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ــماعيل حسني)، عن خطة أللغاء احلجز  ــف مدير املرور العام اللواء (طارق اس كش
األلكتروني وجعل الدوام صباحا ومساءا.وقال حسني ان هناك خطة أللغاء احلجز 
ــجيل.واضاف ان  ــائي في مجمعات التس األلكتروني وجعل الدوام صباحي ومس
ذلك جاء من اجل استيعاب الزخم وتقدمي افضل اخلدمات للمواطن. وعلى صعيد 
آخر أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية عادل الركابي، امس االربعاء، عن إطالق 
وجبة جديدة من القروض للعاطلني الشهر املقبل.ونقلت وكالة االنباء الرسمية 
ــجلني في  ــتطلق وجبة جديدة من القروض للمس ــن الركابي قوله إن الوزارة س ع
ــى ٦ االف قرض، مبينا ان قيمة  ــات كعاطلني عن العمل ومبعدل ٥ إل ــدة البيان قاع
ــار الى ان الوزارة لديها قروض أخرى  ــرض تبلغ ٨ ماليني دينار من دون فوائد.واش الق
على برنامج حاضنات األعمال من دون فوائد، الفتا الى ان الراغبني بالتقدمي املباشر 

الى الوزارة يتطلب منهم تقدمي فكرة مشروع ابتكاري وفق الضوابط املوضوعة.
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ــار احلكيم مع  ــون عم ــف عراقي ــث رئيس حتال بح
ــتيڤن هيكي تطوير ، امس  ــفير البريطاني س الس
ــة والثقافية  ــراق االقتصادي ــات الع ــاء، عالق االربع
ــدة ، وتطورات  ــة املتح ــرات مع اململك ــادل اخلب وتب
ــي احمللي والدولي، مشيرا الى ان  ــهد السياس املش
ــك كثيرا من  ــيولة وميتل ــراق يعاني من أزمة س الع
ــات االقتصادية.وقال احلكيم ، ان رؤيته حلل  اإلمكان
ــية في العراق عبر التحالف العابر  األزمة السياس
ــال للمرحلة احلالية  ــات، مؤكدا أنه ميثل ح للمكون
ــى أهمية  ــة، داعيا ال ــر للمرحلة القادم ــال أكب وح
ــا األمن اإلنتخابي  ــاب إلنتخابات يتحقق فيه الذه

ــار الى أهمية  وفرص التنافس وحرية اإلختيار.واش
ــة التي مير بها العراق عن  معاجلة األزمة اإلقتصادي
ــيط القطاعات  ــع مصادر الدخل وتنش طريق تنوي

اإلنتاجية ودعم االستثمار.

                             / محمد الفيصل
ــاعدي أن هيئة  ــد الس ــالء حمي ــال القاضي ع ق
ــوزارات  ال ــع  جلمي ــاً  تعميم ــلت  ارس ــة  النزاه
ــض  ــع بع ــي تخض ــات الت ــات واملؤسس والهيئ
ــف الذمة املالية  عناوينها التنفيذية إلجراء كش
ــمولني حلني.إكمال  ــب املش ــرف روات ــاف ص بإيق
ــة،  وأضاف  ــليمها للهيئ ــوفات وتس تلك الكش
ــاعدي خالل تقدمي (البينة اجلديدة) التهاني  الس

ــة أنّ الهيئة  ــة النزاه ــة هيئ ــنّمه رئاس له لتس
ــاء واألجهزة الرقابية  ماضية بالتعاون مع القض
ــف والتحقيق في ملفات الفساد  اآلخرى للكش
ــاعدي لـ(البينة  ــكاله، وقد شكر الس بتنوّع أش
اجلديدة) ، تواصلها ومتابعتها لنشاطات الهيئة 
ــك الفعاليات مع  ــا الدائم لتغطية تل وحضوره
ــر والعاملني  ــة التحري ــه لرئاس ــي وحتيات أمنيات

جميعا بدوام التوفيق والنجاح.

أكد وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
ــتعداد  ــروف، امس األربعاء، اس الف
موسكو لتلبية طلبات العراق في 
مجال التسليح، مشيراً إلى قرب 
إبرام مذكرات تفاهم مختلفة بني 

ــروف خالل مؤمتر  البلدين.وقال الف
ــع وزير  ــكو، م ــي في موس صحف
ــني،  ــة العراقي فؤاد حس اخلارجي
ــع  م ــات  العالق ــر  بتطوي ــادون  ج
العراق، ومستعدون لتلبية طلبات 
ــليح.الفتا  العراق في مجال التس

في الوقت ذاته إلى وجود مذكرات 
ــك  وش ــى  عل ــة  مختلف ــم  تفاه
ــع العراق. واضاف  االنتهاء منها م
أن بالده تتطلع لزيارة رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي، إلى 

العاصمة الروسية موسكو.
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ــس  ــف، ام ــة نصي ــة عالي ــت النائب أعلن
ــاد  ــن احالة عدة ملفات فس ــاء، ع األربع
ــى  ــة ال ــات حكومي ــص وزارات وهيئ تخ
ــف“ قمنا  ــت نصي ــة .وقال ــة النزاه هيئ
ــى هيئة النزاهة  ــاد ال بإحالة ملفات فس
ــص  ــي تخ ــا، وه ــق فيه ــرة للتحقي املوق
ــل  النق ووزارة  ــة،  والرياض ــباب  الش وزارة 
ــت) ،  ــي املنافيس ــع اآلل ــروع القط (مش
ــت  االنترن ــوص  (بخص ــاالت  االتص ووزارة 
ــركات التي تعاقدت معها الوزارة) ،  والش
ــاد  والهيئة العامة للضرائب (لوجود فس
ــة ١٩ مليار دينار  ــال العام بقيم وهدر بامل
ــركة الواحة  ــبة الضريبية لش في احملاس
الصينية) ”. وفي الشأن األمني أكد عضو 
ــتاني علي ورهان،  االحتاد الوطني الكردس
ــد كبير للقوات  امس األربعاء، وجود حتش
التركية في منطقة حاج عمران مبحافظة 
أربيل.وقال ورهان إن“القوات التركية منذ 
ــركات غريبة وإعادة  ــس تقوم بتح يوم أم
متوضع وتنقالت بني قواعدها العسكرية 
املنتشرة في محافظات إقليم كردستان“.
ــاء  وأضاف أن“القوات التركية تقوم بإنش
ــريط  ــكرية جديدة على الش ثكنات عس
احلدودي مع نصب منظومة مراقبة ورصد 
ــزات جديدة، وجميع  مع وصول قوة وتعزي
ــا مبفردها مبعزل  هذه التحركات تقوم به

عن حكومة اإلقليم أو قوات حرس احلدود 
ــن ليس لها  ــي املنطقة، ولك ــودة ف املوج
تأثير إطالقاً“. وفي التطورات ايضا كشف 
ــار األمن القومي قاسم األعرجي  مستش
ــيق استخباري مع دول اجلوار  ، وجود تنس
ــال األعرجي  ــل اإلرهابيني.وق ــاف متوي إليق
ــادل معلومات  ــيقا وتب ــاك تنس ، ان ”هن
ــمي مع دول  ــكل رس ــتخباراتية بش اس
ــاب وإيقاف  ــف منابع اإلره ــوار لتجفي اجل
ــاك اجتماعات  ــاف، أن ”هن ــه“. وأض متويل
ولقاءات واجتماعات أمنية متعددة ويقوم 
بالتوجيه وإصدار األوامر ملالحقة اجملرمني 
وكشف اخلاليا اإلرهابية“. من جانبه اكد 
ــاع النيابية بدر  ــن والدف ــو جلنة األم عض
ــكام التحالف الدولي بقيادة  الزيادي ، أح
الواليات املتحدة األمريكية قبضته على 
األجواء العراقية.وقال الزيادي ، ان ”هناك 
سيطرة كاملة على اجملال اجلوي العراقي 
ــل الواليات املتحدة“، مضيفا ”اننا  من قب
ــيادة العراقية دون  حتدثنا كثيرا حول الس
ــدت جلنة  ــأن احمللي أب ــدوى“. وفي الش ج
ــس النواب  ــي مجل ــار ف ــات واالعم اخلدم
ــتغرابها من سعي خمس محافظات  اس
ــاء مطارات جديدة اضافة الى اخلمس  لبن
ــة املقبلة، مؤكدةً  ــابقة خالل املرحل الس
انه ال ميكن ان تكون مطاراتنا بهذا العدد 
ــوى ٣٠ طائرة فقط. ــراق ال ميتلك س والع

ــم البخاتي، ان  وقال عضو اللجنة جاس

هناك محافظات وخاصة الصغيرة منها 
توجهت الى بناء مطارات جديدة وعدتها 
ــاريع  منجزا، في وقت حتتاج فيه الى مش
ــة،  والزراع ــة  والصناع ــة  املائي ــوارد  للم
ــارات بـ«الثقافة  ــدد املط ــادة ع واصفا زي
ــي الى  ــار البخات ــة. واش ــر الصحيح غي

ــيطرة عليها موضوع  ــارات والس ان املط
ــلطة االحتادية، وتوزيعها يتم  يخص الس
بني احملافظات االكثر سكاناً، ولهذا وزعت 
ــداد لكونها العاصمة  في حينها بني بغ
ــت مراعاة قربها من  والبصرة ونينوى، ومت
ــن جانب آخر  ــي احملافظات االخرى. وم باق

أعرب رئيس جلنة اخلدمات البرملانية ، وليد 
ــهالني، امس االربعاء ، عن قلقه من  الس
ــاز ميناء الفاو الكبير ، داعيا وزير  تأخر إجن
النقل ناصر بندر الشبلي واجلهات املعنية 
ــرة مع  ــارام العقود مباش ــراع ب الى اإلس
الشركة التي تتوفر فيها اخلصائص.وقال 

ــات النيابية  ــهالني ، إن ”جلنة اخلدم الس
تراقب عن كثب توقيع العقد مع الشركة 
ــتكمال  ــي تتوفر فيها اخلصائص الس الت
امليناء“. وفي الشأن االقتصادي رأى احمللل 
ــة  ــي، ان موازن ــاح الطائ ــي صب السياس
ــهر  ــيتأخر إقرارها الش ــل س ــام املقب الع
ــية بني بغداد  ــبب اخلالفات السياس بس
ــيا  ــى ان صراعا سياس ــا ال ــل، الفت واربي
ــز واالقليم حول  ــوح في األفق بني املرك يل
ــرادات النفطية.وقال  ــبة املوازنة واالي نس
الطائي ، ان ”اإلقليم يدعي ان الكثير من 
ــة املركزية  ــت بذمة احلكوم ــغ مازال املبال
ــرعنة استحواذه  وبالتالي فأنه يقوم بش
ــط املصدر عبر أراضيه“. على واردات النف

ــليم  وأضاف ان ”بغداد تطالب أربيل بتس
ــه  ــت علي ــا نص ــة كم ــواردات النفطي ال
ــم حيث  ــه اإلقلي ــو مايرفض ــة، وه املوازن
سيدخل نفسه في متاهات كبيرة تؤجل 
إقرار موازنة ٢٠٢١ الشهر عدة، ماسيدفع 
ــون االقتراض  ــودة لقان ــة الى الع احلكوم
ــأن السياسي اتهم  مرة أخرى“. وفي الش
ــور البعيجي، امس األربعاء،  النائب منص
ــا تصدر  ــتان بأنه ــة اقليم كردس حكوم
ــبوه لصاحلها  ــر اتفاقات مش نفطها عب
ــد اي اتفاق  ــادرة على عق ــرا وغير ق حص
ــة االحتادية.وقال البعيجي، إن  مع احلكوم
ــتان غير قادرة على  حكومة اقليم كردس
ــة االحتادية  ــع احلكوم ــراء اي اتفاق م اج

خاص بتسليم نفطها الى شركة سومو 
ــا بيعها  ــاق مع تركي ــبب عقدها اتف بس
ــنني وقد استلمت  ــرات الس النفط لعش
االموال منذ عام ٢٠١٤ والنعلم اين ذهبت.
ــتان  ــم كردس ــة اقلي ــاف، أن حكوم وأض
ــابقني بالبرملان  ــب تصريح نواب س وحس
ــاق الذي عقدتة  ــادي اكدوا هذا االتف االحت
ــتلمت  ــع تركيا واس ــة االقليم م حكوم
االموال تاركة شعبها الكردي يعاني ازمة 
ــبب  ــاع بالرواتب وهي الس ــة وانقط مالي
بذلك والعالقة للحكومة االحتادية بهذه 
ــني النائب  ــر ب ــد آخ ــى صعي ــة. وعل االزم
ــراق  الع ان  ــان،  خش ــم  باس ــتقل  املس
ــتورية يتخذها  باجراءات وقرارات غير دس
ــى املرحلة  ــور ال ــل العب ــن اج ــان م البرمل
ــات  االنتخاب ــراء  باج ــة  املتمثل ــة  املقبل
ــون  ــريع قان ــى ان تش ــا ال ــرة، الفت املبك
ــوع معقد جدا. ــة موض ــة االحتادي احملكم
ــان ، ان ”تشريع قانون احملكمة  وقال خش
ــدة جدا، حيث لم  ــألة معق االحتادية مس
ــنة من  ــان على مدى ١٥ س يتمكن البرمل
ــبب عدم وجود  ــريع هذا القانون بس تش
ــادة ٩٢  ــأنه“.وأضاف ان ”امل ــق بش أي تواف
من الدستور فيها الكثير من اإلشكاالت 
حول فقهاء الشريعة والتي تعد مسألة 
ــض األطراف إضافة  معقدة وترفضها بع
للمخاوف من احداث انقسامات طائفية 

بوجود هؤالء اخلبراء“.
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كتب اِّـحرر السياسي
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ــرة  ــب والصاي ــب عجي ــف غري ــي موق ف
ــي لرئيس  م الوكيل القانون ــدّ ــرة ق والداي
 ٢٠٢٠/١١/٢٤ ــخ  وبتاري ــوزراء  ال ــس  مجل
ــى قرار  ــتئنافية عل ــة اس ــاً بالئح طعن
ــداءة القاضي بابطال جتديد  محكمة الب
ــود تراخيص الهاتف النقال ومتديدها  عق
ــة الكرخ  ــتئناف محكم ــام هيئة اس ام
ــة . وتعليقاً على ذلك قال النائب  االحتادي
ــياع السوداني الذي قاد فريقا  محمد ش
ــعب  من النواب الجل انتزاع حقوق الش
ــف النقال  ــركات الهات ــن ش ــي م العراق
ــعاه حيث انتصر  ــل جنح في مس وبالفع
ــعب العراقي : ( ان  القضاء العراقي للش
السياق القانوني البد من وجود استئناف 
ــا يفترض  ــة وغيره ــرار وضج ــن كق ولك
ــارين  ــن مستش ــه البد م ــل وان اال حتص

ــأن خطوة  ــوزراء ب ــس ال ــون لرئي يوضح
ــرر لهذا  ــة وانه المب ــذه غير صحيح كه
ــن بات يروّج اكاذيب  االصرار وألن هناك م
بدعوى احلصول على خدمة الـ ( فور جي) 
ــاالت اكد انه  ــبة فان وزير االتص وباملناس

ــتعد لتقدمي الـ (فور جي ) فورا مبجرد  مس
ــاالت  ــالم واالتص ــة االع ــلمه هيئ ان تس
ــتة  ــرددات أي مبعنى آخر انه خالل س الت
ــيكون العراق متمتعا بخدمة  ــهر س اش
ــي ) . وكان احملامي ( محمد  ــور ج (٤G ) ف

ــو اآلخر ان  ــاعدي قد علّق ه ــد الس مجي
ــرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي  اص
ــي قضية ابطال  ــه الطرف األول ف بوصف

رخصة شركات الهاتف النقال.

التتمة ص «٣»
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بغداد /

وزير التعليم يوافق على شمول الطلبة من مواليد (١٩٩٥) فما دون بالتقدمي الى القبول املركزي.
إدراج قطار بغداد املعلق ضمن املوازنة االستثمارية لعام ٢٠٢١ و محافظ بغداد يعلن عن ١٠ االف وحدة سكنية في اللطيفية

الوظيفة تباع بـ (١٠٠ الف دوالر) .. وزير املالية يكشف «اخللل احلقيقي» بعدم وصول (٩٠٪) من واردات املنافذ للخزينة.
ــمية الى بغداد تتعلق بـ «حقوق  ــتان تقرر ارسال رسالة رس ــأن رواتب كانون الثاني و حكومة كردس ــكلة» بش نائب يحذر من «مش

مشروعة».
ــتأنف الرحالت اجلوية مع العراق ليومني في االسبوع .. وحاالت الشفاء تفوق االصابات بفارق ضئيل في  ــروط محددة .. ايران تس بش

املوقف الوبائي العراقي. 

بغداد /

بغداد /

بغداد /
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2محليات

بغداد/ البينة اجلديدة
ــور عالء  ــارة الدكت ــر التج زار وزي
ــة  العام ــركة  الش ــوري،  اجلب
ــى  والتق ــة  املركزي ــواق  لالس
ــة  املعني ــام  واالقس ــا  ادارته
ــركة وخططها  لبحث اداء الش
ــا  به ــال  واالنتق االداء  ــر  لتطوي
ــتوى افضل.وأكد الوزير  الى مس
ــاء، ان»زيارته  اجلبوري خالل اللق
ــركة تأتي في اطار برنامج  للش
ــكل  ــه االطالع بش ــدف من اله
ــات العمل  ــى الي ــي عل تفصيل
ومتابعة الشكاوى التي عرضها 
ــني من خالل  ــني واملوظف املواطن
ــوم اخملصص  ــي الي ــالت ف املقاب
ــكاواهم  ش ــى  ال ــتماع  لالس
ــاكلهم على  ويأتي ملعاجلة مش
ــا  ــالع عليه واالط ــواء  ــد س ح
ــجاما  ــي، انس ــكل تفصيل بش
ــؤول في متابعة  مع مهمة املس
ــا  ومعاجلته ــاس  الن ــاكل  مش
القانونية».واضاف:  االطر  ضمن 
ــام  «التقينا خالل الزيارة  االقس
ــن معاجلة  ــؤولة ع املعنية املس
والبحث عن  املواطنني  مشاكل 
ــا مع  ــك بحثن ــم، كذل قضاياه
واملعاونني  ــركة  الش ــام  ع مدير 
ــام املعنية سبل تطوير  واالقس
ــركة واالرتقاء مبستوى  اداء الش

االجناز ملا متتلكه هذه على اسم 
ــه كل العراقيني». عريق يحترم

واشار الى، ان»العمل املستقبلي 
ــب  يتطل ــد  اجلدي ــاره  اط ــي  ف
ــرة لالرتقاء من خالل  جهود كبي
ــوم  تق ــدة  جدي ــتراتيجيات  اس
ــن اليات جديدة  ــى البحث ع عل
تنمي قدرات املوظفني ومتنحهم 
ــاركة بالقرار  ــي املش ــة ف فرص
ــات  واملهم ــات  باالولوي ــدء  والب
ــح  ــق اداء يتي ــى حتقي ــوال ال وص
ــركة احملافظة على  ــذه الش له
اسمها العريق اوال وثانيا القيام 
ــتثمارية  ــاريع اس باعمال ومش

ــواء من خالل الشراكة او من  س
خالل استثمارات متنح للقطاع 
اخلاص في العراق».اجلبوري بحث 
ايضا مع ادارة الشركة بحضور 
املدراء العامني للرقابة التجارية 
ــة،  القانوني ــرة  والدائ ــة  واملالي
القضايا املتعلقة واالشكاليات 
ــركة  الش ــذه  ه ــه  تواج ــي  الت
ــات  ملف ــم  حس ــبيل  س ــي  ف
ــم ايضا  ــة وادارية وحس قانوني
ــتثمارات،  باالس تتعلق  ــا  قضاي
ــا بالبدء  ــر بعضه ــة تاخ نتيج
ــاريع  املش وانطالق  في مهامها 
ــع  ــتغالل جمي ــل اس ــا يكف مب

املوجودة في الشركة  العقارات 
والتي تقع ضمن مناطق مهمة 
ــب ادارة  ــي البالد.اجلبوري طال ف
ــم  بـ»حس ــا،  ايض ــركة  الش
ــات قانونية وملفات تتعلق  ملف
ــة في اخملازن  ــود مواد غذائي بوج
ــا باتباع  ــب االنتهاء منه تتطل
ــراءات القانونية، فضال عن  االج
حسم املطالبات جلهات تتعلق 
ــا  ابرمته ــابقة  س ــدات  بتعاق
ــات بالقطاع  ــركة مع جه الش
ــوري،  اجلب ــدد  اخلاص».وش
املهرجات  ــة  اقام ــة  على»اهمي
على مستوى بغداد واحملافظات 
ــواد املوجودة في  ــة عرض امل بغي
ــركة  ــيق مع الش اخملازن بالتنس
ــائية  االنش ــواد  للم ــة  العام
ــة، فضال عن  املركزي ــواق  واالس
امكانية استغالل معرض بغداد 
الدولي القامة االنشطة اخملتلفة 
مبا يساعد املواطن للوصول الى 
ــركات  ــواد املتاحة لهذه الش امل
والتي تكون غالبا باقل االسعار 
ــن  ــف ع ــة تختل ــودة عالي وبج
ــة  ــواق احمللي ــي االس ــود ف املوج
نتيجة مرورها باجهزة الفحص 
ــيطرة  للس ــة  التابع ــري  اخملتب
ــون مطابقة  ــة والتي تك النوعي

ومالئمة للبيئة العراقية».

بغداد / البينة الجديدة 

ــركة  النقل/الش وزارة  ــذت  نف
العامة للنقل البري، نقل (٢٥٨٥) 
ــماد الداب وبواقع  طن من مادة س
ــرة  ــة خالل االيام العش (٦٠) نقل
الزراعة/ وزارة  ــح  ــة، لصال املاضي
ــزات  للتجهي ــة  العام ــركة  الش
الزراعية ضمن العقد املبرم معها. 
ــركة السيد  و قال مدير عام الش

ــحماني : ياتي  مرتضى كرمي الش
ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل 
ــبلي  ــني الش الكابنت ناصر حس
باهمية تفعيل التعاون مع وزارات 
ــات الدولة وتنفيذ بنود  ومؤسس
ــا لتعظيم  ــود املبرمة معه العق
  . ــكيالتها  وتش ــوزارة  ال واردات 
ــحماني : التزاماً منا  وأضاف الش
بتتفيذ جميع العقود املبرمة مع 
ــركة املذكورة وتقدمي افضل  الش

ــهم في تأمني  اخلدمات التي تس
حاجة البلد من احملاصيل الزراعية، 
ــري نقل  ــطول النقل الب اجنز اس
ــماد الداب  (٥١٫٢٧٠) كيس من س
لصالح وزارة الزراعة ضمن محور 
ــتعداداً  (نينوى- صالح الدين) اس
ملوسم االستزراع الشتوي وصوالً 
ــاء الذاتي من  ــق االكتف الى حتقي
ــي يحتاجها  الت الغذائية  ــواد  امل

املواطن العراقي.
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صالح الدين / البينة الجديدة
ــل  ــرة العم ــام دائ ــر ع ــد مدي تفق
ــي رائد جبار باهض  والتدريب املهن
ــم عمل  ــاء قس ــس االول الثالث ام
ــعبة  ــادي - ش ــن االحت ــالح الدي ص
ــز التدريب  ــل وتكريت ومرك الدجي
ــة ويطلع على  ــي في احملافظ املهن

ــوص  بخص ــة  املتبع ــياقات  الس
ــروض مؤخرا   ــتمارة الق ــالق اس اط
ــل  العم ــير  س ــى  عل ــالع  ولالط
ــذة من  ــراءات املتخ ــة االج وطبيع
ــم بحق املقترضني املتلكئني  قبله
ــاط بعد  ــديد مبلغ االقس من تس
ــاً من قبل الدائرة  تقاضيهم قروض

. ووجه املدير العام باتباع القوانني 
التي من شأنها استرداد املال العام 
مشيرا الى انه في حال عدم تعاون 
ــيتم  ــالء مع الدائرة س ــر الكف دوائ
ــي احملاكم  ــاوى قضائية ف ــع دع رف
ــترداد تلك الديون .هذا واطلع  الس
باهض على االبنية التابعة للدائرة 

ــة ومتطلبات النهوض  في احملافظ
بعملها ووجه باجراء حملة لترميم 
بناية قسم الدجيل وتكليف احد 
مهندسي القسم الجراء  معاينة 
ــة لتحديد اهم  ــرعة املمكن بالس
ــدء  للب ــات  واملتطلب ــات  االحتياج

بعملية الترميم .

واسط / البينة الجديدة 

ــن  م ــر  مباش ــراف  واش ــه  بتوجي
ــع كهرباء  ــرع توزي ــر ف ــل  مدي قب
ــع  ــي كاط عل ــدس  املهن ــط  واس
جاسم،تواصل املالكات الهندسية 
ــادة املغذيات  ــال اع ــة اعم والفني
ــد  بع ــة  ــورة طبيعي بص ــل  للعم
ــة واألمطار  ــا بالرياح العالي تأثره
الغزيرة. وقد أجنزت صيانة كهرباء 
ــالح عارض  اص ــة  العزيزي ــاع  قط

ــطينية،  على مغذي الثورة الفلس
ــال  أعط ــالح  إص ــى  إل ــة  باإلضاف
ــة  ــي منطق ــوالت ف ــة مح خلمس
والشارع  وبرنيج واخلماس  اخلوالد 
ــت معاجلة  ــد والزوية.كما مت اجلدي
ــة صدور  ــالك في منطق قطع أس
ــمي وقطع آخر في منطقة  الهاش
ــالكات صيانة  ــظيف،واجنزت م ش
كهرباء ناحية الشحيمية أعمال 
معاجلة عارض على مغذي محطة 
ــرب، باالضافة  ــاه الش تصفية مي

ــالك مقطوعة  ــى اعادة ربط اس ال
ــب ٣  ــع نص ــر، م ــة النص ــي قري ف
ــالم لتحويل  أعمدة في قرية  الس
ــذي للقرية، كما  ــار اخلط املغ مس
ــة على ١٠  ــوارض فني ــالح ع مت اص
ــي مناطق متفرقة من  محوالت  ف
الناحية.من جانبها اجنزت مالكات 
ــة اعمال صيانة ٦  كهرباء املوفقي
ــذي املدينة  ــدة انارة  على مغ اعم
رقم ١ ورقم ٢ باإلضافة الى اصالح 
ــي على محولة في قرية  عارض فن

النضال على مغذي رقم ٢، كذلك 
ــبكة  اصالح عوارض فنية على ش
مغذي  االسواق رقم ١، على صعيد 
ــالكات كهرباء  م ــزت  اجن ــل  متص
ــالك مقطوعة  ــالح اس ــي اص احل
ــتبدال  على مغذي احلرية، مع  إس
ــع دورة حملولة في منطقة حي  قاط
ــة عارض  ــري، كذلك معاجل العص
فني حملولة في منطقة الراشدية، 
ــل قابلو مبروم   باالضافة الى تبدي

معطوب في منطقة حي احلرية.
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كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
ــة  ــة وبرعاي ــت وزارة الزراع أقام
ــيد الوزير املهندس محمد  الس
ــالل دائرة  ــرمي اخلفاجي ومن خ ك
ــة العمل  ــة املزروعات ورش وقاي
ــي  ــل ف ــر النح ــة بتطوي اخلاص
ــاون مع اجلامعات  العراق، بالتع
 (٢٦  -  ٢٥  ) ــرة  للفت ــة  العراقي
ــالء  كرب ــي  ف ــي  احلال ــهر  للش
ــن  ــدد م ــور ع ــة ، بحض املقدس
ــني  ــات والباحث ــاتذة اجلامع أس
ــة  ــني. وافتتحت الورش واخملتص
ــة ترحما  ــورة الفاحت ــراءة س بق
ــراق  الع ــهداء  ش أرواح  ــى  عل
ــام دائرة  ــيد مدير ع وكلمة الس
وقاية املزروعات التي أشار فيها 
ــم وزارة الزراعة  ــرص ودع إلى ح
لقطاع النحل واالهتمام العالي 
ــة من  ــات العلمي ــد الورش بعق
أجل تنمية وتطوير تربية النحل 
ــل فضالً عن  وزيادة إنتاج العس

ــوث التي  ــج والبح ــع البرام وض
ــذا القطاع  ــب في خدمة ه تص
ــم  ــى مدير قس ــا ألق املهم.كم
النحل في دائرة وقاية املزروعات 
ــا أهمية  ــه التي أكد فيه كلمت
العسل كمادة غذائية وعالجية 
ــالً  فض ــراض،  لالم ــن  م ــدد  لع
ــجار  ــي تلقيح األش ــن دوره ف ع
والنباتات وضرورة إجراء البحوث 
ــل  النح ــة  خلدم ــات  والدراس

العسل.  إنتاج  لزيادة  والنحالني 
ــي اجلامعات  ــح ممثل ــا أوض فيم
العراقية مبدى التعاون ما بني وزارة 
ــا اخملتصة وبني  ــة ودوائره الزراع
املؤسسات العلمية واجلامعات 
ــل البحثي إلجراء  خالل التواص
ــة وتطبيقها  ــارب العلمي التج
ميدانياً لزيادة معلومات وخبرات 
العاملني في هذا القطاع.الفتة 
ــة تضمنت  إلقاء  ــى أن الورش إل

ــني  ــة للباحث ــرات علمي محاض
ــني لقطاع النحل منها  واخملتص
ــراض واالفات  ــرة عن األم محاض
التي تصيب النحل ويعاني منها 
ــتخدام  ــة اس ــني وكيفي النحال
التي توصل  ــبة  املناس املبيدات 
ــارب علمية  ــا الباحثني وجت إليه
ــاج  إنت ــادة  زي ــة  بغي ــة  محلي
العسل والتوسع مبشاريع تربية 
ــراء التجارب  ــل. كما مت إج النح
العملية واخملتبرية التي تسهم 
في رفع  قدرات العاملني وتنمية 
وتطوير قطاع النحل. مبينة أن 
الورشة تضمنت توزيع شهادات 
املشاركة للمتميزين من أساتذة 
ــات والباحثني والعاملني  اجلامع
في قطاع النحل الذين ساهموا  
ــة النحل من خالل  بتطوير تربي
ــم العلمية  ــم وبحوثه جهوده
والعملية للحفاظ على سالمة 

النحل.
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بغداد / البينة الجديدة
اعلنت مستشفى اليرموك التعليمي والتابعة لصحة بغداد 
الكرخ عن استمرارها باجراء الفحوصات واملسحات للمرضى 
ــم الطوارئ  ــي قس ــا ف ــروس كورون ــم بفي ــتبه باصابته املش
ــاعة الخذ  ــة كورونا على مدار ٢٤ س ــتقبال مرضى جائح واس
 COVIDــروس  ١٩ ــات للمصابني بفي ــدمي اخلدم ــحات و تق املس
ــفى اخصائي جراحة  ــم الطوارئ في املستش ــني مدير قس و ب
احلاالت احلرجة الدكتور (عثمان ياسني علي) ان  قسم الطوارئ 
ــتقرة جراء  ــحات ومتابعة احلاالت الغير مس ــوم باخذ املس يق
ــاعة وقامت املستشفى  مضاعفات الفيروس على مدار ٢٤ س
بتخصيص وحدة لفحص املصابني وجتهيزها باملعدات الالزمة 
ــة  ــة والصحي ــالكات الطبي ــا بامل ــات ورفده ــراء الفحوص الج

والتمريضية واخملتبرية املتخصصة .

