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ــد ان نؤكد على  ــدء ال ب ــي الب ف
ــات  بقطاع ــوض  النه ــرورة  ض
ــاد ودعم املنتجني حيث  االقتص
ــي  ــل ف ــاب املعام ــد اصح يؤك
ــاريعهم  ــر صحفي ان مش مؤمت
ــغل املئات من االيدي  كانت تشّ
العاملة وجتهز املولدات االهلية 
ــاب  اصح ــول  الكهربائية.ويق
ــفلت  االس ــل  معام ــاريع  مش
واغلبهم ممن حصل  ــد  املؤكس
ــازة التنمية الصناعية  على اج
ــادن  واملع ــة  الصناع وزارة  ــن  م
ــتثمار  االس ــون  قان ــب  مبوج
الصناعي رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ 
ــروعا  ــا (٦٥) مش ــغ عدده والبال
كل العصب االساس  والتي تشّ

للصناعة النفطية في القطاع 
ــوم  وتق ــراق  الع ــي  ف ــاص  اخل
ــن  ــرات االالف م ــغيل عش بتش
ــني  االيدي العاملة من مهندس
وفنيني واداريني وعمال وسائقني 
ــة  ــد املهم ــد الرواف ــر اح وتعتب
ــي الوطني وكان  ــي الناجت احملل ف
ــتمرار  ــدور االهم في اس ــا ال له
ــن بالكهرباء من  ــز املواط جتهي
ــود الكثر من  ــز الوق خالل جتهي
٨٠٪ واملؤسف ان هؤالء فوجئوا 
ــط  ــن وزارة النف ــادر م ــرار ص بق
ــود اجملهز  ــعر زيت الوق ــع س برف
ــن (١٥٠) الف  ــاريع م لهذه املش
دينار للمتر املكعب الواحد الى 
ــار للمتر املكعب  (٢٥٠) الف دين
ــاريع عاجزة  مما يجعل هذه املش
ــق  لتحقي ــل  العم ــن  ع ــا  كلي
ــى ١٠٠٪ ومن  ــل ال ــائر تص خس

ــم هؤالء  ــد بأس هنا فاننا نناش
ــذا القرار  ــط بالغاء ه وزارة النف

ــف  واجملح ــئ  واخلاط ــئ  املفاج
النفطية في  ــة  ــق الصناع بح

ــد من حديد  ــراق والضرب بي الع
ــات التي تقوم  ــى رؤوس اجله عل

بعملية التهريب واالضرار باملال 
ــي الوقت  ــد ف العام كما نناش
ذاته وزارة النفط بتأمني النفط 
االسود ملعامل الطابوق باسعار 
متهاودة الجل دعمها في االنتاج 
كون هذه املعامل يشتغل فيها 
االالف من االيدي العاملة احمللية 
فإننا  السياسي  ــهد  املش وفي 
ــيعية  الش ــادات  القي ــب  نطال
ــب  ــة بتغلي والكردي ــنية  والس
ــا  العلي ــة  الوطني ــة  املصلح
ــية  ــعب االساس ــا الش وقضاي
ــاومات  وابعاد املوازنة عن  املس
ــة موازنة ال  ــا ال نريد صراح النن
ــم وال نريد  ــي لنا مدن الضي تبن
ــع  ــا رف ــب عليه ــة ال يترت موازن
ــي والرفاهية  ــتوى املعيش املس
ــد موازنة  ــعب وال نري لهذا الش
ــرقات  للس ــرعة  مش ــا  ابوابه

ــار  ــار باختص ــح النه ــي وض ف
ــار واملنا كبير  نريد موازنة اعم
ــد  ــا ال بد ان نناش باخليرين.وهن
ــواب ونقول  ــادة الن ــض الس بع
لهم مبلء الفم كفى تصريحات 
ــا باملن  ــنا وتعدن ــدع رؤوس تص
ــس لها  ــا لي ــلوى ولكنه والس
ــى ارض الواقع ومن  حظوظ عل
ــعبه  ــاف مع ش ــد االصطف يري
ــة فليثبت  ــع عنه بصالب ويداف
ــان..  ــة البرمل ــت قب ــا ذلك حت لن
ــن كثرة ما  ــه متأتٍ م ــا نقول وم
ــوع او ذاك  ــن هذا املوض يقال ع
ــة تؤكد  ــة النهائي لكن احملصل
ــواب يطبقون  ــا بان بعض الن لن
املثل القائل (كالم الليل ميحوه 
ــم  يتس ــن  م ــاك  وهن ــار)  النه
مبواقفه املتذبذبة بل والضبابية 

مع االسف الشديد.
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ــية  سياس ــادر  مص ــفت    كش
ــادة تعصف  ــة ان خالفات ح مطلع
ــية العريقة  ــد الكتل السياس باح
ــذه  ــة وان ه ــاحة العراقي ــي الس ف
االنشقاقات بلغت حد التخوين بني 
ــيما املقربة  ــوه احلركة الس ابرز وج
ــة وتفيد املصادر ان  من رئيس الكتل
ــدور حول مركز  اخلالفات العميقة ت
ــدات االموال  ــات وعائ ــوذ وامللف النف

ــية ، على  ــة السياس ــذه الكتل له
ــس مجلس  ــال رئي ــر ق ــد اخ صعي
املشهداني  االسبق محمود  النواب 
ــن جاء بعد  ــي تصريح متلفز ان م ف
ــبق نوري املالكي  رئيس الوزراء االس
لم يستطع ان ميأل الفراغ الذي تركه 
ــاذ القرار  ــث قدرته على اتخ من حي
وسرعة احلسم واضاف املشهداني 
ــس وزراء قادم  ــى رئي ــا بحاجة ال انن
يتصرف بنفس عقلية رئيس الوزراء 
ــد انتخابات  ــى بع ــدورة االول ــي ال ف
ــة التي  ــس الروحي ــام ٢٠٠٦ وبنف ع

ــلحني من الشوارع  ازيح فيها املس
ــد االتفاقية االمنية ومت تبييض  وعق
ــد  البل ــدة  وح ــة  وحماي ــجون  الس
ــي تتعلق  ــة الت ــرارات الواضح والق
ــى ٢٠٠ قانون  ــة ال ــوك اضاف بكرك
ــار  تكويني لبناء دولة حقيقية واش
املشهداني ان بعض اجلهات الدولية 
تفكر في اعادة املالكي للواجهة مرة 
ــة النه ميتلك قدرات محددة هي  ثاني
ــي التطورات  ــا متوفرة فيه . وف تراه
ايضا قال النائب عن حتالف سائرون 
ــوزراء  ــس ال ــري ان رئي ــب العمي غاي

املقبل سيكون اختصاصه القضاء 
على الفاسدين والسراق واملرتشني. 
ــة) لكن  ــائق بط ــوف يكون (س و س
هذه املرة باختصاص آخر.وان سائق 
ــه  ــابق كان اختصاص ــة الس البط
ــني واالرهابيني  ــى احملتل ــاء عل القض
ــا  واجملرمني.ام ــة  والقتل ــدة  والقاع
سائق البطة القادم لرئاسة الوزراء 
ــوف يكون اختصاصه القضاء  فس
على الفاسدين والسراق واملرتشني. 
ــب عن حتالف  ــه اكد النائ من جانب
ــرمي البلداوي، امس  الفتح محمد ك

ــع اصول الدولة  ــد، أن قضية بي االح
من اخطر امللفات، مبينا أن حكومة 
ــتولي على هذه  الكاظمي باتت تس
ــال البلداوي،  ــارات واالموال. وق العق
ــة ، ان  ــوكاالت محلي ــث ل ــي حدي ف
ــع اصول  ــوع بي ــن موض ــر م االخط
ــدأت في  ــو ان احلكومة ب ــة ه الدول
ــات رابحة داخلة  بيع امالك ومحط
ــي  محطت ــرار  غ ــى  عل ــة،  باخلدم
ــركة (كار) واحدة  البصرة.وبني، ان ش
ــا الكثير  ــركات التي عليه من الش
ــي مجال  ــرات وامللفات ف من املؤش

الكهرباء، سيما بعد فشلها بتلبية 
شروط تعاقدها مع محافظة صالح 
ــكا واط من  ــن بتجهيز ٢٠٠ مي الدي
الكهرباء بالساعة، منذ عام ٢٠١٣.

ــركة  ــداوي، إلى ان الش ــار البل واش
ــتالم اكثر من  ــت باس ــة قام املعني
ــار من محافظة صالح  ٣٨ مليار دين
ــز احملافظة  ــم جته ــا ل ــن لكنه الدي
ــي انها  ــي اآلن تدع ــواط واحد وه ب
ــون دوالر اضافة  ــة ملي تطلب الدول
الى الكثير من امللفات االخرى. وفي 
ــأن األمني بحث وزير الداخلية  الش

العراقي عثمان الغامني مع السفير 
ــوري لدى بغداد صطام جدعان  الس
الدندح، العالقات بني البلدين وسبل 
ــب  األمني.وحس ــاون  التع ــر  تطوي
ــة العراقية، فإن  ــن الداخلي ــان ع بي
ــن املواضيع  ــث جملة م ــاء بح اللق
ــترك التي تخدم  ذات االهتمام املش
ــقيقني.كما  ــة البلدين الش مصلح
ــات  ــز العالق ــان تعزي ــش اجلانب ناق
الثنائية بني بغداد ودمشق واجلوانب 
ــي، خاصة  ــأن األمن ــة بالش املتعلق

تبادل املعلومات واخلبرات.
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ــم ٨٠٪من ملف العقود واألجراء  أعلنت اللجنة املالية في مجلس النواب، امس األحد، حس
ــمت  ــي موازنة ٢٠٢١.وقال عضو اللجنة، أحمد مظهر اجلبوري ، إن اللجنة حس البرملانية ف
ــة ٢٠٢١.وأضاف اجلبوري،  ــراء اليوميني في موازن ــن ملف العقود واألج ــى اآلن ٨٠ باملئة م حت
ــيكون للعقود واألجراء النصيب في املوازنة وستتضمن آلية واملبالغ املالية املصروفة  أنه س
لهم.وعلى صعيد اخر أكدت هيئة رئاسة البرملان، امس االحد، أنها تريد انتخابات متكاملة 
ونزيهة وعادلة تلبي الطموح وحتـقق إرادة الناخب في االختيار، فيما اكدت سعيها لتثبيت 
ــير احلـداد،  ــي لرئيس البرملان بش ــال النائب الثان ــود على مالك املفوضية.وق ــي العق موظف
ــتقلة لالنتخابات في  ــة العليا املس ــي العقود باملفوضي ــاءه مجموعة من موظف خالل لق
ــت حـقوق موظفي العقود  ــعى لتقدمي الدعم وتثبي ــه ببغداد ، ان مجلس النواب يس مكتب
ــة مجلس النواب لديه توجه بتثبيت العقود على  ــار احلداد، إلى أن رئاس لدى املفوضية.واش
مالك املفوضية وضمان حقوقهم أسوة بباقي زمالئهم، الفتا إلى ان املفوضية هيئة مهنية 

مستقلة ومحايدة ولديها طاقات وكوادر كفوءة، مبا فيهم موظفي العقود.
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كتب اِّـحرر السياسي

ــن اصحاب  ــالة م ــة اجلديدة» رس ــت «البين تلق
ــياحية اجملازة من هيئة  ــركات الس عدد من الش
ــود (١٠٠٠)  ــن وج ــا م ــكون فيه ــياحة يش الس
ــوما  ــياحية غير مجازة وال تدفع رس ــركة س ش
ــركات التخضع  ــذه الش ــى ان ه ــة واألده للدول

ــياحة بينما تقوم  ــة الس ــبة من هيئ للمحاس
ــض األوقات  ــتان في بع ــم كردس ــة اقلي حكوم
ــركات غير اجملازة ومنعهم  ــبة هذه الش مبحاس
ــب الغريب ان هذه  ــول األقليم .. والعجي من دخ
ــركات غير اجملازة يتم غلقها من قبل هيئة  الش

السياحة واألمن السياحي لكنها تعود للعمل 
بعد ساعات معدودة من الغلق .. دعوة مخلصة 
ــاالت خدمة  ــذه احل ــر مبعاجلة ه ــن يعنيه األم مل
للسياحة العراقية وحفظا لسالمة املسافرين 

من املواطنني العراقيني داخل العراق او خارجه.

ــرة االعالمية جمللس النواب اضافة نصا جديدا  اعلنت الدائ
ــرة االعالمية جمللس  ــروع موازنة ٢٠٢١.وذكرت الدائ في مش
النواب ، ان اللجنة املالية اضافت نصاً في مسودة مشروع 
قانون املوازنة العامة االحتادية لعام ٢٠٢١.واضافت، ان النص 
ــيس صندوق خاص بالبترو دوالر للمحافظات  يتضمن تأس

املنتجة للنفط والغاز لتنفيذ املشاريع وتقدمي اخلدمات.

ــد،  االح ــس  ام ــوزراء،  ال ــس  مجل ــرر  ق
ــن  ــون دوالر م ــغ ١٠٠ ملي ــص مبل تخصي
محفظة البنك الدولي، لشراء اللقاحات 
املتعلقة بفيروس كورونا املستجد. وقال 
ــة العامة جمللس  ــم األمان ــدث باس املتح
ــد ، إن مجلس الوزراء،  الوزراء، حيدر مجي
ــغ مئة مليون دوالر من  قرر تخصيص مبل
محفظة البنك الدولي، لشراء اللقاحات 

املتعلقة بفايروس كورونا، بحسب حتديد 
ــة، على أن  ــن وزارة الصح ــوع اللقاح م ن
ــاد هيكلة القرض (احملفظة) من وزارتي  تع
بينهما  ــيق  بالتنس والتخطيط)  (املالية 
ــد، ان القرار،  والبنك الدولي.وأضاف مجي
ــر الصحة  ــا عرضه وزي ــاءً على م ــاء بن ج
ــة مجلس  ــالل جلس ــارئ، خ ــكل ط بش
ــدة  املنعق ــة،  الرايع ــة  االعتيادي ــوزراء  ال

بتأريخ ٢٦ /١/ ٢٠٢١.
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دعا رئيس حتالف عراقيون، 
ــم،  ــار احلكي ــيد عم الس
ــيق  امس االحد، إلى تنس
الرسمية  بالقنوات  أعلى 
ــني  ب ــمية  الرس ــر  وغي
ــيؤول،  بغداد وطوكيو وس
ــفيري  ــا بحث ما س فيم
ــات  العالق ــني  األخيرت

ــورات  والتط ــة  الثنائي
السياسية اقليميا ودوليا.

ــي  ــب االعالم ــر املكت وذك
ــف عراقيون  ــس حتال لرئي
ــتقبل  اس ــم،  احلكي ان   ،
ــس  ام ــاح  صب ــه  مبكتب
ــان  ــفيري الياب ــد، س االح
وكوريا اجلنوبية في بغداد 
وجانغ  كوتارو،  ــوزوكي  س

كيونغ ووك.

التتمة ص«٣»

ــس النواب،  ــب االول لرئيس مجل ــد النائ أك
ــن الكعبي، امس األحد، وجود خيارين  حس
لتمرير قانون احملكمة االحتادية.وقال الكعبي 
ــون احملكمة  ــن لتمرير قان ــاك خياري ، إن هن
ــريع القانون  االحتادية، االول الذهاب الى تش

ــن ان يحصل كون  ــو خيار صعب وال ميك وه
ــية في مجلس  ــل واملكونات السياس الكت
النواب ستضع ملساتها وحملاتها.وأضاف اما 
ــي الغيت من  ــو املادة الثالثة الت الثاني فه
ــتوريتها ،  قبل احملكمة االحتادية  لعدم دس

باعتبار ان التعديل هو الطريق االسهل.
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بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /
اكدت جلنة التربية النيابية، امس األحد، ضرورة 
تخصيص درجات وظيفية للمحاضرين ضمن 
موازنة ٢٠٢١، فيما دعت إلى تسهيل إجراءات 
ــة ، إنه في  ــى عقود.وقالت اللجن ــم إل حتويله
ــت الذي مير به البلد في ازمات كبيرة على  الوق
ــية واالقتصادية  ــد السياس ــف الصع مختل
ــي  ــة، وتعمقت هذه األزمات بعد تفش واألمني
ــكل واضح على  ــة كورونا والذي أثر بش جائح
ــى توفير  ــة وعل ــورة عام ــد بص ــاد البل اقتص
ــوزارة التربية بصورة  ــة ل ــات املالي التخصيص
ــبب قلة  ــاكل التي حصلت بس خاصة واملش
ــدم احملاضر اجملاني يد العون  التخصيصات، يق
ــتمرارية جناح العملية التربوية، من خالل  الس
ــالكات التربوية  ــاغر احلاصل في امل ــد الش س
نتيجة لسببني.وأضاف البيان أن السبب االول 
ــات الوظيفية لوزارة  هو قلة تخصيص الدرج

التربية للسنوات السابقة.

