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 

سراج منري يوسف
اِّـواصفات:ـ 

١-موقعة ورقمه :-  ٩٤/٢م٣٨ الخاجية الواقع َّـ الكوت  
٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعيه تسقى بالواسطه 

٣-حدوده واوصافه : 
٤-مشتمالته :- 

٥- مساحتة :- ٢٤٠م٢
٦- درجة العمران : 

٧- الشاغل : فطيمه حسن خطار
٨- القمية اِّـقدرة : ٣٤,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار

أعالن 

اُّـ اِّـتهم الغائب /(ر. ع ياسر حسن مرحال بويج اِّـشتت) 
اِّـنسوب اُّـ/مديرية شرطة محافظة ميسان 

العنوان / محافظة ميسان / العماره/قضاء اِّـجر الكبري

ــنة ٢٠٠٨   ــاده /٥/ من ق. ع. د رقم ١٤ لس ــك متهم  وفق اِّـ ــا ان بم
ــك عن مقر عملك بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢ ولحد االن وِّـجهوليه  لغياب
اقامتك اقتضى تبليغك بهذا االعالن على ان تحضر امام محكمة قوى 
ــره خالل مدة ثالثون  ــه البص ــن الداخلي االوُّـ /اِّـنطقه الخامس األم
ــك ومقر عملك  ــالن َّـ محل اقامت ــخ تعليق هذا االع ــا  من تاري يوم
ــوف  ــد عدم حضورك س ــه ضدك وعظ ــن  التهمه اِّـوجه ــب ع وتجي
ــواد (٦٥ و ٦٨ز    ٦٩)  ــتنادا الجكام اِّـ ــك غيابا  اس ــري محاكمت تج
ــن الداخلي رقم ١٧  ــول اِّـحاكمات الجزائيه لقوى االم ــن قانون أص م

لسنة ٢٠٠٨.

العميد الدكتور الحقوقي 
رئيس محكمة قوىاألمن الداخلي االوُّـ 

اِّـنطقه الخامسه

محكمة البداءة َّـ كركوك
اِّـدعى عليه / محمد خالد كريم

تبليغ

ــد القادر احمد)  ــن قبل اِّـدعي (اوميد عب ــوى اِّـقامة م للدع
ــى عليه (محمد  ــى اِّـدع ــدد ( ٨٤٥ / ب / ٢٠٢٠) عل بالع
ــد كريم) واِّـتضمن مطالبتك بالتعويض عن الضرر الذي  خال
ــغ (١٠٣٠٠٠٠٠  ــذي قدره بمبل ــيارة اِّـدعي وال لحق بس
عشرة ماليني وثالثمائة الف دينار) وحسب الدعوى الجزائية 
ــل اقامتك  ــة مح ــة (١٢٥٢ / ج / ٢٠١٩) وِّـجهولي اِّـرقم
ــني بموعد اِّـرافعة  ــطة صحيفتني يوميت تقرر تبليغك بواس
ــعة صباحا وَّـ  ــاعة التاس ــق ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠ الس اِّـواف
ــك قانونا  ــال من ينوب عن ــورك او عدم ارس ــة عدم حض حال

ستجري اِّـرافعة غيابيا بحقك.

القاضي يوسف طلعت عزت

فقدان وثيقة مدرسية

ــية والصادرة  فقدت الوثيقة اِّـدرس
َّـ  ــني  للبن ــدى  اله ــة  اعدادي ــن  م
ــم  ــداد الرصافة وبأس ــة بغ محافظ
ــار) واِّـرقمة (٥٩٠)  (مريم علي جب
 ٢٠١٥  /  ٩  /  ٢٧ َّـ  ــة  واِّـؤرخ
ــا  عليه ــر  يعث ــن  م ــى  عل ــاء  فالرج

تسليمها اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

ــركة نفط ذي قار ان تعلن عن وجود اِّـناقصة اِّـرقمة (١٩ / ٢٠  ــر وزارة النفط / ش يس
ــقف عالي عدد ٢) (اعالن  ــعاف تويوتا هايس س ــيارة اس / ٩٠١٨) الخاصة بتجهيز (س

اول).
ــرتاك َّـ هذه  ــني واِّـؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالش ــى اِّـجهزين الراغب ١-عل
اِّـناقصة بتقديم اِّـستمسكات اِّـطلوبة (شهادة تأسيس للشركة اِّـجهزة مصدقة ونافذة 
لعام ٢٠٢٠ من مسجل الشركات َّـ وزارة التجارة وعقد التأسيس ومحضر التأسيس 
ــة اِّـهنة او هوية تصنيف اِّـقاولني  والنظام الداخلي وهوية غرفة التجارة واجازة ممارس
ــمالها عن ملياري دينار عراقي او ما يعادلها, كتاب  ــركات اِّـقاولة على ان ال يقل رأس لش
عدم ممانعة َّـ االشرتاك باِّـناقصات من الهيئة العامة للضرائب معنون اُّـ شركة نفط 
ــركات اِّـسجلة َّـ العراق, حجب  ذي قار للمجهزين العراقيني, رقم الهوية الضريبية للش
البطاقة التموينية ِّـن يشمله قرار الحجب حسب تعليمات االمانة العامة ِّـجلس الوزراء 
ــابات الختامية واِّـوقف اِّـالي (الكفاءة اِّـالية) مصادق عليها اصوليا من محاسب  , الحس
ــتفيدة  ــال اِّـماثلة مؤيدة من الجهات اِّـس ــني االخريتني, االعم ــنتني اِّـاليت قانوني للس
للسنوات الخمس االخرية مع االيراد السنوي , شهادة التأسيس لفرع الشركة االجنبية 
ــة اِّـصدقة من الجهات اِّـعنية  ــارة َّـ العراق مع اوراقها الثبوتي ــجلة َّـ وزارة التج اِّـس
ــق اعاله ماعدا الوثائق  ــزم اِّـجهزين من اِّـكاتب التجارية بتقديم الوثائ ــارج ويلت َّـ الخ
ــم  ــواد اِّـجهزة يجب ان تكون كما مثبتة َّـ القس ــركات جميع اِّـ ــجيل الش الخاصة بتس
السادس , جميع اِّـناقصني يجب ان ال يكونوا ضمن القائمة السوداء) اُّـ القسم التجاري 
ــركة / اِّـجمع النفطي للحصول على وثائق وشروط اِّـناقصة وحسب ما جاء  َّـ مقر الش

َّـ وثائق العطاءات القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية.
ــفتجه مثبتا فيها اسم  ــكل خطاب ضمان او صك مصدق او س ٢-تقدم التأمينات على ش
ورقم اِّـناقصة صادرة من مصرف عراقي معتمد حسب النشرة الصادرة من البنك اِّـركزي 

العراقي.
ــليم العطاءات اُّـ العنوان االتي:ـ على ان تودع َّـ صندوق اللجنة الدائمية  ٣-يتم تس
لفتح العطاءات (صندوق الفتح الخاص باللجنة) الكائن َّـ (اِّـوقع الرئيسي) لشركة نفط 
ذي قار / اِّـجمع النفطي على ان تكون بنسختني مع قرص مدمج ابتداء من اليوم التالي 
ــيتم رفض العطاءات  ــق الصندوق اِّـحدد للمناقصة وس ــر االعالن ولغاية موعد غل لنش

اِّـتأخرة عن موعد الغلق اِّـحدد.
ــاعة الثانية عشر ظهرا من يوم االثنني ٣٠  ٤-اِّـوعد النهائي لغلق اِّـناقصة الوقت (الس

.(١١ / ٢٠٢٠ /
٥-مكان وزمان عقد اِّـؤتمر للرد على استفسارات اِّـجهزين كاالتي:- سيتم عقد اِّـؤتمر 
ــالمة َّـ تمام  ــار/ اِّـجمع النفطي/ هيأة البية والصحة والس ــركة نفط ذي ق َّـ (مقر ش

الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠).
ــيتم فتح العطاءات العلني بنفس يوم  ٦-زمان ومكان يوم الفتح العلني للعطاءات:- س
ــاءات او ممثليهم قانونا  ــة بحضور مقدمي العط ــق اِّـوعد اِّـحدد لغلق اِّـناقص ــق وف الغل
ــركة نفط ذي قار / اِّـجمع النفطي/  للراغبني بالحضور َّـ مكان الفتح الكائن َّـ مقر ش
ــارات عطله  ــوم الغلق او يوم الرد على االستفس ــح العطاءات اذا صادف ي ــر لجنة فت مق

رسمية يعترب اليوم الذي يليه هو اِّـوعد لذلك.
ــو عليه اِّـناقصة اجور  ــأ العطاءات ويتحمل من ترس ــركة غري ملزمة بقبول اوط ٧-الش

نشر االعالن او اي مصاريف اخرى ترتتب من جراء اِّـناقصة.
tender@oil.) ــي:ـ ــالن على اِّـوقع االلكرتون ــن االطالع على تفاصيل االع ٨-يمك

.(gov.iq
ــية للمناقصة اعاله محل  ــكات اِّـطلوبة:ـ حسب ما جاء َّـ الوثائق القياس ٩-اِّـستمس

البحث.

مدير عام شركة نفط ذي قار
رئيس مجلس االدارة

شركة نفط ذي قار / شركة عامة
اعالن دعوة عامة
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اِّـوصل / البينة الجديدة

ــدس  ــاء املهن ــر الكهرب ــي وزي ــاب معال  أن
ــرم املهندس خالد غزاي  ماجد االمارة احملت
ــة لنقل الطاقة  ــركة العام مدير عام الش
ــمالية ألفتتاح محطة  ــة الش الكهربائي
ــنجار الثانوية ١٣٢ ك.ف  حتويل سمنت س
ــد  بحضور  ــس االول االح ــاح ام ، مت االفتت
ــركة العامة لتوزيع كهرباء  مدير عام الش
ــف و مدير  ــدان خل ــدس زي ــمال املهن الش
ــن  ــاء نينوى املهندس حس ــبكة كهرب ش
خليل واملهندس عطية حسن مدير قسم 
ــدي غازي  ــدس ع ــاريع واملهن ــذ املش تنفي
مدير قسم احلماية - رئيس جلنة االشراف 
ــيد  ــروع والس ــة على تنفيذ املش واملتابع

محمد خالد مدير قسم االعالم والعالقات 
ــركة واملهندس خالد محمد  في مقر الش
ــادة  ــال اع ــاز اعم ــد أجن ــل  UNDP  ، بع ممث
ــاء عمليات  ــرة منذ انته ــا والول م تأهيله
 .UNDP ــة ــن منظم ــل م ــر وبتموي التحري
ــنجار التابع  تقع هذه احملطة في قضاء س
حملافظة نينوى  تكمن اهمية احملطة في فك 
االختناقات وحتسني الفولتية في القاطع 
الشمال الغربي وتعمل على تغذية قضاء 
ــنجار  و معمل  ــاج ومناطق قضاء س البع
ــنجار الذي يحتاج الى كمية  ــمنت س س
ــة والقرى  ــة الكهربائي ــن الطاق ــرة م كبي
ــوالت وقرى  ــرى الك ــل ق ــا مث ــة به احمليط
ماجستي ومحطات العروبة والقحطانية 

ــمال،  ــركة توزيع كهرباء الش التابعة لش
تعرضت محطة سمنت سنجار الثانوية 
ــالل العصابات  ــى التخريب نتيجة احت ال
ــى أعادة  ــت مالكاتنا عل ــة ، عمل االرهابي
ــدرة  ــان ق ــع  محولت ــة وبواق ــل احملط تأهي
سعة الواحدة (MVA63) واستبدال محوالت 
ــة  واحلماي ــيطرة  الس ــدات  ومع ــة  اخلدم
والقياس ومقاطع ٣٣ ك.ف وتأهيل معدات 
ــتبدال معدات الشبكة اخلارجية  GIS واس

ــة باحملطة فضال  ــل اخلطوط املرتبط وتأهي
ــى احملطة  ــة ،يدخل ال ــال املدني عن االعم
ــك و خط تلعفر  ــا خط الكس خطني هم
جهد ١٣٢ ك.ف وتربط احملطة بني محطات 
ــد ١٣٢ ك.ف  ــك جه حتويل تلعفر والكس

ــاح احملطة كان هناك  ــن فقرات افتت ،وضم
معرض للصور الفوتوغرافية يحاكي فيه 
ــت مدمرة نتيجة  ــة عندما كان واقع احملط
ــكرية وكيف  العمليات االرهابية و العس
ــه  ــي تصريح ــار .ف ــد االعم ــت بع اصبح
لوسائل االعالم ذكر املدير العام املهندس 
ــذاً للمنهاج احلكومي  ــزاي : تنفي خالد غ
ــات  وتوجيه ــوزراء  ال ــس  مجل ــرارات  ولق
ــرم التي تنص و  ــي وزير الكهرباء احملت معال
ــود في العمل  ــوا الى بذل اقصى اجله تدع
ــني الى مناطق  ــادة اهالينا النازح على اع
ــنجار ملا  ــكناكم و خصوصا قضاء س س
ــعبنا  ــدى جميع ابناء ش ــه خصوصية ل ل
ــة العليا  ــو اللجن ــي عض ــي و كون العراق

ــل  دعم  ــني ومن اج ــم النازح ــة ودع ألغاث
االستقرار اجملتمعي  و تامني عودة النازحني 
ــل  ــت بفع ــكناهم عمل ــق س ــى مناط ال
ــى توفير كافة  ــؤولية عل موقعي في املس
ــية فيما يخص  ــة التحتية االساس البني
ــتقرار وتعزيز السلم  عملنا لدميومة االس
ــذه االنطالقة بالعمل  اجملتمعي فكانت ه
ــة الكهربائية فعملت  ــر الطاق على توفي
ــراف على  ــى متابعة واالش ــخصياً عل ش
ــب االجناز في محطة سمنت  العمل ونس
ــل الكوادر  ــا من قب ــنجار حلني اكماله س
ــي امتام  ــوا جهدا ف ــم تأل ــة التي ل البطل
ــروع و جميع االعمال  العمل في هذا املش

واملشاريع االخرى خدمة الهالينا الكرام.
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جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية
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ــم صالح، امس اإلثنني، أهمية عدم  ــد رئيس اجلمهورية، بره   أك
ــية واملالية العالقة  ــني واملواطنني باخلالفات السياس زج املوظف
بني بغداد وأربيل.وذكر بيان رئاسي ، ان صالح، استقبل في قصر 
بغداد، الرئيس املشترك لالحتاد الوطني الكردستاني، الهور شيخ 
ــائل املالية العالقة  ــدد صالح، على أهمية حل املس جنكي.وش
ــتان وفقاً للدستور  بني احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردس
ــة ويحفظ  ــة االجتماعي ــا يحقق العدال ــة، ومب ــر القانوني واألط
ــائل  هم في املس ــني واملواطنني، وعدم زجّ ــوق جميع املوظف حق
ــية.وأكد، على اهمية التعاون والتنسيق املشترك بني  السياس
ــم للوصول الى  ــة االحتادية وحكومة اإلقلي ــات احلكوم مؤسس
ــتقرار وحتقق  ــتركة ملا فيه مصلحة البالد، وتعزز االس رؤية مش

طموحات جميع املواطنني في حياة حرة كرمية.

العربية  ــدول  ال ــاج  إنت ــع  ارتف
ــة الدول  ــي منظم ــاء ف األعض
ــبة  املصدرة للنفط أوبك، بنس
ــادل ٣٦٩ ألف برميل  ــا يع ٢٪ م
يومياً في أكتوبر املاضي، ليصل 
ــون  ملي  ١٨٫٨٢٩ ــى  إل ــاج  اإلنت
ــة بنحو  ــاً، مقارن ــل يومي برمي
ــاً  ــل يومي ــون برمي ١٨٫٤٦٠ ملي
ــابق.وتضم  الس ــبتمبر  في س
قائمة الدول العربية في أوبك، 
٦ دول هي السعودية، والعراق، 
ــت، واجلزائر  ــارات، والكوي واإلم
ــن بني ١٣ دولة عضوا  وليبيا، م
ــة الدول  ــي أوبك.وتقدر حص ف
العربية من إجمالي إنتاج أوبك 
بنحو ٧٧٫٢٪ في أكتوبر املاضي، 
ــبتمبر  ــي س ف  ٪٧٦٫٧ ــل  مقاب
ــهري  ٢٠٢٠، وفقاً للتقرير الش
املصادر  باالعتماد على  لـأوبك 
الثانوية، واطلعت العربية على 
ــع إجمالي  ــخة منه.وارتف نس
ــى ٢٤٫٣٨٦ مليون  إنتاج أوبك إل
ــرين اول  ــل يومياً في تش برمي
ــل ٢٤٫٠٦٤ مليون  املاضي، مقاب
برميل يومياً في ايلول املاضي، 
بزيادة ١٫٣٤٪.وجاء ارتفاع إنتاج 
ــادة إنتاج  ــن زي ــك بدعم م أوب

ليبيا بنسبة ١٩٢٪ في تشرين 
ــى ٤٥٤  ــل إل ــي، ليص اول املاض
ألف برميل يومياً مقارنة بنحو 
ــي  ــاً ف ــل يومي ــف برمي ١٥٥ أل
ــاج أوبك  ــول ٢٠٢٠.وتأثر إنت ايل
ــراق إلى ٣٫٨٣٥  بزيادة إنتاج الع
ــهر  ــل يومياً الش ــون برمي ملي
ــو ٣٫٦٨٧  ــي، مقارنة بنح املاض

ــاً في ايلول  مليون برميل يومي
ــف برميل  ــادة ١٤٨ أل ٢٠٢٠، بزي
اململكة  إنتاج  ــتقر  يومياً.واس
ــر  أكب ــعودية،  الس ــة  العربي
ــي أوبك عند  ــدول املنتجة ف ال
ــون برميل  ــتوى ٨٫٩٥٦ ملي مس
ــهر املاضي. ــالل الش يومياً خ

ــبة  ــع إنتاج اجلزائر بنس وارتف

هامشية بلغت ٠٫٢٪، ليسجل 
ــاً، في  ــل يومي ــف برمي ٨٥٧ أل
ــر املاضي.إنتاج اإلمارات  أكتوب
 ،٪٢٫٩ بنسبة  تراجع  والكويت 
ــون  ملي  ٢٫٤٤١ ــى  إل و٠٫٢٦٪، 
ــاً، و٢٫٢٨٦ مليون  ــل يومي برمي
برميل يومياً على الترتيب، في 

أكتوبر املاضي.

ــة النزاهة، امس االثنني، توضيحا     اصدرت هيئ
ــابق  لقرار احلكم الصادر بحق محافظ بابل الس
ــنواتٍ  ــديد مدة ثالث س ــي باحلبس الش والقاض
ــة مخالفات في إجراءات عقد قيمته أكثر  نتيج
ــر مليار دينار، مبينةً أن إجراءاتها  من أربعة عش
التحقيقيَّة أوقفت تنفيذ العقد.وقالت الهيئة 
ــت إلى  ــة أفض ــة التحقيقي ــراءات الهيئ ، إن إج
ــى ان قرار احلكم  ــد، الفتة ال ــاف تنفيذ العق إيق
ــات املرتكبة من قبل احملافظ  جاء نتيجة اخملالف
ــرة  دائ أن  ــح،  العقد.وأوض ــه  لتوقيع ــابق  الس
ــرض حديثها  ــي الهيئة، وفي مع التحقيقات ف
ــا  ــت فيه ــي حقق ــة الت ــل القضيَّ ــن تفاصي ع
ــيرة إلى أن إجراءاتها  وأحالتها إلى القضاء، مش
ــى إيقاف  ــة أفضت إل ــي القضيَّ ــة ف التحقيقيَّ
ــوان محافظة بابل  ــني دي ــذ العقد املبرم ب تنفي
ــركة العامة لصناعة السيارات املتضمن  والش
.وتابعت إن محكمة  ــة بآلياتٍ ــز بلديَّة احلل جتهي
ة مبقصريَّة  جنح احللة وصلت إلى القناعة التامَّ
ــد خالفا لتعليمات  ــدان نتيجة توقيعه العق املُ
تنفيذ العقود احلكومية، وحكمت عليه غيابياً 
ة ثالث سنواتٍ استنادا إلى  ــديد ملُدَّ باحلبس الش
ــون العقوبات.وكانت  ــادة ٣٣١ من قان ــكام امل اح
ــرار حكمٍ  ــدور ق ــت عن ص ــة أعلن ــة النزاه هيئ
باحلبس الشديد مدة ثالث سنواتٍ بحق محافظ 
بابل السابق؛ نتيجة مخالفاتٍ في إجراءات عقد 

قيمته أكثر من أربعة عشر مليار دينار.

ة للصناعات احلربيّة الكشف عن منتجاتها في معرض    تعتزم الهيئة العامّ
ــلحة  ــان املقبل عبر طرح االس االمن والدفاع الذي حتتضنه بغداد في نيس
واالعتدة املصنعة محليا، بينما ستشارك ٨٣ شركة عاملية مختصة مبجال 
التصنيع العسكري.وقال مدير االعالم والعالقات في الهيئة ميثم جنم عبد 
ان الهيئة تعتزم املشاركة بقوة في الدورة املقبلة ملعرض االمن والدفاع عبر 
عرض انتاجها من االسلحة اخملتلفة واالعتدة اخلفيفة واملتوسطة. واضاف 
ــكل دؤوب على تطوير الصناعات احلربية عبر خطوط  ان الهيئة تعمل بش
ــم االنتاج احلربي  ــركات عاملية، بهدف دع ــة جديدة والتعاقد مع ش انتاجي

العراقي وإمداد القوات االمنية باالسلحة واالعتدة املتطورة.