البينة الجديدة / علي شريف
ــني بضرورة  ــل الفالح ــة محافظة باب ــة زراع ــت مديري دع
ــاء  ــليم البذور.ج ــذ تس ــن مناف ــة م ــذور احلنط ــتالم ب اس
ــالح مهدي  ــة املهندس ص ــد مديرالزراع ــالل تفق ــك خ ذل
ــالع ومتابعة عمل  ــرات لالط ــة الف ــعمي منفذ جن اجلش
ــركة مابني  ــذور في ش ــؤول الب ــليم البذوربحضورمس تس
ــعمي ايضا على مجريات  ــن. واطلع املهندس اجلش النهري
ــدى صالحيتها  ــذور ونقاوتها املمتازة وم ــليم الب عمل تس
ــتالمها ملا لها  وكفاءتها داعيا كافة الفالحني بضرورة اس
من أهمية كبيرة في دعم القطاع الزراعي. وجتدراالشارة ان 
ــعر مدعوم بنسبة ٧٠٪ للنهوض بالزراعة  البذور تكون بس
ــي للوصول الى  ــور القطاع الزراع ــد ودفع عجلة تط بالبل

عتبة االكتفاء الذاتي .

بغداد / البينة الجديدة 
ذكرت وزيرة الهجرة واملهجرين 
ــق جابرو  ــان فائ ــيدة  ايف الس
ــة  ــة نازح ــة ١٠٠ عائل ان قراب
ــكناها   تعود يوميا ملناطق س
ــالل  ــك خ ــاء ذل ــة ،ج االصلي
ــتقبالها  مستشار االمن  اس
ــم  قاس ــيد   الس ــي  القوم
ــل رئيس جهاز  االعرجي ووكي
االمن الوطني  فالح العيساوي 
ــى  ــاء  مببن ــس االول الثالث ام
ــداد ، وتابعت   ــي بغ ــوزارة ف ال
ــاع ان «  ــالل االجتم جابرو خ
الوزارة ماضية في استكمال 
ــات حتى  ــتة مخيم ــق س غل
ــي ، مبينة  ــة العام احلال نهاي
ــال كبير على  ــاك اقب ان « هن
ــل  العوائ ــل  قب ــن  م ــودة  الع
ــودة  ملناطق  ــة الى الع النازح
ــداء  واب ــة  االصلي ــكناهم  س
املرونة من قبلهم ، وان الوزارة  
اغلقت ١٥ مخيم خالل شهر 
واحد فقط في فترة قياسية 
ــذا  ــابقا ،  وه ــدث س ــم حت ل
ــاون الكبير  ــراء التع ــود ج يع
ــارية  مستش مع  ــل  والتواص
االمن القومي والقوات االمنية 
ــرعة  ــا س ــذل بدوره ــي تب الت
ــر  اجراء التدقيق االمني لالس
ــود ملوطنها  ــة التي تع النازح

ــى ان «  ــة عل ــي ، منوه االصل
ــان  النهاء ملف  الوقت قد ح
ــتة  ــتمر لس الذي اس النزوح 
ــرة طويلة جدا  اعوام وهي فت
ــاء  تلك  ــة البق ــر مقبول وغي
ــي داخل   ــل العيش  ف العوائ
ــة انتهاك  ــات النه مبثاب اخمليم
ــه كان اجراء   ــة غير ان للكرام
اضطراري واني في وقتها  وان 
ــوزارة عازمة على انهاء هذا  ال
ــل كجزء  يدخ ــه  ــف كون املل
ــاس في تطبيق البرنامج  اس
ان  ــى  ال ــيرة  ،مش ــي  احلكوم
ــيق عال املستوى  هناك تنس
مع املنظمات الدولية وخاصة 
ــل ترميم منازل  ( iom) من اج
بعض العوائل النازحة ودفع 
بدالت ايجار لهم حلني تهيئة 
ــاد  ــم . من جانبه اش منازله
ــي  القوم ــن  االم ــار  مستش
ــي  االعرج ــم  قاس ــيد  الس
ــدور وزارة الهجرة واملتابعة  ب
ــيدة  الس ــدن  ل ــن  م ــة  االني
ــان فائق  ــرة ايف ــرة الهج وزي
ــم باحلرص   جابرو والذي اتس
التواصل مع  ــديد على  الش
ــتكمال  اجلهات االمنية الس
ــر  لالس ــراءات  االج ــع  جمي
ــم ملناطق  ــة واعادته النازح

سكناهم  االصلية.
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نينوى / البينة الجديدة

ــة  العام ــركة  الش ــزت  أجنـ
للفحص والتأهيل الهندسي 
إحدى شركات وزارة الصناعة 
ــم  ــالل قس ــن خ ــادن وم واملع
اخملتبرات والتفتيش الهندسي 
ــع  باملقاط ــة  اخلاص ــال  االعم
ــوس  للق ــة  املكون ــة  احلديدي
ــل  املوص ــر  جلس ــادس  الس
ــب العقد املوقع  الثالث وحس
ــور للمقاوالت  ــركة اش مع ش
اإلنشائيـة .وأوضـح مدير عام 
ــيـف  ــركة املهندس : س الش
ــي  ــد : ف ــي أحمـ ــن علـ الديـ
اإلعالمي  ــب  للمكت ــح  تصري
ــد مت إجراء  ــوزارة بأنه ق ــي ال ف
ــى  ــة عل ــات اخملتبري الفحوص
ــتخدمة  ــادن املس ــة املع كاف
والداخلة في تصنيع املقاطع 
ــا  ومطابقته ــة  احلديدي
املعتمدة  الفنية  للمواصفات 
ــروع وفحص واختبار  في املش
وصالت اللحام جلميع االجزاء 
ــب املواصفة (  احلديدية وحس

ــك  وكذل  (  Ashto/AWS D١٫٥
 ) ــت  التثبي ــب  لوال ــار  إختب
ــي ) مختبرياً وموقعياً  البراغـ
ــزمي  التع ــص  ــالل فح ــن خ م
ــدد  ــغ ع ــث يبل ــوب حي املطل
 ) ــوس  للق ــة  املثقب ــب  اللوال
ــب باإلضافة الى  ١٦٠٠٠ ) لول
ــص الطالء  ــذ أعمال فح تنفي
ــدار  وإص ــاً  وموقعي ــا  مختبري
ــص النهائية  ــهادات الفح ش
ــاً بأن  ــزاء ، مبين ــة األج لكاف
ــي يبلغ (  ــوس الكل ــول الق ط
٨٥,٥ ) متر وإرتفاعه عن األرض 
ــر وبوزن كلي أكثر من  ( ٢٠ ) مت
ــم  (١٠٠٠ ) طن ، مؤكداً ان قس
اخملتبرات والتفتيش الهندسي 
ــزة  األجه ــدث  بأح ــز  مجه
ــك كادر مدرب  ــدات وميتل واملع
الفحوصات  ــراء  إلج ــل  ومؤه
ــات  بدقة عالية وفقاً للقياس
وكادر  ــة  العاملي ــات  واملواصف
ــتوى  للمس ــول  ومخ ــدرب  م
ــن اجلمعية  ــي والثالث م الثان
ــات  للفحوص ــة  االمريكي

الالاتالفيـة .

بغداد / البينة الجديدة
ــماعيل مؤخرا  ــان عبداجلبار اس ــتقبل وزير النفط  احس  اس
ــوزوكي كوتارو)  ، وجرى خالل  ــفير الياباني  في بغداد  (س الس
اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين في قطاع 
ــيد الوزير على اهمية تعزيز العالقات  النفط والغاز.واكد الس
ــيما في  ــة بني البلدين وتطويرها في كافة اجملاالت الس الثنائي
ــيرا الى  ــاع النفط والغاز في البالد . مش ــاريع تطوير قط مش
ــركة مصافي  ــة عقد (FCC) الذي مت ابرامه مؤخرا بني ش اهمي
اجلنوب واحدى الشركات اليابانية ، معبرا عن امله في توسيع 
ــركات اليابانية في العراق .من جانبه عبر  مساحة عمل الش
السفير الياباني عن رغبة بالده في تعزيز التعاون املشترك مع 
ــات النفط والغاز  ــيما في قطاع العراق في كافة اجملاالت الس

والطاقة.
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ــب مكافحة  ــوزراء، مكت ــا مجلس ال دع
ــاب بأخذ  ــل اإلره ــوال ومتوي ــل االم غس
ــل  غس ــة  ملكافح ــة  الالزم ــراءات  اإلج
ــوال ومتويل اإلرهاب.وذكر بيان للبنك  األم
املركزي العراقي، ، أن مجلس الوزراء اعلن 

في جلسته املنعقدة بتاريخ ٢٤ تشرين 
ــنوي  ــي ٢٠٢٠ عن إقرار التقرير الس الثان
ــل االموال  ــث جمللس مكافحة غس الثال
ــور (رئيس اجمللس  ــل اإلرهاب بحض ومتوي
ــي). ــزي العراق ــك املرك ــظ البن - محاف

ــوزراء دعا  ــان، أن مجلس ال ــاف البي وأض
ــل  ــتمرار مكتب مكافحة غس ــى اس إل
ــاب بأخذ اإلجراءات  االموال ومتويل اإلره
ــل األموال ومتويل  الالزمة ملكافحة غس
ــيق مع اجلهات الرقابية. اإلرهاب بالتنس

وشكل مجلس مكافحة غسل األموال 
ــون رقم ٣٩  ــاب مبوجب قان ــل اإلره ومتوي
ــه محافظ  ــذي يترأس ــنة ٢٠١٥ وال لس
البنك املركزي وعضوية عدد من الوزارات 

واجلهات غير مرتبطة بوزارة.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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ــالة إلى رئيس  ــيخ دلير، امس األربعاء، رس ــت النائبة ريزان الش وجه
ــري،  ــأن ازدياد حاالت العنف األس احلكومة مصطفى الكاظمي بش
فيما طالبت مجلس النواب بتشريع القانون مناهضة العنف حلماية 
ــرة العراقية.وقالت الشيخ دلير، تنطلق في اخلامس والعشرين  األس
ــرين االول من كل عام، حملة الـ١٦ يوماً ملناهضة العنف ضد  من تش
ــون األول.وأضافت، أن هذا  ــر من كان ــتمر حتى العاش املراة، حيث تس
ــابقة بسبب احلظر الذي فرضته  العام يختلف عن كل األعوام الس
ــاء املواطنني  ــبب احلظر وبق ــة من كورونا، حيث تس ــراءات الوقاي إج
ــيخ دلير، أن  ــري.وتابعت الش نف األس في منازلهم بازدياد حاالت العُ
ــري  ــاءات وزارة الداخلية أظهرت حصول ٥ االف حالة عنف أس إحص
ــاء منه أكثر من  في النصف االول من هذا العام، وكانت حصة النس
ــى الوفاة.وطالبت، رئيس  ــاً، أدت بعضها إل ــة تقريب ٣ االف و٦٠٠ حال
مجلس النواب محمد احللبوسي بـاالسراع بتشريع قانون مناهضة 
ــيرةً إلى وجود كتل سياسية تعمل على  العنف حلماية االسرة،مش
ــور بداعي مخالفته بعض  ــة القانون واملماطلة في اظهاره للن عرقل
ــماوية نصت  ــأن األديان الس ــع يعلم ب ــة، واجلمي ــات الديني التعليم
ــاواة بينها وبني الرجال  ــاء واملس في كتبها على حفظ حقوق النس
والتوصية بهن خيراً.ووجهت الشيخ دلير، رسالة الى رئيس احلكومة 
ــا املرأة،وزيادة  ــام جديا بقضاي ــي بـضرورة االهتم مصطفى الكاظم
ــتقلة واالدارات العامة  ــات املس ــب متثيلهن في الوزارات والهيئ نس
ــي بدأت تقل يوماً بعد يوم منذ ٢٠٠٣ وحلد االن، الى ان انتهى االمر  الت
ــاء  ــؤون املرأة والتي تعد املمثل الوحيد للنس بالغاء  وزارة الدولة لش
على املستوى احمللي والدولي وحتويلها الى دائرة تابعة لالمانة العامة 
جمللس الوزراء، مستغربةً ترؤسه للهيئة العليا للمرأة بدال من تعيني 
ــوية والتي تكون على معرفة ودراية تامة  ــخصيات النس احدى الش

مبشاكل النساء في البلد.

 

ــن  حس ــة  الصح ــر  وزي ــن  أعل

ــاء، صدور  ــي، امس األربع التميم

ــتيراد لقاح كورونا  املوافقات الس

ــن منظمة الصحة  حال إقراره م

العاملية، فيما أشار إلى أن اللجنة 

ــع نقابة  ــكلة م ــتركة املش املش

ــي مراحل  ــتمرة ف الصيادلة مس

ــددة لألدوية. ــعيرة مح وضع تس

وقال التميمي ، إن اللجنة العليا 

للصحة والسالمة الوطنية أقرت 

التخصيص املالي الستيراد لقاح 

ــعره املقرر حال  كورونا حسب س

اعتماده من قبل الصحة العاملية 

ــرة لدى وزارة املالية. واملبالغ متوف

ــدد  ــادة بع ــك زي ــاف، أن هنال وأض

ــبب  ــاً بس ــة يومي ــاالت اإلصاب ح

ــدم  ــني وع ــض املواطن ــاون بع ته

الصحية،  ــات  بالتعليم ــزام  االلت

ــا  لديه ــوزارة  ال أن  ــى  إل ــيرا  مش

ــكل يومي  ــات وتراقب بش معطي

ــم وكذلك من خالل  مع دول العال

املوقف  ــة  ــراء ملناقش ــة اخلب جلن

ــع  الوض أن  ــى  إل ــار  الوبائي.وأش

ــيطرة والوزارة  الصحي حتت الس

ــرة ومادة  ــتطاعت توفير األس اس

األوكسجني عالوة على العالجات، 

ــي عدد  ــود زيادة ف ــى وج ــا إل الفت

الفحوصات مع انخفاض درجات 

ــة إلى التعاون  احلرارة.وأكد احلاج

ــات  واجله ــني  املواطن ــل  قب ــن  م

ــات  بالتعليم ــزام  بااللت ــة  املعني

ــة على املنجزات  من أجل احملافظ

املتحققة، الفتا إلى أن العراق من 

ــباقة وبإشادة كل دول  الدول الس

العالم ومنظمة الصحة العاملية 

ــا وزارة  ــراءات التي اتخذته باإلج

ــي، عن  ــف التميم الصحة.وكش

ــرض  بف ــة  الصح وزارة  ــق  تطبي

ــاب احملالت  ــى أصح ــة عل الغرام

ــر امللتزمة  ــواق غي واملوالت واألس

أن  ــح  الوقائية.وأوض ــراءات  باإلج

ــة  الصحي ــات  املؤسس ــع  جمي

ــدمي اخلدمات وإجراء  عادت إلى تق

ــتقدام  ــات للمرضى واس العملي

الفرق األجنبية التي أجرت مئات 

ــراق، معلنا  ــات داخل الع العملي

ــرير  ــر أكثر من ٤٠٠٠ س ــن توفي ع

ــر من ٦٠ مركزا عالوة على أن  وأكث

ــت اإلجناز. ــزا حت ٣٣ مرك

ــلت ٦٠  وبني أن وزارة الصحة أرس

ــراق وتبحث مع  ــارج الع حالة خ

ــبانيا وإيطاليا  دول متقدمة كإس

ــال  إرس ــرض  لغ ــة  عربي ــرى  وأخ

ــب حاالتهم  ــى الذين تتطل املرض

ــي اخلارج.من  ــل اجلراحي ف التدخ

ــار التميمي إلى أن  جانب أخر أش

ــتركة املشكلة مع  اللجنة املش

ــتمرة في  ــة مس ــة الصيادل نقاب

ــعيرة لألدوية  ــع تس ــل وض مراح

ووضع اللواصق اخلاصة.

ــت العقود  ــرار ٣١٥ اخلاص بتثبي ــاء، ان ق ــداد، امس األربع ــة بغ ــدت محافظ أك
ــرار املوازنة العامة للدولة لعام  ــراء اليوميني الميكن تنفيذه الى ما بعد اق واالج
ــي ، ان ”احملافظة وفي  ــر القريش ــال مدير بلديات محافظة بغداد ياس ٢٠٢١.وق
ــنة ٢٠١٩ املتضمن  ــم ٣١٥ لس ــس الوزراء رق ــا لتنفيذ قرار مجل ــار جهوده اط
ــت موظفي العقود واالجراء اليوميني، وجهت كتابا الى وزارة املالية لغرض  تثبي
ــة للقيام بذلك“.وأضاف أن ”وزارة املالية  تخصيص درجات وظيفية ومبالغ الزم
ــة للدولة لعام  ــذه اال بعد اقرار املوازنة العام ــذا القرار الميكن تنفي ــدت ان ه اك
٢٠٢١�، مشيرا الى ان ”احملافظة اولت هذا امللف اهمية بالغة الستحصال هذه 
ــاريع  ــتفادة من خبرتهم في ادارة املش ــريحة على حقوقهم الالزمة واالس الش

اخملتلفة“.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ــألمم املتحدة في  ــام ل ــة األمني الع ــت ممثل وصف
ــخارت ، الوضع االقتصادي  ــراق جينني بالس الع
في العراق بـاملقلق، وفيما أكدت ضرورة معاجلة 
ــوبية، رحبت بانخفاض  ملف احملاصصة واحملس
ــية.وقالت  ــات على البعثات الدبلوماس الهجم
ــس األمن الدولي،  ــخارت في إحاطتها جملل بالس
ــي العراق مقلق وننتظر  إن الوضع االقتصادي ف
تطبيق الورقة اإلصالحية عن طريق االتفاق بني 
احلكومة والبرملان واألطراف السياسية.وأشارت 
ــوبية تعيق التقدم في  إلى أن احملاصصة واحملس
ــرورة معاجلة هذا امللف  ــراق، مؤكدة على ض الع
ــكل عاجل لتحقيق آمال وتطلعات شعب  بش
ــتاني اكد  ــيد السيس العراق.وأضافت، أن الس
أهمية التصويت في االنتخابات بحرية ودون أي 
ضغوط، وشدد على ضرورة النزاهة والشفافية 
واملراقبة، مشددة على وجوب بقاء االستعدادات 
ــي  ــل السياس ــن التدخ ــة م ــة خالي االنتخابي
ــني العام  ــدت ممثلة األم ــع املراحل.وأب ــي جمي ف
ــا بانخفاض  ــي العراق، ترحيبه لألمم املتحدة ف

الهجمات على البعثات الدبلوماسية.

جددت وزارة التربية، التأكيد على أن 
ــيكون  ــذ في املدارس س دوام التالمي
ــبوع، مؤكدةً  ــي األس ــد ف ــوم واح لي

ــا  العلي ــة  اللجن ــررات  مبق ــزام  االلت
املكتب  ــار  والسالمة.وأش ــة  للصح
ــزام بأن  ــوزارة ، إلى االلت ــي لل اإلعالم
ــداً  ــاً واح ــذ يوم ــون دوام التالمي يك
ــب املرحلة  ــي وحس لكل صف دراس

ــوي)، واما  ــية ( ابتدائي او ثان الدراس
بقية أيام األسبوع سيكون التعليم 
فيها عن (بُعد) بدءاً من ٢٩ من شهر 
البيان،  احلالي.وأضاف  الثاني  تشرين 
ــد الدليمي وجه  ــر علي حمي أن الوزي

ــزام  ــة بااللت ــة كاف ــات العام املديري
ــح أن  ــة، وأوض ــة االزم ــررات خلي مبق
القرارات الصادرة عن خلية االزمة غير 
قابلة للنقاش، وهي تعكس حرصنا 

جميعاً على سالمة الطلبة.
ــني،  ــد وزير اخلارجية العراقي فؤاد حس أك
ــوري كان  ــاء، أن الوضع الس ــس األربع ام
ــا حيث مت  ــي مباحثاتن ــة ف ــة مهم نقط
ــوية االزمة، مشيرا  ــة كيفية تس مناقش
ــي العراقي  ــع االمن ــث الوض ــى انه بح ال
ــني في  ــال حس ــدول اجلوار.وق ــه ب وعالقت
مؤمتر صحفي مشترك مع نظيره الروسي 
ــكو ، إنه ”بدأنا  ــيرغي الفروف في موس س
ــنواصلها  ــكو وس ــي موس ــات ف املباحث
ــن امللفات  ــث العديد م ــاعة لبح بعد س
ــن“، مبينا أنه  ــي تخص البلدي املهمة الت

ــتركة  ــة املش ــا للجن ــنعقد اجتماع ”س
ــادي بني بغداد  ــاون التجاري واالقتص للتع
ــف  مختل ــث  ”نبح ــكو“.وأضاف،  وموس
لتوقيع  ــعى  ــاالت االقتصادية وسنس اجمل
ــنة القادمة“،  ــرات الثنائية في الس املذك
ــي مباحثاتنا  ــرق ف ــه ”مت التط ــدا أن مؤك
ــي العراقي  ــع االمن ــى الوض ــكو ال مبوس
ــني إلى  ــار حس وعالقته بدول اجلوار“.وأش
ــة مهمة  ــوري كان نقط ــع الس أن ”الوض
ــوية  ــنا كيفية تس في مباحثاتنا وناقش
ــنواصل مباحثاتنا  االزمة“، مؤكدا أنه ”س
ــتى القضايا مبوسكو اليوم والزيارة  في ش

ستتواصل ملدة يومني آخرين“.

ــكك حديد  ــركة العامة لس ــاركت الش ش
ــل)  النق وزارة  ــكيالت  تش ــدى  اح  ) ــراق  الع
ــني  العراق  ــتركة ب ــات اللجنة املش اجتماع
ــز الروابط بني  ــق ، لتعزي ــي دمش ــورية ف وس
البلدين الشقيقني وتدعيم العالقات الثنائية 
وتطوير العمل املشترك في مختلف اجملاالت 
.وقد مثل اجلانب العراقي  مدير عام الشركة 

العامة لسكك حديد العراق االستاذ  طالب 
ــد املرافق له  ــيني والوف ــم  احلس جواد كاظ
ــذي حضر االجتماع  على ضوء توجيه وزير  ال

النقل الكابنت ناصر حسني الشبلي
ــوط احلديدية  ــام اخلط ــر ع ــره مدي ــع نظي م
ــورية ملناقشة بعض االمور وتوقيع عقد  الس

اتفاقية بني اجلانبني ..
واجلدير بالذكر  مت  مناقشة املتعلقات املالية 
القدمية التي تخص نقل املشتقات النفطية 

التي بذمة اجلانب السوري .
ــد  بني  ــكة حدي ــوط س ــد خط ــوع م وموض
ــن منفذ  ــة م ــذ احلدودي ــر املناف ــن عب البلدي
ــى اخلطوط احلديدية  البوكمال واالطالع عل
ــزة .. وعلى  ــاريع املنج ــم املش ــورية واه الس
ــوري  هامش االجتماع  طلب  وزير النقل الس
ــد العراقي  ــاء الوف ــزمي لق ــر خ ــتاذ زهي االس
ــكك حديد العراق  ــتعرض مدير عام س .واس
ــتقبلية واثنى  ــاريع املنجزة واملس اهم املش

ــوري على اجلهود املبذولة من  وزير النقل الس
ــادة خطوط  ــكك العراقية في اع ــل الس قب
السكة في املناطق احملررة   خط سكة حديد 
ــكة حديد  (بغداد -- بيجي-- قيارة ) وخط س
ــب توقيع االتفاقية  ــداد -- فلوجة ) وعق ( بغ
ــاون  التع ــر  اواص ــل  تفعي ــان  اجلانب ــدد   ش
ــترك لالرتقاء مبستوى الطموح  للدعم  املش
ــني البلدين  ــاري الواعد ب ــادي والتج االقتص

للقطاع السككي   ..
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  فيه الكثير من عالمات األستغراب وال 
ــبب الذي يدفعه  ــأل عن الس بد ان يُس
ــة  ــد رخص ــدم جتدي ــرار ع ــن بق بالطع
ــذي اتخذه  ال ال ــركات الهاتف النقّ ش
ــرارا  ق كان  ــذي  وال ــي  العراق ــاء  القض
منصفاً وشجاعاً حلماية املال العام من 
ــاعدي ان  الهدر والضياع . واضاف الس
شركات الهاتف النقال احلالية موقفها 
ــديد ديون  ــي مطالبة بتس ضعيف فه
ــة وعليها  ــة العراقي ــتحقة للدول مس
د الضرائب  ــدادها كما انها لم تسدّ س
املستحقة ايضاً وان خدماتها املقدمة 
ــال  ــا . وق ــعب الياليده ــة وان الش رديئ
احملامي ( محمد الساعدي) انه في حال 
التعاقد مع شركات جديدة سوف تأتينا 
ــد  ــأنها ان تؤمن س ــغ اكثر من ش مبال
ــتقطب  العجز في امليزانية ولكي نس
هذه الشركات البد ان يتم االعالن قبل 
ــر اعالن  ــنتني من اآلن وال بد ان ينش س
جلميع شركات الهاتف النقال وعندما 
ــتراكات مقابل  ــوف تدفع اش تأتي فس
ــردّد  ــع ت ــا بي ــون مبقدورن ــرددات ويك الت
ــردد األثير ( ٠٧٨)  ــيا ( ٠٧٧) وكذلك ت اس
ــن ( ٠٧٩) وان كل واحدة من  ــذا لزي وهك
ــل عن (٧٥٠)  ــذه في حال بيعهن اليق ه

ــكل تردّد . واذا ماضربناها  مليون دوالر ل
ــد اآلن أو باالمكان رفع  ـــ (٥) ترددات حل ب
ــاً في  ــرددات مضروب ــى (١٠) ت ــدد ال الع
ــان املبلغ املتحقق  ــون دوالر ف (٧٥٠) ملي
ــيكون كبيراً جداً وهو بحدود (٨ـ  ٩ )  س
ــاءل الساعدي : ملاذا  مليارات دوالر وتس
اللجوء الى الطعن بقرار القضاء الذي 
ــركات الهاتف النقال نفسها  ايدته ش
ــتئناف بغداد  ــة اس ــت محكم .. وكان
الكرخ االحتادية قررت في جلستها التي 

عقدتها يوم (٢٠٢٠/١١/١٥) ابطال جتديد 
رخص شركات الهاتف النقال العاملة 
ــة دعوى قضائية  في البالد على خلفي
ــتقل محمد شياع  رفعها النائب املس
ــال  ــي (٨ آب ٢٠٢٠) البط ــوداني ف الس
ــال  ــف النق ــركات الهات ــد لش التجدي
النها تنطوي على مخالفات دستورية 
وقانونية فضالً عن تسببها باضرار املال 
العام وحرمان اخلزينة العامة من مبالغ 
ــتحقة على هذه الشركات  كبيرة مس

ــيل لالتصاالت  ــيا س ــن وآس ــي ( زي وه
ــدودت لالتصاالت )  ــورك تيلكوم احمل وك
وفي ضوء ذلك تناشد ( البينة اجلديدة) 
ــيد رئيس الوزراء لاليعاز الى ممثله  الس
ــوراً وان  ــن ف ــحب الطع ــي بس القانون
ــف  ــائل االعالم ليكش يخرج امام وس
ــائعات  ــة وليّرد على ش ــق كامل احلقائ
ــيما وان  ــن الس ــا األلس ــرة تلوكه كثي
ــم األمر وعلى  القضاء قال قولته وحس

اجلميع الركون الى قراره العادل.
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هاالند يتفوق على 
ــزت أربعة فرق مقاعدها ميسي ومبابي باريس - حج

في دور الـ١٦ من مسابقة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم مبكرا وهي برشلونة 
ــي عن  ــوس اإليطال ــباني ويوفنت اإلس
ــي  وتشلس ــابعة،  الس ــة  اجملموع
ــباني عن  ــبيلية اإلس اإلنكليزي وإش
اجملموعة اخلامسة في اجلولة الرابعة 
ــان  الثالثاء، في حني أنعش باريس س
ــي آماله باللحاق بها  جرمان الفرنس

بفوزه على اليبزيغ األملاني ١-صفر.
وتخطى برشلونة منافسه ومضيفه 
ــهولة  ــف االوكراني بس ــو كيي دينام
ــة في  ــة نظيف ــه برباعي ــوزه علي بف
ــه االرجنتيني  ــاب عنها جنم مباراة غ
ــل مدربه  ــي الذي فض ــل ميس ليوني
ــان اراحته، في  ــدي رونالد كوم الهولن
ــب دفاعه جيرار بيكيه  حني غاب قط
ــتبعده  ــي االصابة في ركبته س بداع

عن املالعب لفترة طويلة.
ــق الكاتالوني صعوبة  ولم يجد الفري
ــا في  ــع توالي ــوزه الراب ــق ف ــي حتقي ف
ــه انتظر  ــى الرغم من ان اجملموعة عل
ــز على  ــوط الثاني ليجه ــى الش حت

منافسه.
ــي  االميرك ــن  االمي ــر  الظهي ــح  وافتت
ــجيل  التس ــت  ديس ــيرجينيو  س
ــاف املهاجم  ــم اض ــلونة (٥٢) ث لبرش
ــت الهدف  ــن برايثوي ــي مارت الدمنارك
ــاب  ــر متريرة من املدافع الش الثاني اث
ــا) في اول  ــزا (٢١ عام ــكار مينغي اوس

مباراة رسمية لألخير مع فريقه.