التتمة ص«٣»
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بغداد /
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 البينة الجديدة /  خاص 
ــس  لرئي ــي  املال ــار  ــد املستش أك
ــر محمد صالح ان  الوزراء د. مظه
ــركات الدفع االلكتروني  ”تعدد ش
ــات جديدة في  ــتحداث بطاق واس
منافسة  العراقية يحقق  السوق 
تقود الى النهوض بواقع اخلدمات 
ــيما  ــي تقدم الى املواطن، الس الت
ــع  الدف ــة  بطاق ــل  حتم ــا  عندم
ــي او الرقمي التي حتمل  االلكترون
ــم على  ــية، كاخلص ــا تنافس مزاي
ــج  املنت ــن  م ــات  واخلدم ــلع  الس
ــي  ــتعمالها ف ــد اس ــي عن الوطن
ــح   ــني صال ــوية املدفوعات.وب تس
ــتكون اداة الشاعة  انها بذلك س
ــاد  االقتص ــل  داخ ــية  التنافس
ــذا فان بطاقة الدفع  الوطني، وبه
االلكتروني واستعمالها سيكون 
ــديد فواتير  ــي تس ــا جدا ف عملي
ــاءة  ــع كف ــة ورف ــات العام اخلدم
ــت  ــا كان ــرادات، طامل ــل االي حتصي
هناك حوافز مشجعة عند الدفع 
ــني  ــى ح ال ــة،  الرقمي ــة  بالبطاق
ــة متاماً“. ــة الرقمي ــل البيئ تكام
ــركة الشبكة  الى ذلك اعلنت ش

الدفع  للبطاقات خلدمات  الدولية 
ــن تطبيق  ــدودة ع ــي احمل االلكترون
ــل  ــر (اب ــي متج ــر ف neo““  املتوف
ــي)، الذي من  ــتور) او (كوكل بل س
ــاب  ــاء حس ــا ميكن انش خاللهم
دون  ــن  م ــة،  الكتروني ــة  مبحفظ
او  ــركة  مقرالش ــارة  لزي ــة  احلاج
االنتظار لساعات طويلة، واصدار 
بطاقة الفيزا الرقمية التي ميكنك 
ــتخدامها بجميع مشترياتك  اس
عبر االنترنت، او زيارة احد الوكالء 
ــراء بطاقة الهدية  املعتمدين لش
ــد  ــفر. وأك ــة الس ــب بطاق او طل
ــركة زيد فوزي،  املدير املفوض للش
ــأن النقود  ــص ب ــا تتلخ بأن“رؤيتن
ــم  ــة ويت ــح رقمي ــب ان تصب يج
ــع  بالدف ــني  املواطن كل  ــل  تعام
االلكتروني، خاصة في ظل ظروف 
ــا، حيث  ــا وبعده ــة كورون جائح
ــات الفيزا  ــدمي بطاق ــتمر بتق نس
ــهولة  وس ــودة  وج ــاً  امان ــر  االكث
بالنسبة للمواطن العراقي، والتي 
ــد جميع احتياجاته مبختلف  تس
ــث  حي ــن  م ــتخدام  االس ــرق  ط
ــا”. مبنتجاتن ــة  املتنوع ــزات  املمي

ــيرا الى أن عملية التسجيل  مش
في التطبيق هي حسب تعليمات 
البنك املركزي ومن خالل التطبيق 
ــة جميع  ــك متابع ــي، ميكن الذك
ــهولة وامان  ــك املالية بس حركات
ــر  ــق يوف ــى ان ”التطبي ــت ال .ولف
محفظة الكترونية بسقف مالي 
ــنوياً  ــف دوالر س ــى ٥٠ ال ــل ال يص

وميكن للمواطن شحنها بسهولة 
ــرين  ــن خالل زيارة الوكالء املنتش م
ــاء بطاقتك  وانش ــراق،  الع بعموم 
ــق  ــن التطبي ــرة م ــة مباش الرقمي
ــراء من املواقع  واستخدامها بالش
ــع  ــم الدف ــي تدع ــة الت االلكتروني
ــع التواصل  ــزا والترويج مبواق بالفي
ــحن  ــي ومبيزة اعادة الش االجتماع

عند احلاجة مبجرد وجود مبلغ مالي 
في محفظتك االلكترونية“ .ويتميز 
منتج بطاقة الهدية البالستيكية 
ــف  ــوكالء ومبختل ــدى ال ــره ل بتوف
ــراءها مغلقة من  الفئات، مبجرد ش
الوكيل ميكنك تفعيلها بثواني في 
ــرة باستخدامها  التطبيق واملباش
ــراف االلي  ــزة الص ــن، اجه باالونالي

ــالث  بث  POS ــع  البي ــاط  ونق  ATM
 Chip- Swipe-Contactless)) ــرق ط
ــر قابلة  ــا، وانها غي ــا وعاملي محلي
التعبئة.اما بطاقة السفر»  العادة 
ــن الي مواطن  ــتيكية « ميك البالس
ــارة أي وكيل  ــالل زي ــا من خ طلبه
ــرة زمنية  ــتالمها بفت معتمد واس
مثالية ال تتجاوز يومني كحد أقصى 
وبسقف مالي للبطاقة يصل الى 
ــحنها  ــادة ش ــن اع ١٠,٠٠٠$ وميك
ــتخدم  تس ــة،  احملفظ ــن  م ــورا  ف
ــع POS  بثالث  ــزة نقاط البي بأجه
 Chip- Swipe-Contactless)) ــرق ط
واجهزة الصراف االلي ATM محليا 
ــركة الشبكة  وعامليا.يذكر ان الش
ــات خلدمات الدفع  الدولية للبطاق
ــل في  ــرت بالعم ــي باش االلكترون
عام ٢٠١٩ وبرخصة القيام باعمال 
ــن  ــم (٧ ) م ــي رق ــع االلكترون الدف
ــتناداً  ــك املركزي العراقي واس البن
ــنة (  ــم ( ٥٦ ) لس ــى القانون رق ال
٢٠٠٤) وتعمل بكادر عراقي شبابي 
ــات االفضل  ــر بتقدمي اخلدم يفتخ
ــي  االلكترون ــع  الدف ــال  مج ــي  ف

للمواطنني.

البينة الجديدة / فاضل جلوب علي 

ــركة العامة  ــطول الش أجنز أس
ــركات  والش ــري  الب ــل  للنق
ــه نقل (٥٫٢٠٠٫٠٠٠)  املؤتلفة مع
ــف  ــا ال ــني ومائت ــة مالي خمس
ــعة  طنا» وبواقع ( ٩٩٫٨٥٢ ) تس
ــعون ألف وثمامنائة وإثنان  وتس
وخمسون نقلة خالل عام ٢٠٢٠ 
ــواد الغذائية  ــف امل ، من مختل
ــة  البطاق ــردات  مف ــن  ضم
التموينية لصالح وزارة التجارة 
، األسمدة لصالح وزارة الزراعة 
ــدات الكهربائية املتابينة  ، املعّ
ــة ، والتي منها حموالت  احلمول
شاذة وصلت إلى أكثر من (٥٠٠) 
ــح وزارة الكهرباء ،  ــا» لصال طن
ــح  ــة لصال ــتقات النفطي املش
ــة  ــواد متنوع ــط ، وم وزارة النف
الصناعة  وزارة  ــح  ــرى لصال أخ
ــتقلة  املس العليا  ــة  واملفوضي
وزارات  من  ــا  وغيره لإلنتخابات 

ــن  ع ــالً  فض  ، ــة  الدول ــر  ودوائ
ــن املناقالت الداخلية  العديد م
ــك طفرة نوعية  ــة  بذل ، محقق
احلموالت  ــة  ــع كمي م ــة  مقارن
ــام  ــي الع ــا ف ــة وعدده املنقول
املنصرم التي بلغت (١٫٧٣٦٫٠٠٠) 
مليون وسبعمائة وست وثالثون 
 (  ٣٣٥٩١  ) ــع  بواق ــا»  طن ــف  أل
ــمائة  ثالث وثالثون الف وخمس
ــة . أعلن  ــعون نقل ــد وتس وواح
ــركة العامة  ذلك مدير عام الش
ــيد مرتضى  الس ــري  الب للنقل 
إن   : ــال  وق ــحماني  الش ــرمي  ك
ــركة  ــدم الذي أحرزته الش التق
جاء بدعم ومساندة وزير النقل 
ــني الشبلي  الكابنت ناصر حس
ــوزارة كافة ومن  ــكيالت ال لتش
ضمنها الشركة العامة للنقل 
ــي تعمل وفق خطط  البري ، الت
ــا اإلدارة العليا  ــة تضعه مركزي
ــر  مباش ــراف  بإش  ، ــركة  للش
ــاهمة  ومبس ــل  النق وزارة  ــن  م

ــركة . وأكد  ــوبي الش كل منس
 ٢٠٢٠ ــام  ع إن   : ــحماني  الش
ــزا» بالعطاء ، إذ  ــا» ممي كان عام
ــة كورونا  ــة جائح ــرت أزم أظه
ــركة  للش ــة  الكامل ــدرة   الق
العامة للنقل البري مبنسوبيها 
ــدارة  ــت ج بينّ إذ   ، ــائقيها  وس
األسطول البري وإمكانياته في 
ــل مع التحديات بكفاءة  التعام
ــروف احلظر  ــم ظ ــة ، فبرغ عالي

ــة  ــه خلي ــذي أقرت ــامل  ال الش
األزمة ووزارة الصحة ، لم يتوانى 
ــتقرار  ــركة في إس ــواق الش س
ــي  الغذائ ــداد  اإلم ــل  سالس
ــذاء جلميع املواطنني  وتوفير الغ
ــق  ــيابية تدف ــان إنس ــع ضم م
ــوق احمللية ،  ــع إلى الس البضائ
ــتي  فضالً عن دعمهم اللوجس
ــم املضاعفة في نقل  وجهوده
ــواد  وامل ــجني  األوكس ــي  قنان
ــي  ــفيات ف ــة للمستش الطبي
ــراق من  ــات الع ــوم محافظ عم
ــم  إحتياجاته ــة  تغطي ــل  أج
ــى  املرض ــة  ملعاجل ــا  منه
                                                                                                                                                .  (١٩ ــد  (بكوفي ــني  املصاب
ــركة العامة  ومما يذكر فإن الش
ــب دوراً بارزاً  ــري تلع ــل الب للنق
ــاد البلد  ــع عجلة إقتص في دف
ــا لها من  ــاجت احمللي مل ــد الن ورف
ــى القطاعات  ــر عل تأثير مباش
اإلقتصادية واإلجتماعية األخرى 

وحتقيق التنمية املستدامة .

بغداد / البينة الجديدة 
ــى  االعل ــاء  القض ــس  مجل
األمم  ــة  منظم ــع  م ــاون  وبالتع
ــز  املرك ــيق  وتنس ــدة  املتح
االعالمي جمللس القضاء االعلى 
مت إطالق حملة (اعرف حقوقك) 
ــة التي حتاكي ضمانات  االعالني

ــترات  البوس ــت  املتهم.وتضمن
ــاكاة  مح ــة  باحلمل ــة  اخلاص
ــات املتهم عبر املوقعني  لضمان
ــاء  ــس القض ــني جملل االلكتروني
ــدة  املتح األمم  ــة  وبعث ــى  األعل
ــي)  (اليونام ــراق  الع ــاعدة  ملس
ــملت  ــة اولى. حيث ش كمرحل

شروحات  االعالنية  البوسترات 
موجزة تتعلق بضمانات املتهم 
التي تضمنتها القوانني النافذة 
ــند  ــذا اجلانب من حيث الس به
ــف  ــض والتوقي ــي للقب القانون
ــباب  والتفتيش، اضافة الى أس
ــعار  واش ــه  ومكان ــف  التوقي

ــي املثول أمام  ــة، واحلق ف العائل
ــي غضون  ــق ف ــي التحقي قاض
٢٤ ساعة، فضال عن معلومات 
ــوق وبعض  ــول التهمة واحلق ح
ــي  ف ــوق  واحلق ــات  الضمان
ــة كحق االلتزام  مرحلة احملاكم
ــة االفادة، واحلق  بالصمت وحري

ــداب  ــام او انت ــل مح ــي توكي ف
ــه/ التمثيل القانوني،  محام عن
ــهيالت  والتس الكافي  والوقت 
ــاع، واحلق  الدف ــداد  الالزمة الع
ــة  ــراح بكفال ــالق الس ــي اط ف
ــب التهمة.يذكر  أوبدونها حس
ــة من احلملة  ــة الثاني أن املرحل

ــترات  ــتتضمن طباعة بوس س
متعلقة بذات الشأن وتوزيعها 
على كافة احملاكم ذات العالقة 
ــب اجلزائي  ــم اجلان وهي محاك
ــتئناف  في عموم محاكم االس
ــراق و اجلهات  ــة في الع االحتادي

األخرى ذات العالقة.

البينة الجديدة / علي شريف
ــي  ــفى اب ــر مستش ــد مدي عق
ــى  ال ــع  التاب ــام  الع ــب  اخلصي
ــة محافظة البصرة  دائرة صح
الدكتور ضياء عبد اهللا التميمي 
اجتماعاً موسعاً بحضور كافة 
ــعب  والش ــام  االقس ــاء  رؤس
ــفى  املستش ــي  ف ــدات  والوح
ــة  ــر الي ــبل تطوي ــة س ملناقش
ــفى. وقال  ــل في املستش العم
ــور  الدكت ــفى  املستش ــر  مدي
التميمي: لقد مت خالل االجتماع 
ــزام بالدوام  ــى االلت التأكيد عل
ــبني  املنتس ــزام  والت ــمي  الرس
ــب لطبيعة  بارتداء الزي املناس
ــة  ــزام ببطاق االلت ــع  ــه م عمل
التعريف وارتداء معدات الوقاية 
العالية  ــة  الدق ــي  ف واالهتمام 
ــات وايكال هذه  في عزل النفاي
التمريضية  ــالكات  للم املهمة 
املالكات  تواجد  ــى  والتأكيد عل

ــرات  لفت ــة  الكافي ــة  اخلدمي
العمل املسائية والليلية وفتح 
اخملزن اخلاص باملواد االحتياطية 
لفترات العمل املسائية والليلية 
ــة  ــال الصيان ــتمرار بأعم لالس
الطارئة وفق استمارة تعد لهذا 
الغرض وبأشراف املعاون اإلداري.

ــي:  التميم ــور  الدكت ــاف  وأض
ــد  ــى تواج ــد عل ــامت التأكي كم
ــارية  ــادة االستش ــب العي طبي

ــاردة مع  ــتقبال احلاالت الب الس
ــة الطوارئ  ــد طبيب صال تواج
ــب واحد  ــماح لطبي وعدم الس
ــتقبال  بإدارة كال املهمتني واس
ــاردة واحالتهم الى  احلاالت الب
ــارية وطوال  االستش ــادة  العي
ــي  الصباح ــمي  الرس ــدوام  ال
ــت قاطع تذاكر  ــرة وتثبي واخلاف
ــتمارات  االس ــل  لعم ــاص  خ
ــن مرض  ــري ع ــة بالتح اخلاص

ــة  واضاف ــا  كورون ــروس  في
ــاص ألخذ  ــاعد مختبر خ مس
ضرورة  ــارالى  واش ــحات.  املس
الرقي بأداء اخلدمة املقدمة في 
ــتخدام كل  كافة اجملاالت واس
ــهم  املتاحة سيس االمكانات 
بتذليل العقبات والوصول الى 
معايير اجلودة املطلوبة. مؤكدا 
ــرة املتراكمة  ــاءة واخلب ان الكف
ــي تقدمي  ــة ف ــة اخمللص والرغب
ــم ركائز  ــن اه ــل هي م االفض
ــل وكذلك التباحث  جناح العم
في ايجاد احللول املناسبة لكل 
ــانه تطوير األداء.وفي  ما من ش
ــاع أثنى الدكتور  ختام االجتم
املبذولة  التميمي على اجلهود 
ــور  احلض ــادة  الس ــل  قب ــن  م
ــم دوام النجاح في  متمنيا له
ــم  ــة له ــات املوكل اداء الواجب

خدمةً للصالح العام .

بغداد / البينة الجديدة 
ــة الصدر   ــة األولية في مدين ــة الصحي ــاع الرعاي واصل قط
حملة الرصد الوبائي الفعال لفحص طالب املدارس والكوادر 
ــيد مدير عام دائرة صحة  ــية حسب توجيهات الس التدريس
بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي واشراف 
ــيق مع  ــم الكناني وبالتنس مدير قطاع الصدر الدكتور باس
ــية واخملتبر وتعزيز الصحة واإلعالم ، و  وحدات الصحة املدرس
قال الدكتور باسم الكناني متت زيارة املدارس التابعة للرقعة 
ــك الزيارات  ــالل تل ــة ومت من خ ــز الصحي ــة للمراك اجلغرافي
ــحات للحاالت  ــراء فحص عيون الطالب وكذلك اخذ مس اج
املشتبهة  و قامت وحدات تعزيز الصحة املشاركة مع حملة 
ــتهدفة بضرورة اإللتزام  ــح الوبائي بتوعية الفئات املس املس
ــس الكمامات اثناء  ــة واالحترازية من لب ــراءات الوقائي باإلج
الدوام وجتنب االزدحام وحتقيق التباعد االجتماعي بني الطالب 
ــل اليدين جيدا باملاء والصابون باستمرار  وكذلك ضرورة غس
ــرين ثانية من اجل الوقاية من مرض فايروس كورونا  وملدة عش

املستجد حتى انحسار املرض والتخلص منه متاما.

بغداد / البينة اجلديدة
ــبلي ، امس  ــني بندر الش ــر النقل الكابنت ناصر حس أفتتح وزي
ــكك التخصصية  ــروع تأهيل وصيانة احواض الس االحد ، مش
ــكك  ــتقات النفطية في احملطة العاملية لس ــل املش (FZB) لنق
ــنوات  .وقال  احلديد العراقية بعد ان خرجت عن اخلدمة لعدة س
ــبلي : ان هذا املشروع احليوي اسهم في اعادة (١٠٠) حوض    الش
ــة ، هذا االجناز  ــات النفطية الى اخلدم ــص بنقل املنتج متخص
ــني والفنيني  ــراف مجموعة من املهندس مت بايدي عراقية و بإش
ــوزارة في ظل  ــد إجنازاً لل ــكك احلديد مما يع ــني في الس والعامل
الظروف الراهنة التي نعيشها  .مؤكداً سيادته بأن هذا املشروع 
ــكك املالية  ــيعزز ايرادات الس ــيكون له مردود مادي كبير س س
ــيوفر  ــاد البلد بصورة عامة حيث س ــود بالنفع على اقتص و يع
ــى ان الوزارة  ــبلي ال ــار الش ــة مليزانية الدولة .وأش ــغ طائل مبال
ــركات التخصصية إلستيراد (١٥٠) عربة  تعاقدت مع احدى الش
ــيكتمل  ــة ، وقد وصل منها بالفعل (٢٣) عربة ، فيما س حوضي
ــكك في نقل  العدد في االيام القليلة القادمة لتعزيز جهد الس
ــبلي  ــش االفتتاح تفقد الش ــة .  وعلى هام ــات النفطي املنتج
ــرطة السكك للوقوف على دورهم في ردع املتسببني  مديرية ش
ــكك احلديد .كما التقى الشبلي عددا من  باالذى ملمتلكات الس
ــكالتهم موعزا الى السيد  املواطنني الذين طرحوا عددا من مش
ــركة بحل تلك املشاكل بوصفها واحدة من اهم  مدير عام الش
ــكك احلديد  ــه بني مدير عام الس ــوزارة .من جانب ــؤوليات ال مس
ــاك خطة عمل بدعم  ــيني أن هن ــيد طالب احلس العراقية الس
واشراف السيد الوزير مباشرة والتي تهدف إلى االهتمام بشكل 
ــكك احلديد ويعود عليها بايرادات  متواصل مبا يعزز مكانة الس
ــل االحواض  ــروع اعادة تأهي ــة و ليس اخرها مش ــة مضاف مالي
ــة إلى العمل ضمن حملة  املتخصصة بنقل املنتجات النفطي
ــتخدامها  ــواض اجلاثمة وبإمكانات محدودة الس التاهيل لألح
ــتمر إلعادة جميع العربات  ــي نقل الوقود الثقيل والعمل مس ف

املتضررة خالل الفترة القادمة.

