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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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Œä–nΩa@¥»Ωa@kmaÎâ@ ãÏm@›‡»€aÎ@NN@fiÎ¸a@ÊÏ„b◊@äËí€@ÂÌÜ«b‘nΩa@kmaÎâ@÷˝üa
ــهر كانون االول.وذكر  ــة، امس االربعاء، اطالق رواتب املتقاعدين لش ــت وزارة املالي اعلن
ــهر  ــكري واملدني لش ــه «مت اطالق رواتب املتقاعدين العس ــب للوزارة ، ان ــان مقتض بي
كانون االول».وعلى صعيد ذي صلة  اعلنت هيئة ذوي االعاقة في وزارة العمل والشؤون 
ــن العام احلالي  ــرين الثاني م ــهر تش ــة عن اطالق راتب املعني املتفرغ لش االجتماعي
ــق ١_١٢_٢٠٢٠. هذا ودعا رئيس هيئة ذوي  ــارا من يوم امس االول الثالثاء املواف اعتب
ــتفيدين املستلمني سابقاً  االعاقة واالحتياجات اخلاصة عصام التميمي االخوة املس
ألستالم رواتبهم عن طريق بطاقة الدفع االلكتروني (املاستر كارد) علماً ان هذا الراتب 
ــواء كانت عبر  ــنوية) س هو الفرصة االخيرة للذين لم يحدثوا بياناتهم (املعاينة الس
ــاهدة عن طريق اتصال فديوي  ــائل التواصل االجتماعي (مش االتصال الهاتفي او وس
ببرنامج الواتساب او اي برنامج اخر) من قبل موظفي هيئة ذوي االعاقة واالحتياجات 

اخلاصة اخملتصني او مبراجعة مركز الهيئة في بغداد واقسامها في احملافظات.

د  ا بغد
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أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، 
ــاء،  األربع ــس  ام ــي،  بارزان ــرور  مس
ــي  موظف ــب  روات ــني  لتأم ــرض  االقت
ــن بغداد. ــتان حلني وصولها م كردس
ــالل اجتماع مجلس  وقال بارزاني، خ
ــتمر  ــى تواصل مس ــا عل ــوزراء كن ال
ــوزراء العراقي مصطفى  مع رئيس ال
ــوزراء العراقي  ــي ومجلس ال الكاظم
في األيام األخيرة، ووعدنا بحل مسألة 

ــام القليلة  ــون األي ــب في غض الروات
ــل  ــم تص ــن إذا ل ــاف لك املقبلة.وأض
ــداد في الوقت  ــب اإلقليم من بغ روات
ــبب كان، فإن حكومة  ــدد وألي س احمل
ــتان ستسد النقص من  إقليم كردس
ــول الرواتب  ــالل االقتراض حلني وص خ
ــيتم  اخملصصة من بغداد، وبعدها س
ــن املبالغ  ــغ االقتراض م ــديد مبل تس
املرسلة من بغداد الحقاً.وأردف لذلك، 

سيتم دفع الرواتب اليوم.

ــروط  ــررت وزارة الصحة اغالق مول بابليون في بغداد (املنصور) خملالفته الش ق
ــرا باحياء حفل حضره جتمع  ــات خلية االزمة ويذكر ان املول قام مؤخ وتعليم
كبير من الناس وهو امر مخالف لتعليمات خلية االزمة مما ادى الى اتخاذ قرار 

بغلقه وهناك اماكن اخرى سيتم غلقها.

ــس القضاء األعلى    بحث رئيس مجل
القاضي فائق زيدان، امس األربعاء، مع 
رئيس وأعضاء املركز العراقي للتنمية 
ــي مكافحة  ــاء ف ــة دور القض اإلعالمي

ــر بيان  ــف صورها.  وذك ــة مبختل اجلرمي
ــس القضاء  ــس مجل ــاء، أن رئي للقض
ــدان التقى  ــق زي ــي فائ ــى القاض األعل
رئيس وأعضاء املركز العراقي للتنمية 
ــة وعدد من اإلعالميني، وبحث  اإلعالمي
ــاء  القض دور  ــم  معه
ــة  ــة اجلرمي ــي مكافح ف
ــا  صوره ــف  مبختل
ــار  تث ــي  الت ــئلة  واألس
ــات  االنتخاب ــوص  بخص
ــكالية  وإش ــة  القادم
ــتوري  الدس ــراغ  الف
ــل احملكمة  بتعطيل عم
ــبل معاجلة  االحتادية وس

هذا اإلشكال.  
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›Óïb–n€a

ــس النواب عن كتلة     اكد عضو مجل
ــمري، ان قوة وتاثير  سائرون سالم الش
ــارع سيدخله  التيار الصدري في الش
ــردة في االنتخابات املقبلة. بقائمة مف

ــداد  لالع ــة  اخلاص ــة  الرؤي ان   ، ــال  وق
ــودة واضحة وان حتالفات املرحلة  املوج
املقبلة ستفصح عنه بعد االنتخابات. 
ــائرون رياض  وأكد النائب عن حتالف س
املسعودي، أن أغلب القوى السياسية 
ــراء االنتخابات املبكرة  ال ترغب في إج
ــعودي، في  ــال املس ــا احملدد.وق مبوعده
ــة  تصريح متلفز، إن االنتخابات ممارس
ــية وردت في الدستور في املادة  سياس
ــنوات وعلى  ــرى كل أربع س ــأن جت ٥٦ ب
ــه قبل شهر من  أن يحل البرملان نفس
ــى وفق املادة ٦٤ من  موعد إجرائها، عل
الدستور. وأضاف، أن حراك تشرين عام 
ــعبيا بضرورة  ــكل مطلبا ش ٢٠١٩ ش
ــل  ــن أج ــرة م ــات مبك ــراء انتخاب إج
ــر، الفتا الى أن املرجعية  إحداث التغيي
ــية أيدت هذا املطلب  والقوى السياس
ــق إلجراء  ــع خارطة طري ــت بوض وطلب
االنتخابات. وفي التطورات ايضا أعرب 

ــم صالح، امس   ــس اجلمهورية بره رئي
ــال  ــة اغتي ــه جرمي ــن إدانت ــاء، ع األربع
ــري زاده.  ــن فخ العالم اإليراني محس
ــة ، أن صالح  ــة اجلمهوري وذكرت رئاس
ــالم  ــي قصر الس ــس، ف ــتقبل، ام اس
ــدى العراق  ــفير اإليراني ل ببغداد، الس
ــالل اللقاء  ــرى خ ــجدي، وج إيرج مس
ــني البلدين  ــث العالقات الثنائية ب بح
ــترك  ــبل تطوير آفاق التعاون املش وس
ــا يخدم مصلحة  ــي اجملاالت كافة، مب ف
ــن، وكذلك  ــن اجلاري ــعبني والبلدي الش
ــية  ــورات السياس ــث آخر التط مت بح
ــة. وأكد رئيس  ــاحة اإلقليمي على الس
اجلمهورية بحسب البيان، على ضرورة 
ــف التوترات في املنطقة، ورفض  تخفي
ــف واالعتداءات التي  كافة أعمال العن
ــالمة مواطنيها  ــن الدول وس تطال أم
مهما كانت دوافعها، واعرب عن إدانته 
ــن  جلرمية اغتيال العالم اإليراني محس
ــرورة منع  ــيراً الى ض ــري زاده، مش فخ
ــتقرار  ــد وحماية األمن واالس التصعي
ــلم اإلقليميني. وفي  وتعزيز األمن والس
ــب رئيس  ــا نائ ــي دع ــأن السياس الش
ــير احلداد، حكومة أقليم  البرملان، بش
ــكيل وفد تفاوضي  ــتان الى تش كردس

ــة امللفات  ــى بغداد حللحل ــاله إل وإرس
ــني الطرفني.وقال  ــا العالقة ب والقضاي

احلداد، ندعو حكومة أقليم كردستان 
الى تشكيل وفد تفاوضي وأرساله إلى 

العاصمة بغداد في هذه الفترة بالذات 
وفتح حوار جديد وجدي مع املسؤولني 

في احلكومة اإلحتادية ملناقشة السبل 
وامللفات  القضايا  ــة  بحلحل الكفيلة 
ــي  ــني حكومت ــاكل ب ــة واملش العالق
ــأن األمني  اإلحتادية واألقليم. وفي الش
ــتركة  اعلن نائب قائد العمليات املش
ــمري، أن  الفريق الركن عبد االمير الش
ــيكونون في  ــن ٧٥٠ جندياً س ــر م أكث
ــى  ال  ٧٥٠ إن  ــمري  الش ــنجار.وقال  س
ــنجار. ــيكونون في س ١٠٠٠ جندي س

ــتركة،  ــادة العمليات املش واعلنت قي
ــروع بتنفيذ خطة اعادة االنفتاح  الش
ــنجار  ــي قضاء س ــة ف ــوات االمني للق
ــوى. وعلى صعيد  ــي محافظة نين غرب
ذي صلة أعلن قائممقام قضاء الرطبة 
عماد الدليمي، امس األربعاء، املباشرة 
ــي من قبل  ــاتر تراب ــاء خندق وس بانش
ــمال النخيب. قيادة عمليات االنبار ش

وقال الدليمي ، إنه متت املباشرة بإنشاء 
خندق وساتر ترابي حول قرية الكسرة 
ــمال ناحية النخيب ٤٠٠كم جنوب  ش
ــدف حماية املنطقة  غرب الرمادي، به
وإدخالها ضمن الطوق األمني. وأضاف 
أن اإلجراء جاء بعد احلادث األخير الذي 
ــة ثالثة  ــرطي واصاب ــبب مبقتل ش تس
ــن جانب آخر  ــام. موم ــني قبل أي مدني

ــؤون  ــار رئيس الوزراء لش اكد مستش
ــني الهنداوي،  ــد احلس ــات عب االنتخاب
ــة  ــاك مجموع ــاء، ان هن ــس األربع ام
ــر  والتزوي ــاكات  االنته ــع  ملن ــراءات  إج
ــار الى  ــات املقبلة، فيما اش باالنتخاب
ــذي يعمل مع  ــق األمم املتحدة ال ان فري
املفوضية سيزداد عددهم خالل الفترة 
املقبلة.وقال الهنداوي، إنه ليس هناك 
ــر على موعد إجراء االنتخابات  أي تغيي
ــد احملدد  ــي املوع ــد ف ــاك تأكي ــل هن ب
ــادس من حزيران املقبل، مؤكدا ان  الس
ــذا االجتاه. ــير به جميع اإلجراءات تس

واضاف، ان كل عملية تتخللها بعض 
ــكان تذليل جميع  اخملاطر، اال انه باإلم
ــة  ــى ان مفوضي ــا ال ــات، الفت الصعوب
ــكل جيد من  ــل بش ــات تعم االنتخاب
اجل إجناز سجل الناخبني البايومتري، 
ــة االنتخابية املقبلة. وجدولة العملي

ــار الى ان فريق األمم املتحدة يعمل  واش
ــكل حثيث وبتصاعد وسيزداد من  بش
ــرور الوقت،  ــة العدد والنوع مع م ناحي
ــتور يعطي لكل  ــى ان الدس ــا ال منوه
ــاركة  ــت واملش ــق التصوي ــن ح مواط
ــل او  ــي الداخ ــواء كان ف ــراع س باالقت

اخلارج.
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A_kjé€a@aà:

ــية بان  ــريبات من مصادر سياس ــد تس تفي
ــوب على (الشباب)  ــيا بارزا ومحس سياس
ــة ضخمة)  ــرف (مبالغ مالي ــوم االن بص يق
ــتمالتهم  لعدد كبير من النواب مقابل اس
ــدا  ــه متهي ــى جانب ــوف ال ــبهم للوق وكس
للحصول على منصب مهم في االنتخابات 
ــل ان ما يبذخه من  ــال ه املقبلة. ونحن نس
ــعب ونحن  ــاص ام من اموال الش جيبه اخل

ــية نعرف (البير وغطاه)؟!. ــب القوى السياس ــان اغل ــية ب ــادر سياس ــدت مص اك
ــكل تام على اجراء  ــنية) باتت متفقة بش (الشيعية والس
ــات  ــك االنتخاب ــة وكذل ــريعية او النيابي ــات التش االنتخاب
احمللية (مجالس احملافظات) في شهر حزيران او تشرين االول 

من العام املقبل (٢٠٢١).

ــم ، ان مخاطر  ــن ناظ ــم احلكومة وزير الثقافة حس اعلن املتحدث باس
ــديدة في العراق.وقال ناظم في مؤمتر صحفي  ــار كورونا مازالت ش انتش
عقده امس ، ان وزير الصحة أكد أن نسبة الشفاء من كورونا في تصاعد، 
ــترط توفير اخلدمات اللوجستية لنقله  ــراء لقاح كورونا يش مبينا ان ش
ــار كورونا مازالت  واعتماده لدى الصحة العاملية.واضاف ان مخاطر انتش

شديدة في العراق.
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قال السياسي املستقل (عزت الشابندر) ان 
السبب االساسي في ضياع وتفكك حتالف 
ــادي العامري  ــيد ه ــح الذي يقوده الس الفت
ــابندر في  يكمن في زعامته !!. واضاف الش
ــيا الفضائية ان  ــاة اس ــح متلفز لقن تصري
ــري زعيم حتالف الفتح لم  االخ هادي العام

ــتطع ان يعبر عن رؤية متيزه ومتيز الفتح  يس
ــة وفي  ــية العراقي ــاحة السياس ــي الس ف
ــك فال اعرف بان  بعض االحيان ينتابني الش
ــي الفتح ام في  ــن) هل هو ف ــو حس االخ (اب
ــائرون؟ صدقا احيانا ال استطيع التمييز  س
ــم لتحالف او  ــائرون ام زعي ــي س ــل هو ف ه
ــابندر  ــمه الفتح او بدر؟ واكد الش كيان اس

ــك حتالف الفتح يكمن  ان سبب عدم متاس
في زعامته املتمثلة في االخ العامري وامتنى 
ــك ويبقي  ــف الفتح الى ذل ــر حتال اال يضط
ــادرة على تصحيح  ــه بعد ان تكون ق زعامت
ــئ  ــن موط ــف اي ــد ان تكتش ــارها وبع مس
ــاحة وفي  ــا بالضبط في حركة الس قدمه

توجهاتها في الوقت احلاضر. 

ــش، الفريق األول  ــس أركان اجلي بحث رئي
ــيد  ــة عبد األمير رش ــوات خاص الركن ق
ــر القوات  ــاء، مع وزي ــس االربع ياراهللا، ام
ــي  ــس هيب ــة جيم ــلحة البريطاني املس
ــني، فيما  ــكري بني اجلانب ــاون العس التع
اشار هيبي الى ان اجليش العراقي اصبح 
ــم وبحثا  ــني جيوش العال ــوة كبيرة ب كق

ــة التي تخص  ــا احليوي ــن القضاي عدد م
ــاالت بني  ــكري وبقية اجمل ــاون العس التع
ــس أركان اجليش  ــاف أن رئي اجلانبني.واض
اشاد بالدور الكبير للمملكة املتحدة في 
ــب لقواتنا األمنية. ــدمي الدعم والتدري تق
ــاد بقدرات  ــان أن هيبي أش ــب البي وحس
اجليش العراقي واملستوى الذي وصل إليه 
كقوة كبيرة بني جيوش العالم املتطورة.

   تعاني ساحة قرطبة من اختناقات 
ــكل  ــيارات بش مرورية وتتكدس الس
ــاب اخلروج حملكمة  ــر منظم امام ب غي
االحتادية  ــة  الرصاف بغداد  ــتئناف  اس
مايتطلب معاجلة مرورية سريعة كما 
ــوق بغداد اجلديدة من غياب  يعاني س
ــى ذلك فوضى  ــرور وترتب عل رجال امل

مرورية مطلوب حل رجاء.
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2محليات

ميسان / البينة اجلديدة
ــكان  واالس ــار  االعم ــرة  وزي ــن  م ــه  بتوجي
ــني  نازن ــة  املهندس ــة  العام ــات  والبلدي
ــتمرة من قبل  ــو ومبتابعة مس ــد وس محم
ــي ارتفاع  ــي بغية ف ــم احليال ــدس جن املهن
ــتثمارية التي  ــاريع االس ــب اجناز املش نس
ــة للماء في   ــا املديرية العام ــرف عليه تش
ــل اخلدمات في  ــوزارة ، بهدف تقدمي افض ال
ــح للمواطنني .ومن هذا  ــال املاء الصال إيص
ــعيد محمد  ــق زار املهندس جنم س املنطل
ــة العامة للماء  ــام املديري ــي مدير ع احليال
ــان للوقوف على  في العراق محافظة ميس
ــروع ماء  ــاكل واملعوقات في مش اهم املش
ــي والوفد  ــول احليال ــر ، وجت ــارة الكبي العم
ــي رافقه فيها  ــه  خالل الزيارة الت املرافق ل
ــدس املقيم حيث  ــر ماء العمارة واملهن مدي
اطلع على  منشآة املشروع و نسب االجناز 
ــة اهم السلبيات ميدانيا  ،حيث  مت مناقش
ــل احللول  ــذة وايجاد افض ــة املنف مع اجله

ــة لها ، وقد وجه احليالي خالل زيارته  الالزم
ــر ذات العالقة  ــذة والدوائ ــركة املنف ، الش
ــراع  ــهيل االجراءات الالزمة لالس على تس
ــا جميعا وخالل  ــروع  وحله في اجناز املش
ــهر واحد، ليتسنى لكادر املشروع   فترة  ش
ــروع ،  ــغيل التجريبي واجلزئي للمش التش
ــار احليالي ان  ــة الهالي احملافظة، واش خدم
ــة احتياجات  ــهم في تغطي ــروع يس املش
املواطنني في  مدينة العمارة والقرى اجملاورة 
ــروع االنتاجية  ــا حيث تبلغ  طاقة املش له
ــن  ــاحة م ــى مس ــاعة) وعل (١٦٠٠٠ م٣/ س
ــركة زهرة  ــذ ش ــن تنفي االرض ١١٥ دومن وم

ــى وصول  ــيرا إل ــاوالت  ،مش ــرة للمق البص
ــبة االجناز فيه الى ٩٣،٥٪، وبني احليالي  نس
ــهر كانون الثاني من عام ٢٠٢١ سوف  ان ش
يشهد افتتاح املشروع ان شاء اهللا حسب 
ــة مع اجلهة  ــاق والتوقيتات التعاقدي االتف
ــي احتاجات احملافظة  ــذة ،والذي يغط املنف
ــن تعزيز  ــال ع ــة، فض ــنة قادم ــدة ٢٥ س مل
ــية واالقتصادية   وحتسني  الظروف املعيش
واالجتماعية وترشيد النفقات ، الن املشروع 
يعد من أكبر املشاريع االستثمارية للوزارة 
ــافة قريبة من مركز  في العراق  ،و على مس

احملافظة.

بغداد / البينة الجديدة

ــالل مديرية زراعة  ــدت وزارة الزراعة ومن خ أك
ــع الزراعي في  ــاش الواق ــرخ انتع ــداد الك بغ
ــعبة  ــة ضمن نطاق عمل ش ــق الواقع املناط
ــفية وبشقيه النباتي واحليواني  زراعة اليوس
ــة واملكائن  ــار الزراعة احملمي ــالل انتش من خ
واملعدات الزراعية وإصرار الفالحني واملزارعني 
ــى املضي بالعمل  ــي الثروة احليوانية عل ومرب
ــهد  ــتوى اإلنتاج.كما تش ــي ورفع مس الزراع
ــع  ــن القاط ــة ضم ــن العامل ــول الدواج حق
ــن خالل  ــث مت وم ــدة حي ــاج جي ــدالت انت مع

ــى أوزان األفراخ  ــة االطالع عل اللجان اخملتص
ــل مربي النحل  ــو، فيما يواص ومعدالت النم
ــل والقيام  ــا النح ــة خالي ــم ومتابع بعمله
ــر كميات  ــتية للخاليا وتوفي ــال التش بأعم
الغذاء املناسبة في ضوء ارتفاع نسب إنتاج 
ــاج النباتي من  ــل. كما مت متابعة األنت العس
ــة املغطاة والبطاطا  ــتوية للزراع اخلضر الش
ــائعة  ــواع البذور الش ــى أهم ان ــرف عل للتع
ــن  (البوري ــت  وكان ــة  املنطق ــي  ف ــا  زراعته
ــل املرتبة األولى في  ــت وأملوندا) حتت واأليفرس
مزارع البطاطا كونها من أحسن انواع البذور 

من حيث األنتاجية.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــركة العامة  نفذت وزارة النقل/ الش
ــكك حديد العراق، نقل اكثر من  لس
ــادة زيت الغاز من  (٦٠٠) حاوية من م
ــي البصرة الى  ــعيبة ف مصفى الش
ــطة  ــتودعات نفط احللة، بواس مس
 (KZB) ــة  التخصصي ــواض  االح
حلساب الشركة العامة للمنتوجات 
النفطية خالل السنة احلالية . بعد 
ــنت ناصر  ــل الكاب ــر النق ــد وزي تأكي

حسني الشبلي ، بايجاد اكثر منافذ 
ــوارد املالية  ــم امل ــويقية لتعظي تس
ــكك  ــركة. وتابع مدير عام الس للش
السيد طالب جواد كاظم احلسيني 
ــركة لزيادة  ــي الش ــل ف ــير العم س
ــوالت التحميل  ــم منق ــة حج طاق
ــر  عب ــاز  الغ ــت  زي ــادة  مل ــغ  والتفري
ــة،  ــكك التخصصي ــاحنات الس ش
حيث استنفرت الكوادر الهندسية 
ــغيلية للشركة في  والفنية والتش

ــل والتفريغ طاقاتها  مواقع التحمي
ــادة  امل ــذه  ــل ه نق ــة  ــراء عملي ألج
ــة  ــواض التخصصي ــطة االح بواس
 : ان  ــر  يذك  . ــة  عالي ــيابية  وبأنس
احصائية عدد األحواض املنقولة من 
بداية السنة لغاية اعداد هذا البيان 
بلغ (٤٢٠٩)حوض والعمل جاري على 
ــفير مادة  ــاق بتحميل وتس قدم وس
ــوارد املالية  ــم امل ــت الغاز لتعظي زي

للشركة خدمةً للصالح العام .

ديالى / البينة اجلديدة

ــية  الهندس ــالكات  امل ــزت  اجن
ــع كهرباء  ــة في فرع توزي والفني
ــركة العامة  ــع للش ــى التاب ديال
ــداد، اعمال  ــاء بغ ــع كهرب لتوزي
ــة التي  ــوارض الفني ــالح الع اص

طرأت على الشبكة الكهربائية 
ــت  ــة ديالى.تضمن ــي محافظ ف
ــل طارئ  ــالح عط ــال، اص االعم
ــدودي ١١ك.ف  ــذي احل ــى املغ عل
ــة والذي  ــة قزاني ــذي لناحي املغ
ــن ١٠٥كم  ــر م ــه أكث ــغ طول يبل
ــدد من العوارض  الذي تعرض لع

ــوء األحوال  ــة نتيجة س الناجم
ــار واجتياح  ــة وغزارة االمط اجلوي
ــدف  ــة.ان اله ــيول للمنطق الس
من هذه االعمال هو احلفاظ على 
ودميومة  ــة  الكهربائي ــبكة  الش
استقرارها مبا يؤمن توفير خدمة 

للمواطنني الكرام.
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البينة الجديدة / علي شريف 
ــرة  ــة البص ــة محافظ برعاي
ــم  التعلي وزارة  ــراف  وإش
ــة  اجلمعي ــت  أقام ــي  العال
العراقية للبحوث والدراسات 
ــرة ندوة  البص ــي  ــة ف الطبي
ــعة  موس ــة  وطني ــة  علمي
ــة العراقية  للمجالت الطبي
ــة  العلمي ــالت  اجمل ــوان(  بعن
/ التحديات واآلفاق  العراقية 
ــل  ــتقبلية). بحضورممث املس
وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي ومدير قسم املشاريع 
الدكتور  ــوزارة  ال الريادية في 
ــف خلف يوسف فضال  يوس
ــر مجالت  ــاء حتري ــن رؤوس م
ــاتذة من  علمية عراقية وأس
مختلفة. ــة  عراقي جامعات 

وقال ممثل جامعة بابل/ كلية 
ــتاذ الدكتورعالء  الطب االس
ــت  تضمن ــراخ:  اجل ــي  هان
ــة االولى للندوة ست  اجللس
محاضرات قدمت من رؤوساء 

حترير مجالت علمية وأساتذة 
ــات  اجلامع ــف  مختل ــن  م
العراقية وملسؤولني في وزارة 
ــاف  واض ــي.  العال ــم  التعلي
ــتاذ الدكتوراجلراخ: لقد  االس

ــي  ف االول  ــدث  املتح ــت  كن
الندوة حيث قدمت محاضرة 
ــة  مجل ــات  بعنوان(مخاطب
 CSAB بابل الطبية مع جلنة
ــكوبس) تناولت  التابعة لس

ــي  ــازات الت ــم االجن ــا أه فيه
حققتها مجلة بابل الطبية 
ــات التي  ــك أهم العقب وكذل
ــدمي  التق ــة  عملي ــت  رافق
ــتوعب(  مس في  ــام  لالنضم
ــن  ع ــال  فض  ( ــكوبس  س
ــع الهيأة  مخاطبات اجمللة م
ــاران  واش ــارية.  االستش
ــت  ــة تضمن ــة الثاني اجللس
ــعة  موس ــية  نقاش ــة  حلق
ــاق  واآلف ــات  التحدي ــول  ح
ــالت  للمج ــتقبلية  املس
ــرق  وط ــة  العراقي ــة  العلمي
واألرتقاء  ــات  العقب ــي  تخط
ــي  ــر األكادمي ــتوى النش مبس
ــر  النش ــس  أس ــة  ومواكب
ــي اجملالت العاملية. العلمي ف

ــات  جلس ــت  كمامتخض
ــررات هامة  ــاش عن مق النق
ــى وزارة التعليم  ــا ال مت رفعه
ــن  م ــا  تبنيه ــد  بع ــي  العال
جميع اجلهات املشتركة في 

الندوة .
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بغداد / البينة اجلديدة
ــركة العامة لصناعة السيارات واملعدات  كشفـت الش
ــادن عن الوصول إلى  ــركات وزارة الصناعة واملع إحدى ش
ــاج البطاريات  ــغيل خط إنت ــة في تش ــل النهائي املراح
ــركة املهندس :  ــر عام الش ـــار مدي ــة اإلدامـة .وأش عدمي
ــح للمكتب اإلعالمي  ــظ عبـود مجيـد : في تصري حافـ
ــركة متكنت من حتقيق نسب إجناز  في الوزارة الى ان الش
متقدمة في نصب وتشغيل خط إنتاج البطاريات عدمية 
اإلدامة في ( معمـل بابـل ) أحد معامل مصنع البطاريات 
ــي أنتهجتها  ــن اخلطط الت ــركة وذلك ضم ــع للش التاب
ــل الصناعية في  ــغيل املعام ــوزارة إلعادة تأهيل وتش ال
ــى ان العمل متواصل إلكمال  ــوم احملافظات ، الفتاً ال عم
ــركة  ــزه بالتعاقد مع ش ــذي مت جتهي ــط وال ــغيل اخل تش
ــنوياً  ــوفيما االيطالية وبطاقة ( ٥٠٠ ) الف بطارية س س
ــاج الفعلي للبطاريات  ــة للزيادة لغرض البدء باإلنت قابل
وطرحها الى السوق احمللي ، مؤكداً حاجة البلد الكبيرة 
ــتعماالت ، مبدياً  لهذا النوع من البطاريات وخملتلف االس
في ذات الوقت إستعداد الشركة لتغطية حاجة السوق 
ــز بجودتها  ــي تتمي ــة اإلدامة والت ــات عدمي ــن البطاري م

ومواصفاتها العاليـة .