ــزاء  ج ــة  ركل ــم  احلك ــب  واحتس
ــلونة ترجمها بنجاح برايثويت  لبرش
ــوان  ــي انط ــم الفرنس ــل ان يختت قب
ــان مهرجان االهداف في الوقت  غريزم
بدل الضائع بعد دخوله احتياطيا في 

الدقيقة ٦٥.
ــاراة «حققنا  ــد املب ــان بع ــال كوم وق
ــى دور الـ١٦ بنتيجة  هدفنا، التأهل إل
جيدة، عمل الفريق بشكل جيد جدا، 
ــتوانا لم يكن جيدا في الشوط  مس
ــي  الثان ــوط  الش ــي  ف ــن  ولك األول، 
سيطرنا بشكل جيد وسجلنا أربعة 

أهداف». 
ــي  الت ــورة  الص أن  ــد  «أعتق ــاف  واض
ــورة التي  ــي الص ــوم ه ــا الي قدمناه
ــا». ورأى أن غريزمان  نريد أن نراها دائم
ــي الدقائق التي  ــاراة جيدة ف ــدم مب ق
لعبها «لقد أثبت أنه ميكننا االعتماد 

عليه».
موراتا يحرر يوفنتوس

ــباني البديل ألفارو موراتا  ومنح اإلس
ــة التأهل الى  ــه يوفنتوس بطاق فريق
ــوز  ــدف الف ــجيله ه ـــ١٦ بتس دور ال
ــى  ــي مرم ــر ف ــق االخي ــي الرم ٢-١ ف

فرنتسفاروش.
ــة لصاحب  امليداني ــيطرة  الس ورغم 
األرض إال أن الفريق اجملري فاجأه بهدف 
ــترك فيه رباعي  مباغت بعد خطأ اش
ــباك حارسه  خط الدفاع إذ اهتزت ش
ــيخ تشيشني عبر  البولندي فويتش
األلباني ميرتو يوزوني اثر متريرة عرضية 

من النروجي توكماك (١٩).
ــر متريرة  ــادل اث ــوس التع وأدرك يوفنت
ــن الكولومبي خوان كوادرادو  بينية م
ــب باملدافعني  ــدو الذي تالع إلى رونال
ــارج منطقة  ــن خ ــراه م ــدد بيس وس

اجلزاء على يسار احلارس (٣٥).
ــي  ــدو ف ــم ٧٠ لرونال ــدف رق ــو اله وه
املباريات البيتية في دوري األبطال من 
ــي يتصدر بها  ــل الـ ١٣١ هدفا الت اص
السجل التاريخي لهدافي املسابقة.

ــى  ملرم ــر  األيس ــم  القائ ــذ  وأنق
ــة  ــديدة صاروخي ــفاروش تس فرنتس
ــددها  ــوم خط اجلزاء س ــن على تخ م

فيديريكو برنانديسكي (٥٩).

ــة  ــو ثالث ــا بيرل ــدرب أندري ــرى امل وأج
ــدف الفوز  ــة واحدة به ــرات دفع تغيي
وضمان بطاقة التأهل، فأشرك موراتا 
ــويدي ديان  ــزا والس ــو كيي وفيديريك

كولوسفسكي.
ــذي خرج  ــارس ال ــا باحل ــرد مورات وانف
ــن تصدى  ــن القائم األمي ــه لك ملالقات

لتسديدته في املرمى املشرع (٧٧).
ــى موراتا أن يخرج فريقه متعادال،   واب
ــل فيما  ــوز والتأه ــجل هدف الف فس
ــاراة يتهيأ لالعالن عن  كان حكم املب
نهايتها بالتعادل، بضربة رأسية بعد 

متريرة ممتازة من كوادرادو (٩٠+٢).
ــا بيرلو  ــوس اندري ــدرب يوفنت وقال م

ــاراة مبقاربة  ــول املب ــدف دخ «كان اله
مختلفة. بعض املباريات تبدو سهلة 
ــن ان تصبح  ــن ميك ــر لك ــي الظاه ف
ــاراة بطريقة رخوة  ــدة. بدأنا املب معق
ووجدنا انفسنا متخلفني بهدف. لم 
نتبادل الكرة بالسرعة الكافية خللق 

املشاكل للفريق املنافس».
ــزي  اإلنكلي ــي  تشلس ــم  وحس
ــا إلى  ــباني تأهلهم ــبيلية اإلس وإش
ــا بالنتيجة عينها  ـــ١٦ بفوزهم دور ال
ــي  ٢-١ على مضيفيهما رين الفرنس

وكراسنودار الروسي تواليا.
ــة برصيد  ــي اجملموع ــدر تشلس وتص
ــن  ــداف ع ــارق األه ــاط بف ــر نق عش
ــي اجلولتني  ــان ف ــبيلية ويتنافس إش
ــيحصل على  ــني على من س األخيرت
املركز األول للمجموعة بعدما ضمنا 
بطاقتي التأهل حسابيا، فيما جتمد 
ــنودار عند نقطة  ــن وكراس رصيد ري
واحدة وبات التنافس الوحيد احملصور 
ــز الثالث وبطاقة  ــا على املرك بينهم
ــى دور الـ٣٢ في  ــة املؤهلة إل الترضي

الدوري األوروبي (يوروبا ليغ).
ــوم  ل كال ــجّ ــى س ــاراة االول ــي املب ف
ــي  والفرنس  (٢٢) ــون-اودوي  هودس
أوليفيه جيرو (٩٠ +١) هدفي تشلسي، 

وسيروه غيراسي (٨٥) هدف رين.
ــجل الكرواتي  وفي املباراة الثانية س
ــش (٤) ومنير احلدادي  ــان راكيتيت ايف
(٩٠+٥) إلشبيلية، والبديل البلجيكي 

واندرسون لكراسنودار (٥٦).

 
ــة  ــدر مجلس القضاء االعلى – رئاس اص
محكمة استئناف بغداد الكرخ االحتادية 
ــة ) امس  ــات الرياضي ــة املنازع ( محكم
االربعاء حكماً بايقاف العمل بانتخابات 
ــرت في الرابع  ــب التنفيذي التي ج املكت
عشر من الشهر اجلاري استناداً الحكام 
ــن قانون  ــواد (٥١ و١٥٢ و ١٥٣ و ٢١٦ ) م امل
ــرار محكمة  ــة .و جاء ق ــات املدني املرافع
ــة بعد اطالع احملكمة  املنازعات الرياضي
ــوى املرفوعة من قبل  ــارة الدع على اضب
ــوي و خالد  ــمير املوس ــد حمودي و س رع
كبيان و طارق عبد الرحمن و محمود عزيز 
ــتندات و  ــد ناجي و املس ــني محم و حس

الوثائق املرفقة و رسالة اللجنة االوملبية 
ــيوي  االس ــي  االوملب ــس  اجملل و  ــة  الدولي
ــي ، و التي  ــي احلال ــرين الثان ــي ٢٠ تش ف
ــدم االعتراف بنتائج العملية  تضمنت ع
ــد ذي صلة أكد  ــة. وعلى صعي االنتخابي
ــم  ــك، الناطق باس ــار عل ــى جب مصطف
ــة االوملبية التي  املكتب التنفيذي للجن
ــرمد عبد  ــها الرئيس املنتخب س يترأس
االله، ان املكتب يحترم القضاء ويتعامل 
مبهنية مع قراراته. وكان مجلس القضاء 
ــتئناف  ــة اس ــة محكم ــى – رئاس االعل
ــة  محكم  ) ــة  االحتادي ــرخ  الك ــداد  بغ
ــدر اليوم،  ــة )، قد أص ــات الرياضي املنازع
حكماً بايقاف العمل بانتخابات املكتب 
ــر من  التنفيذي التي جرت في الرابع عش

الشهر اجلاري استناداً الحكام املواد (٥١ 
ــون املرافعات  ــن قان و١٥٢ و ١٥٣ و ٢١٦ ) م
ــال علك في   ــذا الصدد ق ــي ه املدنية.وف
«نحترم قرارات القضاء وسنتعامل معها 
ــنقدمها  بكل مهنية ولدينا دفوعاتنا س
ــت للتظلم  ــا وق ــادل ولدين ــاء الع للقض
ــرار الوالئي». ــص الق ــز فيما يخ والتميي
ــكلنا  ــبة للدعوى ش واضاف «اما بالنس
ــوف جنلس معهم  ــن احملامني وس فريق م
ــتكني  ــدمي مايثبت بطالن ادعاء املش لتق
ــذي نؤمن به  ــرار للقضاء ال ــى الق ..ويبق
ومنتثل اليه باي قرار يصدر».يذكر ان علك 
هو رئيس االحتاد العراقي للعبة املواي تاي 
وعضو املكتب التنفيذي للجنة االوملبية 

املنتخبة برئاسة سرمد عبد اإلله.

وصف مدرب الزوراء العراقي باسم 
قاسم التعادل اإليجابي مع القوة 
اجلوية في لقاء الديربي بأنه مقنع.

وقال قاسم في تصريحات خاصة 
ــة  نتيج ــادل  «التع إن  ــووورة  لك
ــة وفق الظروف التي مير بها  إيجابي
الفريق». وتابع: «عانينا من غيابات 
ــودة ٥ العبني  ــرة ناهيك عن ع كثي

ــارات، ٤ منهم  ــل يومني من اإلم قب
ــروس كورونا  ــني بفي ــوا مصاب كان

ووضعهم البدني صعب جدا» 
وبني أن الزوراء غير قادر على تعويض 
هذا العدد من الغيابات، إلى جانب 

ــن ومحمد رضا  ــاد جالل حس ابتع
ــي  ــم ف ــد حجره ــق بع ــن الفري ع
املنتخب  مع  ــم  لتواجده اإلمارات 
ــار إلى  ــم بالفيروس. وأش وإصابته
ــدم مباراة  ــك «الفريق ق ــه مع ذل أن

ــذي حصل عليه  جيدة والهدف ال
ــة من خطأ فردي  فريق القوة اجلوي
ــت، ومع ذلك عاجلنا الوضع من  بح
خالل اللعب بـ ٣ مهاجمني وعدلنا 
ــت متأخر».وأردف:  النتيجة في وق

ــة جزاء من  ــم ألغى لنا ركل «احلك
ــا واضحة».  ــري أرى أنه وجهة نظ
يشار إلى أن مباراة الديربي أقيمت 
في ملعب كربالء وانتهت بالتعادل 

اإليجابي.

كربالء / عبد االمري الكرعاوي 

مصطفى محمد مدافع نادي 
ــي  الوطن ــب  واملنتخ ــزوراء  ال
العراقي لكرة القدم هو واحد 
ــني اصحاب اخلبرة  من املدافع
ــب بكل  ــذي يلع ــرة وال الكبي
هدوء وعقل وكبير له بصمات 
ــدوري العراقي  ــة في ال واضح
ــي  الوطن ــب  املنتخ ــى  وحت
التقيناه في محافظة كربالء 
ــاراة  ــالل مب ــن خ ــة م املقدس
ــي اقيمت  ــزوراء واجلوية الت ال

في كربالء عبر جريدتنا 
 / ــخصية  الش ــة  البطاق  •

مصطفى محمد جبر 
• تولد ١٩٩٨م

ــع  ــك م ــت بدايت ــف كان • كي
الكرة؟

ــرق  ــع الف ــت م ــي كان • بدايت
ــة  منطق ــي  ف ــعبية  الش
ــة  ــة وبعدها مدرس الزعفراني

وبعدها  ــة  الكروي ــا  باب ــو  عم
البراعم ثم الشباب والناشئني 
واالوملبي ثم املنتخب الوطني.

ــل  ــب الفض ــو صاح ــن ه • م
عليك ؟

ــرفوا  ــن هم اش ــع الذي • جمي
ــاب  ــم اصح ــي ه ــى تدريب عل
ــل موهبتي  الفضل على صق
ــات  واملنتخب ــة  االندي ــى  وحت

الوطنية.
• كيف ترى مهمتك مع الزوراء 

؟
• مهمتي ناجحة وجيدة جداً 
حيث كان عشقي هو اللعب 
ــزوراء وهي امنية الكثير من  لل

الالعبني ؟
ــع  ــك م ــي مهمت ــف ه • وكي

املنتخب الوطني ؟
• ليس فيها اي صعوبة وهناك 
ــي  ــني وه ــني الالعب ــس ب تناف
ــل بلده  ــة لكل العب ميث امني

من خالل املنتخب الوطني.

• هل جربت االحتراف ؟
• االحتراف هو امنية كل العب 
هو حق مشروع ولكن لألسف 
انني لم احترف وامتنى ان يكون 

لي احتراف في دول اخلليج.
• كيف ترى الدوري احلالي ؟

ــبب  • هناك اختالف كبير بس
ــروف التي متر  ــاء اوال والظ الوب
في البلد وان شاء اهللا سيكون 

املستقبل هو افضل.
• ما هو طموحك ؟

• طموحي هو النجاح في كرة 
ــك حتقيق ما  ــدم اوال وكذل الق

امتناه ان شاء اهللا .
ــزوراء قريب من  • هل ترى ان ال

احراز الدوري ؟
ــاء اهللا الن الفرقكلها  • ان ش
متقاربة والزوراء فريق كبير وهو 
مناسب جداٌ وفي ختام اللقاء 
ــكر كل الذي يدعمني وان  اش
شاء اهللا اقدم االفضل واكون 

عند حسن ظن اجلميع 

ــوزا مهما  ــط ف حقق نفط الوس
ــرخ، بهدف دون  على مضيفه الك
ــرخ في ختام  ــى ملعب الك رد، عل
العراقي  ــدوري  لل الرابعة  ــة  اجلول

املمتاز ملوسم (٢٠٢١/٢٠٢٠).
ــجله الالعب  ــدف الوحيد س اله
ــم، في الدقيقة (٧٣)  سجاد جاس

من املباراة.
ورفع نفط الوسط رصيده للنقطة 
ــد الكرخ عند  ــا جتمد رصي ٩، فيم

النقطة ٧.
 وشهدت املباراة أفضلية واضحة 
ــجاد  ــط، وأضاع س ــط الوس لنف

جاسم فرصة خطرة.
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نبض الشارع

خالد جاسم

ــل وأثناء وبعد كل  ــة العراقية يتجدد بامتياز قب نزيف الرياض
مولد انتخابي خصوصا في انتخابات الهرم األوملبي، واجلميع 
عرف الى أين رسى قارب االنتخابات وصارت لوزان السويسرية 
معقل األوملبية الدولية هي مفتاح احلل كما هي أصال صوجلان 

املشكلة .
ــذي يتلخص  ــع احلال ال ــجعانا ونعترف بواق ــون ش ــاذا النك مل
ــاتها  ــر رياضتنا بتفصيل مقاس ــن من يدم ــة انه نح بحقيق
ــن ثدي البقرة  ــتمر م ــق مانريد ألن كل منا يريد احللب املس وف
ــطنبول  ــوب ويريد أن يكون صاحب ( فيال ) في عمان أو أس احلل
أو دبي ولديه رصيد بالدوالر وعقارات في بغداد وأربيل وحاشية 
ــكينة .. الرياضة  ــك البقرة املس ــات كلها من ضرع تل وحماي
العراقية التي تنحر يوميا على مذبح املصالح وليس في أعياد 
ــتمدة مادته  اهللا الذي اليقبل بل ويرفض كل ذبيحة أو نذر مس
ــت متشائما لكني أحتدث عن وقائع  من ضلوع االخرين  .  لس
أمتلك كما غيري تفاصيل أرقامها وشخوصها وأبطالها مبئات 
ــفق كثيرا على  ــتكي، كما أش ــات ولكن ملن تش االوراق وامللف
ــرى يهاجمون واقع  ــني ألنهم بني الفينة واالخ بعض األكادميي
احلال الرياضي ويكيلون التهم الى من يقودون مفاصل العمل 
ــم الوحيد احلفاظ  ــون وهمه ــى أنهم جهلة وأمي ــي عل االوملب
ــيهم التي تربعوا عليها (عبر  على مصاحلهم اخلاصة وكراس
ــق االقتراع طبعا وليس بالتزكية أو احملاصصة )، وكيف  صنادي
ــاذف عليها  ــة العراقية التي تتق ــة االوملبي ــب من اللجن نطل
ــض بالتخطيط الصحيح  ــال أن تنه ــهام النقد حقا وباط س
ووضع ستراتيجية عمل رياضي سليم وهي ممزقة من الداخل 
ــى في داخل  ــر والتقاطعات حت ــات والتام ــغلة باخلالف ومنش
مكتبها التنفيذي وكيف نتوقع من احتادات رياضية معظمها 
ــبه األميني أن تنتج لنا أبطاال  مبتلية باملافيات واللصوص وش
ــؤالء وبعناوينهم األكادميية  ــني .. والأدري كيف يرتضي ه أوملبي
ــت وصاية جهة  ــل حت ــة العم ــة الرفيع ــهاداتهم العلمي وش
ــر اجلهل واألمية  ــاد والغرق في بح ــة يصفونها بالفس رياضي
ــك األوصاف في ما  ــن يطلقوا مثل تل ــع انني متأكد أنهم ل م
ــم وتنفيذ مايطمحون اليه، مع  ــو متت املوافقة على طلباته ل
ــم والكالم ليال  ــى التغريد في جميع املواس ــم مصرون عل أنه
ــوا  ــاركون فاعلون وليس ونهارا في االصالح والتغيير وهم مش
ــهود إثبات في عشرات املؤمترات والندوات التي ركنت  مجرد ش
ــوف الذكريات والاقول  ــا وبحوثها ومقرراتها على رف توصياته
ــتغراق في  ــول ايضا باختصار وبال اس ــي ( ........)  , وأق ــت ف رمي
املزيد من الكالم ان احللول تأتي فرادى وليست بطريقة النخوة 
التي أضحت سلعة كمالية ليست مرغوبة في وسط مجتمع 
ــنا في  ــي املنفعة بعد أن غرس ــرورات القصوى ف ــي الض يبتغ
ــتحصال املنافع وليذهب الوطن  النفوس ثقافة االحتيال واس
الى اجلحيم وقارب االنقاذ الذي ترنو اليه أعني الباذلني والعشاق 
ــلوب الفزعة  احلقيقيني لرياضة هذا الوطن لن يأتي الينا بأس
ــي الفصول واملنازعات  ــائرية التي ماعادت حاضرة إال ف العش
ــن احللول واملعاجلات  ــدة، رياضتنا حتتاج الكثير م املالية املفي
ــريع قانون من أين لك  ــة اجلذرية ومن بني احللول تش ذات الصف
هذا في الرياضة أوال واعادة النظر في اللوائح االنتخابية ثانيا 
ــباب والرياضة  في وضعها  ــة جدوى استمرار وزارة الش ودراس
ــتعاضة عنها بجهة تكون ذات منفعة  احلالي وامكانية االس
ــي ماتبقى من  ــوف نقض ــة للرياضة وبخالف ذلك س حقيقي
ــك فيها على  ــالم ومطالبات نضح ــط متنيات وأح العمر وس

أنفسنا أوال وأخيرا ..!

رياضتنا ..
اِّـجني عليها
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أصبح النرويجي إيرلينج هاالند أصغر العب في تاريخ دوري األبطال 
ــجل ١٥ هدفا، بعد إحرازه هدفني الثالثاء خالل مواجهة كلوب  يس
ــى رقم ١٦ هدفا  ــيا دورمتوند الصاعد إل ــروج. ووصل مهاجم بروس ب
ــي كيليان مبابي  ــره ٢٠ عاما و١٢٦ يوما، ليتفوق على الفرنس وعم
العب باريس سان جيرمان الذي وصل لهذا العدد من األهداف بعمر 
ــم األرجنتيني ليونيل  ــا و٣٠٦ أيام. وتفوق هاالند على النج ٢٠ يوم
ــجل نفس العدد من األهداف لكن بعمر ٢١ عاما  ــي الذي س ميس
ــد ١٦ هدفا في ١٢ مباراة خاضها  ــا. وأحرز مهاجم دورمتون و٢٨٨ يوم
مع فريقه في البطولة، وقد سجل في جميع املواجهات األربع التي 
ــامبيونزليج ستة  لعبها الفريق األملاني في دور اجملموعات من التش

أهداف هذا املوسم.

تأهل مبكر ألربعة فرق يشعل الحماسة َّـ دوري االبطال
 وكاالت / 

 وكاالت / 
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جنيف / وكاالت / البينة الجديدة 
ــة  السياس ــؤول  مس ــذر  ح
ــاد األوروبي امس  اخلارجية باالحت
ــف إطالق  ــى وق ــاء إل االول الثالث
ــرك إلقامة  ــورا من أي حت ــار ف الن
أفغانستان  ــالمية في  إس إمارة 
سيؤثر على الدعم الذي ميكن أن 
ــاد، داعيا إلى ضرورة  يقدمه االحت
ــال جوزيب  ــالق النار.وق وقف إط
ــاد األوروبي في  ــل االحت بوريل ممث
ــوال  ــع األم ــف جلم ــر بجني مؤمت
ــون  ــب أال يك ــتان «يج ألفغانس
وقف إطالق النار نتيجة للعملية 
ــل يجب أن  ــالم)، ب (عملية الس
ــن اليوم أي  ــة م ــب العملي يواك
ــالمية  ــة إلقامة إمارة إس محاول

ــيكون لها تأثير على  مجددا س
مشاركتنا السياسية واملالية».

امس  ــي  األوروب ــاد  االحت ــد  وتعه
االول الثالثاء باإلبقاء على وعوده 
ــتان ١٫٢ مليار يورو  مبنح أفغانس
ــر  مؤمت ــي  ف دوالر)  ــار  ملي  ١٫٤٣)
للمانحني في جنيف.وقالت يوتا 
أوربيلينن مفوضة االحتاد األوروبي 
ــة «في ٢٠١٦  ــراكات الدولي للش
أظهر االحتاد األوروبي التزاما قويا 
إزاء أفغانستان بتعهده مبنحها 
ــى مدى أربعة  ــار يورو عل ١٫٢ ملي
أعوام».وأضافت «يسرني أن أعلن 
ــتعدون لإلبقاء  ــا مس ــوم أنن الي
ــن الدعم  ــتوى م على هذا املس
على مدى أربعة أعوام».وينشط 

ــالمية في  ــم الدولة اإلس تنظي
أفغانستان منذ عام ٢٠١٥، حيث 
ــة في كثير  ــذ عمليات دامي ينف
ــت اجلماعة  ــان. وأعلن من األحي
ــؤوليتها عن عدة  املتطرفة مس
ــة كابول  ــي العاصم هجمات ف
في األسابيع األخيرة استهدفت 
مركزا تعليميا في تشرين األول 
ــقوط ٢٤ قتيال  ــفرت عن س أس
ــرين  ــة كابول مطلع تش وجامع
ــن مقتل ٢٢  ــفرت ع الثاني واس
أطلقت صواريخ  ــخصا كما  ش
ــفر عن  ــي ما أس ــبت املاض الس
ــا  دع ــدوره  قتلى.ب  ١٠ ــقوط  س
ــو غوتيريش األمني العام  أنطوني
ــدة الثالثاء إلى «وقف  لألمم املتح

ــالق  ــروط إلط ــر مش ــوري وغي ف
ــق  ــتان خلل ــي أفغانس ــار» ف الن
ــالم  الس ــزة حملادثات  بيئة محف
التي جترى مع حركة طالبان في 
خالل  غوتيريش  الدوحة.وأضاف 
ــتان في  أفغانس ــأن  ــر بش مؤمت
ــاملة يتم  جنيف أن «عملية ش
ــباب  ــاء والش النس فيها متثيل 
ــو  ــى نح ــراع عل ــا الص وضحاي
ــالم  ــد توفر أفضل أمل للس مج
نحو  «التقدم  ــتدام».وتابع  املس
ــي تنمية  ــهم ف ــالم سيس الس
ــيكون  وس ــرها  بأس ــة  املنطق
ــودة آمنة  ــوة حيوية نحو ع خط
ومنظمة والئقة ملاليني النازحني 

األفغان».

طهران / وكاالت / البينة الجديدة
ــد األعلى في إيران علي  دعا املرش
ــس االول الثالثاء إلى  ــي ام خامنئ
ــراف األجنبية  ــوق باألط عدم الوث
ألي  ــول  حل ــاد  إيج ــل  أج ــن  م
تواجهها اجلمهورية  مشاكل قد 
ــات  تصريح ــالمية.وتأتي  اإلس
ــو  ــوز ج ــاب ف ــي أعق ــي ف خامنئ
ــية  ــي االنتخابات الرئاس بايدن ف
ــه  ــدى عزم ــذي أب ــة، وال األميركي
ــار» الذي اتبعه  على «تغيير املس
ــه دونالد  ــة واليت ــس املنتهي الرئي
ــران واملتضمن فرض  ــب مع إي ترام
ــية على  عقوبات اقتصادية قاس
ــنطن  ــحاب واش طهران بعد انس
ــووي في ايار ٢٠١٨. من االتفاق الن

ــن  ــس اإليراني حس ــبق للرئي وس
ــدن  ــوز باي ــي ف ــي أن رأى ف روحان
فرصة للواليات املتحدة لتعويض 
ــدا  مؤك ــابقة»،  الس ــا  «أخطائه
ــوّت أي فرصة لرفع  أن بالده لن تف
العقوبات عنها.وقال خامنئي «ال 
ميكن الوثوق باألجانب وعقد اآلمال 
ــاد احللول» وذلك  ــم في إيج عليه
في كلمة نشر مكتبه مقتطفات 
ــه االلكتروني. ــى موقع ــا عل منه
وأضاف «لقد جرّبنا مرة مسار رفع 
ــنوات من دون  احلظر وفاوضنا لس

أيّ نتيجة. أما مسار التغلّب على 
ــه في البداية  ــر، فقد يتخلّل احلظ
ــكالت،  ــات واملش ــض الصعوب بع
ــك  ــنة»، وذل ــه حس ــنّ عاقبت لك
ــاع للمجلس األعلى  خالل اجتم
ــور  ــادي بحض ــيق االقتص للتنس

روحاني ورئيس السلطة القضائية 
ــي ورئيس مجلس  ــم رئيس إبراهي
ــر قاليباف. ــد باق ــورى محم الش
وأتاح االتفاق حول البرنامج النووي 
ــذي مت التوصل إليه في  اإليراني ال
ــران والقوى  ــام ٢٠١٥ بني طه الع

ــات اقتصادية  الكبرى، رفع عقوب
ــى اجلمهورية  كانت مفروضة عل
ــل خفض  ــي مقاب ــالمية، ف اإلس
ــطتها النووية.وسعت الدول  أنش
ــاق (الواليات  ــي االتف ــة ف املنضوي
املتحدة وفرنسا وبريطانيا وأملانيا 

ــان  ضم ــى  إل ــني)  والص ــيا  وروس
سلمية البرنامج النووي اإليراني، 
ــف العقوبات  ــل تخفي ــي مقاب ف
ــب عمد  ــن ترام ــى طهران.لك عل
عام ٢٠١٨ إلى االنسحاب بشكل 
ــاد فرض  ــاق وأع ــن االتف أحادي م
ــية على  عقوبات اقتصادية قاس
ــرة بعد نحو  ــدت األخي إيران وعم
ــحاب، إلى  ــذا االنس ــن ه ــام م ع
ــة التزاماتها  ــن غالبي ــع ع التراج
ــب االتفاق.وملح  ــية مبوج األساس
ــبقت  بايدن خالل حملته التي س
ــات الثالث من  ــي انتخاب ــوزه ف ف
تشرين الثاني إلى نيته إعادة بالده 
ــودة طهران  ــرط ع إلى االتفاق بش
لكامل التزاماتها.وفي تصريحات 
أفاد  املاضي،  ــبوع  األس صحافية 
وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف بأن بالده ستعود «تلقائيا» 
ــب  ــا مبوج ــذ التزاماته ــى تنفي إل
ــي حال رفع  ــاق فيينا ٢٠١٥، ف اتف
امس  ــي  خامنئ ر  ــذّ العقوبات.وح
ــاء من أن «وضع أميركا  االول الثالث
ــون يتخذون  ــح واألوروبي غير واض
باستمرار موقفا ضد إيران. يقولون 
ــؤون املنطقة  لنا أال نتدخل في ش
ــن يتدخل  ــهم أكثر م وهم أنفس

بالسوء في شؤون املنطقة».