البصرة / البينة الجديدة
ــيد مدير عام  استقبل الس
ــاج  النت ــة  العام ــركة  الش
الطاقة الكهربائية املنطقة 
ــق  ــدس موف ــة املهن اجلنوبي
ــي  ف ــهالني،  الس ــف  يوس
مكتبه مبقر الشركة،السيد 
محافظ املثنى السيد احمد 
ــي جودة،بحث الطرفان  منف
ــة الكهربائية  واقع املنظوم
في اجلنوب،  وكيفية االرتقاء 
ــع االنتاج في محافظة  بواق
ــات  املعوق ــع  ورف ــى،  املثن
ــي حتول  ــاكل الت وحل املش
ــة اللقاء  ــي بداي دون ذلك.وف
ــكره  ــيد منفي ش قدم الس
ــالكات  ــهالني وامل ــى الس ال
ــة  ــم املبذول ــة جلهوده كاف

ــة  املنظوم ــتقرار  اس ــي  ف
ــوب  اجلن ــي  ف ــة  الكهربائي
ــي  ف ــوظ  امللح ــن  والتحس
ــي محافظة  زيادة االنتاج ف
ــول محطة  ــى، بعد دخ املثن
ــماوة  الس ــاء  كهرب ــد  تولي
العمل،حيث  ــى  ال ــة  املركب
بني السهالني اهمية قطاع 
احلاصل  ــن  والتحس اإلنتاج 
في املنظومة نتيجة تكاتف 
ــالكات  ــن قبل امل ــود م اجله
ــي  ف ــة  والفني ــية  الهندس
ــريعة  الس الصيانات  ــاز  اجن
ــدات  للوح ــل  والتأهي
االنتاجية،مما انعكس ايجابا 
في زيادة عدد ساعات جتهيز 
ــى  ال ــة  الكهربائي ــة  الطاق

املواطنني.
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البينة الجديدة/ كاظم العبيــدي

ــم حميد الوائلي في مقر  ــى محافظ ذي قار القاضي ناظ التق
ــوليورانو نائبةً املمثل اخلاص في  ــه ،إيرينا فوياشكوفا-س عمل
ــاعدة العراق (يونامي) وبحث  العراق في بعثة األمم املتحدة ملس
ــع الزراعي والبيئي  ــا التي تهم الواق ــا جملة من القضاي معه
ــة احمللية  ــى جهود احلكوم ــد مت اطالعها عل ــة وق ــي احملافظ ف
ــات وتنمية القطاعات  ــون وبناء املؤسس ــلطة القان لتعزيز س

االقتصادية.

بغداد / البينة الجديدة 
ــنان في  ــي لطب األس ــز التخصص ــع للمرك ــق طبي تاب ــرى فري  اج
ــع ورم  ــة عملية رف ــداد الرصاف ــة بغ ــرة صح ــع لدائ ــعب، التاب الش
ــر املركز الدكتور  ــنة ،  و قال مدي ــوي ملريضة تبلغ من العمر ١٥ س لث
ــون من الدكتورة  ــي وقال أن» الفريق الطبي املك ــعد خزعل اخلزعل س
االخصائية ميساء يوسف ويساعدها الدكتورة صابرين هوال فارس 
ــاء يوسف إن املريضة  متكن من أجراء العملية بنجاح ،  و بينت ميس
ــدة التقومي في مركزنا نتيجة  ــت الى وحدة امراض اللثة من وح احيل
تورم اللثة بسبب وضع جهاز التقومي، حيث قام بالكادر الطبي بإزالة 
ــض العالج الالزم  ــون، وإعطاء املري ــورم وجتميل اللثة ووضع اجلبس ال

واإلرشادات الطبية، وموعدا إلزالة اجلبسون.

بغداد / البينة الجديدة
  كشفت الشركة العامة للصناعات 
ــدى  إح ــة  وااللكتروني ــة  الكهربائي
ــادن  واملع ــة  الصناع وزارة  ــركات  ش
ــدة وحديثة  ــن جدي ــول مكائ عن وص
ــوط أنتاج معمل  لتعزيز وتطوير خط
مدير  الكهربائية.وافصح  السخانات 
ــركة املهندس سفيان فوزي  عام الش
اجلبوري : في تصريح للمكتب اإلعالمي 
ــة مكائن  ــن وصول ثالث ــوزارة ع في ال

ــة رصينة  ــئ عاملي ــة من مناش حديث
ــل الكهربائية  ــخانات باب ــل س ملعم
تختص بعمليات الدرفلة والتشكيل 
لألغطية العلوية والسفلية والغالف 
ــي وفق  ــخان الكهربائ ــي للس اخلارج
ــيرا إلى وصول  التصميم اجلديد ، مش
ــة  اخلاص ــة  الهيدروليكي ــة  املضخ
مباكنة املكبس العمالق الذي يختص 
بإنتاج أغطية خزان الضاغط  والعائد  
ــد إلنتاج ضاغط الهواء  الى معمل أك

ــبق  ــي ذات الوقت إلى أنه س ــا ف ، الفت
ــوم التركية  ــة الف ــول ماكن وأن مت وص
ــأ والتي تعمل على إنشاء املادة  املنش
ــالف اخلارجي  ــة بني اخلزان والغ العازل
ــخونة  ــى س ــاظ عل ــخان للحف للس
ــيد  ــرة ممكنة والترش ــول فت ــاء ألط امل
ــام  الى  ــر الع ــار املدي الكهربائي.وأش
ــركة متكنت من حتقيق نسبة  أن الش
ــن  ــب املكائ ــي نص ــة ف ــاز متقدم إجن
احلديثة ومكائن أخرى مت إعادة تأهيلها 

وتشغيلها مؤخرا وإن العمل مستمر 
ــأنه أن  ــركة بكل ما من ش ــد الش لرف
ــهم في تطوير املنتجات  وخاصة  يس
ــط الهواء  ــن ضواغ ــاج اجلديد م اإلنت
ــدء بإنتاجه  ــر) لغرض الب (الكمبريس
ــواق احمللية في  قريبا وطرحه في األس
ــل حاجة البلد لهذا املنتج ، مؤكدا  ظ
ــق خطتها  ــركة على تطبي عزم الش
ــتوى صناعتها  ــة الى رفع مس الهادف

وانتاجها الوطني.
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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  

Úfl5Ωa@pb‡Áb–n€a@5«@ÔiÎâÎ˛a@Öb§�aÎ@bé„äœ@…fl@pb”˝»€a@äÌÏ�m@ÚÓ‡Ác@Ü◊˚Ì@3bï
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ــاء مجالس  ــات النيابية، أن إلغ ــم واحملافظ ــة األقالي ــدت جلن أك
ــال نائب رئيس جلنة  ــتوري. وق احملافظات بحاجة إلى تعديل دس
ــي، إن اللجنة عقدت اجتماعاً  ــم النيابية محمود الكعب األقالي
تداولياً حول موضوع التعديل الثالث لقانون مجالس احملافظات، 
ــاً الى أن تلك اجملالس أُوقف عملها على وفق القانون رقم ٢٧  الفت
ــنة ٢٠١٩ باعتبارها جتاوزت املدد القانونية املنصوص عليها  لس
في قانون مجالس احملافظات، التي تكون فيها الدورة االنتخابية 
ــنوات تقوميية. وأضاف، أن إلغاء مجالس  جمللس احملافظة أربع س
ــتوري حيث إن املادة  احملافظات من عدمه بحاجة الى تعديل دس
ــتور، تنص على أن تنتخب اجملالس وينظم عملها  ١٢٢ من الدس
ــرى النور في  ــس احملافظات لن ي ــاء مجال ــاً أن إلغ ــون، مبين بقان
ــيق  الوقت احلاضر على االقل لكون مجلس النواب ماضيا بترش
ــون النتخاباتها باملرحلة  ــالل وضع قان ــل هذه اجملالس من خ عم
ــتكون مطابقة ملا في  ــرز معالم القانون س ــع أن أب القادمة.وتاب
ــبة ٩٠ ٪ من حيث الشكل  انتخابات مجلس النواب تقريبا بنس
(دوائر انتخابية)، فضالً عن ترشيق عدد أعضاء مجلس احملافظة، 
مبيناً أن هنالك توجهاً بإجراء االنتخابات احمللية مع االنتخابات 

النيابية لتوفير اجلهد واألموال.

أكد رئيس اجلمهورية، برهم صالح، امس 
االحد، أهمية تطوير العالقات مع فرنسا 
ــر التفاهمات املبرمة  واالحتاد األوروبي عب
ــف القطاعات. وذكر  وتعزيزها في مختل
ــتقبل في  ــي ، أن صالح، اس ــان رئاس بي
قصر السالم ببغداد، السفير الفرنسي 
ــو اوبير.وبحث الطرفان،  لدى العراق برون
ــبل تطوير  ــن وس ــني البلدي ــات ب العالق

ــاالت كافة، وأهمية  آفاق التعاون في اجمل
ــني العراق  ــترك ب ــتمرار التعاون املش اس
ــعبني  ــا يخدم مصلحة الش ــا مب وفرنس
ــث التطورات  ــني، إلى جانب بح الصديق
د  العالقة.وأكّ ذات  ــة  والدولي ــة  اإلقليمي
ــع  ــات م ــر العالق ــة تطوي ــح، أهمي صال
ــا واالحتاد األوروبي عبر التفاهمات  فرنس
املبرمة وتعزيزها في مختلف القطاعات، 
ومواصلة التنسيق حملاربة اإلرهاب وحتقيق 

ــرات املنطقة،  ــف توت ــتقرار وتخفي االس
ــادي والثقافي،  ــاون االقتص ــز التع وتعزي
ــيداً  وتبادل اخلبرات في هذا الصدد، مش
ــي دعم  ــا ف ــه فرنس ــذي تلعب ــدور ال بال
د السفير الفرنسي،  العراق.من جانبه، أكّ
التزام بالده بدعم أمن واستقرار وسيادة 
العراق وإبعاده عن التجاذبات اإلقليمية، 
ــترك  ــو تعزيز التعاون املش والتطلع نح

على الصعد كافة.

بغداد /

ــس األحد، على عدم  ــب منصور البعيجي، ام اكد النائ
ــي موازنة العام احلالي  التصويت على حصة االقليم ف
ــتحقاق الفعلي لالقليم،  ــي حال كانت اكبر من االس ف
ــتان لكافة ايرادتها  ــليم حكومة كردس مشروط بتس
ــى احلكومة االحتادية حالها  النفطية وغير النفطية ال
ــاك اي مجاملة  ــن تكون هن ــال احملافظات االخرى ول ح
ــال البعيجي ، ان جميع الوفود التي تاتي  بهذا االمر .وق
ــداد تاتي  ــتان الى بغ ــتأتي من قبل حكومة كردس وس
للتفاوض على كسب املزيد من املغامن باملوازنة لالقليم 
ــط واجلنوب وهذا االمر  ــاب محافظاتنا الوس على حس
ــف  ــة اقرار املوازنة لالس ــام مع بداي ــل في كل ع يحص
ــو محافظاتنا الن االقليم  ــديد واملتضرر الوحيد ه الش
ــه نهائيا. ــمح ب ــذا ماالنقبل اونس ــذ واليعطي وه ياخ

ــتلم  ــة حقيقية بان يس ــم رغب ــاف اذا كان لالقلي واض
ــلم  ــة كاملة من احلكومة االحتادية فعليه ان يس موازن
كافة ايرادتة النفطية وغير النفطية وان يذعن للقانون 
والدستور الذي حدد الثروات الطبيعية هي ملك لكافة 
ابناء الشعب العراقي توزع بالتساوي لتحقيق العدالة 
ــاعية  بني جميع احملافظات اذا كان االقليم جاد في مس
النه من غير املمكن ان مترر حصة االقليم باملوازنة بدون 
ان يسلم ايرادتة كاملة.وشدد، على انه من غير االنصاف 
ــتحقاقة  ــتان اكثر من اس ــم اعطاء اقليم كردس ان يت
ــليمه للحكومة االحتادية  ــي باملوازنة وعدم تس القانون
االيرادات من قبل حكومة اقليم كردستان التي تتعامل 
ــرى وليس جزء  ــة وكأنها دولة اخ ــع احلكومة االحتادي م

اليتجزأ من العراق.

بغداد /

ــروط منح قرض ٥٠ مليون للمواطنني. ــيد، امس األحد، عن ش اعلن مصرف الرش
وقال املكتب االعالمي للمصرف ، ان مبلغ القرض ألغراض البناء يبلغ (٥٠) مليون 
ــاحة البناء ال تقل عن (٧٠)  ــاحة (١٠٠) متر مربع ومس كحد اعلى مينح على مس
ــاحة البناء التقل  ــاحة التقل عن (٧٠) متر مربع ومس ــر و(٤٠) مليون دينار ملس مت
ــاحة األرض  ــون كحد أعلى مينح على مس ــع اما مبلغ (٣٠) ملي ــن (٦٠) متر مرب ع
التقل عن (٥٠) متر مربع ومساحة البناء (٤٠) متر مربع.وشدد املصرف على ضرورة 
ــاعة او على  ــات البلدية على قطعة ارض مش ــازة اصولية من مؤسس ــدمي أج تق

وجه االستقالل.

بغداد /

بغداد /
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أكد وزير العمل والشؤون االجتماعية 
ــد، ضرورة  ــادل الركابي، امس األح ع
ــي إلصالح البطاقة  وضع جدول زمن
ــا إلى الكترونية. التموينية وحتويله

وذكر بيان للوزارة ، أن وزير العمل ترأس 
ــالح البطاقة  ــة اص ــاً للجن اجتماع

ــة  االغذي ــج  برنام ــع  م ــة  التمويني
العاملي بحضور ممثلي وزارتي التجارة 
ــام دائرة العمل  ــة ومدير ع والداخلي
ــرة التخطيط  ــر دائ ــب ومدي والتدري
ــة اصالح نظام  ــات ملناقش والدراس
البطاقة التموينية“.واضاف أن الوزير 
ــردات البطاقة  ــوع مف ــد ان موض اك

ــر وواضح  ــة فيه خلل كبي التمويني
ــتهداف  منذ ١٥ عاما من خالل االس
ــتحقة  ــات املس ــوائي للطبق العش
وغير املستحقة، الفتا الى ان ظروف 
ــى قصور  ــة ادت ال ــد االقتصادي البل
ــردات البطاقة.واوضح  في توفير مف
ــة بهذا امللف  ــل معني ان وزارة العم

ــتلزمات  املس ــن  م ــر  الكثي ــأت  وهي
ــل، وهي  ــة العم ــى نقط ــت ال ووصل
ــة العاملي  ــن برنامج االغذي تنتظر م
ــذ خطة اصالح  ــدوالً زمنياً لتنفي ج
ــا الى  ــة وحتويله ــة التمويني البطاق
بطاقة الكترونية.ولفت البيان إلى أن 
الوزارة لديها قاعدة بيانات متكاملة 

ــا  خدماته ــن  م ــتفيدين  املس ــن  ع
ــن احلماية  ــتفيدين م ــة املس وخاص
ــرورة  ــى ض ــيرا ال ــة، مش االجتماعي
ــن خالل  ــروع م ــذ املش ــدء بتنفي الب
ــرة  ــتهداف مليون و٥٠٠ ألف اس اس
ــتفيدي االعانة االجتماعية  من مس

لكون بياناتهم جاهزة.

   
ــة اإلرهاب ، امس األحد، على كدس كبير  ــر جهاز مكافح     عث
هداء. وقال الناطق  ــلحة واألعتدة ضمن عمليات  ثأر الشُ لألس
ــوات خاصة  ــلحة اللواء ق ــام للقوات املس ــد الع ــم القائ باس
ــة الثانية لعمليات   ــول عبداهللا ، أنه ضمن الصفح يحيى رس
كافحة اإلرهاب عثروا على كدس  ــهداء  أبطال جهاز مُ ثأر الشُ

كبير لألسلحة واألعتدة واملواد املُتفجرة.
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بغداد /

   
ذكرت عضو اللجنة املالية النيابية ماجدة 
ــد، أن جلنتها متكنت  ــس االح ــي، ام التميم
من ضغط ٣٤ ترليون دينار من مجمل مبلغ 
ــلتها احلكومة،  ــة التي ارس ــة العام املوازن
ــى تعظيم  ــل عل ــيتم العم ــدة أن س مؤك

ــي ، إن  ــت التميم ــرادات احلكومية.وقال االي
ــازا كبيرا بعد  ــت اجن ــة املالية حقق اللجن
ــار  ــون دين ــو ٣٤ ترلي ــة بنح ــص املوازن تقلي
ــكل ابتدائي وهي ماضية بزيادة ايرادات  بش
الدولة.وأضافت أن بعض االيرادات احلكومية 
ــد يصل  ــيط للغاية ق ــكل بس ــى بش ب جتُ

ــني يجب ان تكون  ــى بضعة دنانير في ح ال
ــادة وتعظيم  ــن بعيد لزي ــني ومنذ زم باملالي
ــة. وأوضحت التميمي أن  االيرادات احلكومي
ــتان  اللجنة تنتظر رد حكومة اقليم كردس
ــب  ــرات اخلاصة بنس ــي إلدراج الفق النهائ

االقليم والتفاهم على الصيغة النهائية.