البينة الجديدة /
عامر عبد العزيز

ان  ــارة  التج وزارة  ــدت  اك  
ــركة  الش ادارة  ــس  مجل
ــوب  ــارة احلب ــة لتج العام
 ) ــة  اجللس ــي  ف ــش  ناق
ــرة ) القرض باالجل  العاش
ــاد الرز  ــدم من قبل احت املق
االمريكي على توريد كميات 
ــي ( بدون  ــن الرز االمر يك م
ــروط  ــدة ) وفق ثالث ش فائ
االمريكي   الرز  احتاد  قدمها 
ــدس  املهن ــك  ذل ــح  اوض  .
طوفان  عجي  عبدالرحمن 
العامة  الشركة  مدير عام 
ــال ان  ــوب .وق ــارة احلب لتج
ــركة  الش ادارة  ــس  مجل
ــد من  ــوم العدي ــش الي ناق
ــع املعروضة ضمن  املواضي
ــنا  ــاج اليوم ، نناقش منه

املقترحات التي قدمت من 
ــاحنات  ــائقي الش قبل س
ــم  االنتاجية اخلاصة بقس
بتحوير  ــة  والورش ــل  النق
ــة  االنتاجي ــاحنات  الش
.وفي اجلسلة مت استضافة 
ــي  ــم الهندس مدير القس
ــي  ف ــاء  ماج ــة  ملناقش
ــوص  بخص ــم  مذكرته
العائدة  ــرية  اجلس امليازين 
ــة  املنصوب و  ــركة  للش
ــر والتي  ــاء ام قص في مين
ــىء  املوان ادارة  ــا  تطالبن
برفع امليازين الحالة امليناء 
لالستثمار . بني طوفان الى 
ــش مقترح  ــس ناق ان اجملل
ــويق  التس ــم  قس ــر  مدي
بالنهوض بعملية  واخلاص 
تصنيع الشلب لهذا العام 

مبا يحقق الفائده للبلد .

البينــة   / االشــرف  النجــف 
الجديدة

باشرت األمانة العامة ملسجد 
ــال عدد  م بإرس الكوفة املُعظّ
من السيارات التابعة لها الى 
ــة النجف األشرف احدى  ورش
ــركة العامة لتعبئة  ورش الش
ــاز لغرض إضافة  وخدمات الغ
ــائل لها  منظومات الغاز الس
ــوة املباركة  ــذه اخلط ــي ه . تأت
امياناً منها بالتجارب الناجحة 
ــروع  ــا هذا املش ــي حققه الت
ــع  ــا يتمت ــر مل ــي الكبي الوطن
ــن مزايا  ــائل م ــاز الس ــه الغ ب
ــتخدام انواع  كثيرة تفوق اس
الوقود األخرى منها اقتصادية 
في  ــاهم  ــة تس وفني ــة  وبيئي

ــي  الوطن ــاد  اإلقتص ــم  دع
وخدمة املواطنني واملؤسسات 
ــة  واألهلية.االمان ــة  احلكومي
ــة  الكوف ــجد  ملس ــة  العام
ــا العالية بهذا  ــت ثقته وضع
ــالع عليه  ــروع بعد اإلط املش
من قبل القائمني في الشركة 
ــالل إقامة ندوة تعريفية  من خ
ــاريعها الوطنية  وأهمها  ملش
ــاز  غ ــات  منظوم ــروعي  مش
ــيارات وشبكات  السائل للس
ــتضافتها  ــب والتي اس االنابي
ــجد  للمس ــة  العام ــة  االمان
ــن خاللها  ــتعرض م حيث اس
ــل  عم ــن  ع ــل  مفص ــرح  ش
ــا من قبل  ــة  ومزاياه املنظوم

القائمني عليه.
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بغداد / البينة الجديدة
ــوق  حق ــرة  دائ ــاركت  ش
ــوزارة  ل ــة  التابع ــان  االنس
ــي اجتماع اللجنة  العدل ف
التقارير  ــة  لكتاب ــة   الوطني
والذي عقد في قصر السالم 
ــار  ــة مستش ببغداد برئاس
اجلمهورية  ــس  رئي ــيد  الس
ــكري وبحضور  ــي الش د.عل
ــس  رئي ــيد  الس ــار   مستش
ــرأة  ــؤون امل ــة لش اجلمهوري
ــيدة خامت رحيم  لطيف  الس
ــي دائرة  ــن موظف ــدداً م وع
ــل  . وتخل ــان  االنس ــوق  حق
ــبل  ــة س االجتماع مناقش
ــوق  حق ــف  مبل ــوض  النه
ــي  وتعزيز  ــان احلكوم اإلنس
ــا  ودعمه ــدل  الع وزارة  دور 
ــر  ــبل وتطوي ــف الس مبختل
ــيق  ــا  لضمان التنس عمله
احلكومية  ــات  املؤسس بني 
التزامات  ــذ  تنفي في مجال 
ــة  املعني ــة  الدولي ــراق   الع
بحقوق اإلنسان ، اضافة الى 
ــات تفعيل  اخلطة  بحث آلي
ــذ  وتنفي ــوق  حلق ــة  الوطني
فقراتها وتطوير التشريعات 
ووضع  آليات لتنفيذ توصيات 

االستعراض الدوري الشامل 
واملالحظات  اخلتامية للجان 
التعاهدية    . وخالل االجتماع 
استعرض مدير دائرة حقوق 
ــي  ــد ترك ــان د. محم اإلنس
 عباس مهام وزارة العدل في 
ــان  ــف حقوق اإلنس إدارة مل
ــر وإجنازاتها  ــدمي  التقاري وتق
ــس  اخلم ــنوات  الس ــالل  خ
ــه ثمن  ــن جانب ــة . م املاضي
ــاركون دور وزارة العدل  املش
ــيد  ــي الس ــة مبعال واملتمثل
ــي ادارة ملف حقوق   الوزير ف
االنسان وإعادة ترتيبه مما ادى 
ــى تعزيز  قدرات العراق في  ال
كتابه التقارير وبناء عالقات 
ــدة  ــع  األمم املتح ــاون م التع
ــام االجتماع قدم  ــي خت . وف
االنشطة  بعض  املشاركون 
وإدارة  ــات  لتنظيم  واملقترح
ــي  ــة والت ــة اجلمهوري رئاس
ــز دور وزارة  ــي تعزي ــب ف تص
ــر لدوائر  ــدل ومنها مؤمت  الع
وأقسام حقوق اإلنسان في 
ــة  ومؤمتر اخر  ــوزارات كاف ال
ــي  املدن ــع  اجملتم ــات  ملنظم
ــاون مع  ــاء عالقات التع لبن

 املؤسسات احلكومية. 

بغداد / البينة الجديدة
ــهر تشرين  ــركة العامة للنقل البري خالل ش ــطول الش حقق اس
ــاحناته احلكومية ٥٧٤ نقلة نوعية من  ــطة ش الثاني املاضي بواس
ــر التابع حملافظة  ــي منطقة خور الزبي ــمدة الزراعية ف ــل االس معم
البصرة الفيحاء . ٢٠ كيلو متراً عن مركز احملافظة. حقق من خاللها 
ــة .ضمن العقد املوقع  ــمدة الزراعي نقل (٢٣٧٠٠) طن من مادة االس
ــتصالح االراض الزراعية.  ــتخدم في اس ــع وزارة الزراعة الذي يس م
متهيداً الستثمارها في املوسم الزراعي الشتوي.  وتأتي هذه اجلهود 
ــذ العقود املبرمة  ــركة في تنفي ــة من اجل اجناح  خطة الش املبارك
ــف وزارات الدولة عمآل بتوصيات وزير النقل الكابنت ناصر  مع مختل
ــركة السيد مرتضى كرمي  ــني الشبلي  ومتابعة مدير عام الش حس
ــطول النقل البري في  عطائه املستمر  ــتمر إس ــحماني ليس الش

لتقدمي خدماته للوزارات واملؤوسسات احلكومية.
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بغداد / البينة الجديدة 
ــن الدائرة  ــادرة ع ــفت وثيقة ص كش
ــزي  املرك ــك  البن ــي  ف ــة  القانوني
ــدد (٢١٤٢) املؤرخة في  ــي بالع العراق

ــز  ــر بحج ــن اوام ٢٠٢٠/١١/٣٠ تتضم
ــة  املنقول ــر  وغي ــة  املنقول ــوال  االم
ــة بـ(كي  ــركات اخلاص لعدد من الش
ــب  ــع االلكتروني .وبحس كارد) والدف

الوثيقة فقد شمل امر حجز االموال 
ــني  املنقولة كال من (بهاء عبد احلس
ــادي واوالده وزوجته) واخرين  عبد اله
ــركة  ــع زوجاتهم ، اضافة الى الش م

ــة للبطاقة الذكية (كي كارد)  العاملي
ــة العراقية للدفع  ــركة املنظوم وش
االلكتروني وشركة اجناز لتكنولوجيا 

املعلومات .
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــس األربعاء، عن  ــات في هيئة النزاهة، ام ــت دائرة التحقيق أعلن
بيِّنةً  ــي بابل تعود ملكيَّته للدولة، مُ ضبط حالة تالعبٍ بعقارٍ ف

أن قيمة العقار تصل إلى أكثر من مليار دينار.
ــى أن فريق عمل مكتب حتقيق  ــارت إل وذكرت الدائرة في بيان أش
ــجيل العقار  ــل في تس ــب احلاص ــن ضبط التالع ن م ــل متكَّ باب
ــك و٥٠ م٢)، العائدة ملكيَّـته  ــاحته (٤ دوامن و١٥ أول البالغة مس
ــياحة، موضحةً أن  ة ملصلحة املصايف والس ــى املديريَّة العامَّ إل
ــجيله في مديريَّة التسجيل العقاري في احملافظة  العقار متَّ تس

على الشيوع باسم مواطنني.
وأضافت أن إجراءاتها التحقيقيَّة وقيامها بالبحث والتحرّي قادت 
ــف عن أن العقار الذي تبلغ قيمته أكثر من مليار دينارٍ  إلى الكش
ــم األغيار، واآلخر باسم املديريَّة  متَّ فرزه إلى عقارين، أحدهما باس
ــياحة مبساحة (٢ دومن و١٩ اولك  ة ملصلحة املصايف والس العامَّ
ــه متَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ  و٢٥ متراً). وأوضحت الدائرة أن
 ، ت؛ بناءً على مذكرةٍ قضائيَّـةٍ باملضبوطات في العمليَّة التي نُفِّذَ
ة بالنظر في  تصَّ ــة حتقيق احللة اخملُ وعرضها على قاضي محكم

قضايا النزاهة؛ التخاذ اإلجراءات القانونيَّـة املناسبة.

ــية  ــي طارق حرب، أن بعض الكتل السياس ــد اخلبير القانون أك
في مجلس النواب تعطل مترير قانون احملكمة االحتادية كصمام 

أمان لكي يحمي البرملان نفسه من االجتاه نحو حله.
ــريع قانون احملكمة االحتادية فإن  وأوضح حرب  أنه «في حال تش
رئيس الوزراء يستطيع اقتراح حل البرملان على رئيس اجلمهورية 
ــون احملكمة االحتادية فإن  ــه بعد ذلك، ولكن دون إقرار قان ومي حل
البرملان ال ميكن أن يحل ال من قبل الرئاسات وال من قبل أعضائه، 
ــرور بارزاني رجل  وهذا ما يجعله محصناً متاماً».طارق حرب  مس

دولة قادر على التعامل مع االوضاع الراهنة
ــية تعمل عى تأخير  مبيناً بأن «مجموعة من األحزاب السياس
ــنى للبرملان إكمال دورته  إقرار قانون احملكمة االحتادية حتى يتس

حتى نهايتها دون حصول االنتخابات النيابية املبكرة».

اكد عضو مجلس النواب عامر 
ــاء، ان هناك  الفايز، امس األربع
ــات التي قد  ــن املعوق ــة م جمل
ــة اجراء  ــببا في عرقل تكون س
االنتخابات في املوعد احملدد من 
ــار الى  ــل احلكومة، فيما اش قب
ــي يجب  ــن القضايا الت ــدد م ع
انتخابات  توفرها لضمان اجراء 
ــد  ــي املوع ــفافة ف ــة وش نزيه
ــك  ــز ، ان هنال ــال الفاي احملدد.وق
ــات التي قد  ــن املعوق العديد م
ــة اجراء  ــببا في عرقل تكون س
ــد احملدد  ــي املوع ــات ف االنتخاب
ــواء في  ــل احلكومة، س ــن قب م
استمرار املالحظات بشأن قانون 
االنتخابات والسعي لتعديله او 
ــتكمال  ــا يتعلق بعدم اس فيم
ــون احملكمة االحتادية  تعديل قان
ــل احملكمة  ــه العادة عم وأهميت
ــا  أعضائه ــدد  ع ــتكمال  واس
ــج  ــى نتائ ــة عل ــة املصادق بغي
ــوى  ــا ان الق ــات، مبين االنتخاب
السياسية والشخصيات بدأت 
ــذ االن لالنتخابات  ــؤ من بالتهي
ــال اجراؤها في املوعد احملدد،  بح
ــية  ــة السياس ــا ان اخلارط كم
للتحالفات باالنتخابات املقبلة 
ــي  ف ــابقتها  كس ــون  تك ــن  ل

االنتخابات السابقة على اعتبار 
ان املراهنة على اجلانب القومي 
ــه وجود او  ــي لم يعد ل والطائف
مقبولية لدى الشارع العراقي، 
ــاب الطائفي. ــن ينجح اخلط ول

ــز، ان هنالك رغبة  واضاف الفاي
ــواب في  ــن الن ــد م ــدى العدي ل
تعديل قانون االنتخابات خاصة 
ــيم الدوائر  ــا يتعلق بتقس فيم
ــق  ــت وف ــي وزع ــة الت االنتخابي
ــواء ومزاجيات معينة، وايضا  اه

ــون التصويت  الرغبة في ان يك
ــة حصرا  البايومتري ــة  بالبطاق
ــار فيما بينها  ــس بترك اخلي ولي
ــة  االلكتروني ــة  البطاق ــني  ب او 
ــار ان اعتماد البطاقة  على اعتب
ــاحة  الثانية معناه اعطاء املس
ــني بالتزوير في  ــة للراغب الكافي
ــا الى ان  ــا يريدون، الفت حتقيق م
طبيعة الظروف التي شرع ومرر 
ــات كانت  ــون االنتخاب ــا قان به
ــوط  ــا ضغ ــحونة وحتيطه مش

ــعى  كبيرة ما جعل اجلميع يس
ــريع  ــكل س لتمرير القانون بش
ــاب الى التعديالت  وبعدها الذه

بشأنها في وقت الحق.
ــة  ونوعي ــة  طبيع ان  ــد  واك
ــم التعاقد  ــي يت ــركات الت الش
ــزة  االجه ــة  قضي ــي  ف ــا  معه
ــات من  باالنتخاب ــتخدمة  املس
ــتقلة  املس ــة  املفوضي ــل  قب
لالنتخابات سيكون لها دور آخر 

في مدى نزاهة االنتخابات.
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بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ــرورة مواصلة اجلهود  ــاء، ض ــم صالح، امس األربع ــس اجلمهورية بره ــد رئي اك
ــركات التي  ــا و والتواصل مع الدول والش ــروس كورون ــة للوقاية من فاي الطبي
ــع املواطنني. ــان احلصول عليه جلمي ــات من اجل ضم ــت انتاجها للقاح أعلن
ــتقبل  ــب االعالمي لرئيس اجلمهورية ، أن صالح اس ــر بيان صدر عن املكت وذك
ــتعراض تطورات األوضاع  ــن محمد التميمي ،ومت اس وزير الصحة والبيئة حس
ــس اجلمهورية على  ــع رئي ــر الصحة اطل ــاف، أن وزي ــي البالد.واض ــة ف الصحي
ــارها،  ــة إجراءات الوقاية املتبعة ملواجهة جائحة كورونا واحلد من انتش طبيع
والعمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة حلماية البيئة واحلدّ من التلوثات ومعاجلة 

مسبباتها.

بغداد /

دعا النائب منصور البعيجي، امس األربعاء، احلكومة 
العراقية الى ارسال موازنة العام املقبل باسرع وقت 
الى مجلس النواب، فيما اشار الى ان تأخير إرسالها 

سيعيد ازمة الرواتب ويؤثر على اقتصاد البلد.
ــام للبلد ال يتحمل  ــي ، إن الوضع الع ــال البعيج وق
ــر اقرار موازنة العام املقبل، خصوصا وان العام  تأخي
احلالي لم يتم فيه اقرار املوازنة لذلك على احلكومة 

ان تقوم بارسال املوازنة وعدم املماطلة بتأخيرها.
ــا ال يقل عن ٦٠  ــة املالية حتتاج م ــاف، أن اللجن وأض
ــة املوازنة الننا داخل مجلس النواب ملنع  يوم لدراس
ــر موازنة تراعي  ــنعمل على متري إي هدر باألموال وس
ــاوي وحسب النسب  حقوق جميع احملافظات بالتس
ــات التي عانت  ــة لهذه احملافظ ــكانية واحملرومي الس

الكثير.
وأشار البعيجي، إلى أن على احلكومة ان تدرك جيدا، 
ان اي هدر باملوازنة او تبويب ألي مبلغ ليس في مكانة 
ــل مجلس النواب  ــيرفض من قب لن ميرر باملوازنة وس
ــام الذي قدمته  ــل مع قانون االقتراض الع كما حص

احلكومة ومت تخفيضه من قبل مجلس النواب.
ــون املوازنة من اجل الضغط على  وتابع، أنتأخير قان
ــمح به  ــتحيل ولن نس ــان في متريرها امر مس البرمل
ــع املوظفني  ــن الرواتب جلمي ــة تضم ــنمرر موازن وس
ــات  ــة احملافظ ــوق لكاف ــاة احلق ــن ومراع واملتقاعدي
ــه احلكومة  ــالها تتحمل ــر ارس ــة وان تاخي العراقي

كونها لم ترسل املوازنة الى البرملان الى االن

بغداد /
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ــي، امس  ــالم االمن ــة االع ــت خلي اعلن
ــة االرهابية  ــن قتل اجملموع ــاء، ع االربع
ــني في صالح  ــتهدفت مواطن التي اس
ــه من خالل  ــة ، إن ــت اخللي ــن. وقال الدي
ــتخبارية دقيقة من خلية  ــة اس متابع
ــتخبارات  اس ــة  وكال ــي  ف ــور  الصق
ــة االرهابية  ــة مت حتديد اجملموع الداخلي
ــال االرهابية ضد  ــت االعم ــي ارتكب الت
ــحك  ــني قرية الزوية واملس ــني ب املواطن
ــالح الدين في  ضمن قاطع عمليات ص
ــول قرب  ــلة جبال مكح ــفح سلس س

قرية املسحك.
ــع قيادة  ــيق م ــه وبالتنس ــت أن وأضاف
ــران  طي ــذ  نف ــتركة  املش ــات  العملي
ــس االول  ــاء ام ــي مس ــف الدول التحال
ــاء اربع ضربات جوية بطائرات اف  الثالث
ــل اجملموعة  ــن قتل كام ــفرت ع ١٥ اس
ــة  خمس ــن  م ــه  املتكون ــة  االرهابي

ارهابيني.

وزارة  ــم  باس ــدث  املتح ــح  افص
ــد احملنا، امس  ــة اللواء خال الداخلي
األربعاء، عن ارتفاع معدالت اجلرمية 
ــي البالد. ــكل كبير ف املنظمة بش
ــك املعدالت  ــا، ارتفاع تل ــزا احملن وع
ــتخدام  ــباب عدة، منها اس الى اس
ــل العصابات التي  التقنيات من قب
ــل هذا  ــكاب مث ــم ارت ــهلت له س
ــم، وتصاعد اعمال  النوع من اجلرائ
ــالح.وتابع ان  ــار الس العنف وانتش
ــا، العنف  ــباب ايض من ضمن االس
ــكالت االجتماعية  املتصاعد واملش
ــع االقتصادي لكثير من  وتردي الواق
األسر، منوها بأنها افرزت على مدى 

ــب اخالقية  ــوام املاضية، جوان االع
ــي  ــون ف ــن يعيش ــض مم ــدى البع ل
ــؤ الى ان  ــني، للتهي ــي مع جو نفس
يتحولوا مجرمني.واكد احملنا ان وزارة 
ــارات عدة،  الداخلية تعمل في مس
احدها مكافحة اجلرمية املنظمة من 
خالل القاء القبض على مرتكبيها، 
ــق اجهزة  ــن طري ــا ع ــع حدوثه ومن
ــرطة اجملتمعية  ــة كالش متخصص
ــن  ــر م ــات، وكثي ــات العالق ومديري
ــذه القضية  ــي تتبنى ه ــر الت الدوائ
لنزع العنف من اجملتمع، كمديريات 
شؤون العشائر واالحداث ومكافحة 
العنف االسري، مشيرا الى ان جهد 
ــي توفير امن وقائي  الوزارة ينصب ف

باجملتمع.

أكدت قيادة العمليات املشتركة، امس 
األربعاء، استخدامها تكتيكات جديدة 
ــرة بقايا عصابات  ــي محاربة ومحاص ف
داعش اإلرهابية.وأوضح املتحدث باسم 
ــي، أن  ــني اخلفاج ــواء حتس ــادة، الل القي
التكتيكات اجلديدة تتضمن استخدام 
ــى تلك  ــر عل ــط الكبي ــلوب الضغ أس
ــة، إضافة إلى إجراء  العصابات اإلرهابي
ــى أن  إل ــتباقية.ولفت  ــات االس العملي
ــت في  ــي حصل ــة الت ــات األمني اخلروق
ــة ديالى  ــق منها محافظ ــض املناط بع
ــة  واملالحق ــر  الكبي ــط  ــة الضغ نتيج

ــك العصابات في  ــي تعرضت لها تل الت
ــالذاً لها  ــذ منها م ــي تتخ ــن الت األماك
ــق اجلبلية. وبني  ــاري واملناط في الصح
ــن  ــة وضم ــوات األمني ــي أن الق اخلفاج
ــاب  اإلره ــع  مناب ــف  لتجفي ــا  حملته
ــد العصابات من اجلزر  ــت على جتري عمل
ــد فيهاوالعمل على نصب  ــي تتواج الت
ــن  ــك األماك ــي تل ــة ف ــرات مراقب كامي
ــا مجددا. ــدم عودتهم إليه ــان ع لضم
ــدد على قيام قيادة عمليات اجلزيرة  وش
ــة لضبط احلدود  ــار بحمالت أمني و األنب
ــيطرة عليها من خالل الكاميرات  والس
ــذا يعتبر  ــاط معينة وه ــالل نق ومن خ

حتديا كبيرا للعصابات اإلرهابية.

 

ــوزراء، مصطفى  ــس مجلس ال أكد رئي
ــه عازم  ــج حكومت ــي، أن منه الكاظم
ــة جلميع  ــة أبوي ــون حكوم ــى أن تك عل

ــان ملكتبه اإلعالمي،  ــر بي العراقيني.وذك
ــوزراء، مصطفى  ــس ال ــس مجل ، أن رئي
ــماحة آية  الكاظمي زار، امس االول، س
ــيد  ــني الس ــيد حس ــه، الس اهللا الفقي
إسماعيل الصدر، في مدينة الكاظمية.

ــاف البيان، أن الكاظمي تباحث مع  وأض
ــاع العامة  ــي األوض ــدر، ف ــيد الص الس
ــم املواطن  ــي ته ــؤون الت ــالد، والش للب
بالدرجة األولى.وبني الكاظمي، أن اخلط 
ــرة آل الصدر  ــه أس ــذي متثّل ــي ال الوطن
ــارزاً على  ــاراً وطنياً ب ــل مس الكرام ميث
ــيرة  ــهداً بس ــرّ تأريخ العراق، مستش م
الشهيدين الصدرين وأثرهما املُلهم في 
ــعيه نحو  ــعب العراقي وس نضال الش
ــي مواجهة الطغيان  حريته وكرامته ف

والدكتاتورية.
وأشار إلى، أن منهج احلكومة العازم أن 
ــع العراقيني  ــون حكومة أبوية جلمي تك
ــاً، وأن تكون  ــل تطلعاتهم جميع وحتم
ــعبية  خيمة حتمي كل الفعاليات الش
ــة  ــون وعدال ــوة القان ــة بق واالجتماعي
الدولة، ومن أجل جتاوز التحديات الكبيرة 
التي تواجه العراق حالياً.من جانبه، أبرز 
ــف والكلمة  ــدر، أهمية وحدة الص الص
ــلم األهلي، باإلضافة الى  وترسيخ الس
أهمية دعم مساعي احلكومة في جتاوز 
ــه أداءها من أجل  ــات التي تواج التحدي

رفاه اجملتمع وتقدمه وأمنه.