الخرطوم / وكاالت / البينة الجديدة 
ــودانية امس  ــة الس ــت احلكوم نف
ــود معلومات عن  ــاء وج االول الثالث
ــى اخلرطوم  ــرائيلي إل ــارة وفد إس زي
كما كان أعلن مسؤول في تل أبيب 
االثنني املاضي .وقال املتحدث باسم 
ــل محمد صالح إنه  احلكومة فيص
ــوزراء بزيارة الوفد  ــم جمللس ال «ال عل
ــا بزيارة وفد  ــرائيلي وال علم لن اإلس
سوداني إلى إسرائيل».وكان مسؤول 
ــني املاضي  إن  ــال االثن ــرائيلي ق إس
ــدا إلى  ــلت وف ــة العبرية أرس الدول
السودان في أول زيارة من نوعها منذ 
ــع العالقات بني  ــالن اتفاق لتطبي إع
ــهر املاضي.كما ذكرت  البلدين الش
ــرائيلي أن رحلة  ــة اجليش اإلس اذاع
ــني لم يتم بعد  ــد جارية في ح للوف
ــى االتفاق بني  ــمي عل التوقيع الرس
ــرائيل.وأضاف صالح  ــودان وإس الس
ــوف يبت فيها  «قضية التطبيع س
ــكيل  ــان االنتقالي، وحتى تش البرمل
البرملان ال يتم اي نوع من االتصاالت 
السودان  إسرائيل».ولم يشكل  مع 
ــة بالرئيس  ــد برملانًا منذ اإلطاح بع

ــان  ــير في نيس ــابق عمر البش الس
٢٠١٩ بعد احتجاجات حاشدة ضد 
ــس الوزراء بنيامني  حكمه.وكان رئي
ــى رئيس مجلس  ــو قد التق نتانياه
ــوداني  الس ــي  االنتقال ــيادة  الس
ــباط في  عبدالفتاح البرهان في ش

ــف رئيس الوزراء اللقاء  أوغندا، ووص
اخلارجية  ــر  وزي ــي».وزار  «تاريخ بأنه 
ــرائيل  ــك بومبيو إس ــي ماي األميرك
ــودان  ــر اب وغادر منها إلى الس أواخ
ــرة بني  ــمية مباش في أول رحلة رس
ــب واخلرطوم.وتتولى احلكم  ــل أبي ت

في السودان حاليا سلطة انتقالية 
ــنوات جتري  ــتمر ملدة ثالث س ستس
ــد  عامة.ويع ــات  انتخاب ــا  بعده
السودان ثالث دولة عربية هذا العام 
تعلن عن اتفاق تطبيع مع إسرائيل 

بعد اإلمارات والبحرين.

أنقرة / وكاالت / البينة اجلديدة
م حليف تاريخي للرئيس التركي رجب طيب   قدّ
اردوغان استقالته كمستشار امس االول الثالثاء 
ــبب مطالبته  بعدما تعرّض لهجوم عنيف بس
ــي أعقاب  ــني معتقلني، ف ــراج عن معارض باإلف
ــتقال  إعالن اردوغان عن إصالحات قضائية.واس
بولنت أرينتش نائب رئيس الوزراء السابق ورئيس 
ــاً، من منصبه في اجمللس  البرملان البالغ ٧٢ عام
ــاري األعلى للرئاسة، وهو هيئة مؤلفة  االستش
من كبار املسؤولني السابقني مسؤولة عن تقدمي 
ــب أرينتش في بيان  ــات إلى اردوغان.وكت التوصي
مت طلب استقالتي  نشره على موقع تويتر «قدّ
إلى الرئيس الذي اعتبرها مقبولة».ولم يذكر ما 
ــة والتنمية  ــيترك أيضاً حزب العدال إذا كان س
الذي شارك في تأسيسه إلى جانب اردوغان في 
العام ٢٠٠١.وتأتي استقالة أرينتش بعد أقل من 
ــابيع من استقالة صهر اردوغان براءت  ثالثة أس
البيرق من منصب وزير املال وهو الذي كان يتمتع 
ــباب صحية. ــك الى أس ــر، عازيا ذل ــوذ كبي بنف
ويُحسب ألبيرق الذي يعتبر من حاشية اردوغان 
ــي اعتمدها  ــوالءات والقرابة الت ــام ال ــى نظ عل
ــوزراء احلكومة. ــمياته ل الرئيس التركي في تس
ــاكل  ــتقالة ارنيتش مدى املش ويعكس قرار اس
ــة اردوغان في  ــها حكوم العميقة التي تعيش
السنوات األخيرة على وقع انشقاقات في حزب 
ــؤولني  ــتقاالت مس ــة والتنمية بعد اس العدال

ــزب على غرار رئيس  ــتوى من احل على أعلى مس
ــو ونائب  ــد داود أوغل ــابق أحم ــا الس وزراء تركي
ــبب  ــي باباجان بس ــابق عل ــس الوزراء الس رئي
ــة إدارة البالد. ــول طريق ــات مع اردوغان ح خالف
ــذي يُعتبر رفيق دربه،  ــر اردوغان ألرينتش ال وتنك
ــالم احلكومية  ــائل اإلع هت بعض وس فيما وجّ
ــرة ألرينتش،  ــي األيام األخي ــديدة ف انتقادات ش
بسبب دعوته أثناء حلقة تلفزيونية إلى اإلفراج 
ــن دمرتاش  ــالح الدي ــردي ص ــارض الك ــن املع ع
ــل األعمال عثمان كافاال.وقال أرينتش امس  ورج
ــاء «تركيا بحاجة إلى إصالحات في  االول  الثالث
القضاء واالقتصاد ومجاالت أخرى، هذا واضح»، 
مندداً بـ»الكراهية» و»اإلهانات» التي يقول إنها 
ــة إلى تهدئة  ــتهدفه، مضيفا «هناك حاج تس

بلدنا وإيجاد حل خملاوف مواطنينا».
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ــطينية باتت تتصرف بانفعال  الطبقة السياسية الفلس
ــة عميقة ال  ــتقبلية واضحة،  هل ثمة دول ــة مس ودون رؤي
ــخاص محدودين يفرضون  يعرفها املواطنون تتكون من أش
ــان الصهيوني بكل  ــر الواقع؟.ألن الكي ــم بقوة األم وجوده
ــة ودعم من الغرب  ــكرية وتكنولوجي ما ميلك من قوة عس
ــن  يتمك ــم  ل ــة  املتعاقب ــة  األميركي اإلدارات  ــاً  وخصوص
ــطيني أو دفعه  ــعب الفلس ــة عام من قهر الش ــوال مائ ط
لالستسالم، سواء من خالل املواجهات العسكرية أو على 
طاولة املفاوضات، لذا وجد أنه ميكن إضعاف مناعة وصمود 
ــاكل  ــطيني من خالل تدميره داخلياً مبش ــعب الفلس الش
ــة،  ــده عن قضيته الرئيس ــغله وتلهيه وتبع ــا تُش وقضاي
وتفكيك معسكر حلفائه وعمقه العربي بالتطبيع وإثارة 
الشقاق بني الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، ومن 
ــية الفلسطينية احلاكمة،  خالل إفساد الطبقة السياس
ولألسف جنح مخطط اإللهاء نسبياً.تروم هذه االستراتيجية 
تغيير طبيعة الصراع وتدمير البنية االجتماعية والثقافية 
ــه  ــعب وزعزعة ثقته بنفس ــطينية وكي وعى الش الفلس
ــن القضية املركزية  ــتيت االنتباه ع ــة قضيته وتش وبعدال
وإيصال الشعب لدرجة من اإلحباط واليأس تدفعه لقبول 
ــية، وبالتالي تصفية املشروع الوطني  ــوية سياس أية تس
التحرري.هذه االستراتيجية يتم تقاسم األدوار فيها ما بني 
ــاركة واعية أو غير واعية ألنظمة  واشنطن وتل ابيب ومبش
ــلة.لهذه  ــطينية عاجزة وفاش عربية وأجنبية ونخب فلس
ــون محليون  ــات ولها مقاول ــتراتيجية عدة ميكانزم االس
ــبوق في تاريخ  ــكل غير مس ــي بش يوظفون املال السياس
ــطيني بل في تاريخ كل الشعوب، بحيث  ــعب الفلس الش
ــذي يدخل مناطق  ــكال املال ال ــب وكل أش ــت الروات أصبح
ــلطة في غزة والضفة، سواء للسلطتني أو ملؤسسات  الس
ــاعدات أو الدعم، مبثابة  ــمى املس ــع املدني، حتت مس اجملتم
ــاد الشعب  ــوة جماعية وعصا غليظة إلخضاع وإفس رش
ــيق األمني  وإثارة الفتنة الداخلية، حيث املال مقابل التنس
ــلطة الوطنية ثم انتقل  ــف املقاومة، بدأ األمر مع الس ووق
ــت املراهنة على  ــاع غزة.كان ــي قط ــلطة حماس ف إلى س
ــلو  ــرة منذ توقيع اتفاقية أوس ــتراتيجية االلهاء حاض اس
والنص فيها على إجراء انتخابات الختيار من يُدير السلطة، 
واالنتخابات تعني تنافس وصراع بني األحزاب على السلطة 
ــن التوحد في مواجهة االحتالل، وقد حاولت القيادة  بدالً م
ــعب وقواه احلية  ــطينية بوعي ومسؤولية من الش الفلس
ــارت على عكس  ــدم الوقوع في هذا الفخ إال أن األمور س ع
ــم التحدي  ــعب في قبوله ــه القيادة والش ــا راهنت علي م
ــة دميقراطية  ــل االحتالل، وآلت أول جترب ــي في ظ الدميقراط
شاركت فيها كل القوى السياسية - ما عدا حركة اجلهاد 
ــى الوقوع في احملظور وعمت  ــالمي – في يناير ٢٠٠٦ إل اإلس

الفوضى واالقتتال ثم االنقالب على السلطة.

د. ابراهيم ابرا ش

رأي

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة

ق العدلي في قضية انفجار   طلب احملقّ
مرفأ بيروت من البرملان التحقيق مع وزراء 
ــابقني لالشتباه بارتكابهم  حاليني وس
مخالفات أو جرائم على صلة بالكارثة 
ــة اللبنانية،  ــهدتها العاصم ــي ش الت
ــه يوم  ــدر قضائي ب ــاد مص ــا أف وفق م
ــهد مرفأ بيروت  امس االول الثالثاء.وش
ــي الرابع من آب انفجاراً ضخماً ملئات  ف
األطنان من مادة نيترات األمونيوم، أوقع 
ر  أكثر من مئتي قتيل وآالف اجلرحى ودمّ
ــتقالت  أجزاء كبيرة من العاصمة. واس
احلكومة على خلفية االنفجار لكنّها 
ــكيل  ــزال تصرّف األعمال لعدم تش ال ت
حكومة جديدة إلى حدّ اآلن.وأفاد املصدر 
ــي القاضي  ــق العدل ــي أنّ احملقّ القضائ
ــى اجمللس  ــه كتاباً إل ــوان وجّ ــادي ص ف

النيابي أبلغه فيه أنّ التحقيقات التي 
أجراها مع وزراء حاليني وسابقني وفّرت 
ــؤولية هؤالء  ــبهات معيّنة عن مس ش
الوزراء وتقصيرهم حيال معاجلة وجود 
د املصدر  نيترات األمونيوم في املرفأ.وأكّ
ــن البرملان  ان طلب م ــوّ ــي ص أنّ القاض
ــغال  ــات مع وزير األش ــراء التحقيق إج
ــال  في حكومة تصريف األعمال ميش
ــالفه يوسف فنيانوس وغازي  جناّر، وأس
ــر املالية  ــازي زعيتر، ووزي ــي وغ العريض
ــال غازي  ــف األعم ــة تصري في حكوم
ــلفه علي حسن خليل، ووزيرة  وزنة وس
ــف األعمال  ــي حكومة تصري العدل ف
ــالفها أشرف ريفي  ماري-كلود جنم وأس
ــرحان،  ــي وألبيرت س ــليم جريصات وس
ــة  ــوزراء منوط ــة ال ــار أنّ مالحق باعتب
حصراً باجمللس األعلى حملاكمة الرؤساء 
ان املوجه إلى  ــوّ والوزراء.ويأتي كتاب ص

تها  ــي بعد مطالعة أعدّ البرملان اللبنان
ــة العامة التمييزية ورأت فيها أنّ  النياب
مالحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم 
ــم  تولّيه ــالل  ــا خ ارتكبوه ــة  محتمل
مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص 
اجمللس األعلى حملاكمة الرؤساء والوزراء، 
ــابقة  ــى حاالت س ــتناد إل ــك باالس وذل
ــاء العدلي محاكمة  أوقف فيها القض
وزراء لعدم االختصاص.والبرملان هو مقرّ 
اجمللس األعلى حملاكمة الرؤساء والوزراء.
اللبنانية  ــلطات  الس ــت  وبعدما رفض
ــراء حتقيق دولي  الدعوات املطالبة بإج
ــاً محلياً  ــار، فتحت حتقيق ــي االنفج ف
أفضى حتى اآلن إلى توقيف ٢٥ شخصاً 
ــؤولي املرفأ والكمارك. بينهم كبار مس
ــارك في التحقيقات األولية خبراء  وش
التحقيقات  ــب  ــن مكت وم ــيون  فرنس
ــادر  مص ــت  األميركي.وكان ــي  الفدرال

ى تقرير  ــفت أنّ لبنان تلقّ قضائية كش
اخلبراء األميركيني، لكنّه ال يزال ينتظر 
مت نقابة  تقرير اخلبراء الفرنسيني.وتقدّ
احملامني في بيروت بوكالتها عن ضحايا 
ــام  ــاوى أم ــات الدع ــأ مبئ ــار املرف انفج
وقّع  املاضي  ــبوع  العامة.واالس النيابة 
ــركة أملانية بقيمة  ــدا مع ش لبنان عق
ــن «مواد  ــص م ــني دوالر للتخلّ ٣٫٦ مالي
خطرة قابلة لالشتعال» بعد اكتشاف 
ــركة  ــدأت الش ــي املرفأ.وب ــا ف تخزينه
ــي»، بعد توقيع  ــة «ليفت كومب األملاني
ــي العمل  ــرين الثان ــد في ١١ تش العق
إلزالة ونقل وإتالف ٤٩ مستوعبا حتتوي 
ــديدة اخلطورة مخزنة في  على مواد ش
ــة املرفأ  ــتوعبات في باح محطة املس
ــح مكتب  ــا، وفق ما أوض ــذ ١١ عام من
رئيس حكومة تصريف األعمال حسان 

دياب.
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لعل من أكثر ما يعاني منه التنويريون العرب واحلداثيون، 
ــي وهيمنتها على  ــة في الفكر العرب ــاق الثابت هو األنس
ــبب  ــة وعدم انتعاش الفكر احلداثي بس ــة العربي الثقاف
ــل احلياة:  ــة املوروثة على مفاص ــات الفكري جثوم البني
ــة، ومنها  ــية واالجتماعية والثقافي ــة والسياس الديني
ــعري  ــعر احلديث)! فعلى الرغم من أن التحول الش (الش
ــدة العربية هو  ــى القصي ــذي طرأ عل ــر ال ــوري اخلطي الث
ــاس بالثابت  ــي يق ــار التحول ــن املعي ــر ولك ــعر احل الش
املوروث، وحتديدا (الوزن) الذي هو وسيلة من وسائل البناء 
ــعري، وليس كلها، ومع ذلك فإن املصطلح املستقر  الش
ــعر  احلديث هو (قصيدة التفعيلة)  في الداللة على الش
ــة، ال غير، وحتى  ــة إيقاعي ــح يعكس دالل أي أن املصطل
ــات االصطالحية البديلة، هي األخرى ذات داللة   االجتراح
ــد النويهي  ــذي اقترحه محم ــح ال ــة  كاملصطل إيقاعي
ــار اإليقاعي(الوزن)  ــي أن املعي ــود اجلديد)، هذا يعن (العم
ــيلة املادية امللموسة  بقي يالحق الشعر، بوصفه الوس
ــية البناء الشعري ولم تكن (اللغة)  والدالة على اجناس
ــي بناء  ــيني ف ــن أساس ــا عنصري ــورة) بوصفهم او (الص
ــريكتني في الداللة االصطالحية على النوع  الشعر، ش
ــر)، إال داللة  ــعري اجلديد.وما مصطلح (قصيدة النث الش
ــكأن النثر هو  ــوس، ف ــر املادي امللم ــى العنص ــة عل متردي
ــح (الوزن)، أي أن مصطلح قصيدة  التضاد األكثر ملصطل
ــر املتلقي على الفور بالبنية اإليقاعية الوزنية  النثر يذكّ
وتفعيالتها املنتظمة، وحني هبّ مجموعة من الشعراء 
ــة جمالية  ــراح هوي ــعينات، الجت ــي التس ــباب، ف الش
ــعرية بـ  ــمية كتاباتهم الش ــم اقترحوا تس ــة به خاص
ــعر) كرد فعل على قصيدة النثر وكانتصار  (قصيدة الش
للمصطلح األبوي الكبير(القصيدة العمودية)، إذن بقي 
ــت في الداللة على  ــه اخلليل هو املرجع الثاب الوزن وعراب
الوالدات الشعرية الشرعية واللقيطة! فما ينتسب إلى 
ــمية من قبل املؤسسة  ــجرة اخلليل ميتلك إجازة رس ش
النقدية، أن يكون شعرا معروف النسب وما تخلى عنها 
فهو متهم وإن كان بريئا، ومن هذا املنطلق فإن مصطلح 
(الشعر احلديث) ضاعت حدوده الرسمية بسبب قداسة 
ــاد ما يؤرخ  ــلطته النقدية، فمن النق ــة س الوزن وقداس
بداية الشعر احلديث بحركة النهضة التي انطلقت مع 
ــي، وحتديدا حركة  ــده والكواكب ــاوي ومحمد عب الطهط
ــودة للقصيدة العربية  ــي في جوهرها ع اإلحياء التي ه
ــن يؤطرها انطالقا من  ــاء للتراث ومنهم م القدمية وإحي
ــية، ولكن  ــو والقصيدة الرومانس ــة الديوان وأبول جماع
ــة) وجميع هذه  ــدة التفعيل ــن ( قصي ــب ينطلق م األغل
ــكال واأللوان ال تتحرك إلى االمام إال وعينها تلتفت  األش

إلى أوزان اخلليل .

@ä»í€a
Ô‹Ó‹®a

 

فنارات

د.أحمد الزبيدي

@D@Ôuäÿí€a@äibu@D@l6ÃΩa@Ô”aä»€a@ä«bí€a@Üˆbñ”@ø@Úƒ«ÏΩaÎ@|ñ‰€a@p¸by

  ستار الجودة
ــة  العام ــة  االمان ــدت  جس
ــة  ــية املقدس للعتبة العباس
ــر املؤمتر   ــف الكفيل عب ومتح
ــالم  ــي  الثالث ،روح االس الدول
ــان  ــكل انس ــع ل ــن يتس كدي
ــن  دي واول   ــفة  وفلس ــر  وفك
ــل العلم فريضة على  كل  جع
ــلمة، من خالل  ومس ــلم  مس
ــى كل  دول  ــا  العامة ال دعوته
ــع املتاحف  ــم والى جمي العال
ــمية،  ــدا عن هويتها الرس بعي
ــور  ــوة واحلض ــتجابة  الدع اس
  (ZOOM) ــة ــر وعبر منصّ الكبي
ــة  ايجابي ــابقة  س ــكل  ش
وصحية لم تألفها  الكثير من 
ــرات  العلمية ، االمر الذي  املؤمت
جعل انطالق النسخة الثالثة 
ــل  ــف الكفي ــر متح ــن مؤمت م
ــة جديدة وناجحة   الدوليّ بداي
ــذي خيم  ــر اجلمود ال في كس
ــاالت احلياة  ــع مج ــى  جمي عل
ــة  واملعني ــة  الثقافي ــة  وخاص
ــة  جائح ــبب  بس ــف  باملتاح
ــةً  الواثق ــة  ،االنطالق ــا  كارون
صباح يوم السبت املاضي (٢١ 
ــي ٢٠٢٠م)، وحتت  ــرين الثان تش
ــات  ــف والتقنيّ ــعار (املتاح ش
ــاركة باحثني  ــة)  و مش احلديث
 ،) ــراق:  الع ــات  جامع ــن  م

ــى  واملثن ــداد،  وبغ ــة،  والكوف
ــتنصرية،  وصالح الدين،، واملس
ــية)، ومتاحف  ــل والقادس وباب
ــف  (املتح ــة   وعراقي ــة  عربي
ــلة  املتجول الثقافي في القش
ــي،  العراق ــف  ببغداد،واملتح
ــي  ف ــي  الطبيع ــف  واملتح
ــري  املص ــف  املتح و  ــرة،  البص
،وهيئة اآلثار والتراث العراقية)  
ــة  ــم خارط ــوع رس التن ــذا  ه
ــات  لفعالي ــة  ناجح ــق  طري
ــى مدار  ــذي  عقد عل ــر ال املؤمت
ــتني صباحية ومسائية  جلس
في  قاعة اإلمام احلسن (عليه 
السالم) في العتبة العباسية 
ــاهم في   ــة، كذلك س املقدس
ــاح احلضور  ــم النج ــة زخ ادام
ــاء مجلس إدارة  الكبير  ألعض
ــامها وجمعٌ من  العتبة  واقس
ــأن  ــني بالش ــوف اخملتص الضي
املتحفي. وتضم املؤمتر العديد 
ــتهلت  بتالوة  من الكلمات اس

ــم،  احلكي ــر  الذك ــن  م ــات  آي
ــيد  الوطني ونش ــيدين  والنش
ــة  املقدس ــية  العباس العتبة 
حلن اإلباء .كلمةً عضو مجلس 
إدارة العتبة العباسية األستاذ 
الدكتور عباس رشيد املوسوي 
ــا، نقل من  ــن أمانته ــة ع نياب
ــة  ومبارك ــات  حتي ــا  خالله
ــد  احم ــيد  الس ــماحة  س
ــة  ــام العتب ــني  ع ــي ام الصاف
ــر ثم كلمة  ــية للمؤمت العباس
للمتاحف  ــة  العربي ــة  املنظم
(ICOM-Arab)، املمثل الرسمي 
ــي للمتاحف  ــس الدول للمجل
ــة، ألقاها  ــي املنطقة العربي ف
ــرقي دهماني  نيابة عنها الش
ــة  اللجن ــس  رئي ــرب  املغ ــن  م

العلمية  ــف  للمتاح ــة  الدولي
ــة رئيس  ــم  كلم ــة، ث والتقني
قسم متحف الكفيل األستاذ 
ــة الهيئة  ــادق الزم ثم  كلم ص
رضَ  ــار والتراث، و عُ العامة لآلث
ــطة  ــن  أنش ــيٌّ  ع ــمٌ وثائق فل
متحف الكفيل ومقتنياته، ثم 
البدء بافتتاح اجللسة البحثية 
ــائية  وقراءة  الصباحية  واملس
التوصيات التي خرج بها املؤمتر 
ــام املؤمتر  ــك خت ــث ، مس الثال
ــة  ــهادات التقديري ــع الش توزي
والهدايا على الباحثني ،  وتقدمي 
ــي  الثقاف ــول  املتج ــف  املتح
ــس  رئي ــيد  للس ــداع  االب درع 
ــل. مثل   ــم متحف الكفي قس
ــال علمي كلل من  املؤمتر كرنف

ــات   ــلة النجاح ــه  سلس خالل
ــابقة في  الس ــنوات  الس ــي  ف
ــر  املؤمترين االول والثاني ، و كس
جدار الصمت و اعادة نشاطات 
ــة  ــة  الواقعي ــرات العلمي املؤمت
وااللكترونية وفق اسس صحية 
ــبب جائحة كارونا ، و حتدي  بس
ــار  ــاف إيجابي في مس و انعط
عملية التقدم وتطوير املتاحف 
ــق رؤى علمية  تواكب حركة  وف
ــي  ــي العامل ــور التكنلوج التط
ــوث  ــالل البح ــن خ ــدم م املتق
ــتفادة  العلمية الرصينة واالس
ــة  ــدول املتقدم ــرات ال ــن خب م
ــال والبدء من حيث  في هذا اجمل
ــر  ــدول  وتطوي ــك ال ــت تل انته
ــي املتاحف  ــة العاملني ف قابلي
ــف  للمتح ــى  نتمن ــا  وختامً  ،
ــاح  النج ــن  ــد م ــل مزي الكفي
ــهد  ــي ترميم املش ــدم  ف والتق
ــي  واملتاحف   ــاري والتراث احلض

وترسيخ الهوية الوطنية .

عبــري توفيــق – جمهوريــة 
مصر العربية 

ــوف  لم يكن يتخيل أنه س
ــيتحرر  يأتي اليوم الذي س
ــد الذي أدمي  فيه من القي
ــنوات طوال،  معصمه لس
ــيحطم احلواجز   ــه س أو أن

ــت بينه  ــدود التي حال واحل
وبني تذوقه طعم السعادة 
ــال, وظن اجلميع  وراحة الب
ــا  ــي فلكه ــيدور ف ــه س أن
ــن يخرج  ول ــة حياته  طيل
ــذي حددته له  ــن املدار ال ع
ــذ البداية، وها هو اليوم  من
و ظنون  ــا  ــف ظنونه يخل
عليه  راهنوا  الذين  اجلميع 
ــذه، فاليوم وهو  بفعلته ه
ــرد  ــعادته  يش ــي أوج س ف
ــي املاضي األليم،  بذهنه ف
ــنني العمر التي  ليتذكر س
ــه  ــا نفس ــت، محدث ضاع
ــد أُهدرت حياتي  قائال : لق

لبت مني، فهي تعشق  وسُ
ــبب  التأفف والتضجر بس
ــبب وال ترتضي  ــدون  س وب
ــرف النكد،  تهوي  أبدا، حتت
ــل  داخ ــر  والهج ــام  اخلص
،وخاصة  ــه  وخارج ــزل  املن
ــبات ،  ــي األعياد واملناس ف
ــن علي، بل  ــت ال تض فكان
ــت تكافئني وتزيد  من  كان
ــوم واألحزان،  ــة الهم جرع
لقد تصدرت قائمة األزواج 
ــت  ــد ظن ــاء،    فق التعس
ــا وصبري  ــي معه أن حلم
ــاذة  الش ــا  طباعه ــي  عل
ــخصية  أنني ضغيف الش

ــدمي اإلرادة،، وال تعلم أن  وع
طيب األصل وكرم األخالق 
ــي  ــي عل ــن أجبرون ــم م ه
ــني وأال  ــا باحلس معاملته
وأنني  ــا،  ــا بأفعاله أقابله
ــي  ولكنن ــي  أتناس ــت  كن
ــرتها  ــدا عش ــس أب ــم أن ل
ــت  حاول ــد  فق ــيئة،  الس
ــن  لك ــا  إصالحه ــرا  كثي
ــا  ــرت له ــدوي،  وذك دون ج
ــأن غضب  ــرارا وتكرارا  ب م
ــه مثل البركان  احلليم مثل
ــا وفجأة  ــذي يظل كامن ال
ــم يبدأ في  ــط ويثور ث ينش
ــي تصهر  ــذف احلمم الت ق

ــف أمامه، ومن  ــن يق كل م
ــوم فلتعلم أن كل صبر  الي
ــدود،   وظل يهمهم  وله ح
متاما  ــي  ونس ــه،  نفس مع 
ــو  ــد يعل ــوت الزغاري أن ص
ــن كل  ــه م ــع بجانب ويرتف
يهنؤونه،  ــع  واجلمي ناحية 
وأنه يضع يده في يد صهره 
ــس  يجل ــأذون  وامل ــد  اجلدي
ــا ليلقنهما صيغة  بينهم
ــول له : «مالك  الكالم ويق
ــي الفرحة مش  ياعريس ه
ــيعاك وال إيه،قول ورايا»  س
ــن  ــزواج م ــت ال ــا قبل : وأن

إبنتكم البكر  الرشيد.