بغداد /

g]·Ñ¸\;Ïu…]“±;Ñ]e›ˆ\;sÊ…;ÖŸ\;‹]‚±;ÍÅËe¬’\;‹˜à;ÅËŒ¬’\;À÷“Á;ÍÅ¡]â’\
ــة  مكافح ــاز  جه ــس  رئي ــف  كل
ــد  عب ــن  رك أول  ــق  الفري ــاب،  االره
ــاعدي ، العقيد سالم  الوهاب الس
ــوج األنبار. ــر ف ــام آم ــدي مبه العبي

ــي ، إن رئيس جهاز  وقال مصدر أمن
مكافحة اإلرهاب، الفريق أول ركن، 
ــف  كل ــاعدي،  الس ــاب  الوه ــد  عب
ــدي مبهام امر  ــالم العبي العقيد س
فوج االنبار في اجلهاز.واملقدم سالم 

جاسم حسني العبيدي، يعتد أحد 
اهم فرسان جهاز مكافحة اإلرهاب 
العراقي، ويصنف من أشرس وأشجع 
ــات اخلاصة في  آمري أفواج العملي
العبيدي،  ــارك  األوسط.وش الشرق 

ــم التنظيمات اإلرهابية  مبحاربة أه
ــم ويعتبر من  ــتوى العال ــى مس عل
ــن اعتقلوا كبار  أكثر الضباط الذي
قادة التنظيمات املتطرفة في جهاز 

مكافحة اإلرهاب.

بغداد /

ــب جمال كوجر ، أن الكتل  ــد عضو اللجنة املالية النيابية النائ أك
ــتان نفطه بالكامل  ــوق إقليم كردس ــيعية مصرة على أن يس الش
ــومو، وفي حني لفت إلى أن هناك كتل أخرى تشاطر  ــركة س عبر ش
ــرح أن يلتزم االقليم  ــح أن اجلانب االخر ط ــيعة رأيها هذا، أوض الش
ــذ والضرائب.وقال  ــوارد املناف ــاف له نصف م ــابق يض باالتفاق الس
ــتقلني  ــي، إن بعض الكتل والنواب املس ــي حديث تلفزيون كوجر ف
ــتان على االلتزام باالتفاق  في البرملان طرحوا أن يعمل إقليم كردس
السابق وهو تسليم ٢٥٠ الف برميل من نفط كردستان عبر سومو 
ــل التفاهم على مرتبات موظفي االقليم.وأضاف أن هناك قوى  مقاب
سياسية شيعية مصرة على ان يتم تسليم موارد النفط بالكامل 
عبر سومو مقابل صرف الرواتب، الفتا إلى أن اللجنة املالية بانتظار 
ــاء الكتل السياسية، ولم يتحقق هذا االجتماع  اجتماع مع رؤوس
ــم  ــاعة املقبلة حس ــى اآلن. ورجح كوجر أن يتم خالل الـ ٤٨ س حت

املوضوع ليتم عرض املوازنة اليوم االثنني او غد الثالثاء للتصويت.
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ــس األحد، انها بصدد  ــة املرأة والطفولة النيابية، ام أكدت جلن
ــم امي. وقالت النائب  ــودة مشروع قانون اسمي اس اعداد مس
عن اللجنة، ريزان شيخ دلير، في تصريح لوسائل إعالم كردية، 
إن هناك مشروع قانون تعده منظمات مدنية في السليمانية 
ــم امي)، مؤكدة انه يجب ان نكون  ــمي باس ــم (اس يحمل اس
ــية والدته وان يكون  ــم ان يحمل الطفل جنس ــل دول العال مث
باسمها حلل القضايا التي يكون االب فيها مجهوال.وأضافت، 
ــروع  ــودة ملش ــن مس ــنتني تعمل على س أن اللجنة وخالل س
ــال االيزيديني املولودين  ــمل االطف القانون، الفتة الى انه سيش
ــكلة هؤالء االطفال  ــيعمل على حل مش ــي، وس من اب داعش
ــجل اطفالهم في  ــض ان يكون يس ــون االيزيدي يرف كون املك
ــلمة.وأكدت  ــمى الديانة املس هويات االحوال املدينة حتت مس
ــم والدته موجود داخل  ــيخ دلير، أن تسمية الشخص باس ش
البلد، منوهة الى ان الشخص عندما يتوفى وخالل تلقني امليت، 
ــم أمه وكذلك في الديانة املسيحية فأن نبي اهللا  يسمى باس
ــى يسمى بـ (عيسى ابن مرمي) اي بأسم السيدة العذراء،  عيس
ــن هذا  ــرعية او قانونية لس ــه ال توجد اية ممانعة ش ــدا ان مؤك
ــرأة والطفل النيابية، أن القانون  القانون.وتابعت عضو جلنة امل
ــيصل  ــرع اوال في مجلس النواب العراقي من ثم س هذا سيش
ــون مقبولية من  ــتان، مرجحة أن يالقي القان ــى برملان كردس ال

الشارع العراقي قد تبلغ نسبة ٥٪ .
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ــا وجهات  ــدة وتبادل معهم ــى ح     كال عل
ــي  ــية ف ــورات السياس ــول التط ــر ح النظ
املنطقة والعالم وشكل العالقة املفترضة 
ــة وبغداد من  ــيؤول من جه بني طوكيو وس
ــة  بـالتجرب ــم،  ــاد احلكي ــة أخرى.وأش جه
اليابانية والكورية باعتبارهما قصتي جناح، 
مبينا أن سمة التجربتني هي اإلعتماد على 
ــة والتعويل على القدرات  اإلمكانات الذاتي
واملهارات اليابانية والكورية.وأكد، أن العراق 
ــاح أخرى اذا  ــول الى قصة جن ــن أن يتح ميك
ــرية وموارده،  ــى إمكاناته البش ــا عول عل م
ــداد وطوكيو   ــني بغ ــة ب ــاً أن العالق مضيف
ــورا كبيرا في  ــهد تط ــيؤول البد ان تش وس

ــتثمار الفرص  ــرات و اس ــادل اخلب ــال تب مج
ــي مجال  ــا العراق ف ــي يقدمه ــدة الت الواع
ــيق  ــى تنس ــتثمار.ودعا، ال ــة و االس التنمي
أعلى في القنوات الرسمية وغير الرسمية. 
ــفيرين تطورات  ــع الس ــم م ــش احلكي وناق
املنطقة، متفقني على أهمية احلوار وإيقاف 
ــازع وضرورة التهدئة والبحث عن  حالة التن
ــالق منها.وقال  ــتركة و اإلنط املصالح املش
احلكيم، إن العراق يراكم جتربته الدميقراطية 
ــتحقاق اإلنتخابات املبكرة،  ويقترب من اس
ــف العابر الذي يدعو  ــا طبيعة التحال مبين
ــال لألزمة العراقية ومتغيرا  إليه باعتباره ح

استراتيجيا في نظامه السياسي.

ــام ٢٠١٨  ــذ ع ــا من ــل وانعدامه    ب
ولغاية هذا اليوم والسبب الثاني هو 
ــوادر التربوية  ــة العديد من الك احال
الى التقاعد املبكر وكان من املفترض 
ــن هذا االمر  ــم تعويضهم ولك أن يت
ــن املطالبات  ــم م ــق بالرغ ــم يطب ل
املستمرة من قبلنا اال أن احلكومة لم 
تعط االذن الصاغية لهذه املشكلة 
ــا وزيادة اعبائها  مما ادى الى تفاقمه
ــد  ــا اليوم من املطالبة بس فانتقلن
النقص احلاصل في األبنية املدرسية 
ــات  الدرج ــر  بتوفي ــة  املطالب ــى  ال
ــالكات التربوية ومن  ــة للم الوظيفي

ــو حتويل  ــط مطلب وه ــم الى ابس ث
احملاضرين الى عقود.وتابعت اللجنة، 
ــتمر  ــى متى سنس ــدري إل ــا ال ن أنن
ــتقوم احلكومة  ــة ومتى س باملطالب
ــوي  ــاع الترب ــاه القط ــا جت بواجباته
ــكلة  ــاكله، واخرها مش ــل مش وح
حتويل احملاضرين الى عقود على مالك 
ــة أن موضوع  ــة، موضح وزارة التربي
ــن اجملانيني الى عقود  حتويل احملاضري
ــه خلفيات اجتماعية  هو موضوع ل
ــؤولية جتاه  ــعور باملس ــة وش وثقافي
ــريحة  ــد حتملت هذه الش ــد فق البل
ــتمرة املسؤولية جتاه  ولسنوات مس

ــددت  ــا الطلبة واحلكومة.وش ابنائن
اللجنة أن على احلكومة اليوم حتمل 
ــالل  ــن خ ــم م ــؤوليتها اجتاهه مس
تقدمي اسهل اجراء وهو حتويلهم إلى 
عقود، الفتة الى أن اللجنة ترفض اي 
مقترح بديل عن حتويلهم الى عقود 
ــري لهذه  ــب جماهي ــذر من غض وحت
ــندت احلكومة  التي اس ــريحة  الش
ــابقة.ودعت اللجنة  ــنوات الس للس
ــواب واللجنة املالية الى  مجلس الن
ــة املقترحات التي قدمت من  مراجع
ــان حقوق هذه  ــن اجل ضم قبلها م

الشريحة بوصفها املمثلة عنها.
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ــباب والرياضة مدير  نَقل ممثل وزير الش
ــة والرياضة  ــرة التربية البدني ــام دائ ع
ــات الوزير درجال  ــد عودة زامل حتي أحم
ومتنياتهُ بالشفاِء العاجل إلى الالعب 
ــني  ــابق محمد عبد احلس الدولي الس
ــفى ابن  ــذي يرقد حاليًا في مستش ال
ــع لعملية  ــداد، إذ خض ــينا في بغ س
ــة)،  ــل الركب ــل مفص ــة (تبدي جراحي

تكللت بالنجاح.
ــوا  ــن تأل ــوزارة ل ــودة» أن ال ــد « ع وأك

ــتطاعتها بتقدمي العون  جهداً قدر اس
واملساعدة جلميع الرياضيني، ال سيما 
وان السيد الوزير تكفل وتابع شخصياً 
ــز  باحلج ــة  اخلاص ــات  الترتيب ــع  جمي
ــة. وأضاف «  ــراء العملية اجلراحي وإج
ــة الصحية  ــة احلال ــودة» : مت متابع ع
لالعب، واللقاء باملالك الطبي املشرف، 
ــني» االلتفاتة  ــنَ «عبد احلس ــا ثَم فيم
اإلنسانية للسيد الوزير وحرصهِ على 
ــني الدوليني، ما  ــةِ وتفقد الالعب متابع

يترك أطيب األثر في نفوسهم.

جبار يقود نفط البصرة إلسقاط الكرخ

أليجري يقدم إثبات والء
صالح يتسلح لريال مدريد

 بتاريخه اِّـميز 
شبح جوزيه يخيف موسيماني َّـ مونديال األندية

ــى مباراة  ــلبي، عل ــادل الس ــم التع خي
ــداد، امس  ــه أمانة بغ ــماوة وضيف الس
االول السبت، حلساب اجلولة ١٦ من عمر 

الدوري العراقي املمتاز.
ــن الفريقني  ــتمرة م ورغم احملاوالت املس
ــظ  ــوز، إال أن التحف ــدف الف ــف ه خلط
الدفاعي وغلق املنافذ طغى على أسلوب 

الناديني.
ــماوة رصيده إلى ١٦ نقطة في  ورفع الس
املركز الرابع عشر، فيما رفع أمانة بغداد 
رصيده إلى ٢١ نقطة في املركز العاشر.

ــت مباراة  ــس اجلولة، انته ــي إطار نف وف
ــان،  الصناعات الكهربائية ونفط ميس

ا. بالتعادل السلبي أيضً

ــاراة تأثرت ببرودة الطقس، ولم يلفح  املب
ــباك، رغم بعض  ــي هز الش ــان ف الفريق

احملاوالت اخلجولة.
ورفع الصناعات الكهربائية رصيده إلى 
ــب، بينما رفع  ــي ذيل الترتي ١١ نقطة ف
ــان رصيده إلى ٢٣ نقطة في  نفط ميس

املركز الثامن.
من جانب اخر تعادل الكهرباء مع ضيفه 
أربيل، بنتيجة ٢-٢، السبت، على ملعب 
ــة ١٦ من الدوري  ــاب اجلول التاجي، حلس

العراقي املمتاز.
ــوزاد عبد  ــت مضيفه بهدف ن أربيل باغ
ــة ٢٣، لكن الكهرباء  احلميد في الدقيق
ــادل في الدقيقة ٥٥ عن طريق  أدرك التع

محمد إبراهيم.

ــي  ــد ف ــن جدي ــدم م ــل للتق ــاد أربي وع
ــيرزاد،  ــن طريق برزان ش ــة ٦٤ ع الدقيق
ــدف التعادل  ــاء خطف ه ــن الكهرب لك
قبل صافرة النهاية بدقيقة واحدة، عن 

طريق مرتضى هديب.
ورفع الكهرباء رصيده إلى ١٩ نقطة في 
ــل بعدما  ــر، ويالحقه أربي ــز العاش املرك
ــد، لكن  ــي نفس الرصي ــاوى معه ف تس

فارق األهداف لصالح الكهرباء.
ــم  ــة ذاتها، اكتفى القاس وضمن اجلول
ــلبي،  ــه الديوانية، بالتعادل الس وضيف
على ملعب الكفل.ورفع القاسم رصيده 
ــع عشر،  إلى ١٢ نقطة في املركز التاس
فيما رفع الديوانية رصيده إلى ١٩ نقطة 

في املركز الثاني عشر.

أكمل فريق الشرطة العراقي، إجراءات 
ــوزات الطيران  ــيرة الدخول وحج تأش
ــل لاللتحاق  ــي رافائي ــب البرازيل لالع
ــاوالت  مح ــتمرار  اس ــع  م ــق،  بالفري
اإلدارة إلنهاء صفقة أخرى خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية.
ــرطة  وقال مصدر من داخل نادي الش
ــب  ــة، إن الالع ــات خاص ــي تصريح ف

البرازيلي رافائيل الذي مت التعاقد معه 
مؤخرا من املنتظر أن يصل في الثالث 
ــيلتحق  ــباط املقبل وس من فبراير/ش
ــراف املدرب  بتدريبات الفريق حتت إش
اإلدارة  أن  ــاف  وأض ــش.  إليت ــي  الصرب
ــب  الالع ــع  م ــا  مفاوضاته ــل  تواص
السوداني سيف تيري رغم أن الالعب 
ــودانية  مطلوب من قطبي الكرة الس

ــدر «إدارة  ــالل. وتابع املص ــخ واله املري
ــة  ــل متقدم ــت ملراح ــرطة وصل الش
باملفاوضات مع الالعب السوداني ومن 
ــم الصفقة خالل األيام  املنتظر حس
ــار إلى أن فريق الشرطة  املقبلة». يش
ــد فقط منذ  ــع محترف واح تعاقد م
ــو املهاجم  ــم احلالي ه ــة املوس بداي

النيجيري أوسوجونا.
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نبض الشارع

فاهم حسن فتاح

اقف مع نفسي احيانا ومع الكثير من اجلمهور في أحاديث 
تخص األلعاب كافة ومن اجلمهور الواسع من يبدي لوعته 
ــة املستوى  على ما حل اللعابنا واحتاداتنا اخملتلفة البائس
ــا لكن هنالك  ــرات والتجاذبات وغيره ــن  التناح وفيها م
ــر) ويضرب لنا  ــول العابنا ( حتتظ ــته من ق من يبدي دهش
البعض من الشواهد برفع االثقال والذهبية السيا وكمال 
ــاب األوملبية  ــارج االلع ــذه اللعبة خ ــم أن ه ــام رغ األجس
لكني تداركت وقطعت هذا البعض احلريص وبحرقة على 
ــاؤل اين العاب  ــاب احلديث الودي بتس ــه فقلت من ب العاب
ــول األوملبياد واين  ــيوية ولن اق ــن البطوالت اآلس القوى م
ــن الكثير ؟ ولم ينبس  ــباحة واي املصارعة واملالكمة والس
ــفة وقلت آخر األلعاب التي نعول عليها هي كرة  ببنت ش
ــني دول العالم  ــتحقه ب ــدم  في غير مكانها الذي تس الق
ــز اللعب إال أن  ــن في مراك ــي وجود املتميزي ــم الوفرة ف رغ
دورينا بائس وال يلبي الطموح ولننظر الى هرم الفريق وهو 
ــهور من أنه كثير التغير مبدربيه حيث  املدرب فدورينا مش
ــهد  كثرة  ــة األولى اال ويش ــف من املرحل ــدى النص ال يتع
ــتهر نادي  ــرطةوالزوراء وامليناء واش التغيرات وخاصة الش
الديوانية بتبديل ثالثة مدربني بفعل النتائج التي اعتبرها 
ــمعته بانها جيدة لكن  ــتوى الفريق وس ــا الى مس قياس
ــه  ــة املادية التي يتمتع بها  النادي بفعل رئيس البحبوح
السيد العنكوشي جعلته يغير وهو تغير كيفي ويتصور 
ــوز بالدوري  ــتطيع الف ــي ان املدرب يس ــيد العنكوش الس
ــني املتميزين وهذا  ــدم وجود الالعب ــذا العبني رغم ع بهك
من األخطاء الشائعة عندنا فكيف يستطيع الالعب من 
ــدرب ثابت وكيف  ــرة أدوار حتقيق االجناز بدون م ــالل عش خ
لالعب استيعاب تشابك خطط املدربني وفهمها فادارات 
ــريعة وعلى هذه  ــة وتريد نتائج س ــض األندية غير فني بع
ــم والتعلم ليس باملعيب  ــم من اندية العال اإلدارات التعل
ــال مدريد وهو ( آرثر  ــذ مثال وأول مدرب لنادي ري أبدا ولنأخ
ــام (١٩١٠) إلى ( ١٩٢٠)  ــون ) الذي بدأ التدريب من ع جونس
وعلى تاريخ الزمن الذي مر على النادي تعاقب على تدريبه 
ــدرب واحد وقبل املدرب  ــهرين م (٦٠) مدربا اي كل عام وش
احلالي زين الدين زيدان كان املدرب سوالري الذي درب النادي 
ــلونة ومدربه احلالي كيلي ستني  ــنة كاملة ونادي برش س
ــتبعاد املدرب السابق ارنستو فالفيردي الذي درب  بعد اس
أكثر من عام ونادي ليفربول مدربه احلالي  يورغي كلوب من 
ــبقه االيرلندي  ــام ( ٢٠١٥) ولغاية اليوم واملدرب الذي س ع
بريندان رودجز الذي استمر لثالث سنوات أنها واهللا عقول 
تعمل بصمت .اليوم ما يجري في الدوري يحتاج الي وقفة 
ــتبدال اواقالة كما حدث  وحتليل بعيدا عن اجملامالت ان اس
ــم قاسم أمام ضغط اجلمهور  ملدرب كبير وقدير مثل باس
ــتقرار  ــو معيب ومخجل بحق هذا املدرب ولنالحظ اس له
ــو لثالث  ــتوى اجلوية بقيادة ايوب اديش ــدم تذبذب مس وع
ــده الثبات على  ــب جنومه ما نري ــنوات رغم مغادرة أغل س
ــج الالعبني االبوجود  ــم واحد الن املدرب ال ينت املدرب ملوس
ــر املدرب بني ليلة  ــني والكفوئني وأما تغي الالعبني املوهوب
ــا فهو الضحك على من ال يريد ان يفهم ان الكرة  وضحاه