بغداد /

بغداد /
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  علّقت رئيس حركة إرادة، حنان الفتالوي، 
امس االثنني، على ما وصفته بـاقتطاع 
ــرة انتخابية وإضافتها  ــة من دائ منطق
ــة بابل، خالل  ــرة أخرى في محافظ لدائ

ــرة لتمرير الدوائر، معتبرة  املرحلة األخي
ــق اجلغرافيا وتكافؤ  ذلك مخالفاً ملنط
الفرص.وقالت الفتالوي في تغريدة عبر 
تويتر في املرحلة األخيرة لتمرير الدوائر 
االنتخابية وهي ما تسمى مرحلة سلق 

البيض، مت اقتطاع ابو غرق من الدائرة ٢ 
وإضافتها للدائرة ١ ليصبح عدد ناخبي 
االولى ٣١١ ألفاً بينما الثانية بقيت ١٩٢ 
ــالوي أن كال  ــت الفت ــف ناخب.وأضاف أل
ــواب، معتبرة  ــني لديهما أربعة ن الدائرت

ــق اجلغرافيا وخالف  أن ذلك خالف منط
ــبب في ذلك  تكافؤ الفرص فماهو الس
ــريفي، الرئيس  ياترى؟.وكان مقداد الش
األسبق لإلدارة االنتخابية في مفوضية 
ــس االثنني، عن  ــف ام االنتخابات، كش

ــر االنتخابية  ــي جدول الدوائ اختالف ف
ــخة  ــة مبحافظة بابل، بني النس اخلاص
ــس النواب،  ــي مجل ــوت عليها ف املص
ــة  ــا من رئاس ــادق عليه ــرى املص واألخ

اجلمهورية.

ــعبي أقدم  . وعلى صعيد احلراك الش
ــرات من احملتجني لليوم الثاني  العش
ــق  ــع طري ــى قط ــي، عل ــى التوال عل
الناصرية السريع املؤدي إلى محافظة 
بتوفير اخلدمات  ــة  البصرة، للمطالب
ــريع.وقال  ــة ملناطق خلف الس العام
ــرات  ــار، إن العش ــي ذي ق ــل ف مراس
ــراء والبقاع  ــاء الزه ــكنة احي من س
ــريع، اقدموا على  ومناطق خلف الس
ــريع املؤدي  قطع طريق الناصرية الس
ــرة. احتجاجا  ــة البص ــى محافظ ال
ــات العامة املقدمة  ــى رداءة اخلدم عل
ملناطقهم. على صعيد ذي صلة اكد 
ــم رئيس الوزراء احمد  املتحدث باس
ــيقيات هي من  ــالل ، ان التنس مال ط
ــام، مبينا ان رفع  ــررت إنهاء االعتص ق
ــراً.وقال مال طالل  اخليم لم يكن قس
ــمي ، ان  في تصريح للتلفزيون الرس
تظاهرات تشرين أحدثت حتوال مهما 
بالسياسة العراقية، مبينا ان من حق 

الدستوري  ــة حقهم  ممارس الشباب 
باالعتراض على السياسات اخلاطئة.
ــراف حاولت  ــض األط ــاف ان بع واض
ــويش على  اختراق التظاهرات للتش
ــة، الفتا الى ان  ــرين احلق مطالب تش
ــررت إنهاء  ــن ق ــيقيات هي م التنس
االعتصام ولم يكن رفع اخليم قسرا. 
ــس مجلس  ــر وجه رئي ــأن آخ وفي ش
ــى الكاظمي، امس  ــوزراء، مصطف ال
ــتركة  ــادة العمليات املش اإلثنني، قي
ــمية إليقاف  ــق املعابر غير الرس بغل
عمليات التهريب واإلضرار باالقتصاد 
الوطني وحماية املنتج احمللي. وذكرت 
ــها  ــة املنافذ احلدودية ، أن رئيس هيئ
اللواء عمر عدنان الوائلي، شارك في 
ــة األولى الجتماع  ــة االعتيادي اجللس
ــر املرتبطة بوزارة  مجلس اجلهات غي
ــي عقدت  ــتقلة والت ــات املس والهيئ
ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــة  برئاس
الوائلي،  ــال  الكاظمي.وق ــى  مصطف

ــاد بدور وأداء هيئة  إن رئيس الوزراء أش
ــراءات املتخذة  املنافذ احلدودية واإلج
ــيطرة  الس ــكام  إلح ــم  قبله ــن  م
ــة. من  ــرادات احلكومي ــم اإلي وتعظي
ــس اخلدمة االحتادي،  جانبه أكد مجل
ــادرة التوظيف  ــني، أن مب ــس االثن ام
ــاً أن وزارتي  ــتمرة، مبين ــت مس مازال
ــرتا التنسيق  املالية والتخطيط باش
ــط دوام  ــات، لضب ــع بقية املؤسس م
املوظفني.وقال رئيس اجمللس، محمود 
التميمي، بحسب الوكالة الرسمية، 
إن مبادرة التوظيف مازالت مستمرة 
ــف،  ــات التوظي ــتقبال طلب ــي اس ف
واملعلومات التي تتم معاجلتها تكون 
ــاً أن  ــفافة، مبين ــة وش ــرق مهني بط
مكتب رئيس الوزراء هو املعني بإدارة 
هذا امللف. وفي التطورات السياسية 
ــم التيار  ــر مقرب من زعي ــا اعتب ايض
ــدى الصدر، أن  ــيد مقت الصدري الس
كتلة سائرون كتلة برملانية تشريعية 

ال خدمية.وقال صالح محمد العراقي 
ــئلة عدة،  ــي تغريدة له رداً على اس ف
ــرار ام غيرها  ــواء كانت كتلة االح س
ــم من  ــواب أم غيره ــل والن ــن الكت م
ــا علت أو  ــة مهم ــات الوظيفي الدرج
ــادهم يحتاج الى دليل  دنت.. فإن فس
ــاء بال حجة  ــكوى أو ادع ــرد ش ال مج
ــقيط واثارة الفنت  بل قد يكون للتس
ــاف  الصدري.وأض ــف  الص ــاف  واضع
ليس هناك شخص فوق الشبهات وال 
فوق العقاب.. لكن كيل التهم جزافاً 
ــأن األمني  ــاً له عقوبة. وفي الش أيض
ــان الغامني  ــر الداخلية عثم ــد وزي أك
ــهد  ــدا ستش ــي صي أب ــة  ، أن ناحي
ــتقراراً أمنياً  ــالل األيام القريبة اس خ
ــر  ــي ، أن االخي ــر الغامن ملحوظاً.وذك
وصل إلى محافظة ديالى برفقة نائب 
قائد العمليات املشتركة ووكيل وزارة 
ــرطة ووكيل  ــؤون الش الداخلية لش
الداخلية لشؤون االستخبارات  وزارة 

والتحقيقات االحتادية وقائد الشرطة 
ــرطة ديالى وعدد  ــة وقائد ش االحتادي
ــالع على األوضاع  ــن الضباط لالط م
ــي  ــان، ان الغامن ــاف البي األمنية.وأض
والوفد املرافق له زاروا مديرية شرطة 
ــا  ــوا بعده ــى وتوجه ــة ديال محافظ
ــور وصولهم  ــة أبي صيدا ف إلى ناحي
ــى األوضاع  ــب عل ــن كث ــوف ع للوق
ــات األمنية  ــار القطع ــاك وانتش هن
ــكل ميداني  ــا بش ــراف عليه واإلش
ــز األمن  ــات لتعزي ــاء التوجيه وإعط
واالستقرار في الناحية.وأكد الغامني، 
ــوات األمنية في هذه  ــى تعزيز الق عل
الناحية لتنفيذ أوامر القبض وضبط 
ــالح املنفلت وفرض هيبة الدولة  الس
والسيطرة على مداخلها ومخارجها، 
ــهد  ــيرا إلى أن أبي صيدا ستش مش
ــتقراراً أمنياً  ــالل األيام القريبة اس خ
ــتوفر  ملحوظاً وأن وزارة الداخلية س

الدعم الالزم لذلك.
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ــة لألمم  ــات التابع ــة التعويض ــرت جلن ذك
ــدد في  املتحدة، امس األثنني، أنَّ العراق س
ــغ ٢٣٠ مليون  ــهر املاضي مبل ــة الش نهاي
ــدر  ــال مص ــات للكويت.وق دوالر كتعويض
ــح إن الدورة  ــي تصري ــؤول باللجنة ف مس
ــس إدارة اللجنة  ــابعة والثمانني جملل الس
ــت  ــي، أعرب ــهر املاض ــدت الش ق ــي عُ الت
ــتمرار  ــة العراق باس ــن تقديرها حلكوم ع
ــبة ٣  ــداع نس ــا بإي ــا اللتزاماته احترامه
ــن مبيعات  ــرادات الناجتة ع ــة من اإلي باملئ
ــات النفطية في  ــط واملنتج ــر النف تصدي

صندوق التعويضات.وأضاف أن اجمللس درس 
تقارير عمل اللجنة، منذ دورته األخيرة في 
تشرين الثاني ٢٠١٩ في مختلف القضايا، 
ــث مت إجراء ٥ دفعات مبجموع كلي بلغ  حي
ــك دفعة ٢٣٠  ــا في ذل ــار دوالر، مب ١٫٣٨ ملي
ــرين األول ٢٠٢٠،  ــي ٢٧ تش ــون دوالر ف ملي
ــة األخيرة  ــذه الدفع ــه به ــيرا الى ان مش
ــتحقة  ــى تقريباً ٢٫٤ مليار دوالر مس يتبق
ــركة نفط  الدفع في ما يتعلق مبطالبة ش
ــس درس مختلف  ــح أن اجملل الكويت.وأوض
ــتعالج للقيام بتقليص  القضايا التي س
ــم للجنة، الفتا الى أنه بغلق برنامج  منظ

ــام ٢٠١٣، قدمت  ــة ع ــات البيئي التعويض
ــة والعربية  ــات الكويتية واألردني احلكوم
ــاً  ــداً خطي ــه وع ــاركة ب ــعودية املش الس
بتزويدها بتقارير تقدم سير العمل سنوياً 
ــد انتهاء  ــة موجودة، وبع ــا دامت اللجن م
ــوف تقوم بتقدمي تقارير سنوية  عملها س
ــو غير  ــم يقرر ه ــس األمن ما ل ــى مجل ال
ــع أن موضوع تقدمي التقارير بعد  ذلك. وتاب
ــة من قبل اجمللس،  الغلق، هو حتت الدراس
ــلم  ــل اتخاذ القرار ان يتس وهو يرحب قب
من حكومة العراق حتريرياً وجهات نظرها 

بشأن تقدمي التقارير بعد الغلق.

ــة األمريكي مايك  ــر اخلارجي ــن وزي أعل
ــديد عقوباتها  ــو، عزم بالده تش بومبي
ــا وصفه  ــى خلفية م ــد طهران عل ض
ــذي  ــي ال ــع السياس ــة القم بسياس
ميارسه النظام اإليراني ضد معارضيه.

ــة  اخلارجي ــرته  ــان نش بي ــي  ف ــاء  وج
ــت، بعد  ــران حاول ــة ، أن طه األمريكي
املظاهرات التي شهدتها املدن اإليرانية 
قبل عام، إخفاء أدلة أعمالها القمعية 
ــطة الرقابة وأساليب  القاسية بواس
ــات اإلنترنت. ــع خدم ــب، وقط الترهي

وتابع بومبيو أن السلطات اإليرانية ما 
ــتقلة  تزال ترفض إجراء حتقيقات مس
ــل املرتكبة خالل تلك  ــي أعمال القت ف
ــى  ــن ننس ــا ل ــا لكنن ــرة، مضيف الفت
ــتواصل الواليات  ــا النظام. وس ضحاي
ــبة  ــاهمتها في محاس ــدة مس املتح
املسؤولني، وستعلن، األسبوع املقبل، 
عن إجراءاتها الالحقة بحق الضالعني 
ــل حتقيق  ــع، من أج ــال القم ــي أعم ف
ــعب اإليراني الذي طالت  العدالة للش
ــن اضطهاد  ــه أكثر من غيره م معانات

جمهورية إيران اإلسالمية .
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ــس األثنني، ان  ــى الكاظمي، ام ــوزراء مصطف ــس ال ــد رئي   اك
احلكومة احلالية انتقالية تهدف للوصول الى انتخابات مبكرة، 
ــال الكاظمي خالل  ــاول عرقلتها.وق ــن يح ــاك م ــا ان هن مبين
ــوزارة والهيئات  ــس اجلهات غير املرتبطة ب ــة االولى جملل اجللس
ــات غير املرتبطة بوزارة  ــتقلة ب ، ان انعقاد مجلس اجله املس
والهيئات املستقلة يعد مبادرة جديدة ألول مرة في احلكومات 
ــهري.واضاف ان اجمللس  ــكل دوري ش ــيعقد بش املتعاقبة، وس
ــات، لتذليل العقبات  ــل مع اجلهات والهيئ يهدف الى التواص
ــاذ التوجيهات وإحالة  ــات والصعوبات واملداولة واتخ والتحدي
ما يتطلب الى مجلس الوزراء للتصويت عليه.وتابع الكاظمي 
ــول الى انتخابات  ــة احلالية انتقالية وتهدف للوص ان احلكوم
ــات أمامها، الفتا الى ان  ــرة وهناك من يحاول وضع العقب مبك
ــودا على مدار  ــد، ونبذل جه ــرة تواجه البل ــاك حتديات كبي هن

الساعة لتجاوزها ووضع البلد على الطريق الصحيح.

حذر ائتالف النصر بزعامة رئيس الوزراء األسبق حيدر العبادي، 
ــية لالنتخابات  ــعبية وسياس ــس االثنني، من مقاطعة ش ام
ــة والعدالة واملصداقية. ــال عدم ضمان النزاه املقبلة، في ح

ــة االنتخابات  ــة والبرملان ومفوضي ــالف إن احلكوم ــال االئت وق
ــؤولية الكاملة عن توفير  ــدة، تتحمل املس ــة األمم املتح وبعث
ــات القادمة. ــة واملصداقية لالنتخاب ــر النزاهة والعدال معايي

ــعب  ــة من الش ــات مقاطع ــهد االنتخاب ــاف وإال ستش وأض
ــرة للنظام  ــتقود ألزمة كبي ــية مهمة، وس ــن قوى سياس وم

السياسي برمته.
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شباب قطر يهزمون شباب العراق 
بخماسية

متاثل العب نفط الوسط فيصل جاسم ومدرب 
ــد إصابتهما  ــفاء، بع الفريق جمال علي للش

بوقت سابق بفيروس كورونا.
ــات الطبية  ــم الفحوص ــي وجاس ــرى عل وأج

ــن الفيروس،  ــفائهما التام م ــن ش ــدا م ليتأك
ليلتحقا بفريقهما.

وقاد جمال علي الوحدة التدريبية اليوم لفريق 
ــم، حتضيرا  ــارك بها جاس ــط، وش نفط الوس
ملباراة كأس العراق والتي سيواجه من خاللها 

فريق الصناعات الكهربائية يوم الثالثاء املقبل 
على ملعب الصناعة، حلساب دور الـ٣٢.

ــار إلى أن فريق نفط الوسط خسر املباراة  يش
ــان، والتي  ــة من الدوري أامام نفط ميس الثالث

غاب عنها جمال علي وفيصل جاسم.

ــس هاميلتون من  ــي لوي ل البريطان ــوّ حت
ــرة وأم  ــود البش ــر لوالد أس ــل فقي طف
ــن بعضهما حني كان  ــاء انفصال ع بيض
ــى أحد أعظم  ــن عمره، ال ــي الثانية م ف
ــباقات  لس ــم  العال ــة  بطول ــائقي  س
ــد بعد إحراز لقبه العاملي  الفورموال واح
ــابع األحد ومعادلته رقم األسطورة  الس

األملاني ميكايل شوماخر.
ــطنبول الرقم ٩٤  حمل تتويجه في اس
ــة  ــيرته - ليحصد ابن اخلامس ــي مس ف
ــداً بعد ٢٠٠٨،  ــني لقباً عاملياً جدي والثالث

٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٧، ٢٠١٨ و٢٠١٩.
ــل اجتماعياً  الفاع ــون،  ــم هاميلت انض
ــيما في ما يخص مكافحة التمييز  الس
ــى الفريق األملاني في ٢٠١٣  العنصري، إل
وضمن لقبه اخلامس تواليا والسابع في 
ــده إلى ٣٠٧  ــا رفع رصي ــيرته، بعدم مس
نقاط في الصدارة أمام زميله الفنلندي 
ــائق ريد بول  ــاس (١٩٧) وس ــري بوت فالتي

ــتابن (١٧٠) قبل  الهولندي ماكس فيرش
ثالث جوالت على نهاية املوسم.

قال هاميلتون بعد معادلة رقم شوماخر 
ــبة. ما حققته  «ال اجد الكلمات املناس

تخطى جميع احالمي».
ذكر البريطاني بعد تخطي رقم شوماخر 
بعدد السباقات احملرزة أن «مجرد التواجد 
ــي على مواصلة  ــذا الفريق يلهمن مع ه
الضغط والسعي لتحقيق جناحات أكبر. 
ال يوجد شعور يشبه التواجد والتسابق 
ــن بإمكاني  ــيدس. لم يك ملصلحة مرس
ــذه اإلجنازات.  ــوى أن أحلم بتحقيق ه س
ــحرية عندما  ــرة الس ــم تكن لدي الك ل
ــيدس،  ــرت االنضمام الى فريق مرس اخت
ــتغالل كل يوم  لكني هنا اآلن، أحاول اس
ــبب  ــة ممكنة. لهذا الس ــل طريق بأفض

ميكن للجميع مالحظة هذه النتائج».
ــياً آخر  وكان هاميلتون انتزع رقما قياس
ــم عندما  ــوماخر هذا املوس في حوزة ش
ــة التتويج للمرة الـ١٥٦ في  اعتلى منص

ــبانيا في آب/ ــيرته خالل سباق إس مس
أغسطس املاضي، وقد رفعها في سباق 

اليوم الى ١٦٣ مرة.
فضل الوالد

ــوماخر في  كما تفوق هاميلتون على ش
ــن املركز األول عام  عدد مرات االنطالق م
ــرة، في  ــي ذلك ٩٧ م ــث جنح ف ٢٠١٧ حي
ــل ٦٨ لألملاني و٦٥ للبرازيلي الراحل  مقاب

إيرتون سينا.
ــذه  ــى ه ال ــه  ــون بوصول ــن هاميلت يدي
ــده أنتوني. على رغم وضعه  املكانة لوال
ــي تنمية  ــم يبخل ف ــب، ل ــادي الصع امل
ــر للعمل  ــذ الصغر، واضط ــه من موهبت
ــا يكفي من  ــالث وظائف، لتوفير م في ث
ــاركة في  ــال ليتمكن لويس من املش امل

سباقات «الكارتينغ».
ــة  املوهب ــة  الطفول ــر  فق ــف  يخ ــم  ل
ــا هاميلتون  ــي متتع به ــتثنائية الت االس
منذ نعومة أظفاره، وجعلت منه سائقاً 
ــن  ــام ١٩٩٥، وفي س ــي الع ــرة. ف بالفط
ــون مالبس  ــتعار هاميلت ــرة، اس العاش
ــي  ف ــة  العمري ــات  للفئ ــابق  س ــل  بط
ــغ البريطانية، وأحرز  ــباقات الكارتين س

اللقب خلفاً له.
ــي حينه  ــس ماكالرين ف ــى رئي تعرف ال
ــى هاميلتون من  ــس. طلب الفت رون ديني
ــال له «يوماً  ــاً تذكارياً وق دينيس توقيع
ــارك في السباقات معك»،  ما أريد أن أش

ليرد عليه األخير بالقول «اتصل بي بعد 
تسعة أعوام وسأعقد معك صفقة».

ــوام. بعد  ــعة أع ــم ينتظر دينيس تس ل
ــيرة  ــق على رعاية مس ــة فقط، واف ثالث
هاميلتون التي تدرجت في الفئات الدنيا 
ــباقاته  للفورموال، قبل أن يخوض أول س
ــق البريطاني  ــي الفئة األولى مع الفري ف

عام ٢٠٠٧.
عنيد، صلب، سريع 

لم ينتظر هاميلتون طويال ليفرض نفسه 
ــم، أكان على صعيد  ــة ال ترح ــي رياض ف
التنافس الشرس بني السائقني، أو حتى 
ــات البدنية لكل  ــد املتطلب ــى صعي عل
ــرد بقراراته...  ــباق. عنيد، صلب، ومتف س
ــاهمت  ــات مضافة الى موهبته، س صف
في حتقيقه «عاصفة» في موسمه األول 
ــيما  ــراز اللقب، الس ــع اقترابه من إح م
بعدما اعتلى منصة التتويج تسع مرات 

متتالية في سباقاته التسعة األولى.

 تدخل إيطاليا اجلولة السادسة 
األخيرة من منافسات اجملموعة 
األولى لدوري األمم األوروبية وهي 
ــك بفوزها  ــدارة، وذل ــي الص ف
املستحق األحد على ضيفتها 
ــر، فيما حققت  ــدا ٢-صف بولن
ــادة  بقي األول  ــا  فوزه ــدا  هولن
ــك دي بور  ــا اجلديد فران مدربه
ــنة  ــاب البوس وجاء على حس

.٣-١
على ملعب «مابي» في ريجيو 
ــا على  إيطالي ــت  أبق ــا،  إميلي
ــن الهزائم  ــجلها اخلالي م س
ــرين  ــة والعش ــاراة احلادي للمب
ــلة من ١١  تواليا، بينها سلس
ــي  قياس (اجناز  ــا  متتالي ــوزا  ف
الصدارة  وانتزعت  للمنتخب)، 
ــي اجملموعة  ــي ف ــا الثان بفوزه
ــا  مدربه ــاب  بغي ــق  ــد حتق وق
ــه  الصابت ــيني  مانش ــو  روبرت
بفيروس كورونا املستجد الذي 
ــيرو  ــداف تش ــا اله ــد أيض أبع
ــكيلة غاب  ــن تش ــي ع إميوبيل
العناصر  ــن  م ــد  العدي ــا  عنه
ليوناردو  ــاع  الدف ــي  مثل قطب

بونوتشي وجورجيو كييليني.
وبعد أن فوتت فرصة الفوز في 

ــيطرت  الذي س الذهاب  ــاء  لق
ــك (صفر- ــي غدانس ــه ف علي

صفر) قبل قرابة شهر، جنحت 
إيطاليا األحد في الوصول الى 
وخطفت  البولندية  ــباك  الش

ــل اجلولة اخلتامية  الصدارة قب
التي حتل فيها األربعاء ضيفة 
ــنة الهابطة الى  ــى البوس عل
ــتوى الثاني بعد اخلسارة  املس
ــدا. وفرضت إيطاليا  أمام هولن

ــن البداية وكانت  أفضليتها م
ــجيل  ــة من افتتاح التس قريب
ــو  فيديريك ــر  عب ــني  مرت
ــن زميله في  ــكي لك برنارديس
ــدي  ــارس البولن ــوس احل يوفنت

فويتشيخ تشيشني تألق في 
الدفاع عن مرماه (٧ و١٥).