…‡n1a@pb‘jü@›ÿ€@|ˆbñ„@ÔÁÎ@ÍÜ‰«@ÒÜÓñ‘€a@Öaã@Ü¨@sÓy@ÖbëâgÎ@Ú–é‹œ@Úibr∂@ÔÁ@D@Ôuäÿí€a@D@ä«bí€a@Üˆbñ”

ــاعر  إعتقد أن كل قصائد الش
ــة  مبثاب ــي  ه  » ــكرجي  الش  »
ــاد حيث جند زاد  فلسفة وإرش
ــي نصائح  ــدة عنده وه القصي
ــع ، ومنها  ــكل طبقات اجملتم ل
ــذي  ال ــي  والسياس ــم  املعم
ــي العراق  ــة احلكم ف ــود دف يق
ــيط الذي ال  ــان البس ، واإلنس
ــكلت  ــى ش ــه  ،حت ــد قوت يج
ــم   ومفاهي ــني  قوان ــده  قصائ
أرضية من املمكن  استثمارها  
ــتور العراقي  ــة الدس في كتاب
ــري  ــب تعبي ــم  ، بحس والعال
ــا وترجمتها  ــا األخذ به وعلين
ــذي يحاصرنا من   إلى الواقع ال
ــوت والدم  ــاد وامل ــث الفس حي
ــذي ال ينتهي وتأتي القصائد  ال
ــعرية لديوان ( قبر للبيع )  الش

وهي قصائد شعبية .
ــات  والضواي ــة  ظلم ــس  أح  »
ــل  اللي ــات  م ــك  ول  ، ــن  انطف
 . ــح «ص١٠١  الصب ــيجيب  ش
التي  ــعرية  الش ــة  اخمليل وهذه 
ــر املنظومة ذات  التعابي حتمل 
ــيقي والتي هو  ــاع املوس اإليق
ــا للحالة التي  ــجها وفق ينس
ــا تبعاً  ــس به ــا ، ويح ــر به مي
ــان  ــكان وللزم ــته للم ملعايش
ــي مدينته  ــذي إنطلق منه ف ال
ــا  ــل طابع ــي حتم ــف الت النج
ــيل  ــا ، وهذا الس ــا خاص بيئي
ــا  ــات كم ــن الكلم ــارف م اجل
ــاعر  ــذي يبدعه الش ــا ، ال قلن
ــن الدواوين  ــم م ــذا الك في ه
ــادرة من عدة  ــة والص املطبوع
دور للنشر والتوزيع ، ما هي اإل 
ــوب في حياة  هذا  نتاج محس
الذي إستمد عقيدته  الشاعر 

ــى ونبيه  ــاب اهللا تعال ــن كت م
(ص) وآل بيته . ( ع )

ــديَ اجملموعة  ــد وقعت بني ي وق
الشعرية « قبر للبيع « للشاعر 
ــاط  ــي املعروف بني أوس العراق
ــكرجي  ــني « جابر الش املثقف
ــة «  ــن « دار األم ــادرة م « والص
ــع  والتوزي ــر  والنش ــة  للطباع
ــق  –دمش ــوريا  س ــة  والترجم
ــة األولى ،فقلت دعني  –الطبع
ــاعر  ــي عالم هذا الش أدخل ف
ثنايا  ــي  ف ــوف  واملتص ــد  الزاه
ــي  والت ــة  املتحرك ــده  قصائ
ــني جدلية املوت  ــدور رحاها ب ت
ــول  ــفتهما .يق ــاة وفلس واحلي
ــاعر والناقد املعروف  عنه الش
والصديق « رزاق ابراهيم حسن 
ــوان ، خالل  ــي مقدمة الدي « ف

ــور ومؤثرات  ما تركت من حض
ــل  تتعام ــد  القصائ ــذه  وه  ،
ــن خالل  ــخصيات م ــع الش م
ــم  ــح والقي ــص واملالم اخلصائ
التي كانت عليها ، وعرفت بها 

ص٢٣
« لكيته بكربال يبجي 

        يبجي وحاير بأمره 
ر لي قصيدة إيريد  أشّ

             ياهي املرت بفكره 
ثاري اخرس وما يحجي 

أوما اعرف شنو سره « ص٢٢
ــل  ــي تفاصي ــوض ف ــي أخ وألن
، وأكتب  ــى  القصيدة الفصح
ــي  ك ــا  منه ــار  أخت أو  ــا  عنه
ــرض  ــاء الع ــي فض ــا ف أقدمه
ــرحي ، دخلت ألقرأ كثيراً  املس
عن الشعر الشعبي ، فوجدته 
ــن  م ــة  مجموع ــه  أن ــى  عل

ــة التي تُؤدى  التعابير املنظوم
العامية  والكلمات  باإلبداعات 
ــة  ، وفي هذا الديوان  أو الدارج
أراد الشاعر « جابر الشكرجي 
ــوت  ــة  امل ــف حال « أن يفلس
ــاره  ــا ملعي ــاة  ويخضعه واحلي
اخلاص ، حيث يجعل من املوت 
عملية خاضعة للبيع والشراء 
ــل أراد أن ينتهي من املوت  ، وه
ــة  القبر   ــص من  عبودي ويتخل
ــن ، ومن  ــاومات اآلخري من مس
ــر  ــور مبظه ــم الظه محاوالته
املتفضل ، وهل أراد انه يجعل 

من القبر ملا يجري في احلياة .
ــرع  ابش ــوك  اليب ــد  إي ــع  كط

االسالم 
 احلكم الشرع واجب احترامي 

ص٥٨
وعندما تتأمل لغته البسيطة 
واملعبرة ، تلك اللغة الوصفية 
ــوص  يغ ــه  وكأن ــاحرة  الس
ــاجر  ــروح ، ويتش ــق ال في عم
ــتصرخ أهل  ــى يس ــا حت معه
ــر  عب ــباتهم  س ــن  م األرض 

ــحونة بتناقض  ــه املش ألفاظ
ــعرك  ــى يُش ــات حت احملسوس
عبر صور وتشبيهات مستقاة 

ــيء  الذي فُرض  من واقعه الس
ــذي  نعاني   ــا وعليه ، وال علين
ــة تصعيد  ــه ، وهو في حال من

ــل العليا  ــادئ واملث ــاه املب باجت
ــذا  ــد أن ه ــا   وأعتق وجتلياته
الشاعر « الشكرجي « يوصينا 
ــب أال تكون  ــر قصيدته يج عب
أعمالنا لصالح ذواتنا ،فيذكرنا 
عبر قبره الذي اعلنه في مزاده 
ــا  مصاحلن ــذ  ننب ان   ، ــن  املعل
ــي  نرتق ــى  حت ــخصية  الش
ــي الدنيا  ــانية ف باحلياة اإلنس
ــع قصيدة  ــرة ، وهنا نض واآلخ
ــاعر « أبي العتاهية « في  الش

الزهد وترسيخ القيم .
هب الدنيا تساق إليك قسراً 

أليس مصير ذاك إلى زوال ؟

ــذا الديوان  ــي ه ــذا جتد ف وله
ــو إلى  ــع « ما يدع ــر للبي « قب
ــل ، أليس كل  ــر والتأم التفكي
إلى  ــينتهي  الفرد س ماميلكه 
ــة احلياة  ــي معادل زوال ،وبالتال
ــا أنه  ــح ، كم ــل الصال بالعم
ــى انه «  ــل مع املوت عل يتعام
ــوت  ــيت أم ــور « أو « نَس عاش
ــاعر  الش ــتخدم  يس ــا  وهن  »
ــلوب  االس  » ــكرجي  الش  »
ــن   فيُعل ــاخر  الس ــازي  الفنت
ــر للبيع «  ــا « قب ــد لدين (يوج
ــع ممتاز على  ــاء حديث وموق بن
ــه لوحة  العام وعلي ــارع  الش
نُقشت باخلط األدمي « الراحة 

األبدية « ).  
ــرار  اس ــاص  خ ــم  عال ــه  أنت

وغموض 
مو لغز واحد هوايه الغاز بيك 

ودك  ــه مُ ــوده إعل ــاس موج الن
باحلياة 

ــر الزم  ــا العم ــما يعد بيه شِ
جتيك ص٢٧

ــر أن لديه العديد  ــي أن نذك بق
ــن املطبوعة نذكر  ــن الدواوي م
ــعر  ــم ومطر « ش ــا « غي منه
ــة  الطبع  » ــي  عراق ــعبي  ش
الثالثة « عن دار األمة للطباعة 
والنشر ، ديوان « الناعي « طبع 
ــوان « عابس «  ــي بيروت ، ودي ف
ــام ٢٠٠٨ وغيرها من  ــروت ع بي
ــاعر هو « جابر  الدواوين ، والش
ــا أحمد ، من العراق  عبد الرض

محافظة النجف .

ر  في بعض األحيان يصوّ
الشاعر اآلخرين الذين 
أصبح مالصقا ً لهم أو 
متعايشا بينهم ،أو هو 
على أحتكاك معهم 
سواءاً في مدينته أو 
خارجها ، بأنهم هؤالء 
الذين يستقون املعارف 
واألفكار من احلورات 
العلمية والثقافية ، 
ولكونه أحدهم وإبن 
بيئتهم ، ويعيش عصرهم 
يتأثر بهم ويحاول أن  
ثربهم عبر معانيه  يؤّ
ومخيلته العاجة بالصور 
،  ثم يأخذ بالبحث عنهم  
عبرترحاله اخلاص ، والعام 
ونزوله إلى الشارع ملمارسة 
دوره في بناء اجملتمع والوطن  
،  وهو يظل   يفتش في 
خبايا اإلنسان ،  ليصدر 
أحكاماً شعرية مليئة 
باملوعظة والتطور الفكري 
وتوجيه الناس وهذا 
النوع من الشعراء غير 
موجود كما إعتدنا على 
شعراء الصعلكة واملديح 
للسالطني وأصحاب املقام  
، كما حدث للشعراء في 
العصر العباسي الذين 
أخذوا يبحثون عن النصح 
واإلستفادة من اجملتمع 

قاسم ماضي / ديرتويت

6ثقافية

نسرين سعود
كان الزمان وبجناحه احلب أضوانا

نويت احلب فأظلنا فيئه 
يوم ال ظل فيه سوانا

 على حني غرة فاجأنا 
النوى نأيا وفقدانا

 وفراق جرعنا املرارات 
على مر األزمان جرحا فأدمانا

عويل قلبي وحزني على فراقكم 
ليس  يسمعه كائن في البرية 

إنسانا
أمن  مخبر حبيب الروح أننا لم 

ننس يوما وده 
واحلب أضمرته له في األعماق 

وجدانا
منوت شوقا والنبوح بحسرة

والشكوى لغير اخلالق مذلة ونكرانا 
 مطالع كل بيت أكتبه له

وحروف اسمه لفؤاد ظامىء بذكر 
اسمه ريانا

مذ عرفته عرفت احلب
وغرد طير احلب على األفنان نشوانا

وفارس احلرف  بهي الطلعة
وأفصح الشعراء قوال ولسانا

سقى اهللا زمان احلب و مابيني وبينه 
 ودربي أفرشه خلطوه وردا وريحانا
وله  في قلبي ماليس لغيره من 

مكانة 
ازادانا البعد إال حبابهم وإدمانا
ينال مني السهد في غيابه 

وفي حضوره يبقى ذهني  في وصفه 
حيرانا

فهل عرفتم اسمه من مطالعي
وهل يخفى قمر منير في ليلة 

ظلماء   أتانا
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قاسم ماضي

جابر الشكرجي
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كريمة علي
١- فيض املشاعر
على شفاه الورد
تتنفس الفراشة

٢ في  سكون الليل
ال ضجيج 

اآلهات تنسكب بصمت 
٣  حب قهري

كلما يغزوني طيفك

أرجمه بالقبالت 
٤ رقصة املطر

على الكرسى العتيق 
تعزف السماء
٥ رفيق الدرب

ما أقسي البعاد
وخزه يؤلم

٦ قهوة الصباح
بعبق املاضي أجترع،

غيابك 
٧ قهوة ساخنة

الزال عبق سجائره
عالق في الذاكرة

٨  في زحمة الغربة 
تتصيدها األشواق 

معاملنا التائهة

متابعة / البينة الجديدة
 أعلنت وزارة الثقافة املصرية 
ــي تأجيل الدورة  االثنني املاض
القاهرة  ــرض  القادمة من مع
ــى فصل  ــاب إل ــي للكت الدول
ــة  جائح ــبب  بس ــف  الصي
فيروس كورونا، وهو ما أثار ردود 
ــة.وكان املعرض  ــل متباين فع
يقام في كانون الثاني من كل 
عام مبشاركة دور نشر مصرية 
مع  بالتزامن  وأجنبية  وعربية 
إجازة منتصف العام الدراسي 
في املدارس واجلامعات.وقالت 
ــان إن اللجنة  ــي بي ــوزارة ف ال
ــرض  للمع ــا  العلي ــة  اإلداري
عقدت اجتماعا برئاسة وزيرة 
ــدامي  عبدال ــاس  إين ــة  الثقاف
ــتجدات  املس ــت  «وناقش
ــتوى  مس ــى  عل ــة  املطروح
ــة  جائح ــورات  وتط ــم  العال

ــى خريطة  ــا وأثرها عل كورون
ــي العالم،  ــارض الكتب ف مع
ــى إلغاء أو  ــذي أدى إل ــر ال األم
املزمع  الدولية  املعارض  إرجاء 
ــي الفترة املقبلة». إقامتها ف
وأضافت «كما نوقشت أيضا 
مشاركات املؤسسات الدولية 
والناشرين العرب واألجانب مما 
ــة التنقل  ــع معه صعوب يتوق
بني الدول وبخاصة في فصل 
ــذي قد يؤثر  ــتاء، األمر ال الش
ــة  ــاركات اخلارجي ــى املش عل
ــت قائلة  ــي املعرض».وتابع ف
ــة كل األطراف  ــد مناقش «بع
ــررت اللجنة  ــة، فقد ق املعني
ــد املعرض ليكون  تأجيل موع
األربعاء ٣٠  ــرح  املقت ــده  موع
ــتمر حتى  ويس حزيران ٢٠٢١ 
ــة أيام عن  ــوز، بزيادة أربع ١٥مت

املعتاد».
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ــات   ــرحية ( االقتراض) والنقاش ــى  مضض مس ــت عل تابع
ــروض .وتاكد  ــراض   والقارض واملق ــول  .. االقت ــي دارت ح الت
ــمها .. واحلكومة  ــة برموزها ، وخدمها وحش ــي .. ان الدول ل
ــه  ــها  ووزرائها ، ومدرائها ..  ومجلس النواب برئيس برئيس
ــا ، وفي مثل هذه  ــه .. الميكن لهم جميع ــه وباعضائ ، ونواب
ــها .. التي تتحكم بها  طبقة فاسدة   الظروف التي نعيش
ــا ) ان يأتوا   ــد ،، فليس من ــعار ( من كان غير فاس ــت ش تبن
ــاد ال يعمل اال  ــح العراقيني  .. الن الفس ــرار  واحد لصال بق

لصالح الفساد .. والفساد ال يحارب ، اال لبقاء الفساد .
ــة  االسباب احلقيقية التي ادت  وكان االولى بهم .. مناقش
ــع الرواتب ، وادانة  ــز املالي والى تاخير  دف ــى حدوث العج ال
انفسهم  .. وتشخيص فاجعة  الفساد التي اوصلت  البالد 
ــم  .. الذي ال يليق  ــذا النفق الطويل واملظل ــاد ، الى ه والعب
ــني االمجاد .قلنا .. لو اقتصدوا   في نفقات الدولة  بالعراقي
غير اجملدية ، وعملوا على تعظيم مواردها .. وشجعوا  على 
تنمية  الزراعة ، والصناعة الوطنية .. وحققوا االمن الغذائي 
ــوا    البطالة املقنعة ،  ووفروا  فرص عمل حقيقية  ، وحارب
ــدة ، لالحزاب على  ــب االقتصادية  الفاس ــوا املكات .. واغلق
ــى املنافذ احلدودية جديا  ــيطروا عل مختلف توجهاتها وس
ــهروا  حتى الصباح .. في مسرحية  ..وليس اعالميا .. ملا س
هزيلة  .. وهم يبحثون عن ( مكرمة ) عن حل مؤقت ملشكلة 
( دفع رواتب املوظفني واملتقاعدين )  املستحقة ، وملدة ثالثة 
ــهور محددة .يذكر السياسي الفرنسي  غي دويور .. ان (  ش
ــا النظام احلاكم عبارة عن  ــرحية ) .. يكون فيه دولة   املس
ــه ، و من طرف واحد  ــاب النهاية له ، وحديث عن نفس خط
ــي منظور تاريخي عجيب  ..  ــتمرا في املديح الذاتي ف ، مس
وهنا .. يكون  التلفاز  شاهد على انتعاش الدولة املسرحية  
ــببا  بظهور .. ( اجملتمع  املسرحي ) الذي يجد  التي تكون س
ــيني والتندر  فرصته الكبيرة ..  برصد  كذب القادة السياس
بخطبهم .في العراق .. وفي زمن متجيد الفساد ( جل جالله 
)  يطل علينا  .. السياسيون الفاسدون  الفاشلون بشكل 
ــفون ، ويحللون  ــات .. وهم يتفلس ــى الفضائي ــد عل متعم
ــات  ــزم ..  ان فضائي ــاد ..!؟.. اج ــرة الفس ــون  ظاه ، ويفكك
ــاد من  ــاهم بتكريس ظاهرة الفس ــا .. تس ــة بعينه عراقي
خالل السماح لهؤالء السفهاء  بالظهور وبشكل مستمر 
ومقرف..  مما يعزز االعتقاد ان هؤالء  يدفعون املاليني للظهور 
ــدين  ــاد والفاس ــاد  .. بهدف جعل كارثة الفس بثوب الفس
ــى ،، دينيا ،، وتكون  ــة اجتماعيا وحت ــرة  عادية مقبول ظاه
ــريعية ،   ــلطاتها  الثالث  التش ــرحية ) بس ــة  املس ( الدول
ــريكا  في  ــة .. وبكامل رموزها  ش ــة ،  والقضائي والتنفيذي
ــي تاكيد  ظاهرة  ــتمرة  .. نحو االيغال ف ــة خطرة ومس نزع

الفساد .. وتثبيت هوية الدولة املسرحية الفاسدة.

ــص من دونالد  ــم الصعداء بالتخل ــراً، تنفس العال وأخي
ترامب، فهو أشبه بكابوس رهيب في السياسة الدولية 
وحتى ألكثر من نصف الشعب االمريكي. لذالك ال نبالغ 
إذا قلنا أنه كان شخصاً غريباً على السياسة األمريكية 
التقليدية، بل وعلى العالم كله. فقد تصرف كبلطجي، 
ــرة، تبوأ  ــزق ذو مزاجية متطي ــا ن ــة مافي ــس عصاب أو رئي
منصب رئاسة دولة عظمى مثل أمريكا وعلى حني غفلة. 
ــية  ــة منذ حملته االنتخابية الرئاس رف بالرعون ــد عُ فق
ــته  ــه مع منافس ــة مجادالت ــام ٢٠١٦ ، وطريق ــى ع األول
ــتخدم العنف  ــون، حيث كان يس ــرة هيالري كلنت القدي
ــته ألمريكا كان  الكالمي الذي صدم العالم. وخالل رئاس
قد عمل على تصعيد التوتر ليس في أمريكا وحدها، بل 
ــراف والتقاليد  ــرج ترامب على األع ــي العالم. فقد خ وف
الدبلوماسية، واملعاهدات الدولية بشكل فض وفج بدون 
سابقة، وكان في حالة توتر وتشنج حتى مع العديد من 
أفراد طاقمه اإلداري في البيت األبيض فكسب عداءهم.

ــام ٢٠١٦ كان نتيجة رد  ــب ع ــدي أن فوز ترام ــك عن ال ش
ــرف على فوز أوباما  ــني األمريكي البيض املتط فعل اليم
ــة، والذي قام بإجراءات  ــام ٢٠٠٨، وهو من أصول أفريقي ع
ــات الصحية،  ــل اخلدم ــة وخارجية، مث ــة داخلي تقدمي
ــتفزت  ــذه االجراءات اس ــا... الخ، وه ــع كوب ــارب م والتق
ــية  ــكان ترامب مصاباً بعقدة نفس ــني املتطرف. ف اليم
ــا بدافع  ــاراك أوبام ــلفه الرئيس ب ــى ضد س ــد أعم وحق
عنصرية، لذا فأول عمل قام به عند تسلمه الرئاسة هو 
ــه أوباما والذي  إلغاء نظام اخلدمات الصحية الذي أسس
مِّي باسمه (Obama healthcare)، والذي كان يفيد كل  سُ
الشعب األمريكي وخاصة الفقراء منهم الذين يشكلون 
ــط الفقر وفق  ــي دون خ ــن أمريك ــون مواط ــو ٤٠ ملي نح
مقاييس أمريكا.لقد قام ترامب بشق الشعب األمريكي 
ــارة النعرة العنصرية بني البيض وامللونني، إضافة إلى  بإث
تعامله اخلاطئ مع جائحة كورونا، ضارباً تعاليم اخلبراء 
ــبة  ــن العلماء واألطباء عرض احلائط، حيث بلغت نس م
ــي العالم، إلى  ــي أمريكا األعلى ف ــات واإلصابات ف الوفي
ــفى(١).  ــه أصيب بهذا الداء وأدخل املستش أن هو نفس
ــي واتهامه  ــالم األمريكي والعامل ــه على اإلع كذلك حرب
ــه الدولية، فرغم أنه  ــف األخبار عنه.أما في عالقات بتزيي
وعد بأن يجعل أمريكا عظيمة وذات هيبة، بينما جعلها 
ــم، وحتى ضد حلفاء  ــة في مواجهة أغلب دول العال دول
ــل دول الناتو، والوحدة األوربية. و أخرج أمريكا  أمريكا مث
ــر املناخي لعام  ــأن البيئة والتغيي ــاق باريس بش من اتف
ــعبها نحو ٤٫٣٪ من  ٢٠١٥، علماً بأن أمريكا التي ميثل ش
ــث البيئة.  ــاهم بنحو ٣٠٪ في تلوي ــكان العالم، تس س
ــة الصحة العاملية  ــاً ظاملة على منظم ــا وأعلن حرب كم
ــاعدات املالية التي  ــا وحرمها من املس (WHO)، وقاطعه
ــنوياً، ألن رئيس املنظمة  ــو ٤٠٠ مليون دوالر س كانت نح
تبنى موقف احلياد، ورفض اإلذعان له في إلقاء اللوم على 
ــؤولية جائحة كورونا.  ــعبية وحتميلها مس الصني الش
ــيلغي هذه  ــس املنتخب بايدن س ــع أن الرئي ــن املتوق وم

اإلجراءات اخلاطئة.

ــعوبا  ــد اهللا تعالى ( وجعلناكم ش وق
ــوا ان اكرمكم عند اهللا  وقبائل لتعارف
اتقاكم ) الشعوب تشمل كل من فوق 
ــم وعلى  ــودهم وابيظه ــوره أس املعم
ــتوى اختالف ديانتهم ولغاتهم .  مس
طاملا هم من جنس البشر …. والقبائل 
ــدود معلومه  ــن يعيش ظمن ح هم م
ــبه . ولكن  ــي الى اصله ونس كال ينتم
جاءت كلمة لتعارفوا .اي لتلتقوا فيما 
ــه و التالف  ــوده واحملب ــم بروح امل بينك
ــس . وختمت ان اكرمكم عند  والتجان
ــا . ان تتقي  ــم .. التقوى هن اهللا اتقاك
ــا وترتقي الى  كل نفس مبا لها وعليه
ــاة االخرين  ــة مبرض ــاة اهللا مقرون مرض
ــا خلقنا  ــى… ان ــد قال تعال ــك . وق عن
ــيء جدال .. هنا  ــان وكان اكثر ش االنس
ــان عن بقية اخمللوقات .  ميز اهللا االنس
ــر .ولكثرة  فاكد االحترام مع بني البش
ــد . بينما  ــان التي ال تع مطالب االنس
ــات تتلخص مطالبه  ــره من اخمللوق غي
بشيئ ين فقط ان ياكل ويشرب وينام 
ــود في وجدان  ــه ان الصفة املوج . علي
ــان الخيه االنسان . . مبني على  االنس
ــى ما جترد  ــب الذات .ومت حب األنا وح
ــني . تدور  ــن الصفت ــان عن هذي االنس
ــي وهذا ما  ــكلها الطبيع ــاة بش احلي
مييز به االنسان . ولكن بعد تغيير منط 
احلياة من حياة الصيد الى حياة الرعي 
ــتقر . برز  ــث اس ــدن حي ــى حياة امل ال

التمييز بالقهر لكال منا لالخر ووقفت 
عند ظهور االديان .استغل رجال الدين 
ــن او التمييز  ــز احلس ــي التميي ــا ف ام
ــال الدين  ــب ما يراه رج ــيء حس الس
ــن مواظعه  ــن يحرف الكالم ع وهم م
الستالب حقوق االخرين بحجة احلالل 
ــد عانة  ــل . وق ــق والباط ــرام واحل واحل
ــبب االستغالل …  الشعوب كثيرا بس
كان وال زال الفضل االول لوقف انتهاك 
حقوق االنسان هو التشريع االسالمي 
ــي عمر بن  ــه الثان ــال اخلليف ــث ق حي
ــهيره ( من  اخلطاب .رض . مقولته الش
ــد ولدتهم  ــتعبدمت الناس وق ــى اس مت
ــالم في  امهاتهم احرار ) وقد بني االس
ــيره االسالميه اهمية  الكثير من الس
ــر  احلقوق التي منحها اهللا لبني البش
… وبعد القرن الرابع بعد االف . نشطت 
ــد ان ضعفت  ــرق والعبيد . بع جتارة ال
االداره االسالميه . وتوسعة احلاجه الى 
خوض احلروب سواء كانت في الشرق او 
الغرب . ومن اهم اسباب التجاوز على 
ــان هو الفوارق الطبقيه  حقوق االنس
ــلوك  والس ــي  االجتماع ــف  والتخل
ــالم العبوديه  ــري . فقد اقر االس البش
ــن اتخذت الكنائس دور  هللا وحده. ولك
ــي االرض فكانت طبقة النبالء  االله ف
ــان  ــدارة منتهكي حقوق االنس في ص
بتشجيع من الكنيسه وهذه الطبقه 
متثل اصحاب الثروه . يقابلها في الدول 

ــالميه رجال الدين .الذي ناقظوا  االس
كل ما شرع من اهللا ومن سيرة الرعيل 
 . ــدين  الراش ــاء  باخللف ــل  املتمث االول 
ــتعباد والرق هو  وكان اول ضحايا االس
اجلنس االسود . والذي انقرض في وقت 
ــماليه .. وما ميثاق  ما في امريكا الش
ــوق  ــى حق ــاظ عل ــده باحلف االمم املتح
ــان وتثبيت اركانه اال هو دستور  االنس
ــاكات التي متارس  ــزي مقابل االنته رم
ضد االنسان من قبل االنسان ذاته . ان 
ــع  الصناعه والزراعه واحلروب هي اوس
ــان .اما  ــواب النتهاك حقوق االنس االب
ــد او العماله  ــبب اجلنس او املعتق بس
ــل االطماع  ــر من اج ــش البش او جتيي
ــعيه . ان ما جاء في ميثاق االمم  التوس
املتحده الذي كتب في عام ١٩٤٥ ودخل 
ــه في  ــه علي ــذ واملصادق ــز التنفي حي
ــكو في عام ١٩٤٨ يعد  ــان فرنسس س

ــول تاريخيه . ولكن لم تلتزم  نقطة حت
ــة  ــه حلاحتها ملمارس ــدول بتطبيق ال
ــعوب من نيل  االضطهاد وحرمان الش
حقوقها وخاصة في اجلانب العقائدي 
ان  ــر  ينك وال   .. ــي  والسياس ــي  الروح
ــي عانت من احلروب هي اكثر  الدول الت
ــان ولكن  ــدول انتهاك حلقوق االنس ال
ــه وفقدان  ــرب العامليه الثاني ــد احل بع
اكثر من ٥٠ مليون ففي اوربا الشرقيه 
ــارب ٤٥ مليون .  ــا يق ــل م ــا قت وحده
ــذه الدول اكثر  ــد ذلك . اصبحت ه وبع
ــان . مع  ــق واحترام حلقوق االنس تطبي
بقاء القاره االفريقيه والقاره االسيويه 
من اكثر الدول انتهاك حلقوق االنسان 
ــبب لتعدد املعتقدات  .ويعود هذا الس
ــه … والتزال  ــه والفوارق الطبقي الديني
ــي من  ــا تعان ــيا وافريقي ــعوب اس ش
ــان  االنتهاكات الصارخه حلقوق االنس
وال راع لها . النها تتناقض مع مصالح 
ــدول الكبرى مثل …الصني . والفلبني  ال
وبنغالديش وروسيا وايران التي تتصدر 
ــباب  ــيا . واس االنتهاكات في قارة اس
هذه االنتهاك .هي عقاءديه…. لقد نادا 
ــه اجملتمعيه  ــود بحقوق ــس االس اجلن
ــدول التي  ــت تنتهكها ال ــي كان . والت
ــان . فكان .  كتبت ميثاق حقوق االنس
نيلسن مانديال .رمز من رموز االضطاد 
ــح رمز من  ــه واصب ــورس بحق الذي م
ــي امريكا  ــه والكرامه …. وف ــز احلري رم

ــركات  ــدة ح ع ــرت  . ظه ــماليه  الش
ــي اقرها  ــل احلقوق الت ــل من اج تناظ
ــة  ــاق االمم املتحده . حتى ان مارس ميث
حكومة امريكا اقسى انواع االضطاد 
ــر . فكان  ــود احلم ــق الهن ــاده بح واالب
ــرز املدافعني  ــر كينغ ..من اب مارتن لوث
ــي امريكا حتى  ــان ف عن حقوق االنس
ــه ذاتها وهو  ــد احلكوم ــل على ي اغتي
ــمه  ــعار ( نحن منتلك حلم اس يردد ش
ــوج الى  ــل الزن ــال وص ــه ). وفع احلري
ــغلوا  ــدة احلكم في امريكا وش س
ــن ال زال ميارس  ــب ولك ــع املناص ارف
ــاد والتمييز على  بحقهم االضطه
ــوم القاره  ــاس عرقي .وحتتل الي اس
السمراء والدول العربيه ودول جنوب 
ــيا مبا فيها الصني اسوء  ــرق اس ش
حاالت االنتهاك والتمييز العنصري 
ــي .. فان  ــقيه الفكري واجملتمع بش
ــي ظحية  ــم . ه ــعوب دول العال ش
ــه  وممارس ــول  معق اال  ــتغالل  االس
مؤمله بحقوق الشعوب املضطهده 
. وكانها تعيش حالة الغاب .. وخير 
ــداد املهاجرين  ــاهد على ذلك اع ش
باجتاه اوربا وممن ابتلعتهم البحار او 
غيبتهم الصحاري … طلب للحريه 
ليس اكثر …. واقول ان اردت ان تعرف 
ــب عليك  ــي اي بلد …. يج ــه ف احلري
ــاب .كونهم اكثر  سؤال املرأة والش

نشاطا من بني باقي االعمار .