موهبة ولها املنزلة

  اِّـدرب بني االقالة 

واالستقالة والثبات 
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عقد ميسي الفرعوني يهدد برشلونة باإلفالس

ــيمليانو  ماس ــي  اإليطال زاد 
أليجري، املدير الفني السابق 
ــه  ارتباط ــن  م ــوس،  ليوفنت
ــا  ــد خلفً ــال مدري ــادة ري بقي

للفرنسي زين الدين زيدان.
ــبق أن وضعت العديد من  وس
ــم  اس ــبانية،  اإلس ــر  التقاري
ــحني  أليجري ضمن أبرز املرش
ــال مدريد، في حالة  لقيادة ري

إقالة زيدان.
ــبورت»  ــا لصحيفة «س ووفقً
اإلسبانية، فإن أليجري رفض 
ــا، وينتظر  ــا لتدريب روم عرضً
معرفة هل سيفكر فيه ريال 
ــف  ــى الصي ــد أم ال حت مدري
ــارت إلى أن زيدان  املقبل. وأش
ــال مدريد  ري ــاب جماهير  أص

ــبب النتائج  ــة أمل بس بخيب
أنه  ــرًا، كما  ــة مؤخ املتراجع
ــبب في حالة من اجلمود  تس
ــبب رفض  ــل الفريق بس داخ

إبرام تعاقدات هذا املوسم.
وأوضحت أن زيدان نال احترام 
ــب ريال مدريد، لكن هناك  وح
ــي كرة  ــيء ف ــدودا لكل ش ح
ــط النادي  ــذا يخط ــدم، ل الق
امللكي إلقالة املدرب الفرنسي 
ــق قفزة  ــق الفري ــم يحق إذا ل

نوعية في األشهر املقبلة.
ــد  ــال مدري ــرت أن إدارة ري وذك
ــلوب  وأس بأليجري  ــة  معجب
ــع فريق  ــه، وما حققه م عمل
ــنوات  الس ــي  ف ــوس  يوفنت

املاضية.

ا  ميلك املصري محمد صالح، جنم ليفربول، أرقامً
مميزة أمام وست هام يونايتد في الدوري اإلجنليزي 

املمتاز.
ــاء  ــت هام، مس ــى الريدز مع وس والتق
امس  األحد، ضمن منافسات اجلولة 

٢١ من البرمييرليج.
ــمي  الرس ــاب  للحس ــا  ووفقً
ــع  موق ــى  عل ــج  للبرمييرلي
ــي  االجتماع ــل  التواص
ــر»، فإن صالح منذ  «تويت
انضمامه إلى الريدز في 
 ،٢٠١٧-٢٠١٨ ــم  موس
ــت هام  ــباك وس زار ش
ــات بالدوري  في ٦ مباري
ــل ٧  ــن أص ــزي، م اإلجنلي

مواجهات له ضد الهامرز.
ــاب الرسمي إلى  وأشار احلس
ــت  أن مايكل أنطونيو، جنم وس
ا ضد ليفربول في  هام، أحرز أهدافً
ــزي املمتاز، أكثر من أي  الدوري اإلجنلي

العب آخر بقميص الهامرز.
وجنح أنطونيو في زيارة شباك ليفربول 
٤ مرات خالل ٦ مباريات بالدوري اإلجنليزي 

املمتاز.

يذكر أن ليفربول يحتل املركز الرابع في جدول 
البرمييرليج برصيد ٣٧ نقطة، ويليه وست هام 

في الترتيب اخلامس بـ٣٥ نقطة.

ــة.. بني  ــة بالبارح ــبه الليل ما أش
ــق األهلي  ــى لفري ــاركة األول املش
ــي كأس العالم لألندية،  املصري ف
ــخة  ــادس في نس الس ــوره  وظه
ــي  ــام ف ــي تق ــي، الت ــام احلال الع

العاصمة القطرية الدوحة.
ــتاء  طار األهلي إلى اليابان في ش
٢٠٠٥ متسلحا مبسيرة قوية حتت 
ــطوري  ــره الفني األس ــادة مدي قي
ــود  يع ــوم  والي ــه،  جوزي ــل  مانوي
للظهور في احلدث العاملي كبطل 
ــدرب من  ــادة م ــت قي ــا حت إفريقي
ــمراء وهو بيتسو  أبناء القارة الس
ــارد  امل ــه  جوزي ــيماني.قاد  موس
ــاركة في تاريخه  األحمر ألول مش
ــه  ــد تتويج ــة بع ــال األندي مبوندي

ــدون هزمية واحدة،  بطال إلفريقيا ب
ــيه واحدا تلو  ــث جتاوز منافس حي
ــال األوغندي ثم  ــر، بدءًا من في اآلخ
احتاد العاصمة اجلزائري في األدوار 

األولى.
ــات، تصدر  ــة اجملموع ــي مرحل وف
ــاء  الرج ــاب  حس ــى  عل ــي  األهل
ــا  وأنييمب ــي  املغرب ــاوي  البيض
ــاون  ــب ت ــس كي ــري وأياك النيجي
ــم أزاح غرميه  ــي، ث ــوب إفريق اجلن
ــوز عليه  ــدي الزمالك بالف التقلي
ذهابا وإيابا في الدور قبل النهائي، 
ــكأس من النجم  قبل أن ينتزع ال

الساحلي التونسي في النهائي.

لم يكن األهلي فريقا ال يقهر على 
ــط.. بل توج  ــتوى القاري فق املس

ببطولة الدوري موسم ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 
ــمه  ــتهل موس ــدون هزمية، واس ب
ــجل خال  ــي ٢٠٠٥/٢٠٠٦ بس التال
ــفره إلى  ــى س ــائر حت ــن اخلس م

اليابان.
ــي  األهل ــال  آم ــت  بلغ ــا  حينه

ــره  وجماهي ــؤوليه  ومس
ــل  ب ــماء،  الس ــان  عن

ــن  ــا الذي ــه أيض وجنوم
ــد  ــا بع ــوا فيم اعترف
ذاهبون  كانوا  بأنهم 
ــو،  طوكي ــى  إل
ــي  ف ــم  وتفكيره

النهائية،  املباراة 
مواجهة  حيث 
ل  ــو ب ليفر
ي  ــز جنلي إل ا

بطل أوروبا.
ــة  الثق ــذه  ه

، الزائدة، لم تأت من  غ ا ــر ف
بل ألن األهلي حافظ على سجله 
ــى مدار ٥٥  ــن الهزائم عل خاليا م
ــة محلية وإفريقية.  مباراة متتالي
ــه،  ورجال ــه  جوزي ــل  مانوي ــن  لك
استيقظوا على كابوس اخلسارة 
ــام احتاد جدة بهدف محمد نور،  أم
التاريخية،  ــلة  السلس لتنكسر 
ــا  ــل إفريقي ــقط بط ــل أن يس قب
ــترالي،  ــيدني األس مجددا أمام س
ويغادر اليابان متذيال ترتيب األندية 

املشاركة في البطولة.

ــه الكرخ، بنتيجة  ــط البصرة فوزا مهما على ضيف حقق فريق نف
ــة الرياضية  ــى ملعب املدين ــبت، عل ــاء امس االول الس (١-٠)، مس

بالبصرة، حلساب اجلولة الـ١٦ من الدوري العراقي املمتاز.
ــي الدقيقة  ــب محمد جبار ف ــجله الالع ــدف املباراة الوحيد س ه

.(٤٢)
ــوط الثاني تسجيل التعادل لكنه اصطدم  وحاول الكرخ في الش

بالدفاع املنظم وبتسرع العبيه.
ورفع نفط البصرة رصيده إلى النقطة ١٧ في املركز الرابع عشر.

فيما جتمد رصيد الكرخ عند النقطة ١٨ باملركز الثالث عشر.

كشف تقرير صحفي إسباني، امس 
ــد احلالي  ــن تفاصيل العق ــد، ع األح
ــع  م ــي  ميس ــل  ليوني ــي  لألرجنتين

برشلونة.
ا لصحيفة «املوندو» اإلسبانية،  ووفقً
ــلونة في  ــع مع برش ــي وق فإن ميس
ــد  ــد فرعوني يفس ــى «عق ٢٠١٧ عل
ــن ٥٥٥  ــد ع ــي يزي ــا»، بإجمال البارس
مليون يورو ملدة ٤ مواسم تنتهي في 

يونيو/حزيران املقبل.
ــفت  وكانت العديد من التقارير، كش
ــت  ــلونة تخط ــون برش ــرًا أن دي مؤخ
املليار يورو، وأن النادي الكتالوني بات 
ــا ملعب  ــع أصوله ومنه ــددًا ببي مه

«كامب نو».
وأشارت الصحيفة اإلسبانية، إلى أن 
ــنوي وصل إلى ١٣٨  راتب ميسي الس

مليون يورو متضمنة املتغيرات.
ــن  يتضم ــد  العق أن  ــت  وأوضح
ــد بقيمة  ــني: األولى للتجدي مكافأت
١١٥ مليون يورو، واألخرى مكافأة والء 

تبلغ ٧٨ مليون يورو.

ــل  ــلونة حص ــد برش ــرت أن قائ وذك
ــة عقده  ــى ٩٢٪ من قيم ــل عل بالفع
ــة أن الفريق  ــم حقيق ــى اآلن، رغ حت
ا في  ــدم أداءً جيدً ــم يق ــي ل الكتالون
السنوات األخيرة، خصوصا في دوري 
ــة التي  ــي املنافس ــال أوروبا، وه أبط

حصل فيها على أعلى مكافآت.

وقالت الصحيفة اإلسبانية، إن عقد 
ــي يتضمن راتبًا ثابتًا، باإلضافة  ميس
ــلة من  ــورة، وسلس ــى حقوق الص إل
ــي تقدر  ــورة الت ــآت غير املنش املكاف
والبدالت، وسلسلة  الدوالرات  مباليني 
ــداف  األه ــب  حس ــرات  املتغي ــن  م

اخملتلفة.
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تونس / وكاالت / البينة الجديدة
ــت االحتجاجات املناهضة   دخل
ــددة بتردي األوضاع  للنظام واملن
ــث  ــبوعها الثال ــس أس ــي تون ف
ــث خرج امس  ــى التوالي، حي عل
ــبت مئات املتظاهرين  االول الس
وسط العاصمة منددين بالقمع 
ــي ومطالبني إلى جانب  البوليس
باإلفراج  ــة  ــب االجتماعي املطال
ــالل الصدامات  ــن املوقوفني خ ع
ــبوعني. ــوات األمن قبل أس مع ق
ــاحة  ــق احملتجون من «س وانطل
ــوا إلى  ــان» ووصل ــوق اإلنس حق
ــة، غير أن  ــارع احلبيب بورقيب ش
ــرة منعتهم  ــوات األمن املنتش ق
ــى اجلزء الذي فيه  من الوصول إل
مقر وزارة الداخلية.وردد احملتجون 
وغالبيتهم من الشباب شعارات 
ــد  ــلطة بي ــة، الس ــة، حري «حري

ــم  حك ــقط  و»يس ــعب»  الش
ــب  ــوف ال رع ــس» و»ال خ البولي
ــعب». للش ــك  مل ــلطة  الس

ــني في وجه  ــف أحد احملتج وهت
ــوا الطريق،  ــن «افتح قوات األم
ــعب». ــراح أبناء الش أطلقوا س

ــاج  االحتج ــالل  خ ــت  ورفع
ــا «حكومة  ــات كتب عليه الفت
ــي كل  ــرطة ف ــدة» و»الش فاس
ــر موجود». ــدل غي ــكان، والع م

ــن احملتجني في  ــر م ــول كثي ويق
ــرطة  الش انتهاكات  إن  ــس  تون
ــات التي  ــر احلري ــرض للخط تع
ــبوها في ثورة ٢٠١١ التي  اكتس
ــتبدادي. االس باحلكم  ــت  أطاح

وتصدى مئات من رجال الشرطة 
ــا أدى إلى وقوع  ــن مم للمتظاهري
مناوشات. ورشق بعض احملتجني 
ــات  بالزجاج ــرطة  الش ــال  رج

ــن  ــال األم ــرب رج ــني ض ــي ح ف
ــهد  بالعصي.وتش ــن  املتظاهري
تونس احتجاجات يومية تقريبا 
الثاني،  ــون  كان ــف  ــذ منتص من
ــعلت  ذكرى ثورة تونس التي أش
أنحاء  ــي  ف ــات  االنتفاض ــل  فتي

ــقطت  ــة عام ٢٠١١ وأس املنطق
ــن بن علي  ــن العابدي الرئيس زي
بعد ٢٣ عاما في السلطة، فيما 
ــرف بالربيع العربي.وتونس هي  ع
ــدة التي  ــة الوحي ــة العربي الدول
ــام نظام  ــا إلى قي ــت ثورته أفض

ــتباكات  اش ــط  دميقراطي.ووس
متقطعة اعتقلت الشرطة أكثر 
من ألف شخص أثناء املظاهرات 
ــبوعني املاضيني  على مدى األس
ــاواة  ــى عدم املس ــا عل احتجاج
ــق  املناط ــش  وتهمي ــة  املالي
ــه املتظاهرون  الفقيرة وما يصف
ــرطة. الش ــش  وبط ــات  مبمارس
ــدي  مج ــني  احملتج ــد  أح ــال  وق
ــارع  ــليتي (٣٣ عاما) في ش الس
ــة «األمن يقمعنا  احلبيب بورقيب
ــد أن تعود دولة البوليس، لن  ويري
العفو  منظمة  ــت  نصمت».ودع
التحقيق  ــى  إل الدولية اخلميس 
في ظروف مصرع متظاهر شاب 
في وسط البالد األسبوع املاضي 
ــر بجروح بالغة، جراء  وإصابة آخ
ــيل للدموع  ــاز املس ــل الغ قناب
ــن  عائلتيهما.وتتزام ــب  بحس

ــع  ــالد م الب ــي  ــات ف االحتجاج
ــية وصحية  أزمة سياس تفاقم 
ــار وباء كوفيد-١٩. سببها انتش
ــر مئات  ــي تظاه ــاء املاض والثالث
ــي العاصمة ضدّ  ــخاص ف األش
ــع  والقم ــية  السياس ــة  الطبق
ــرب  ق ــني  للمحتج ــي  البوليس
ن، حيث أقرّ النواب  البرملان احملصّ
ــلّط  ــعاً يس ــاً واس ــالً وزاري تعدي
الضوء على التوترات السياسية 
ــس  ــة قي ــس اجلمهوري ــني رئي ب
ــت  طالب ــا  والبرملان.كم ــعيّد  س
االحتجاجات السابقة بسياسة 
ــدال، ونددت  ــر ع ــة أكث اجتماعي
بالقيود التي فرضت حملاربة الوباء 
ــى الفئات  ــا عل ــرت خصوص وأث
ــببت بإلغاء  األكثر ضعفا، إذ تس
ــرات آالف الوظائف وعرقلت  عش

التعليم.

لندن / وكاالت / البينة الجديدة 
ــة  لصحيف ــر  تقري ــف  كش
ــة  البريطاني ــت  ايكونوميس
السبت ان الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان اعرب عن طموحه 
ــة،  نووي ــة  قنبل ــالك  امت ــى  ال
ــا بال  ــاء تركي ــن بق ــتيائه م واس
سالح نووي.غير ان خبراء أكدوا ان 
تركيا لن تتحمل األزمة الكبيرة 
ــاعي  ــن مس ــتنجم ع ــي س الت
ــالح  ــالك الس ــى امت ــان ال اردوغ
ــس  الرئي ــث  حدي وان  ــووي  الن
التركي ال يعدو كونه لالستهالك 

االعالمي وزيادة الشعبية. وقالت 
ــتكى  ــة ان اردوغان اش الصحيف
العضاء في حزبه في ٢٠١٩ قائال 
ــا صواريخ  ــض البلدان لديه «بع
ــن ال  ــة. لك ــة نووي ــرؤوس حربي ب
ــا. ال اقبل  ميكننا احلصول عليه
ــي  ــة ف ــرت الصحيف بهذا».وذك
النووي  ــار  تقرير بعنوان «االنتش
ــه مخيف»  لكن ــريعا  ــس س لي
ــلطة  الس ــى  عل ــيطرة  الس ان 
ــادة ميالني الى امتالك  جتعل الق
ــول  والدخ االول  ــردع  ال ــالح  س
ــر الذي يضم  ــادي املصغ الى الن

ــة  ــارت إلى دراس ــبع دول.واش س
ــات  الدراس حديثة أجراها مركز 
ــر  ــة، ذك ــتراتيجية والدولي االس
ــنان أولغن الدبلوماسي  فيها س
السابق الذي يقود مركز «أيدام» 
ــطنبول، أنه  لألبحاث ومقره اس
يشك في أن يتصرف أردوغان بناء 
ــذا اخلطاب.واوضح اولغن  على ه
«في البداية قد يعجب اجلمهور 
ــلحة  التركي بفكرة امتالك أس
نووية، لكن التكلفة االقتصادية 
ــتكون كبيرة جدا  على تركيا س

وطويلة األمد».