ــر  أثم ــاف،  املط ــة  نهاي ــي  وف
ــي عن هدف  ــط اإليطال الضغ
التقدم الذي سجله لورنتسو 

ــة لم  ــن الفرح ــينيي، لك إنس
تكتمل ألن احلكم ألغاه بداعي 
ــا  أندري ــى  عل ــى  عل ــلل  التس

بيلوتي (٢٠).
ــوض  ع ــوري»  «األتس ــن  لك
ــجيل في  ــح التس ــك وافتت ذل
ــة جزاء  ــن ركل ــة ٢٧ م الدقيق
نفذها جورجينيو بعدما خطأ 
في املنطقة احملرمة من غريغور 

كريشوفياك على بيلوتي.
أفضليتها  ــا  إيطالي ــت  وواصل
املطلقة في ظل غياب هجومي 
واضح للبولنديني الذين عجزوا 
ــرة لنجمهم  ــال الك ــن إيص ع
لكنها  ليفاندوفسكي،  روبرت 
عجزت عن تعزيز النتيجة قبل 

نهاية الشوط األول.
ــع بتاتا في  ــر الوض ــم يتغي ول
الشوط الثاني الذي بقي على 
ــن دون  ــن م ــرة لك ــس الوتي نف
ــف  ــب املضي ــداف للمنتخ أه
ــرا وبعد النقص  الذي جنح أخي
ــوف ضيفه  ــي صف ــددي ف الع
ــكي  غورالس ــيك  ياش ــرد  بط
ــي  ــان (٧٧)، ف ــذار ث ــبب إن بس
ــر  ــي عب ــدف الثان ــة اله اضاف
بعد  بيراردي  دومينيكو  البديل 
ــينيي  ــة من إنس ــرة متقن متري

.(٨٤)

ــجل يوري تيلمانس ودريس ميرتنز   س
ــق بلجيكا فوزا  هدفني مبكرين لتحق
ــرا وحتكم  ــى إنكلت ــهال ٢-صفر عل س
قبضتها على صدارة اجملموعة الثانية 
ــم األول لدوري األمم األوروبية  في القس

لكرة القدم في لوفن األحد.
ــة  بحاج ــزي  اإلنكلي ــب  املنتخ وكان 
ــاظ على آماله في التأهل  للفوز للحف
ــة النهائية في دوري األمم، لكن  للمرحل
ــاوثجيت وجد  ــدرب جاريث س فريق امل
ــد أن وضع  ــرا بع ــه متأخرا مبك نفس
ــي املقدمة بعد  ــكا ف ــس بلجي تيلمان

عشر دقائق.
ــكا  ــاع بلجي ــد دف ــات أبع ــد حلظ وبع
ــى خط  ــني من عل ــاري ك ــة له محاول
ــوءا على  ــن األمور ازدادت س املرمى لك
ــا هز ميرتنز  املنتخب اإلنكليزي عندم
ــديدة جميلة من ركلة  ــباك بتس الش

حرة في الدقيقة ٢٣.
ــم تواجه متاعب  ــدت بلجيكا ول وصم

ــس افتقد االبتكار  حقيقية أمام مناف
ــب الهزمية يوم  ــني عليها اآلن جتن ويتع
ــرك، التي  ــام الدمن ــل أم ــاء املقب األربع
ــلندا ٢-١، لتضمن صدارة  ــت أيس هزم

اجملموعة.
ــرة الثانية على  ــرت إنكلترا للم وخس
ــام الدمنرك  ــد هزميتها أم ــي، بع التوال
ــابقة، لتحتل املركز  ــي مباراتها الس ف
الثالث في اجملموعة وتتبقى لها مباراة 
ــلندا يوم  ــدة على أرضها ضد أيس واح

األربعاء.
ــدرب بلجيكا  ــو مارتينيز م ــال روبرت وق
ــرا وكان علينا أن نعاني  ــا مبك «تقدمن
ونواجه الضغط والتعامل مع مخاطرة 

املنتخب اإلجنليزي».
ــيطرين خالل  ــا دائما مس وأضاف «كن
ــكل رائع  ــدم ٢-صفر... دافعنا بش التق

عن مرمى تيبو كورتوا».
وتتحمل إنكلترا مسؤولية تعثرها.

ــل  ــر دقائق من البداية، أرس وبعد عش
ــتغلت  ــرة خاطئة واس ــك داير متري إيري
بلجيكا الكرة ومرر روميلو لوكاكو إلى 

تيلمانس.
ــرة  ــيتي ك ــتر س ليس ــب  ــدد الع وس
ــس  ــرون مينج ــدم تي ــت ق ــة ملس قوي
ــاول احلارس جوردان  مدافع إنكلترا وح
بيكفورد إبعادها لكنها ملست يده ثم 

اصطدمت بالقائم ودخلت املرمى.
ــن إدراك  ــش قريبا م ــاك جريلي وكان ج
ــرة عرضية من  ــريعا بعد ك التعادل س
ــي ألدرفيريلد  ــر لكن توب ــران تريبيي كي

تدخل في التوقيت املثالي.
ــكا بعد  ــي لبلجي ــدف الثان ــاء اله وج
احتساب خطأ مثير للجدل من ديكالن 
رايس ضد كيفن دي بروين. ونفذ ميرتنز 

الركلة احلرة ببراعة وسجل.
ــارك هاري وينكس بدال من جوردان  وش
ــتراحة لكن لم  ــون خالل االس هندرس
يتأثر أداء إنكلترا التي افتقدت املصاب 

رحيم سترلينغ.
ومتثلت النقطة اإليجابية إلنكلترا في 
ــكل  أداء جريليش الذي ظهر أيضا بش
ــى أيرلندا  ــوز ٣-صفر عل مميز خالل الف

وديا األسبوع املاضي.

Ô€bÃmäi@lâÜfl@Âfl@l6‘Ì@Úüäí€a
ــة بغداد،  ــى العاصم ــد غد إل ــل بع يص
ــعى إدارة  ــية تس مدرب برتغالي اجلنس
ــا لعبد  ــه خلف ــد مع ــرطة للتعاق الش

الغني شهد.
ــرطة إن املدرب  ــن الش ــدر م ــال مص وق
ــوم الثالثاء إلى  ــيصل الي ــي س البرتغال
ــالع على وضع  ــداد لالط ــة بغ العاصم
ــآت ورؤية الفريق  النادي وتفحص املنش
ــكل  ــرام العقد بش ــل إب ــرب قب ــن ق ع

رسمي.
ــترط هذه  ــني أن املدرب البرتغالي اش وب

ــض التفاصيل  ــد من بع ــارة والتأك الزي
ــل جناح الزمة  ــا مهمة وعوام التي يراه
ــوس مع  ــب التدريب واجلل ــا ملع أهمه
ــق والتأكد من  ــة الفري ــادي ورؤي إدارة الن
ــا مع الالعبني.وأوضح  التزام اإلدارة مالي
ــدا من  ــد واح ــي يع ــدرب البرتغال أن امل
ــيمثل إضافة  ــاءات التدريبية وس الكف
نوعية للدوري العراقي ولفريق الشرطة 
ــكل رسمي. في حال متت الصفقة بش
ــاعد األردني  ــدرب املس ــار إلى أن امل يش
ــح املدرب  ــن رش ــو م ــبول ه ــم ش هيث

NO.3531.TUE.17.NOV .2020العدد (٣٥٣١) الثالثاء ١٧ / ١١ / ٢٠٢٠ 

 بغداد / 

� 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

 حفيظ دراجي

ــي أن  ــف املاض ــي الصي ــل ميس ــن لرحي كان ميك
ــا مبداخيل تفوق ٢٠٠ مليون  ينعش خزائن البارس
يورو لو متت االستجابة لرغبته في الرحيل بعدما 
قضى ما يقارب العقدين من الزمن، كانت األجمل 
ــابقة رفضت  ــادي، لكن االدارة الس ــي تاريخ الن ف
االستغناء عن جنمها أمال في جتديد عقده، لتجد 
ــب بالتجديد قبل  ــها أمام مأزق إقناع الالع نفس
ــه مجانا نهاية  ــي وجتنب رحيل ــون الثان يناير/كان
املوسم، ما يكلف النادي خسارة مالية كبيرة في 
ــب الالعبني ألجل  ــعى الى تخفيض روات وقت يس
ــير  توفير ما يقارب ١٩٠ مليون يورو، وفي وقت تش
ــي يتطلب موارد  التقارير الى أن جتديد عقد ميس
ــادي اليوم، خاصة وأن الالعب  مالية ال ميلكها الن
ــادة النظر في راتبه الذي ال يقل  لن يجدد بدون اع
ــنويا، وهو رقم  ــورو س ــن ٤٠ مليون ي ــذه املرة ع ه
ــى االدارة توفيره في ظل الظروف  كبير يصعب عل

الراهنة.
ــر األندية في  ــة الصعبة ألحد أكب ــروف املالي الظ
العالم تفرض على اإلدارة املؤقتة البحث عن موارد 
ــن ٣٠٠ مليون يورو للحفاظ على  جديدة ال تقل ع
توازناته املالية للموسم اجلديد الذي ستنخفض 
ــورو مقارنة  ــون ي ــن ٢٠٠ ملي ــر م ــه بأكث مداخيل
بالسنة املاضية، وتتعقد أكثر برحيل ميسي بدون 
ــيكون بحاجة إلى  ــة وأن الفريق س مقابل، خاص
موارد مالية للحصول على خدمات ممفيس ديباي 
املهاجم الهولندي لليون خالل امليركاتو الشتوي 
ــو فاتي الذي أجرى  ــض غياب املهاجم أنس لتعوي
ــن املالعب  ــتبعده ع ــبوع املاضي س جراحة األس
ــق في حاجة  ــيكون الفري ــهور، كما س ألربعة ش
ــاظ بالعبه عثمان دميبيلي الذي كان ينوي  لالحتف

االستغناء عنه في نفس الفترة إلنعاش اخلزينة.
املعادلة صعبة على االدارة املؤقتة احلالية التي ال 
ــعى الى  ميكنها اتخاذ قرارات مصيرية، لذلك تس
ــهر ديسمبر/ ــة نهاية ش إجراء انتخابات الرئاس
ــيير  ــمح للرئيس املنتخب بتس كانون االول لتس
ــادي الكتالوني،  ــخ الن ــب في تاري ــة األصع الترك
ــيكبد  ــي بدون مقابل س ــة وأن رحيل ميس خاص
الفريق خسارة كبيرة، واقناعه بالتمديد سيكون 
ــوارد املالية، خاصة  ــح امل مكلفا أكثر في ظل ش
ــبب تداعيات فيروس كورونا الذي حرم الفريق  بس
ــع التذاكر  ــني وعمليات بي ــن مداخيل املنخرط م
ــاطات جتارية توقفت منذ  وكل ما يرافقها من نش
مدة، مثلما تراجعت املداخيل بسبب اإلخفاق في 

حتقيق األلقاب.

هل يتسبب ميسي 
َّـ إفالس برشلونة؟

aÜ‰€Ïi@…fl@bËˆb‘€@ø@·ˆaå:a@Âfl@bÓ€bÅ@bË‹vç@Ô‘j�m@bÓ€b�Ìg

فوز سهل لبلجيكا على إنكلرتا َّـ دوري أمم أوروبا

ــة (٥-١)،  ــره العراقي، بنتيج ــباب نظي ــح منتخب قطر للش اكتس
مساء األحد املاضي، على مالعب أكادميية التفوق الرياضي أسباير.

ــاد واملكي  ــني ومحمد عم ــي ماجر هدف ــداف قطر، لطف ــجل أه س
محسن وجاسم الشرشني.

فيما سجل هدف منتخب العراق الوحيد زين العابدين قحطان.
ــي الثانية بني املنتخبني، علما بأن اللقاء األول انتهى  هذه املباراة ه

بالتعادل.
ــاركة في بطولة  وتاتي هذه املباراة في إطار جتهيزات العنابي للمش

كأس آسيا للشباب حتت ١٩ عاما، والتي ستقام في أوزبكستان

هاميلتون بطال للعالم للمرة السابعة معادال شوماخر

تعاَّـ جمال علي وفيصل جاسم من كورونا
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 / وكاالت   / الجزائر/الربــاط 
البينة الجديدة

ــاريو  البوليس ــة  جبه ــت  قابل  
التي  ــة  املذل ــة  الهزمي ــة  االنفصالي
ــش امللكي املغربي  أحلقها بها اجلي
ــياتها صاغرة إلى  الذي دفع ميليش
ــر الكركرات،  ــة ومعب ــارج منطق خ
ــت  ــي روج ــل إعالم ــة تضلي بحمل
ــكرية  ــا زورا لضرب مواقع عس فيه
ــدار األمني  ــول اجل ــة على ط مغربي
املغربية.وحملة  ــراء  بالصح العازل 
ــا املنصات  ــي تقوده ــل الت التضلي
ــن  ــا م ــة انطالق ــة للجبه اإلعالمي
ــى فعلى مدى  ــم تكن األول اجلزائر ل
ــذي تؤججه  ــزاع ال ــن الن ــود م عق
ــاريو على  اجلزائر، اعتمدت البوليس
ترويج األكاذيب جلهة إقناع مؤيديها 
بطروحاتها وجلهة خداع الرأي العام 
ــي  ــاريو ف ــت البوليس العاملي.وزعم
ــكري حمل رقم ٢ ونشرته  بيان عس
ــمية  ــاء اجلزائرية الرس ــة األنب وكال
ــوم  للي ــون  يواصل ــلحيها  مس أن 
ــى التوالي قصف «قواعد  الثاني عل
ومراكز  ــناد  إس ــاط  ونق ــكرية  عس
ــة أن تلك  ــة»، مضيف ــداد مغربي إم
املواقع تعرضت يوم السبت املاضي 
ــتطع  ــران لم تس ــن الني ــل م «لواب
الدفاعات املغربية صدها».ولإليهام 

بأن ميليشياتها قادرة على الصمود 
ــا،  ــت أهدافه ــا حقق وأن هجماته
ــة  اإلعالمي ــات  املنص ــدت  اعتم
ــات  ــا منص ــن ضمنه ــة وم للجبه
ــور ألحداث في دول  جزائرية على ص
ــهد توترات وصراعات مسلحة،  تش
ــبيل املثال سوقت لصورة  فعلى س
ــتطالع  اس ــرة  ــم طائ ــر حتط تظه

ــت أنها  ــريط العازل، ادع ــد الش عن
ــلحة امللكية املغربية  للقوات املس
ــة ومتداولة على  وهي صورة معروف
ــي  االجتماع ــل  التواص ــبكات  ش
ــة لطائرة  ــع إخبارية دولي وفي مواق
ــقطت على  ــة أُس ــتطالع تركي اس
ــب  تركيا وسوريا.وبحس احلدود بني 
رصد من موقع <هسبريس> املغربي، 

ــاريو كذلك لفيديو  روجت البوليس
ــد  ــا لقواع ــا صاروخي ــر قصف يظه
ــا  أنه ــى  عل ــا  وقدمته ــكرية  عس
ــياتها  ــت بها ميليش هجمات قام
ــا تعود  ــد مغربية، فيم ــى قواع عل
ــواردة في  ال ــداث  واألح ــل  التفاصي
املقطع املصور لقصف صاروخي من 
التحالف العربي لقواعد عسكرية 

تابعة للمتمردين احلوثيني في اليمن.
واملثير للسخرية في روايات ودعايات 
ــا  ترويجه ــة  االنفصالي ــة  اجلبه
ــابقة  ــات س ــن مواجه ــاهد م ملش
ــتانية في  ــوات هندية وباكس بني ق
ــمير.وعادة ما تستخدم  إقليم كش
ــة في  ــات اخملادع ــذه الدعاي ــل ه مث
ــية للتضليل  ــياق احلرب النفس س
ــرة وأقربها  ــى ذلك كثي واألمثلة عل
ــوريا،  ــة باحلرب في س ــك املتعلق تل
ــات أو صور  ــرت فيديوه فمثال انتش
ــرات  عش ــر  تظه ــبقا  مس ــدت  أع
ــاق  اختن ــاالت  ح ــي  ف ــخاص  األش
ــرض مناطقهم لقصف  تع بدعوى 
ــامة، ليتضح الحقا أنها  بغازات س
ــداع لكنها كانت محبكة  مجرد خ
ــاج على  ــراج واملونت ــن حيث اإلخ م
ــي أظهرتها  الت ــذاجة  ــالف الس خ
ــالت  ــدث حم ــي أح ــاريو ف البوليس
ــذب والتضليل. وتعكس بيانات  الك
البوليساريو التضليلية حالة اليأس 
ــي  والسياس ــي  األخالق ــالس  واإلف
ــر  ــان غي ــادة الكي ــكري لقي والعس
ــة  اجلمهوري ــمى  املس ــرعي  الش
ــى ما بدا فيه  الصحراوية.واألمر عل
من سذاجة واستغباء للصحراويني 
احملتجزين في مخيمات تندوف حتت 
وأيضا استغباء  حراب االنفصاليني 

للقالئل من انفصاليي الداخل (في 
ــة للملكة)،  بعض األقاليم اجلنوبي
كان الهدف منه على األرجح اإليهام 
بقدرة ميليشيات البوليساريو على 
ــالك زمام  ــة وامت ــود واملباغت الصم
ــكري.وتؤكد  ــي الردّ العس املبادرة ف
ــراب  ــرد اقت ــالت أن مج كل التحلي
ــيات البوليساريو من اجلدار  ميليش
ــي العازل وأي مغامرة قد تقدم  األمن
ــار،  انتح ــة  مبثاب ــتكون  ــا س عليه
املغربي  ــي  امللك ــش  اجلي ــة  فعملي
ــة  ــي مواجه ــا ف ــر حزم ــذي أظه ال
انتهاكات اجلبهة األخيرة في معبر 
ــت خاطفة وناجعة  الكركرات، كان
ــتغرق إال وقتا وجيزا لتطهير  لم تس
ــه وتأمينه من  ــادة فتح ــر وإع املعب
ــلل محتملة، وهو  ــات تس أي عملي
وإزاء  ــون.  االنفصالي ــره  اختب ــر  أم
ــي أحرجت زعيم  لة الت ــة املذّ الهزمي
ــي، كان  ــم غال ــاريو إبراهي البوليس
ــن البحث عن وهم  ــد للجبهة م الب
ــه وكانت  ــوقه حلفظ ماء الوج تس
ــبيال  حملة التضليل املفضوحة س
ــى الصحراويني في  ــد تنطلي عل وق
ــن التواصل مع  تندوف املمنوعني م
ــن ال يعرفون  ــم اخلارجي والذي العال
ــائل التواصل االفتراضي إال  من وس

األسماء.

الخرطوم / وكاالت / البينة الجديدة 

ــوداني  ــوزراء الس ــس ال ــتقبل رئي اس
ــركات  احل ــادة  ق ــدوك  حم ــداهللا  عب
ــوم  ــي اخلرط ــن ف ــلحة واملتمردي املس
األحد، ألول مرة منذ توقيع اتفاق سالم 
ــهر  تاريخي بينهم وبني احلكومة الش
ــة  ــادة اجلبه ــاء ق ــر اللق املاضي.وحض
ــودانية، وهي ائتالف يضم  الثورية الس
حركات مترد مسلحة وسياسية وكانت 
ــالم في ٣  أحد أطراف توقيع اتفاق الس
ــرين األول برعاية جنوب السودان. تش

ــودانية  الس ــاء  األنب ــة  وكال ــت  ونقل
ــونا) عن حمدوك قوله  ــمية (س الرس
«كنا نبحث ونسعى لهذا اليوم وأفتكر 
ــتحق كل ذلك»، مضيفا  ــعبنا يس ش
«اليوم نبدأ اخلطوات األولى لوضع حد 
ــكرات النزوح  ــاة أهلنا في معس ملعان
ــودانيون أن تكون  واللجوء».ويأمل الس

ــاق، إجراءات  ــارة وقبلها االتف هذه الزي
ــاء احلرب التي لطاملا عاناها  هامة إلنه
سكان البالد.وخلف النزاع الذي اندلع 
ــام ٢٠٠٣ نحو  ــم دارفور في ع في إقلي
٣٠٠ ألف قتيل و٢٫٥ مليون نازح والجئ، 

ــك  ــات األمم املتحدة.كذل ــب بيان حس
ــي منطقتي  ــرب األهلية ف ــددت احل جت
ــوب كردفان والنيل االزرق عام ٢٠١١  جن
ــخص  ــببها نحو مليون ش وتضرر بس
ــخ طويل من القتال بني ١٩٨٣  بعد تاري

و٢٠٠٥.وقال حمدوك «ألول مرة في تاريخ 
السودان نصل لسالم يخاطب بشكل 
ــودانية». الس ــة  األزم ــذور  حقيقي ج

ــاد  احتش ــاهد  مش ــونا  س ــت  ونقل
اجلماهير السودانية في ساحة احلرية 
ويرقصون  ــون  العاصمة يهتف ــط  وس
حاملني الفتات التأييد التفاق السالم.

ــنة  ــودان منذ أكثر من س وحتكم الس
ــي ثمرة اتفاق بني  حكومة انتقالية ه
ــوا بالرئيس  ــكريني الذين أطاح العس
السابق عمر البشير، وقادة االحتجاج 
ــهر  ــده الذي تواصل ألش ــعبي ض الش
ــقوطه للمطالبة حلكم مدني.  بعد س
ــالث  ــة بث ــة االنتقالي دت املرحل ــدّ وحُ
ــم انتخابات  ــي بتنظي ــنوات تنته س
ــير (٧٦ عاما) فترة  ــي البش حرة.ويقض
ــجن كوبر باخلرطوم بعد  عقوبة في س
ادانته بالفساد في كانون األول املاضي، 
ــن تنفيذ انقالب  كما يحاكم حاليا ع

١٩٨٩ الذي أوصله إلى السلطة.كذلك 
ــة  ــة الدولي ــة اجلنائي ــدرت احملكم أص
ــال بحق  ــرات اعتق ــن مذك ــد م العدي
ــاعديه بتهم  ــير واثنني من مس البش
ــر عرقي  ــادة وتطهي ــكاب جرائم إب ارت
ــانية أثناء  ــد اإلنس ــم حرب وض وجرائ
ــم دارفور.ورحب رئيس  ــزاع في إقلي الن
ــيادة في السودان الفريق  مجلس الس
أول عبدالفتاح البرهان بأطراف عملية 
السالم وكتب على حسابه على موقع 
ــركاء  ــاء الوطن ش ــر، «مرحبا أبن تويت
ــجعان هم من  ــالم فالش وصناع الس
ــار  ــو االنتص ــالم ه ــه و الس يصنعون
ــودانية  الس الثورية  ــة  الدائم».واجلبه
هي حتالف من خمس حركات مسلحة 
ــت في ٢٠١١،  ــية، تأسس وأربع سياس
ــي  ــور غرب ــق دارف ــي مناط ــط ف وتنش
البالد وجنوب كردفان والنيل االزرق في 

اجلنوب.