ــدة ثالث  ــرات متباع ــي فت ــرت ف ظه
ــية، اتخذت  ــات دينية سياس جماع
ــوان  «اإلخ ــوان»  «اإلخ ــمية  تس
ن طاع اهللا»،  نُوسيَّة»، و«إخوان مِ السَّ
و«اإلخوان املسلمون». ظهرت طالئع 
ــةَ مختلفة،  ــةً صوفي ــى طريق األول
ــها  مبكة (١٨٣٧) حيث درس مؤسس
ــي(١٧٧٨- نُوس ــن علي السَّ محمد ب

ــا(١٨٤٣).  بليبي ــم  ث ــه،  الفق  (١٨٥٩
ــها  لتأسيس ــي  نُوس السَّ دافع  كان 
ــة العثمانيَّة، واتخاذها  ول ضعف الدَّ
ــا كان يتمناه للخالفة  طريقاً غير م
ــد  ــال محم انفص ــم  ث ــالمية،  اإلس
ولة  ــا(ت١٨٤٨) مبصر عن الدَّ علي باش

ــلوكه طريق التمدن  العثمانيَّة، وس
ــة  ــت احلرك رف ــر.  عُ ــاء مص بن ــي  ف
ــيني  نُوس ــيَّة باإلخوان السَّ نُوس السَّ
ــمها الرَّسمي، وهي جماعة  وهو اس
صوفيَّة عملت على تنظيم القبائل 
ــت لكلِّ  ــا، وجعل ــة بليبي حراويّ الصَّ
 ، ــوة زاويةً ع ــا الدَّ ــةٍ تنجح فيه مدين
ــث  حي ــة  عاملي ــون  تك أن  ــعت  وس
ــالم. أخذت على عاتقها  يوجد اإلس
ــة  ــة األفريقي ــل الوثنيَّ ــوة القبائ دع
ــت ضد إحتالل  ــالم، ثم وقف إلى اإلس
ــني، وبرز أحد  بل اإليطالي ــا من قِ ليبي
ــك اجلهاد وهو  ــا الكبار في ذل رموزه
ــتمرت  ــدم١٩٣١)، اس ــر اخملتار(أع عم
ــى كان أول  ــة عبر األجيال، حت احلرك
ــيني  نوس ن السَّ ــي مِ ــر ملك ليب وآخ
نُوسيَّة  البي، تاريخ احلركة السَّ (الصَّ
ــي بداية  ــت ف ــا). تأسس ــي أفريقي ف
ــة  ديني ــة  جماع ــرين  العش ــرن  الق
ن طاع  ــوان مِ ــت بـ«إخ رف ــلفية عُ س
ــورة الوهابيَّة)،  الثَّ ــي،  اهللا»(القصيم

كامتداد حلركة وفكر محمد بن عبد 
ــد اعتراضهم  ــاب(ت١٧٩٢)، وبع الوه
ــة،  ــر احلديث ــة باألط ــام دول ــى قي عل
وغزواتهم خارج احلدود، انتهى أمرهم 
(١٩٢٩-١٩٣٠). بيد أنَّ هذه اجلماعة لم 
تكن صاحبة تنظيم سياسي حزبي، 
بقدر ما كانت جماعة محاربة، همها 
ــروف والنَّهي عن املنكر»،  «األمر باملع
والعمل على فرض تدين اجملتمع، على 
ــي،  طريقتها، ليس له مغزى سياس
ــيون  نُوس السَّ ــوان  ــم اإلخ مثلما ه
ــلمون. عندما أعلنت  ــوان املس واإلخ
ــلمني تأسيها  جماعة اإلخوان املس
ــد حلّ  ــارس ١٩٢٨)، بع ــر (آذار م مبص
ــي يعتبرونها  ــة العثمانيَّة الت الدول
ة  ــيَّ نوس هم دولة اخلالفة، كانت السُّ
ــالميَّة، عبر  ــرت بالبلدان اإلس انتش
وفيَّة، وكان مركز إرشادها  الزَّوايا الصّ
زاوية «اجلغبوب» بليبيا. بعدها ظهر 
ــلمني مقلداً  تنظيم «اإلخوان» املس
لتلك احلركة باالسم والتنظيم أيضاً، 

ــي حالة  ــداً وهو ف ــع كان واح اف والدَّ
ولة  ــيني ضعف الدَّ نُوس اإلخوان السَّ
العثمانيَّة، وعدم قدرتها على متثيل 
وحدة املسلمني، أما في حالة اإلخوان 
ــة  ول الدَّ ــقوط  ــو س ــلمني، فه املس
ــة التُّركيَّة  ــة، وإعالن الدول العثمانيَّ
ــد  املدنية، فجاء التنظيم مدعياً س
ــاً العمل  ــوة وزاعم ع ــراغ في الدَّ الف
على قيام اخلالفة، وهذا اإلدعاء ما زال 
قائماً حتى يومنا، حيث وجدوا برجب 
اخلليفة،  ــخصية  ــان ش أردوغ طيب 
فهو ينتمي إلى التَّنظيم «اإلخواني» 
ــلطة. أما عن االسم،  وحزبه في السُّ
ــئ اجلماعة حسن البنا  فيقول منش
ن  ــتة مِ ــل١٩٤٩) بعد أن زاره س (اغتي
ــه  ــي محاضرات ــه ف ــن يحيطون الذي
ــن  «...نح ــماعيلية  باإلس ــه  ودروس
ــالم، فنحن إذن  إخوة في خدمة اإلس
 ، ــاءت بغتةً ــلمون، وج ــوان املس اإلخ
ــكيلة  ــدت أول تش ــالً، وول وذهب مث
ن هؤالء الستة،  لإلخوان املسلمني مِ

ورة،  حول هذه الفكرة، على هذه الصّ
ــوة  ع الدَّ ــميَّة»(البنا،  التَّس ــذه  وبه
ن، لم تكن  اعيَّة). يغلب على الظَّ والدَّ
ــلمني» بغتةً  ــمية «اإلخوان املس تس
، مثلما قال مؤسسهم،  وال مصادفةً
» إبعاد أن تكون  ــةً ــة «بغت وأراد بكلم
ــا  ــالً، بينم ــداً ال أص ــه تقلي جماعت
ــى  ــة عل ــميَّة للتعمي ــاءت التّس ج
ــال فكرة  انتح ــد  بع ــيني،  نوس السُّ
ــيون  نُوس ــكل السَّ ــان. لقد شَ الكي
ــا،  أهدافه ــا  له ــعةً  واس ــةً  حرك
ــكرية أيضاً، شرع  ــائلها العس ووس
ن وسط التَّصوف، الذي  تنظيمهم مِ
ــن البنا نفسه، قبل إعالن  أنتج حس
تنظيمه ونظام البيعة. جاء أسلوب 
التَّنظيم واحداً عند اجلماعتني، لكنَّ 
بدالً عن خلية التَّنظيم «الزَّاوية» لدى 
ــعبة»  ــيني، أصبحت «الشّ نُوس السَّ
ــلمني» كحركة  ــوان املس عند «اإلخ
ــي  نُوس ــاً، كان السَّ ــة. عموم إرهابي

أصل االسم ، وما البنا إال مقلد.

 
ــة تدمير االقتصاد  جهتان تتوليان مهم
ــاد من جهة  العراقي، هما طغمة الفس
ــة  ــة الليبرالية املتوحش وتالمذة املدرس
من جهة اخرى. وكأن بينهما حتالفا غير 
معلن، وعرى عالقات متينة مباشرة وغير 
ــي تربعت  ــاد الت ــرة.طغمة الفس مباش
ــى مواقع  ــام ٢٠٠٣ عل ــر ع ــذ التغيي من
ــية، تركز  ــلطة السياس مهمة في الس
ــاطها في نهب املال العام مبختلف  نش
ــاد  االقتص ــن  وره ــاليب،  واألس ــرق  الط
ــاز  ــي، واالجه ــل اخلارج ــي للعام العراق
ــواقه لتكون  ــه بعد فتح أس على قدرات
ــات للبضائع األجنبية، وتصفية أي  مكب
والزراعي.  ــي  الصناع للنهوض  إمكانات 
ــدور املناط بها، بجعل  ــد ان نفذت ال وبع
ــج،  ــر منت ــتوردا غي ــا ومس ــراق تابع الع
ــتحقات  ــديد مس وحتى عاجزا عن تس

ــابقة خطيرة  ــة، في س ــبي الدول منتس
لم يشهد مثلها تاريخ العراق املعاصر.. 
جاء اليوم اتباع ”الليبرالية املتوحشة“ 
ــاض على ما لم تصل اليه ايادي  لالنقض

”طغمة الفساد“.
وكما ال يتطلب االمر كثيرا من التفكير، 
نظرا لسعة املعطيات ووفرتها للبرهنة 
على ارتباط األخيرة باملصالح اخلارجية، 
ــر من العناء كي  كذلك ال موجب للكثي
ــف املصالح التي يسعى تالميذ  نكتش
”الليبرالية املتوحشة“ لطمأنتها، وهي 
مصالح الرأسمال املالي األجنبي. فنظرة 
ــة البيضاء  ــريعة للورق ــة وس متفحص
ــي وصندوق  ــات البنك الدول تُظهر وصف
النقد الدولي واشتراطاتهما واضحة، ال 
يخفيها االنشاء الذي غطى صفحاتها.

ــي تفاصيل  ــا ف ــول هن ــذر الدخ وإذ يتع
”الورقة البيضاء“، فال بد من اإلشارة الى 
ــى االقتصاد  ــي عل خطر الورقة األساس
ــة على الوضع  ــي، وآثارها الكارثي الوطن
ــني،  ــي حملدودي الدخل واملهمش املعيش
واالعباء احلياتية التي حاول كاتبو الورقة 
ــات اخلبيثة، واجلمل  متريرها عبر الصياغ
ــة،  الفضفاض ــارات  والعب ــة،  امللتبس
والكلمات امللساء، وباستخدام كل دهاء 

دهاقنة االلتفاف على مصالح الشعب، 
ــم املتحطم،  ــق امام حتطي ــق الطري لش
ــاد العراقي  ــيخ تبعية االقتص عبر ترس
الى الشركات العابرة للجنسية، وعلى 

حساب الطبقات الفقيرة واملهمشة.
ــبيل املثال في  لم تبحث الورقة على س
بناء صناعة وطنية حديثة، وال في تطوير 
أساليب الزراعة واستخدام التكنولوجيا 
لزيادة االنتاجية وزيادة خصوبة األرض، او 

االستخدام األمثل للمياه، او بناء مراكز 
ــي والزراعي.  ــر الصناع ــث والتطوي البح
ــذا القبيل، بل كل ما  ــيء ابدا من ه ال ش
ــاف على  ــة هو االلتف ــعت إليه الورق س
ــدد  ــتور، الذي ش ــاب الثاني من الدس الب
على ”الضمانات االجتماعية“، فراوغت 
الورقة لتسميها ”الرعاية االجتماعية“، 
ــني“ بدال عن  ــتخدمت كلمة ”التأم واس
”الضمان“، والفرق في املردود االجتماعي 

ــارتها  ــني املصطلحني.وفي اش ــح ب واض
ــب ألكثر من  ــة توفير الروات ــى ”صعوب ال
ف ومتقاعد“ ميكن ان  ــتّة ماليني موظّ س
نقرأ وراء ذلك فكرة التسريح من العمل، 
وهذا ما سارت عليه األنظمة التي نفذت 
ــة صندوق  ــك الدولي ووصف ــروط البن ش
النقد الدولي.وجاءت الورقة واضحة في 
ــور والرواتب من ٢٥  موضوع خفض األج
الى ١٢.٥في املائة ، وخفض الدعم املاليّ 
ــبة  ــة بنس ــة للدول ــركات اململوك للش
ــوام، وتخفيض  ــة لثالثة أع ــي املائ ٣٠ ف
ــن ١٣ إلى ٥  ــي الدعم احلكوميّ م إجمال

في املائة لثالث سنوات.
ــكوك في  ــر االنتباه والش ــر أن ما يثي غي
ــة لم تقترب من  ــه، ان الورق الوقت نفس
ــم، كما  ــدين وملفاته ــكات الفاس ممتل
ــلم الرواتب من جانب  انها لم تتناول س
ــوارق الهائلة  ــق العدالة، نظرا للف حتقي
ــب.ان اقل ما يقال في  بني اعلى واقل رات
ــن دور للدولة، ومرة  ــدث مرة ع ورقة تتح
ــن أهمية جتاوز هذا الدور، هو أنها ورقة  ع
ــن بلد محطم،  ــة. وان أي ورقة ع مرتبك
ــد  ــتدامة“ اح ــة املس ــون ”التنمي ال تك
ــور الكثير من  ــم عناوينها، ال بد ان يث اه

الشكوك حول جديتها!.

@@@ÚÓyäéΩa@Ú€ÎÜ€a

ÜÓ»ném@bÿÌäflc
Ô»Ój�€a@bË»ôÎ@

د. كاظم اِّـقدادي    

عبدالخالق حسني

وقفة

وقفة
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رشيد الخيون

جاسم الحلفي

ــيما    إليران آياد بيضاء في العراق. والس
ــية  ــة الداعش ــدي للهجم ــي التص ف
ــث األراضي العراقية.  التي إجتاحت ثل
ــكريني  ــود اخلبراء العس ــت جه إذ قدم
ــهيد  ــط الش ــل خط ــني بفض اإليراني
ــال  ــج جليلة في إفش ــليماني نتائ س
ــى زعزعة  ــات الرامية إل جميع اخملطط
ــروب طائفية في العراق  األمن، وإثارة ح
ــن الزمان.بيد أن  ــود م ــد إلى عق قد متت
الوقائع، والفرضيات التي خلفتها هذه 
ــتوى الذي يلبي  ــود لم تكن باملس اجله
طموح اجلارة إيران. فسرعان مااستفزت 
هذه االنتصارات على داعش في سوريا 
والعراق اخلصوم. وأخذوا يثيرون قضايا، 
ــهم  ــابقة. كانوا هم أنفس وملفات س
ــكاليات املطروحة،  جزءا من هذه االش
وإن لم يظهروا عالنية في الصورة. وقد 
جنح هوالء اخلصوم من كسب ود الشارع 
ــدد  حت ــم  بوصلته ــت  وأصبح ــام.  الع
إجتاهات كثيرة في العملية السياسية 
ــع على حجم  ــل إطالعهم الواس بفع
اإلخفاقات التي رافقت عمل احلكومات 
السابقة منذ  ٢٠٠٣م. وقد يكون عامل 
ــن أبرز هذه  ــي م عدم النضج السياس
ــارع. هذه  املعطيات املطروحة في الش

اإلشكاليات كانت مخطط لها سلفا، 
ــراء التي  ــة البطاقة احلم ــت مبثاب وكان
ينتهي عندها كل شيء. ولكن القضية 
بحق تعد جتربة. والتجربة حتصل بفعل 
ــار. فماهي  ــى آث ــص ال ــرات، وتخل مؤث
ــذه التجربة؟  ــي خلقت ه ــرات الت املؤث
ــع  ــا؟  واق ــي خلفته ــار الت ــي اآلث وماه
ــط. هو مدى  ــف عليه إثنان ق لن يختل
ــني اجلانب اإليراني،  تعاظم املناكفات ب
ــق  ــره يتعل ــي . جوه ــب األمريك واجلان
ــالمي في قلب الشرق  بإقامة نظام اس
االوسط. هذا النظام يناهض إسرائيل 
ــح  ــرض املصال ــا. ويعت ــادىء، وأعراف مب
األمريكية بشدة في املنطقة. وبغية أن 
يجد األمريكان املسوغات القانونية في 
الوصول إلى املنطقة، وفرض هيمنتهم 
القوية عليها. جلأت الى مغازلة النظام 
ــاعدته في حربه  ــابق،  بعد  أن س الس
ــد خرج  ــه  بأنه ق ــران، وأقنعت ــى إي عل
ــوة النصر  ــذا، أخذت نش منتصرا. وبه
ــدام. فعقد العزم  تترنح في مخيلة ص
ــلطانه إلى  ــيع س على املضي في توس
بلدان أخرى، هي باملقابل كانت حليف 
استراتيجي لقوى الغرب، وعضو فاعل 
ــة. وقد مت غزو  ــي جامعة الدول العربي ف

ــأت اجلميع، إال  ــة فاج ــت بطريق الكوي
ــوا  ــن كان ــة الذي ــكان والصهاين األمري
يرمون إلى إستدراجه من أجل التواجد 
ــال  قد  مت   ــة. وفع ــي املنطق ــر ف املباش
ــت الواليات املتحدة  لهم ذلك. وأصبح
ــس في  ــب الرئي ــي الالع ــة ه األمريكي
ــه  املنطقة. ولفظ النظام البائد أنفاس
ــامل إمتد عشرة  األخيرة بعد حصار ش
سنوات، فقد بسببه العراقيون عشرات 
ــيوخ حتى  ــال، و الش ــن االطف اآلالف م
كانت نهايته املأساوية في التاسع من 
ــان عام ٢٠٠٣ م. ولم تكن الواليات  نيس

املتحدة األمريكية غافلة عن مساوىء 
ــام البرملاني في العراق. فقد جرب  النظ
ــد امللكي، ولم  ــان العه ــذا النظام أب ه
يصل بالعراق إلى بر األمان، في زمن كان 
العراق يعج بالرجال البارعني في العمل 
ــق النظام   ــي. وبحجة  تطبي السياس
ــاواة  الدميقراطي الذي يحقق مبدأ املس
ــط االوراق،  ــى خل ــدوا ال ــع، عم للجمي
ــى مجتمعات  إل ــني  العراقي ــموا  وقس
إثنية، وعمقوا هذا االختالف باألطماع 
ــروعة.  ــر املش ــب غي ــة، واملكاس املادي
ووسموا هذه البنية املتهالكة مبيسم 
ــالم) عبر دفع األحزاب األسالمية  ( اإلس
ــف األمريكان بعيدا  إلى الواجهة . ووق
على التل ، ينظرون إلى هذه التشكيلة 
ــاهم يفعلون؟؟.وقد  ــا عس املتنافرة، م
ــف هذا  ــتحيل أن نص ــن املس يكون م
البناء السياسي باحلالة اإليجابية، إذا 
ــاد املالي واإلداري  شاهدنا حجم الفس
ــذي  ــراق، وال ــي الع ــرى ف ــذي إستش ال
ــببه على حد تعبير  بحت األصوات بس
املرجعية الرشيدة في النجف األشرف. 
ــك فإن آثار هذه التجربة قد أهتزت  ولذل
ــني بكل  ــون العراقي ــي عي ــا ف صورته
ــكان ما كانوا  ــم. وحقق األمري أطيافه

يصبون إليه بطريقة عملية محكمة. 
ــيط فيها هو من  جعلوا املواطن البس
ــعروا  ــن دون أن يش ــا، م ــم عليه يحك
ــي كانت  ــم اخلفية الت ــدا بخيوطه أح
ــي، ونظرياتهم  حترك املشهد السياس
ــات  للتوجه ــة  املعادي ــية  السياس
اإلسالمية املقاومة. وبذلك غدت إيران 
ــورة غير املرغوب فيها لدى بعض  الص
العراقيني من الوسط الشيعي- على 
إعتبار أن التظاهرات عمت احملافظات 
الشيعية من الوسط واجلنوب حصرا 
ــي  ــوات الت ــع االص ــل إن جمي -  بدلي
ــاحات التظاهر كانت  ــن س تعالت م
ــى العراق  ــير إلى هيمنة إيران عل تش
ــو  ل ــا  بينم ــا.   واقتصادي ــيا،  سياس
ــق بروية جند أن هناك  تفحصنا احلقائ
ــة أفادت  ــدول األقليمي ــن ال ــرا م كثي
إقتصاديا من العراق بنسب تفوق إيران 
كثيرا. وأن التدخالت السياسية التي 
ــلبية الميكن  ــا، وآثارها الس قامت به
ــا بغربال. ولكن أصابع اإلتهام  حجبه
تسدد باجتاه إيران وحدها. ألن املشروع 
اإلسالمي املقاوم هو املشروع الوحيد 
ــرائيل  الذي يهدد مصالح أمريكا وإس

في املنطقة.

_NN÷aä»€a@@ø@ÔÿÌäfl˛a@êâÜ€a@@ZÚÓçbÓé€a@ÚÓmb‡Àa5€a

علي كريم خضري
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متابعة / البينة الجديدة

ــدة عديد من  ــات املتح متتلك الوالي
ــول العالم  ــكرية ح القواعد العس
ــر بعض هذه  ــي ١٣٠ بلد يصل عم ف
ــي ٥٠ عاما، مثل  ــد إلى حوال القواع
ــان وأملانيا  ــي الياب ــك املوجودة ف تل
ــئت  ــا اجلنوبية، في حني أنش وكوري
ــبيا،  ــكرية حديثة نس ــد عس قواع
ــي عملية  ــاركت ف ــك التي ش كتل
ــقاط النظام في العراق , ودائما  اس
ــبابا  ما تعرض الواليات املتحدة أس
ــك  تل ــل  مث ــاء  لبن ــتراتيجية  إس
ــر اجلغرافي  ــد، وفي هذا يذك القواع
ــي  ــن ف إيفرغري ــة  ــي بكلي األميرك
أوليمبيا بواشنطن زولتان غروسمان 
ــقوط  ــدة منذ س ــات املتح أن الوالي
ــأت  ــام ١٩٨٩ أنش ــني ع ــط برل حائ
ــكرية  مجموعة من القواعد العس
ــت ٣٥ قاعدة جديدة  األميركية بلغ
ــتثناء  ــتان –باس بني بولندا وباكس
ــراق- وهو ما  ــأتها في الع التي أنش
ــكيل ”مجال نفوذ“  أطلق عليه تش
ــة , وقد اجتهت  ــا في املنطق ألميرك
ــكرية  األنظار صوب القواعد العس
ــم  ــي العال ــرة ف ــة املنتش األميركي
ــي  ــاركتها ف ــبب مش ــي بس العرب
ــي دارت  ــكرية الت ــات العس العملي
ــي العراقية إبان عملية  على األراض
ــنة ٢٠٠٣ التي  ــة س ــج الثالث اخللي
ــف مع دول  ــا أميركا بالتحال قادته
ــرز تداعيات  ــرى، والتي تعد من أب أخ
أحداث ١١ ايلول ٢٠٠١ على املنطقة 

العربية.
البحرين

ــدول  ــر ال ــن أكث ــن م ــر البحري تعتب
ــاع  ــع وزارة الدف ــاً م ــة تعاون العربي
ــة وقد  ــة األمريكي ــزة األمني واألجه
ــهيالت  التس ــن  البحري ــت  قدم
ــام  ع ــذ  من ــة  األمريكي ــة  للبحري

ــد دائمة  ــا قواع ــد فيه ١٩٥٥، وتوج
لتخزين العتاد األمريكي، ومنذ ٤/١/ 
ــر العام للقوات  ١٩٩٣ أصبحت املق
ــادة املركزية  ــة التابعة للقي البحري
ــطى  الوس ــة  للمنطق ــة  األمريكي
ــيا  ــم الواقعة ما بني آس ــن العال م
ــي .كانت  ــطى والقرن األفريق الوس
ــعينات إحدى  ــن خالل التس البحري
ــتي  ــم اللوجس ــد الدع ــم قواع أه
ــي  ف ــفن  الس ــراض  اعت ــات  لعملي
اخلليج العربي إلطباق احلصار بحرياً 
، وللجهود املبذولة  على العراق عامةً
باألخص ملنع تهريب النفط العراقي 
ــار اتفاقية ”النفط مقابل  خارج إط
ــعينات،  التس أول  ــي  ف  ، ــذاء“  الغ
ــن إلى إحدى القواعد  حتولت البحري
ــية  الرئيس األمريكية  ــكرية  العس

في اخلليج العربي.
السعودية

ــكرية  ــادة العس ــان للقي ــث ك حي
ــي  ف ــي  الت ــة  األمريكي ــة  املركزي
ــداث ١١  ــد وقوع أح ــعودية عن الس
ــا في  ــاً به ــاً خاص ــول ١٣ مرفق ايل
ــى حقها  ــة إل ــعودية، باإلضاف الس
ــتخدام ٦٦ مرفقاً تابعاً للقوات  باس
ــعودية. أما مقرها،  ــلحة الس املس
فقاعدة األمير سلطان اجلوية، حيث 
توجد طائرات التجسس يو تو أيضاً. 
ــتخدمها  القواعد األخرى التي تس
ــي  ف ــودة  موج ــام  بانتظ ــا  أمريك
الضهران (قاعدة امللك عبد العزيز)، 
ــك خالد)، وفي  ــاض (قاعدة املل والري
ــوك والطائف   ــيط وتب خميس مش
ــتضافت  ــة قد اس ــت اململك , وكان
ــن القواعد  ــام ١٩٩٠ عدداً م ــذ ع من
العسكرية األمريكية شبه الدائمة، 
ودفعت أكثر من خمسني باملائة من 
ــات غير القتالية ضد  كلفة العملي
ــام ٢٠٠٣، قامت ٣٠٠  العراق, وفي ع
ــة مختلفة  ــة أمريكي ــرة حربي طائ

ــراق انطالقاً من  ــدك الع األصناف ب
ــمح لها  بحرية  ــك القواعد، وس تل
ــعودية  الس ــواء  األج ــي  ف ــة  احلرك
وبالقيام بعمليات التقصي واإلنقاذ، 
كما سمح لقوات العمليات اخلاصة 
ــق من  ــا أن تنطل ــة وغيره األمريكي
ــمال السعودية باجتاه  اجلوف في ش

العراق.
قطر

ــة حتتية  ــتضيف قطر أهم بني تس
ــوم  عم ــي  ف ــة  أمريكي ــكرية  عس
القيادة  ــت  انتقل ــث  ــة، حي املنطق
املركزية  العسكرية  للقيادة  اجلوية 
ــعودية إلى قطر  األمريكية من الس
ــي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣، ومقرها  ما بني عام
ــد اجلوية, فقد  ــي قاعدة العدي احلال
ــا يزيد عن أربعمائة مليون  أنفقت م
ــا  وغيره ــد  العدي ــث  لتحدي دوالر 
ــة“  ”احلماي ــل  مقاب ــد  القواع ــن  م

ــة  للدول ــة  األمريكي ــكرية  العس
ــدأت قطر  ــرة , ب ــة الصغي اخلليجي
ــاً من  ــتضيف بعض ــذ ١٩٩٥ تس من
ــراف  ــوات اجلوية املكلفة باإلش الق
ــران في  ــر الطي ــى منطقة حظ عل
ــالل  خ ــت  وحتول ــراق.  الع ــوب  جن
ــن أكبر  ــى واحدة م ــعينات إل التس
ــلحة والعتاد األمريكي  مخازن األس
ــى نفقتها  ــة، وبنت عل ــي املنطق ف
مجمعاً يضم سبعاً وعشرين مبنىً 
ــن اآلليات والقوات األمريكية  لتخزي
ــى العراق،  ــدوان عل ــتعداداً للع اس
انتقل املقر امليداني للقوات اخلاصة، 
التابعة للقيادة العسكرية املركزية 
األمريكية للمنطقة الوسطى، إلى 
قاعدة السيلية القطرية عام ٢٠٠١. 
كان للقيادة املركزية األمريكية في 
ــل أحداث  ــطى  قب ــة الوس املنطق
ــق خاصة بها  ــول أربعة مراف ١١ ايل

ــا  ــى حقه ــة إل ــر، باإلضاف ــي قط ف
ــرين مرفقاً  ــتخدام أربعاً وعش باس
ــلحة القطرية،  تابعة للقوات املس
ــة مدرعة ثقيلة  وكانت معدات فرق
ــني منفصلني،  ــد خزنت في موقع ق
ــي  ــي ف ــيلية، والثان ــي الس األول ف
ــا على بعد ٥٣١ ميالً جنوب  مكانٍ م

غرب الدوحة.
االمارات العربية اِّـتحدة

ــة: تضم الفرقة  قاعدة الظفرة اجلوي
ــة رقم ٣٨٠، يوجد  ــة األمريكي اجلوي
ــالق  انط ــات  منص أراضيها  على 
يو-٢، وطائرات  ــتطالع  لطائرات اس
ا  إعادة التزود بالوقود و  وتنتشر أيضً
ــوع جلوبال  ــرات أمريكية من ن طائ
ــب  ــرات األواكس.، وحس هوك وطائ
ــوات  ــل الق ــرات تص ــض التقدي بع
األمريكية في قاعدة الظفرة اجلوية 
إلى ٥٠٠٠ فرد من القوات األمريكية، 