أعلن األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
ــاء، أن املنظمة  ــس األربع ــش، ام غوتيري
الدولية حتتاج إلى ٣٥ مليار دوالر ملواجهة 
ــذ احلرب العاملية  ــانية من أكبر أزمة إنس
الثانية.وقال غوتيريش في بيان مبناسبة 
نشر تقرير التوقعات اإلنسانية العاملية 

ــبه  للعام املقبل لم يكن عام ٢٠٢٠ يش
ــاخ  ــر املن ــات وتغي ــر. النزاع ــام آخ أي ع
ــة خلقت أكبر حتد  ــات التاجي والفيروس
ــة الثانية. ــرب العاملي ــذ احل ــاني من إنس
ــألمم املتحدة إلى أن  ــت األمني العام ل ولف
ــن يواجهون خطر  ــخاص الذي عدد األش
ــني  ــات املالي ــف، ومئ ــد تضاع ــوع ق اجل
ــتطيعون االلتحاق  ــال ال يس ــن األطف م

ــر املدقع ارتفع  ــتوى الفق باملدارس، ومس
ألول مرة منذ ٢٢ عاما.

ــرورة التحرك  ــش على ض ــدد غوتيري وش
ــة للخطر في  ــم أولئك األكثر عرض لدع
ــبوق. نحن بحاجة  ــذا الوقت غير املس ه
ــى  عل ــول  للحص دوالر  ــار  ملي  ٣٥ ــى  إل
املساعدات احليوية لـ١٦٠ مليون شخص 
ــوال األكثر ضعفا. ــات ذات األح من الفئ

وأشار إلى ضرورة االستمرار في التعامل 
ــاكل  ــة وراء املش ــباب الكامن ــع األس م
اإلنسانية وخاصة النزاعات.ووجه األمني 
ــالن هدنة  ــدة نداء إلع ــام لألمم املتح الع
ــن العام، وقال بهذا  عاملية فيما تبقى م
الشأن أطلب من جميع أطراف النزاعات 
ــن لهم نفوذ عليها أن يدعموا دعوتي  وم

لهدنة عاملية بنهاية ٢٠٢٠.
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الكويت توافق على مواجهة العراق

ــر  ــز االكث ــي واحملف ــدرب الدول ــح امل من
شهرة في العراق الكابنت «بهاء عباس 
ــن منظمة  ــهادة دولية م ــان» ش جعب
ــد املدرب في  ــويدية وقد ول sioss الس
ــة حي  ــي منطق ــام ١٩٨٩ ف ــداد ع بغ
ــى على رياضة كمال  جميلة حيث ترب
ــاالت  ــى ص ــب ال ــام و كان يذه االجس
الرياضة وهو بعمر الـ(١٠) سنوات وكان 
لديه شغف وحب لرياضة بدأ مسيرتهُ 
ــر الـ١٥  ــام ٢٠٠٥ بعم ــة في ع الرياضي
سنة وتعمق في هذهِ الرياضة وحصل 
ــة ومحلية  ــهادات دولي ــدة ش ــى ع عل
ــرافهُ  ودرب العديد من االبطال حتت اش
كما ساعد ابطال دوولني في جتهيزهم 

للبطوالت الدولية.

ــة  الدرج دوري  ــات  مباري ــن  ضم
ــم  ملوس ــدم  الق ــرة  لك ــى  األول
٢٠٢١/٢٠٢٠ متكن فريق السكك 
ــنني  احلس ــق  فري ــى  تخط ــن  م
ــي املباراة  ــن دون رد ف ــني م بهدف
ــى  ــني عل ــت الطرف ــي جمع الت

ملعب التحدي. 
ــة   ــارة وندي ــاراة إث ــهدت املب وش
ــث متكن فريق  ــني الطرفني حي ب
السكك من فرض سيطرته على 

ــاراة ليترجم تلك  املب ــات  مجري
ــيطرة إلى هدفني جميلني،  الس
ــدف األول عن طريق  ــاء اله إذ ج
ــد الدقيقة ١٥  الالعب (ايتو) عن
ــر كرمي  فيما أضاف الالعب ياس
ــي الدقيقة ٢٥  ــدف الثاني ف اله

من عمر الشوط األول. 
ــن  ــم محس ــاراة احلك ــاد املب وق
املوسوي وساعده كل من صفاء 
واحلكم  ــني جنم  ــم وحس جاس
الرابع عمر فخر الدين، فيما كان 

علي فاضل مشرفاً على املباراة 
ــكك   اجلدير بالذكر أن نادي الس
ــر  الرياضي يحظى بدعم مباش
ــكك حديد  من لدن مدير عام س
ــواد  ــب ج ــتاذ طال ــراق األس الع

كاظم احلسيني
ــانه أن  ــذي قدم كل ما من ش  ال
ــكك في  ــادي الس ــل من ن يجع
ــا  ــة ومب ــة العراقي ــدارة األندي ص
يليق بتاريخ ومكانة ذلك النادي 

العريق.

ــي  ــادل اإليجاب ــم التع حس
 ٦ ــة  اجلول ــاح  افتت ــاراة  مب
ــاز العراقي  ــن الدوري املمت م
ــط وضيفه  ــني فريقي النف ب
ــب  ملع ــي  ف ــة،  الديواني

الكرخ.
سجل لفريق النفط موسى 
ــرز هدف  ــا أح ــان، بينم عدن

الديوانية عبد اهللا خلف.
رغم البداية الطيبة للنفط 
ــة مبكرا  ــه النتيج وافتتاح
ــي  ــان ف ــى عدن ــر  موس عب
الديوانية  ــن  الدقيقة ٨، لك
ــل التعديل  ــن أج ــط م ضغ
ــن طريق  ــاع فرصتني ع وأض
ورأسية مصطفى  كابسلي 

ناظم.
ــرتيب  س ــد  أحم ــاول  وح  
ــيع الفارق للنفط قبل  توس
ــوط لصاحله  أن ينتهي الش

بهدف دون رد.
ــي واصل  الثان ــوط  في الش
ــه عن هدف  ــة بحث الديواني
ــن من حتقيق  ــل ومتك التعدي
مراده في الدقيقة ٨١ بتوقيع 

الالعب عبد اهللا خلف.
ــف  ــة أن يخط وكاد الديواني
هدفا قاتال في الدقيقة ٩٠+٢ 
ــأ املدافع أحمد  عندما أخط

ــادة الكرة  ــد اجمليد في إع عب
الالعب  إلى  للحارس لتصل 
فالح عبد الكرمي لكن األخير 
أهدرها بغرابة واملرمى خالي 

لتنتهي املباراة بالتعادل ١-١. 
ورفع النفط رصيده للنقطة 
ــي املركز الرابع فيما رفع  ٩ ف
الديوانية رصيده للنقطة ٨ 

ــز الثامن.من جانب  في املرك
اخر قررت جلنة االنضباط في 
الهيئة التطبيعية، الثالثاء، 
معاقبة أحمد عزت املوسوي 

ــة بغداد،  ــرف فريق أمان مش
ــوة اجلوية  الق ــق  والعب فري
ــني جبار، على خلفية  حس
أحداث مباراة الفريقني التي 
أقيمت ضمن مباريات اجلولة 
ــة في ملعب كربالء  اخلامس
ــة  ــاءت العقوب ــي. وج الدول
ــرف  مش ــة  مناقش ــد  بع
ــت على إيقاف  املباراة، ونص
ــة  مرافق ــدم  وع ــوي،  املوس
ــات، وتنفذ  ــه لـ٤ مباري فريق
ــة  ــة اخلاص ــة اإلداري العقوب
بالتعاقب  االنضباط  بلجنة 
الفنية حلكم  ــة  العقوب مع 
املباراة استناداَ ألحكام املادة 
ــاط،  ــة االنضب ــن الئح ٥٢ م

وتنفذ من الدور السابع.
ــب القوة  ــاف الع ــررَ إيق وتق
 ٤ ــار،  جب ــني  حس ــة،  اجلوي
الدور  ــن  م ــداءً  ابت ــات  مباري
ــادس للمسابقة، وذلك  الس
ــن  ــادة ٥٠/٥ م ــتناداََ للم اس
ــدر  وص ــاط.  االنضب ــة  الئح
ــة مع قابلية  القرار باألغلبي
ــدة  امل ــن  ضم ــتئناف  االس
القانونية البالغة ٧ أيام من 

تاريخ التبليغ بالقرار.

قال ستيف هودج العب وسط 
ــابق إنه  ــب إجنلترا الس منتخ
رفض العديد من العروض من 
ــترين محتملني لقميص  مش
ــي  ــا ف ــو مارادون ــداه دييج ارت
ــهيرة  مباراة دور الثمانية الش
ــرة  ــم ١٩٨٦ لك ــكأس العال ب

القدم.
ــذا  أن ه ــى  ــودج عل ــر ه وأص
ــس  لي ــي  التاريخ ــص  القمي
للبيع. وتبادل هودج (٥٨ عاما) 

ــع مارادونا  ــان اللعب م قمص
ــرا ٢-١ أمام  ــة إجنلت ــد هزمي بع
ــب أزتيكا  ــني في ملع األرجنت
ــاراة  ــي مب ــيك ف ــي املكس ف
ــجل خاللها مارادونا هدفا  س
ــباك  ــل أن يهز الش ــد قب بالي
ــن  م ــدا  واح ــرز  ليح ــددا  مج
ــخ  ــي تاري ــداف ف ــل األه أجم

كأس العالم.
ــا قد  ــطورة مارادون وكان األس
ــه عن ٦٠ عاما  توفي في منزل
ــة  ــر أزم ــي إث ــبوع املاض األس
ــكل  ــة. وزاد الطلب بش قلبي

ــص مارادونا  ــى قمي ــر عل كبي
ــودج  ــه ه ــل علي ــذي حص ال

ــا في املتحف  واملعروض حالي
ــي  ف ــدم  الق ــرة  لك ــي  الوطن

إجنلترا املوجود في مانشستر 
ــر مقتنيات رياضية  وقال خبي
ــه قد تصل  ــي إن قيمت أمريك

إلى مليوني دوالر.

ــع  بي ــارض  يع ــودج  ه ــن  لك
القميص.

وقال لهيئة االذاعة البريطانية 
ــظ بهذا  ــي) «أحتف (بي.بي.س
ــذ ٣٤ عاما ولم  ــص من القمي
ــه. أحب  ــي بيع ــدا ف ــر أب أفك
ــث يحمل  ــه حي ــاظ ب االحتف

قيمة معنوية كبيرة».

ــرق الناس باب منزلي  وزاد «يط
ــف  الهات ــرن  وي ــف  توق ــال  ب
ــدب  ح كل  ــن  م ــتمرار  باس
وصوب من محطات التلفزيون 
ــى احملطات  ــة احمللية إل واإلذاع

األجنبية».
ــا  مزعج ــرا  أم «كان  ــل  وواص
ــر  ــث غي ــارت أحادي ــدة. ث بش
ــي احتفظ به  ــن أن لطيفة ع
ــا أو أكثر أو  ــد مليون ــي أري ألن
ــذه  ه ــال. كل  امل وراء  ــعيا  س
األمور خاطئة متاما. القميص 

ليس للبيع».

كشف تقرير صحفي إسباني، 
ــوة منتظرة من إريك  ، عن خط
ــتر  مانشس مدافع  ــيا،  جارس
سيتي، لالنتقال إلى برشلونة 
في يناير/ كانون الثاني املقبل.

ــا)  ــيا (١٩ عامً ــط جارس ويرتب

ــيتي  ــتر س بعقد مع مانشس
ــم اجلاري،  املوس ــة  حتى نهاي
ــه في  ــلونة ضم ــاول برش وح
ــر،  األخي ــي  الصيف ــو  امليركات
املالية للسيتي  املطالب  لكن 

أفسدت الصفقة.
ــلونة بشدة على  ويعاني برش
ــي ظل  ــي، ف ــد الدفاع الصعي

ــي جيرارد بيكيه،  إصابة الثالث
ــل  وصاموي ــو  أراوخ ــد  رونال
أومتيتي، ويحتاج إلى دعم في 

أسرع وقت ممكن.
ــدو  ــة «مون ــب صحيف وبحس
ــإن  ــبانية، ف ــو» اإلس ديبورتيف
ــيبلغ مدربه بيب  ــيا س جارس
ــيتي  الس وإدارة  ــوال  جواردي

ــى  إل ــل  الرحي ــي  ف ــه  برغبت
ــون  ــر/ كان ــي يناي ــلونة ف برش
ــل، وعدم االنتظار  الثاني املقب
ــة  نهاي ــي  ف ــده  عق ــاء  النته

املوسم.
ــلونة  ــح التقرير، أن برش وأوض
ــك  كذل ــا  مطالب ــيكون  س
ــض الالعبني  ــي عن بع بالتخل

ــم كومان،  ــن ال يحتاجه الذي
ــال الالزم  ــر امل ــل توفي ــن أج م

لتدعيمات الشتاء.
ــى أن العبني  ــار التقرير، إل وأش
ــو وكارليس  مثل جونيور فيرب
ــا وصامويل أومتيتي ورمبا  أليني
ــت، قد يكونون  ــن برايثواي مارت

حالً أمام اإلدارة جللب املال.

ــبوع  ــى العاصمة بغداد في األس ــل إل يص
املقبل مدرب املنتخب العراقي السلوفيني 
ــش بعد إجازة قضاها في بلده بعد  كاتانيت

انتهاء معسكر دبي التدريبي.
ــل  باس ــب  للمنتخ اإلداري  ــر  املدي ــال  وق
ــات خاصة إن املدرب  كوركيس في تصريح
ــبوع املقبل إلى  ــلوفيني سيعود األس الس
ــن مباريات  ــيبدأ متابعة عدد م ــداد وس بغ

ــاركة  ــدوري ومن ثم اختيار القائمة املش ال
ــال مت االتفاق  ــة الرباعية في ح في البطول
النهائي على مشاركة العراق مبنافساتها.
وأشار إلى أن املدرب كاتانيتش طالب بخوض 
ــل التصفيات  ــن املباريات الودية قب عدد م
ــوار، الفتا  ــة للمونديال وإكمال املش املؤهل
ــي التأهل  ــوظ العراق كبيرة ف ــى أن حظ إل
ــن التصفيات. يذكر  ــة النهائية م للمرحل
ــدد تعاقده مع املدرب  ــاد العراقي ج أن االحت

السلوفيني كاتانيتش لسنة إضافية.
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نبض الشارع

د .حسـني الربيعي

ــي الرياضة العراقية هي اموال  ــوال التي تدار ف كل االم
ــبي  ــة، وأموال االندية إما أن جتبى من بعض منتس عام
ــات، أو متنح من بعض شركات التمويل الذاتي  املؤسس
ــن ميزانية بعض  ــدار ثابت م ــة، أو متنح كمق احلكومي
ــاتية على  ــل االندية املؤسس ــوزارات، ولهذا تتحص ال
ــا االندية  ــر متكافئ، ام ــر وغي ــكل مبعث ــا بش منحه
االهلية املرتبطة بوزارة الشباب والرياضة فال يوجد بند 
ــأنه ان يضبط مقدار وتوقيتات  في موازنة الوزارة من ش
ــا بالعوز  ــا معروف ــات مصيره ــة، فب ــذه االندي ــح ه من

والكفاف في احسن االحوال.
ــي توزيع االموال  ــمة االبرز ف ــدم العدالة هي الس ان ع
ــرض ان حاجتهم  ــني االندية واملواطنني، ويفت العامة ب
لها تكون على قدم املساواة بينهم، ملمارسة النشاط 
ــوى التعجيل  الرياضي. وال يوجد حل يلوح في االفق س
ــة الوطني)  ــدوق الرياض ــاء (صن ــون إلنش ــريع قان بتش
ــتقل، جتمع في هذا الصندوق نفس  ومبجلس ادارة مس
ــرة ولكن بانتظام وبقوة القانون،  االموال العامة املبعث
ــن كل وزارة،  ــنويا م ــي االقل س ــار دينار ف ــي: ٢ ملي وه
ــن كل مرتبات  ــوس م ــدار غير محس ــتقطاع مق باس
ــبة من  ــي الدولة، مثل الف من كل مليون، ونس موظف
ارباح شركات التمويل الذاتي كافة، مثل التي متنحها 

املوانئ للميناء او الصناعة لنادي الصناعات، وهكذا.
ــة او اي موارد  ــوارد الضريب ــيء من م ــن إضافة ش وميك
ــنوية لالحتادات  ــدوق، مثل املنح الس ــرى لهذا الصن اخ
واالوملبية، ويسمح للصندوق باستثمارها على شاكلة 
ــكل ودائع  ــى ش ــني، او عل ــركات التأم ــتثمارات ش اس
ــندات في سوق االوراق  ــهما وس مصرفية لطرحها اس
ــن اجزم انها  ــوال املبعثرة، ولك ــة وهي نفس االم املالي
ستتضاعف عشرات املرات عندما تدار من خالل صندوق 

الرياضة الوطني ومبجلس ادارة يشبه (املصرف).
 أمتنى ان يصبح هذا الصندوق الركيزة االساسية لدعم 
الرياضة في العراق لرعاية الرياضيني واالندية واالحتادات، 
ــتهم  ــات ممارس ــني متطلب ــي تأم ــة ف ــة واضح بعدال
ــة واخلارجية وفق  ــاركاتهم احمللي ــة ومتويل مش للرياض
ــتقالال  ــر احلوكمة املالية التي تتطلب اس اعلى معايي
ناجزا الدارة هذا الصندوق مثله مثل استقاللية االندية 
واالحتادات، وتستند هذه االستقاللية الى قوانني ونظم 
ــخ مفاهيم احلوكمة الرشيدة مثل فصل  ولوائح ترس
ــفافية والنزاهة والسيطرة واحملاسبة  السلطات والش
ــي االداء وضمان اجلودة  ــاءلة والكفاءة ف واملراقبة واملس
ــي املصالح، وهي ما  ــل وتالفي تضارب او تالق في العم
ــون الرياضة  ــي قان ــا مجتمعة ف ــى ايجاده ــول عل نع

املوحد. 
ــتثمار في  ــنكون جاهزين امام حتدي االس عند ذلك س
ــة الرياضية ابتداء  ــدء بخصخصة االندي الرياضة والب
ــى القطاع اخلاص الذي  ــاط كرة القدم، لنقلها ال بنش
ــوق جميع االطراف،  ــز بالنمو والتطور وحفظ حق يتمي
ــود وبيروقراطية القطاع  ويحرر العمل الرياضي من قي

العام.

صندوق الرياضة الوطني
V@Ú€Ï¶a@Äbnnœbi@fiÖb»n€a@Û‹«@¡–‰€a@5Ø@ÚÓ„aÏÌÜ€a

هودج يرفض بيع قميص مارادونا التاريخي

جارسيا يضغط على السيتي.. وبرشلونة يجهز أموال الصفقة

ــرة العراقي، موافقة أولية من  ــت الهيئة التطبيعية الحتاد الك تلق
االحتاد الكويتي، على خوض مباراة ودية في ملعب املدينة الرياضية 

بالبصرة، يوم ٢٧ يناير/كانون ثان املقبل.
ــس، ، في  ــل كوركي ــب العراقي، باس ــر اإلداري للمنتخ ــال املدي وق
تصريحات خاصة  إن املباراة ستقام في استاد جذع النخلة، ضمن 
ــذي طالب بتوفير عدد من  ــلوفيني كاتانيتش، ال خطة املدرب الس
ــة تنتظر رد االحتاد الكاميروني  املباريات الودية.وأضاف: «التطبيعي
ــالل األيام  ــل الرد خ ــن املؤمل أن يص ــاء ودي، وم ــوض لق ــك، خل كذل
ــم نتلق أي تأكيد  ــيا، أجاب: «إلى اآلن ل ــول مباراة روس املقبلة».وح
ــر ودية أخرى  ــعى الهيئة التطبيعية لتوفي ــا، بالتالي تس إلقامته

للمنتخب، مع انتظار موافقة اجلانب الروسي».
ــيخوض مباراته في التصفيات  ــار إلى أن املنتخب العراقي، س يش
ــيا والعالم، أمام هوجن كوجن يوم ٣١ مارس/آذار  ــي آس املؤهلة لكأس

املقبل.

@CÊbj»u@êbj«@ıbËiD@≥ibÿ€a@µa@ÚÌÜÌÏé€a@sioss@Ú‡ƒ‰fl@Âfl@ÚÓ€ÎÖ@ÒÖbËë@|‰fl@

@Îäÿ€a@µÎ˛a@ÚuâÜ€a@âÎÖ@ø@¥‰éßa@’Ìäœ@Û�ÇnÌ@Ÿÿé€a
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الرياض / وكاالت / البينة اجلديدة
ــع  رفي ــعودي  س ــؤول  مس ــى  نف
ــاء  الثالث االول  ــس  ام ــتوى  املس
ــر  وزي ــا  هه وجّ ــي  الت ــات  االتّهام
ــد جواد  اإليراني محم ــة  اخلارجي
ظريف إلى اململكة بالضلوع في 
ــووي اإليراني  ــم الن ــال العال اغتي
البارز محسن فخري زاده األسبوع 
زاده  ــرب طهران.وفخري  ق املاضي 
الذي كان رئيساً ملنظمة األبحاث 
ــة لوزارة  ــبند) التابع واإلبداع (س
ــة اغتيل اجلمعة  ــاع اإليراني الدف
ــة  اجلمهوري ــت  قال ــوم  ــي هج ف
ــف  تق ــرائيل  إس إنّ  ــالمية  اإلس
ــم تعلّق عليه  ــي اتّهام ل وراءه، ف
ث ظريف في  ــة العبرية.وحتدّ الدول

ــابه على تطبيق إنستغرام  حس
عن «مؤامرة»، في إشارة إلى لقاء 
سرّي مفترض جرى في السعودية 
ــة األمير  ــد اململك ــي عه ــني ول ب
محمد بن سلمان ورئيس الوزراء 
ــو. ــني نتانياه ــرائيلي بنيام اإلس
ــت  نف ــذي  ال ــاع  االجتم ــذا  وه
ــب  قد بحس الرياض حصوله، عُ
مصادر إسرائيلية في ٢٢ تشرين 
ــر اخلارجية  ــني كان وزي الثاني ح
ــي  ف ــو  بومبي ــك  ماي ــي  األميرك
اململكة.وكتب ظريف  ــى  إل زيارة 
ــارات  «الزي إنّ  ــتغرام  إنس ــى  عل

ــرّعة لبومبيو إلى املنطقة،  املتس
ــة  ــي اململك ــاً ف ــاً ثالثي واجتماع
ــعودية وتصريحات  ــة الس العربي

ــا  جميعه ــم  ترس ــو،  نتانياه
ــرة التي جتلّت  ــذه املؤام معالم ه
ــي جبان  ــف في عمل إرهاب لألس

يوم اجلمعة أسفر عن استشهاد 
ــي  ــني ف ــؤولني املرموق ــد املس أح
البالد «.و ردّ وزير الدولة السعودي 

اجلبير  ــادل  ع اخلارجية  ــؤون  للش
على هذا االتهام، قائالً في تغريدة 
ــدو أنّ اليأس دفع  ــر «يب على تويت
ــيد جواد  ــر خارجية إيران الس وزي
ظريف إللقاء أيّ لوم على اململكة 
ــا يحدث  ــبّبها مب ــا بتس واتّهامه
ــا يحدث -ال  ا عندم ــران. رمبّ ــي إي ف
ر اهللا- زلزال أو فيضان في إيران  قدّ
ــيتّهم اململكة بالتسبّب بها  س
د اجلبير أنّ «االغتياالت  أيضاً!».وأكّ
ــكل من األشكال  ال نقرّها بأي ش
ــة اململكة». ــت من سياس وليس
ــة  ــة خليجي ــدول عربي ــاً ل وخالف
ن رسمياً  أخرى فإنّ اململكة لم تدِ
اغتيال العالم اإليراني لكنها في 
ــات االغتيال  ــل ال تقر عملي املقاب

ــني وتطالب  ــد العلماء االيراني ض
بانهاء ازمة امللف النووي االيراني 
اململكة  سلمي.وتخوض  بشكل 
ــوذ إقليمياً منذ  ــراع نف وإيران ص
ــر عالقاتهما  ــود التوت عقود ويس
منذ أعوام عدة بسبب خالفاتهما 
مها  ــي مقدّ ة ف ــات عدّ ــول ملف ح
ــزاع في  ــوريا والن ــي س ــرب ف احل
ــات املتتالية في كلّ  اليمن واألزم
من العراق ولبنان.وقطعت الرياض 
عالقاتها الدبلوماسية مع طهران 
ــد  ــي ٢٠١٦ بع الثان ــون  ــي كان ف
ــي العاصمة  ــفارتها ف تخريب س
االيرانية من قبل متظاهرين كانوا 
ــدام رجل دين  ــى إع ــون عل يحتجّ

شيعي بارز في السعودية.