صنعاء / وكاالت / البينة اجلديدة 
ــب ٣٠ آخرون  ــة مدنيني حتفهم وأصي لقي ثالث
ــع مبحطة  ــي انفجار وق ــبت ف ــس االول الس ام
ــاء ،  ــة البيض ــي مبحافظ ــاز املنزل ــة الغ لتعبئ
ــة مطلعة  ــادت مصادر محلي ــط اليمن.وأف وس
ــبابه وقع في محطة  بأن «انفجارا لم يعرف أس
ــة البيضاء». ــط مدين لتعبئة الغاز املنزلي وس

ــقوط  ــت املصادر أن «االنفجار أدى إلى س وأضاف
٣ قتلى وجرح العشرات، أثناء اصطفافهم قرب 
ــاز املنزلي».وقال  ــة من أجل التزود مبادة الغ احملط

ــهود عيان إن انفجارا الضخم وقع بالتحديد  ش
ــزة بجانب  ــة الغاز في حي ع ــي محطة تعبئ ف
ــط  ــاء والتعمير وس ــر البنك اليمني لإلنش مق
ــى إلى عدة مرافق صحية  املدينة.ومت نقل اجلرح
ــي حالة حرجة، وفق  ــي املدينة وأن بعضهم ف ف
ــت أيضا  ــادر التي أعلن ــه ذات املص ــادت ب ــا أف م
ــال جتارية قريبة جراء االنفجار. تضرر مبان ومح

ونشر ناشطون مينيون مقاطع فيديو عبر مواقع 
ــي، تظهر مدى قوة االنفجار  التواصل االجتماع
ــنة النيران  ــا ارتفعت ألس ــدا هائال، فيم الذي ب

ــنة اللهب وأعمدة الدخان  عاليا.وشوهدت ألس
ــهود  ــبما أفاد الش ــن احملطة، حس ــد م تتصاع
ــني وإصابة ما ال  ــل ثالثة مدني ــن أكدوا مقت الذي
ــراق عدد من  ــن ٣٠ آخرين، فضال عن احت يقل ع
ــة من  ــيارات القريب ــالح الس ــالت وورش إص احمل
ــباب  ــى هذه اللحظة لم تتضح أس احملطة.وحت
ــلطات األمر الواقع  انفجار احملطة، ولم تصدر س
ــبق أن وقعت عدد من  أي تصريح حول ذلك. وس
ــهر املاضية في محطات  االنفجارات خالل األش
ــات إب  ــي محافظ ــن ف ــاز والبنزي ــة الغ لتعبئ

ــواق  ــر األس واحلديدة والعاصمة صنعاء، وتنتش
ــكل كبير  ــتقات النفطية بش ــوداء للمش الس
ــط أزمة خانقة للمشتقات  في احملافظات ، وس
ــهدها تلك احملافظات منذ ما يقارب السنة. تش

ــنوات في حرب  ــرق اليمن منذ أكثر من ٦ س ويغ
دامية أودت بحياة ٢٣٣ ألف شخص، وبات حوالي 
ــغ عددهم نحو ٣٠  ــكان البال ٨٠ باملئة من الس
مليون نسمة، يعتمدون على املساعدات للبقاء 
أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق األمم 

املتحدة. 

دبي / وكاالت / البينة الجديدة
ــة اإليرانية  ــت وزارة اخلارجي  رفض
أي  ــراء  إج ــبت  الس االول  ــس  ام
مفاوضات أو تغييرات جديدة على 
املشاركني في اتفاق طهران النووي 
ــد أن قال  ــرى بع ــدول الكب ــع ال م
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
ــب  يج ــدة  جدي ــات  محادث أي  إن 
ان  ــبق  السعودية.وس ــمل  تش أن 
اكدت اململكة العربية السعودية 
إن  ــدة  املتح ــة  العربي ــارات  واإلم
ــارك هذه  دول اخلليج يجب أن تش
ــات. وقالت ان  ــي أي محادث ــرة ف امل
ــا  ــاول أيض ــب أن تتن ــات يج احملادث
ــتية  ــخ الباليس ــج الصواري برنام
ــران لوكالء في  ــي ودعم طه اإليران
ــط. ــرق األوس ــاء الش ــع أنح جمي

ــائل إعالم رسمية عن  ونقلت وس
ــة  ــم وزارة اخلارجي ــدث باس املتح
اإليرانية سعيد خطيب زاده قوله 
ــي  ــاق دول ــووي اتف ــاق الن إن «االتف
ــدق عليه قرار  ــدد األطراف ص متع
ــي رقم ٢٢٣١  ــس األمن الدول مجل
ــاوض كما أن  ــر قابل للتف ــو غي وه

ــة وغير قابلة  األطراف فيه واضح
ــي جتاوز  ــران ف إي ــدأت  للتغيير».وب
احلدود املسموح بها في تخصيب 
ــحاب  انس ــى  عل ردا  ــوم  اليوراني
ــن االتفاق في  ــات املتحدة م الوالي
٢٠١٨ خالل حكم الرئيس السابق 
ــاد فرض  ــذي أع ــب، ال ــد ترام دونال

ــاملة على  ــات اقتصادية ش عقوب
ــدت إدارة الرئيس جو  طهران.وتعه
ــاق ولكن بعد  بايدن بالعودة لالتف
ــران االمتثال الكامل  أن تعاود طه
لبنوده.وكانت  قناة العربية نقلت 
ــه إن أي  ــرون قول ــة عن ماك اجلمع
ــأن االتفاق  ــات جديدة بش مفاوض

ــتكون صارمة  ــووي اإليراني س الن
للغاية وينبغي أن تشمل اململكة 
العربية السعودية.وذكرت العربية 
ــد ان الوقت املتبقي  ــرون أك إن ماك
ــالح نووي  ــران من تطوير س ملنع إي
ــار ماكرون  محدود للغاية.كما أش
ــرورة تفادي تكرار أخطاء  إلى أن ض
ــووي الدولي املوقع عام  االتفاق الن
٢٠١٥ مع إيران والذي استبعد دوال 
أخرى باملنطقة. وأيدت السعودية 
ــوط القصوى» التي  حملة «الضغ
ــد إيران.وقال  ــب ض ــها ترام مارس
ــرون أن  ــى ماك ــب زاده إن عل خطي
النفس».وأضاف  ــط  «يتحلى بضب
ــيون  ــؤولون الفرنس «إذا كان املس
ــى مبيعاتهم الضخمة  قلقني عل
ــج  ــى دول اخللي ــلحة إل ــن األس م
ــل أن يعيدوا  ــة، فمن األفض العربي
وقال  ــاتهم».  ــي سياس ف ــر  النظ
ــد  ــي محم ــة اإليران ــر اخلارجي وزي
ــواد ظريف اجلمعة إن طهران لن  ج
ــرة العمل  ــريع وتي تتراجع عن تس
ــل أن ترفع  ــووي قب ــا الن ببرنامجه

واشنطن العقوبات.

البينــة   / وكاالت   / جنيــف 
الجديدة 

ــاء  ــدة مس ــت األمم املتح أعلن
ــحا  ــبت اعتماد ٢١ مرش الس
و٢٤  ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  ملنص
ــس  اجملل ــة  لعضوي ــحا  مرش
الرئاسي في ليبيا بعد انتهاء 
ــيحات  ترش ــي  تلق ــة  مهل
ــلطة التنفيذية  مناصب الس
ــب  املاضي.وبحس ــس  اخلمي
االمم  ــة  بعث ــن  ــادر ع ــان ص بي
املتحدة في ليبيا، سوف تعقد 
البعثة اجتماعاً مللتقى احلوار 
ــل  بكام ــي  الليب ــي  السياس
ــي  ــرا ف ــي سويس ــه ف أعضائ
ــباط  ــى ٥ ش ــن ١ إل ــرة م الفت
ــراء عملية التصويت على  إلج

ــة املؤقتة  ــلطة التنفيذي الس
ــوف تتولى جلنة  ــدة. وس اجلدي
ــم ثالثة من اعضاء  تدقيق تض
ملتقى احلوار السياسي الليبي 
ــحني  املرش للنظر في طلبات 
والتأكد من مطابقتها ملعايير 
ــق عليها  ــي اتف ــح الت الترش
ــن أبرز  ــي تونس.وم ــى ف امللتق
ــحني لرئاسة الوزراء وزير  املرش
ــي حكومة الوفاق  الداخلية ف
ــب رئيس  ــاغا ونائ فتحي باش
ــق.  معيتي ــد  أحم ــة  احلكوم
ــحي عضوية  ــا أبرز مرش بينم
ــم رئيس  ــي ه ــس الرئاس اجملل
ــة خالد  ــس األعلى للدول اجملل
املشري ورئيس مجلس النواب 
ــر الدفاع  ــح ووزي ــة صال عقيل

صالح النمروش.وأوضح البيان 
ــة  ــحني لرئاس أن جميع املرش
ــس  اجملل ــة  وعضوي ــوزراء  ال
ــرام  ــدوا باحت ــي «تعه الرئاس
ــي متهد  الت ــق  الطري ــة  خارط
ــا  كم ــات»،  االنتخاب ــراء  إلج
ــي حالة اختيارهم  تعهدوا «ف
بتقدمي  التنفيذية،  ــلطة  للس
ــة  الرقابي ــات  للجه ــرار  إق
اخملتصة مبمتلكاتهم». وتعهد 
املرشحون أيضاً «بعدم خوض 
الفترة  نهاية  ــي  ف االنتخابات 
ــادة  إف ــوا  ووقع ــة  التمهيدي
ــاً تؤكد  ــة قانون ــة ملزم خطي
ــية  اجلنس لقانون  ــم  امتثاله
ــرين  تش احلالي».وفي  ــي  الليب
ــة الوفاق  ــت حكوم األول وافق
ــس واجليش الوطني  في طرابل
ــير  ــذي يقوده املش ــي ال الليب
خليفة حفتر، على وقف إطالق 
ــاء الليبيون  ــق الفرق النار.واتف
ــي  ــي ملتقى احلوار السياس ف
الذي انعقدت أولى جوالته في 
ــع من تشرين  تونس في التاس
إجراء  ــى  ــي، عل املاض ــي  الثان
ــات عامة في ٢٤ كانون  انتخاب

األول ٢٠٢١.

Ú‘Ó‡«@Ú€ÎÖ@⁄b‰Á@›Á
@_ÒÜznΩa@pbÌ¸Ï€a@ø@

ــن «االجتاه  ــون الثاني ) م ــة (٢٦ كان ــة املاضي ــت احللق تناول
ــا اذا كان هناك دولة  ــألة م املعاكس» على قناة اجلزيرة مس
ــرح اآللية التي  ــدة أم ال، ومت ش ــات املتح ــي الوالي ــة ف عميق
ــتنادا الى دستور الواليات  تعمل بها احلكومة األميركية اس
املتحدة، وقد أكد أحد طرفي اجلدال أنه ال توجد دولة عميقة 
ــي الواليات املتحدة بينما أكد الطرف الثاني على وجودها.  ف
ــل في هذا املوضوع هو نص الفقرة الثانية من املادة  والفيص
ــتور األميركي التي منحت الرئيس الكثير  الثانية من الدس
ــريطة احلصول على موافقة الكونغرس  من الصالحيات ش
ــا أن الكونغرس هو  ــيوخ. واذا علمن ــه: النواب والش بغرفتي
ــلطة التشريعية في البالد، وأن جميع األعضاء ينتمون  الس
ــزب الدميقراطي، فإن النتيجة هي  ــى احلزب اجلمهوري واحل ال
ــى العامة أن  ــة العميقة.ليس خافيا عل ــد وجود الدول تأكي
ــي ليس بينهما فروق جوهرية  احلزبني اجلمهوري والدميقراط
ــة حددها  ــوط عريض ــاك خط ــة، فهن ــروق إجرائي ــن ف ولك
ــا، واذا اتهم رئيس ما  ــروج عنه ــتور وال ميكن ألحد اخل الدس
باخلروج عن الدستور، جتري محاكمته ويتخذ القرار بشأنه، 
ــب، عندما  ــابق ترام ــال مع الرئيس الس ــذا ما حصل فع وه
ــه بتهمة انتهاك  ــري محاولة أخرى لعزل ــرت محاولة وجت ج
ــوف تفشل، ألن  ــلت والثانية س ــتور ولكن األولى فش الدس
ــن القومي ولم  ــتور ولم يهدد األم ــم يخالف الدس ترامب ل
يضر باملصالح العليا األميركية. ولو أنه فعل ذلك، لتم عزله 
ــر العربي بتحليل وقائع  ــة احلزبني.عندما يقوم املفك مبوافق
معينة في بالد أخرى، فإنه يقع في مصيدة اختالف املعايير، 
ــر مختلفة متاما عن  ــم العربي لدينا معايي فنحن في العال
ــالف القرارات  ــن أن اخت ــي، ونظ ــتور األميرك ــر الدس معايي
واإلجراءات الرئاسية األميركية خروج عن السياسة العامة 
ــبيل املثال،  ــف الرئيس، فعلى س ــي الدولة، وتعكس موق ف
ــوري يحاربان اخملدرات، ولكن  كال احلزبني الدميقراطي واجلمه
ــة عن احلزب  ــا بطريقة مختلف ــي يحاربه ــزب الدميقراط احل
ــة تهريب  ــوة حملارب ــتخدام الق ــذي يدعو الس ــوري ال اجلمه
ــالف اجرائي وليس مبدئي.ماذا لو  اخملدرات، وهذا يعني أن اخل
ــيوعي في الواليات املتحدة وهو أمر  كان هناك حزب ثالث ش
ــن في ظل احلرية الفكرية املصونة في الواليات املتحدة،  ممك
ــاز هذا احلزب  ــني األميركيني ثم ف ــذا احلزب مالي ــق به والتح
ــة للنظام االقتصادي  ــي االنتخابات وأصدر قرارات مخالف ف
األميركي؟ في هذه احلالة، هناك احتمال اللجوء الى العنف 
ــم اخلالف بقوة السالح من خالل حرب أهلية طاحنة. وحس
ــرب األهلية األميركية في  ــاذا االفتراض؟ فقد اندلعت احل ومل
ــد، وكان األميركيون في  ــر العبي ــام ١٨٦١ خالفا على حتري ع
ــى العبيد في مزارع القطن،  ــات اجلنوبية يعتمدون عل الوالي
فطالبوا باستقالل هذه الواليات، وهذا أمر مخالف للدستور 
ــت حرب أهلية  ــام ١٧٨٧ فاندلع ــي الذي صدر في ع األميرك
ــيني  ــف أميركي.إن وجود حزبني رئيس ــا ٢٦٠ ال راح ضحيته
ينطلقان من قاعدة فكرية واحدة هو السبب في وجود دولة 
عميقة وليس نظام احلكم، فالنظام دميقراطي يعتمد على 
ــلطات الثالثة والرئيس هو رئيس للسلطة  الفصل بني الس
ــريعات بدون  ــة فقط، وال ميكنه اصدار قوانني وتش التنفيذي
موافقة الكونغرس بغرفتيه، ولكنه يستطيع اصدار قرارات 

تنفيذية كما يشاء ما لم يخالف الدستور.