ــل علي  ــي ميناء جب ــد ف ــا يوج كم
.باإلضافة  ــرة،  ــفينة حربية كبي س
إلى أن ميناء وليد ورشيد مستعدان 
ــفن األمريكية على  الستقبال الس

أرصفتهما.
الكويت

ــد  ــم قواع ــن أه ــت م ــر الكوي تعتب
القوات األمريكية ويرابط بها حوالى 
٠٠٠ر١٣٠ من اجلنود ومشاة البحرية 
ــن ٠٠٠ر١ دبابة  ــر م ــب أكث ــى جان إل
ــرات املقاتلة  ــات من الطائ وعدة مئ
ــاك أكثر م  ــا أن هن ــات. كم واملروحي
٠٠٠ر٢٠ جندي بريطاني في الكويت، 
ــكر الدوحة  أهم القواعد هي معس
ــكر  ومعس ــان“  “عريف ــكر  ومعس
التدريب فرجينيار حيث يوجد أكثر 
ــدي في املنطقة التي  من ٠٠٠ر٨ جن

تقع على احلدود مع العراق.
سلطنة عمان

ــز أبحاث  ــد مرك ــر اح ــب تقري حس
ــه  حتديث مت  ــي  األمريك ــرس  الكونغ
ــلطنة  في ٢٠٠٥/٦/٢٨، توجد في س
ــل ١١ ايلول خمس  عمان منذ ما قب
ــرة  مباش ــع  تتب ــة  أمريكي ــد  قواع
ــطى األمريكية، كما  الوس للقيادة 
ــي أمريكا حق  ــد اتفاقات تعط توج
ــكرياً  عس ــاً  مرفق  ٢٤ ــتخدام  اس
ــوات  ق ــد  توج وال  ــا.  ــاً غيره عماني
عسكرية أمريكية كبيرة في عمان 
ــت غزو  ــان احلال وق ــا ك ــوم، كم الي
أفغانستان، بل تواجد رمزي ومخازن 
ضخمة لألسلحة والعتاد والذخائر 
ــام ٢٠٠١ ، مولت  ــي ع األمريكية.وف
ــان ٧٩ باملائة من تكلفة الوجود  م عُ
ــي على أرضها،  ــكري األمريك العس
ــبتمبر، مت جتديد االتفاق  وبعد ١١ س
ــتخدام  الذي يتيح ألمريكا حق اس

املرافق واحلقول اجلوية في السيب.
االردن

توجد في األردن قاعدتان عسكريتان 

ــد»  ــا قاعدتا «الرويش ــان هم جويت
ــر من  ــا الكثي ــع» وبهم و «وادي املرب
ــا توجد  ــة، كم ــالت األميركي املقات
ــة  البحري  ٢٢ ــدة  الوح األردن  ــي  ف
االستكشافية األميركية.في الوقت 
ــهيالت عسكرية  توجد تس احلالي 
ــهيد  الش ــدة  «قاع ــي  ف ــة  أميركي
ــد  ــاء، إذ يوج ــة» بالزرق ــق اجلوي موف
فيها حوالى ١٢٠٠ عسكري تابعني 
للقوات اجلوية، وميناء العقبة الذي 
تقدم فيه خدمات مختلفة للقوات 

البحرية.
تركيا

ــات املتحدة االمريكية  عقدت الوالي
ــام ,١٩٦٩  ــا اتفاقية في ع ــع تركي م
املتحدة  ــمح مبوجبها للواليات  وس
ــرين قاعدة  ــت وعش باقامة (٢٦) س
ــز  ــى مراك ــة ال ــكرية باالضاف عس
ــز  ومراك ــر  املبك ــذار  واالن ــد  الرص
ــد  وقواع ــلكية  الالس ــاالت  االتص
ــات,  املعلوم ــع  وجم ــس  التجس
ــهيالت البحرية في  ــك التس وكذل
ــة , ومن اهم  ــىء التركي ــم املوان اه
ــا  ــي تركي ــكرية ف ــد العس القواع
ــن اضخم  ــك: وهي م ــدة اجنرلي قاع
ــي  القواعد اجلوية للحلف االطلس
ــي التركية تقع  املقامة على االراض
ــى مدينة اجنرليك  قاعدة اجنرليك ف
ــن مدينة اضنة  ــى تبعد ٨ كم ع الت
ــدة اجلوية  ــذه القاع ــد لعبت ه , وق
دورا هاما في دعم احلروب األمريكية 
ــد بدأ  ــتان وق ــراق وأفغانس ــي الع ف
ــييدها في عام ١٩٥١ واكتملت  تش
ــن جهود  ــزء م ــام ١٩٥٤ كج ــي ع ف
ــرب الباردة  ــات املتحدة فى احل الوالي
،موقعها االستراتيجي حولتها إلى 
مضيف أساسي طائرات التجسس  
ــوفياتي، وفي عام  ــاد الس على االحت
ــى التدخل في  ــتعملت ف ١٩٥٨ اس

لبنان

خفايا وارسار  .. القواعد العسكرية االمريكية يف الرشق االوسط

النــقــود الـعـثـمـانـيـة الـتـي اسـتـخـدمــت فــي الـعـــــراق 
متابعة / البينة الجديدة

ــيطرت على  ــن املعروف أن الدولة العثمانية س م
ــنة ٩٤١هـ  -١٥٣٤ م في عهد السلطان  العراق س

سليمان القانوني.
ــك العثمانيون النقود الذهبية والفضية  وقد س
ــداد والبصرة  ــراق ( بغ ــي مدن الع ــية ف والنحاس
ــود (  ــك النق ــميت دار س ــة) وس ــل واحلل واملوص
ــد وردت تلك  ــكة . وق ــكة خانة) أي دار الس الس
ــات ومنها جامع القلعة  اللفظة ببعض الوقفي
ــا  ــي ذكره ـــ/ ١٦٤٨ م والت ــي ١٠٤٨ ه ــة ف املؤرخ
ــتاذ ناجي معروف .وكانت في بغداد  املرحوم االس
ــك  ــن دور الس ــدد م ــي ع ــد العثمان ــالل العه خ
ــك النقود العثمانية , ففي  ــتخدمة في س املس
ــرقي من بغداد كانت محلة السكة  اجلانب الش
ــل القلعة , ثم عرفت واحدة  خانة التي تقع داخ
ــاف خان مرجان .  ــرب خان االورمتة من أوق اخرى ق
ــة , كما ورد ذكر  ــي الوقفية بالقلع وجاء ذكره ف

ــك للنقود العثمانية في كتب  بعض أماكن الس
ــز  (١٨٤٦م) والذي  ــة ومنهم فيلكس جون الرحال
ذكر ( أن عقد السكة من عقود محلة الصفافير 
ــنة ١٨٣٤ م ,  ــزر   لبغداد س ــك رحلة فري ) , وكذل
ــكة خانة ) يقع بأجتاه الباب القدمي  أن ( خان الس
ــهر النقود  ــان مرجان ).ومن أش ــان االورمتة ( خ خل
ــرة  ــراق اللي ــي الع ــتخدامها ف ــاع اس ــي ش الت
ــا الذهب اجمليدي   ــمى أيض ــه . وكانت تس الذهبي
ــرات والليرتان والنصف  ــا اخلمس لي ومضاعفاته
ــع وكلها من  ــف والرب ــن أجزائها النص ــال ع فض
ــه العثمانية ثالثون  ــدر في الدول ــب. وقد ص الذه

نوعا من الدنانير الذهبية  وهي كما يأتي :-  ١. 
اسطنبولي التون – ( ذهب اسطنبول ) وقد شاع 
استخدامه خالل حكم السلطان محمود الثاني  
ــبة الذهب فيه ٨٠٠ أي أن عياره ٨٠٠  . وكانت نس

واملعدن املسبوك معه ٢٠٠ .
ــي رائج  ــد عثمان ــليمي – نق ــالمبولي الس ٢.اس

قيمته ١٢٠ قرشا وكان متداوال بالعراق .
ــان متداوال  ــق – نقد ذهبي وك ــالمبولي عتي ٣.اس

بالعراق وقيمته تساوي ١٥٠ قرشا رائجا. 
ــام  ــك أي ــي س ــي ذهب ــد عثمان ــرفي – نق ٤.االش
ــميت  ــليم االول . وس ــي س ــلطان العثمان الس

باالشرفي بعد فتحه ملصر .
ــلطان  ــب وكان ايام الس ــي الذه ــون – ويعن ٥.الت
ــادل ١١٠ درهم أي  ــون يع ــاحت. كل ألت ــد الف محم
ــم وقيراط  ــان يزن زهاء دره ــد ك ــون الواح أن االلت

وحبتني .
ــتاذ  ٦.بغدادي – نقد عثماني ذهبي وقد ذكر االس
ــركيس  أن كل عشرين أقجة تساوي  يعقوب س

بغداديا واحدا او أنها تساوي قرشا واحدا . 
ــي وهو معروف في  ــي – نقد عثماني ذهب ٧.بندقل

مصر وفي العراق سمي( بندقلي محمودي) .
ــمي (  ٨. جنيه – نقد ذهبي مصري وفي العراق س

اجلنيه اجمليدي) وهو الدينار العثمانــــي.
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ــى إحياء ما  ــاوالت التي رامت ال في ذكر احمل
ــن تخطي ما  ــارة بغداد ،ال ميك مات من عم
ــان) التي هي  ــارة (خان مرج ــد في عم جتس
ــر اإليلخاني املغولي،  ــدى نتاجات العص إح
ــاوالت اجلادة  ــا من أكثر احمل ــن اعتباره و ميك
في إعادة الروح للمدينة من خالل تشجيع 
ــح والنماء  ــرور اجلالبة للرب ــارة امل حركة جت
ــر التاريخيان  ــا بحركة طريقي احلري وربطه
ــيطر عليه  ــذي س ــي، ال ــتوي والصيف الش
ــوا اقتطاف مصبه  ــول من املنبع وحاول املغ
ــزه معهم في  ــوا مرك ــام ، ثم ثبت ــي الش ف
ــف هذا الطريق.  ــز) الواقعة في منتص (تبري
ــار في مدن  ــو محط رحال التج ــان) ه و (اخل
أو  ــة  للبضاع ــج  التروي ــرض  بغ ــق  الطري
ــى أبعاد  ــاء الطريق عل ــتراحة من عن االس
ــب طاقة املسافر واألنعام  محسوبة بحس
ــوده في  ــم .ويعني وج ــدود ٣٥كل ــي بح وه
مكان عن تضافر البناء وأمان الدرب، فيهب 
ــه مكانا مقصود ومبارك  دفق مكاني،جتعل
ــماء املدن. وقد  به،حتى تقمصته بعض أس
ــرق القوافل  ــرت تلك املعالم على ط انتش

ــور التي  ــي العص ــيما ف ــذ القدم والس من
ــر واحليرة  ــالم في مدائن تدم ــبقت اإلس س
واحلضر والبتراء ومدائن صالح وكذلك مكة 
ــا املتصوفة  ــت زواي ــة. وقد أضطلع املكرم
ــيحية،في  ــني وكذلك االديرة املس املنقطع
ــوادي  ــي الب ــفر ف ــات س ــا دور محط لعبه
ــي العصور  ــد اتخذت ف ــرق القوافل.وق وط
ــة  ــالمية طرزاً مختلفة تبعا للمدرس اإلس
ــي كنفها ونعتت  ــأت ف املعمارية التي نش
ــافر خانه) ،و  ــماء مختلفة فهي (مس بأس
ــلطان) او (التيم) وكلها  (خان) أو (خان الس
ــارية) في الشرق وهي  ــية، أو (القيس فارس
رومانية و(كارافان سراي) في أسيا الصغرى 
والبلقان وهي تركية و تعني (قصر القافلة) 
ــام ومصر و(فندق)  ــة جتارية) في الش و(وكال
ــرة)  ــرب العربي واالندلس و(سمس ــي املغ ف
في اليمن ( ). وترد في لسان العرب بأن خان 
واردة من (اخملِّنة)،وتعني وسط الدار أو الفناء 
ــك مضيق الوادي  أو حتى احلرم،وتعني كذل
ــة للوادي،وفوهة  ــن التلع ــاء م ــب امل ومص
ــكل جزء من النسيج  الطريق.واخلانات تش
ــن مكان  ــف تصميمها م ــري و اختل احلض

ــا فإنها خالية من األبراج التي  ألخر وعموم
ــة واملراقبة.وقد بدأ  ــة احلماي تضطلع مبهم
ــالمية  ــي املمالك اإلس ــيوعها متأخر ف ش
ــن احلاجة الى فنادق  ــة حيث بدأت م الغربي
ــة أو املروجني  ــاء املارين باملدين ــواء الغرب إلي
ــبه  ــم فيها . وكانت بالبداية أش لبضاعته
باألسواق الكبيرة وكان هؤالء التجار يصفون 
بضاعتهم في أسفلها وينامون في أعالها 
ــال رومية كما ذكر  ــون أبوابهم بأقف ويغلق
ذلك (املقدسي).وفي محيط شارع الرشيد 
ــوازي جلبهة دجلة الذي يقع به  املتاخم وامل
ــه اخلانات،  ــان مكانا تكثر ب ــان مرجان ك خ
ــى محال  ــول احلياة ال ــع حت ــي حتولت م الت
ــي العادة على مرتفع  جتارية.وكانت تبنى ف
من األرض خشية طوفان النهر ونزيزه، ولها 
ــل البضائع. وجاء  ــناة على جرفه،لنق مس
ــوف الوسط حول باحة  جل اخلانات مكش
ــوي دوار  ــا برواق عل ــاعه وكان أم ــدد اتس حت
ــبية(دلكات) أو على  يرتكز على أعمدة خش
نظام اإليوانات املطوقة للحوش، كما خان 
ــى طريق كربالء. وفي البالد  النص والربع عل
ــالمية تطورت هذه الفكرة الوظيفية  اإلس

على أن تستوعب املزيد مبساحة أقل، فشرع 
ــون األرضي منها  ــدة طوابق يك ببنائها بع
ــطبالت وأما  مخصص خلزن البضاعة واإلس
الطوابق العلوية فتوظف للسكن والراحة. 
ــام وخاصة في  ــد كانت في العراق والش وق
ــواق (حلب) ال تعلو عن الطابقني بينما  أس
ــى األربعة طوابق  في مصر كانت تصل حت
ــان  ــوري) ١٥٠٥م وخ ــة (الغ ــي وكال ــا ف كم
(اخلليلي) من احلقبة اململوكية. وجند اليوم 
أمثلة منها في البلقان كمثال ما في مدينة 
ــراييفو ( ).وقد أنشأ صفوة  بوخارست، و س
ــب ثم لتصبح  القوم اخلانات بغرض الكس
ــفى بعد  ــجد أو مش ــة أو مس ــاً ملدرس وقف
املوت، بغرض مدها بأسباب الدميومة.أنشأ 
ــلطان اجلالئري  ــي عهد الس ــان مرجان ف خ
ــن) و هو أول  ــيخ حس الثاني (أويس أبن الش
ــذه الدولة املترنحة . و(ويس) هذا  من ثبت ه
امللقب( مبعز الدين) تولى السلطة بعد أبيه 
ــه كان جميل  ــا ذكر عنه ان ــام ١٣٥٦م ومم ع
املنظر واملظهر وكان أهل بغداد يتسابقون 
لرؤيته عندما يخرج مترجال فرسه للتمتع 

بطلعته البهية.

إسقاطات التاريخ و شجون احلضارة .. اخلانات وحمطات السفر
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ــالة بعثها لفيف    تلقت (البينة اجلديدة) رس
ــدون عبر سطورها  مديرية  من املواطنني يناش
ــة وهيئة النقل  ــدة واملرور العام ــرطة النج ش
ــض الباعة اجلوالني  ــردع تصرفات بع اخلاص ل
واملراهقني الطائشني الذين ميارسون تصرفات 
ــافرين واملواطنني حيث يقوم  مؤذية بحق املس

ــن واالستهانة  هؤالء باالعتداء على كبار الس
ــاعة  ــر من الس ــة تنحص ــذه احلال ــم ، وه به
ــرة  ــاعة العاش ــا حتى الس ــة صباح اخلامس
ــال في الكراج.. دعوة مخلصة للجهات ذات  لي
العالقة لوضع حد لعبث هؤالء ومنع شرورهم 

واهللا املوفق.

ــاء الرميثة في  ــكنة قض ــن س ــف م  لفي
ــر  مرور  ــيد مدي ــدون الس ــماوة يناش الس
ــماوة  حملاسبة سائق السيارة  شرطة الس

ــرة واخذ تعهد  ــى اج ــة (٢٦٠٧) مثن املرقم
ــه بااللتزام بقيادة مركبته من دون تهور  من

واحترام املارة.

ــن ( حيدر  ــر جريدتنا املواط ــر الى مق حض
ــح لقبه من (  ــان احمد) يرجو تصحي رحم
فراغ) الى ( زنكنة) علما انه من دائرة احوال 
ــع هذا  ــدة) اذ تض ــة اجلدي ــرخ .. ( البين الك
ــار معاليكم لهي على ثقة  األمر امام انظ

ــهيل  اكيدة بان يحظى باهتمامكم وتس
ــات  ــط والتعليم ــق الضواب ــراءات وف االج

النافذة .
اِّـواطن / حيدر رحمان احمد

موبايل / ٠٧٧٠٢٩٣٨٤٣٨

اىل من هيمه االمر .. مطلوب معاجلة هلذه 
الظاهرة يف كراج الكرخ اجلنويب / العالوي

امام انظار السيد مدير رشطة الساموة

امام انظار السيد وزير الداخلية

   مواطنون بعثوا برسالة يناشدون خاللها 
ــان الغامني  ــة عثم ــر الداخلي ــيد وزي الس
ــرطة محافظة  احملترم لاليعاز الى قيادة ش
ــام وهيئة النقل  ــماوة ومدير املرور الع الس
ــال دوريات ومفارز املرور وهيئة  اخلاص الرس
ــراج قضاء  ــى الى باب ك ــل اخلاص ال النق

ــات   ــد لتصرف ــع ح ــدف وض ــة به الرميث
وجتاوزات البعض من سواق  سيارات النقل 
ــة على خط  ــي ) العامل ــاص( التاكس اخل
ــادي الكراج  ــة) على  مرت ــداد- الرميث ( بغ
ــن وخصوصا في  ــار الس ــيما من كب والس

ساعات الصباح االولى وحتى املساء.

امام انظار السيد وزير الداخلية

  دعا مواطنون في محافظة بابل قضاء 
ــفى في ناحية  ــاء مستش احملاويل بانش
ــع املمتاز للتخفيف من  االمام ذات املوق
ــفى  ــهده مستش ــاظ الذي يش االكتظ
ــدد املراجعني  ــل الذي ال يتحمل ع احملاوي
ــق الدولي وكثير  ــه لكون مير به الطري الي
ــه وخصوصاً  ــه الي ــن االصابات تتوج م
اعداد  ــوارئ.وان  والط ــعاف  اإلس ــم  قس
ــعاف والطوارئ  ــم اإلس املراجعني لقس
يصل الى اعداد كبيرة من املرضى يوميا، 
ــات العالجية  ــذي يضعف اخلدم األمر ال
ــؤدي إلى إرباك  ــة للمواطنني، ما ي املقدم
ــة  ــة نوعي ــدمي خدم ــدم تق ــل وع العم

ــاء مستشفى  للمرضى، مطالبني بإنش
ــة االمام يكون  ــي جديد في ناحي حكوم
ــات الصحية  ــدمي اخلدم ــى تق ــادرا عل ق
ــل ،  ــورة أفض ــى بص ــة للمرض والعالجي
ــب مصدر من مستشفى احملاويل  بحس
ــراء  ــون بإج ــب مواطن ــي. ويطال احلكوم
دراسة شاملة لواقع اخلدمات الصحية 
ــف مناطق احملافظة  والطبية في مختل
وبالذات في قضاء احملاويل ، حلل املشاكل 
التي يعانون منها، داعني اجلهات اخملتصة 
ــفى جديد  ــاء مستش ــث عن إنش للبح
باسرع وقت ممكن حلل القضايا املتعلقة 

بالشأن الطبي.

مواطنون يطالبون  بإنشاء مستشفى جديد 
لتخفيف االكتظاظ عىل مستشفى املحاويل يف بابل

د. حيدر حسني 
ــدان النامية من  ــا تعاني البل غالبا م
ــاريع العامة،  ــاز املش ــي اجن ضعف ف
ــة على وجه التحديد، نتيجة  واخلدمي
ــر املوارد  ــدم توف ــال وع ــص راس امل نق
ــم وتعزيز البنية  املالية الكافية لدع
ــر  ــراق، تثي ــي الع ــن ف ــة. لك التحتي
ايضا،  والغضب  التجربة االستغراب، 
ــرادات املالية  ــظ حجم االي حني يالح
الضخمة املتدفقة على البلد وشحة 
ــاريع العامة املنجزة. قبل العام  املش
٢٠٠٣ لم يحظ العراق بقيادة حكيمة 
ــة  املالي ــوارد  امل ــل  ــى حتوي عل ــادرة  ق
ــاء واالعمار  ــة الى قنوات البن النفطي
ورفع املستوى املعيشي للفرد ليناظر 
جتربة اخلليج على االقل، بدال من ذلك، 
بددت موارد البلد في حروب ومغامرات 
ــة وارصدة خارج البلد.اما بعد  طائش
العام ٢٠٠٣، لم يشهد العراق (ايضا) 
حتسنا ملحوظا في مستوى اخلدمات 
ــة التحتية  ــم حتظى البني العامة ول

ــدوالرات  ال ــوازي  ت ــي  الت ــة  بالعناي
ــة ارتفاع  ــة نتيج ــة املتدفق النفطي
ــعار  اس ــن  االنتاجية وحتس ــة  الطاق
النفط في االسواق العاملية. واستمر 
ــام  الع ــتثماري  االس ــع  الوض ــاه  اجت
ــدة (٢٠٠٤-٢٠١٧)،  ــة امل ــرج طيل بالتع
ــية  ــبب احملاصصة السياس ــرة بس م
ــط  التخطي ــف  وضع ــاد  والفس
ــبب قلة  ــرى بس ــرة اخ ــذ. وم والتنفي
ــتثمارية نتيجة  ــات االس التخصيص
ــا انهيار  ــي خلفه ــة الت ــة املالي االزم
ــعار النفط في حزيران ٢٠١٤. وقد  اس
ــرى منها ضعف  ــهمت عوامل اخ اس
ــوء ادارة امللف االقتصادي  الرقابة وس
ــي وما افرزه  نتيجة التوافق السياس
ــر مختصة  ــادات ضعيفة وغي من قي
ــوزارة  ــة (ك ــوزارات االقتصادي إلدارة ال
املالية، التخطيط، التجارة، الصناعة، 
ــة، النفط... وغيرها) فضال على  الزراع
ضخامة صفقات الفساد التي طالت 
مختلف احللقات االدارية وفي معظم 

ــة الى  ــة. اضاف ــات احلكومي املؤسس
ــأن احالة  ــية بش الصراعات السياس
ــتثمارية الى  املشاريع اخلدمية واالس
ــة ومغنم  ــددة، كحص ــركات مح ش
ــا تتضارب  ــزاب، وكثيرا م ــك االح لتل
مصالح االحزاب السياسية وتتحول 
الى صراع على مشاريع استراتيجية 
ــركات  ــح في نهاية املطاف الى ش متن
ــت االزمة  غير رصينة.مؤخرا، انعكس
ــعار  ــي خلفها هبوط اس ــة الت املالي
النفط على االقتصاد العراقي بكافة 
ــص  وباألخ ــة،  االقتصادي ــه  قطاعات
قطاع املشاريع االستثمارية العامة، 
ــاريع  املش ــن  م ــد  العدي ــاء  الغ مت  اذ 
االستثمارية من فقرات موازنة العراق 
ومت  و٢٠١٨،  و٢٠١٧  و٢٠١٦   ٢٠١٥ ــام  ع
ــم وصول  ــا رغ ــض منه ــاف البع ايق
ــة (٨٠٪) بحجة  ــاز لقراب ــب االجن نس
ــات. ويتصدر ضعف  ــة التخصيص قل
ــر إطالق  ــة وتأخ ــات املالي التخصيص
العناصر  املوازنة االستثمارية، قائمة 

ــة  ــة اخلدمي ــاريع الدول ــة ملش املعرقل
ــهدت العديد  ــتثمارية. وقد ش واالس
ــي  ــتراتيجية، وف ــاريع االس ــن املش م
ــات، تلكؤ في التنفيذ  معظم احملافظ
ــل، بعد  ــن العم ــام ع ــف الت او التوق
تخصيص مئات املليارات لها. ان تأخر 
ــتثمارية  ــات االس ــالق التخصيص إط
ــي بتأخير  ــاد العراق ــر في االقتص يؤث
ــاريع  ــة ومش ــاريع اخلدمي ــاز املش اجن
ــا يؤثر في  ــة كافة ومب ــى التحتي البن
نسبة االجناز السنوية لهذه املشاريع، 
ــنوية  الس ــط  اخلط ــذ  تنفي ــب  ونس
ــدم  ــا ان ع ــية. كم ــط اخلمس واخلط
ــتثمارية باملواعيد  إطالق املوازنة االس
ــلبية كبيرة على  احملددة له تأثيرات س
ــا  ــة فيم ــي، وخاص ــاد الوطن االقتص
ــتثمارية قيد  ــاريع االس يتعلق باملش
ــة بفترة اجناز مثبتة  التنفيذ واملرتبط
في قرار االحالة، فضال عن تأخر البدء 
ــدة ضمن اخلطط  ــاريع اجلدي في املش

السنوية للوزارات واحملافظات.

احمد البياتي
ــرطة  ــرة اعلنت مديرية ش قبل فت
ــى  عل ــض  القب ــاء  الق ــدة،  النج
للتعليمات  ومخالفني  ــولني  متس
ــي بغداد.حيث بينت  ــة ف القانوني
ــداد متكنت من  ــات جندة بغ ان دوري
ــوال  في  ــى ١٦٢ متس ــض عل القب

ــراء جيد  ــداد . وهذا اج ــوم  بغ عم
ــرة ولكن  ــذه الظاه ــن ه ــد م للح
يبقى السؤال الذي يحتاج الجابة 
واضحة وصريحة ليتم فيه القضاء 
ــي باتت  ــرة الت ــذه الظاه ــى ه عل
ــية في التقاطعات واالزقة  متفش
ــل ان كل هؤالء  ــكل يومي ؟. ه بش

ــولني من االطفال والشابات  املتس
ــية  الذين تركوا مقاعدهم الدراس
ــارع والرجال الكبار  ونزلوا الى الش
في السن فعال هم يعيشون حالة 
ــادي ام انهم  ــن الفاقة والعوز امل م
امتهنوها للحصول على املال دون 
ــد ان تكون هناك  ــاء ؟، وهنا الب عن

ــة يتم  ــة ومنهجي ــات نوعي دراس
ــذه الظاهرة  ــباب ه فيها تناول اس
ــات  والعالج ــائل  الوس ــاد  وايج
ــة من قبل اجلهات اخملتصة  الناجع
ــة وفرز من هم فعال يعانون  واملعني
ــش نتيجة لعدم  ــظف العي من ش
ــه  ب ــدون  ــي يس ــورد مال ــود م وج

ــني مبلغ  ــوع وتأم ــم من اجل رمقه
ــكنون في بيوت  االيجار للذين يس
ــع على عاتق  ــتأجرة .. وهنا يق مس
ــة ان تفرزهم عمن  ــات املعني اجله
ــرة بطرا من  ــذه الظاه ــوا ه امتهن
اجل الكسب غير املشروع .. وهنا 
ــتخدام كل القوانني  ــن اس البد م

ــم وردعهم عن  ــذة ملعاقبته الناف
ــة  ــذه الظاهرة البائس ــة ه ممارس
ــة  ــي عملي ــن ف ــل يكم احل اذن   ..
ــخيص والفرز فمن يستحق  التش
ــر  ــب ان ينظ ــاعدة يج ــال املس فع
ــاعدته في  ــانية مبس له نظرة انس
ايجاد فرصة عمل له او تخصيص 

ــبكة احلماية  ــب له من قبل ش رات
االجتماعية حتى يشعر بانه يوجد 
ــن له حياته ولو  من يهتم به ويؤم
بالكفاف دون ان ميد يده ويستعطي 
ــل ان يتم االهتمام بهذا  ، وكلنا ام
املوضوع الذي اصبح ظاهرا للعيان 

وبشكل الفت للنظر.