لندن / وكاالت / البينة الجديدة 

ــال  ــروج ب ــا خل ــب بريطاني تتحس
العالقات املستقبلية  اتفاق حول 
ــا ينفد  ــي فيم ــاد األوروب ــع االحت م
الوقت أمامها إلمتام أو أدناها جتاوز 
مرحلة من الفوضى احملتملة بأقل 
األضرار املمكنة.وحضت احلكومة 
ــاء  ــس االول الثالث ــة ام البريطاني
الشركات على االستعداد لنهاية 
ــا من  ــة خلروجه ــرة االنتقالي الفت
ــهر  ــاد األوروبي في غضون ش االحت
ــأن  ــاء احملادثات بش ــد، مع بق واح
اتفاق التجارة احلرة متوقفة.وحذر 
ــد مع  ــت ينف ــن أن الوق ــوزراء م ال
اقتراب املوعد النهائي وأنه يتعني 
على الشركات إنهاء االستعدادات 
ــل مع  ــراب احملتم ــب االضط لتجن
ــريان القواعد اجلديدة في األول  س
ــي املقبل.وغادرت  ــون الثان من كان
ــميا  ــا االحتاد األوروبي رس بريطاني
ــي ٢٠٢٠، بعد  ــون ثان ــي ٣١ كان ف
ــنوات من  ــن أربع س ــارب م ــا يق م
ــى العضوية الذي  ــتفتاء عل االس
ــاتها. ــم األمة وعرقل سياس قس

ومبوجب اتفاقية االنفصال املبرمة 
ــا  بريطاني ــل  ــل، تظ بروكس ــع  م
ــاد األوروبي  ــد االحت ــة بقواع ملزم

ــاك مخاوف  ــذا العام.هن لبقية ه
ــيك  ــروج بريطانيا الوش من أن خ
ــاد  لالحت ــدة  املوح ــوق  الس ــن  م
ــاد اجلمركي بعد ما  األوروبي واالحت

يقرب من ٥٠ عاما قد يتسبّب في 
ــي املوانئ واملراكز  حدوث فوضى ف
ــاؤالت  ــد تس ــتية ، وتوج اللوجس
ــارج االحتاد  ــول احلياة خ ــرة ح كثي

ــر إلى املأزق  ــض القلق، بالنظ وبع
ــات التجارية،  ــي في املفاوض احلال
لكن احلكومة البريطانية متفائلة 
وتقول إن بريطانيا ستزدهر مهما 

ــة احملادثات.وقال وزير  ــت نتيج كان
ــكل  ــوزراء ماي ــس ال ــؤون مجل ش
جوف إنه «بغض النظر عن نتيجة 
ــاد األوروبي،  ــع االحت ــا م مفاوضاتن
ــرات مضمونة يجب  ــاك تغيي هن
ــي الوقت  ــركات ف ــا الش أن تُعده
ــت لدينا  ــا «ال وق ــي»، مضيف احلال

لنضيعه».
ــتعداد  ــي النداء بضرورة االس ويأت
بالتزامن مع إطالق احلكومة مركزا 
ــدود يعمل  ــات احل ــدا لعملي جدي
ــطة  ــاعة بواس ــدار الس ــى م عل
ــراء  اخلب ــؤولني  املس ــن  م ــق  فري
املتحدة. ــة  اململك ــدود  ملراقبة ح

ــمح  ــة، ستس ــب احلكوم وبحس
ــا اجلديدة للحكومة  التكنولوجي
والشرطة باتخاذ «قرارات سريعة 
ــن أي خلل».وربح  ــد م لضمان احل
ــروج بريطانيا من االحتاد  مؤيدو خ
ــارق ضئيل  ــي عام ٢٠١٦ بف األوروب
ــتعيد  بحجة أن مغادرة االحتاد س
ــى حدودها. ــيطرة بريطانيا عل س

ــاك مخاوف من أن خروج  ولكن هن
البالد الوشيك من السوق املوحدة 
واالحتاد اجلمركي  ــي  األوروب لالحتاد 
ــا قد  ــن ٥٠ عام ــرب م ــد ما يق بع
ــدوث فوضى في  ــي ح ــبّب ف يتس

املوانئ واملراكز اللوجستية.

البينــة   / وكاالت   / بــريوت 
الجديدة

ــات املتحدة  ــر الوالي ــدا تأثي  ب
ــكيل احلكومة  جليا على تش
ــبي  اللبنانية، بعد خفوت نس
ــزا  ع إذ  ــي،  الفرنس ــر  للتأثي
ــباب  أس ــون  لبناني ــون  محلل
ــى انتظار  ــكيل إل ــر التش تعث
ــمي للرئيس  ــب الرس التنصي
ــو  ج ــي  الدميقراط ــي  االميرك
ــنطن  بايدن، فيما يبدو أن واش
ــان  ضم ــل  أج ــن  م ــط  تضغ
حكومة لبنانية ال متثيل حلزب 
ــاورات  مش ــل  فيها.وتدخ اهللا 
ــة اللبنانية  ــكيل احلكوم تش
أسبوعها السابع دون حراك أو 
بادرة تفاؤل، ليستقر بها احلال 
ــة اجلمود  ــى رصيف محط عل
ــة  ــه احلكوم ــرت علي ــذي م ال
ــالفة، فيما يحتاج لبنان  الس
أكثر من أي وقت مضى حلكومة 
عاجلة تعمل على إخراج البالد 
من عمق أسوأ أزمة اقتصادية 
ــهدها اللبنانيون منذ  ــم يش ل
ــة (١٩٧٥-١٩٩٠). ــرب األهلي احل

ــرين األول املاضي  ــي ٢٢ تش وف
كلّف الرئيس اللبناني ميشال 
ــعد احلريري بتشكيل  عون س
احلكومة اجلديدة، عقب اعتذار 
ــلفه مصطفى أديب لتعثر  س
ــكيلها بعد  ــي تش ــه ف مهمت
ــروت في ٤ آب  ــار مرفأ بي انفج
خارجية  ــرات  مؤث املاضي.وبني 
ــف ٣  ــة تق ــدات داخلي وتعقي
ــية وراء ضبابية  أسباب رئيس
ــة اللبنانية  ــكيل احلكوم تش
املتعثرة والتي يأمل اللبنانيون 
أن تتخلص من ردائها الطائفي 
ــق مراقبني.كما بات  املمزق، وف
ــرّ (بزعامة  ــي احل ــار الوطن التي
ــابق جبران باسيل)  الوزير الس
ــران،  ــي إلي ــزب اهللا» املوال و»ح
كلمتا السر في تعثر تشكيل 
ــكهما  ــراء متس ــة، ج احلكوم
ــب  حقائ ــى  عل ــتحواذ  باالس
ــود لبنان حالة من  وزارية.ويس
الترقب بشأن املوقف األميركي 
ــزب اهللا بعد تغير  ــن نفوذ ح م
اإلدارة األميركية بقدوم بايدن، 
ــنطن في  ــدو أن واش ــا يب فيم

التي  ــتجدات  املس ظل أحدث 
أفرزتها االنتخابات األخيرة، لن 
ــتها جتاه اجلماعة  تغير سياس
الشيعية املصنفة لدى الغرب 
بجناحيها  ــة  إرهابي ــة  جماع
ــا  ــكري، م ــي والعس السياس
ــتمرار نظام  ــوة اس ــح بق يرج
ــى حزب  ــات عل ــرض العقوب ف
ــراهللا  نص ــد  محم ــال  اهللا.وق
ــة حركة أمل  ــب عن كتل النائ

ــة رئيس اجمللس النيابي  (بزعام
ــزب اهللا،  ــري) حليف ح نبيه ب
ــرض  ــدة تف ــات املتح إن الوالي
شروطا وإمالءات على تشكيل 
ــح  اللبنانية.وأوض ــة  احلكوم
ــات األميركيّة  النائب «العقوب
ــى  عل ــرا  مؤخ ــت  فُرض ــي  الت
ــعى من  ــة تس ــادات لبناني قي
ــى فرض  ــنطن إل ــا واش خالله
ــيادي  ــا على القرار الس إرادته

ــون أن  ــرى مراقب ــي لبنان».وي ف
ــن قبل  ــف م ــزب اهللا املصن ح
ــة ضمن  ــة وخليجي دول غربي
ــة، يقف  ــات اإلرهابي التنظيم
ــام تقدمي الدعم  حجر عثرة أم
ــان، حيث  ــاعدة لبن املالي ملس
ــي  الدول ــع  اجملتم ــترط  يش
ــتقلة  ــة مس ــة لبناني حكوم
ــة  ــة للمحاصص ــر خاضع غي
ــوذ  ونف ــة  والطائفي ــة  احلزبي
ــيعية.بدوره لم  ــة الش اجلماع
ــي  ــل السياس ــتبعد احمللّ يس
ــر انتظار  ــي جوني منيّ اللبنان
ــح  املرش ــب  تنصي ــة  احلكوم
ــا  الدميقراطي جو بايدن رئيس
للواليات املتحدة، حتى حتسم 
انتظاره. الذي طال  تشكيلها 
وفي ٦ تشرين الثاني املنصرم، 
ــات  عقوب ــنطن  واش ــت  فرض
ــس اللبناني  ــر الرئي على صه
ــابق جبران  وزير اخلارجية الس
ــوى «تورطه في  ــيل، بدع باس
ــع حزب  ــات م ــاد وعالق الفس
ــام  والنظ ــران  إي ــف  حلي اهللا، 

السوري».

أبوظبي / وكاالت / البينة الجديدة 
انطلق صاروخ سويوز مساء امس االول الثالثاء من 
ــيناماري (قرب كورو) في مركز الفضاء  منصة س
ــي اإلماراتي  ــر الصناع ــال القم ــي غويانا حام ف
للمراقبة العسكرية «فالكون آي» (عني الصقر) 
ــاعات  ــاء متتاليتني في الس ــي إرج ــد عمليت بع
ــد التنازلي  ــني األخيرة.وكان الع الثماني واألربع
ــبب احتمال  ــي بس ــد املاض ــاء األح ــف مس أوق
ــاء االثنني املاضي  بسبب  االنفجار في اجلو ومس
مشكلة نقل البيانات بني الصاروخ وجهاز آخر.

ــمى «فالكون  ــي هذا مس ــر الصناع وكان القم
ــروع  ــدرج ضمن مش ــر ٢) وين ــني الصق آي ٢» (ع
ــاب القوات  ــن في املدار حلس ــمل وضع قمري يش
ــون آي ١ وفالكون آي  ــلحة اإلماراتية (فالك املس
ــل إطالق «فالكون آي  ٢).إال أنه في متوز ٢٠١٩ فش
١» بعدما سجل صاروخ «فيغا» اول فشل له في 
١٥ عملية إطالق ودمر في اجلو لتجنب سقوطه 
ــا.وكان يفترض  ــة مأهولة في غويان فوق منطق
ــطة صاروخ فيغا  أن يطلق «فالكون آي ٢» بواس
أيضا.وقد اطلق في نهاية املطاف مساء الثالثاء 
(٠٢,٣٣ بتوقيت غرينتش امس األربعاء) بواسطة 
ــويوز».و»فالكون آي» من صنع حتالف  صاروخ «س
ــبايس» و»تاليس  تقوده «إيرباص ديفانس أند س
ــيلبي القمر الصناعي  ألينيا سبايس» حيث س
ــلحة اإلماراتية ويوفر صورا  حاجات القوات املس
ومشاهد للسوق التجارية أيضا.وتعمل اإلمارات 
ــكري وفي  ــر قدراتها في اجملال العس على تطوي

ــي هذه  ــدة ف ــر رائ ــث تعتب ــاء حي ــال الفض مج
ــرين  ــهر اكتوبر/تش ــة. وفي ش اجملاالت احلساس
ــارات حاكم دبي  ــال نائب رئيس دولة اإلم االول ق
ــوم إن دولة  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم الش
ــم «إم.بي.زد- ــرا صناعيا باس ــارات تطور قم اإلم

ــات» بهدف تقدمي صور عالية الدقة وذلك في  س
ــر القدرات العلمية  ــار اجلهود املبذولة لتطوي إط
ــو ثاني قمر  ــذا ه ــيكون ه ــة. وس والتكنولوجي
ــي إماراتي يتم تطويره وبناؤه بالكامل من  صناع
ــني اإلماراتيني بعد القمر  قبل فريق من املهندس
ــي ٢٠١٨.وفي متوز،  ــق ف ــات الذي أُطل خليفة س
ــى املريخ  ــارات أول مهمة عربية إل ــت اإلم أطلق
ــبار األمل. وكانت قد أعلنت ألول  حتت اسم مس
ــط مهمة املريخ في ٢٠١٤ وأطلقت  مرة عن خط
البرنامج الوطني للفضاء في ٢٠١٧ للمساعدة 
ة الى  ــدف املهمّ ــرات احمللية.وته ــي تنمية اخلب ف
ــن ديناميكيّات الطقس  ــاملة ع تقدمي صورة ش
ــق لتحقيق  ــب ومتهيد الطري ــواء الكوك في أج
ــر جزءا لهدف  ــبار يعتب اختراقات علميّة، واملس
ــى املرّيخ  ــرية عل ــتوطنة بش ــر هو بناء مس أكب
ــد اإلمارات أيضاً  ــالل األعوام املئة املقبلة.وتري خ
أن يكون املشروع مصدر إلهام للشباب العربي، 
ــات وأزمات  ــي نزاع ــاً ما تعان ــة غالب ــي منطق ف
ــعة أقمار صناعية  اقتصاديّة.متلك اإلمارات تس
في الفضاء لالتصاالت وجمع املعلومات ولديها 
ــنوات  خطط إلطالق ثمانية أقمار أخرى في الس

القادمة.
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ــو بايدن  ــميا فوز ج ــات االميركية رس ــالن ادارة اخلدم اع
باالنتخابات الرئاسية نهاية االسبوع املاضي فتح الباب 
ــة  ــني واملراقبني لتوقع سياس ــه للمحلل ــى مصراعي عل
ــا وخارجيا. ورغم عدم  ــس القادم وتوجهاتها داخلي الرئي
إقرار دونالد ترامب باخلسارة حلد االن اال انه أعطى الضوء 
االخضر النتقال السلطة الى االدارة اجلديدة. فهل نلمس 
ــة االميركية بعد فترة ترامب؟  تغييرا حقيقيا للسياس
وهل بايدن قادر على النهوض باملهمة اجلديدة ورسم خطا 
ــع امللفات الدولية  ــدا في تعامل الواليات املتحدة م جدي
ــة االخيرة من  ــا افرزته االنتخابات االميركي املطروحة؟م
تقارب في النتائج بني املرشحني اجلمهوري والدميقراطي 
ترامب وبايدن يؤكد مبا ال يقبل الشك بان سياسة الفريقني 
الداخلية واخلارجية متقاربة في املفاهيم واملبادئ اال في 
ــن قبيل النظرة  ــة االنتخابية م ــض املفاصل الدعائي بع
ــة الهجرة وسور ترامب الذي يفصل الواليات  الى سياس
ــروس كورونا  ــل مع في ــيك والتعام ــن املكس ــدة ع املتح
ــن القضايا الفرعية التي في اغلبها ذات طابع  وغيرها م
ــودة الى منظمة الصحة  ــي حتى في موضوعة الع داخل
ــة  ــر كبير في سياس ــى تغيي ــل عل ــة.إذن التعوي العاملي
ــر محله. من املمكن أن حتدث  ــز اجلديد بايدن في غي الفائ
ــي ال تعتمد نهج ترامب  ــة والت بعض التغييرات املدروس
االحادي الرأي. اال ان التعويل على بايدن يجب ان ال يكون 
ــباب منها: انه رجل كبير كان له بصمة  كبيرا لعدة اس
ــن ماضيني  ــة واخلارجية لعقدي ــة الداخلي في السياس
ــذري قد يعرض تأريخه  ــتعد لتغيير ج اوال؛ وهو غير مس
ــا؛ العقبات  ــه. وثاني ــر مراحل حيات ــر وهو في اخ للخط
ــق خليفته لن  ــي وضعها ترامب في طري ــات الت واللمس
ــة وبالذات في  ــرعة املمكن ــرا بالتصرف بالس ــه ح جتعل
ــي والتطبيع العربي  ــف النووي االيران مواضيع مثل: املل
ــي العراق الذي يضم  ــرائيل والتواجد االميركي ف مع اس
حاليا اهم القواعد العسكرية االميركية في حرير وعني 
االسد. وثالثا؛ في ظل التوسع الروسي في سوريا وجنوب 
افريقيا واملتوسط فان إدارة بايدن ستكون مقيدة بأدوات 
ــي والتنني الصيني  ــتراتيجية حتاكي التوسع الروس اس
الكامن، لذا فانه سيسعى الى تعزيز التواجد االميركي 
ــط واالماكن إلهشة حتى افغانستان  ــرق االوس في الش
ــي الكثير من  ــى للواليات املتحدة ف ــي مد اليد الطول وف
ــا الدولية حتت مبدأ «اميركا اوال».لذا فان الرئيس  القضاي
ــتكون مقيدة مبا فعله ترامب طيلة فترة  بايدن وادارته س
ــهر االخيرة، ولن تتحرر من قيودها  رئاسته وبالذات األش
قبل اربع سنوات قادمة على االقل، وقد ال يسعفه العمر 
إلكمال فترته القادمة او للفوز برئاسة ثانية الستكمال 

مشواره في التغيير املنشود.

جواد العطار
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فيينا / وكاالت / البينة الجديدة
ــا  ــادت منظمة غير حكومية ان النمس  أف
ــوري  ــذ ٢٠١٥ حماية «لضابط س تؤمن من
ــاوزات  ــتبه بارتكابه جت ــابق يش ــع» س رفي
ويالحق في دعاوى رفعها مطالبون باحقاق 
إلى  النمساوية  املعارضة  العدالة.واشارت 
أن الضابط السابق في اجليش السوري هو 
ــي، موجهة انتقادا الى  العميد خالد احللب
احلكومة في سؤال للبرملان.وقالت املتحدثة 
باسم اللجنة الدولية للعدالة واملسؤولية  
نيرما يالتشيتش  «انه مستهدف التهامات 
ــي وجرائم ضد  ــب والعنف اجلنس بالتعذي
ــة  ــا احلكوم ــة «أبلغن ــانية» مضيف اإلنس
ــاوية في كانون الثاني ٢٠١٦ لنقدم  النمس
ــت  ــن املعلومات».وأوضح ــد م ــا املزي اليه
املتحدثة «وفقا ملعلوماتنا انه أكبر ضابط 
ــوري موجود في أوروبا». وتبحث اللجنة  س
ــوريا حملاكمتهم. ــن مجرمي حرب في س ع

ــاوية عن  ــة النمس ــت وزارة الداخلي وحتدث
ــاءات تتعلق  ــة حول ادع ــات للنياب «حتقيق
ــوري قد يكون حصل على جلوء  بضابط س
ــة «كوريير»  ــا».ووفقا لصحيف النمس في 
ــوري  ــون الضابط الس ــاوية قد يك النمس
ــي الرقة بني  ــي ف ــؤول األمن السياس مس
عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٣.ويؤكد معارضون لنظام 
ــد انهم تعرضوا للتعذيب من  ــار األس بش
ــرون بخالد احللبي. ــر كانوا يأمت قبل عناص

ــالميني متطرفني  ــول مقاتلني اس ومع وص
الى البالد في ربيع ٢٠١٣ فر من سوريا قبل 
ــي خريف ٢٠١٤.لكن  ــل إلى باريس ف أن يص
بسبب صعوبات في احلصول على اللجوء، 
ــران ٢٠١٥  ــي ١٣ حزي ــا ف ــل إلى النمس نق
ــتخبارات اإلسرائيلية  بناء على طلب االس
ــت الصحيفة  ــب الصحيفة.وأضاف بحس
انه في الثاني من كانون األول ٢٠١٥ حصل 
ــن أجهزة  ــة بضغط م ــي على حماي احللب

االستخبارات النمساوية. ومت تأمني مسكن 
ــهري بقيمة خمسة  له في فيينا وراتب ش
ــل  ــاد.وفي املقاب ــه املوس ــورو يدفع آالف ي
ــا أكثر  ــي جلأ إليه ــا اجملاورة الت ــود املاني تق
ــع سنوات،  ــوري خالل تس من ٧٠٠ ألف س
الدعاوى في التجاوزات املنسوبة إلى نظام 
ــى املبدأ  ــذه الدعاوى إل ــتند ه دمشق.وتس
ــة القضائية العاملية الذي  القانوني للوالي
ــاة مرتكبي اجلرائم  ــمح للدولة مبقاض يس
اإلنسانية اخلطيرة وال سيما جرائم احلرب 
ــانية، بغض النظر عن  أو اجلرائم ضد اإلنس
ــذه اجلرائم.  ــيتهم ومكان ارتكاب ه جنس
ــام ٢٠١١ حتقيقاً  ــا منذ الع وأطلقت أملاني
حول اجلرائم املرتكبة في سوريا، وجمعت 
وثائق وشهادات حول هذه التجاوزات.ومنذ 
ــان ، يُحاكم عنصران سابقان  نهاية نيس
في االستخبارات السورية أحدهما ضابط 
ــة  ــام محكم ــتوى، أم ــع املس ــابق رفي س

ــانية ولتواطؤ  ــد اإلنس ــز جلرائم ض كوبلن
ــانية، في محاكمة  ــي جرائم ضد اإلنس ف
ــا تاريخية ألنها املرة األولى  م على أنه تقدّ
ــون بارتكاب  ــا متهم ــم فيه ــي يحاك الت
جتاوزات منسوبة إلى النظام السوري.وفي 
ــوريني  ــبعة الجئني س م س ١٨ حزيران ، قدّ
ــهود لعمليات اغتصاب  ــم ضحايا أو ش ه
ــالت النظام  ــية في معتق وتعديات جنس
ــتهدف  ــكوى في أملانيا.وتس ــوري، ش الس
ــعة مسؤولني كبار  الشكوى باالسم تس
ــتخبارات  ــورية واالس ــة الس ــي احلكوم ف
ــن أحد املقربني  اجلوية، بينهم جميل حس
سابقاً من األسد والرئيس السابق ألجهزة 
ــة الذي كان في  ــرات في القوات اجلوي اخملاب
ــو بالفعل  ــام ٢٠١٩. وه ــى ع ــه حت منصب
ــف دولية من  ــب مذكرة توقي مالحق مبوج
ــتبه القضاء األملاني  ــا. ويش أملانيا وفرنس

بارتكابه «جرائم ضد اإلنسانية».
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ــدمي، القائم على املنهج  ــد العربي الق إذا كان النق
ــس  والتحليل، قد ولد في حضن االعتزال، فإنه أس
ــة العقلية في األحكام النقدية، وقراءة  بذلك الرؤي
التجربة الشعرية بعد نضجها واكتمالها وحتولها 
ــة، ومن هنا  ــاة الثقافي ــه فاعليته باحلي ــى منط ل إل
ــكلت رؤى نقدية على وفق مرجعيات مختلفة  تش
ــني تعطلت العرب  ــتغالهم املعرفي؛ وح ضمن اش
عن أن تكون حضارة فاعلة في العالم، مع سقوط 
ــدارس معرفية  ــم تبرز م ــيوف املغول، ل ــداد بس بغ
كونية في اجملتمع العربي، وانعكس ذلك على احلقل 
ــن انتاج نظرية نقدية  النقدي األدبي، الذي عجز ع
ــس ملعايير جمالية، يحتكم إليها الناقد في  تؤس
اصدار أحكامه النقدية، ومن هنا كانت أبرز احلركات 
ــعرية احلديثة تنبع من التأثر باملذاهب الغربية  الش
ــج اإلعالمي لتصوراتهم  ر أصحابها  التروي ــدّ فتص
ــورات النقدية.  ا - التص ــدروا - أيضً ــة ، بل تص األدبي
ــوان وأبولو واملهجر  ــذا ما جنده عند جماعة الدي وه
وحركة الشعر احلر.. ومن هنا بدأت احلركات األدبية 
ــن داخل  ص م ــخّ ــكال اجلمالية تُشَ ــوالت األش وحت
ــدي اخلارج  ــد النق ــل الرص ــة قب ــة اجلماع منظوم
عنها..واألمر اآلخر أن تعدد اجلماعات األدبية هو في 
األساس تعدد في االختالفات اإليديولوجية. وحتوّل 
ــة األدبية يؤدي إلى  ــوازع خارج املنطق يقوم على ن
احلذر والترقب للتشكل الهوياتي اجلديد للمنطقة 
ــوازي للحركات  ــد اآلني امل ــة، وعليه فالنق اجلمالي
ا من مصداقية أحكامه، فتكون  األدبية يفقد بعضً
ــول اإليديولوجي، ومن  ــه وحتوالته تبعا للتح تغيرات
ــرورة أن يكون آنيا؛  ــذا املنطلق فالنقد ليس بالض ه
ــة النقدية  ــؤولية الترجم ــد مس ــه أح ل ــم يحمّ ول
ــيس بنى معرفية  ــؤول عن تأس الفورية بل هو مس
وفكرية ومنهجية مبنية على مرجعيات فلسفية 
ــة باملعايير  ــة األدبية والنقدي ــة تغذي احلرك وعقلي
ــة لفرادة  ــر اخلصائص العام ــني التي تفس والقوان
ــي ويبحث عن  ــي الناقد اإلجرائ ــل األدبي ليأت العم
اخلصائص املتفردة واخلاصة بالتجربة التي يتناولها.. 
ــة عربية جادة في  ــود محاوالت نقدي وال يخفى وج
التأسيس النظري، حاولت تفسير الظواهر العامة 
ــتطع أن تشكل مرجعيات مهيمنة  ولكنها ملا تس
للمنجز النقدي العربي، فمثلما تشيع في منجزنا 
ــفاهية كذلك تبرز في نقدنا  ــعري ظاهرة الش الش
ــفاهي) الذي يقوم على األحكام  ظاهرة (النقد الش
االنشائية التي تصدر قبل أن يجف حبر القصيدة.   