سهى الجندي

رأي

البينــة   / وكاالت   / واشــنطن 
الجديدة

ــني في فريق  ــى عدد من احملام  تخل
ــي  ــس األميرك ــن الرئي ــاع ع الدف
ــن  ع ــب،  ترام ــد  دونال ــابق  الس
تهم الدفاع عنه قبل بضعة  مهمّ
ــي مجلس  ــن محاكمته ف ــام م أي
ــيوخ ضمن آلية عزله، وفق ما  الش
أفادت شبكة «سي إن إن» ووسائل 
إعالم أميركية أخرى.ونقلت القناة 
التلفزيونية عن مصادر لم تكشف 
هويتها أن خمسة محامني بينهم 
ــودا فريق  ــان كان يُفترض أن يق اثن
وكالء امللياردير اجلمهوري، تراجعوا 
عن الدفاع عنه بعد خالفات بشأن 
ــرت  ــتراتيجية القانونية.وذك االس
ــب كان يرغب  ــي إن إن» أن ترام «س

ــي أن يواصل محاموه الدفاع عن  ف
فرضية حصول عملية تزوير هائلة 
أثناء االنتخابات الرئاسية أدت إلى 
ــدن، بدال  ــوز الدميوقراطي جو باي ف
ــرعية مقاضاة  من التركيز على ش
ــيرةً إلى  ــس انتهت واليته، مش رئي
ــابق كان غير راغب  أن الرئيس الس
ــت القناة  ــة األمر.ولفت في مناقش
إلى أن من بني هؤالء احملامني بوتش 
ــر اللذين كانا  ــاورز وديبوراه باربيي ب
ــا فريق الدفاع عن  يُفترض أن يرأس
ترامب. ونقلت «سي ان ان» ووسائل 
ــا قولهما إن  ــرى عنهم ــالم أخ إع
ــن الطرفني».وأكد  ــاء م ــرار «ج الق
جايسون ميلر مستشار ترامب ردا 
ــات الصحافية،  على هذه املعلوم
ــراً، لكننا  ــي تغريدة «عملنا كثي ف

ــأن  ــم نتخذ قرارا نهائيا بعد بش ل
ــنفعل ذلك  ــي، س ــا القانون فريقن
ــرار احملامني ترامب  ــع ق قريبا».ويض
ــه يبذل  ــات أن ــد معلوم ــذي تفي ال
ــداد دفاعه قبل  ــاقة إلع جهودا ش
محاكمته التاريخية الثانية، أمام 
ــات جديدة قبل أيام فقط من  عقب
بدء احملاكمة.ومع ذلك، حتى بوجود 
فريق قانوني في حالة فوضى يبدو 
ــكل متزايد أن  ــه من املرجح بش أن
يفلت من اإلدانة.ومن املقرر أن تبدأ 
ــباط محاكمة  في التاسع من ش
ــض على  ــة «التحري ــب بتهم ترام
ــام أنصاره مقر  التمرد» بعد اقتح
ــن  م ــادس  الس ــي  ف ــرس  الكونغ
ــع موافقة  ــن م ــون الثاني.لك كان
ــى  ــط إل ــني فق ــة جمهوري خمس

ــني  اخلمس الدميوقراطيني  ــب  جان
ــيوخ على املضي  في مجلس الش
ح أال تؤمن  قدما في احملاكمة، يُرجّ
ــة الثلثني املطلوبة لذلك أي  غالبي
ــيناتورا.في املقابل، يتطلب  ٦٧ س
توجيه اللوم إلى ترامب وهو إجراء 
ــتبعاد، تصويت  أقل حدة من االس
لّ عن ١٠ أعضاء جمهوريني  ما ال يقّ
ــيوخ لتبنيه، وهو  في مجلس الش
ــر البعض أنه ممكن.وميكن  ما يعتب
ــمح ذلك لترامب بالترشح  أن يس
ــي ٢٠٢٤،  ــرى ف ــرة أخ ــة م للرئاس
ــده اآلن جزء كبير  وهو احتمال يؤي
ــى الرغم من  ــني عل ــن اجلمهوري م
اقتحام الكابيتول من قبل حشد 
ــني املوالني لترامب في  من املتطرف

محاولة إللغاء نتائج االنتخابات.
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عمار حميد
شعر الرجل العجوز باإلرهاق 
ــل  اج ــن  م ــال  قلي ــس  فجل
ــى بعض الراحة  احلصول عل
ــمس التي  ــر باجتاه الش ، نظ
ــط السماء ثم  الزالت تتوس
رمى بنظره نحو األفق سارحا 
ــركام  ــني ال ــن ب ــكاره وم بأف
ــر  ــاك ظه ــا وهن ــر هن املتناث
ــي  ــون ابيض ميش طائر بلش
بهدوء وحذر ، ابتسم الرجل 
العجوز مبرارة موجها حديثه 
ــتطيع  ــا التس رمب  : ــر  للطائ
ــتطيع  تس ــا  ورمب ــم  التكل
ــا الطائر االبيض  ــك ايه لكنّ
قد ال يعجبك ان تتحدث إليّ 
والتحديق  ــر  بالنظ وتكتفي 

ــذ  ــك من ــا اعرف ــوي ، ان نح
التي امسكت بها  اللحظة 
عصا النبش وكيس القماش 
ــذ ان كنت طفال  الكبير ، من
ــتّة  الس ــري  عم ــدى  اليتع
سنوات أفتّش في املساحات 
الشاسعة ملكبّات النفايات 
ــدن ، مدَّ يداه  على اطراف امل
ــال: انظر الى  ــى الطائر وق ال
ــم اصبحت  ــدي ك ــك األي تل
مشققة ومسودّة ، انظر الى 
ــل تعلم  ــي املُتعب ، ه وجه
ملاذا ايها الطائر؟ انه بسبب 
ــذرة فينا نحن  االنانية املتج
ــر ام  ــر ... هل نحن بش البش
ــاءل الرجل  كنّا كذلك؟ ، تس
ــه  نفس وبني  بينه  ــوز  العج

يتنقل  ــون  البلش كان  فيما 
ــني  ب ــعة  الواس ــه  بخطوات
أكوام االزبال بحثا عن بقايا 
ــه باحلديث  ــر آب ــام غي الطع
ــض العجوز  ــه إليه.نه املوج
ــيء من الغضب املمزوج  وش
ــا  موجه ــه  يعتري ــزن  باحل
كلماته االخيرة الى البلشون 
ــيئا  ــم انك ال تفقه ش : اعل
ــا الطائر  ــك ايه ــا اقوله ل مم
ــخر مني ،  األبله بل انك تس
ففي اللحظات التي سأبيع 
فيها بعض العلب املعدنية 
ألكسب منها قليال من املال 
القيمة في  ــدمي  الع ــه  التاف
ــت فوق  ان ــمو  نظرك ستس

السحاب.

متابعة / البينة الجديدة
ــالل  وظ ــوط  خط دار  ــدرت  أص
للباحث  األردنية، كتابا جديدا 
ــط،  بوخلي ــعيد  س ــي  املغرب
ــوارات  ــة ألربعة ح ــو ترجم وه
ــة، أجراها الناقد  طويلة ومهم
ــاني  النفس ــص  واخملت ــي  األدب
ــة  ــع الباحث ــل دوك، م صاموي
ــتيفا.  ــهيرة جوليا كريس الش
ــق  ــل الدقي ــت، بالتفصي تناول
خفية  ــب  جوان ــتفيض  واملس
كثيرة من حياة كريستيفا، منذ 
ــا ومراهقتها  ــر طفولته بواكي

ــيوعية، ثم  ــي بلغاريا الش ف
الستينيات  سنوات  رحيلها 
ــة،  للدراس ــا  فرنس ــى  إل
ــل  ــة ”تي ــا بجماع وعالقاته
ــذا جل  ــة، وك ــل‘‘ النقدي كي
الفرنسي، خالل  الفكر  رموز 
تلك احلقبة، انتهاء بزواجها 
ــي فيليب  ــن الناقد والروائ م
سوليرز؛ حيث ابتهاج الفكر 
واجلسد ضمن سياق، أقصى 
ــية،  التأسيس ــا  جتلياتهم
السوية والواعية. بني طيات 
ــم يكن  ــخصي؛ ل ــار ش مس
ــط أو مألوفا باملرة، أو  عاديا ق

متاحا كل يوم، مثلما تطلعنا 
لساعات طويلة، مضامني بوح 
باملوازاة  ل  ــكَّ ــتيفا، تش كريس
ــا، في  ــا رصين ــروعا علمي مش
ــدة والنباهة والعمق،  غاية اجل
ــة عدة،  ــوال معرفي ــمل حق ش
ــفة  الفلس ــني  ب ــت  تنوع
ــد  ــي والنق ــل النفس والتحلي
ــانيات والكتابة  ــي واللس األدب
الروائية واالنخراط في أنشطة 
أ هذه  ــوَّ ــائية…، ب ــة النس احلرك
ــكان  م ــدا،  ج ــزة  املميَّ ــرأة  امل
ــة قادة  ــن قائم ــدارة ضم الص

ــانية،  ــي اإلنس ــر وملهم الفك
ــرة  الفت ــالل  خ ــط  فق ــس  لي
ــا  احلديثة واملعاصرة؛ بل قياس
ــخ  التاري ــدادات  امت ــف  خملتل
ــتيفا،  كريس ــري.جوليا  البش
ــة  صاحب ــة،  اجلذاب ــرأة  امل
بل  ــة  احملبوب ــر،  الكبي ــل  العق
”املعشوقة‘“ بكيفية أو أخرى، 
ــا الثقافي  ــرف محيطه من ط
ــف  ــا سنكتش ــوري، كم الذك
ــي  ف ــدة  عدي ــرات  فق ــن  ضم
ــه،  ــارت نفس ــاب. روالن ب الكت
ــية،  اجلنس ــه  مبثليت ــروف  املع
ــى واألخيرة،  ــرأة األول وبأن امل
ــت مبعنى ما، في  التي حظي
ــه، اعترف  ــه، ظلت أم حيات
ــل لديه  ــتيفا متث بأن كريس
ــدة التي أمكنه  املرأة الوحي
ــزواج بها، لو  ــع إلى ال التطل
كانت غير متزوجة.ميثل هذا 
ــة  ــة حواري ــاب، جلس الكت
استثنائية، باملفهوم الدقيق 
أي  للكلمة. فالطرف احملاوِر، 
ــل دوك، يعتبر طبيبا  صاموي
وكاتبا،  ــريريا،  ــانيا س نفس
ــة آليات  ــتوعب ال محال يس

س البشرية،  اشتغال النَّفْ

علــي   / الجيــدة  البينــة 
شريف

ــاء وكتاب  ــاد أدب ــف أحت ضي
ــث  الباح ــل  باب ــة  محافظ
ــا عوض  ــد الرض الدكتورعب
ــيتة الدورية إللقاء  في أمس
ــاد  أحت ــوان(  بعن ــرة  محاض
ــل ومراحل  ــاء وكتاب باب أدب
ــتعرض  ).أس ــة  تأسيس
ــوض  الدكتورع ــا  خالله
ــي  ــة الت ــات الثقافي الكيان
ــة احللة  ــت في مدين أسس
مؤكدا إن مدينة احللة والدة 
ــالل  خ ــاء  واألدب ــعراء  للش
القدمية  الكتب  التحري في 
ــات  الكيان ــع  جمي ــدت  وج
ــت  أسس ــي  الت ــة  الثقافي

ــراق يوجد أكثر  في مدن الع
ــني من  ــخصني حلي ــن ش م
الكيانات  ــذة  ه ــي  مؤسس
ــا  وخصوص ــة  الثقافي
ــرف  األش ــف  النج ــة  مدين
ــث  ــدة حي ــد الرائ ــي تع الت
ــي  ثقاف ــان  كي أول  ــس  أس
ــمي  س ــنة١٩١٢  س ــا  فيه

ــر) الصق ــوان  بجماعة(أخ
ــة  ومتابع ــر  بالنش ــى  أعتن
ــل  تدخ ــي  الت ــات  املطبوع
العراق  ــارج  ــن خ م النجف 
ــا  توزيعه ــى  عل ــراف  واألش
واشار الدكتورعوض إن هذا 
ــطرت  انش الثقافي  الكيان 
ــنة  ــى الرابطة األدبية س إل

ــف  ــة النج ــي مدين ١٩٣٢ ف
مؤسيسيها  ومن  ــرف  األش
محمد علي اليعقوبي تولد 
ــاش في  وع ــة  ــة جناج قري
مدينة احللة أكثر من ثالثني 
ــات وهو  ــف البابلي ــا ال عام
يسكن مدينة احللة. وأسس 
ــان ثقافي في مدينة  أول كي
ــم  ــنة( ١٩٧١ )باس احللة س
ــيها  مؤسس ــتار  عش ندوة 
كل من الشاعر جبار الكواز 
وحازم احللي وعدنان العوادي 
وآخرين .وتداخل مع الدكتور 
ــعراء وأدباء  احملاضرعوض ش
ــم  مداخالته ــت  ونقادأغن
ــن  م ــرة  احملاض ــة  موضوع

جميع اجلوانب.

صدر حديثا للشاعر جاسم 
العلي مجموعته الشعرية 
ــدة التي حتمل العنوان  اجلدي
”فوانيس عتيقة“، وذلك عن 
العصامي للطباعة  ثائر  دار 
ــداد،  ــع ببغ ــر والتوزي والنش
ــوان الذي يقع  الدي ويحتوي 
ــة من القطع  في 74 صفح
ــدى  إح ــى  عل ــط  املتوس
ــني قصيدة، تنوعت  وخمس
ــانية بني  موضوعاتها اإلنس
ــي  واالجتماع ــي  الرومانس
والوطني، ومتظهرت بشكل 
مختزلة  ــعرية  ش ــوص  نص
ــة  خاطف ــة  بومض ــبه  أش
الكثير  ــا  ــي طياته حتمل ف
ــل عنوان  ــدالالت. ولع من ال
ــكال ً من  الديوان يعكس ش
ــوص.  النص ــك  تل ــكال  أش
ــاعر  ــول إن الش ــن الق وميك
ــد  ــد عمِ ــي ق ــم العل جاس
اإليجاز  ــلوب  أس ــي  تبن إلى 
ــة  محاول ــي  ف ــعري  للش
ملواكبة مظاهر العصر التي 

ــا صفة  ــزال فيه االخت بات 
تسود مختلف منابر التعبير 
ــية  احلس البصريات  ــث  حي
ــيماء  س ــى  عل ــة  واملراهن
ــاق  الصورة وداللتها في أنس
أدرك  ــد  لذلك فق ــاب،  اخلط
اجلمالي  ــاع  الكثير من صنّ
ــي إلى أهمية  األدبي أو الفن
ــدة من  ــة جدي ــي معادل تبن
التوازن بني عناصر اخلطاب. 

ــار احلديث عن فكرة  وفي إط
اإليجاز فقد باتت تستهوي 
ــعراء،  الش ــن  م ــر  الكثي
ــروف أن مفهوم اإليجاز  واملع
ــص  تقلي ــو  ه ــة  اللغ ــي  ف
وتكثيفه  الكالم  ــاحة  مس
إيجاد  ــح  ــه لصال وتطويع
ــر  ــزى األكب أو املغ ــى  املعن
ــاعر إيصاله  الذي يريد الش
ثمة  ــير،  سوس ــب  وبحس

يعتمد  ــاز  لإليج ــف  توظي
ــورة من  ــراج الص ــى إخ عل
معناها املستخدم لسانيا 
ــع  الالمتوق ــى  املعن ــى  ًإل
ــد ذلك  ــا يتجس ــرا ًم وكثي
ــعرية أكثر  في اجلملة الش
ــن فنون األدب  من غيرها م
ــل األلفاظ من  ــث تنتق حي
معناها اللغوي إلى معناها 

الكالمي.

وهناك من يرى في جحا شخصية 
ــون أحمقَ وهو  ــاء، كيف يك حمق
ــع  وس ــت  يثب ــكل  بش ــرف  يتص
مداركه، وقدرته على متثل احلاالت 
ــلوب  التي يواجهها ويحللها بأس
ــة عقله،  ــدلّ على رجاح ــر ي مغاي
ــكل أريحية  ــكالت ب ــل املش يقاب
ــتيعابها بزوايا مجسمة. بعد اس
ــبة  ــوت تركيبته على نس وإذا احت
ــراه الكثيرون؛  ــا ي ــق كم ــن احلم م
ــوع املنتج لدى  فإنها تبدو من الن
ــق عليه  ــذا ما تنطب ــة، وه النخب
ــرا: «هناك  ــالن كوندي ــة مي مقول
ــى  ــن احلمق ــي م ــا يكف ــا م دائمً
ــى يعرفون كل  ــوا، فاحلمق ليجيب
شيء».إن نظرة باصرة ألفعال جحا 
وردود أفعاله توحي بأنه شخصية 
ــكال  عميقة، ولديه حلول ألي إش
ــذا  ــه، وه ــرض علي ــه أو يع يواجه
يدل على أنه واسع املعرفة، وغني 
ــاعي  الس ــاني  اإلنس ــلوكه  بس
ــع بظاهر يبدو  للخير، لكنه يتقنّ
ا، وهو في حقيقته ال يحب  ساذجً
ــعي من  ــه والس ــر بقدرات التفاخ
ــا للحصول على مغامن، لذا  خالله
ــور بصفات عبثية  نراه يؤثر الظه
لكن تصرفاته تتحول إلى اجتراح 
ــات وعقد يعجز  ــارج لتقاطع مخ
ــن حلحلتها.ومن يرى  ــرون ع اآلخ
ا غبيًا؛ ال ميتلك  ــخصً في جحا ش
ــارًا موضوعيًا لفهم مجريات  معي
ــا، ويعاني قصورًا  الواقع وتقييمه
ــاني، إذ بنظرة  ــي التعامل اإلنس ف
ــات  حكاي ــم  خلواتي ــة  براغماتي
ــب املتوهجة  ــح اجلوان ــا نلم جح
ــخصيته.وإذا عددنا جحا  ــن ش م
ــلني في احلياة ألنه يؤثر  من الفاش
ــدو منزويًا في الهامش،  العزلة ويب
فإن هذا الركون نحو حافات احلياة 
ــي بحبوحة  ا ف ــد فيها راتعً والزه
ــيلته، أو أجنحته  ــي وس الفقر ه
ــن مضاعفات  م للهرب  ــة  األرضي
ــلبية،  ــانية الس ــات اإلنس العالق
ا  ــا ورفيقً ــاره قرينً ا من حم ــذً متخ
ملتاعبه، يستشيره في امللمات أو 
يساعده في اتخاذ طريقة للوصول 

ــتعصية. ــى مخارج حلاالت مس إل
ــالً، والفاشل  ه بعضهم فاش وعدّ
هو الذي يجرؤ على أن يدلّ اآلخرين 
ــا كان عاجزًا عن  على الطريق، وملّ
ــه ينقذ العالم،  ــه؛ فإن إنقاذ نفس
هذه مفارقة يتصف بها ذوو األرواح 
ــم يتنكرون للواقع  البطولية، إنه
ــه، وهي طريقتهم  وينتصرون علي
في معاقبة احلياة التي تخدعهم، 

وهذا ما يراه هنري مللر.
العنونة

ــالث مفردات،  ن العنوان من ث ــوّ تك
ــت (العودة) إلى (جحا)  فقد أضيف
ــداد)، مما يدلّ  ــذي أضيف إلى (بغ ال
ــب إلى بغداد  ــاك جحا ينس أن هن
ــة لهذه املدينة،  أو هو عالمة فارق
ــا) البغدادي  ـــ (جح ــودة هذا ال وع
ــال الفكر للبحث  ــي إلى إعم توح
ــة، وأن  ــاع مرتبك ــالج ألوض عن ع
ــى تفعيالت جحا  األمل يعقد عل

وما يقترحه عليه حماره.
الغالف 

ــويلي  الش ــدر  حي ــان  الفن ــدع  أب
ــار  ــد اخت ــالف، فق ــم الغ بتصمي
ــه (جحا)  ــر في ــال يظه ــورة متث ص
ــة حركة  ــارًا في حال ــا حم ممتطيً
ــى ذلك  ــتدل عل ــو األمام، يس نح
ــد انثنت  ــة قوائمه، فق ــن حرك م
قائمته األمامية اليمني متساوقة 
ــار،  اليس ــة  اخللفي ــه  قائمت ــع  م
ــر الدابة  ــتقر جحا على ظه واس
ــة،  ــام بصورة معكوس من دون جل
ــه في حالة جتلّ  فهو يجلس وكأن
ا  ــق مخالفً ــو األف ــره ممتد نح ونظ
ــير الدابة.في هذا املعمار  الجتاه س
التشكيلي تأويالت عدة، منها أنه 