لندن / وكاالت / البينة الجديدة
ــن احملادثات  ــهر م ــة أش ــد ثماني بع
الشاقة في خضمّ األزمة الصحية، 
يبدأ االحتاد األوروبي وبريطانيا االثنني 
ــن املفاوضات حول  اجلولة األخيرة م
ــت للتوصل  ــة ما بعد بريكس مرحل
ــاري غير  ــى اتفاق جت ــي ختامها إل ف
ــى  ــك إل ــالف ذل ــي خ ــبوق، أو ف مس
فشل سياسي مرير يؤدي إلى طالق 
فوضوي من شأنه أن يلقي بداعيات 
ــى البلدين. ــة عل ــة وخيم اقتصادي
وخرجت بريطانيا رسمياً من االحتاد 
األوروبي في ٣١ كانون الثاني املاضي، 
ــر  ــن يظه ــال ل ــر االنفص إال أن تأثي
ــون الثاني ٢٠٢١،  ــل األول من كان قب
ــرة االنتقالية التي  ــد انتهاء الفت بع
ــل خاللها تطبيق  يُفترض أن يتواص
الفترة  ــذه  ــر األوروبية.وفي ه املعايي
دت لندن وبروكسل بإبرام  أيضاً، تعهّ
ــوم  ــم «ال رس ــة باس ــة جتاري اتفاقي
ــص» للحدّ  ــر حص ــة، وصف جمركي
ــلبية  قدر اإلمكان من العواقب الس
ــن جتنّبها. ــت والتي ال ميك لبريكس

ــني يوماً من  لكن قبل أقل من خمس

نهاية العام، تراوح احملادثات مكانها 
رغم أنها مكثفة.ويعتبر دبلوماسي 
ــق والعقل يجب أن  أوروبي أن «املنط
يسمحا بالتوصل إلى اتفاق». ويتابع 
ــنوات  ــح خالل الس ــا اتض «لكن م
ــق االقتصادي  ــو أن املنط ــرة ه األخي
ــرح  ــليم ال يكفيان لش واحلسّ الس

ــت». ــي ملف بريكس ــا يحصل ف م
ــت في  ــتفتاء على بريكس من االس
حزيران ٢٠١٦ إلى التوصل في نهاية 
ــة األخيرة  ــي اللحظ ــام ٢٠١٩ ف الع
إلى اتفاق ينصّ على خروج اململكة 
ــي مروراً  ــاد األوروب ــدة من االحت املتح
ــكك  ــون البريطاني الذي يش بالقان

ــل  مسلس كان  ــه،  نفس ــاق  باالتف
ــات.وكان  ــاً بالتقلب ــال مليئ االنفص
ــتقالة  ر في هذا امللف اس ــوّ آخر تط
ــز مهندس حملة  دومينيك كامينغ
ــن االحتاد  ــا م ــروج بريطاني ٢٠١٦ خل
ــن منصب كبير  ــي اجلمعة م األوروب
ــس  ــوزراء بوري ــس ال ــاعدي رئي مس
ــون. وجاء ذلك بعد استقالة  جونس
ــدى  ــاالت ل ــر االتص ــن، مدي ــي كاي ل
ــا  حليف ــد  يع ــذي  وال ــون،  جونس
ــول النائب  ــن كامينغز.ويق مقرّبا م
ــي للمحافظة على  ــي الداع األوروب
ــس إن هاتني  ــة فيليب المبيرت البيئ
بالتفكير  ــمحان  «تس االستقالتني 
ــدمي  ــتعدّ لتق ــون) مس ــأن (جونس ب
ــل إلى  ــة للتوص ــازالت الضروري التن
اتفاق على األقل».ويرى أن جونسون 
ــني انتخاب جو  ــب» األمر، فب «حس
ــلّ وداً من  ــاً أميركياً أق بايدن «رئيس
(سلفه...) ووضع اقتصادي مأساوي، 
ــت من  ال ميكن أن يدفع ثمن بريكس
ــدال  ــة اعت ــاق».إال أن فرضي دون اتف
ــة  ــج البريطاني رفضتها رئاس النه

الوزراء بشكل قاطع.

تونس / وكاالت / البينة الجديدة 
ــالث  ث ــن  م ــون  منتخب ــون  ليبي ــؤولون  مس ــا  دع
مؤسسات السبت، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم 
انتخابات في البالد، دون أن يعارضوا إجراء االقتراع 
ــق مع ما أعلنته األمم املتحدة  نهاية ٢٠٢١ مبا يتواف
قبل يوم.وبينما ال تزال الطبقة السياسية تعارض 
ــتور للبالد،  ــى حد كبير االنتخابات قبل إقرار دس إل
ــرت، معتبرة أن  ــدة منظمات ملتقى قم انتقدت ع
ــية أو العسكرية املشاركة  بعض القوى السياس
ــل اجلماعات  ــتوى.وقد تعرق ــت ممثلة دون املس كان
ــا ال يتوافق  ــون اتفاق ــا الدولي ــلحة أو رعاته املس
ــا متزايدا لقوى  ــهد انخراط ومصاحلها، في بلد ش
ــة.ولوحت قوات  ــة حيث ال تزال الهدنة هش أجنبي
ــن قبل تركيا اخلميس  ــة الوفاق املدعومة م حكوم
ــعى لعرقلة  بالتراجع عن اتفاق وقف النار، في مس
ــة أي اتفاق ال  ــل األزمة الليبية، رافض ــود حل أي جه
ــى مع مصاحلها.وتوصل ممثلون ليبيون عن  يتماش
جميع اجلهات مجتمعون حتت رعاية األمم املتحدة، 
ــات في ٢٤  ــول تنظيم انتخاب ــى اتفاق مؤخرا ح إل
كانون األول ٢٠٢١، في أول نتائج احلوار الذي انطلق 
قبل خمسة أيام في تونس حملاولة إخراج البالد من 
ــن البرملان واجمللس  ــان لنواب م ــاء في بي أزمتها.وج
ــية لصياغة  ــة التأسيس ــة والهيئ ــى للدول األعل
مشروع الدستور، «نشدد على أن أي حوار لم تكن 
ــروع الدستور  ــتفتاء على مش إحدى نتائجه االس
ــرة ويؤدي للولوج إلى مراحل انتقالية أخرى،  مباش

لن يصل بنا إلى ما تنتظره األغلبية الساحقة من 
ــي مؤمتر صحافي في تونس العاصمة  الليبيني».وف
ــير الهوش،  ــال عضو اجمللس األعلى للدولة البش ق
ــمعنا أمس أنه مت حتديد موعد لالنتخابات في  «س
ــأي مقترح  ــب ب ــن نرح ــون األول ٢٠٢١، نح ٢٤ كان
ــروع  ولكن ال بد لهذه االنتخابات أن تركز على مش
ــدة  القاع ــات  احملادث ــدد  أن حت ــتور».ويفترض  الدس
القانونية التي ستنظم على أساسها االنتخابات 
ــية القادمة.من جهته قال عضو  البرملانية والرئاس
جلنة صياغة مشروع الدستور عبداملنعم الشريف 
ــع عدم  ــي، «نهيب باجلمي ــر الصحاف ــالل املؤمت خ
ــتور املنجز واالستفتاء هو  املساس مبشروع الدس
ــريف أن «مشروع الدستور  الفيصل».وأضاف الش
ــو الوحيد الذي  ــعب الليبي وه ــح ملكا للش أصب

يحدد موقفه منه عبر االستفتاء العام».
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بعيداً عن اخلطاب السائد وبعقالنية واقعية تفرضها الظروف، 
ــة في العالم، وألنها  ــون اإلجابة ألنها أعظم دميوقراطي رمبا تك
ــا الدولة األكثر  ــى، وألنه ــا القوة العظم ــة للحرية، وألنه واح
تنوعاً عرقاً ومعتقداً كونها كيان أسسه املهاجرون الطامحني 
ــات  ــاوية، وألن بها املؤسس ــالم ووطن الفرص املتس ألرض األح
ــنا بها  ــات واجلامعات األهم عاملياً، وألننا ربطنا أنفس والصناع
ــي  ــمي واالقتصادي والسياس ــتوى الرس منذ عقود على املس
ــي ظل غياب  ــتراتيجية ف ــا معها حتالفات اس ــي، وبنين واألمن
ــرى التي من املمكن  ــا وموازين القوى الدولية األخ البديل عنه
ــتعيض بها عنها.إن كان هذا هو احلال، فمواكبة الواقع  أن نس
ــدة أن تكون قائمة  ــي عالقتنا مع الواليات املتح ــب منا ف تتطل
ــى العمل أكثر من اللوم والتمني، عبر إقامة عالقة متوازنة،  عل
وباالنخراط احلثيث واملتواصل الدؤوب بحوار وعمل مؤسساتي 
مدني إعالمي قانوني مجتمعي اقتصادي وتطوعي معها، وهو 
ــذي لطاملا قصرنا فيه وأهملناه، في حني حضر اآلخرون  األمر ال
مبكرا وسعوا بجد متواصل لتأسيس مراكز القوى لدى صناع 
القرار وعامة اجلمهور، بينما ازداد غيابنا وانفصامنا وسلبيتنا 
ــة  ــلنا في تغيير بوصلة السياس وارتكاننا لذرائع نبرر بها فش
اخلارجية األميركية لتكون منصفة جتاه قضايانا العربية، ونحن 
ــل التطوعي بها،  ــل واالنخراط في العم ــن أهملنا التفاع الذي
ومؤسسات اجملتمع املدني، وكذلك الهيئات العدلية واحلقوقية 
واإلنسانية والثقافية واالعالمية، التي خرج من مظلتها العديد 
ــيني وقوى اجملتمع املؤثرة، وهو  من أعضاء الكونغرس والسياس
ــال والصفقات  ــا حضور فاعل ال عبر امل ــا نحتاجه ليكون لن م
ــة وإعالن فوز  ــم االنتخابات ااميركي ــى األغلب حس فقط. عل
نائب الرئيس السابق والسياسي الدميوقراطي اخملضرم جوزيف 
بايدن مسألة وقت، أما ما يقوم به الرئيس احلالي دونالد ترامب 
ــن اجلمهوريني من دعاوي قضائية  وحملته االنتخابية بدعم م
ــة وتزويرها  ــة االنتخابي ــي العملي ــور ف ــوى قص ــددة بدع متع
ــاوالت تتعدى رغبته في االقرار  ــت إال مح ببعض الواليات؛ ليس
ــاظ على الزخم  ــة الثانية، لصالح احلف ــارة والفوز بوالي باخلس
الشعبي الذي منحه حوالي نصف أصواته، وتبنى رؤاه وأفكاره 
ــبوقة. أما احلزب اجلمهوري  ــه اليمينية الغير مس وأيديولوجيت
ــة االنتخابية  ــه بعدم نزاهة العملي ــا زال داعما الدعاءات وإن م
ــف املضطر لذلك حتى ال  ــس منها، فهو في موق وملوقف الرئي
يخسر احلاضنة الشعبية املؤيدة لترامب داخله إن تبنى موقفا 
ــوات في الواليات  ــى تتم إعادة فرز األص ــيجاري حت مغايرا، وس
املتأرجحة واحلكم بالقضايا املرفوعة، مبا فيها املزعم تقدميها 
ــى قضاتها  ــب عل ــي يغل ــتورية الت ــا الدس ــة العلي للمحكم
ــة منهم آخرهم  ــني ترامب ثالث ــة اجلمهورية، والذين ع اخللفي
ــون حكمها  ــتبعد أن يك ــت، ومع ذلك من املس ــة باري القاضي
ــفاف ال يغلب عليه  متحيزا، فنظام العدالة األميركي نزيه وش
ــبة من مجلس الشيوخ  الهوى «إال فيما ندر وعرضة للمحاس
حال ثبوت خرق للقانون»، ويستمد مكانته وقوته من الدستور 
ــر املركزية، حيث لكل  ــاتية غي املكرس للدميوقراطية املؤسس
ــارك بها  ــريعي، يش ــها التش والية قوانينها اخلاصة ومجلس
ــي فيها متاح  ــتور، والتقاض ــوق مصانة بالدس ــع، واحلق اجلمي
ــفافيته حتت رقابة مؤسسات اجملتمع املدني  دون استثناء، وش
ــائل التواصل  ــاث وحديثا وس ــز األبح ــالم ومراك ــائل اإلع ووس
االجتماعي، وال يستطيع الرئيس أو الكونغرس مبجلسيه أو أي 

قوة حكومية فرض رأيه مخالفاً لنص القانون والدستور.

عماد احمد العالم
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باريس / وكاالت / البينة الجديدة
ــس االول األحد  ــي ام ــدث وزير فرنس  حت
ــة محتملة» من  عن «عقوبات اقتصادي
ــتهدف قطاعات  قبل اإلحتاد األوروبي تس
ــا «العدائية»  ــبب مواقفه في تركيا بس
ــل  ــا، مؤكدا أن بروكس ــى حدود أوروب عل
ــج أكثر حدة  ــى اعتماد نه ــتنتقل إل س
ــة  ــاكات التركي ــح االنته ــة لكب وصرام
ــي  ــر الدولة الفرنس ــتمرة.وقال وزي املس
ــون «لقد  ــة كليمان ب ــؤون األوروبي للش
منحنا فرصة في القمة األوروبية األخيرة 
ــلت دالئل صغيرة على  لتركيا والتي أرس
ــارت مرة أخرى طريق  التهدئة، واآلن اخت
ــة»،  املمنهج ــة  والعدواني ــتفزاز  االس
ــنذهب إلى أبعد  ــا «بالتأكيد س مضيف
ــي برنامج على  ــن ذلك».وأضاف بون ف م
ــة <لي إيكو>،  ــة <أوروب ١> وصحيف إذاع
«إن فرض عقوبات على بعض القطاعات 
الوزير  ــع  ــر محتمل».وتاب أم االقتصادية 

الفرنسي أن «جميع اخليارات مطروحة» 
ــيرًا  مش ــة،  الفردي ــات  العقوب ــا  وبينه
ــا بحق بعض  ــي مت اتخاذه ــى تلك الت إل
ــبب التنقيب عن  املسؤولني األتراك بس
الغاز في مناطق متنازع عليها من مياه 
ــط.وأوضح «تطرقتم إلى  ــر املتوس البح
ــد أن هذا هو  ــي ال أعتق ــاد الكمرك االحت
اخليار األجدى»، في إشارة إلى معلومات 
ــاد  ــاء االحت ــال إلغ ــن احتم ــة ع صحافي
اجلمركي بني االحتاد األوروبي وتركيا.وبعد 
سلسلة من اخلالفات أدان االحتاد األوروبي 
استفزازات أنقرة «غير املقبولة أبدا» في 
نهاية تشرين األول، لكنه أرجأ اتخاذ أي 
ــأن فرض عقوبات إلى حني عقد  قرار بش
ــي كانون األول.وكثفت تركيا في  قمته ف
ــا بتمديدها  ــهر األخيرة انتهاكاته األش
ــرق  ــطة التنقيب مرارا في مياه ش أنش
ــن التحذيرات  ــى الرغم م ــط عل املتوس
األوروبية، فيما ال تبدو أن تركيا ستتراجع 

عن أنشطتها غير القانونية ما لم تتخذ 
ــحبت تركيا في  أوروبا قرارات ردعية.وس
ــفن التنقيب من مياه  تشرين الثاني س
ــوة اعتبرها  ــي خط ــط ف ــرق املتوس ش
ــات  ــادي أي عقوب ــاورة لتف ــون من محلل
ــا أعادت تلك  ــرعان م أوروبية، لكنها س
ــر القانونية»  ــفن إلى مهامها «غي الس
ــة التحذيرات  ــرة وجيزة متجاهل بعد فت
ــالف بني  ــر واخل ــف التوت األوربية.وتضاع
االحتاد األوروبي وتركيا، ال سيما في شرق 
ــاف  ــط، حيث أثار اكتش ــر املتوس البح
ــول الغاز الضخمة املطامع، وقدمت  حق
تركيا مؤخرا، دعما كبيرا ألذربيجان ضد 
ــره باغ.كما  ــي نزاع ناغورني ق أرمينيا ف
ــية  ــلع الفرنس دعت إلى مقاطعة الس
ــي إميانويل  ــس الفرنس ــد تأييد الرئي بع
ــوم كاريكاتورية  ماكرون احلق بنشر رس
ــم حرية  ــد باس ــي محم ــيئة للنب مس
ــي  التعبير، بعد قطع رأس مدرس فرنس

ــرين األول على خلفية عرضه  في ١٦ تش
ــى يد  ــذه، عل ــام تالمي ــوم أم ــك الرس تل
التركي  ــي  األوروب التوتر  ــالمي.وحتول  إس
إلى خالف شخصي بني ماكرون والرئيس 
ــان، أدى إلى  ــب اردوغ ــب طي ــي رج الترك
ــن حاد بني الرئيسني وفاقم العداء  تالس
ــدى ١٠ أو  ــى م ــون «عل ــت ب بينهما.ولف
ــا كانت  ــد أن تركي ــا نعتق ــا، كن ١٥ عامً
ــى  عل ــة  لطيف ــيحية  دميوقراطية-مس
ــرقية مصحوبة مبعاصرة  الش الطريقة 
ــع «لم يكن  ــكل تدريجي».وتاب تتم بش
ــالميا  األمر كذلك. إنها تعتمد نهجا إس
ــيا في جميع  عدائيا ثقافيا وجيوسياس
ــن جديد في  ــاهدناها م اجملاالت. لقد ش
ــرا، وبالتالي يجب  ناغورني قره باغ مؤخ
ــا  ــاذجني».وأوضح «ال فرنس أال نكون س
ليست وحدها في مواجهة تركيا اليوم، 
ــدى أي دولة أوروبية  ــة أوهام ل ال يوجد أي

حيال ماهية السيد أردوغان ونظامه».
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ــركة نفط ميسان ان شركة  وقال مدير ش
ــط تعاني من هذه املشكلة اي  نفط الوس
ــن وطبعا هذه  ــت كما نعانيها نح الكبري
ــراق باملوصل  املادة موجودة في حقل املش
بكميات هائلة واعتقد ان كمياتها  تصل 

ــمال ألكثر من (٩٥٠)  في شركة نفط الش
ــة هائلة جدا .  ــك كمي الف طن وهي ال ش
لني بصدد  ــغّ ــد اتفقنا مع املُش واضاف لق
ــا فألتجئنا الى  ــويق منتجن ــة تس كيفي
عمليه طحن (كراشنك)للكبريت وتعبئته 

ــم وان عملية رصفه  ــاس زنة (٥٠)كغ بأكي
ــره وبنفس  ــاحات كبي وخزنه ال تأخذ مس
ــتهلك او الزبون الذي يروم  الوقت فأن املس
ــيقوم  ــادة ال يحتار كيف س ــراء هذه امل ش
ــا مغلفة ومعبئه  بنقل هذه الكمية النه

وبنفس الوقت مانواجهه ان شركة تسويق 
النفط (سومو )هي اجلهه الوحيده في وزارة 
ــف وبيع هذا املنتج  النفط املعنيه بتصري
ــواق العاملية ولديها خطط ولكن  في االس
ــتوى الطموح  اعتقد انها خطط دون مس
الن اصل املنتج حسب التقارير التي وردتنا 
ــت مرتفعه في  ــعاره ليس ــوزارة اس من ال
ــواق العاملية وفيها تذبذب كبير جدا  االس
ــني (٦٥)دوالرا حتى وصل ان احد  يتراوح ماب
ــب (٣١)دوالرا للطن الواحد .  ــترين طل املش
ــتراتيجية  وان املطلوب هو وجود خطه اس
ــه  ــيءهذه احملطة او املؤسس ــا تنش عندم
ــاجت كبريت عرضي. وقد ابلغنا  التي فيها ن
ــوع حيث  ــدد هذا املوض ــط بص وزارة النف
ــاز احللفاية  ــاجت عرضي في حقل غ لدينا ن
ــه البد ان  ــي اليوم وعلي ــدود (٤٠)طن ف بح
ــا وخزنها وبيعها  تفكر بكيفية تصريفه

ــتر طويل االمد  ــك ان تبحث عن مش وعلي
ــات من مناطق مختلفة  يأخذ هذه الكمي
ــل (حقل مجنون ) الذي فيه  من العراق مث
ــان  ــت و (حقل الواحه ) وحقول ميس كبري
(الفكة وابو غرب و البزركان واحللفاية )وبني 
ــويق  ــر تعلن مزايده لبيع وتس احلني واالخ
هذه الكميات من الكبريت من قبل شركة 
ــد اقبال  ــف ال يوج ــومو )ولكن مايؤس (س
على هذا املنتوج من قبل السوق احمللية او 
اخلارجية الن السوق اخلارجية متخم بهذه 
ــى ان عملية نقله مكلفه  ــادة اضافة ال امل

ألنه يأخذ حجما كبيرا 

_@ÈÓ‰üÏ€a@¡–‰€a@Ú◊äë@Êdíi@aábfl
وبشأن سؤال وجهناه حول اعادة تشكيل 
ــي هي في  ــه والت ــط الوطني ــركة النف ش
ــام (٢٠١٨)  ــة منذ ع ــرة مقترح االصل فك
ــات منها ارتباط  ــا اصطدمت بعقب لكنه
العراق بعقود نفطية مع شركات اجنبية 
مبوجب جوالت التراخيص النفطيه واالزمة 
ــرات  االقتصادية الراهنه واحلاجة الى عش
ــركات  ــن الدوالرات لتنافس ش املليارات م
ــة عاملية رأس مالها يصل الى (٥٠٠)  نفطي
ــم  مليار دوالر .. اجاب املهندس (علي جاس
ــركة النفط  ــيس ش حمود )قائال : ان تأس
ــات كثيرة وهي جتربه  الوطنيه فيه ايجابي
ــدة مثل  ــركات ع ــبقتنا اليها ش رائده س
ــعوديه وغيرها . واعتقد  (ارامكو ) في الس
ــاري  ــع استش ــت م ــط اتفق ان وزارة النف
ــركة النفط  ــع هيكلية لش ــي لوض اجنب
ــة وتوزيع االدوار وان العمود الفقري  الوطني
ــركات  ــركة النفط الوطنية هي الش لش
ــتخراجية مثل (شركة نفط البصره  االس
ــركة نفط ذي  ــان وش ــركة نفط ميس وش
ــط وشركة نفط  ــركة نفط الوس قار وش
ــركة احلفر العراقيه وشركة  الشمال وش