@Ü‘„
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البينة الجديدة / عماد اِّـاجدي
      

الثقافي في  ــت  البي ــى  احتف
لدائرة  ــع  التاب ــدر  الص مدينة 
ــة  العامة  ــات الثقافي العالق
ــة وبالتعاون مع  / وزارة الثقاف
ــباب جميلة مؤخرا   منتدى ش
ــان عبد اهللا عن  بالباحثة جن
كتابها ( أفى اهللا شك! ) ٢٠٢٠ 
في مقره الكائن مبنتدى شباب 
الباحثة  ــتهلت  اس ــة.  جميل
ــا عن  ــداهللا حديثه ــان عب جن
ــن  وع ــوم  كمفه ــد  التوحي
ــه عمليا،  ــق ب ــة التحق كيفي
اختيارها  ــر  ــى س ال وتطرقت 

ــو أصل التغير  ــدد (٤٠) وه للع
في خلقة  اإلنسان، والى دوافع 
ــبهات  اجناز الكتاب وهي الش
ــي أذهان   ــرة املوجودة ف الكثي
ــث  حي ــن  م ــاس  الن ــة  عام
ــون أو اليعلمون، فتراهم  يعلم
يتساءلون اسئلة كثيرة منها 
ملاذا ال ينتقم اهللا من الظالم، 
ــيطان،  ــق اهللا الش ــاذا خل ومل
وملاذا  خلقنا اهللا ثم بعد ذلك 
ــخ، وأن التوحيد  ــا و.... ال مييتن
يبدأ من معرفة اهللا جل جالله 
حيث أن اإلنسان لديه معرفة 
ــي ناقصة  ــا فطرية وه لكنه
اهللا  ــول  بالتفكر ح ــل  تتكام

ــس، وبإزالة  ــي اآلفاق واألنف وف
ــة  ومخالف ــس  النف ــاب  حج
ــى  ال ــل   يص ــى  حت ــوى  اله
ــد وكما قال  ــة التوحي حقيق
ــي بن ابي  ــيد املوحدين عل س
طالب (عليه السالم)  مارأيت 

شيئآ اال ورأيت اهللا قبله وبعده 
ــبحانه يفيض  ومعه، فاهللا س
ــود واحلياة حلظة  ــا الوج علين
ــع الفيض  ــة ولو انقط بلحظ
ــننعدم،   ــا حلظة واحدة س عنّ
ثم ناقشت الباحثة باختصار 

ــبهات الكتاب  ــن ش واحدة م
ــدم تدخل  ــبهة ع ــي ش اال وه
ــم،  الظل ــع  رف ــي   ف ــق  اخلال
ةٌ  لِمَ ــي اآلية (وَلَوْالَ كَ واجلواب ف
ا  انَ لِزَامً ــكَ نْ رَبِّكَ  لَ تْ مِ ــبَقَ سَ
ى)، وفي (كلمة)  ــمًّ سَ ــلٌ مُ وَأَجَ
ــة   اخللق ــون  قان ــى  ال ــارة  إش
ــر اذ  ــى على حرية البش املبتن
ــرة دون  ــو عوقب اجملرم مباش ل
ــه وافعاله  ــإن اميان ــل ف ان ميه
ستتصف باجلبر اي انه سوف 
يعمل خوفا من العقاب اآلني، 
ــف  التكلي ــل  يبط ــي  وبالتال
ــاد.  وامليع ــد  والوعي ــد  والوع
ــن انه اذا عوقب اجملرم  فضال ع

ــن يبقى  ــوف ل ــرة  فس مباش
ن  ــطح االرض فمَ أحد على س
ــة؟  ــه معصي ــس لدي ــا لي منّ
ــن العلّة  ــت حديثها  ع وختم
ــياء في  ة في حتقق االش التامّ
ــيئة االلهية،  اخلارج وهي املش
وعدم النظرة املستقلة لألمور 
ــي  ــد.. وف ــي التوحي ــا ف ودوره
ــتاذ عدنان  ــدم األس ــام ق اخلت
ابراهيم مسؤول شعبة البيت 
ــة  الصدر  ــي في مدين الثقاف
ــة  للباحث ــة  تقديري ــهادة  ش
جنان عبد اهللا عرفاناً باجلهود 
ــني لها املزيد  االبداعية  متمن

من العطاء والتألق.
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ثمانية  ــى  ــوت عل احت ــي  والت
 ، ــرة  قصي ــة  قص ــرين  وعش
ــي فن  ــا خاص ف ــغلت عامل ش
ــرة ، عاملا جتاوز  القصة القصي
ــة  القص ــر  اط ــاص  الق ــه  في
التقليدي من بداية وعقدة وحل 
ــز إلى ما هو ابعد من ذلك  ،وقف
ــد إيصاله إلى  ، ليختزل ما يري
ــردية جعلت  القارئ ، بلغة س
ــا ،والتي  ــن الرمزية بوصلته م
ــعى من خاللها القاص إلى  س
ــطرها  أن يكون حاضرا بني اس
كشاعر ميتلك لغة أدبية تزاوج 
ــى والرمز ،  ــني ، املفردة واملعن ب
ــاؤالت  ــرك القارئ امام تس ليت
النهاية لها ، في جدليات أزلية 
ــر  ــوالدة واملوت ، اخلير والش (ال
ــك  )،تل ــة  والرذيل ــة  الفضيل  ،
ــة التي حتكم  الثوابت الفطري
ــون بقدرتنا على  املره حراكنا 
والتعامل معها  األشياء  فهم 
ــاد القاص واثق اجللبي  ،لقد أج
ــافر بالقارئ إلى أقصى  بان يس
ــرية ان  ــا ميكن للنفس البش م
تصل إليه في مجاهيل الذات 
ــن حقيقة  ــام ع ــاط اللث ، وأم
ــني األنا بكل  الصراع القائم ب
ــز ورغبات  ــن غرائ ــل م ــا حتم م
ــة  مجموع ــر  اآلخر،عب ــني  وب

ــفرة التي  ــائل املش ــن الرس م
ــن اإلفصاح  ــا القاص م مكنه
ــتقدمها من  ــها ،اس عن نفس

ــن  والدي ــراث  الت ــا  مثيولوجي
اللذان نشا بني كنفيهما ، عبر 
ــة تنم عن  ــقاطات تاريخي إس
ــه القاص  ــع متتع ب اطالع واس
ــذا العدد  ــن وضع ه ، مكنه م
ــخصيات التي  الكبير من الش
ــا وحضورها في  لها مدلوالته
ــة االجتماعية  ــا الفطري بيئتن
ــي  اآلن ــره  تأثي ــب  حس كال   ،
ــور ، فلم تخلو  ــذا احلض في ه
ــة تاريخية او  ــن جزئي قصة م
ــي او  ــور لنب ــل حض ــة متث ديني
ــاعر او شخصية أسطورية  ش
، جعلها القاص جسرا عائما  
ــتطيع القارئ  ــاخص يس ، وش
ــبث ببعض  من خاللهما التش
ــراد إيصالها  خيوط الفكرة امل

ــتحضر كلكامش  فأس  ، إليه 
ــة  الباحث ــة  املضطرب ــه  وروح
ــليمان  ــود ، وس ــن وهم اخلل ع
وسلطانه الالمتناهي ، وقابيل 
القاتل األول ، وهابيل الضحية 
ــاه رمز  ــى وعص األولى ، وموس
ــة  ــة  ، وابره ــوة املصطنع الق
ــان واجلبروت ، وعلي بابا  الطغي
ــماء  ــص املغامر ..تلك األس الل
ــكلت جزء من ذاكرتنا  التي ش
ــي فرضتها علينا  اجلمعية الت
ــدة  والعقي ــاء  االنتم ــل  عوام
ــاص  الق ــتحضرها  اس ــد  ،لق
بوعي مثقف وإحساس شاعر 
ليجعلها تراتيل انشودة أرادها 
ــى القارئ لتثير فيه  أن تصل إل
ــجن والكثير  ــل من الش القلي
من التساؤالت .وقد افرد القاص 
ــي مجموعته  ــي ف ــق اجللب واث
ــص  ــدة قص ــح ، ع ــرة املل قش
ــاول فيها موضوع ذو أهمية  تن
ــا املعاصرة  ــي حياتن ــرة ف كبي
،وسط هذه الفوضى الفكرية 
ــا  مجتمعاتن ــا  تعانيه ــي  الت
ــكالية  واإلش ــالمية  اإلس
ــني النص والتطبيق  احلاصلة ب
ــوم اإلميان ، ومعنى  ، وبني مفه
ــاء..  والري ــدق  ،والص ــر  الكف
ــخصية  ــالل تناوله ش ــن خ م

ــذي أطلق عليه  ــل الدين ال رج
ــيخ) ، ليكون  ــح (الش مصطل
ــه إيصال  ــه أراد من خالل ممرا ل
ــكاره ورؤاه في هذا املوضوع  أف
ــر  ــك عب ــر ،وذل ــم واخلطي امله
ــت  ــات حمل ــدة ثيم ــه ع تناول
شيء من الفنتازيا واخليال كما 
ــدة ، الرحيل ،  في قصص (البل
ــتخدما  ــاء ، تعارف )، مس اللق
ــت اقل وطأة  ــردية كان لغة س
ــن  ــارئ م ــى الق ــة عل وصعوب
ــص التي احتوتها  باقي القص
ــة ..  ــة القصصي ــذه اجملموع ه
ــي هذا  ــبب ف ــد إن الس واعتق
ــاء   ــاص ج الق ــدى  ل ــول  التح
ــوء  ــب الوقوع في أي س لتجن
ــدى القارئ ،  ــم او التباس ل فه
ــية املوضوع  ــة حلساس نتيج
التي يشكل  لدى مجتمعاتنا 
الدين جزء من حراكها اليومي.

قشرة امللح ، هي جتربة متميزة  
ــة القصيرة ،  ــم القص في عال
حملت مجموعة من الثيمات 
ال تنتمي ملادياتنا التي تشكل 
ــدر  ــاني  ، بق ــا االنس محيطن
ــاعر  املش ــم  لعال ــا  انتماءه
ــاالت  واالنفع ــيس  واألحاس
النفسية املسيطرة على ذلك 

اجلزء املادي من حياتنا  .

رمزية عالية تصل حد السريالية 
، لغة شعرية ثرة غنية بداللتها 
وعباراتها احلداثوية ، أسلوب 
قصصي فريد من نوعه جعل 
من فضاءات السرد واللغة 
عموده الفقري في بناء نصه 
األدبي ، غياب للمكان والزمان ، 
وحضور كبير خللجات النفس 
اإلنسانية ومشاعرها بكل 
اضطراباتها ومدياتها الال متناهية 
، وانفعاالتها التراكمية ، هكذا 
بدت اجملموعة القصصية قشرة 
امللح للقاص والشاعر والروائي 
واثق اجللبي التي صدرت عن دار 
ميزوبوتاميا
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تبارك وليد 
الوائلي

تُناجيني أال تَدري ،
مبا يَجري

آال تَعلم مبا فيِني
لبِي  ي ال ثِماً قَ آتهذِ

محيَّاهُ
شكاً  حتتوي  اً  أحقّ

ي أيا روحِ
ــي  ــي دَمِ ــبٌ ف لهي

تَسرِي

كما آبٍ
يفٌ إذا فاقَ بهِ صَ

ــمهُ  س جِ ــرَّى  تع
شتَاقاً للنّورِ مُ

ــم  ك ــارِ  النّ ــورُ  ن فَ
يُغري

أال تَدري؟!
ــا  م ــاً عندَ صوصَ خُ

غصنٌ

من الوجدِ
في  ــوكَ  الشّ ــزُّ  يغ

صرِي خَ
أال تَدري

ــا  م ــد  البع ــذا  به
يَجرِي

ــى  اللَّظ انُ  ــركَ فبُ
يَغلِي

على ثَغرِي
مْ من نيزكٍ زارَ وكَ

عري ثرى شِ
ــتاقُ  أش ــم  وك

يكَ كفَّ
عري على شَ

ــيِ  ح الوَ ــودُ  وق
يناكَ عَ

ــى  بغّ ــيُ  ح الوَ إذا 
جرِي هَ

أرى بحراً بال حدٍّ
وغورُ الرّوحِ مرساةٌ
زرِي منَ املدِّ إلى جَ

سرَى ليلٌ
ــي  ف ــرُ  جْ الفَ والحَ 

نٍ
فْ جَ

اً هدَ ى سُ طغَ
ووَردُ اخلدِّ ظمآنٌ

أيا غيثاً
ــل  ــاكَ ه لُقيَ ــى  إل

تَدري ؟!
ــلٍ جتلَّى  مه ــى  عل

هُ يفُ طَ
ــواسَ  حَ ــبِي  يس

بِ
اجلَذْ

لبِي في قَ
ي  ــقِ يَس ــا  دَن

تَعابيرِي
هطوالً حثَّهُ ربِّي

اكينِي أيا حبِّي حتُ
ــتاقُ  أأش ــواكَ  أأه

أأنساكَ
في  ارَ  اإلعصَ ــلِ  سَ

البَحرِ
نَّ إذا جُ

ــحِ  الرِّي ــوتُ  وصَ
كرانٌ سَ
ى إذا هدَّ

يحٍ من البرِّ لى شِ عَ
ل قلباً وسَ

على عهدٍ بهِ أحيَا

لِ اهللا مبا أخفيهِ سَ
في سرِّي

حيدر حسني سويري*

ــاطٍ ملتفةٍ بدثارٍ مع  جتلسُ على بس
ــى التلفاز عبر البث  ابنتها، تنظر ال
ــهِ عليها  ــاهد ما مينُ ب ــي، تش االرض
ــث  ــون ب ــم ال ميلك ــروض، فه ــن ع م
ــن الفضائي؛ فقد ذهب الزوج  الصح
الى عملهِ كحارس ليلي في املعمل 
ــكنهم، واتخذوا من غرفة  اجملاور لس
ــكناً لهم،  «البلوك» وملحقاتها س
ــون (اجلي  ــد املغل ــقف احلدي ذات س
ــن هذا  ــروفٌ ع ــا هو مع ــو)، وكم نك
ــكن، فهو بارد رطب شتاءً، حار  الس

جاف صيفاً.
ــماء تتلبد بالغيوم، وزادت  بدأت الس
ــاءة  ــن إض ــم م ــل بالرغ ــة اللي عتم
املصباح، فقامت لتزيل الستارة عن 
ــارع  ــي يدخل ضوء الش ــذة، ك الناف
والبيوت العالية على اجلانب املقابل 
ــف مع  ــادت لتلت ــم ع ــم، ث لغرفته

ــى ببعض  ــرة لتحظ ــا الصغي ابنته
الدفء فال مدفئة لديهم، وبينما هم 
كذلك أخذت السماء بالبرقِ والرعد، 
ــاءٍ منهمر،  ــرُ مب ــماء متط وبدأت الس
الكهربائي كالعادة،  التيار  فأنطفئ 
ــبِ  برع ــا  ابنته ــت  أحس ــا  حينه
أُمها،  ــم  ــمها بجس والصقت جس
فقالت لها األم وهي تالطفها، تُبدي 
ــاً، ففوبيا الظالم  ــدوءً وتُخفي رعب ه

من عاداتها التي لم تتغلب عليها:
ــوف  ــكِ يأبنتي، س ال علي  -

آتي بشمعة واضيئ املكان
ارجوكِ يا امي ال تتركيني،   -

إني أخاف من البرق واصوات الرعد
ــل  ه ــجاعة،  ش ــي  كون  -

تريدين أن نبقى في العتمة؟
ــوت املقابلة لهم،  ــاءت البي هنا أض
فدخل الضوء من النافذة، ولم يُضئ 
ــاة تنظر الى  ــاح الغرفة، والفت مصب
ــت أُمها تداعب  ــذة حينما كان الناف

شعرها، فقالت الفتاة:
- أُمي لقد عادت الكهرباء

ــدات االهلية  ــا املول ــي انه - ال يأبنت
فقط

- ما معنى ذلك؟
ــاء ميتلكها  ــدات تبيع الكهرب - مول

أناس مثلنا
- فلماذا ال يعطونا كهرباءً؟

- يجب أن ندفع لهم ماالً
- وملاذا ال ندفع لهم؟

- ألننا ال منلك املال الكافي
ــي مرعوبة، وتومئ  ــرخ الفتاة وه تص
الى النافذة وهي ترتعد، فتلتفت األم 
ــهُ ينظر من  ــاهد ظل رجلٍ كأن لتش
النافذةِ ويتلمسها، فقامت االم وهي 
حتمل ابنتها على صدرها، لكن الظل 
ــة ال تدري ماذا  اختفى، فبقيت واقف
 
ٍ
ــي ــل، وإذا بصوت خطوات مش تفع

ــة وكأنهُ  ــطح الغرف ــريعٍ فوق س س
يريدُ خلعه، فازداد خوف االم وبحالة 

ــو باب  ــت نح ــعور ركض ــن الالش م
الغرفة املطل على الشارع لتفتحه، 
ــح من اخلارج وبانت  لكن الباب انفت
واصطكت،  ــت  فأجفل رجل،  مالمح 
لكنهُ كان زوجها عاد ليطمئن على 
ــة زوجته  ــو يعرف بحال ، فه ــرتهِ أس
وفوبيا الظالم، استغرب من حالتها 
فأخبرتهُ مبا حصل.خرج ليَنُظر عند 
ــوالً أتعبهُ  النافذة، فوجد رجالً متس
ــي البيت  ــد ف ــن أن ال أح ــر، وظ املط
ــكت  فأراد النوم واالختباء حتى يس
املطر، فأدخلهُ االب معهم، ثم جلب 
صفيحة ووضع فيها خشباً وأشعل 
النار فيها، وأضاء شموعاً، فهدأ روع 
ــص عليهم بعض  ــدأ يق ــع، وب اجلمي
ــة،  واملضحك ــة  اجلميل ــات  احلكاي
ــع ناموا  ــد أن اجلمي ــه ليج ــمَّ أنتب ثُ

مطمئنني.
*عضو املركز العراقي حلرية اإلعالم / 

فكرة القصة لولدي (حسني)

ــم  «عل ــسُ  مؤسّ ــرِّف  يُع
الثقافية»،  ــا  األنثروبولوجي
إدوارد  ــزي  اإلنكلي ــم  العالِـ
ــا  بأنه ــةَ  الثقاف ــور،  تايل
ــدة  املُعقَّ ــة  ليَّ الكُ ــك  «تل
ــمل املعرفة والفن  التي تش
ــان والقانون  ــالق واإلمي واألخ
أو  ــدراتٍ  ق وأيَّ  ــادات،  والع
اإلنسان  ــبها  يكتس عاداتٍ 
ــع». بهذا  ــوٍ في اجملتم كعض
فَ بأنه  ــذي وُصِ التعريف -ال
تايلور  يبدأ   - األكثر شموليةً
«الثقافة  ــهير  الش ــه  كتاب
رأى فيه  ــذي  وال ــة»،  البدائي
لة  ــي مُحصّ ــأن الثقافة ه ب
ــابٍ يتطلب حصوله  الكتس
ــبَّهَ  ــرور زمنٍ طويل. وقد ش م
فيه الثقافة بالنباتات التي 
ــر بني اجملتمعات، لكن  تنتش

ر. من دون أن تتطوَّ
ــع والدين  ــا رأى أن اجملتم كم
يتغيَّران مببدأ وظيفيّ عامليّ 
بسببه عبرت اإلنسانية من 
الهمجية إلى البربرية حتى 

انتهت اليوم باحلضارة.

ــأنَّ النظرية  ــد تايلور ب ويؤكّ
األنثروبولوجية هي النظرية 
الوحيدة املُثلى القادرة على 
ــمٍ يتعلَّق باحملتوى  تقدمي عل
الذهنيّ للخرافة، والتي هي 
ــةٌ  ــة) عقلن ــه (أي اخلراف برأي
التي  ــة  اخلراف ــذه  ــة. ه ميّت
ــني كقوانني اللغة  لها قوان
ــي  ــان، ه ــة املنطقيَّت واخمليّل
ــه داللته،  ــاس نظامٌ ل باألس
ــه منهجه،  ــمٌ خاطئ ل وعل
ــةٌ لكنها  ــفةٌ صادق أو فلس
ــا  م ــرز  أب ــلَّ  ولع ــة.  خاطئ
ــي محاولته  تايلور، ف مه  قدَّ
الفريدة  ــة  الذهني لتوضيح 
ــذا  ه ــالل  خ ــن  م ــيّ  للبدائ

: الكتاب، رؤيتَنيْ اثنتَنيْ
ــير  الس أنَّ  ــي  ه ــى  األول
 ، البدائيّ ــكار  ألف ــيّ  املنهج
والسير التسلسليّ لألفكار 
 ، ــيءٌ واحدٌ املنطقيَّة هما ش
ــن  تكم ــكلة  املش أنَّ  ــر  غي
ــا  فبينم ــلَّمات.  املُس ــي  ف
ــج  املنه ــلَّمات  س مُ ــون  تك
العلميّ مبنيَّةً على املنطق 

والتجريب،  القابل للفحص 
ــلَّمات العقلية  س ــون مُ تك
وغيرَ  اعتباطيةً  «األرواحيَّة» 

، لكنها مقدَّسة. علميةٍ
ــول  ح ــور  تتمح ــة  والثاني
ــة ما بني  ــة احلاصل املغالط
واالرتباط  ــيّ  الذهن االرتباط 
 . ــيّ البدائ ــدى  ل ــيّ  املوضوع
ــل في  ــا يحص ــار م أي اعتب
ــه، وما  ــن حول ــة م الطبيع
ــيئاً  ره في خياله، ش ــوُّ يتص
واحداً، فال يستطيع الفصل 
ــي  وف ــا.  بينهم ــز  والتميي
املعتقدات،  ــة  دراس ــال  مج
م األنثروبولوجيّ الكبير  ــدَّ ق
ــي هذا  ــداً ف ــاً جدي مفهوم
ــوم  مفه ــو  ه ــوص،  اخلص
ــل أعاد  ــة»، أو لِنَقُ «األرواحيَّ
ــدةٍ  جدي ــةٍ  بطريق ــاءَه  إحي
ــروح  بـ»ال ــان  اإلمي ــي  تعن
ــياء، و»اجلن»  الفردية» لألش
ورأى  ــياطني».  و»الش
ر  ــوَّ الص ــذه  ه ــع  جمي ــأنَّ  ب
ــاس  ــي األس ــورة ه الالمنظ
 . دينيّ ــدٍ  الثقافيّ أليّ معتق

ــيّ  الدين ــد  املعتق ــور  وظه
ــةً حتميةً لفهمٍ  كان نتيج
ــي  الت ــر  للظواه ــئٍ  خاط
ــان كاملوت  ــت اإلنس اعترض

واملرض والنوم واألحالم.
وبرأيه فإن التفسير اخلاطئ 
ــبب  ــالً، هو س مث ــالم  لألح
أي  ــروح»،  «ال ــرة  فك ــود  وج
ــافرة و»الروح»  ــروح» املُس ال
دون  ــد  اجلس ــادر  تُغ ــي  الت

رجعة!
ــن  ــور ع ث تايل ــدَّ ــاً حت أيض
ــانية  اإلنس ــات  املمارس
دْ  ــم تَعُ ــي ل ــة، والت القدمي
ل ضرورةً من ضرورات  تُشكّ
ــت  ــا ظلَّ ــر أنه ــاة، غي احلي

ــهد  املش ــي  ف ــرةً  حاض
ــى  عل ــيّ  احلال ــانيّ  اإلنس
شكل رواسب وبقايا أوابد 
سحيقة، شأنها في ذلك 
شأن الكثير من الطقوس 
ةٍ،  التي ما تزال حاضرةً، وبقوَّ
إلى يومنا هذا. مثل اإلبقاء 
ــل  باخلي ــام  االهتم ــى  عل
والفروسية، واحلفاظ على 
ــهم من  ــي الس ــارة رم مه
القوس... وغير ذلك الكثير. 
«الثقافة  ــاب  لقد مثَّل كت
شاملةً  ــةً  دراس البدائية» 
ــارة  احلض ــي  ف ــة  ق عمَّ ومُ
ــهاماتها  وإس ــانية،  اإلنس
ــال األنثروبولوجيا،  في مج
ــر الزاوية  ــة حج وكان مبثاب
لالنطالق نحو إجناز مؤلفاتٍ 
ــة  ــة الفكري ــت املكتب أغن
بعد،  ــا  م ــي  ف ــانية  اإلنس
«األنثروبولوجيا»  ــاب  ككت
ــاب «الغصن  ــور، وكت لتايل
جيمس  لتلميذه  الذهبي» 
«الطوطم  ــاب  وكت ــزر،  فري
والتابو» لسيغموند فرويد.
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8مقاالت

زيد الحلًي
ــأن  ــي ش ــل ف ــد التدخ ــتُ اري ــا كن م
ــيد احمد مال  ــتقالة او اقالة الس اس
ــم رئيس مجلس  طالل ، الناطق باس
الوزراء ، غير ان كثرة التعليقات واآلراء 
ــائل  االعالم ،  ــا وس ــي أمتألت به الت
السيما التواصل االجتماعي ، لفتت 
ــرها  انتباهي ، كون التغريدة التي نش
السيد مال طالل ، على « تويتر» جاءت 
ــا كان يريد كاتبها ،  ــا بغير م كلماته
ــا ، يتبني قوة  ــده .. وهن ــت ض فانقلب
ــا ، لكنها تفقد  ــة ، ورصانته الكلم
تبت على عجالة ، دون  ــا ، ان كُ هدفه
وعي ..ولتوضيح ما اريد  قوله ..  اذكر 

ــالل  الناطق  ــيد احمد مال ط ان الس
ــس  مجل ــس  رئي ــم  باس ــمي  الرس
ــبوع املاضي ، على  الوزراء كتب االس
ــطورا ، كانت  صفحته في تويتر ، س
اشبه بالوداع ملنصبه ، بل هي الوداع  
ــاه ، هو الكلمات  ــن ما اثار االنتب .. لك
التي حملتها تغريدته ، حيث اعطت 
ــرها لم  ــن ان ناش ــرى ، اظ ــان  اخ مع
ينتبه لها ، فجاءت معكوسة ، حيث 
قال مشيدا مبحيط عمله في مجلس 
ــا نصه  ــس م ــس اجملل ــوزراء ، وبرئي ال
ــة،  اس ــةً دقيقةً وحسّ همّ ــت مَ ..(كان
 ، ــلٌ وطنيّ ي لها رج ــدّ كلّفني بالتص
ــى حتقيقِ  ــعى إل ــا، يس ــادقُ النواي ص
ــقٍ جريءٍ  ــوحٍ مبعيّةِ فري م ــروعٍ طَ مش
ه للواقع )  سٍ مخلص، له فهمَ متحمّ
غير انه  يقول في ختام تغريدته (كانَ 
غايرًا..) .. والبسيط من الناس  فَهمي مُ
ــالل تأكيده  ــل من خ ــدرك ان الرج ، ي

على فهمه املغاير لتحقيق «مشروعٍ 
سٍ  ــريءٍ متحمّ ــوحٍ مبعيّةِ فريقٍ ج م طَ
ه للواقع )  لديه أراء  مخلص، له فهمَ
اخرى عكس توجهات « الفريقٍ اجلريءٍ 
ه  ــه فهمَ ــص، الذي ل ــسٍ اخملل املتحمّ
للواقع «.. فما هو هذا ( الفهم املغاير) 
ملشروع طموح !ليست الكلمة التي 
ــر او الفيس او بقية  نطلقها في تويت
ــي عبئاً   ــل االجتماع ــائل التواص وس
ــا ، ولكنها  ــن كاهلن ــال نلقيه ع ثقي
ــإن  ــف ، ف ــؤولية وموق ــات ومس تبع
ــي ، فهي مغنَم ،  كانت نابعة من وع
وان كانت فاقدة للمعنى فهي مأثم.. 
ــبب النجاح  الكلمة هي احلياة ، وس
ــعادة أو  ــل، وهي عنوان الس أو الفش
ــة ارادة على عالقة  ــقاء، وللكلم الش
ــا تقدمه بني  ــه ، فرمب ــن حول ــرء مب امل
الناس ورمبا جتعله بعيدا عن الذاكرة.