اســـبــــــــاب الـتــــــــــسـول  ..  وطـــريـقــــــة الـمــعـــــــالـجــــــــــــــــــــــــــــــة

مـــا الـــذي يــعـــرقــــــل انــجـــــــاز الـمـشــــــاريــــــع الــعـامــــــة فـــي الـعــــــــــــــــــــــراق؟
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة الكاتب العدل َّـ / الباب الشرقي 
العدد العمومي ١٧٣٦٣
السجل ٨٧ 
التاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٣

إعـــــــــالن
ادناه االنذار اِّـسري من قبل السيد كاتب عدل الباب الشرقي اِّـحرتم 

بالعدد ١٧١٣٥واِّـؤرخ َّـ ١٩ / ١١ / ٢٠٢٠ واِّـوجه اُّـ السيدة / منتهى حسن بالل 
العنوان /بغداد – زيونة م٧١٢  ز٣  د٤٢ وِّـجهولية محل االقامة قرر نشره َّـ الصحف اِّـحلية 

جهة االنذار:ـ

ــه دار سكن ونظرا لعدم فتح البيان َّـ دائرة التسجيل العقاري  بالرغم من  ــبق وان تعهدت بتحويل ملكية القار اِّـرقم (٢٣٥٣٠/٤ م١١ مزرعة حمدي) جنس س
مطالبتي اِّـتكررة لذا انذرك بضرورة الحضور َّـ دائرة التسجيل العقاري َّـ الرصافة االوُّـ لغرض فتح البيان َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠٢٠/١٢/١٣  وبخالفه 

سوف اتخذ كافة االجراءات القانونية بحقك لدى اِّـحاكم اِّـختصة وتحميلك كافة واِّـصاريف واتعاب اِّـحاماة .
اِّـنذر : سعد عبد الزهرة جاسم 

الهوية اِّـوحدة /١٩٦٦٠٨٥٥٦٤١٧ َّـ ٢٠١٦/٨/٤
العنوان : بغداد /٥٠٥    ز٤١   د٢٢   االستمارة / ٩٥٨٣

كاتب العدل 
حنان حميد حمود

محكمة بداءة قلعة سكر
العدد: ١٧٤/ب/٢٠٢٠

إعــــــــــــــــــالن

اِّـدعي: جليل عليوي دهش
اِّـدعى عليها: منتظر صابر عذيب

اُّـ اِّـدعى عليه/منتظر صابر عذيب

ــام اِّـدعي جليل عليوي دهش الدعوى البدائية اِّـرقمة  أق
ــغ قدره ثالثة  ــك فيها بدفع مبل ١٧٤/ب/٢٠٢٠ يطالب
ماليني وخمسمائة الف دينار عراقي ونظرا ِّـجهولية محل 
اإلقامة تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني للحضور 
ــادف ٢٠٢٠/١٢/١٤ وَّـ حالة  َّـ موعد اِّـرافعة اِّـص
ــك قانونا َّـ اِّـوعد  ــال من ينوب عن عدم حضورك او ارس

اِّـحدد ستجرى اِّـرافعة بحقك غيابيا وفق األصول.
القاضي/ جاسم محمد عبيس

محكمة االحوال الشخصية َّـ قلعة سكر
العدد: ٢٥٢/ش/٢٠٢٠

إعــــــــــــالن
اِّـدعية/ زهراء قاسم جالب

اِّـدعى عليه/ محمد عباس مطشر
اُّـ/اِّـدعى عليه/محمد عباس مطشر

اصدرت محكمة االحوال الشخصية َّـ قلعة سكر قرار الحكم اِّـرقم ٢٥٢/ش/٢٠٢٠ َّـ ٢٠٢٠/١١/٩ واِّـتضمن 
ــررت اِّـحكمة تبليغك بالقرار  ــم جالب وكونك مجهول محل اقامتك ق ــق بينك وبني اِّـدعية زهراء قاس ــم بالتفري الحك
ــميتني واسعتي االنتشار ولك حق االعرتاض على الحكم الغيابي  ــر َّـ صحيفتني يوميتني رس الصادر عن طريق النش

خالل اِّـدة القانونية او ارسال من ينوب عنك قانونا وبخالف ذلك يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي/ مازن عاكول خضري

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقار العامة

دائرة التسجيل العقار َّـ واسط االوُّـ
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ ١٣٩/٢م 
اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ ٢٩ داموك

الجنس/ ارض الدار  مع بنائها  مفروس منها محل بصورة غري رسميه
النوع/ ملك صرف 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/   ٢١٠ م٢
ــات و غرفتني نوم و صحيات َّـ  ــتقبال و صحي ــة امامية و مطبخ و غرفتني نوم و هول و اس ــتمالت/ طارم اِّـش

الطابق العلوي مسلح بالكونكريت  و مفروس بصورة غري رسميه
اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 

واردات و اِّـبيع السنوية/ 
الشاغل/ صاحب الدار

مقدار اِّـبيع / تمام العقار
ــاله العائد للرهني   ــدة العلنية للعقار اِّـوصوف اع ــط االوُّـ    باِّـزاي ــجيل العقاري َّـ واس ــتبيع دائرة التس س
ــه و  ــر) لقاء طلب الدائن اِّـرتهن (مصرف الخليج التجاري) البالغ (٦٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس (مهدي غافل ياس
ــتون  مليون دينار فعلى الراغب َّـ االشرتاك مراجعة هذه الدائرة خالل (٣٠يوما) اعتبارا من اليوم التالي  س
ــة ال تقبل عن ١٠٪  ــات قانونية نقدية او كفاله بصرفي ــتصحبني معهم تأمين ــر هذا االعالن مس لتاريخ النش
ــمائة الف  دينار  وان اِّـزايدة  ــبعون  مليون و خمس ــته و س من القيمة اِّـقدرة (١٧٦,٥٠٠,٠٠٠) مائة و س

ستجري َّـ الساعة (١٢) ضهرا من اليوم االخري.
دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ

مديرية تنفيذ الناصرية
العدد : ٧٠/خ/٢٠٢٠

إعــــــــــــــالن
ــة تنفيذ الناصرية العقار العائد للمدين حيدر غانم  تبيع مديري
ــارع ٢٠  ــرة الواقع َّـ ش ــل ٣٠١٣٣/١١٠ جزي ــار تسلس جب
مقابل ساحة العمال لقاء طلب الدائن اسعد سامي غازي البالغ 
ــون دينار فعلى  ــبعون ملي ــد وس ــان وواح ٢٧١٠٠٠٠٠٠ مائت
ــالل مدة ١٥ يوما من  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خ الراغب بالش
اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التامينات القانونية ١٠٪ من 
ــية العراقية وان رسم التحصيل  ــهادة الجنس القيمة اِّـقدرة وش

والداللية على اِّـشرتي.
ــرة  جزي  ٣٠١٣٣/١١٠ ــار/  العق ــم  رق  -١- ــات:  اِّـواصف
ــاحة العمال -٣-  ــرين مقابل س ــارع عش -٢-موقعه: نهاية ش
ــقة َّـ الطابق االول  ــتمالت: ش ــه ونوعه: عقار -٤- اِّـش جنس
ــة واربعة وثمانون  ــدرة: ١٨٤٠٠٠٠٠٠ مائ -٥- القيمة اِّـق
ــاغل:  ــطة -٧- الش ــران: متوس ــة العم ــون دينار-٦-درج ملي

مشغول من قبل اِّـستأجر.
اِّـنفذ العدل / ناجي عبد الهادي السعيدي

جمهورية العراق
وزارة الصناعة واِّـعادن

الشركة العامة لكربيت اِّـشراق
قسم الشؤون التجارية

اعالن مناقصة محلية رقم ٣ / م / ك ب م / ٢٠٢٠
شراء مطحنة عصف مع منظومة تعبئة (وحدة متكاملة)

تعلن الشركة العامة لكربيت اِّـشراق احدى تشكيالت وزارة الصناعة واِّـعادن عن 
ــغيلية لعام ٢٠٢٠ وحسب التعليمات  اعالن مناقصة محلية ضمن اِّـوازنة التش
ــروط الفنية اِّـطلوبة والوثائق القياسية اِّـرافقة ِّـستندات اِّـناقصة وبكلفة  والش

تخمينية قدرها (٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠دينار) (فقط مائتان وثالثون مليون دينار).
ــب واصحاب الخربة  ــركات واِّـكات ــرتاك َّـ اِّـناقصة من الش ــى الراغبني باالش فعل
واالختصاص حصرا تقديم عطاءتهم خالل اوقات الدوام الرسمي َّـ مقر الشركة 
العامة لكربيت اِّـشراق حصرا وخالل موعد اقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا من 
ــى ان تقدم العطاءات َّـ ثالث ظروف  ــوم  الثالثاء اِّـوافق ٨ / ١٢ / ٢٠٢٠ عل ي
ــم مقدم العطاء  ــكات) مختومة ومثبت عليها اس ــة (فني / تجاري / مستمس مغلق

وعنوانه ورقم الهاتف واسم ورقم اِّـناقصة مرفقا معها ما يلي:ـ
١-التأمينات االولية البالغة (٢,٣٠٠,٠٠٠ دينار) (فقط مليونان وثالثمائة الف 

دينار) بموجب صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد.
ــرتاك  ــة للضرائب لغرض االش ــن الهيئة العام ــدم ممانعة م ــة او ع ــراءة ذم ٢-ب

باِّـناقصة.
٣-شهادة تسجيل وتأسيس الشركة وهوية تصنيف اِّـقاولني.

٤-وصل شراء اِّـناقصة النسخة االصلية.
ــمية او منع للتجوال يكون الغلق َّـ اول  وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس
يوم يليه من ايام الدوام الرسمي وَّـ الوقت نفسه للحصول على شروط اِّـناقصة 
ــراق / ٤٥ كم جنوب اِّـوصل او  ــركة َّـ اِّـش ومواصفاتها الفنية مراجعة مقر الش
مكتب اِّـتابعة َّـ بغداد الكائن َّـ البتاوين / شارع مستشفى السعدون االهلي / 
ــركة اِّـالحة العربية / الطابق االول لقاء مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠دينار)  عمارة ش
ــى زيارة مقر  ــار يرج ــار) غري قابلة للرد. وِّـزيد من االستفس ــط مائة الف دين (فق
ــركة االلكرتوني وروابط  ــالع على موقع الش ــة نينوى او االط ــركة َّـ محافظ الش

االتصال ادناه:ـ
ــورة (٤٥) كم  العنوان : جمهورية العراق االتحادية / محافظة نينوى / ناحية الش

جنوبا.
عنوان اِّـوقع االلكرتوني:ـ

HTTP://WWW.MISHRAQ.INDUSTRY.GOV.IQ

الربيد االلكرتوني :ـ 
INFO@MISHRAQ.INDUSTRY.GOV.IQ

MSHRAKEBRT@GMAIL.COM

مكتب اِّـدير العام:ـ ٠٧٧٢٨٤٣٠٨٧٠   -   ٠٠٩٦٤
اِّـدير العام

اُّـ:  السادة اصحاب الشركات واِّـجهزين
م/ (اعالن اِّـناقصة  ٢٩/تجهيز /٢٠٢٠/ تشغيلي /مخزنية ) للمرة االوُّـ

 DIFFERENT)  يسر ( شركة الحفر العراقية / شركة عامة ) بدعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز
 USA   مختلفة اِّـواصفات والكميات والقياسات ومن منشأ ايطالي ، اِّـاني ، الواليات اِّـتحدة االمريكية (HOSES AND FITTINGS

ــب الضوابط واِّـواد واصلة اُّـ مخازن الشركة َّـ البصرة / الربجسية بفرتة تجهيز (١٠٠)  ــهادة منشأ مصدقة وحس مع تقديم ش
مائة يوم اعتبارا من تاريخ توقيع العقد.

مع اِّـالحظات االتية:ـ
١-على مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية االتصال (الهيئة  التجارية / قسم العقود اللوجستية 
ــالل ايام واوقات الدوام  ــية) خ ــركة الحفر العراقية َّـ البصرة -الربجس ــود التجهيز اِّـحلي الطابق االرضي َّـ مقر ش ــعبه عق / ش

الرسمي.
٢-متطلبات التأهيل اِّـطلوبة : (هوية غرفة التجارة الصنف الرابع نافذة لسنة ٢٠٢٠ او شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيس 
ــة  ــركة الحفر العراقية+اجازة ممارس ــركة+كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٠ معنون اُّـ ش الش

اِّـهنة).
ــراء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اُّـ الهيئة التجارية / قسم العقود اللوجستية/ ٣-بإمكان مقدمي العطاء اِّـهتمني ش

شعبة عقود التجهيز اِّـحلي وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري اِّـسرتد البالغة (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار .
ــركة الحفر العراقية – البصرة – الربجسية – مقر لجنة فتح العطاءات) َّـ  ــليم العطاءات اُّـ العنوان االتي (ش ٤-اخر موعد لتس
ــر صباحا من يوم االربعاء اِّـصادف  ٢٠٢٠/١٢/٢٣ وَّـ حالة مصادفة يوم  ــاعة الحادية عش اِّـوعد اِّـحدد (تغلق اِّـناقصة الس
الغلق عطلة رسمية يكون يوم الدوام التالي للعطلة موعدا للغلق ويكون موعد فتح العطاءات بنفس اليوم اِّـحدد لغلق اِّـناقصة) 
ــيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاء او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان االتي  ــوف ترفض وس العطاءات اِّـتأخرة س
ــر صباحا من يوم االربعاء  ــاعة الحادية عش ــية) َّـ الزمان والتاريخ (الس ــركة/ لجنة فتح العطاءات / البصرة/ الربجس (مقر الش

اِّـصادف  ٢٠٢٠/١٢/٢٣).
٥-اخر موعد لبيع مستندات اِّـناقصة يوم االحد اِّـصادف ٢٠٢٠/١٢/٢٠.

٦-يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن.
ــاركني يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠٢٠/١٢/١٥ وَّـ حالة وجود اي  ــارات اِّـش ٧-يتم انعقاد اِّـؤتمر الخاص  باالجابة على استفس

استفسارات يجب ان تقدم قبل عشرة ايام من تاريخ غلق اِّـناقصة اعاله. 
٨-الكلفة التخمينية االجمالية للمناقصة (٢٢٥,٩٨٣,٠٠٠) مائتان وخمسة وعشرون مليونا وتسعمائة وثالثة وثمانون الف 

دينار فقط.
٩-مدة نفاذ العطاءات (٩٠ تسعون يوما) من تاريخ غلق اِّـناقصة.

ــبعمائة وتسعة وسبعون الفا وخمسمائة  ــتة ماليني وس ١٠-يقوم مقدم العطاء بدفع تأمينات اولية قدرها (٦,٧٧٩,٥٠٠) س
ــراق على ان يكون نافذ ِّـدة ٢٨  ــفتجة صادرة من مصرف معتمد َّـ الع ــي بموجب صك مصدق او خطاب ضمان او س ــار عراق دين

يوما من انتهاء مدة نفاذ العطاء وسوف يهمل اي عطاء لم يرفق به التأمينات االولية.
ــركة او الوكيل القانوني وبموجب  ــني للش ــركة او احد اِّـؤسس ١١-يتم التقديم على اِّـناقصة من قبل اِّـجهز او اِّـدير اِّـفوض للش

وكالة معتمدة وتقديم ما يثبت ذلك اُّـ القسم اِّـعني ببيع مستندات  اِّـناقصة.
ــدق من الجهات  ــها اضافة اُّـ تخويل مص ــرتاك باِّـناقصة تقديم اوراق تأسيس ــة الراغبة باالش ــركات االجنبي ــة الش ١٢-َّـ حال

العراقية َّـ بلد تأسيس الشركة. 
   WWW.IDC.GOV.IQ  : اِّـوقع االلكرتوني للشركة

 CONTRACTS.SOUTH@IDC.GOV.IQ : الربيد االلكرتوني للهيأة التجارية
اِّـدير العام 
رئيس مجلس االدارة 

القسم :- العقود اللوجستية



 قد  تلومني ايها القاريء العزيز ب» التكرارية»  وكثرة الطرق 
ــمع  على هذا املوضوع اخلطير ولكن ماذا تفعل اذا كنت،تس
يوميا اخبارا تنزل عليك كالصاعقة وهي تتحدث عن فساد 
ــريف يهتز من  ــل كل عراقي ش ــوف ويجع ــي يزكم االن مال
اعماقه ملا يحصل من نهب وهدر للمال العام الذي دأب على 
ــتمراوا في  ــرقته حفنة من اللصوص احملترفني الذين اس س
ــفالة  ــوا في عبثهم ولعبتهم القذرة حد الس غيهم وبالغ

بعد ان فقدوا اخر قطرة حياء في جباههم؟!!
ــة البترولية ازمة مالية  ــالونك ملاذا يعيش العراق الدول ويس
ــت خزينة الدولة حد اخلواء واالفالس؟  حقيقية ؟ وملاذا وصل
ــي واخلارجي  ــراض الداخل ــى االقت ــات احلكومة ال ــاذا جل ومل
ــداد رواتب املوظفني واملتقاعدين واملستفيدين من  الجل س
ــيدي ايها العراقي  ــام الرعاية االجتماعية؟ فاجيبك س نظ
ــرة وموارد مالية  ــة وعندنا خيرات وثروات وفي باننا دولة غني
ــوء التخطيط  ــا والحدود ولكن س ــر النفط   الحصر له غي
ــى احلديدة.. ــونا عل ــن اجلس ــم م ــوص ه ــة اللص وشراس
ــر حفيظة  ــاد ما عاد يثي ــث عن الفس ــف ان احلدي ومايؤس
ــية وال حتى  ــي العملية السياس ــن املتصدين ف ــر م الكثي
ــف يرون ان نهب  ــديد االس ــر من النواب وهؤالء مع ش الكثي
املال العام اضحى امرا واقعا والبد من التعايش مع الفساد  
ــو حاصل االن  ــي( مناعة القطيع) كما ه ــق   املبدأ الطب وف
ــن بات مقتنعا  ــا او كوفيد /١٩  وهناك م ــع فايروس كورون م
ــة واجهزتها  ــار اقوى من الدول ــاد ص ــد النخاع بان الفس ح
ــة!!  والطامة الكبرى بان  ــة بل اصبح دولة داخل دول الرقابي
ــرقتها في  ــوال للخارج او س ــاد او تهريب االم ــار الفس اخب
ــاك ياعراقي  بعضا  ــح النهار صارت( كولوش عاديه) وه وض
ــوى ان تضع يدك على  منها بطريقة( العاجل) وما عليك س
ــك.* النزاهة  توقف صرف مبالغ لعقد بقيمة( ٣٥) مليار  قلب

دينار وتضبط مدير الشركة املنفذه.
ــات متورط  ــا جمللس احدى احملافظ ــي كان رئيس ــب حال * نائ

بالتصرف ب(٤٠٠) مليون دينار خالفا للتعليمات..بالريش!!
ــالس وتبديد  ــة نينوى متهم باخت ــبق حملافظ * محافظ اس

اموال الدولة بقيمة(٧٦) مليار دينار.
* مدير مصرف زراعي اسبق احلق ضررا باملال العام بقيمة(٦٠٠) 
مليار دينار.* مديرة ملصرف حكومي( توب) احلقت ضررا باملال 

العام يقدر ب(٣٠) مليون دوالر..اكرر (٣٠) مليون دوالر.
ــني) و(  ــني ( الفضائي ــن  املوظف ــرات االالف م ــط  عش * ضب

مزدوجي الراتب) يكلفون خزينة الدولة ترليونات الدنانير.
* واخيرا وليس اخرا مديرية االستخبارات في وزارة الداخلية 
ــببت بهدر  ــة التقاعد الوطنية تس ــبكة في هيئ تفكك ش
ــهريا.. ولكم ان  ــار دينار ش ــدر ب( ٣٠) ملي ــال العام  يق للم
ــبوا كم حجم الضرر على مدى سنة او خمس سنوات  حتس

على اقل تقدير.. هذا غيض من فيض.

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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٥٣٨) - الخميس - ٢٦ - تشرين الثاني - ٢٠٢٠
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

âbößa@ÚÌäïb‰€a@—znfl@›ÅÜfl@ø@Ï∏@âÎaÎ@bÌÖÏ◊@Ô€br∑@@Äbnnœa@NN@¥Ó‹0a@¥€Î˚éΩa@lbÓÀ@¡çÎ

ــروع قانون مكافحة جرائم املعلوماتية من العمر تسع سنوات  يبلغ مش
ــعاً  ــا فقد ولد عام ٢٠١١ومت تأجيله دورتني انتخابيتني وأثار جدالً واس تقريب
ــات والفضاء  ــا تقنيات املعلوم ــه حيث ان قضاي ــذ بدايات النقاش في من
ــد ان اصبحت خدمة  ــى مجتمعنا بع ــتحدثات عل ــة من املس االلكتروني
ــار الضيوف  ــي كل بيت فقط وص ــف كل مواطن وليس ف ــت في ك األنترن
ــألون عن الراوتر والباسوورد قبل أن يسألوا أهل  من األقارب واألصدقاء يس
ــلونكم   ــت : (ش ــئلة الروتينية الس ــدار عن إجتاه القبلة و يوجهوا االس ال
وشلونكم زينني وشلون الصحة وشلونكم بعد ووين هسه وشكو ماكو 
ــعب ،  ــتخدام االنترنت بني الدولة وأفراد الش !؟ ) . ويتباين النظر حلرية اس
وخالل السنوات العشر املاضية كانت احلكومات و البرملان يقتربون بحذر 
ــية ردود الفعل لكونه يحتك  ــه ويؤخرونه خش ــن هذا القانون ويقدمون م
بحدود احلريات وميس مملكة وفضاء املدونني والناشطني في مواقع التواصل 
ــن تثبيت فقرات  ــعرون  اخلطر م ــي الذين كانوا ومازالوا يستش االجتماع
ــاركة )إلى جرائم والقانون الى  فضفاضة قد حتول (الاليك والتعليق واملش
ــكال التواصل قد تكون بريئة ( والاليك  أداة قمع ،خاصة ان الكثير من أش
ــت ايدك واحسنت )قد تكون للمجاملة دون توافق مع احملتوى  ومنور وعاش
ــوف اليحمي املغفلني مثل  ــد التأييد والتحريض ،لكنالقانون س وال بقص
ــجن بتهمة  ــتقبال الس أي قانون آخر ، ولذلك قد يكون ثمن  (الاليك ) مس
ــا للتأويالت  ــرك الباب مفتوح ــقيط إذا ت ــة حتريض وتس ــاركة بحمل املش
ــب املقاس ومالم تكن الصياغات حاسمة وقاطعة  وتفصيل التهم حس
ــرعون ينظرون اليه من زاوية مختلفة ويجدون أسبابا  ، فالسلطات واملش
ــتخدام األلكتروني  ــاص ويصنفون االس ــب التقييد بقانون خ كثيرة توج
ــس  ــت واإلرهاب والتجس ــالح املنفل ــي خانة الس ــد بقانون ف ــر املقي غي
ــى حريات اآلخرين وجرائم  ــي ويبررون اصداره مبخاطر التجاوز عل املعلومات
ــائل وتدمير نظم  ــبات والرس ــراق احلاس ــمية واخت ــع الرس ــر املواق تهكي
ــي وانتهاك اخلصوصية  ــتغالل اجلنس ــرقة البرامج و االس املعلومات وس
ــابه ذلك من أفعال  وامللكية الفكرية والتنصت واالبتزاز االلكتروني، وماش
مقصودة او موجهة لتحقيق أهداف تتسقيطية وتضليلية ، لكن امللفت 
ــع ان الهدف  ــما ً وعنواناً له م ــون هو جعل اجلرائم إس ــروع القان في مش
ــس عقابي فقط مايتطلب اعادة التظر  ــرض واملعلن هو تنظيمي ولي املفت
ــمية القانون عند مناقشة اهدافه ومحتواه ، واملهم قبل التوصل  في تس
ــراك اجلهات  ــة لقانون مكافحة جرائم املعلوماتية هو إش لصيغة نهائي
ــتفادة من التجارب التشريعية في الدول التي  املتخصصة واملعنية واإلس
ــن مكافحة حمالت بث  ــال إضافة لضرورة ان يتضم ــبقتنا في هذا اجمل س
ــات الوهمية وإيجاد مقاربة  ــة بني فئات اجملتمع ومعاجلة الصفح الكراهي
ــب عدم مس  ــراف املعنية تضمن مطل ــال بني األط ــة املن ــت صعب وإن كان
القانون املقترح بحرية التعبير وعدم إساءة إستخدام الفضاء االلكتروني 
من أي طرف كان. وعلى الرغم من كل اجلدل املثار حول هذا املشروع فلكل 
ــرة يفرزها واقع التواصل  ــا وبحكم التجربة مالحظات ومؤاخذات كثي من
ــع وأفراده ترتكب  ــك جرائم بحق اجملتم ــي اليومي فهناك بال ش االجتماع
ــيء وصفحات  ــبكة املعلوماتية واستخدام س ــوب وش ــطة احلاس بواس
ــل ثمن او  ــرون الصفحات مقاب ــون يدي ــخاص ملثم ــماء وهمية وأش بأس
ــرية وهو ملف فساد متكامل  مايطلق عليهم باجليوش االلكترونية الس

اليحتاج سوى أوامر  إلقاء قبض على حوت كبير أو زورية صغيرة.

@lÏçbßa
o‹–‰Ωa

عبدالهادي مهودر 

وقفة

بغداد / البينة الجديدة
ــى  ــوزراء مصطف ــس ال ــيد رئي ــة الس برعاي
ــكيلية  الكاظمي تفتتح دائرة الفنون التش
ــياحة واالثار مهرجان  في وزارة الثقافة والس
الواسطي للفن التشكيلي في دورته ال(١٣)

ــكيلية  ــام دائرة الفنون التش ــال مدير ع  وق
ــادي) في تصريح  ــي عويد العب ــور( عل الدكت
ــيفتتح في  ــرض س ــدة ان املع ــة اجلدي للبين
ــاح يوم  ــن صب ــرة م ــة عش ــاعة احلادي الس

السبت املقبل املوافق ٢٠٢٠/١١/٢٨
ــر وزارة  ــرة الفنون في مق ــى قاعات دائ   وعل

الثقافة والسياحة واالثار

اعلن وزير الثقافة والسياحة 
ــن ناظم مشاركة  واآلثار حس
العراق في االجتماع اإلقليمي 
العاملي. ــراث  الت العربي حول 
ــوزارة ،  ــان مقتضب ل وذكر بي

ــاركة  ــم اعلن عن مش ان ناظ
العراق في االجتماع اإلقليمي 
ــراث العاملي  ــي حول الت العرب
ــة العربية ١٢٣ من  في املنطق

الشهر املقبل.

Ô‡√bÿ€a@Û–�ñfl@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@ÜÓé€a@ÚÌb«äi
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متابعة / البينة الجديدة
ــق األول  ــدر قاضي التحقي اص
ــوال منصور  ــي جبل لبنان نق ف
قراره الظني بحق زوج الفنانة 
ــور فادي  ــي عجرم الدكت نانس
ــى بإدانة  ــم، والذي قض الهاش
ــم بجناية القتل (املادة  الهاش
٥٤٧) معطوفة على املادة ٢٢٨ 
والتي  ــات  العقوب ــون  قان ــن  م
ــا بني ١٥  ــا م ــراوح عقوبته تت
ــف إلى  ــل املل ــا، وأُحي و٢٠ عامً

ــات». اجلناي ــة  محكم

ــادة ٥٤٧ أنّه «من قتل  وتنص امل
إنساناً قصداً عوقب باألشغال 
ــرة  ــن خمس عش م ــاقة  الش
ــنة،  س ــرين  عش ــى  ال ــنة  س

ــون العقوبة من  ين تك عشر
الى  ــنة  س

إذا  ــنة  ــرين س ــة وعش خمس
ــد  أح ــل  القت ــل  فع ــب  ارتك

الزوجني ضد اآلخر».

متابعة / البينة الجديدة
التقط مصور موهوب مشهدا 
ــل مير عبر  ــال لقمر مكتم مذه
ــل  ــا يجع م ــري،  ــوس صخ ق
الصورة النهائية تبدو وكأنها 

ــني عمالقة. والتقط  ع
زاك كولي الصورة 

ــي  ف ــة  املذهل
 Arches حديقة
 ،National Park

ــا، بتاريخ  في يوت
ــي  أكتوبر.وف  ٢٨

صور زاك، يُرى قمر مكتمل 
ــوم في  ــر القوس، ويح ــر عب مي
منتصفه بحيث تبدو الصورة 
وكأنها عني ضخمة وغامضة، 
ــاهد. ــب في املش ــدق بغض حت

ــط  التخطي زاك: «كان  ــال  وق

لهذه اللقطة صعبا وبدأ قبل 
ــى الرغم من  ــهر. وعل عدة أش
ــة املرجعية إلى موضع  اإلحال
ــي تطبيقات متعددة،  القمر ف
ــن أنك  ــيء يضم ــد ش ال يوج
ــكان  امل ــي  ف ــتكون  س
ــط  فق ــح،  الصحي
ــوات  خط ــع  بض
ــاه ولن  ــي أي اجت ف
ــى  عل ــل  حتص
ــاف:  الصورة».وأض
«لم أشعر بهذا القدر 
ــن قبل مع اقتراب  من التوتر م
ــورة، ولم  ــة التقاط أي ص حلظ
بنتيجة  ــعادة  ــر س أكث ــن  أك
القمر  التخطيط، حيث ظهر 
في النقطة احملددة ومرّ بشكل 

مثالي عبر القوس».   

ــة  ــة النزاه ــس هيئ ــأ رئي  هن
ــاعدي)  الس ــالء  (ع ــي  القاض
ــدة (البينة  ــر جري ــرة حتري اس
الزميل  راسها  اجلديدة) وعلى 
ــد الوهاب  ــس التحرير (عب رئي
ــا  احتفاله ــبة  ملناس ــار)  جب
ــرة  عش ــة  السادس بالذكرى 
ــها ، وبارك القاضي  لتاسيس
االعالمي  ــج  النه ــاعدي  الس
ــدة .. جاء ذلك  ــي للجري املهن
ــي اجلريدة  ــاء احملرر ف خالل لق
ــع رئيس  ــل م ــد الفيص محم

هيئة النزاهة امس االول.  
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