االستكشافات النفطية )

@ÚÓ«Ï„@Ú‹‘„
واشار انه الحداث نقلة نوعية في القطاع 
ــتقرا  ــي يحتاج ان يكون البلد مس النفط
ــول الصراع  ــيا واقتصاديا واال يتح سياس
ــى صراع  ــركة  ال ــيس الش ــي حال تأس ف
ــة ؟ ومن  ــأن من يدير املؤسس مناصب بش
ــذي ؟ ومن هو املدير  ــو املدير االول التنفي ه
ــا مبثابة العصب  ــي التنفيذي ؟ وهم الثان
ــركة اضافه الى وكيل الوزارة لشؤون  للش
ــذا  به ــر  االكب ــل  الفع وان  ــتخراج  االس
املوضوع مع شركة النفط الوطنية هو ان 

يكون بأمكانها عقد اتفاقات مع شركات 
اجنبية اخرى 

ــأن افضليه بقاء شركة  ــؤال بش وحول س
او  ــل  منفص ــكيل  كتش ــان  ميس ــط  نف
ــركة اجلديده  ــقف الش انضوائها حتت س
ــاذ القرار ؟  ــق بحرية العمل واتخ ومايتعل
قال : ان العمل مع شركة النفط الوطنيه 
افضل كسياق طبعا ولكن هذا يحتاج الى 

ــتقرة وكذالك اجواء  اجواء سياسية مس
ــتقره نوعا ما حتى تضمن  اقتصاديه مس
قطاف الثمار وتهيء نفسك لهذا املعترك 
ــكر  ــبه مبعس من خالل فترة انتقالية اش
ــة  ــم دراس ــة وان يت ــي او دورة تدريبي تدريب
ــب وتذليل  ــة اجلوان ــن كاف ــه هذه م الرؤي

ــركة النفط  ــات وبالنتيجة فأن ش العقب
ــا فممكن  ــت بعيدة علين ــة ليس الوطني
ــن العام  ــادس م ــهر الس ندخلها في الش
ــث من العام  ــع الثال ــل (٢٠٢١) او الرب املقب
ذاته لكن يفترض اوال تهيئه انفسنا لهذا 
التشكيل النك سوف تتعامل مع شركات 
ــي قاموس عملها  ــم التي ال يوجد ف العال
ــا موظف  ــس فيه ــبت ) ولي ــه وس (جمع
ــن املدير العام  ــة ملدة يومني م يأخذ رخص
ــو العام لهذا  ــرورة البد ان تهيء اجل وبالض
ــن ان ينمو ويصبح  ــد الذي من املمك الولي
ــط والبد من  ــرق االوس العبا كبيرا في الش
ــزل اجلنبة  ــي ان يتم ع ــارة بأنه ينبغ االش
ــية من هذا املوضوع وجلب اهل  السياس
ــي ومن خارجه  ــن القطاع النفط اخلبرة م

كي تتالقح االفكار

@¥Øä®aÎ@paıb–ÿ€a@lb�‘nça
ــان ان  ــركة نفط ميس ــال مدير عام ش وق
ــتقطاب اخلريجني  ــركته اس من اهداف ش
ــان وفي  ــي محافظه ميس ــاءات ف والكف
ــا  فيه ــد  يوج ــي  الت ــرى  االخ ــات  احملافظ
ــوزارة النفط وان  ــة ل ــب تابع ــد تدري معاه
معهد التدريب النفطي في ميسان يبعد 

بحدود (كيلو متر) عن مقر الشركة  حيث 
ــة للمعهد  ــيرة العلمي ــا بدعم املس قمن
واملساهمة بأعداد وتهيئه الكوادر الفنية 
ــرة بالصناعة  والتقنية ذات الصلة املباش
النفطية وفي زمن املدير السابق ساعدوهم 
ــص قطع االراضي  ــن خالل منح وتخصي م

السكنيه ودعم اخلبرات وان هناك شروطا 
ومتطلبات لتأسيس املعهد وانفصاله عن 
ــره وكنا بصراحة  ــد النفط في البص معه
ــوع كفكرة ودائما هي  داعمني لهذا املوض
ــذه الفكرة تطورت  اخلطط تبدأ بفكرة وه
ــى مصراعيها خلدمة  ــواب عل وفتحنا االب
ــان  ــي ميس ــي ف ــب النفط ــد التدري معه
ــت  ــس الوق ــه وبنف ــى قدمي ــوف عل للوق
ــي  ــي العام الدراس ــتقبل الطلبة ف ليس
ــركة  ــخرنا كل ورش الش ــد حيث س اجلدي
ــك اخملتبرات  ــل املعهد وكذل املوجوده ألج
ــال اضافه الى االليات واملعدات  في اي مج

ــي تنفيذ  ــا ف ــي يحتاجونه ــرات الت واخلب
ــخصا  ــال اليومية وان هناك (٦٠) ش االعم
ــد التدريب النفطي  يقدمون خدمات ملعه
في احملافظه ونحن من ندفع رواتبهم وهناك 
ــيني وفنيني ومالحظني وسواق في  تدريس
اذا  ــد  املعه ــات ألن  االختصاص ــف  مختل

ــي احلدود الدنيا ال  ــم يتكامل كادره ولو ف ل
يستطيع ان يؤدي واجباته لذلك فأننا في 
ــعي دائب لتأمني كل االختصاصات له  س
ــبني وحتى احملاضرين من حملة  من محاس
بتفريغهم  ــا  قمن والدكتوراه  ــتير  املاجس
ــاء احملاضرات  ــي او جزئي اللق ــكل يوم بش
ــود ال تصب في صالح  ــد ان هذه اجله واكي
ــمل ابن  ــان بل هي تش ابن محافظه ميس
ــدال ان يذهب  ــوت فب ــن الك ــه واب الناصري
ــره فاملعهد هنا  ــى بيجي او البص هؤالء ال

في ميسان يستقبلهم 

@pb”b�€a@lb»ÓnçaÎ@ÚÓ�çÏ€a@âÖaÏÿ€a
@ÈÓçÜ‰:a

ــوادر  الك ــى  ال ــة  ماس ــة  احلاج ان  ــد  واك
ــى الكوادر  ــن احلاجة ال ــطيه اكثر م الوس
ــطية عليها  ــوادر الوس ــة ألن الك املتقدم
ــؤولة عن تنفيذ  ــذ اخلطط وهي املس تنفي
ــغيل حتت  ــة وبرامج التش ــج الصيان برام
ــي  ــدم وف ــكادر املتق ــة ال ــراف ومراقب اش
ــا  طريقه ــذ  التأخ ــط  اخلط ان  ــة  احلقيق
ــطية  للتنفيذ ما لم تكن عندك كوادر وس
ــا وتهيئتها وفق برامج  وهذه ميكن اعداده
ــوبة  ــدادا جيدا ومحس ــدة اع ــب مع تدري

ــات العمل الذي  ــه لتتوائم مع متطلب بدق
تنهض به وباملناسبة كانت شركتنا رائدة 
ــل امتصاص زخم  ــي مجال التدريب ألج ف
ــيما من  ــات واالعتصامات الس االحتجاج
ــريحة املهندسني وقد نظرنا في الوقت  ش
ــة جلانب  ــانية والرحم ــني االنس ــه بع ذات

ــذ البداية بكيفية  احلرفيني وقد فكرّنا من
ــيه  الهندس ــات  الطاق ــذه  ه ــتيعاب  اس
ــبق ان  ــة والذين س ــي احملافظ ــوده ف املوج
ــوام (٢٠١٢و  ــن الكليات منذ اع تخرجوا م
ــملوا بفرص  ٢٠١٣) وحلد االن ولكن لم يش

التعيني ألسباب مختلفه 

@ÚÓjÌâÜm@wflaäiÎ@paâÖbjfl
ــا ايضا باحلرفيني حيث اطلقنا  وقد فكرن
ــا تقريرا بهذا اخلصوص الى  مبادرة ورفعن
ــركة  ــيد وزير النفط اعلمناه بأن ش الس
نفط ميسان تقوم بتدريب (٣٠٠) مهندس 
ــي اختصاصات تتالئم  مع (١٠٠)حرفي ف
ــتخراجية  ــركة االس وطبيعة عمل الش
ــوالت  ج ــغلي  ش مُ ــات  احتياج ــي  وتلب
ــرة جائحة  ــاء فت ــد انته ــص عن التراخي
ــج التدريبي يتضمن  كورونا وهذا البرنام
ــف دينار  ــدود (٣٠٠) ال ــهريا بح ــا ش راتب
ــيتم  ــي وس ــار للحرف ــف دين و ( ٢٠٠) ال
ــداد برنامج تدريبي  ــنة اع خالل هذه الس
ــاص وفي  ــة واالختص ــل في اللغ متكام
متطلبات الصحة والسالمة والبيئه وان 
شركتنا  تتكفل بتأمني الطعام ونقلهم 
ــهرية  الش ــم  رواتبه ــع  ودف ــم   وتدريبه
ــة مبوجب عقود  ــاده (٢٦)اخملصص ــق امل وف
اخلدمه وهي مبالغ غير مستردة تدفعها 
شركات جوالت التراخيص لشركة نفط 
ــا وتطوير  ــان لغرض تدريب كوادره ميس
ــرض التوظيف ونقل  البنى التحتية ولغ
ــتحصلنا  ــذا املبلغ اس ــا وه التكنلوجي
وكان  ــر  الوزي ــيد  الس ــة  موافق ــأنه  بش
ــى ان يتم  ــدا امتن ــا رائ ــة برنامج بصراح
ــركات النفطية  تعميمه على بقية الش
االخرى وهذه هي بصراحة التجربة االولى 

في شركة نفط ميسان 

›fl¸a@Ú«bëa
والبد من التأكيد ان تدريب (٣٠٠)مهندس 
ــة وممكن اذا  ــل للبقي ــحة ام تعطي فس
ــات وظيفيه  ــات ودرج ــدت تخصيص رص
ــتكون االولويه لهم  في موازنه (٢٠٢١) س
بالتعيني واكيد ان جائحة كورونا لن تبقى 
ــا ما بعون  ــتنتهي في يوم ــى االبد وس ال
ــى ورحمته ..واجلائحه البد اذا ان  اهللا تعال
تنحسر وأن هذه الكوادر سيتم تهيئتها 
ــا  عندم ــص  التراخي ــوالت  ج ــغلي  ملش
ــك  ــغيل وهم ال ش يعلنون عن فرص تش
ــي اللغة واالختصاص  يطلبون مهارات ف

ــنزج بهم في معترك  وغيرها وحينها س
ــم  ــي بوصفه ــي النفط ــل الوظيف العم

ــن عازلة النفط  جاهزين فهم يعرفون ع
وكيفية عمليات حفر البئر وكيف تصان 
ــيطرة وصيانة التشغيل  منظومات الس
ــه االداري وطبيعة  ويعرف فكرة عن عمل
ــلوك الوظيفي وقواعده وكل برامج  الس
التدريب هذه مجتمعه نضخها في جدول 
ــتوعبها الطالب او  ــل ان يس ــي ألج زمن
املتعاقد او العاطل عن العمل على مهل 
ــه وبالنتيجه  ــخ في ذهن وممكن ان تترس
يخضع بني فترة واخرى الى تقييم وتكون 
ــات العاليه  ــاب الدرج ــرات ألصح املؤش

فهم املؤهلني وعندما التقيت مؤخرا وفد 
ــة رئيس اجلامعة  جامعة ميسان برئاس
ــتاذ الدكتور (عبد الباسط محسن  االس
ــترك  ــر التعاون املش ــاه اط ــت واي ) وبحث
وسبل دعم املسيرة العلمية واالكادميية 

ــن الطلبة عندما  ــة وأن الكل م للجامع
ــة  ــف الرابع من الدراس ــى الص ــل ال يص
ــة او الثالثه االوائل  ــأن االربع اجلامعيه ف
من الطلبة اخلريجني سوف تستوعبهم 
شركة نفط ميسان وهذا سيكون حافزا 
للبقيه على التفوق واملثابرة والنجاح من 
ــول على مرتبة عالية لتضمن  أجل احلص

ــة التعيني وان فرصة التعيني قد  له فرص
ــا في القطاع احلكومي ألنه ليس  ال جتده
النافذة الوحيدة في التعيني وأن املفروض 
ــة ان تقوم  ــي او الدول ــاع احلكوم بالقط
ــتراتيجيه خللق فرص  ــط اس بوضع خط
التعيني وليس التعيني اذ ليس ممكنا هذا 
ــكانه  ــد فيه (٤)ماليني موظف وس في بل
 (٪١٠) وأن  ــا  (٤٠)مليون ال  ــاوزون  يتج ال 
ــة الدولة  ــدون ميزاني ــن مواطنيه يكب م
ــي حينها املوازنة  ــغ باهظة وال تكف مبال

التشغيلية 

@‚bn®a@Ÿéfl
ــم حمود ) ــدس (علي جاس ــم املهن وخت

ودالالت  ــان  مع ذات  ــارات  بعب ــواره  ح

ــول ان  ــالل الق ــرام من خ ــرة باالحت جدي
ــل اليه االن  ــا وص ــل وأن م ــاء لالفض البق
ــي واضاف لقد  ــدرج وظيف هو حصيلة ت
ــي اقصى  ــدس متدرب ف ــتغلت مهن اش
ــه وتدرجت بالعمل الصل  منطقة حدودي
ــع ) في ذلك  ــؤول موق ــة (مس ــى وظيف ال
ــركة احلفر  الوقت قبل عام (٢٠٠٣) في ش
العراقيه حيث كانت متنح مسؤول موقع 
حفر االبار يومذاك امتيازات هائله جدا اي 
ــر ان الراتب اخملصص  ــة عمودية واذك درج
ــدود (٥٠٠)الف  ــاز كان بح ــؤول اجله ملس
ــؤول موقع كنت  ــار وعندما كنت مس دين
ــد ان اقول ان  ــى (٨٥)الف دينار والب اتقاض
ــة النفط يفترض  ــذي يعمل في صناع ال
ــيما اذا عرفنا  ــن البقية الس ــز ع ان يتمي
ــي النفط خصوصا  ــاك قطاعات ف ان هن
شركة احلفر العراقية فيها مخاطر وفي 
ــد حياتك وعندما  ــة ممكن ان تفق اي حلظ
ــلّ  ــمح اهللا تُش ــرض الى حادث الس تتع
ــك وبنيتك  ــر على صحت ــك او يؤث حركت
البدنية لذا فأن كل العاملني في شركات 
ــة يحصلون على امتيازات  النفط العاملي
ــتخراج النفط  ــال اس ــي مج ــة ف خاص
ــي قطاع االنتاج  ــس كما هو حاصل ف لي
ــر فيه تكاد تكون قليلة  ألن االخير اخملاط

وباملناسبه   ــتخراج  االس بقطاع  مقارنة 
لدي مالحظات على شركة احلفر العراقيه 
ــركة  ــان الش ــا بصدد اعداد ورقة بش وان
ــذراع التنفيذي لوزارة النفط  التي تعد ال
ــول لكن هذه  ــي تطوير احلق ــه ف العراقي
ــركة هل تعتبر شركة رابحة ؟ وهي  الش
محتارة شهريا في متويل رواتب  العاملني 
فيها وهي متتلك العديد من اجهزة احلفر 
ــركات  ــة الش ــا بعيدة عن منافس وجتده
ــات احلديثه  ــا للتقني ــة الفتقاره العاملي
ــات وانها  وكذلك للتكنلوجيا وللممارس
ــى مراحل متأخره جدا . واضاف  وصلت ال
ــاريع  ــر العراقيه واملش ــركتي احلف ان ش
ــوزاره ان تعطيهما  ــة يفترض بال النفطي
استثناءات من تنفيذ العقود احلكوميه   
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مدير شركة نفط ميسان يتحدث للزمالء عبد الوهاب وباسم الشيخ وعبد الزهرة البياتي 

@ıå¶a
7Å¸aÎ@Ô„br€a

ــة اجلديدة تتقدم  ــرة حترير جريدة البين اس
ــى الزميل  ــا ال ــكرها واحترامه ــل ش بجزي
ــمي  ــم جهاد) املتحدث الرس العزيز (عاص
ــي مع  ــه الراق ــط لتعامل ــم وزارة النف باس
ــائل االعالم  ــة ووس ــني والصحاف الصحفي
ــكر  اخملتلفة وتذليل الصعاب امامها والش
ــان  ــركة نفط ميس ــول الى اعالم ش موص
وكل منتسبيها لتعاملهم الرائع مع الوفد 

الصحفي الزائر لها.

@äÌÜ‘mÎ@äÿë

اِّـهندس (علي جاسم حمود)

الزميل رئيس التحرير مع مدير الشركة

مدير الشركة مع الوفد الصحفي



ــركة نفط ميسان ان شركة  وقال مدير ش
ــط تعاني من هذه املشكلة اي  نفط الوس
ــن وطبعا هذه  ــت كما نعانيها نح الكبري
ــراق باملوصل  املادة موجودة في حقل املش
بكميات هائلة واعتقد ان كمياتها  تصل 

ــمال ألكثر من (٩٥٠)  في شركة نفط الش
ــة هائلة جدا .  ــك كمي الف طن وهي ال ش
لني بصدد  ــغّ ــد اتفقنا مع املُش واضاف لق
ــا فألتجئنا الى  ــويق منتجن ــة تس كيفي
عمليه طحن (كراشنك)للكبريت وتعبئته 

ــم وان عملية رصفه  ــاس زنة (٥٠)كغ بأكي
ــره وبنفس  ــاحات كبي وخزنه ال تأخذ مس
ــتهلك او الزبون الذي يروم  الوقت فأن املس
ــيقوم  ــادة ال يحتار كيف س ــراء هذه امل ش
ــا مغلفة ومعبئه  بنقل هذه الكمية النه

وبنفس الوقت مانواجهه ان شركة تسويق 
النفط (سومو )هي اجلهه الوحيده في وزارة 
ــف وبيع هذا املنتج  النفط املعنيه بتصري
ــواق العاملية ولديها خطط ولكن  في االس
ــتوى الطموح  اعتقد انها خطط دون مس
الن اصل املنتج حسب التقارير التي وردتنا 
ــت مرتفعه في  ــعاره ليس ــوزارة اس من ال
ــواق العاملية وفيها تذبذب كبير جدا  االس
ــني (٦٥)دوالرا حتى وصل ان احد  يتراوح ماب
ــب (٣١)دوالرا للطن الواحد .  ــترين طل املش
ــتراتيجية  وان املطلوب هو وجود خطه اس
ــه  ــيءهذه احملطة او املؤسس ــا تنش عندم
ــاجت كبريت عرضي. وقد ابلغنا  التي فيها ن
ــوع حيث  ــدد هذا املوض ــط بص وزارة النف
ــاز احللفاية  ــاجت عرضي في حقل غ لدينا ن
ــه البد ان  ــي اليوم وعلي ــدود (٤٠)طن ف بح
ــا وخزنها وبيعها  تفكر بكيفية تصريفه

ــتر طويل االمد  ــك ان تبحث عن مش وعلي
ــات من مناطق مختلفة  يأخذ هذه الكمي
ــل (حقل مجنون ) الذي فيه  من العراق مث
ــان  ــت و (حقل الواحه ) وحقول ميس كبري
(الفكة وابو غرب و البزركان واحللفاية )وبني 
ــويق  ــر تعلن مزايده لبيع وتس احلني واالخ
هذه الكميات من الكبريت من قبل شركة 
ــد اقبال  ــف ال يوج ــومو )ولكن مايؤس (س
على هذا املنتوج من قبل السوق احمللية او 
اخلارجية الن السوق اخلارجية متخم بهذه 
ــى ان عملية نقله مكلفه  ــادة اضافة ال امل

ألنه يأخذ حجما كبيرا 

_@ÈÓ‰üÏ€a@¡–‰€a@Ú◊äë@Êdíi@aábfl
وبشأن سؤال وجهناه حول اعادة تشكيل 
ــي هي في  ــه والت ــط الوطني ــركة النف ش
ــام (٢٠١٨)  ــة منذ ع ــرة مقترح االصل فك
ــات منها ارتباط  ــا اصطدمت بعقب لكنه
العراق بعقود نفطية مع شركات اجنبية 
مبوجب جوالت التراخيص النفطيه واالزمة 
ــرات  االقتصادية الراهنه واحلاجة الى عش
ــركات  ــن الدوالرات لتنافس ش املليارات م
ــة عاملية رأس مالها يصل الى (٥٠٠)  نفطي
ــم  مليار دوالر .. اجاب املهندس (علي جاس
ــركة النفط  ــيس ش حمود )قائال : ان تأس
ــات كثيرة وهي جتربه  الوطنيه فيه ايجابي
ــدة مثل  ــركات ع ــبقتنا اليها ش رائده س
ــعوديه وغيرها . واعتقد  (ارامكو ) في الس
ــاري  ــع استش ــت م ــط اتفق ان وزارة النف
ــركة النفط  ــع هيكلية لش ــي لوض اجنب
ــة وتوزيع االدوار وان العمود الفقري  الوطني
ــركات  ــركة النفط الوطنية هي الش لش
ــتخراجية مثل (شركة نفط البصره  االس
ــركة نفط ذي  ــان وش ــركة نفط ميس وش
ــط وشركة نفط  ــركة نفط الوس قار وش
ــركة احلفر العراقيه وشركة  الشمال وش

االستكشافات النفطية )