ــؤولية  ان مس ــول  الق ــي  ف ــك  ال ش

الكلمة تتحدد في التفكير بها قبل 
ــا ، وال تكون نتيجة انفعاالت  إطالقه
ــادة، وأن يكون  ــف مض ــاذ مواق واتخ
ــني الكلمات  ــن من ب ــار األحس اختي
ــرع في  ــو الصائب .. فالتس املؤثرة ه
ــؤدي إلى  ــرا ما ي ــر الكلمات كثي نش
ــا يؤدي  ــودة ، فيم ــر محم ــج غي نتائ
ــة ذات املعاني والداللة  انتقاء الكلم
إلى نتائج إيجابية طيبة . ان الكلمة 
ــذة عظيمة يطل منها املرء  تبقى ناف
ــي، ويتبع بها  ــا يريد من املعان على م
ــوال ، فكيف ميتدح  ــاء من األح ما ش
ــول انه  ــا ، ثم يق ــيئا ايجابي ــرء ش امل
ــيء االيجابي  فهمه مغاير لهذا الش
ــة بكل  ــرفُ ان الكلم ــي !.أع ... عجب
ــؤولية كبيرة  حدودها ومعانيها مس
والتزام أدبي وأخالقي ، ينتجها الفكر 
والنوايا  ــتقيم  املس والطرح  الناضج 

احلسنة.. واهللا من وراء القصد.

زيد شحاثة
ــر مقتل العالم  تفاجأ أغلبنا بخب
زادة,  ــن  محس ــي  اإليران ــووي  الن
ــار كثيرة  ــد توارد أخب خصوصا بع
ــر معلنة  ــة غي ــن هدن ــدث ع تتح
ــكان حتى  لألمري ــران  إي ــا  منحته
ــملتها وكل  إنتهاء اإلنتخابات, ش
ــركات  وح ــزاب  أح ــن  م ــا  حلفائه
ــم  فرغ ــة,  املنطق ــي  ف ــل  وفصائ
اإلعالن اإليراني عن تنفيذ إسرائلي 
ــا يعلم أنهم  ــة, لكن كلن للعملي
ــى تنفيذ هكذا عملية  لن جترؤا عل
ــران, إال بوجود  ــد إي ــا ض وخصوص
ــي. أمريك ــول  أو قب ــر  ــوء أخض ض

خسارة ترامب لإلنتخابات جعلته 
ــؤذي  ــد ان ي ــح, يري ــب اجلري كالذئ
ــن قطيعه قبل  ــه م ــر ما ميكن أكث
ــه.. فصار ومنذ  ــوا بإلتهام أن يقوم

ــه ضربة  ــر جديا بتوجي ــرة يفك فت
إليران تسبب تعقيدا وصعوبة أمام 
ــه من حتقيق  ــه بايدن, متنع خليفت
ــوقها خالل  ــن وعوده التي س أي م
ــة, وكان أهمها  ــه اإلنتخابي حملت
ــع إيران,  ــاق النووي م ــودة لإلتف الع
ــدن بإجتاه موفق  ــع في دفع باي وينف
ــدد ضد إيران, ورمبا  ــرائيل املتش إس
ــي اإلنتخابات  ــع اجلمهوريني ف ينف
ــنوات أربع ، بايدن  ــة بعد س القادم
ــوق لعودته  ــتطيع أن يس ــن يس ل
ــران إن قامت  ــاق النووي مع إي لإلتف
ــرائيل أو  ــد إس ــأي رد ض ــرة ب األخي
ــفاراتهما  ــكا وقواعدهما وس أمري
ــيجعله  ــذا س ــة, فه ــي املنطق ف
ــدا داخليا, ورمبا  ــف ضعيف ج مبوق
يهز صورة أمريكا املتشددة القوية 
التي يرغب باحلفاظ عليها كقائدة 
ــتهم  ــاول سياس ــم كما حت للعال
ــم أن يظهراه.. ــة وإعالمه اخلارجي

إيران من جهتها محرجة جدا أمام 
مواطنيها وحلفائها في املنطقة, 
ــليم.. ــرال س اجلن ــال  إغتي ــد  فبع

ــوازى وال  ــرد حينها ال ي ــي, كان ال ان
ــارة,  ــتوى اخلس ــى مس ــارب حت يق
ــان الرد  ــوا  يتوعدون ب ــم بق لكنه

ــم أن إغتيال  ــادم.. ورغ ــي ق احلقيق
ــا  خرق كان  زادة,  ــووي  الن ــم  العال
ــتوى,  ــي املس ــرا وعال ــا خطي أمني
وميثل فشال كبيرا للنظام اإليراني 
ــاته األمنية, لكن اجلانب  ومؤسس
ــة, كان في أنه  األخطر من العملي

ــتوى  ــداء الثاني  بهكذا مس اإلعت
من اإلستهداف دون إنتقام مقابل.. 
ــة للرد  ــم بأمس احلاج ــي ه وبالتال
حلفظ هيبتهم أمام حلفائهم في 
ــهم,  املنطقة وأمام اإليرانني أنفس
ــد يكلفهم البقاء  لكن هذا الرد ق

ــنوات  ــق لبضعة س ــار خان بحص
ــرون فرصة قد تكون  أخرى, ويخس
ذهبية لهم للعودة لإلتفاق النووي 
ــي البيت  ــود بايدن ف ــع وج (٦+١) م
األبيض, وهم بوضع إقتصادي سيء 
جدا.. فهل سترد إيران وتنتظر ألربع 

ــتبلعها وتتوعد كما  سنوات أم س
ــن  ــرال الراحل؟!م ــع اجلن ــت م فعل
ــة اإليرانية يعرف  ــم السياس يفه
أنها سترد ولن تتأخر كثيرا.. ورغم 
ــت واجلمود والتقليدية  بعض التزم
ــض قادتها من  ــا بع ــي يظهره الت
ــكرية, لكنها  ذوي اخللفيات العس
ــن الطراز  ــة م ــا متتلك ساس أيض
األول, وسيكون ردها بنفس طريقة 
ــرة التي وجهت لها..  الضربة األخي
ــد  ــا بي ــكا طعنته ــا أن أمري فكم
ــر معلن أو  ــكل غي ــرائيل وبش إس
متبنى رسميا, فهي ستفعل باملثل 
ــترد الطعنة مبكان ما وبشكل  وس
ال يظهر بالضرورة تبنيها للعملية, 
لكنه سيكون بطريقة يفهم منها 
ــي أنها من فعلها.. القاصي والدان

ــي منطقة اخلليج  قد يكون الرد ف
حيث حلفاء أمريكا, فهذا سيؤذي 
ــه عن  ــر ضعف ــام ويظه ــم س الع
ــه.. أو  قد يكون الرد  حماية حلفائ
ضد إسرائيل في أحدى سفارتها أو 
ــخصياتها املهمة,  بإستهداف ش
ــل اإلحتياطات  فهذا سيثبت فش
ــوبر»  ــذه الدولة «الس ــة له األمني
وكذلك يقوي دور ومكانة إيران أمام 

ــد لها  ــني, ويعي ــا اإلقليم حلفائه
ــتقبلي  دور الند في أي تفاوض مس
ــة واإلقليم ..  ــات املنطق حول ملف
ــر مبتنى من أي  ــون الرد غي وقد يك
ــل مقاوم  ــد يتبناه فصي جهة أو ق
ــل جديد يعلن  ــا, او يظهر فصي هن
ــؤوليته, ولن نتفاجأ إن أعلنت  مس
ــا وعقائديا  ــدة مذهبي ــات بعي جه
ــذا عمليات..  ــران, تنفيذ هك عن إي
ــا كنا  ــم تعد كم ــوم ل ــران الي فإي
ــا  عودن ــابقا.ترامب  س ــا  نعتقده
ــاء احلمقاء,  ــه الرعن ــى تصرفات عل
ــود بالضرر  ــا هذه املرة قد تع لكنه
ــرائيل  على أمريكا وحلفائها.. وإس
ــا  ــد قدرته ــن بعي ــن زم ــت وم أثبت
ــات األمنية  ــق اإلختراق ــى حتقي عل
ــن العلماء العرب  ــال كثير م وإغتي
ــلمني لكنها تتلقى ردا مؤملا  واملس
ــا دائما..  ــة وضعه الحقا لهشاش
ــت إمتالكها قدرة  ــران أثبت فيما إي
عالية في ممارسة سياسة النفس 
الطويل, وهي ال تنسى ثأرها مهما 
ــا أثبته العرب  ــال الزمن.. لكن م ط
سابقا وحاليا ورمبا مستقبال أيضا 
ــردون بدفع ثمن  ــم من ينف أنهم ه

كل ذلك.

ÚÌ�äßa@ÊaÏ‰«@¥�é‹œ

عبد الحسني شعبان

ــي أهميّة  ــرين الثان ــب يوم ٢٩ تش يكتس
ــطيني والعربي  كبيرة في التاريخ الفلس
ــاً للتضامن األُممي  ــاره يوم ــر باعتب املعاص
ــا يحمل معه  ــام ١٩٧٧، بقدر م ــذ الع من
ــذا اليوم  ، ففي مثل ه ــةً ــة حقيقيّ مفارق
ــام ١٩٤٧ ارتكبت اجلمعية العامة  من الع
ــعب  لألمم املتحدة جرمية كبرى بحقّ الش
ة العربيّة، حني  العربي الفلسطيني واألمّ
ــيم  اتّخذت قرارًا برقم ١٨١ يقضي بتقس
ا لقواعد القانون الدولي  ــطني خالفً فلس
ا ملبدأ حقّ  ــاق األمم املتحدة، وخصوصً وميث
تقرير املصير. لقد مرَّ املشروع الصهيوني 

بأربع مراحل أساسية: 
ــتغرقت  ــا – مرحلة التمهيد وقد اس أوّله
ــن نصف قرن منذ مؤمتر بال (بازل –  أكثر م
ر له تيودور  سويسرا) العام ١٨٩٧ الذي نظّ
ــة في  ــة الصهونيّ ــرّاب احلرك ــزل ع هيرت
 The Jwish “كتابه املوسوم ”دولة اليهود
State وتبِعه حصول الصهاينة على وعد 
ــة بريطانيا  ــن وزير خارجي ــور ١٩١٧ م بلف
ــايكس بيكو السرّية بني  بعد اتفاقيّة س
ــة البالد  ــا ١٩١٦ لتجزئ ــا وفرنس بريطاني
ــان  ــاد مؤمتر س ــمّ انعق ــن ث ــة؛ وم العربي
ــطني حتت  ــو واتّخاذه قرارًا بوضع فلس رمي
ــان ١٩٢٠،  االنتداب البريطاني في ١٩ نيس
ــس العصبة في  ــق عليه مجل ــذي واف وال
العام ١٩٢٢ بحيث اكتسب صك االنتداب 
ــون الدولي، وخالل  ــزام في القان صفة اإلل
ــي  ــط الصهيون ــة كان اخملط ــذه املرحل ه
يقوم على توسيع الهجرة واحتالل العمل 

والسوق واألرض.
ــيس بقيام دولة  ــا – مرحلة التأس وثانيه
ــرائيل“ في ١٥ أيار (مايو) ١٩٤٨، التي  ”إس
ــت أركان الدولة  ــى تثبي ــي عل ــزت وه ركّ
ــع  ــع اجملتم ــا م ــز عالقاته ــة وتعزي العبري
ــات املتحدة  ــيّما مع الوالي ــي، وال س الدول

األميركية.
ــي قامت  ــع الت ــا – مرحلة التوسّ وثالثه
ــائل  د والقضم والضمّ بوس ــدّ ــى التم عل
ــرائيل“  ”إس ــاركت  ش ــد  وق ــة،  مختلف
ــي على  ــدوان الثالثي اإلنغلو- فرنس بالع
مصر في العام ١٩٥٦، وتُوّجت تلك املرحلة 
ــام ١٩٦٧،  ــو) الع ــران (يوني ــدوان ٥ حزي بع
بحيث أصبحت ”إسرائيل“ باعتراف عاملي 

ــتمرّة،  ــروع حرب مس ــؤرة العدوان ومش ب
ــدة والقوى  ــاندة الواليات املتح ولوال مس
ــرى، لكان اجملتمع الدولي  اإلمبرياليّة الكب
ــة وخارجة  ــا دولة مارق ــد صنّفها بأنّه ق
ها كما  على القانون واتّخذ عقوبات بحقّ

لَ مع نظام جنوب أفريقيا العنصري. فعَ
ــاض املقاومة عبر  ــا – مرحلة إجه ورابعه
اتفاقيات ومعاهدات ال ترتقي إلى معايير 
ــوق الوطنية الثابتة  ــى من احلق احلدِّ األدن
ــعب العربي  ــر القابلة للتصرّف للش وغي
الفلسطيني، مثل اتفاقية كامب ديفيد 
ــرد (١٩٧٨ – ١٩٧٩) واتفاقيّة  والصلح املنف
ي  مّ أوسلو (١٩٩١ – ١٩٩٣) وصوالً إلى ما سُ
بصفقة القرن بهدف إسدال الستار على 
ها  ــالق ملفّ ــطينية وإغ ــة الفلس القضي

متاماً.
إنّ االحتفال بهذا اليوم باستذكار اجلرمية 
ــل التضامن  ــتحضار فع ــة واس ــن جه م

األُممي من جهة أخرى، له أكثر من داللة:
األولى – إشعار اجملتمع الدولي مبسؤوليّته 
ــطيني  ــعب العربي الفلس ملا حدثَ للش
ــالل أرضه  ــبب احت ــي وآالم بس ــن مآس م
ــن تعطيل  ــالً ع ــه، فض ــن وطن ــرده م وط
ــعوب العربية، وال  ــة والتقدم للش التنمي
ــيّما لدول املواجهة بسبب التهديدات  س
ــرّرة أو  ــرائيلية“ املتك ــالالت ”اإلس واالحت
ز عليها لعسكرة اجملتمع ومصادرة  التعكّ

احلرّيات.
ــن األممي جاء بنتائج  ــة – أن التضام الثاني
إيجابية، منها االعتراف مبنظمة التحرير 
الشرعي  املمثل  باعتبارها  الفلسطينية 
ــطيني  ــعب العربي الفلس والوحيد للش
وكذلك االعتراف بحقّ الفلسطينيني في 

دولة مستقلة (١٩٧٤).
ــطني الذي  ــتقالل فلس ــة – أن اس الثالث
ــس الوطني  ــي اجملل ــر ف ــن اجلزائ ــن م أعل
ــطيني ١٩٨٨ حظي بدعم اجملتمع  الفلس
الدولي حيث اعترف بدولة فلسطني ١٤١ 
دولة في العالم من مجموع ١٩٣ دولة، وزاد 
هذا األمر انضمام دولة فلسطني إلى األمم 
املتحدة بصفة عضو مراقب وانضمامها 
ــات الدولية، التابعة  ــرات املنظم إلى عش
لها، مبا فيها ”احملكمة اجلنائية الدولية“.

ــي ال بدّ أن  ــن العامل ــة – أنّ التضام الرابع
يرتكز على حدٍّ أدنى من التضامن العربي، 
ــذا التضامن الذي انطلق  وقد كان ملثل ه
ــام ١٩٦٧ (واملعروف  من مؤمتر اخلرطوم الع
ــالث: ال صلح، ال تفاوُض،  مبؤمتر الالءات الث
ــي في قطع عالقات  ال اعتراف)، أثره الدول
ــرائيل“  أكثر من ٣٠ دولة إفريقية مع ”إس
ــني ١٩٦٧ و١٩٧٣، وكذلك  ــني العام وذلك ب
ــية بني  ــات الدبلوماس ــع العالق ــي قط ف
ــرقية االشتراكية املناصرة  دول أوروبا الش

للحقوق العربية مع ”إسرائيل“، باستثناء 
ــاط غربية  ــر امتدّ إلى أوس ــا، واألم روماني
ــرائيل“  عديدة أخذت تنظر بريبةٍ إلى ”إس
ــداءٍ على حقوق  رٍ واعت

ــا بؤرة توتّ باعتباره
ــا  ــن تضامنه ــرةً ع ــطينيّني معبّ الفلس
راً  ــا مؤخّ ــذ منحىً عمليًّ ــا، وقد اتّخ معه
ــي واملقاطعة  ــا التضامن األكادمي مبا فيه
التي اتّخذتها جامعات بريطانية وأوروبيّة 

عديدة مؤخرًا.
وال  ــي،  العرب ــن  التضام أنّ   – ــة  اخلامس
ــالح في  ــط كس ــتخدام النف ــيّما اس س
ــر العام ١٩٧٣  ــالل حرب أكتوب املعركة خ
ــي، حيث  ــن الدول ــز التضام كان وراء تعزي
ــي واألمم املتحدة قرارًا  ــذ اجملتمع الدول اتّخ
برقم ٣٣٧٩ القاضي باعتبار ”الصهيونيّة 
ــكال العنصرية والتمييز  ــكالً من أش ش
ــرين الثاني  ــري“، وذلك في ١٥ تش العنص
ــاؤه  ــذي مت إلغ ــام ١٩٧٥، وال ــر) الع (نوفمب
ــمبر/كانون األول ١٩٩١،  ــي ديس ــاً ف الحق
ــى من التضامن  ع احلد األدن ــبب تصدّ بس
العربي بعد احتالل قوات النظام السابق 
ــام ١٩٩٠ واختالل موازين  للكويت في الع

القوى على املستوى الدولي.
السادسة – احلماية الدولية، وذلك باعتبار 
ــطينية قضيّة دولية، فال  القضيّة الفلس
ــطينيني  بدّ واحلال هذه من حماية الفلس
ا وإنهاء احلصار املفروض على غزّة منذ  دوليًّ
ــتيطان وتفكيك  ــام ٢٠٠٧ ووقف االس الع
ة الغربية وإلغاء  ــتوطنات في الضفّ املس
ا  ــرن، وخصوصً ــة الق ــق بصفق ــا يتعلّ م
ــطينية،  الفلس الوطنية  ــة  الدول بإقامة 
ــني  ــريف ومتك ــدس الش ــا الق وعاصمته
ــعب العربي الفلسطيني، وال سيّما  الش
فلسطينيّي الشتات البالغ عددهم نحو 
ا  ٩ ماليني من حقّ العودة وتعويضهم وفقً
ــك  ــام ١٩٤٩ وذل ــادر الع ــرار ١٩٤ الص للق
ضمن واجب أخالقي وقانوني واستحقاق 
سياسي يقع على اجملتمع الدولي، إلنهاء 

االحتالل العنصري.
وفي هذا اجملال وبهذه املناسبة، كان زميلي 
ــوري وكاتب  ر الس ــور املفكّ ــورج جبّ د. ج
ــم اجتماع  ــا إلى تنظي ــطور قد دعي الس
ــر األمم املتحدة  ــي مق ــام ٢٠٢٢ ف ــي الع ف
ــة ومنظمات  ــات عربي ــوة من حكوم بدع
ــبة مرور مئة عام  دولية وحقوقية (مبناس
ــي) لتأكيد بطالن  على االنتداب البريطان
ــطني ومطالبة  ــداب على فلس صكّ االنت
ــا الهيئة الدولية  ــدة (باعتباره األمم املتح
صبة األمم) تقدمي اعتذار رسمي  الوريثة لعُ
إلى الفلسطينيني والعرب، وتصحيح ما 
ا  ا وسياسيًّ يترتّب على هذا االعتذار قانونيًّ
ــتحقاقات مادية  وما ينطوي عليه من اس
ــابق تقدمي  ــة، مثلما طالبنا بالس ومعنوي

ــد بلفور  ــمي عن وع ــا اعتذار رس بريطاني
ــعب  ــؤولية تعويض الش ــا مس وحتميله
ا حلقه من غنب  ــطيني عمّ العربي الفلس
ــف طيلة ما يزيد عن قرن من  وأضرار وعس

الزمان.
ــروعان والعادالن  ــان املش ــذان املطلب إنّ ه
ــي العمل  ــالن وينبغ ــتمرّان ومتواص مس
ــد  قهما بحش ــتلزمات حتقّ ــني مس لتأم
ــطني  جهود جميع القوى املناصرة لفلس
ــا  ورفدهم ــا  ودوليًّ ا  ــالميًّ وإس ــا  عربيًّ
ــد احلقوقي  ــى الصعي ــة عل ــة دولي حلمل
والقانوني احلكومي وغير  ــي  والدبلوماس
ــرّرات  ــاوقاً مع مق ــك تس ــي، وذل احلكوم
ــول  ــا“ ح ــوب إفريقي ــن – جن ــر ديرب ”مؤمت
ــات  ــة (٢٠٠١) الذي دمغ املمارس العنصري
ــز  والتميّ ــة  بالعنصري ــرائيلية“  ”اإلس
ــذي حضرته  ــري، وطالب املؤمتر ال العنص
ــة الدول  ــة مدنيّ م ــن ٣ آالف منظّ ــر م أكث
ــبّبت في ممارساتها  واحلكومات التي تس
ــعوب بسبب  العنصرية االعتذار إلى الش
ــاتها التي أحلقت األضرار النفسيّة  ممارس

واملاديّة بها.
ــال على  ــك اآلم ــل تل ــق مث ــي تتحقّ ولك
ــن وحدة وطنيّة  ــد الدولي فال بدّ م الصعي
ــطينية جلميع القوى والفصائل في  فلس
ــغيل  ــادة تركيبها وتش ــار م.ت.ف وإع إط
دة  ــون مرجعيّة موحّ ــا بحيث تك هياكله
ــطيني،  ــعب العربي الفلس وفاعلةً للش
ــكالها  أش ــع  بجمي ــة  املقاوم ــز  وتعزي
ــلميّة،  ــروعة، مبا فيها املدنيّة والس املش
ــة اليهودية النقيّة  ــقاط قانون الدول إلس
ــل  ــن نق ــرن م ــة الق ــردات صفق وكل مف
ــدس، إلى  ــى الق ــة إل ــفارة األمريكي الس
ــرائيليّة“ اجلوالن  االعتراف األمريكي ”بإس
ــوالً إلى  ــر الواقع“، وص ــم حكم ”األم بزع
ــور األردن  ــكوت عن محاوالت ضمّ غ السُّ
ــى  ــل عل ــت، والعم امليّ ــر  البح ــمال  وش
ــتوى العربي ولو بحدِّه األدنى لتوفير  املس
شبكة أمان ماليّ لدولة فلسطني بتوفير 
ــيّة وحياتيّة كرمية للشعب  ظروف معاش
نه من االستمرار  العربي الفلسطيني متكّ
ــروع  املش ــدّ  ض ــه  ونضال ــوده  صم ــي  ف

الصهيوني.
ــيّة  ــك رفع درجة الدبلوماس ويقتضي ذل
الفلسطينيّة والعربيّة في احملافل الدوليّة 
ــطيني  ــعب الفلس ــع الش ــن م للتضام
ــن  ــتفادة م ــى االس ــةً إل ــه، إضاف وحقوق
ــلمة وكل أصدقاء  اجلاليات العربيّة واملُس
فلسطني واملناصرين لقضيّتها، خللَق لوبي 
ــطينية،  في الغرب داعم للقضيّة الفلس
فمعركة فلسطني هي معركة احلرّية في 
كل مكان وقضيّة احلرّية ال تتجزّأ وال ميكن 

تقسيمها.
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اسعد عبد اهللا عبد علي  

ــام جدا للدول  ــتقبل امر ه التخطيط للمس
ــتقبل  ــة كي تضمن املس ــادة الواعي ذات القي
ــوة ميكن ان  ــي اهم ق ــارة ه ــا, والتج ألجياله
متلكها دولة, فهاتني هما املزيتني االهم للدول 
(السياسة الواعية والتجارة املزدهرة), وهكذا 
ــية  ــوم متلك القيادة السياس ــي الصني الي ه
احلكيمة والتطور الهائلة في مجال التجارة, 
ــه  واحلاضر يؤكد لنا النمو الكبير الذي تعيش
ــال االقتصاد  ــام, في مج ــني عاما بعد ع الص
ــى  حت ــة,  الناجح ــة  السياس ــور  مح ــي  وف
ــر جدا.لكن  ــي مهم مؤث ــت قطب عامل اصبح
ــن! مع انه بلد  ــة اهتمام الصني باليم ما قص
ــات متعاقبة, هل هناك لغز  فقير ويعيش ازم
ــي وحتديدا في  ــام املاض ــي املوضوع.في الع ف
ــاورات بحرية  ــر منه, جرت من ــبوع االخي االس
ــتركة في بحر العرب واحمليط الهندي بني  مش
ــيا وايران), وهي املناورات  كل من ( الصني وروس
االولى التي جتريها ابكني مع موسكو وطهران, 
ــح لنا مدى التطور الكبير في العالقات  وتوض
وفي ترابط الرؤية املستقبلني للبلدان الثالثة, 
ــور الكبير في  ــى التط ــائل مهمة عل مع رس
ــف عن  ــكري لهما, فبعد الكش البناء العس