@ÚÓ«Ï„@Ú‹‘„
واشار انه الحداث نقلة نوعية في القطاع 
ــتقرا  ــي يحتاج ان يكون البلد مس النفط
ــول الصراع  ــيا واقتصاديا واال يتح سياس
ــى صراع  ــركة  ال ــيس الش ــي حال تأس ف
ــة ؟ ومن  ــأن من يدير املؤسس مناصب بش
ــذي ؟ ومن هو املدير  ــو املدير االول التنفي ه
ــا مبثابة العصب  ــي التنفيذي ؟ وهم الثان
ــركة اضافه الى وكيل الوزارة لشؤون  للش
ــذا  به ــر  االكب ــل  الفع وان  ــتخراج  االس
املوضوع مع شركة النفط الوطنية هو ان 

يكون بأمكانها عقد اتفاقات مع شركات 
اجنبية اخرى 

ــأن افضليه بقاء شركة  ــؤال بش وحول س
او  ــل  منفص ــكيل  كتش ــان  ميس ــط  نف
ــركة اجلديده  ــقف الش انضوائها حتت س
ــاذ القرار ؟  ــق بحرية العمل واتخ ومايتعل
قال : ان العمل مع شركة النفط الوطنيه 
افضل كسياق طبعا ولكن هذا يحتاج الى 

ــتقرة وكذالك اجواء  اجواء سياسية مس
ــتقره نوعا ما حتى تضمن  اقتصاديه مس
قطاف الثمار وتهيء نفسك لهذا املعترك 
ــكر  ــبه مبعس من خالل فترة انتقالية اش
ــة  ــم دراس ــة وان يت ــي او دورة تدريبي تدريب
ــب وتذليل  ــة اجلوان ــن كاف ــه هذه م الرؤي

ــركة النفط  ــات وبالنتيجة فأن ش العقب
ــا فممكن  ــت بعيدة علين ــة ليس الوطني
ــن العام  ــادس م ــهر الس ندخلها في الش
ــث من العام  ــع الثال ــل (٢٠٢١) او الرب املقب
ذاته لكن يفترض اوال تهيئه انفسنا لهذا 
التشكيل النك سوف تتعامل مع شركات 
ــي قاموس عملها  ــم التي ال يوجد ف العال
ــا موظف  ــس فيه ــبت ) ولي ــه وس (جمع
ــن املدير العام  ــة ملدة يومني م يأخذ رخص
ــو العام لهذا  ــرورة البد ان تهيء اجل وبالض
ــن ان ينمو ويصبح  ــد الذي من املمك الولي
ــط والبد من  ــرق االوس العبا كبيرا في الش
ــزل اجلنبة  ــي ان يتم ع ــارة بأنه ينبغ االش
ــية من هذا املوضوع وجلب اهل  السياس
ــي ومن خارجه  ــن القطاع النفط اخلبرة م

كي تتالقح االفكار

@¥Øä®aÎ@paıb–ÿ€a@lb�‘nça
ــان ان  ــركة نفط ميس ــال مدير عام ش وق
ــتقطاب اخلريجني  ــركته اس من اهداف ش
ــان وفي  ــي محافظه ميس ــاءات ف والكف
ــا  فيه ــد  يوج ــي  الت ــرى  االخ ــات  احملافظ
ــوزارة النفط وان  ــة ل ــب تابع ــد تدري معاه
معهد التدريب النفطي في ميسان يبعد 

بحدود (كيلو متر) عن مقر الشركة  حيث 
ــة للمعهد  ــيرة العلمي ــا بدعم املس قمن
واملساهمة بأعداد وتهيئه الكوادر الفنية 
ــرة بالصناعة  والتقنية ذات الصلة املباش
النفطية وفي زمن املدير السابق ساعدوهم 
ــص قطع االراضي  ــن خالل منح وتخصي م

السكنيه ودعم اخلبرات وان هناك شروطا 
ومتطلبات لتأسيس املعهد وانفصاله عن 
ــره وكنا بصراحة  ــد النفط في البص معه
ــوع كفكرة ودائما هي  داعمني لهذا املوض
ــذه الفكرة تطورت  اخلطط تبدأ بفكرة وه
ــى مصراعيها خلدمة  ــواب عل وفتحنا االب
ــان  ــي ميس ــي ف ــب النفط ــد التدري معه
ــت  ــس الوق ــه وبنف ــى قدمي ــوف عل للوق
ــي  ــي العام الدراس ــتقبل الطلبة ف ليس
ــركة  ــخرنا كل ورش الش ــد حيث س اجلدي
ــك اخملتبرات  ــل املعهد وكذل املوجوده ألج
ــال اضافه الى االليات واملعدات  في اي مج

ــي تنفيذ  ــا ف ــي يحتاجونه ــرات الت واخلب
ــخصا  ــال اليومية وان هناك (٦٠) ش االعم
ــد التدريب النفطي  يقدمون خدمات ملعه
في احملافظه ونحن من ندفع رواتبهم وهناك 
ــيني وفنيني ومالحظني وسواق في  تدريس
اذا  ــد  املعه ــات ألن  االختصاص ــف  مختل

ــي احلدود الدنيا ال  ــم يتكامل كادره ولو ف ل
يستطيع ان يؤدي واجباته لذلك فأننا في 
ــعي دائب لتأمني كل االختصاصات له  س
ــبني وحتى احملاضرين من حملة  من محاس
بتفريغهم  ــا  قمن والدكتوراه  ــتير  املاجس
ــاء احملاضرات  ــي او جزئي اللق ــكل يوم بش
ــود ال تصب في صالح  ــد ان هذه اجله واكي
ــمل ابن  ــان بل هي تش ابن محافظه ميس
ــدال ان يذهب  ــوت فب ــن الك ــه واب الناصري
ــره فاملعهد هنا  ــى بيجي او البص هؤالء ال

في ميسان يستقبلهم 

@pb”b�€a@lb»ÓnçaÎ@ÚÓ�çÏ€a@âÖaÏÿ€a
@ÈÓçÜ‰:a

ــوادر  الك ــى  ال ــة  ماس ــة  احلاج ان  ــد  واك
ــى الكوادر  ــن احلاجة ال ــطيه اكثر م الوس
ــطية عليها  ــوادر الوس ــة ألن الك املتقدم
ــؤولة عن تنفيذ  ــذ اخلطط وهي املس تنفي
ــغيل حتت  ــة وبرامج التش ــج الصيان برام
ــي  ــدم وف ــكادر املتق ــة ال ــراف ومراقب اش
ــا  طريقه ــذ  التأخ ــط  اخلط ان  ــة  احلقيق
ــطية  للتنفيذ ما لم تكن عندك كوادر وس
ــا وتهيئتها وفق برامج  وهذه ميكن اعداده
ــوبة  ــدادا جيدا ومحس ــدة اع ــب مع تدري

ــات العمل الذي  ــه لتتوائم مع متطلب بدق
تنهض به وباملناسبة كانت شركتنا رائدة 
ــل امتصاص زخم  ــي مجال التدريب ألج ف
ــيما من  ــات واالعتصامات الس االحتجاج
ــريحة املهندسني وقد نظرنا في الوقت  ش
ــة جلانب  ــانية والرحم ــني االنس ــه بع ذات

ــذ البداية بكيفية  احلرفيني وقد فكرّنا من
ــيه  الهندس ــات  الطاق ــذه  ه ــتيعاب  اس
ــبق ان  ــة والذين س ــي احملافظ ــوده ف املوج
ــوام (٢٠١٢و  ــن الكليات منذ اع تخرجوا م
ــملوا بفرص  ٢٠١٣) وحلد االن ولكن لم يش

التعيني ألسباب مختلفه 

@ÚÓjÌâÜm@wflaäiÎ@paâÖbjfl
ــا ايضا باحلرفيني حيث اطلقنا  وقد فكرن
ــا تقريرا بهذا اخلصوص الى  مبادرة ورفعن
ــركة  ــيد وزير النفط اعلمناه بأن ش الس
نفط ميسان تقوم بتدريب (٣٠٠) مهندس 
ــي اختصاصات تتالئم  مع (١٠٠)حرفي ف
ــتخراجية  ــركة االس وطبيعة عمل الش
ــوالت  ج ــغلي  ش مُ ــات  احتياج ــي  وتلب
ــرة جائحة  ــاء فت ــد انته ــص عن التراخي
ــج التدريبي يتضمن  كورونا وهذا البرنام
ــف دينار  ــدود (٣٠٠) ال ــهريا بح ــا ش راتب
ــيتم  ــي وس ــار للحرف ــف دين و ( ٢٠٠) ال
ــداد برنامج تدريبي  ــنة اع خالل هذه الس
ــاص وفي  ــة واالختص ــل في اللغ متكام
متطلبات الصحة والسالمة والبيئه وان 
شركتنا  تتكفل بتأمني الطعام ونقلهم 
ــهرية  الش ــم  رواتبه ــع  ودف ــم   وتدريبه
ــة مبوجب عقود  ــاده (٢٦)اخملصص ــق امل وف
اخلدمه وهي مبالغ غير مستردة تدفعها 
شركات جوالت التراخيص لشركة نفط 
ــا وتطوير  ــان لغرض تدريب كوادره ميس
ــرض التوظيف ونقل  البنى التحتية ولغ
ــتحصلنا  ــذا املبلغ اس ــا وه التكنلوجي
وكان  ــر  الوزي ــيد  الس ــة  موافق ــأنه  بش
ــى ان يتم  ــدا امتن ــا رائ ــة برنامج بصراح
ــركات النفطية  تعميمه على بقية الش
االخرى وهذه هي بصراحة التجربة االولى 

في شركة نفط ميسان 

›fl¸a@Ú«bëa
والبد من التأكيد ان تدريب (٣٠٠)مهندس 
ــة وممكن اذا  ــل للبقي ــحة ام تعطي فس
ــات وظيفيه  ــات ودرج ــدت تخصيص رص
ــتكون االولويه لهم  في موازنه (٢٠٢١) س
بالتعيني واكيد ان جائحة كورونا لن تبقى 
ــا ما بعون  ــتنتهي في يوم ــى االبد وس ال
ــى ورحمته ..واجلائحه البد اذا ان  اهللا تعال
تنحسر وأن هذه الكوادر سيتم تهيئتها 
ــا  عندم ــص  التراخي ــوالت  ج ــغلي  ملش
ــك  ــغيل وهم ال ش يعلنون عن فرص تش
ــي اللغة واالختصاص  يطلبون مهارات ف

ــنزج بهم في معترك  وغيرها وحينها س
ــم  ــي بوصفه ــي النفط ــل الوظيف العم

ــن عازلة النفط  جاهزين فهم يعرفون ع
وكيفية عمليات حفر البئر وكيف تصان 
ــيطرة وصيانة التشغيل  منظومات الس
ــه االداري وطبيعة  ويعرف فكرة عن عمل
ــلوك الوظيفي وقواعده وكل برامج  الس
التدريب هذه مجتمعه نضخها في جدول 
ــتوعبها الطالب او  ــل ان يس ــي ألج زمن
املتعاقد او العاطل عن العمل على مهل 
ــه وبالنتيجه  ــخ في ذهن وممكن ان تترس
يخضع بني فترة واخرى الى تقييم وتكون 
ــات العاليه  ــاب الدرج ــرات ألصح املؤش

فهم املؤهلني وعندما التقيت مؤخرا وفد 
ــة رئيس اجلامعة  جامعة ميسان برئاس
ــتاذ الدكتور (عبد الباسط محسن  االس
ــترك  ــر التعاون املش ــاه اط ــت واي ) وبحث
وسبل دعم املسيرة العلمية واالكادميية 

ــن الطلبة عندما  ــة وأن الكل م للجامع
ــة  ــف الرابع من الدراس ــى الص ــل ال يص
ــة او الثالثه االوائل  ــأن االربع اجلامعيه ف
من الطلبة اخلريجني سوف تستوعبهم 
شركة نفط ميسان وهذا سيكون حافزا 
للبقيه على التفوق واملثابرة والنجاح من 
ــول على مرتبة عالية لتضمن  أجل احلص

ــة التعيني وان فرصة التعيني قد  له فرص
ــا في القطاع احلكومي ألنه ليس  ال جتده
النافذة الوحيدة في التعيني وأن املفروض 
ــة ان تقوم  ــي او الدول ــاع احلكوم بالقط
ــتراتيجيه خللق فرص  ــط اس بوضع خط
التعيني وليس التعيني اذ ليس ممكنا هذا 
ــكانه  ــد فيه (٤)ماليني موظف وس في بل
 (٪١٠) وأن  ــا  (٤٠)مليون ال  ــاوزون  يتج ال 
ــة الدولة  ــدون ميزاني ــن مواطنيه يكب م
ــي حينها املوازنة  ــغ باهظة وال تكف مبال

التشغيلية 

@‚bn®a@Ÿéfl
ــم حمود ) ــدس (علي جاس ــم املهن وخت

ودالالت  ــان  مع ذات  ــارات  بعب ــواره  ح

ــول ان  ــالل الق ــرام من خ ــرة باالحت جدي
ــل اليه االن  ــا وص ــل وأن م ــاء لالفض البق
ــي واضاف لقد  ــدرج وظيف هو حصيلة ت
ــي اقصى  ــدس متدرب ف ــتغلت مهن اش
ــه وتدرجت بالعمل الصل  منطقة حدودي
ــع ) في ذلك  ــؤول موق ــة (مس ــى وظيف ال
ــركة احلفر  الوقت قبل عام (٢٠٠٣) في ش
العراقيه حيث كانت متنح مسؤول موقع 
حفر االبار يومذاك امتيازات هائله جدا اي 
ــر ان الراتب اخملصص  ــة عمودية واذك درج
ــدود (٥٠٠)الف  ــاز كان بح ــؤول اجله ملس
ــؤول موقع كنت  ــار وعندما كنت مس دين
ــد ان اقول ان  ــى (٨٥)الف دينار والب اتقاض
ــة النفط يفترض  ــذي يعمل في صناع ال
ــيما اذا عرفنا  ــن البقية الس ــز ع ان يتمي
ــي النفط خصوصا  ــاك قطاعات ف ان هن
شركة احلفر العراقية فيها مخاطر وفي 
ــد حياتك وعندما  ــة ممكن ان تفق اي حلظ
ــلّ  ــمح اهللا تُش ــرض الى حادث الس تتع
ــك وبنيتك  ــر على صحت ــك او يؤث حركت
البدنية لذا فأن كل العاملني في شركات 
ــة يحصلون على امتيازات  النفط العاملي
ــتخراج النفط  ــال اس ــي مج ــة ف خاص
ــي قطاع االنتاج  ــس كما هو حاصل ف لي
ــر فيه تكاد تكون قليلة  ألن االخير اخملاط

وباملناسبه   ــتخراج  االس بقطاع  مقارنة 
لدي مالحظات على شركة احلفر العراقيه 
ــركة  ــان الش ــا بصدد اعداد ورقة بش وان
ــذراع التنفيذي لوزارة النفط  التي تعد ال
ــول لكن هذه  ــي تطوير احلق ــه ف العراقي
ــركة هل تعتبر شركة رابحة ؟ وهي  الش
محتارة شهريا في متويل رواتب  العاملني 
فيها وهي متتلك العديد من اجهزة احلفر 
ــركات  ــة الش ــا بعيدة عن منافس وجتده
ــات احلديثه  ــا للتقني ــة الفتقاره العاملي
ــات وانها  وكذلك للتكنلوجيا وللممارس
ــى مراحل متأخره جدا . واضاف  وصلت ال
ــاريع  ــر العراقيه واملش ــركتي احلف ان ش
ــوزاره ان تعطيهما  ــة يفترض بال النفطي
استثناءات من تنفيذ العقود احلكوميه   
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مدير شركة نفط ميسان يتحدث للزمالء عبد الوهاب وباسم الشيخ وعبد الزهرة البياتي 

@ıå¶a
7Å¸aÎ@Ô„br€a

ــة اجلديدة تتقدم  ــرة حترير جريدة البين اس
ــى الزميل  ــا ال ــكرها واحترامه ــل ش بجزي
ــمي  ــم جهاد) املتحدث الرس العزيز (عاص
ــي مع  ــه الراق ــط لتعامل ــم وزارة النف باس
ــائل االعالم  ــة ووس ــني والصحاف الصحفي
ــكر  اخملتلفة وتذليل الصعاب امامها والش
ــان  ــركة نفط ميس ــول الى اعالم ش موص
وكل منتسبيها لتعاملهم الرائع مع الوفد 

الصحفي الزائر لها.

@äÌÜ‘mÎ@äÿë

اِّـهندس (علي جاسم حمود)

الزميل رئيس التحرير مع مدير الشركة

مدير الشركة مع الوفد الصحفي



albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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paâaÜïa

   مبكراً حدد غاياته، حلم بأن يحاور الزرازير، ويغرد مع البالبل 
ــغلته  ــك االحلان التي ش ــاء لكل تل ــاً من به ــي اعشاش ويبن
ــياً اول في اجلندية  بعذوبتها، الوالد الذي يحمل رقماً تاسيس
العراقي وفوج موسى الكاظم كان يعد السادس عشر، ظلت 
ــيس هذه تالحقه مع كل تقدماته حتى وصوله  حلظات التأس
الى رتبة ضابط بارادة ملكية، بني حدة اجلندية وانضباطيتها 
ــى  ــو ال ــد يرن ــة كان الول ــوب بالدهش ــم املصح ــة احلل وليون
ــتقله ذات حلم الى مبتغاه، الصحافة ايام  املسافات التي س
اذ مهنة اللهاث واالنتظارات امللوحة بالقسوة، اختار قحطان 
ــدد ماهيات تكوينه،  ــم جواد.. كيفيات البدء باحللم وح جاس
ــة مخترقا بيوتات  ــه ضمن حدود اللقاءات التعريفي منت رغبت
ــال، وقد جنحت  ــتغلني بعنوانات اجلم ــني واالدباء واملش الفنان
ــه، وتنوعها  ــة ومنو معارف ــور ادواته الكتابي ــه ، مع تط مهمت
ــوع واحد، النه  ــتقر عند مطب ــكل ملفت لالنتباه، لم يس بش
ــاد، عظمت موارد  ــوع ويبحث عن التميز واالجته يرغب بالتن
ــم، دون داخل مطبوعات  ــه، فأختار املباحث االجرأ وااله تاريخ
كتبية سير حياة ممهورة بالقسوة اعلنها اوالً بحضور الفاعل 
ــة، وحتتاج  ــدت املهمة صعب ــي، ب ــز عل ــخ عزي ــدي الراس النق
ــي الذي قضى  ــافي، يعيد لعزيز عل ــل ذهني  اكتش ــى مدخ ال
ــت واالحزان،  ــجن محفوف بالكونكري ــنوات طويلة في س س
ــورات التي حاول  ــؤال يعيد ترتيب املطم كيف نبدأ ، كان الس
ــائس  ــة الكثير من الدس ــي احلياة ثم ــي اخفائها، ف ــز عل عزي
واخلبايا واحملظورات التي الميكن الوصول اليها، اسرار يعتبرها 
ــذا املدخل نفض  ــة رغم قبحها وجبروتها، ه البعض مقدس
ــد ان كانت تتحفز الى  ــز علي وحركها بع ــار عن روح عزي الغب
ــوة، ومعها  ــم جواد، جنحت بق ــود، مهمة قحطان جاس الرك
ــي الذي خلص قحطان من  تطورت حيثيات االشتغال النبش
ــتهالكية، صار يبحث  ــة الصحفية االس ــض رتابة الكتاب بع
ــب الصحافة اوهام  ــوده معنى، حط ــن املغاير ليعطي لوج ع
ــي نار تصرخ هل من مزيد،  ــتغلني ضمن اتونها املرعب، ه املش
ــا تعطي من يتعامل معها بحذر ودربة وضوح، علو في  ولكنه
الفهم والتقصي، صار الصحفي نباشاً من طراز رفيع توجته 
احفورياته مع املبهجة اللذيذة عفيفة اسكندر، بدقه محترف 
اعطاها مفاتيح االستذكار، اخذ باصابعها الرقيقة الى حيث 
ــدو بغداد  املوصل، واالم املغنية والزواج املبكرْ، وعاد بها الى ش
ــاً  ــا املعرفية التي اثارت جدالً جعل من بيتها مجلس وثقافته
ــخت الفكرة  ــرص على دميومته وادامته، هكذا ترس ثقافياً حت
ــل متلقيه يصاب  ــذ، ما يجع ــكاره حيز التنفي ــع كل اف ايض
ــاردة وواردة  ــدم تركه كل ش ــو مواصلته وع ــاش فعالً ه باالده
تعلن عن ثقافة وحياة، اعطى قحطان جاسم جواد ، لوجوده 
ــى حيث عوالم االدب  ــي اكثر من عالمة متيز، اخذته ال االعالم
، تكررات  واالدباء والفن وملهماته، وطفولة الصانعني للجمالْ
ــواه، حريص على  ــا احد غيره، وال ينتبه اليها احد س اليجيده
الفعل اكثر من القول، ومعلن ذكي عن وجوده الذي بات يلفت 
ــم جواد...  ــب وامتنان، قحطان جاس ــار اليه بح ــار ويش االنظ

سيبقى الظاهرة االهم في االعالم العراقي.

ÒbÓßa@ÍÏuÎ@Â«@szj€a

 

فـنـــارات

شوقي كريم حسن

متابعة / البينة الجديدة
ــائي  ــوت نس ــرارة ص ــى ش لبن
ــم بهدوء  ــعري مغترب يتس ش
ــى ثابتة  ــاب بخط النبرة وينس
ــعر، متتاز جتربتها  في فضاء الش
ــة املوضوعات  ــعرية برصان الش
وبجمال املبنى اللغوي وبطاقته 
ــن خالل  ــاج الداللة م ــى إنت عل
التي تستبطن  التأويل  دينامية 
ــعرية التي نقلت  جملتها الش
ــا وهموم  ــا همومه ــن خالله م
ــن خالل  ــم م ــاس وقضاياه الن
ــرة عميقة  ــعرية معب ــور ش ص
ــن حتقيق  ــة، ومتكنت م ومكثف

ــهد  ــي املش ــز ف ــور متمي حض
ــعري االغترابي العربي في  الش
ــالل  ــن خ ــدة، م ــات املتح الوالي
ــاركتها  ــا ديوانني ومش إصداره
ــعرية أقامتها  ــي فعاليات ش ف
ــات ثقافية في املهجر،  مؤسس
ــت  فكان  ً ــرا  مؤخ ــا  إلتقيتُه
ــة السريعة،  معها هذه الدردش
ــدة  ــن بل ــة م ــا لبناني وقالت:أن
ــت  ــل اجلنوبية. درس ــت جبي بن
ــل حتى  ــدارس بنت جبي ــي م ف
تخرّجت من ثانويتها الرسمية. 
ــروت  بي ــة  بجامع ــت  التحق
إدارة االعمال،  ــت  العربية ودرس

كما درّست في عدد من املدارس 
ة في بنت جبيل. هاجرت  اخلاصّ
ــى الواليات املتحدة والتحقت  إل
ــت  فدرس ــات  اجلامع ــدى  بإح
فيها احملاسبة. وُلد حبّ القراءة 
ــت مدمنة  ــة معي وكن والكتاب
على قراءة كل أنواع الكتب، من 
ة وحتى اجملالت  شعر ورواية وقصّ
ــة  مرحل ــي  ف ــرت  تأثّ ــد.  واجلرائ
الكبير  األديب  ــلوب  بأس الصبا 
ــران وبدا ذلك  ــران خليل جب جب
ــة املوضوعات  ــي صياغ جليّاً ف
اإلنشائية التي كانت مدرّستي 
ــرارة تطرحها  ــكنة ش آنذاك س

ــاء العربي،  علينا في مادة اإلنش
بتني بـ»جبران»،  أنها لقّ لدرجة 
ــذي يحظى  ــي ال وكان موضوع
بإعجابها دائما يُقرَأ امام طالب 
ــرة. ورغم انّي  ــف في كلّ م الص
اخترت االجتاه العلمي الذي كنت 
ــوادّه، في  ــتى م متفوّقة في ش
ــلوبي  أس فإن  الثانوية،  املرحلة 
األدبيّ كان يحظى دائما بإعجاب 
ــاتذة مادة اللغة العربية في  أس
ــتي الثانوية،  ــنوات دراس كل س
ــاطي األدبي  وتضيف تابعت نش
ــة، فكتبتُ الكثير من  في الغرب
ــات والنصوص  اخلواطر والومض

ــردية، وجتارب في  ــة والس النثري
ــر  ــدة، قبل أن أبدأ بالنش القصي

ــة رصينة  ــع إلكتروني ــي مواق ف
ــارف» األدبي  ــع «مش ــل موق مث

ــع يديره أديب  ــي، وهو موق العامل
ــي كبير له عشرات  وناقد تونس
املؤلفات اسمه د. محمد صالح 
ــة  ــام بترجم ــد ق ــر، وق ــن عم ب
ــة  اللغ ــى  إل ــدي  قصائ ــض  بع
ــية، وهذا املوقع له فرع  الفرنس
ــر  ــية وينش آخر باللغة الفرنس
الناطقني  ــعراء  الش ــار  فيه كب
ــن جميع  ــية م الفرنس باللغة 
أنحاء العالم؛ لي أيضا صفحة 
صة ملنشوراتي في موقع  مخصّ
ــرت أيضا  ن»، ونش «احلوار املتمدّ
ــرّ» وموقع  ــي موقع «الفكر احل ف

«كتابات في امليزان»،

البينة الجديدة / علي شريف 

ــي قضاء  ــي ف ــت الثقاف زار البي
ــة الصحفيني  ــة فرع نقاب حديث
ــار والتقى  ــرع االنب ــني ف العراقي
ــليمان  س ــي  عل ــتاذ  باالس
للمحافظ  الثقافي  ــار  املستش
ــد نقيب  ــور أحمد الراش والدكت
ــرى  ج ــد  االنبار.وق ــي  صحفي
ــاون الثقافي  ــث حول التع احلدي
واالعالمي بني نقابة الصحفيني 
ــعبة  ــني فرع االنبار وش العراقي
ــة  ــي حديث ف ــي  الثقاف ــت  البي
إحدى تشكيالت دائرة العالقات 
ــر  مدي ــال  العامة.وق ــة  الثقافي
ــني  ــاء ياس ــي به ــت الثقاف البي
ــراك  احل ــة  تنمي ــم:ان  عبداحللي
ــت  ــة بات ــي احملافظ ــي ف الثقاف
ــر كل  ــتوجب تضاف ــرورة تس ض
ــات لتبيان وجه  اجلهود واإلمكان
ــد ان مرت  ــرق بع ــة املش احملافظ
ــروف عصيبة  ــب مدنها بظ اغل
ــر العمليات  ــن تهجير ودمار اث م
العسكرية التي رافقت التحرير 
االرهابية  ــش  ــات داع من عصاب
في الفترة السابقة.وكان مبعية 
احلديثي  ــي  الثقاف ــت  البي مدير 
مسؤول وحدة االعالم والعالقات 
إسماعيل حامد فرحان املنسق 

االعالمي مللف (املهارات والفنون 
ــة  لصناع ــة  التقليدي ــة  احلرفي
ــرق لهذا  ــد مت التط ــور) وق الناع
ــل الى  ــذي وص ــم ال ــف امله املل
ــة  الدولي ــة  املنظم ــكرتارية  س
ــوم  والعل ــة  والثقاف ــة  للتربي
ــكو وادرجه على الئحة  اليونس
ــرين الثاني /  ــت في تش التصوي
نوفمبر ٢٠٢١ مبشيئة اهللا ليكون 
تراثا عامليا. من جابهم رحبا كل 
ــار الثقافي حملافظ  ــن املستش م

ــي االنبار  ــار ونقيب صحفي االنب
ــدا على أهمية  بهذه الزيارة واك
التواصل واالجتماعات واللقاءات 
ــات التي  ــني املؤسس ــة ب الدوري
لتطوير  واالعالم  بالثقافة  تعنى 
ــح  وفت ــا  به ــاء  واالرتق ــا  عمله
ــتركة لدميومة  ــاون مش أفاق تع
ــي واالعالمي الذي  احلراك الثقاف
ــينعكس بااليجاب على كل  س
مدن محافظة االنبار التي تشهد 

نهضة في البناء واالعمار.

ــاء  ــام لالدب ــاد الع ــورات االحت ــن منش ع
ــداد ، صدرت  ــراق ـ بغ ــاب في الع والكت
ــتهي همس  (الأش ــعرية  الش اجملموعة 
ــد  ولي ــي  واالعالم ــاعر  للش ــؤال)  الس
حسني وهي من القطع املتوسط جاءت 
بـ (١٤٤) صفحة وتضمنت (٣٠) قصيدة 
شعرية ، ومما جتدر االشارة اليه انه سبق 
ــعرية  ــدر عدة مجاميع ش ــاعر اص للش
ــني  اخملتص ــول  وقب ــان  استحس ــت  نال

ومتذوقي الشعر ، ومتكن من ان يؤسس 
ــعر ويثبت  ــاحة في ميدان الش له مس
ــاحة الشعرية  حضوره الدائم في الس
ــب بقصائده  ــك اعج ــة ، وكذل العراقي
ــرب ملا حتتويه  ــعراء الع الكثير من الش
ــعري مميز ولغة  ــلوب ش قصائدة من اس
رصينة .(البينة اجلديدة) تبارك للشاعر 
وليد هذا االجناز وتتمنى له كل املوفقية 

والنجاح في منحاه الشعري.
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قبل أن جنيب على هذه األسئلة 
ــة بعض  ــنرغب في مناقش ، س
املصطلحات املتعلقة بالصورة 
ــتخدامها  حتى نتمكن من اس
ــا ، فالفئة التي تقع   في إجاباتن
ــعرية  فيها  جميع  الصور الش
ــي ،  وهو   ميكن تعريفها باحلس
ــائها   ــر  العقلي  في  إنش اخملتب
ــا أن هناك  ــب  عن ــا  ال يغي ، كم
ــاعر   الش ــع   وقائ ــتودع   مس
وأقصد  به  اخليال  ، كما يوحي 
ــدرة  على  تكوين   أصله في الق
ــي  قد  تتجاوز الواقع  الصور الت
ــوف  ــه الفيلس ــر عن ــا عب ، كم
الفرنسي غاستون باشيالرد في 
 onoetic Imagination  : ــه  كتاب

and Reverie
ــعري والتخيل  « في اخليال الش
ــذي  ال  ،  ١٩٩٨ ــام  ع ــادر  الص  »
ــعر   ش ــة   مبدرس ــهد  استش
ــي  ــد  وإمي ــزرا باون ــاعرية ع وش
ــل القرن   ــي أوائ ــل وإتش ، ف لوي
ــزت  على  ــرين  والتي  رك العش
ــيء   ــرة «  للش « املعاجلة املباش
ــي  أو موضوعي  ــواء  أكان ذات س
ــر على أنه  على   ــاً ما يُنظ ، غالب
ــلوب األمثل لها . هذه   أنه األس
ــرة «  وجدتها   « املعاجلة  املباش
ــدة  مباركي  ــي  مفتتح  قصي ف
ــو  اخليط   ــراط  اآله «  ،   وه « ص
ــذي  يفصل  حقيقة   ــع  ال الرفي
ذواتنا  عما نشعر به أو نُصرحْ :

 كمؤذن برئة الفجر 
ماء  يشاكس حرائق السّ

ى املساء  وبحمّ
تطفئ زمنك بشهوة الفصول 

هذه وعودك الثكلى 
يها على صراط اآلآآآآآآه  أسجّ

غيمة .. غيمة 
ــاعرة   ــف  صورت  الش أنظر كي
بالضرورة  ــس  - لي ــا  محاكمته
ــتها –  ــي قد عاش ــون  ه أن تك
ــع حتى أبياتها األخيرة ،  لتتس
وبالعودة لتلك الصورة الشعرية  
ــول  ــتطيع  أن نق ــا   نس ولغته
أنها ترجمت األحاسيس بصورة 
ميكن تلمسها ،  وأوجدت  طرقاً  
عديدة  لتحفيز  حواس  القارئ 
ــا املهمة ،  ــالل تفاصيله من خ

كما سنرى في هذه األبيات :
حسبتُكَ ترياقي بحبر قصائدي 
لكنك تاريخٌ جديدٌ في سجالت 

الرّاحلني 
طفيتُك خصبَ كثرةٍ في دمي 
وحلنُ الليل يحملك نخبَ هوى

ــة  األرصف ــة  حمي ــي  ف ــة  نافل
املتغيرة 

تركع في سجاد ملعثم الدعاء 
ــوّ  ن ــة بحُ ــه األوردة احلامل تقضم

النهر .. 
ــعراء  ،  ــب  الش ــا  يكت وعندم
ــالل عني  ــرون  من  خ ــم  ي فإنه
ــني  ــميه  « ع ــا نس ــدث م املتح
ــل « ، فأنت  تصف  حرفياً   العق
ما يراه  املتحدث  من أجل إعادة 
ــث  ميكن   ــه  ، بحي ــاء  عامل إنش

ــك ترجمة هذه  ــارئ بعد ذل للق
ــرى إلى صور ،  ــات مرة أخ الكلم

وتستمر احملاكمة : 
حسبتُكَ ترياقي بحبر قصائدي 
لكنك تاريخٌ جديدٌ في سجالت 

الرّاحلني 
في  ــرةٍ  كث ــك خصبَ  اصطفيتُ

دمي 
وحلنُ الليل يحملك نخبَ هوى

ــة  األرصف ــة  حمي ــي  ف ــة  نافل
املتغيرة 

تركع في سجاد ملعثم الدعاء 
ــوّ  ن ــة بحُ ــه األوردة احلامل تقضم

النهر ..
ــور؟ رمبا  ــن تأتي الص ــن أي إذن  م
ــارات  ــد أكثر االستفس كان أح
الفلسفية اكتماالً  (  والذي   بدا  
ــق  انفصاالً  دراماتيكياً   أنه  خل
عن   الفلسفة الكالسيكية ) ، 
ــؤال  غاستون باشيالرد   كان  س
ــأت   ــورة نش ــاده  أن الص باعتق

ــرة  من  الوعي البشري ،  مباش
ــن قلب الوجود ، بينما قبل أن  م
ــى  أنها  مجرد   ــر  إليها عل يُنظ
ــي العالم ،  ــيء  ما ف متثيل  لش
فقد اعتقد  باشيالرد أن الصورة 
ــا  اخلاص ميكن أن  في موضوعه
ــارئ  الذي   ــراً للق ــون مختب تك
سمح بفرصة « حلم « قراءتها  
وتغلغلها ، بل إنه ذهب إلى حد 
ــد  الفكري   ــأن « النق ــاء ب االدع
ــعر  لن يؤدي أبداً إلى مركز  للش
تشكل الصور الشعرية « ، كان  
ــورة  تنبثق  من  يعتقد  أن  الص
ــاعر  الذي  ال يتحكم   عقل الش
ــكل  كامل  فيها ، وبالتالي   بش
ال يُنظر  إليه على أنه « يتسبب 
« في ظهور الصورة ، نظراً ألنها 
ــبب « ، وليس لها  ليس لها « س
ــي  فهي  كائن   ــي ، وبالتال ماض
ــا ، منفصلة عن   ــد ذاته في  ح
صانعها  ومنفصلة  عن  الكائن 
ــذي يصفها والذي  يدعي أن «  ال
ــاً جديداً  ــح كائن ــورة تصب الص
ــرى ، إنه   ــا ، بعبارة أخ في لغتن
ــه  حتولت  إلى   ــي الوقت نفس ف
ــا  «  ،   ــرورة  لكيانن ــر  وصي تعبي
جتلت  هنا على لسان  الشاعرة  
ــام  ذاتها  ،  ــا  أم ــي  مرافعته ف
وهي  تخلق  لنا صورة ملكنونات 
امرأة تكاد تبوح بكل عواطفها 

، أو كما تقول :
ما كنت واهمة بجنون التفاحة 

رَدي..  أ بِبَ وبتول النرجس تتوضّ
تشدو بجمارك شهقة مباغتة، 

اغتابها املارّون 
بجنتي العاصية 

ــه  خان ــذي  ال ــري  لفج ــا  ي
الرهبان؟!!  

يا لذكراك وأنتَ تفطمني بصدى 
حلظاتك النيّئة 

ستتهاوى حتت أقدام القوارير .. 
بعد ليلة هامسة !! .. 

تلعق األمل البعيد بنأيي ..
ــاء  الصورة   أما  عن  ماهية  إنش
ــإن  ف  ، ــدة   ــعرية  للقصي الش
ــيء أو التجربة  التي  يفكر   الش
ــاعر عادة  ما يدركها   فيها  الش
ــيء  أو حدث   في  عالقته  مع ش
ــيء آخر  ــخص  أو ش ــر  أو ش آخ

ــاعر ينقل   ــد أن الش ــد يُعتق ، ق
ــن الثاني صفات  من  هذا الكائ
ــا  ــر إليه ــي يُنظ ــة ، والت معين
ــمات   ــى  أنها  س ــد ذلك عل بع
ــي ، حيث  أن   ــوع  األصل للموض
ــاعر هي تزيني  أو إلقاء   نية  الش
ــد  أو التجديد   الضوء أو  التأكي
ــن  خالل  مثل  هذه االنتقاالت   م
ــة   لتلك   ــخصية  األصلي الش
ــورة أو  ــع  الص ــاة ، فصن املتوخ
العثور عليها  هو  نشاط  يدعو  
ــاعر  القارئ من خالله إلى  الش
ــة ، والتي   ــة عالقات معين إقام
ــى أحكام  ــوي عل ــا  تنط بدوره
ــورة  والرمز هما   ــة ، فالص قيمي
من ناحية  نتيجة دافع الشاعر 
ــي التنوع ،  أو   ــدة ف إلدراك الوح
ــارب   ــن  التج ــدد   م ــع   ع جتمي

ــا  ظاهرياً  أو  ــي  ال عالقة  له الت
ــالل  معانيها   للتواصل  من  خ
ــي   الت ــة   أو اخلافت   ، ــورة  املغم
ــرة  تتجاوز  موارد  اللغة  املباش
ــور  أيضاً   ــث  تختلف الص ، حي
ــد  املعاني   ــق  أو تعقي ــي  عم ف

الضمنية  ،  وكذلك في  الغرض  
منها وأصلها ، وقد تستمد  قوة  
ــن عالقتها   ــة  إضافية م وحيوي
ــياقية  بالصور األخرى في   الس
ــتخدام   ــدة  ،  إذا  مت  اس القصي
ــتمرار    باس ــورة    الص ــس   نف
ــدة  ،  فقد  يكون   خالل  القصي
ــميتها  رمزا  ــب  تس من  املناس
ــى   ــاعر  إل ــر  الش ــث  ينظ ،  حي
ــيء  ــخص  أو احلدث أو الش الش
ــطورة على  أنها جتسيد  أو األس
ــي يتم  ــدالالت الت ــن ال ــدد م لع
توجيه انتباه القارئ إليها .ومع  
ــة  ــراءة  مطالع ــتمرارنا  بق اس
ــاً   ــة -   دفاع ــاعرة – الراوي الش
ــق  ،  حكمها   ــن  ذاتها  ينطل ع
ــكل   ــوداع  لتتش ــي  بال النهائ
ــعرية التي  معها  صورتها الش
أسرتنا لغة ، سرداً ومضموناً  :

ــون  بجن ــة  واهم ــت  كن ــا  م  
التفاحة 

رَدي..  أ بِبَ وبتول النرجس تتوضّ
تشدو بجمارك شهقة مباغتة، 

اغتابها املارّون 
بجنتي العاصية 

ــه  خان ــذي  ال ــري  لفج ــا  ي
الرهبان؟!!  

يا لذكراك وأنتَ تفطمني بصدى 
حلظاتك النيّئة 

ستتهاوى حتت أقدام القوارير .. 
بعد ليلة هامسة !! .. 

تلعق األمل البعيد بنأيي ..
فهذه ليلتي أنعيها للريح 
وأهاجسُ الرّصيفَ بالوداع

عند قراءتنا لقصائد 
خيرة مباركي ، سنتوقف 
– كقراء ونقاد – حتماً 
أمام  صورها  الشعرية  
التي  تبعث  الدهشة 
فينا ، وقبل الدخول في 
مناقشتها أود أن أمر 
على سؤالها األزلي :ما 
هي الصورة الشعرية  ؟ 
هذا سؤال  سأله  عديد 
الشعراء  ألنفسهم منذ 
عقود  كثيرة  وال يزال 
يتعني عليهم  اإلجابة  
بشكل  قاطع ، لكن 
النقاد  اتفقوا على  
التعريف األكثر استخداماً 
لها هو :» عقدة   فكرية  
وعاطفية في  حلظة  
من  الزمن» ،  كما قال 
عزرا باوند ، لكن  وقبل  
د  تعريفه ،  كان  أن  يُحدَ
معظم الشعراء ينظرون  
إليه  بشكل  مختلف  
متاماً ، هنا  ميكن  لنا  أن 
نحدد ثالثة أطر لذلك 
السؤال : من أين تأتي 
الصورة الشعرية ، و ما 
هية إنشائها ،و كيف 
ميكن أن تعمل الصورة في 
القصيدة؟.

احمد فاضل

«اِّـعالجة  اِّـباشرة»  
وجدتها  َّـ  مفتتح  

قصيدة  مباركي 
«صراط  اآله»  

عندما  يكتب  الشعراء  
، فإنهم  يرون  من  

خالل عني اِّـتحدث ما 
نسميه  « عني العقل»
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(١)
اغراني صوت البائع اجلهوري

وهو يصيح
حاجة بربع.. حاجة بربع

دنوت من العربة
وسالته

كم سعر هذا الوطن
زعق في وجهي مزمجراً

هل انت اصم!!؟؟
اال تسمع وانا اصيح واصرخ

حاجة بربع!!..
ادركت.. كم انا اصم

(٢)
اغواني صوت البائع اجلهوري

وهو يصيح
حاجة بربع.. حاجة بربع

دنوت من العربة
وسالته

كم سعر هذا الوطن
نظر لي بقسوة شديدة

واجهش بالبكاء
ادركت

ان هذا الشيء
ال احد يشتريه

(٣)
اثارني صوت البائع اجلهوري

وهو يصيح
حاجة بربع.. حاجة بربع

دنوت من العربة
وقبل ان اساله

اقترب مني
وفتح فمه على مصراعيه

وصرخ بوجهي
حاجة بربع.. حاجة بربع

قلت له
اعرف سعره

ولكني اسال
كيف وضعته في العربة

Úiä«@ø@NN@ÂüÎ

احزان وورود .. حسن هادي 
الجنابي

دق جرس املنزل..فتحت الباب بتأمل.. 
ناولها ساعي البريد رساله.فتحتها 
يخرج  قلبها  وكاد  بسرعه  سناء 
قرأت  اضالعها..عتدما  بني  من 
بالرساله  متعنت  خطيبها..  نعي 
وجدت عنوانها خطأ.. نادت بصوت 
لم  الذي  البريد  لساعي  متقطع 
يغادر بعد. إنها ليست لي.. لكن 
ساعي  خلف  خطيبها  فاجئها 
من  بباقة  لها  يلوح  البريد 

الزهور.
  ************

حرمان .. هدى ابراهيم امون

انثنى عودها وهي تزيل أشواك دربه، وحني عودته، أطلّت 
عليه بقايا أزهارها اجلافة.. ينيخ رأسه 
كسرَ  الغربة..  محصول  على 
الوقت،  مقاهي  في  كؤوسه  
بني  باحثاً  املاضي  أروقة  جابَ 
إحياء  يعيد  إكسيرٍ  عن  ظالله 

النسغ.
  **********

تزامن .. احمد القادري
دمعتان  حتدرت  املدينة  أجفان  من 
على  سقطت  األولى  كبيرتان: 
األرض، توسعت احلفرة ضمت اآلالف 
الدمعة  أضاءت  عندما  أحبتي.  من 
الثانية مابني املشرق واملغرب؛ فجرت 

حزني املتجدد في كل عام.

aÜ�������������u@Òä����Ó��ñ��”@ó���ñ���”

ÒÜ���Óñ”

خالد نعمة الشاطي

خرية مباركي
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إعـــــــالن

ــتناداً اُّـ كتاب هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني/ قسم  اس
ــم ٥٦٣٨ َّـ ٢٠٢٠/١١/١٢ يعلن  ــة اِّـلحقة بغداد اِّـرق اِّـوقوف
ــيد (محمد حكمت شاكر) متولي وقف (حكت شاكر النجار) عن  الس
ــا (٦) دكاكني  ــة للمحالت عدده ــري باِّـزايدة العلني ــه َّـ تأج رغبت
ــى الراغبني الذين  ــاطرلو فعل ــار اِّـرقم ١٩ ش ــى العق ــيدة عل واِّـش
ــف محكمة  ــه خل ــي َّـ مكتب ــة اِّـتول ــتئجار مراجع ــون باالس يرغب
ــر واالعالن َّـ  ــبعة أيام من تاريخ النش ــداءة كركوك خالل مدة س ب
ــاعة الثانية عشرة ظهراً مستصحبني معهم  الصحف اِّـحلية َّـ الس
ــة البالغة ٢٠٪ من بدل التقدير  ــكات والتأمينات القانوني اِّـستمس
ــو عليه اِّـزايدة  ــك مصدق من بدل االيجار اِّـقدر وعلى من ترس بص

دفع بدل االيجار صفقة واحدة.
رقم اِّـلك : ١٩
اِّـوقع: شاطرلو

وصف اِّـلك: (٦) دكاكني
اِّـساحة: ٣٩٦,٨٠م٢

البدل: ١٢,٠٠٠,٠٠٠ اثنا عشر مليون دينار
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة
مديرية حماية اِّـنشآت والشخصيات َّـ بغداد

قاطع حمايات منشآت االستقالل 
(شعبة القانونية)

العدد : ق ٨ /   / ٨١٩٠
التاريخ : ١٦ / ١١ / ٢٠٢٠

إعـــــــــــــــــــالن
ــمه وبما ان محل اختفائك مجهول اقتضى  ــرة ازاء اس ــمه ادناه واِّـتهم وفق اِّـادة القانونية اِّـؤش اُّـ اِّـتهم الهارب اِّـذكور اس
تبليغك بواسطة هذا االعالن على ان تحضر امام اِّـحكمة خالل (ثالثون يوما) اعتبارا من تاريخ هذا االعالن َّـ محل اقامتك 
وتجيب عن التهمة اِّـوجه ضدك وَّـ حالة عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك اِّـنقولة وغري اِّـنقولة 
ــليمك اُّـ اقرب  ــوق اِّـدنية ويطلب من اِّـوظفني العمومني إلقاء القبض عليكم اينما وجدت وتس ــقاطك من الحق ويحكم بإس
ــلطات عنك وفق احكام اِّـادة (٦٩) من قانون اصول اِّـحاكمات  ــلطة والزام االهل الذين يعملون بمحل اختفائك اخبار الس س

الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
الرائد

زيدان خلف منصور
رئيس اِّـجلس التحقيقي

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد / الرصافة 

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
العدد : ٥٣٩٩
التاريخ : ٩ / ١١ / ٢٠٢٠

إعـــــــــــــالن
نهديكم اطيب التحايا...