ــانة الصاروخية لكل بلد, والتطور في  الترس
ــاج الطائرات,  ــج الفضائية وانت مجال البرام
ــن هذا  ــف ع ــاورة البحرية للكش ــاءت املن ج
ــفن  ــال الس ــي مج ــدا ف ــر ج ــور الكبي التط
ــالة  والغواصات والصواريخ اخلاصة بها.الرس
ــس  ــي للمناف ــاورة ه ــذه املن ــن ه ــة م الهام
االمريكي على خيرات املنطقة, ليعرف حجم 
ــائل  ــيء اكبر من رس ــك ش ــن هنال عدوه.لك
التحدي واشاعة مظاهر القوة على املنطقة, 
انه (املثلث الذهبي)! وهي جغرافيا باب املندب 
ــا, اهمية مضيق  ــق هرمز ومضيق ملق ومضي
ــاس نفطية, حيث يتدفق  هرمز بالدرجة االس
النفط ومير منه, اما اهمية باب املندب فكبيرة 
جدا بل ميكن القول ان سبب ما عاشه اليمن 
ــبب باب  من صراعات على مر التاريخ كان بس
ــن, واليوم  ــث كان مطمعا لألخري املندب, حي
تعد القوات الدولية املتواجدة في باب املندب 
ــة هي االكبر عدداً,  بحجة حماية خط املالح
ــة بحرية حيث  ــى انه دول ــف اليمن عل ويصن
ــاحليا بطول ٢٢٠٠ كيلو متر  ميلك شريطا س
ــوب, وعلى امتداده  ــط به من الغرب واجلن يحي
موانئ وعشرات املدن الساحلية واجلزر احليوية 
ــر, كل هذا جعل من  ــي بحري العرب واالحم ف
ــام الصينيني, حيث ترغب  اليمن مصدر اهتم
ــئ قدم على هذا املمر املائي الهام,  بكني مبوط
ــرق التجارة.كانت  ــني ط ــاري وتأم ــاط جت لنش
ــى للصينيني هي افتتاحهم ألول  اخلطوة االول
قاعدة عسكرية لها خارج احلدود واقيمت في 
ــة لباب املندب من  ــي, في اجلهة املقابل جيبوت
ــر غربية ان هدف  ــب تقاري جهة الغرب, وحس
الصني هي توسيع نفوذها في الشرق االوسط, 
ــتركة,  ــارة واملصالح املش ــاح التج ــر مفت عب
ــوة عظمى في البحر  ــدف هو ان تكون ق فاله
االحمر وبحر العرب واخلليج العربي اضافة الى 
احمليط الهندي.وقد عملت الصني على اقامت 
ــع االطراف اليمنية  ــات متوازنة مع جمي عالق
احلكومة واملعارضة ألنها تدرك ان مصلحتها 
ــوى  ــع كل الق ــات م ــوازن العالق ــر ت ــم عب تت
ــن.ان اليمن مهمة جدا  اجلغرافية داخل اليم
ــق احلرير الصينية لذلك دخلت  في خطة طري
بقوة كشريك جتاري في اليمن ومحيط اليمن 
ــرة منها (  ــت مجموعة اتفاقيات كبي وحصل
اتفاقية توسعة وتعميق محطة احلاويات في 
ــركة  ــاء ش ميناء عدن) , واتفاقية اخرى ( انش
ــني اليمن  ــط ب ــف ومتوس ــري خفي ــل بح نق
ــع ضمن مخطط الصني  والصني), فاليمن تق
ــروع الكوني) والذي  ــرح بعنوان (املش الذي ط
ــاء طريق  ــة صينية ألحي ــن خط ــو عبارة ع ه
احلرير القدمي بتكلفة ترليون دوالر.علينا ان جند 
ــب  ــروع الكوني, كي نكس مكان لنا في املش

ثمار املستقبل, واال وضع العراق على الرف.
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بغداد / البينة الجديدة
ــوزراء، امس  ــس ال ــوت مجل ص
ــاء ، على مجموعة  االول الثالث
ــتمرار  بينها االس القرارات  من 
ــدار الرقم  ــر عملية إص بتطوي
ــاز املركزي  ــي في اجله الوظيف
التخطيط،  ــوزارة  ب ــاء  لإلحص
ــات،  البيان ــع  جم ــة  وعملي
ــام  ــاء نظ ــى إنش ــل عل والعم
إلى  ــب، باإلضافة  للروات موحد 
ــاء منصة أو تطبيق يعمل  إنش
على الهواتف الذكية، يتم من 
ــع بيانات املوظفني  خاللها جم
ــم  قبله ــن  م ــا  إدخاله ــد  بع
ــال  ــن دوائرهم.وق ــا م وتدقيقه
املكتب اإلعالمي للكاظمي ، إن 
ــته  مجلس الوزراء عقد ، جلس
ــس  رئي ــة  برئاس ــة  االعتيادي
ــى  مصطف ــوزراء،  ال ــس  مجل
الكاظمي، بحث خاللها جملة 
ــات  واملوضوع ــا  القضاي ــن  م
ــن جدول األعمال. املدرجة ضم
الكاظمي  أن  ــان،  البي ــاف  وأض
تطرّق الى االستعدادات اجلارية 
ــة  النيابي ــات  االنتخاب ــاح  إلجن
املقررة في السادس من حزيران 
ــرار احلكومة  ــادم، وأكد إص الق
ــي قدماً  ــى املض ــا، عل وحرصه
إلقامة االنتخابات في موعدها 
ــه  وجّ ــا  جناحها.كم ــان  وضم
ــل كل  بتذلي ــة،  ــوزارات كاف ال
ــات  احتياج ــام  أم ــات  العقب
مفوضية االنتخابات، وجتنيبها 
ــني، ودعم  ــة والروت البيروقراطي
ــار  ــا إلجناح عملها.وأش جهده
ــتمع  ــان، إلى أن اجمللس اس البي
ــه وزير الصحة  م ــى إيجاز قدّ ال
ــة  الدول ــزة  أجه ــود  جه ــن  ع

ــة جائحة  ــة في مواجه املعني
ــار فيه الى تصاعد  كورونا، أش
 ،٪٨٧ ــى  ال ــافي  التش ــبة  نس
ــعة  ــق بفعل توس ــذي حتق وال

ــريرية،  الس ــتيعاب  االس قدرة 
وتوفير العالجات والعمل اجلاد 
ــني خدمات القطاع  على حتس
ــث أدى ذلك الى  ــي، حي الصح
تراجع كبير في نسبة الوفيات، 
ــة  الصحّ وزارة  ــني  تأم ــدا  مؤك
ــراء اللقاح،  التمويل الالزم لش
ة  الصحّ ــة  ــر منظم تق ــا  حامل
ــا أكد  ــه، كم ــة فاعليت العاملي
وزير الصحة أن مخاطر انتشار 
فيروس كورونا مازالت شديدة، 
ــات  ــا املواطنني واملؤسس داعي
ــراءات  ــى االلتزام بإج ــة ال كاف
ــاهل في  ــة، وعدم التس الوقاي
ــع البيان، أنه بعد  تنفيذها.وتاب
ــس في املوضوعات  أن نظر اجملل
ــدول أعماله،  ــات على ج وامللف

اتخذ القرارات اآلتية :
ــرار توصيات فريق العمل  أوال إق
ــر الديواني  ــف مبوجب األم املؤل
ــأن إكمال  ٣٢ لسنة٢٠٢٠، بش
بيانات موظفي الدولة، بحسب 

اآلتي
ــة  ــر عملي ــتمرار بتطوي • االس
ــي  ــي ف ــم الوظيف ــدار الرق إص
ــاز املركزي لإلحصاء ب وزارة  اجله

ــة  ــك عملي ــط، وكذل التخطي
ــث الوزارات  ــع البيانات وح جم
ــات احلكومية على تزويد  واجله
ــه بالبيانات  ــار إلي اجلهاز املش

ــاء  املطلوبة، والعمل على إنش
ــتمل  نظام موحد للرواتب، يش
ــاق، وترفع  ــع وحدات اإلنف جمي

الكترونياً،  الرواتب  ــطته  بواس
الى منصة الرواتب املوجودة في 

ويصدر كتاب  التخطيط،  وزارة 
ة  ــل الكترونياً من املنصّ التموي
ــل الى  الى وحدة اإلنفاق، ويرس
ــة إلطالق الصرف مع  وزارة املالي
ــود) في كل كتاب، أو  وجود(بارك

أي طريقة أخرى.
ة أو تطبيق يعمل  • إنشاء منصّ
على الهواتف الذكيّة، يتم من 
ــع بيانات املوظفني  خاللها جم
ــم  قبله ــن  م ــا  إدخاله ــد  بع
ــم، ويتم  ــا من دوائره وتدقيقه
اعتماد بيانات البطاقة الوطنية 
للموظف كخيار  توفيرها  عند 
ــل على توفيرها الى  أوّل، والعم
جميع املوظفني كأسبقية في 
ــات، واإليعاز الى  إصدار البطاق
ــك،  ــر ذل ــة لتوفي وزارة الداخلي
ــار البديل  ــة اخلي ــرك للجن ويت
ــة تأخر إصدار البطاقة  في حال

ملوظف ما.
ــب  مكت ــن  م ــة  جلن ــف  تألي  •
ــوزراء، واألمانة العامة  رئيس ال
ووزارات  ــوزراء،  ال ــس  ل مجل

(التخطيط، الصناعة واملعادن، 
ــى  ال ــة  باإلضاف ــاالت)،  واالتص

االحتادي،  ــة  املالي الرقابة  ديوان 
ــاً، وتكون  ــا ثبّت آنف ــذ م لتنفي
ــة اجلهاز  ــة برئاس ــذه اللجن ه

املركزي لإلحصاء.
ــة عمل  ــة ملتابع ــد جه • حتدي
ــاً، في وزارة  ــق املذكور آنف الفري
ــعار مجلس  وإش ــط،  التخطي

م عمله. الوزراء بسير تقدّ
ــال أسماء  • إلزام الوزارات بإرس
ــن لم يتم  ــن الذي موظفيها م

ــي لهم الى  ــدار رقم وظيف إص
وزارة الداخلية.

ثانيا تخويل املصرف الصناعي 
ــراه مالئماً  ــن ي ــد مع م التعاق
ــي، على أن  ــال املصرف ــي اجمل ف
ــداد املتعاقدين  يجري حتديد أع

ــاءً على اقتراح من  وأجورهم بن
مجلس إدارة املصرف، وموافقة 
ــدم  ع ــريطة  ش ــة،  املالي وزارة 
ــة بالتعيني على املالك  املطالب

الدائم.
ثالثا قيام وزارات املالية والنفط 
ــدمي حل نهائي  ــاء بتق والكهرب
لكل املشاريع احليوية العاجلة 
ــد، وخصوصا  ــطة األم ومتوس
ــركات،  الصيانة لش ــاريع  مش
ــة  إضاف ــيمنس،  -اي، س ــي  ج
ــراء  إلى توفير الدعم املالي لش
ــتخدام  ــات لضمان اس اإلضاف
ــص  ــدل نق ــائل ب ــود الس الوق

الوقود الغازي.
ــل  ــى تعدي ــة عل ــا املوافق رابع
ــرار مجلس  ــن ق ــرة (١) م الفق
 ،(٢٠٢٠ ــنة  لس  ٩٢) ــوزراء  ال

لتصبح بحسب اآلتي :
ــع  ببي ــة  الزراع وزارة  ــام  قي  -
ــة (٧٠٠) ألف طن من مادة  كمي
ــي املوجود في  ــعير العلف الش
ــة  التابع ــركات  الش ــازن  مخ
ــي محافظة  ــة ف ــوزارة الزراع ل 
ــوى باحلالة التي هي عليها  نين
ــالمية في  الى اجلمهورية اإلس

ــعر (١٢٥) دوالرا طن،  ــران، بس اي
ــديد لصالح وزارة  ويكون التس
ــركة  ــاب ش ــن حس ــة م املالي
ــدى املصرف  ــة ل ــاز اإليراني الغ
 ،(TBI) ــارة  للتج ــي  العراق
لتسديد مستحقات الفالحني 

املسوقني حملصول الشعير.
ــم  رق ــر  احملض ــرار  إق ــا  خامس
ــة  اخلاص ــات  والتوصي  (١٧)
ــنة  لس  ٤٥) ــي  الديوان ــر  باألم
ــاب  كت ــط  رب ــة  املرافق  (٢٠١٨
ــدد  الع ذي  ــط  التخطي وزارة 
ــي  ف ــؤرخ  امل و.س.١٢٩٣١، 
ــاريع  مبش ــة  اخلاص  ،١١٢٢٠٢٠

املستشفيات.
ــا املوافقة على ما يأتي  سادس

:
ــي  ــة عل ــر املالي ــل وزي ١- تخوي
ــالوي،  ع ــر  األمي ــد  عب ــدر  حي
ــة  اتفاقي ــع  توقي ــة  صالحي
ــاريع الصيانة  فرض متويل مش
ــة  (املرحل ــددة  املتع ــنوية  الس
ــركة،  ــة)، الذي تنفذه ش الرابع
ــح  لصال ــة  األمريكي ــي-اي،  ج
وزارة الكهرباء، وبضمانة وكالة 
ــادرات البريطانية  ــان الص ضم
ــكام  ــى أح ــتنادا ال UKEF، اس
ــون االقتراض  ــادة (٢) من قان امل
احمللي واخلارجي لتمويل العجز 
املالي لعام ٢٠٢٠ رقم (٥ لسنة 
٢٠٢٠)، واملادة (٢ثانيا العجز٣ك) 
ــة  العام ــة  املوازن ــون  قان ــن  م
ــراق  الع ــة  جلمهوري ــة  االحتادي

للسنة املالية ٢٠١٩.
ــرض  ــل للق التموي ــروط  ٢- ش
ــاب وزارة املالية  ــة في كت املثبت
ذي العدد د ع٥ ٧٤٨٢، املؤرخ في 

.٢٣١١٢٠٢٠

بغداد / البينة الجديدة
ــزل  الغ ــال  عم ــة  نقاب ــدت  عق
ــا  مؤمتره ــود  واجلل ــيج  والنس
ــة  قاع ــي  ف االول  ــي  االنتخاب
ــة  ملؤسس ــرى  الكب ــرات  املؤمت
ــار رئيس  ــالم العراقي الختي االع
ــير بها  ــة والس النقاب ــاء  واعض
ــاع احليوي  ــوض بالقط نحوالنه
الذي شهد اهماال وتغييبا لدوره 
ــاد والصناعه  ــم االقتص ــي دع ف
ــهود لها  العراقية املتميزة واملش
ــينات القرن املاضي ،  منذ خمس
وقد تراس املؤمتر وليد نعمه رئيس 
ــي لنقابات العمال  االحتاد العراق
ــن اعضاء  ــدد م ــراق وع ــي الع ف
االحتاد وممثلي القضاء واملشرفني 
ــق  ــات وف ــراء االنتخاب ــى اج عل
ــياقات االصولية والقانونية  الس
املؤمتر  ــي بداية  والدميقراطية.ـ ف
ــيد وليد  ــى الس ــي الق االنتخاب
ــكر  ــبة ش ــه كلمة باملناس نعم
فيها الزميل حيدر حسون الفزع 

العراقي  رئيس مؤسسة االعالم 
ــر واتاحته  ــم املباش ــى الدع عل
ــد املؤمترفي مبنى  ــة لعق الفرص
ــت ابوابها  ــة التي فتح املؤسس
ــاد  واش  ، ــبات  املناس كل  ــي  ف
نعمة  باملرشحني اللذين ستقع 
ــوض  النه ــوؤلية  مس ــم  عليه

ــيج واجللود  بقطاع الغزل والنس
في العراق وان تلعب دورها املتميز 
ــد لهذه الصناعه  بذلك، وان تعي
ــي الواقع  ــا ف ــا ومكانته هيبته
ــا  مضيف ــي،  العراق ــي  الصناع
ــذه النقابة  ــاة له ــادة احلي ان اع
ــي ازدهار  ــا عامل فعال ف لكونه

ــد اوضحنا  ــد اقتصاديا ، وق البل
ــاركني كيفية واليه  لالخوة املش
اجراء االنتخابات بشكل اصولي 
ــا يضمن  ــي ودميقراطي مب ونظام
 ، ــا  ــاركني فيه ــة كل املش احق
ــماء املرشحني  وهي تثبيت االس
ــة االنتخاب  ــعة  على لوح التس

ــا  ــني لتاكيدن ــن كالل اجلنس وم
ــراة العراقية  ــاركة امل ــى مش عل
ــان الرجل ، كما اكدنا  شانها ش
ــب باختيار٧  ــى احقية الناخ عل
او  ــة  القائم ــن  ضم ــحني  مرش
ــح واحد وان اليزيد عن ذلك  مرش
ــى اكثرية  ــل عل ــن يحص ، وان م

االصوات سيكون رئيسا للنقابة 
ــام على بقية  ــوم بتوزيع امله ويق
االعضاء الفائزين ضمن اجتماع 
ــك.. ومن  ــل حتقيق ذل ــد الج يعق
جانبه اوضح رسول حسون نائب 
رئيس املؤسسة عن اهمية هذه 
ــة في الظروف احلالية ، بال  النقاب

ــات كانت تلعب  ــك ان النقاب ش
ــي العملية  ــا ف ــارزا ومهم دورا ب
ــن جانب واهمية  الدميقراطية م
العراقية  بالصناعات  اهتمامها 
ــيج  اخملتلفة ومنها الغزل والنس
ــرف اجلميع بان  ــود ،كما يع واجلل
هذه النقابة احليوية في القطاع 

الصناعي ولكونها جتربة عريقة 
ــادة إحياء  ــة ورائدة في إع وفاعل
ــن طريق وضع  ــذه الصناعة ع ه
ــده بالتعاون  ــة طريق جدي خارط
ــى  ــني حت ــركاء واملعني ــع الش م
ــس عملها اجلديد بعد  تثبت اس
انتخاب اعضائها اجلديد اليوم ، 

كما يتوجب عليهم وضع خطة 
ــة الجدال فيها  طموحة حقيقي
ــيج  إلحياء صناعة الغزل و النس
واجللود مرة اخرى، ونتمنى ان ترى 
ــطة النقابة واعمالها  النور انش
ــا االنتخابي،  ــاح مؤمتره ــد جن بع
ــى الفائزين  ــا عل ــب ايض ويتوج

ــن التكاتف  ــا املزيد م بعضويته
ــروح الفريق  ــاون والعمل ب والتع
ــد للتصدي ملن اليرغب في  الواح
العراقية في  ــه  الصناع ــر  تطوي
ــن اجملاالت  ــال او غيره م ــذا اجمل ه
ــي  ــة الت ــة واالقتصادي الصناعي
متيزبها العراق في فترات سابقة 

ــي  ــع ف ــد ( صن ــان نعي ــل ب ونام
ــى  ــراق ) الى واقعها والننس الع
الهدف السامي الكبير االخرهو 
ــال  ــوق العم ــى حق ــاظ عل احلف
ــة  االصولي ــتحقاتهم  ومس
ــفرت االنتخابات  والقانونية واس
ــاء هم كل  ــبعة اعض عن فوز س

ــتاذ داود سلمان اخلياط  من االس
للغزل  ــة  العام للنقابة  ــا  رئيس
ــاع  باالجم ــود  واجلل ــيج  والنس
ــد غريب  ــم محم ــيد كاظ والس
ــيد محمد  ــس والس ــا للرئي نائب
ــر  ــوي امينا“ للس ــب املوس طال
ــؤول  ــادي كوكز مس ــيد ه والس
ــن محمد  ــة صابري االدارة واالنس
ــراة العاملة  امل ــؤولة  علوان مس
واالحتياط االعالمي خالد النجار 
ــالم  واالع ــات  العالق ــؤول  مس
والسيد اثير داود .مسؤول املتابعة 
بعدها شكر االستاذ داود سلمان 
اخلياط السيد رئيس االحتاد وليد 
نعمة واعضاء املكتب التنفيذي 
ــاركني  املش ــور  احلض ــوة  واالخ
واكد  ــني  والصناعي ــال  العم من 
ــي عملنا  ــاط نحن جادون ف اخلي
ــتوى  ــي من اجل رفع مس النقاب
العمال واحملافظة على الصناعة 
العراقية وحماية املنتوج العراقي 

ورفع شعار صنع في العراق.
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العدد: 1 / 100 / 26
التاريخ: 26/11/2020

اعالن دعوة الهئية العامة
 اُّـ مساهمي شركة مصرف كوردسان الدولي االسالمي 

لألستثمار والتنمية / مساهمة خاصة
 

ــركات رقم 21  ــن قانون الش ــادة(87 / ثانيا) م ــكام اِّـ ــتنادا الح اس
ــس االدارة رقم 168 َّـ  ــذا لقرار  مجل ــنة 1997 اِّـعدل وتنفي لس
ــاع الهيئة العامة  ــرنا دعوتكم لحضور االجتم 31/12/2019  يس
ــرة من صباح يوم  ــاعة العش ــينعقد َّـ تمام الس ــركة الذي س للش
ــارع كوالن  ــركة َّـ اربيل ش ــر الش ــبت 19/12/2020 َّـ مق الس

وذلك ِّـناقشة جدول االعمال التالي:ـ
ــركة للنسة اِّـالية  ــة تقرير مجلس االدارة عن نشاط الش 1.مناقش

اِّـنتهية َّـ 31/12/2029 والصادقة عليه.
ــة تقرير مراقبي للسنة اِّـالية اِّـنتهية َّـ 31/12/2019  2.مناقش

واِّـصادقة عليها.
ــابات الختامية للسنة اِّـنتهية َّـ 31/12/2019  3.مناقشة الحس

واِّـصادقة عليهما.
4.مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات واِّـصادقة عليها.

5.مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
6.مناقشة مقسوم االرباح واتخاذ القرار اِّـناسب.

ــركة لسنة 2020    ــابات الش ــابات لتدقيق حس 7.تعني مراقبي حس
وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس اِّـهنه.
8. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة.

ــم 2447/3/9 َّـ  ــزي العراقي الرق ــك اِّـرك ــة كتاب البن 9.مناقش
.6/2/2020

ــاهمني بموجب صك االنابة  ــني الحضور اصاله او انابة احد اِّـس راج
ــدل مع ابراز  ــب وكالة مصدقة من كاتب الع ــل الغري بموج او توكي
ــهادة االسهم على ان تودع االنابات والوكاالت  لدى هيئة االوراق   ش
ــدد لالجتماع وَّـ  ــل من اِّـوعد اِّـح ــل ثالثة ايام َّـ االق ــة قب اِّـالي
حالة عدم حصول النصاب القانوني سيؤجل االجتماع اُّـ االسبوع 
ــان واِّـكان اِّـعينني  ــوم 28/12/2020 َّـ ذات الزم ــي وذلك ي التال

اعاله مع التقدير.
رئيس مجلس االدارة
ساالر مصطفى حكيم

اعالن رقم (٥١)
رقم الطلبية ٢٢٤٠ / ٢٠٢٠

تعلن شركة مصاَّـ الوسط شركة عامة عن مناقصة
(انشاء مخزن للمواد الكيمياوية َّـ مصفى السماوة)

ــط (مائتان وثالثة  ــا (٢٢٣,٢٠٧,٠٠٠) دينار عراقي فق ــة تخمينية مقداره ــرة (االوُّـ) وبكلف  للم
وعشرون مليون ومائتان وسبعة االف دينار عراقي الغري) وبمدة تجهيز(١٥٠يوم)بموجب اِّـواصفات 
ــاء مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) دينار (مائة  ــروط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لق والش
ــن ذوي االختصاص تقديم  ــاركة م ــل للرد فعلى الراغبني باِّـش ــار ال غري) غري قاب ــون الف دين وخمس
ــذه العروض) ويكون نافذا ِّـدة ال تقل عن  ــاءات بالدينار العراقي (مع مراعات ترقيم صفحات ه العط
ــتة ماليني  ــاً) مع ارفاق التأمينات االولية والبالغة (٦,٦٩٦,٢١٠) دينار عراقي فقط (س (١٢٠ يوم
ــتمائة وستة وتسعون الف ومائتان وعشرة دينار عراقي فقط) على ان يتضمن العرض اِّـعلومات  وس

التالية:-
- رقم اِّـناقصة:ـ موضوعها:تاريخ الغلق.

- تاريخ نفاذ السعر التجاري اِّـقدم.
- تاريخ نفاذ التأمينات االولية.

- العناوين الصريحة للشركة او اِّـكتب مع تثبيت الربيد االلكرتوني.
ــلم اُّـ استعالمات الشركة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية َّـ مدة  وتس
ــو عليه اِّـناقصة  ــر ليوم ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٠ ويتحمل من ترس ــاعة (الواحدة) بعد الظه ــا الس اقصاه

اجور نشر االعالن.. مع التقدير
مالحظة:ـ

١-يتم تقديم العروض وفقاً للوثائق القياسية وَّـ حال عدم التزام مقدم العطاء َّـ تطبيق الوثيقة 
القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم.

٢-جلب الوثائق اِّـدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:ـ
أ -كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ. 

ب -هوية االحوال اِّـدنية او جواز سفر نافذ ِّـقدم العطاء او من ينوب عنه.
٣-اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اُّـ اليوم التالي بعد العطلة مباشرة.

٤-تقدم التأمينات االولية بأسم الشركة او مديرها اِّـفوض او احد اِّـساهمني َّـ الشركة او الشركات 
بموجب عقد مشاركة.

ــرتكني َّـ اِّـناقصة التواجد َّـ مقر الشركة لحضور  ــركات واِّـجهزين اِّـش ٥- بإمكان كافة ممثلي الش
ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك َّـ اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحاً .

ــركتنا دون  ــم القانوني َّـ ش ــود مخالفات من قبل اِّـجهزين توجه االنذارات من القس ــة وج ٦-َّـ حال
الرجوع اُّـ دائرة كاتب العدل .

ــة الفنية  ــالت اثناء الدراس ــتجابة للمراس ــركات َّـ حالة عدم االس ٧-تصادر التأمينات االولية للش
والتجارية للطلبيات 

٨-تقدم التأمينات االولية على شكل (خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) ومن اِّـصارف اِّـعتمدة 
اِّـدرجة َّـ القائمة اِّـرفقة طيا.

٩-ال تتم مطالبة شركتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االسترياد ويتحمل 
اِّـشرتك َّـ اِّـناقصة مسؤولية تجهيز وايصال اِّـواد اُّـ شكرتنا. (اذا تضمن عمل تجهيز مواد).

١٠-ال تتم اِّـطالبة باي تمديدات لفرتات التجهيز السباب تتعلق باخراج اِّـواد من اِّـوانئ (اذا تضمن 
عمل تجهيز مواد).

١١-يتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة ٢٠٪ فأكثر من الكلفة التخمينية.
١٢- يمكن االطالع على شروط تقديم العطاءات وعلى اِّـوقع االلكرتوني:

 www.mrc.oil.gov.iq
١٣- سيتم استقطاع (١٠٠٠ دينار) الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض االطفال.