ــن) بدال من (فضل) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل  ــمر موزان) تبديل اسم ابنه وجعله (حس ــعد اس قدم اِّـواطن (س
ــتنادا اُّـ احكام اِّـادة (٢٩) من قانون  ــوف تنظر هذه اِّـديرية بطلبه اس ــعه س ــر وبعكس ــر يوما من تاريخ النش ــة عش (١٥) خمس

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ اِّـعدل على ان يكون النشر باسم مدير الجنسية اِّـحرتم.. مع التقدير...
اللواء 
رياض جندي الكعبي
اِّـدير العام / وكالة
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جمهورية العراق
محافظة ذي قار 
العقود الحكومية

العدد : ١٥٧١
التاريخ : ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠

اُّـ / كافة اِّـقاولني والشركات العراقية والعربية 
واالجنبية

م / تمديد إعالن

الحاقا باعالننا العدد ١٤٠٩ َّـ ٣ / ١١ / ٢٠٢٠ 
ــح اِّـجال امام اكرب  ــات اِّـصلحة العامة ولغرض فس ِّـقتضي
عدد من الشركات واِّـقاولني لتقديم العطاءات تقرر تمديد 
مناقصة رقم (١٨) والخاصة بمشروع (أنشاء مجمع سكني 
واطئ الكلفة َّـ الناصرية) ليكون يوم الغلق الثالثاء اِّـصادف 

٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠ لذا اقتضى التنويه.
مع التقدير.

ناظم حميد الوائلي
محافظ ذي قار
١٥ / ١١ / ٢٠٢٠

جمهورية العراق
محافظة ذي قار 
العقود الحكومية

العدد : ١٦٢٥
التاريخ : ١٦ / ١١ / ٢٠٢٠

اُّـ / كافة اِّـقاولني والشركات العراقية والعربية 
واالجنبية

م / تمديد إعالن

الحاقا باعالننا العدد ١٣٩١ َّـ ١ / ١١ / ٢٠٢٠ 
ــح اِّـجال امام اكرب  ــات اِّـصلحة العامة ولغرض فس ِّـقتضي
عدد من الشركات واِّـقاولني لتقديم العطاءات تقرر تمديد 
ــاء منظومة  ــروع (إنش ــم (٧٦) والخاصة بمش ــة رق مناقص
ــون يوم الغلق  ــتخباري (تجهيز)) ليك ــة والعمل االس اِّـراقب
االربعاء اِّـصادف ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٠ لذا اقتضى التنويه.

مع التقدير.

ناظم حميد الوائلي
محافظ ذي قار
١٦ / ١١ / ٢٠٢٠

إعـــــــــــــــــالن 
م / مناقصة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٠ انشاء مركز صحي رئيسي َّـ الزعفرانية



ــتقيمني ال يلتقيان  ــية ان اخلطني املس تقول النظرية الهندس
ــا ثابتة . وقد  ــافة بينهم ــريطة ان تكون املس ــا امتدا ش مهم
تسألني (اشجاب فيثاغورس على التمر الزهدي) فاقول لك ان 
ــياء املتناقضة غيرها  وجهة نظري تنطلق من حقيقة ان االش
ــة التناقض الذي يصل حد  ــا تكون تكون ثابتة وان وجه عندم
ــها في حياتنا اليومية  اللعنة يكمن في املفارقات التي نعيش
وهي ال شك تصل حد الدهشة واالستغراب .. والدهشة متأتية 
ــن امور .. كعراقي من  ــال من عدم التصديق مبا يحيط بك م اص
ــعة من  ــش قطاعات واس ــة : ملاذا تعي ــأل بحرق ــك ان تس حق
ــعب حتت خط الفقر وهي تنام الطوى على ادمي وطن فوقه  الش

خيرات وحتته خيرات من نفط وغاز ؟!.
تب علينا ان تكون ثرواتنا وخيراتنا  وتسأل ثانية :كعراقي هل كُ
التي وهبنا اهللا بها نهبا حلفنة من املستأثرين الذين يرون انهم 

االحق باالنتفاع والتلذذ بها دون سواهم من عامة الناس ؟. 
ــيما في  ــب على مدننا الس ت ــة :  ملاذا كُ ــأل كعراقي ثالث وتس
ــالد ان تكون مثل  ــل على امتداد خارطة الب ــط واجلنوب ب الوس
ــات وليس فيها حتى  ــال عمران وبال خدم ــاز نخل خاوية ب اعج

مسحة حضارية وملسة معمارية ؟ّ.
ــأل كعراقي رابعة : ملاذا  بقينا كوطن وكشعب بعيدا عن  وتس
ــر التطور والعمران في كل مفصل من مفاصل احلياة ؟..  مظاه
فال مستشفيات متطورة وال جامعات تليق بتاريخ عراقي جذره 
ــور او انفاق نتباهى  ــوارع وال مجسرات وال جس ــومري وال ش س
بها كما يتباهى االخرون عندما تزور بلدانهم وتأتي وانت حتمل 

مع حقيبة السفر (دبة قهر) ؟ّ!.
ــة : ملاذا عندنا نفط وميزانيتنا خاوية  ــأل كعراقي خامس وتس
ــار دوالر ورواتب املوظفني  ــا اخلارجية جتاوزت الـ(١٦٠) ملي وديونن

واملتقاعدين توزع بـ(الشافعات)؟.
ــأل كعراقي سادسة : كيف لوطن فيه نفط ومكامن من  وتس
ــفة واخرى لم تكتشف بعد فيه فقراء ومتسولون  غاز مكتش
ــابقون  ــارع وهم يتس ــير في الش ــر من املركبات التي تس اكث

خلفها بحثا عن (ربع دينار) ؟.
ــط فيه فقراء  ــا احد .. وطن فيه نف ــاي نكتة اليصدقه واهللا ه
ــول اهللا (ص) عندما قال : ( بيت ال متر فيه اهله  !!  .. وصدق رس
ــى التناقض  ــرمي ان تضع اصبعك عل ــيدي الك جياع) حاول س
ــليلة) ضايعة  ــا ذهبت اليه وحاول ان جتد رأس اخليط لـ(ش فيم

ونحن نبحث عن حلول.

متابعة / البينة اجلديدة
ــن اإلصابة  ــهم م ــديد على حماية أنفس ــم حرصهم الش رغ
ــخاص ينزعجون  ــر من األش ــد ١٩، أصبح الكثي ــدوى كوفي بع
ــع اآلخرين، ولذلك جتدهم  ــداء الكمامات خالل حديثهم م الرت
ــفل الذقن إلظهار وجوههم وهويتهم. الفنان  يسحبونها أس
ــر املزعج،  ــه لهذا األم ا، تنب ــز، ٦٥ عامً ــي روري ــي خورخ البرازيل
ــل الوجه فيظهر الوجه كامال  فصمم كمامات تكمل تفاصي
دون االضطرار لنزع الكمامة والتعرض خلطر اإلصابة بالعدوى. 
ــم خالل  ــار العال ــى إبه ــا، عل ــز، ٦٥ عامً ــي روري ــاد خورخ واعت
ــاركاته في تصميم األزياء والعوامات امللونة لكرنفال ريو  مش
ــمه هذه املرة عندما كشف عن الكمامات  دي جانيرو، وبرز اس

امللونة . 

بغداد / البينة الجديدة
قال عدد اعالميي طلبة السادس اإلسالمي للوقفني انهم سيعقدون 
اجتماعا موسعا مع نقيب الصحفيني العراقيني للمطالبة باملوافقة 
ــب اعالميي  ــوة باقرانهم. وطال ــات اإلعالم أس ــمولهم بكلي على ش
ــم عقد مؤخرا  ــي اجتماع له ــالمي للوقفني ف ــادس اإلس طلبة الس
ــاون معهم  ــني العراقيني للتع ــة الصحفي ــة ونقاب ــات اخملتص ، اجله
ــن االختصاصات االعالمية  ــم كونهم يعملون ضم والنظر بقضيته
ــة من اعالميي طلبة الوقفني يطالبون بالعدول عن قرار وزير  ،مجموع
ــمولهم  ــهيل واملوافقة على ش ــابق قصي الس التعليم العالي الس
بكليات اإلعالم أسوة باقرانهم كونهم يعملون ضمن االختصاصات 
ــة حلول، اهمها حتديد موعد  االعالمية، حيث خرج االجتماع بسلس
للقاء مع السيد نقيب الصحفني العراقيني «مؤيد الالمي» كونه ممثالً 
ــكلة تطالب  ــة الى ان اللجنة املش ــن الصحافة واالعالم، باالضاف ع
ــابق  ــي بالعدول عن القرار الس ــم العالي والبحث العلم ــر التعلي وزي
ــا تظاهرات عارمة امام ابواب  ــتكون لن واختتموا : في حال الرفض س

وزارة التعليم العالي.

متابعة / البينة الجديدة
ــردد على مواقع  ــف ما ت ــت الفنانة رانيا يوس نف
ــروس  ــا بفي ــن إصابته ــي ع ــل االجتماع التواص
ــت رانيا، في  ــتجد (كوفيد ١٩). وقال ــا املس كورون
تصريحات إن ما يشاع حول إصابتها بكورونا 
ــة: «ربنا يهدي  ــغلها متاماً، مضيف ال يش
النفوس».وعبَّرت عن سعادتها بعرض 
ــة «فرح» بداية  ــل اآلنس مسلس
ــر، مؤكدةً  ــوم ١٥ نوفمب من ي
ــودة مع صناع  أنها موج
ــتمرار  ــل باس املسلس
اجلزء  ــر  تصوي ــاء  إلنه

الثاني.

متابعة / البينة اجلديدة
ــلوفيني  ــي اخملترع والرياضي األوليمبي الس توف
بيتر فلوريانتشيتش عن عمر يناهز ١٠١ عام، وهو 

ــات االختراعات،  ــب مئ ــن صاح م
ــور.  العط ــاخ  بخ ــا  بينه

ــيتش  حصل فلوريانتش
على براءة اختراع ألكثر 
ــراع خالل  ــن ٤٠٠ اخت م
 ٤٣ ــت  أصبح ــه،  حيات
منها منتجات صناعية، 

من بينها بخاخة 
ــات  رذاذ زجاج
ر  ــو لعط ا
تزال  ال  ــي  الت

ــتخدم حتى اليوم. وأفادت بوابة سيول دوت  تس
ــه، أمس، نقالً  ــلوفينية بوفات نت اإلخبارية الس
ــقط رأسه في  ــلطات البلدية في مس عن الس
بليد، (نحو ٥٠ كيلومتراً شمال ليوبليانا). وأعرب 
ــور، عن تعازيه  ــلوفيني، بوروت باه الرئيس الس
ــى موقع تويتر،  ــرة. وأعلن باهور، عل لألس
ــة لتكرمي  ــاً جاري ــاك خطط أن هن
ــيتش.  لفلوريانتش ــة  الدول
ــام  ق ــيتش  فلوريانتش كان 
وفاته  وتزييف  ــر  بالتظاه
ــة  ــرب العاملي ــالل احل خ
ــرب من  ــة لله الثاني
ــان  األمل ــزاة  الغ

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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بغداد / البينة اجلديدة
ــياحة  ــر الثقافة والس ه وزي وجّ
ــاء  ــم، بإلغ ــن ناظ ــار حس واآلث
ــة  اخلاص ــاء  االحتف ــة  فعالي
ــد، «لتمجيده  باخملرج غامن حمي
ــوزارة  ال ــت  البعث».وقال ــزب  ح
ــر أمر بإلغاء  ــي بيان ، إن «الوزي ف
ــة  اخلاص ــاء  االحتف ــة  فعالي
ــد، لتمجيده  ــامن حمي باخملرج غ
البعث الصدامي، الذي هو فعل 
ــتورياً، وذلك نهج  ــور دس محظ
ــة  ــره احملافظ ــوزارة جوه ــي ال ف
ــع  اجملتم ــيج  نس ــدة  وح ــى  عل
العراقي».  وتابع، «جاء ذلك بعد 

ــامن حميد  ــرج غ ــب  اخمل أن ارتك
ــث الصدامي  ــل متجيد البع فع
الفنانني  ــن  ــة م ــام مجموع أم
ــرح  ــي منتدى املس ــباب ف الش

والتحضير  ــداد  اإلع ــاء  أثن ــي  ف
ــذه االحتفالية  ــتي له اللوجس
ــاً على أحد  ــرر إقامتها قريب املق
ــا  ــرج ومل ــاءً باخمل ــارح احتف املس

اعترض عليه الشباب أصرّ على 
موقفه».  وأضاف البيان، «اجلدير 
ــابعة من  ــادة الس ــر أنَّ امل بالذك
ت على ما  الدستور العراقي نصّ
ــي : (يُحظر كل كيان أو نهج  يأت
ــى العنصرية، أو اإلرهاب، أو  يتبن
الطائفي،  التطهير  أو  التكفير، 
د، أو  ــد، أو ميجِّ ــرِّض، أو ميهِّ أو يح
يروِّج، أو يبرِّر له، وبخاصةٍ البعث 
ــراق، ورموزه،  ــي الع الصدامي ف
ــمىً كان، وال يجوز  وحتت أي مس
ــن التعددية  ــون ذلك ضم أن يك
العراق وينظم  ــية في  السياس

ذلك بقانون)».  

بغداد / البينة الجديدة
ملناسبة ايقادها الشمعة الـ(١٦) 
ــد تلقت (البينة  من عمرها املدي
ــع  ــرة م ــة ورد عط ــدة) باق اجلدي
بطاقة تهنئة جميلة من اللواء 
احلقوقي (صباح حسن الشبلي) 

مدير عام مكافحة املتفجرات ، 
العميد احلقوقي( ميسان  ونقل 
ــاون مدير عام  ــداي) مع صبيح ب
ــرات  ــة املتفج ــة مكافح مديري
ــد مهدي كرمي)  ــب ( محم والنقي
ــي  ــالم ف ــات واالع ــر العالق مدي

املديرية املذكورة حتيات وامنيات 
ــة املتفجرات  مدير عام مكافح
ــرة  ــل رئيس التحرير وألس للزمي
ــم  له ــا  متمني ــدة  اجلري ــر  حتري
ــى  عل ــار  واالزده ــدم  التق دوام 
ــة ملتزمة  ــق صحافة وطني طري

ــن جانبه  ــعب . م ــا الش بقضاي
ــس التحرير  ــل رئي ــكر الزمي ش
(عبد الوهاب جبار) السيد مدير 
املتفجرات على  ــة  عام مكافح
ــاركته  ــة ومش ــه اجلميل مبادرت

عيد تأسيس اجلريدة.

ــاء في املنطقة العربية  ــواها من النس تفردت املرأة العراقية دون س
ــة» أو الزغاريد التي تطلقها عادة  ــى العالم اجمع بـ « الهلهول وحت
ــور التي فيها  ــارات وغيرها من االم ــبات واالنتص في األفراح واملناس
ــبة اعالن وزارة التجارة  ــب شعبي ما وملناس جانب من حتقيق مكس
ــى مخازن  ــكر ال ــي زيت الطعام والس ــر وصول مادت ــس االول خب ام
ــواد الغذائية في بغداد واحملافظات  ــركة العامة لتجارة امل فروع الش
وتأكيدها بانها ستقوم بتجهيز وكالء املواد الغذائية املنتشرين في 
ــى املواطنني ضمن مفردات  ــق العراقية بغية توزيعها عل كل املناط
ــان مدير عام  ــاء بالضبط على لس ــذا ماج ــة وه ــة التمويني البطاق
ــر أما نحن  ــى هنا انتهى اخلب ــم حمود )ال ــركة املهندس ( قاس الش
فنقول ان « الهالهل» قد بدأت تُسمع في األزقة واجملمعات السكنية 
ــاراً بوصول هاتني املادتني الغذائيتني فقط من اصل (٤) مواد  استبش
الغير بعد ان كانت اكثر من (١٠) مفردات ويبدو جلياً ان وزارة التجارة 
ــالل اعطائهم  ــي تخدير الناس من خ ــلوبا جديدا ف ــد ابتكرت اس ق
«بنج» لكن هيهات ان يسكت العراقي على حق مُستلَب وان ماتقوم 
ــن الذي هو بأمس احلاجة  ــه التجارة اليعكس األحترام لهذا املواط ب
ــة بعد ان تعرض راتبه لـ «القطع املبرمج» من قبل  ملفردات التمويني
ــل الرواتب . واتذكر  ــة عدم وجود اموال كافية لتموي احلكومة بذريع
ــر مفرداتها يوماً  ــن البطاقة التموينية التي تتبخ ــا وانا احتدث ع هن

بعد آخر قول شاعر العرب األكبر الراحل (محمد مهدي اجلواهري)..
نامي جياع الشعب نامي                        حرستك آلهة الطعام

ولتطمئن وزارة التجارة بأن اجلياع قد ناموا طويالً وشبعوا من النوم 
بعد ان تأكد لهم بأن وزارة التجارة التقدم لهم سوى الشحيح من 
املواد وكأنها توزعها بـ «الهبة» أو «املنّة» وال بارك اهللا بكل مسعى 
ــدري وزارة التجارة ان  ــيما الفقراء منهم وهل ت ــؤذي الناس وال س ي
ــالم) كان يتجول ليالً  ــر املؤمنني علي بن ابي طالب ( عليه الس أمي
ــتمع الى أنني اجلياع  ــوارع املدينة وازقتها الضيقة كي يس في ش
ويتفقد من بات بال طعام ليوزع عليه الغذاء بنفسه .. وال أدري هل 
ــالمي الزاخر بالعبّر  ــؤولون في وزارة التجارة تأريخنا االس قرأ املس
ــكر وهالهل لوزارة  ــود ألقول : هلهولة للزيت وس ــدروس ؟!.. واع وال
ــعب  ــارّة جداً» واخملجلة حقاً ألننا ش ــارة على اخبارها « الس التج
ــن ظلمتكم وزارة  ــات ولكم اهللا أيها الفقراء الذي ــأكل من الفت الي

التجارة .
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

بغداد / البينة اجلديدة
ــني العراقيني، امس  أعلنت نقابة الفنان
اإلثنني، وفاة الفنان العراقي عودة فاضل، 
ــال. وذكرت  ــرض عض ــراع مع م ــد ص بع

ــى تنعى  ــزن واالس ــغ احل ــة: «ببال النقاب
ــني العراقيني رحيل الفنان  نقابة الفنان
ــل، والذي وافته املنية  الكبير عودة فاض
فجر هذا اليوم، أثر مرض عضال،  سائلني 

املولى عز وجل الرحمة والغفران واخللود 
لروحه الطاهرة والصبر والسلوان لذويه 
ــا هللا وانا  ــه وزمالئه ، ان ــه واصدقائ واهل

اليه راجعون».

ûäΩa@…fl@ aäï@Ü»i@C›ôbœ@ÒÖÏ«D@Êb‰–€a@kÓÃÌ@pÏΩa

@Ú‘Ó‘y@Â‹»m@—çÏÌ@bÓ„aâ
b„ÎâÏÿi@bËnibïg

‚b«@101@ä‡«@Â«@âÏ�»€a@Ñb¢@ 6´@ÒbœÎ

ــاق ومعي مراجعني كثر  ــكرا اقولها من االعم ش
ــؤون  ــم ش ــى العقيد (كاظم عبود) مدير قس ال
ــان الداء واجبه بكل  ــي ميس ــوال املدنية ف االح
ــالت املراجعني  ــية معام ــة واخالص ومتش مهني
مبسؤولية عالية وتعاون رائع وحرصه على تذليل 
الصعاب .. فبارك اهللا به وسدد اهللا خطاه خلدمة 

املواطنني.
اِّـواطن / حسن عذافه بدر البياتي

@äÌÜ‘mÎ@äÿë

سيعقدون اجتماعا موسعا مع نقيب الصحفيني العراقيني 
ولوحوا بالقيام َّـ تظاهرات امام ابواب وزارة التعليم ..