ــن وزارة العمل  ــاب تأييد م ــاله تقديم كت ــرتاك َّـ اِّـناقصة اع ــة لالش ــركات اِّـتقدم ــى الش ١٤- عل
ــراءات اِّـوافقات االمنية َّـ  ــة / دائرة التقاعد والضمان االجتماعي الكمال اج ــؤون االجتماعي والش

حال التأهل.
ــد والضمان  ــرة التقاع ــراءة ذمة من دائ ــب ب ــد جل ــز اال بع ــتحقات اُّـ اِّـجه ــرف اي مس ١٥ - ال تص

االجتماعي.
ــتقطاع مبلغ (٢٥٠٠٠) الفد دينار عراقي عن كل اِّـناقصات من الشركات العراقية  ــيتم اس ١٦- س

الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد.

د. عائد جابر عمران
عـ .اِّـدير العام

رئيس مجلس االدارة

مصرف كوردسان الدولي االسالمي 
       لأل ستثمار والتنمية

KURDISTAN INTERNATIONAL ISLAMIC BANK

FOR INVESTMENT & DEVELOPMENT

نقابة اِّـهندسني العراقيه
اعالن

ــادة(٣٤ _أ) من النظام  ــتنادا اُّـ اِّـ اس
ــني العراقيه  ــة اِّـهندس ــي لنقاب الداخل
التي تنص(يفتح باب الرتشيح لرئيس 
الشعبة واعضاء مؤتمر الشعبة باالول 
ــبق  ــنة التي تس ــن كانون االول بالس م
السنة االنتخابية وتقفل َّـ نهاية ذلك 
ــني  ــهر)،قرر مجلس نقابة اِّـهندس الش
الدورة(٢٧)فتح باب الرتشيح وحسب 
ــعب  وعضوية  ــر انفا لرئاسةالش ما ذك
اِّـؤتمر للدورة (٢٨) من تاريخ ١/١٢ 

ولغاية ٣١/١٢.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد الرصافة اإلتحادية
دار القضاء َّـ الزهور
محكمة بداءة الزهور

العدد : ١٨٧ / ب / ٢٠٢٠ 
التأريخ : ١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

إُّـ اِّـدعى عليه (علي حمد أحمد حمادي)
ــوى البدائية  ــوان الدع ــود عل ــاكر محم ــام اِّـدعي ش أق
ــاله إلزامك  ــب اِّـدعي أع ــاله ، اِّـتضمنة طل ــة أع اِّـرقم
ــني  ــة مالي ــدره ( ٤،٥٠٠،٠٠٠ ) أربع ــغ ق ــع مبل بدف
ــمائة ألف ، وتحميلك الرسوم واِّـصارف وأتعاب  وخمس
ــعار محلة  ــب إش اِّـحاماة ، وِّـجهولية محل أقامتك حس
ــني محليتني  ــة تبليغك بصحيفت ــررت اِّـحكم ٦٢٥ ، ق
ــد اِّـرافعة اِّـصادف ٩/١٢/٢٠٢٠  يوميتني على موع
ــن ينوب عنك قانونا ،  ــال م وعند عدم حضورك ، أو إرس
سوف تجري اِّـرافعة بحقك غيابيا وحسب األصول.مع 

التقدير.
القاضي األول
عمار حميد حسن

محكمة بداءة قلعة سكر
العدد: ٢٠٨/ب/٢٠٢٠

إعالن
اِّـدعي: احمد هداب عايف

اِّـدعى عليها: زينب صاحب بدر
اُّـ اِّـدعى عليه/زينب صاحب بدر

ــوى البدائية  ــداب عايف الدع ــي احمد ه أقام اِّـدع
ــة ٢٠٨/ب/٢٠٢٠ يطالبك فيها بدفع مبلغ  اِّـرقم
ــبعون الف  ــبعة وس قدره ثالثة ماليني واربعمائة وس
ــك تقرر  ــة محل اقامت ــرا ِّـجهولي ــي ونظ ــار عراق دين
ــني للحضور َّـ  ــني محليت ــطة صحيفت تبليغك بواس
ــادف ٢٠٢٠/١٢/٨ وَّـ حالة  ــد اِّـرافعة اِّـص موع
ــك قانونا َّـ  ــن ينوب عن ــال م ــدم حضورك او ارس ع
ــك غيابيا وفق  ــتجرى اِّـرافعة بحق ــدد س اِّـوعد اِّـح

األصول.
القاضي/ جاسم محمد عبيس

محكمة األحوال الشخصية 
َّـ سوق الشيوخ

العدد: ٩٧٩/ش/٢٠٢٠
م/ اعالن

ــد /  ــم عب ــتار نج ــه /س ــى علي    إُّـ/اِّـدع
ــابقا  ــاكن الناصرية منطقة الزاوية س الس
ومجهول محل االقامة حاليا أقامت اِّـدعية 
ــب فيها  ــان طاهر دعوى تطل ــيماء خش ش
ــا وِّـجهولية  ــع نفقة العدة له ــك بدف الزام
ــك بصحيفتني  ــرر تبليغ ــل اقامتك تق مح
ــذه اِّـحكمة  ــام ه ــور ام ــني بالحض محليت
ــة ٢٠٢٠/١٢/٩ وَّـ  ــاح يوم اِّـرافع صب
ــري بحقك  ــوف تج حالة عدم حضورك س

اِّـرافعة غيابيا وعلنا وفقا لألصول.

القاضي/حسني محمد سلمان
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ــروع  (تجهيز ونصب معمل  ــار (العقود الحكومية) عن مناقصات مش ــن محافظة ذي ق  تعل
ــتناداً  ــمال ذي قار) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩ واس ــفلت يخدم بلديات ش اس
ــادرة من وزارة  ــنة ٢٠١٤ اِّـعدلة الص ــم (٢) لس ــود الحكومية رق ــذ العق ــات تنفي لتعليم
ــذ اِّـوازنة العامة االتحادية لعام ٢٠١٩  ــط والضوابط اِّـلحقة بها وتعليمات تنفي التخطي
ــوف تنشر  ــروع س ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء (اإلعالن) عن اِّـناقصة العامة لهذا اِّـش

َّـ الجرائد الوطنية 
ــات الوثائق  ــق اإللية اِّـعتمدة للمناقص ــم العطاءات وف ــل عند فحص وتقيي ــيتم العم  وس
ــرتاك فيها كما هو  ــة من الدول اِّـؤهلة االش ــح ِّـقدمي العطاءات كاف ــية والتي تتي القياس

محدد َّـ النشرة التوضيحية الصادرة من األمم اِّـتحدة (الخاصة بتعريف الدول اِّـؤهلة)
ــة العربية بعد تقديم طلب تحريري  ــراء وثائق العطاء باللغ  وبإمكان مقدمي العطاءات ش
ــلوب الدفع سيتم بموجب وصل شراء  اُّـ العنوان اِّـحدد بالتعليمات ِّـقدمي العطاء ان أس
يقطع من قبل قسم حسابات اِّـشاريع َّـ ديوان اِّـحافظة وسوف يتم عقد اِّـؤتمر الخاص 
باإلجابات على استفسارات اِّـشاركني َّـ اِّـناقصة عند الساعة (١٢) ظهراً من يوم االثنني 
ــركات  ــاء ذي قار) فعلى الراغبني من الش ــة م ــة (مديري ــادف ٧/ ١٢ / ٢٠٢٠َّـ بناي اِّـص
ــركات  ــني واِّـصنفني من الدرجة اِّـذكورة أدناه على األقل والش ــني العراقيني اِّـؤهل واِّـقاول
ــود الحكومية ِّـحافظة ذي  ــم العق ــة واألجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة قس العربي
ــروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر  ــراء نسخة من الوثائق الخاصة باِّـش قار لش
ــركات العراقية وأوراق  أزاه) غري قابلة للرد على أن يتم تقديم هوية التصنيف األصلية للش
ــكات  ــى أن يتضمن العطاء اِّـستمس ــراء العطاء عل ــركات األجنبية عند ش ــجيل للش التس

التالية :-
١.متطلبات التأهيل اِّـطلوبة.

أ. الكوادر الفنية

ب. اِّـتطلبات اِّـالية :-
ــدرة اِّـالية لتنفيذ  ــم ما يثبت الق ــيولة النقدية) من خالل تقدي ــة (الس ــوارد اِّـالي اوال:- اِّـ
ــون مليون دينار  ــة وثمانية وثمان ــاوي (١٨٨,٠٠٠,٠٠٠) مائ ــروع ِّـبلغ اكرب او يس اِّـش

عراقي. 
د ـ اِّـتطلبات القانونية :-

ــية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باِّـصالح ، لم  ــمل (جنس أوالً :- األهلية وتش
ــركات اِّـملوكة للدولة (أن تثبت أنها  ــوداء ، الش ــركة اِّـقدمة َّـ القائمة الس يتم وضع الش
مستقلة قانونياً ومالياً وإنها تعمل وفق القانون التجاري وأن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 
ــادر من قبل األمم  ــتناداً اُّـ قرار ص ــتبعدة من قبل صاحب العمل أو اس ــل) ، غري مس العم

اِّـتحدة / مجلس األمن للمشاركة َّـ اِّـناقصات)
ــن الهيئة العامة  ــورة) ونافذة صادرة م ــخة مص ــخة أصلية + نس ثانيا :- عدم ممانعة (نس

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

تقوم بتقديم أوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية.
ــجيل وتصنيف اِّـقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف  رابعا :- هوية تس

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

ــة) ِّـقدمي العطاءات  ــان العطاء (التأمينات األولي ــاءات يجب أن تتضمن ضم ٢.كل العط
بموجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادرة من مصرف معتمد َّـ العراق 
وبنسبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون اُّـ جهة التعاقد ( ديوان محافظة 
ذي قار / قسم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم وأسم اِّـناقصة ويكون نافذ ِّـدة ١٥٠ يوم 
من تاريخ غلق اِّـناقصة وعلى اِّـناقص الفائز (الشركة أو اِّـقاول) الذي ترسو عليه اِّـناقصة 
ــن التنفيذ  ــرة بعد إصدار كتاب اإلحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحس مباش
ــة ٥٪ من مبلغ اإلحالة على أن يكون خطاب ضمان صادر من أحد اِّـصارف العراقية  بقيم
ــابات  ــداد أو اِّـحافظات الجنوبية نافذاً اُّـ ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحس َّـ بغ

النهائية.
ــون العطاءات اِّـقدمة  ــية الصادرة من وزارة التخطيط وتك ــم اعتماد الوثائق القياس ٣.يت

ــتجيبة عند تلبيتها ِّـعايري التأهيل اِّـحددة فيها بفروعها كافة والشروط  من اِّـناقصني مس
ــروط اِّـناقصة وَّـ حال عدم التزام مقدم العطاء  القانونية والفنية واِّـالية اِّـطلوبة َّـ ش

ِّـا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
ــوم اعتباراً من تاريخ  ــة ِّـقدمي العطاءات بمدة (١٢٠) ي ــى العطاءات نافذة وملزم ٤.تبق

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

ــالن عن اِّـناقصة وأن  ــر واإلعالن وألخر إع ــو عليه اِّـناقصة أجور النش ــل من ترس ٦.تتحم
ــوم التي تفرض من قبل  ــركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب والرس تتحمل الش

الدولة وأي مصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧.يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفيه العمالة الوطنية 
ــداد واالختصاصات  ــذار اِّـركز عن توفري األع ــغيل إال َّـ حالة اعت ــن طريق مراكز التش ع

اِّـطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠يوم) من تاريخ استالم اِّـركز للطلب
٨.َّـ حال اشرتاك أكثر من مناقص َّـ تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم 
ــاركة مصادق عليه أصوليا مع  ــة َّـ ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مش ــة تكافلي تضامني
ــراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معزز بتعهد من  العطاء او نموذج اتفاق اولي على الش
ــحاب َّـ رو اِّـناقصة عليهما على ان يتم تقديم الشراكة بينهما  قبلهم بعد التنازل او االنس
ــاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد  ــدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتج مص
ــرتكني معاملة الناكل او اِّـخل وحسب  ــركاء فيتم معاملة اِّـش ــحاب احد الش وَّـ حال انس

واقع الحال.
٩.اِّـحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اُّـ اِّـوقع

ــف الفني اِّـعد من قبلها واعتدال أسعاره  ــؤولية الكش ــتفيدة مس ١٠.تتحمل الدائرة اِّـس
وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد اِّـقاولة 

١١.اِّـحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية
١٢.تلتزم الشركات واِّـقاولني واِّـجهزين اِّـقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي 
تسمح بها التعليمات خالل سبعة أيام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.

ــروع مع مراعاة  ــة اِّـصنعة واِّـجهزة داخل العراق للمش ــون األولوية للمواد األولي ١٣.تك
ــب  ــزة مدى مطابقتها للمواصفات اِّـطلوبة حس ــعر والنوعية اِّـجه ــزام بالضوابط الس االلت

كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .
ــة التصاميم والخرائط واِّـواصفات التي تعدها الجهة اِّـتعاقدة تعود اُّـ صاحب  ١٤.ملكي

العمل.
ــاعة (١١) ظهراً من يوم االثنني اِّـصادف ١٤  ١٥.ان أخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس
ــود الحكومية َّـ مقرها  ــم العق ــوان التالي محافظة ذي قار – قس / ١٢ / ٢٠٢٠ اُّـ العن
ــيد – فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى  ــة – اإلدارة اِّـحلية – قرب مصرف الرش ــن َّـ الناصري الكائ
ــعار اِّـقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة  ــابقاً) على أن تكون األس هيئة األعمار س
وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب 
ــركة ورقم الهاتف  وتكون جميع األوراق مختومة بخت اِّـقاول مع ذكر العنوان الكامل للش
ــزم وأصوليا وكما  ــه ويعترب التبليغ من خالله مل ــي ويلتزم اِّـقاول بصحت ــد االلكرتون والربي
يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية األحوال اِّـدنية وبطاقة السكن وال يسمح 
ــيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو  التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وس
ممثليهم الراغبني بالحضور اُّـ ديوان محافظة ذي قار مبنى اِّـحافظة الجديد شارع األمام 
ــمية  ــوف ترفض العطاءات اِّـتأخرة، وإذا صادف يوم فتح اِّـناقصة عطلة رس علي (ع) وس
ــل اُّـ اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت  فيؤج

عليها رقم واسم اِّـناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني 
١٦.على الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قسم الشؤون القانونية َّـ ديوان محافظة 
ذي قار يتضمن اِّـباشرة واالستمرار بالتنفيذ بدون اِّـطالبة بأي تمويل لحني االنجاز أو توفر 

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

ناظم حميد الوائلي 
محافظ ذي قار

اُّـ / كافة اِّـقاولني والشركات العراقية واالجنبية
م / إعــــــــــالن

 E-MAIL:GC.THIQAR@YAHOO.COM/ ايميل قسم العقود الحكومة
اِّـناقصة رقم (٣٤) لسنة ٢٠٢٠ خطة تنمية االقاليم ٢٠١٩

العدد : ١٧٩١
التاريخ : ١ / ١٢ / ٢٠٢٠
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ــيا  ــب عملية توزيع الصحف اليومية واجملالت دورا اساس تلع
ــدوى ان  ــة واالما ج ــد نقطة ممكن ــوع البع ــال املطب ــي ايص ف
ــدة وتطبعها اذا لم تصل الى  ــل على اخلبر وتصمم اجلري حتص
ــتهدف او القارئ في الوقت احملدد .. الصحيفة او  املتلقي املس
ــا بحكم التجربة اذا  ــلعة بائرة كما تعلمن اجلريدة تصبح س
ــكان االحتفاظ ب(الطماطة) اليام في  فات زمنها .. انك باالم
اجواء مالئمة ولكن هيهات ان حتتفظ باجلريدة الربع وعشرين 
ــيما في هذه الظروف بالذات حيث ثورة االنترنت  ــاعة الس س
ــائل  ــورات ووضعت وس ــت الديناص ــي كنس ــاالت الت واالتص
ــموعة اما خيارين ال ثالث لهما  االعالم املرئية واملقروءة واملس
ــائل التواصل  ــا ان تبقى تقليدية ومتحجرة او تنافس وس :ام
االجتماعي او السوشيال ميديا (الفيس بوك – الواتسساب- 
تويتر- االنستغرام وتطبيقات اتية في الطريق) وهو ما يفرض 
عليك كمشتغل او متصد في صحيفة ورقية بالذات ان تطور 
ــر واحلوار والتحقيق  ــاليبك وادواتك من خالل التفرد باخلب اس
ــائل االعالم االخرى ال  ــي لتكون متميزا عن باقي وس الصحف
سيما وان املتلقي اليوم يبحث عن اجلديد اما االخبار (البايتة) 

فهو اطرش بالنسبة لها ..
ــرعة ايصاله  ــا دام موضوعنا يتناول التوزيع للمطبوع وس وم
ــت تكرار  ــنوات مض ــى مدى س ــخصيا وعل ــد واصلت ش فق
ــب امانة بغداد كلما  ــي صارت (يخني) وانا اطال معزوفني الت
ــات  ــاك بقياس ــني جديد بضرورة نصب اكش ــج ابوابها ام ول
ــة الصحف واجملالت ، توزع  ــكال جميلة لباع ومواصفات واش
ــاحاتها العامةوليت  ــق بغداد  العاصمة وس في اغلب مناط
ــف ان تلك  ــات االخرى ولكن ما يؤس ــمل كل احملافظ االمر ش
ــن يتعامل معها  ــاح ان هناك م ــت ادراج الري ــات ذهب املطالب
ــارع لطرح  ــي كل مرة اس ــرى من فلني .. ف ــاذن من طني واخ ب
ــي وانا انطلق من ان  ــك االمنية التي ظلت تراودني مثل ظل تل
وجود هذه االكشاك ظاهرة حضارية تعكس حيوية الشعب 
ــد ان حتول املئات  ــاس واهتماماتهم بع ــرام الن ــه واحت وثقافت
ــم الى (مدمني قراءة ) للصحف اليومية ناهيك عن كون  منه
هذه االكشاك تؤمن لقمة خبز ملئات من الشباب وتغنيهم عن 
تقلبات الطقس في الصيف والشتاء وملناسبة تسنم السيد 
(عالء كاظم معن) منصبه امينا جديدا لبغداد وبعد ان ترشح 
ــائل االعالم فانني  ــره وس لي بانه رجل ميداني ويتابع ما تنش
ــى ان تصيد هذه املرة واقترح  ــز الفرصة العيد الكرّة عس انته
ــرع فورا  عليه ان يأخذ هذا املوضوع على محمل اجلد  وان يش
ــحاب وال ابراج  وامنا  بالتنفيذ الننا ال نريد ان نبني ناطحات س
ــى ان تترجم  ــجاع وعس ــاك حتتاج فقط الرادة وقرار ش اكش
ــهد (  ــا الوردية هذه  الى حقائق لنغادر والى االبد مش احالمن
ــة اجلاللة) الصحافة يا  ــطيات ) والذي ال يليق ب(صاحب البس

سيادة امني بغداد اجلديد.

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
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جريدة 
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سياسية 
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مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

بغداد / البينة اجلديدة

ــة  الثقاف وزارة  ــت  أعلن
والسياحة واالثار وجود مبادرة 
ــي في بغداد  لتأهيل دار الوال
ــة املقبلة مببلغ  ــالل املرحل خ

يصل الى مليون دوالر.
وقال مدير عام دائرة الصيانة 
واحلفاظ على االثار في الوزارة 
اياد حسن عبد احلمزة، إنه «مت 
ــيقار نصير  االتفاق مع املوس
ــلم موقع دار  ــمة على تس ش
ــغ  ــص املبال ــي، وتخصي الوال
ــل هذا  ــادة تأهي ــة الع الالزم

املعلم التراثي املهم».
ــرف  دائرته «ستش أن  وأضاف 
التأهيل  ــروع اعادة  على مش
ــح اجلهة  ــاعد في من وستس
ــة هذا املعلم،  املعنية بصيان
املرتسمات وجداول الكميات، 

ــى  عل ــاظ  احلف ــن  ع ــال  فض
خصوصية املكان».

ــر  اكث ــل  قب ــدار  ال ــيدت  وش
ــى الطراز  ــنة عل ــن ٢٠٠ س م
ــي ذلك  ــائد ف ــدادي الس البغ
ــرقي  العهد على اجلانب الش

ــة  ــي املنطق ــة ف ــر دجل ل نه
ــة وزارة الدفاع  ــة لبناي احملاذي
ــي منطقة امليدان  املعروفة ف
ــد هذه  ــم، وتع ــاب املعظ والب
ــمالي من  املنطقة اجلزء الش
ــة، ويطلق اكثر  ــداد القدمي بغ

البغداديني القدامى على هذه 
ــي، علما انها  الدار بيت الوال
ــلة  تعد جزءا من بناية القش
املعروفة حاليا، اذ تعاقب على 
ــكن هذه الدار العديد من  س

الوالة العثمانيني املعروفني.

بغداد / البينة الجديدة
قالت الناجية اإليزيدية نادية مراد 
احلائزة على جائزة  نوبل للسالم، 
ــا  كورون ــروس  في ــة  جائح إن 
ــار  االجت ــن  م زادت  ــتجد  املس
ــم  ــف القائ ــاء، والعن بالنس
ــوع االجتماعي، ما  الن على 
ترك صحة املرأة وسالمتها 
ــت  احملك».وأضاف ــى  «عل
ــة  العراقي ــطة  الناش
العمر  ــن  م البالغة 
ــي  الت ــا،  عام  ٢٧
ــو  مقاتل ــا  أجبره

ــراق على  ــي الع ــي ف ــش اإلرهاب ــم داع تنظي
العبودية اجلنسية، أن حظر التجول واإلغالق 
ــات  ــا احلكوم ــي فرضته ــفر الت ــود الس وقي
ــروس «كان لها عواقب  ــار الفي ــاء انتش إلبط
ــاء في جميع أنحاء  غير مقصودة على النس
العالم».ونقلت «أسوشيتد برس» عن سفيرة 
األمم املتحدة «بدالً من احلد من االجتار بالبشر، 
ــوع االجتماعي، زاد  ــف القائم على الن والعن
ــية ضد  ــتغالل والوحش الوباء من خطر االس
ــاء كثيرات  ــهدت نس أولئك األكثر ضعفاً. ش
في عدة بلدان عنف منزلي منذ ظهور الوباء»، 
ــراد أن التوترات احمللية  وفقا ملراد.وترى نادية م
ــتدت في أماكن املعيشة الضيقة، وزادت  اش

ــن االجتار  ــازل قائلة «م ــي املن ــر البقاء ف أوام
ــر في أماكن بعيدة حتت األرض، بعيدا  بالبش
ــاذ القانون».وأضافت  ــلطات إنف عن أنظار س
ــة للوقاية  ــة اخملصص ــوارد القليل ــة «امل قائل
ــدة.  ــتنفد بش ــادة التأهيل تُس ــاذ وإع واإلنق
نتيجة لذلك، أصبحت صحة املرأة وسالمتها 
ــى كثير  ــب اآلن عل ــن الصع ــك. م ــى احمل عل
ــي  ــول على الدعم النفس ــاء احلص من النس
ــراد، وهي  ــة الصحية».كانت نادية م والرعاي
ــة األيزيدية في العراق، من بني آالف  من األقلي
النساء والفتيات اللواتي مت أسرهن وإجبارهن 
ــل عصابات  ــية من قب على العبودية اجلنس

تنظيم داعش االرهابي عام ٢٠١٤.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــج في بغداد ، صدر   ــن دار دجلة األكادميية وتوزيع مكتبة املره ع
ــية ، كتاب  ــات اجتماعية سياس ــلة دراس ــراً ضمن سلس مؤخ
ــزاع . كتب  ــة) للدكتور طه ج ــني الناعم ــب التن ــني مخال (الص
ــني شعبان . وتسلط  مقدمة الكتاب املفكر الدكتور عبد احلس
ــعبية وعالقاتها الدولية  فصول الكتاب الضوء على الصني الش
ــاراتها بعد ظهور جائحة كورونا ،  ــنطن ومس والسيما مع واش
ــفتها وأديانها مثل التاوية  كما تتناول احلضارة الصينية وفلس
ــل التعامل مع  ــكالت الداخلية مث ــية ، واملش والكونفوشيوس
ــا هونغ كونغ  ــلمة ، وقضاي ــة وأقلية اإليغور املس ــت البوذي التب
ــوزا ) . ودور  ــرق ) وتايوان ( جزيرة فورم ــاكاو ( الس فيغاس الش وم

الصني كقوة صاعدة في عالم القرن احلادي والعشرين.

بغداد / البينة اجلديدة
م رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تهنئة إلى الفنان  قدّ
ــي مهرجان  ــبة تكرميه ف ــى العبد اهللا، مبناس ــي مصطف العراق
ــي دبي.جاء ذلك خالل اتصال  ــة «DIAFA» بدورته الرابعة ف ضياف
ــد اهللا، وأكد  ــي ، بالفنان مصطفى العب ــراه الكاظم ــي أج هاتف
خالله دعم حكومته للفن العراقي والفنانني، في سبيل حتقيق 
 «DIAFA» ــان ضيافة ــار الفني.وكرّم مهرج قفزة نوعية في املس
ــى العبد اهللا،  ــي، الفنان العراقي مصطف ــه الرابعة في دب بدورت
نح للشخصيات املبدعة واملميزة، وذلك بحضور نخبة  بجائزة متُ
من النجوم العامليني والعرب.وشمل التكرمي الذي قدمه املهرجان 
كذلك، عدداً من الفنانني هم: أحالم، محمد رمضان، ديانا حداد، 

يارا، جيمس من فرنسا، رضوان من املغرب، وغيرهم.
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بغداد / البينة الجديدة
ــون  الفن ــرة   دائ ــت  دع  
ــور  حلض ــيقية  املوس
ــتقام  التي س ــا  احتفاليته
صباح اليوم اخلميس الثالث 
ــعار  من كانون االول حتت ش
(دعوها تقول .. دعوها تبدع) 
ــى قاعة الرباط وفي متام  وعل

الساعة (١١) صباحاً.
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