ــائبة للظروف أو أنه  يترك أموره س
ــز للحيوان مبا يجري في الواقع،  رم
ــيّرًا تتحكم به  ــى مس ــد أمس وق
ــى هواها،  ــوقه عل ــداث وتس األح
لكنه يهزأ مبسار احلياة ويخالفها 
في تطلعاتها.وقد طبع هذا الرمز 
(الذي  بالتمثال  املتمثل  التفاعلي 
ــاره) على خلفية  ــم جحا وحم ض
ــداد أفق  ــن انس ــة، تعبر ع معتم
ــة األجواء التي يعاني  احلياة وعتم

منها شخص مثل جحا.
حملة عن اخلطاب

ــة  لفئ ــه  توجّ ــي  الت ــة  الكتاب إن 
ــتوىً  عمرية صغيرة، تقتضي مس
ــاب، وتختلف  ــن اخلط ــبًا م مناس
ــح الكتابة  ــي دقة مصطل اآلراء ف
ــى فئة عمرية بعينها،  املوجهة إل
ــود كتابة  ــن ال يقرّ بوج ــاك م فهن
ــة، وأن مثل هذا  ــال أو الفتي لألطف
ــوع األدبي يواجه آراءً مختلفة،  الن
ــي  ف ــر  تتواف أن  ــم  ــرى بعضه في
ــن بلغة  ــة التدوي ــب إمكاني الكات
بسيطة، وهذا الرأي يعبّر عن رؤية 
ــي معرفة  ــة وقصور ف ميكانيكي
ــوص  ــة، فالنص ــف اللغوي الوظائ
والفتية  ــال  األطف ــب  التي تخاط
ــس على روح البراءة، ومتتاز  تتمأس
ــهم،  بصياغات تعبر عن إحساس
ــم وما يدور  ــي رؤيتهم للعال وحتاك
ــيط اجلمل  وليس تبس ــم،  حوله
ــكل متوالية امللفوظات  التي تش

في النص.
شيء عن التقنية

اشتغلت املتون على لغة سلسة 
ــاب، أقرب إلى روح  ــياق منس وبس
الطفولة والفتوة، ومجمل العمل 
ــتمل على  ــرديًا اش ا س ــل نصً مياث
لوحات سردية أو مشاهد سردية، 
اقتربت من أسلوب احلكاية، فكل 
ــا  ــى زمنه ــت عل ــة حافظ حكاي
ــارد  ــي، وبعد عملية التس التتابع
ــا قرأه  ــى أن م ــص املتلقي إل يخل
ــردية،  س ــة  متوالي أو  ــة  رواي ــو  ه
ــات) وحضرت  ــد تعددت (الثيم فق
ــررت حضورها في  ــخصيات ك ش
ــي قراءة  ــن للمتلق ــل، وميك العم

ــب،  ترتي دون  ــا  منه ــة  حكاي أي 
ــكارًا عميقة صيغت  ــت أف تضمن
ــة  ذهني ــم  تالئ ــيّقة  ش ــب  بقوال
ــدت الكاتبة على  ــان، اعتم الفتي

ــوارات  ، ح ة كثير
كشفت جوانب من سرائر الناس، 
ــى  ــازة إل ــة منح ــي مبوعظ لتنته
جانب اخلير في شخصية اإلنسان. 
ــرد باخليال الذي  ــاز فضاء الس امت

امتد إلى الشخصيات، وقد غيرت 
الكاتبة في شخصية (احلمار) بأن 
ــة أدت دورًا عجائبيًا،  ــه دمي جعلت
ــا،  وإخفاؤه ــا  طيّه ــن  ميك ــي  فه
ــل النص  ــت بفاعلية داخ واتصف
ــاعدت  إذ س ــا،  بديهته ــور  بحض
ــف عن اخملالفات،  جحا في الكش
ــارج لي انغالق  ــك إيجاد مخ وكذل
يتصدى (جحا) ملواجهته. تنوعت 
ــة واملفتوحة  ــة بني املغلق األمكن
ــة في  ــا الكاتب أثثته ــة،  واخملتلط
ــالل بيت جحا وبيوت  النص من خ
اجليران واحملكمة والسجن والبحر 
ــة اإلجرائية  ــا. امتازت اللغ وغيره
ــد  مقاص ــت  وحمل ــاطتها،  ببس
دون  ــن  م ــا  وأوصلته ــات،  احلكاي
ــن  ــاغ م ــياق مستس ــف بس تكل
قبل املتلقي بعمر الفتوة، لم تؤثر 

عليه بعض الهنات اللغوية.
ــة  ــداد، مجموع بغ ــا  ــودة جح ع
ــامي،  الش ــحر  س ــات،  حكاي
الكتاب  بيت  املالكي/  ــورات  منش

السومري،٢٠٢٠م.

ــيوالً  ــف مؤملة تطيف الذهن وأنا أقرأ س ثمة مواق
ــة العابثة  ــكام النقدية الفج ــن األح ــة م جامح
ــؤولية ودون مباالة. فالذين يحملون  تطرح بال مس
الكالم النقدي عندنا ..اما فئة حتمل معاول الهدم.. 
ــوص تتيمم..بعض  ــى ضحالة النص ــا فئة عل وام
ــت مبقدرات األدب  ــمى بالنقاد لعبت ومازال ما يس
ــت حضيضاً  ــة الفكر فرفع ــطت على كرام . وس
وهبطت رفيعاً وفق ماتراه منسجماً مع مصاحلها 
ــت  ــماء دخيلة وطمس اخلاصة مما ادى الى أبراز أس
ــاً تقرع  اخرى أصيلة ألنها رفضت أن تكون أجراس
او طبوالً تدق في سيرك استعراضي هزيل أبعد ما 
ــب  ــن روحية األدب وكرامة الفكر . وأحس تكون ع
ــذه الظاهرة دون  ــه رصد ه ــارىء الواعي يرضي الق
ــر األسماء ورفع األقنعة عنها . وما من قارىء  حش
متمكن يفوته األسم األصيل وينطلي عليه القلم 

الدخيل . 
النقد امللتزم حاضر متيقظ ، النقد امللتزم حارس 
ــالة .. ولكنه غائب  مؤمتن ، النقد امللتزم حامي رس
ــاب مفتوحاً  ــاحة األدبية وغيابه ترك الب عن الس
ــة العصيبة  ــل . وفي هذه املرحل ــه كل دخي يفتح
ــب املراحل وفي  ــد االدبي باصع ــر بها النق التي مي
ــاب املبدعني من رجاالت الفكر. تخترقنا حركة  غي
ــتند الى اساس منهجي  نقدية زائفة واهية ال تس
ــتوى اجملامالت  ــع عن مس ــدروس وال ترتف علمي م
ــوفة  ــخصية التي ال تثمر غير املدائح املكش الش
ــماء تعرف  ــرى ان بعض هذه األس ــة الكب . والطام
ــة اقحاماً  ــها وتقتحم احلركة االدبي ــم نفس حج
ــن أصالء  ــى الكثير م ــذالً مما ادى ال ــبوهاً مبت مش
ــاحة او حيل بينها وبني الذيوع  االدب الى ترك الس
ــل على  ــة األصي ــردت بكرام ــا ج ــار ألنه واألنتش
ــر النظيفة التي  ــة غي ــر النقدي ــس ومعايي مقايي
ــذه الفترة األخيرة  ــادت أجواءنا األدبية طوال ه س
ــوا فوق كل التزام  ــون األصالء الذين أرتفع .. املبدع
ــي أغلب األحيان خارج النقد األدبي  ضيق نراهم ف
ــوخ أقدامهم وأصالة  ــة رغم رس ــاحة األدبي والس
ــم وأبداعهم . على القارىء الواعي امللتزم  مواهبه
ــيح األقالم  ــاذج ويش ــض هذا التمويه الس أن يرف
ــتعير صالبتها من خارج  اللدنة التي حتاول أن تس
ــالة األدبية..أن اخليول  أصالتها على حساب الرس
ــل المتثل حقيقة  ــة التي تركض بال صهي الهجين

األصالة في مضمار السباق .

@NN@Ü”b‰€aÎ@Ü‘‰€a
’‹�fl@˝€a@sÌÜßa

 

فنارات

الشاعر / وجد الروح
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مفتتح

يتداول الناس مثالً/ 

حكمة في أحاديثهم، 

ينطوي في ظاهره على 

الطرافة والتهكم، لكنه 

ينفتح على فضاءات 

أبعد، وينزاح إلى فراغات 

تقبل احتماالت تناقض 

داللة هذا التركيب 

اللغوي: [خذوا احلكمة 

من أفواه اجملانني]، فإذا 

وضعنا شخصية مثل 

جحا في خانة اجملانني؛ 

جند قياس املثل ينطبق 

عليه وميكننا الظفر 

بنفحات احلكمة من 

حكاياته ومقالبه، 

لة  فاجملنون حالة متحوّ

من املقايسات التقليدية 

إلى مستوى مغاير، 

وبذلك يرى األمور مبنظاره 

ا أحكام  اخلاص مفارقً

اآلخرين املتطابقة، فهو 

يرى ما ال يراه اآلخرون، 

ويقترح الواقع بأبعاد ال 

يقرّونها.

مقاربة / مهدي علي ازبين

6ثقافية

إنعام كمونة
عذرا ..عذرا سيدي الشهيد وجعي 

يتهافت مطرا
كلما رويتم صراط الشهادة بدموع 

دمائكم
حْ عناق أجسادكم الفتية وِ

يُلَ
عرس مذابح بحناء اجلراح..!!

وتهاليل رحيل خضبت مأمت الكفن 
بأنني الصباح

فيااا كبوة صهوة الوطن...
 فرســــــــــــــان صهيل اخللود....

عمر.. علي.. هويات سالم 
بأطياف قزحية 

حتتسي البرد ..متنح الدفء
كيف تناثرت شهية أحالمكم 

الشجية...
أشالء .. أشالء

على سفوح عراق مستباح..!!!
وأوغاد الكؤوس حتتفي بنخب عار..؟!!

ميحق برغوة رياح ..!!
فيا لهيب شيبة لوعة
مخضلة بنسل الفراق

واشجان ليل سامره األرق
 تنوء غصة بأحضان هدير الصراخ

لمَ يُطفأ سراج وجوهكم العطشى 
..؟؟

املغمسة مبلحِ جوع ..؟؟
ألم نحط خبرا جلهينة يقني عذرا ..!!
أترَممْ سوسة العتمة نخرا ولثة ترابي 

تتعفف الشكوى..؟!
فياااا زيتونة النهرين مشكاة صبر

يتكئ على منسأة ضلوعك
...  أحقاد اغراب بحدوة أعرابٍ

ستبزغ شمس أطلس الرافدين
 أهازيج وأفراح

ÒÖbËí€a@¬aäï

@[b�ÓjÀ@b �ñÇë@bzu@ø@ÙäÌ@Âfl
@b�Ó«ÏôÏfl@a�âbÓ»fl@Ÿ‹nπ@¸
@…”aÏ€a@pbÌä©@·Ë–€
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اصدار 
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سحر الشامي
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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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8الحصاد
التجارة : املجارش االهلية املتعاقدة مع رشكة احلبوب تبارش عملية تصنيع الرز املحيل  

لدعم مفردات البطاقة التموينية 
بغداد / البينة الجديدة 

ــرة  ــن مباش ــارة ع ــت وزارة التج اعلن
ــدت مع  ــي تعاق ــة الت ــارش االهلي اجمل
ــوب  احلب ــارة  لتج ــة  العام ــركة  الش
ــلب وفق النسبة املقررة  لتصنيع الش
ــويق  ــل اللجنة املركزية للتس ــن قب م
ــر  ــك  مدي ــد ذل ــة ( ٥٨.٥) ٪  اك والبالغ
ــدس عبدالرحمن  ــركة املهن عام الش
عجي طوفان وقال بان مرحلة التعاقد 
ــارش االهلية تعد  وتصنيع الرز في اجمل
ــا  ــاطات االقتصادية متاس ــر النش اكث
ــغيل و توفير فرص  بقضية دعم و تش
ــاص و  ــاع اخل ــة القط ــدي العامل لالي
ــرص لقطاع  ــعى لتوفير االف الف نس

اجملارش االهلية التي متتلك الرغبة في 
دعم االقتصاد الوطني وتوفير الرز احمللي 
ــة التموينية  ــردات البطاق ــم مف لدع
ــركة وفق  ــن خالل التعاقد مع الش وم
ــل اللجنة  ــدم من قب ــرض الذي ق الع
ــني طوفان ان  ــويق . وب ــة للتس املركزي
ــرت  اجملارش االهلية في الديوانية باش
بتصنيع الرز وبهذا تكون احملافظة اول 
ــاج الرز ،  ــرت بانت احملافظات التي باش
ــرت مجرشة الوالء االعظم  حيث باش
ــع الوجبه االولى من الرز  احمللي  بتصني
ــع ضمن مفردات  ليكون جاهزا للتوزي
ــن جانب اخر  ــة التموينية . م البطاق
ــتمرار مجرشة  ــار طوفان الى اس اش

ــرز احمللي  ــة مبناقلة ال ــة احلكومي احلل
ــرة و عطش مبناقلة  خملازن الرز في كس
ــث  ــة حي ــة الثاني ــي للوجب ــرز احملل ال
باشرت املالكات الفنية في مخازن الرز 
ــاحنات تابعة  في بابل  بتحميل (٣)ش
السطول  وزارة التجارة وبكمية بلغت 
ــه املقرر  ــل الكمي ــن اص ــا م (١٢٠)طن
ــا  والبالغة(٧٥٠)طن  لتعزيز  مناقلته
ــركة العامة لتجارة  خزين مخازن الش
ــا  ــام توزيعه ــداد إلمت ــي بغ ــوب ف احلب
ــة التموينية .هذا   ــى وكالء البطاق عل
ــة عملها  ــارش احلكومي ــت اجمل وواصل
ــالل ايام العطل من اجل تامني اكبر  خ

قدر ممكن من الرز.

بغداد / البينة الجديدة
ــف  ــة مل ــد، احال ــس األح ــة، ام ــة النيابي ــة النزاه ــت جلن أعلن
ــى محكمة  ــة االجتماعية عل ــب الرعاي ــن روات ــتقطاع م االس
ــي ، إن جلنة  ــو اللجنة صباح طلوب ــة. وقال عض ــق الرصاف حتقي
ــؤون االجتماعية  ــة النيابية قدمت الى وزارة العمل والش النزاه
ــأن موضوع التأمني الصحي لهذه  في نيسان املاضي كتاباً بش
ــبب  ــى أن التأمني تضمن مخالفة كبيرة بس ــيراً إل الوزارة، مش
ــمولني  ــار من العجزة والفقراء املش ــتقطاع مبلغ ٢٠٠٠ دين اس
ــان الصحي  ــاف ، أن الضم ــة االجتماعية.وأض ــبكة احلماي بش
موضوع خطير ، ألنه مت االستقطاع من أشخاص غير موظفني، 
ــؤون االجتماعية استقطاع  وأنه ليس من حق وزير العمل والش
ــة الى محكمة حتقيق  ــغ، الفتاً إلياحالة القضي ــل هذه املبال مث
ــدى طلوبي، مخاوف جلنة  ــة اخملتصة بقضايا النزاهة.واب الرصاف
ــان الصحي في املرحلة  ــة النيابية من جتديد عقد الضم النزاه
ــدداً على ضرورة ان يلعب اإلعالم دوراً بارزاً في منع  القادمة، مش

عملية جتديد العقد.

النزاهة النيابية :
 حتيل ملف استقطاع التأمني الصحي 

من الرعاية االجتامعية للتحقيق

بغداد / البينة الجديدة
ــاد خليفة خزعل  ــيد زي ــتقبل وكيل وزارة العدل االقدم الس اس
ــار االمن الوطني السيد قاسم   التميمي ، امس االحد ، مستش
ــنمه  منصب  ــبة تس ــدم بالتهنئة مبناس ــذي تق ــي  وال  االعرج
ــعادته  ــيد الوكيل، عن امتنانه وس وكيل وزارة العدل  . وعبر الس
ــدا اهمية تعزيز  ــن الوطني ، مؤك ــار االم ــيد  مستش لزيارة الس
ــات الدولة لتقدمي افضل اخلدمات  التعاون  املشترك بني مؤسس
ــيد  ــر للس ــدور الكبي ــل  بال ــيد الوكي ــار الس  للمواطنني. واش
ــار في  تصدية لفلول عصابات داعش االرهابية والدفاع  املستش
ــكرية في دحر  ــن ارض  الوطن بعد جناح قواتنا األمنية والعس ع
ــتعادة  ــيطرتها على األراضي العراقية واس ــط س  اإلرهاب وبس
ــار االمن الوطني  ــتقرار فيه.من جانبه أكد  مستش  األمن واالس
ــيد  ــوزارة العدل متمنيا للس ــم االعرجي دعمه ل ــيد قاس الس
ــدة خدمة  ــه اجلدي ــي اداء مهام ــاح ف ــة والنج ــل املوفقي الوكي

للصالح العام.

بمناسبة تسنم منصبه اجلديد .. 
وكيل وزارة العدل االقدم يستقبل 

مستشار االمن  الوطني  

اجلامعة العراقية تنظم ورشة عن املدن الذكية
 وامكانية تطبيقها يف العراق

بغداد / البينة الجديدة
ــاد اجلامعة  ــة اإلدارة واالقتص ــت كلي نظم
ــدن الذكية  ــل عن امل ــة عم ــة ورش العراقي
ــاركة  ــة تطبيقها في العراق مبش وامكاني
ــة التي  ــن الباحثني.وتناولت الورش ــدد م ع
ــد الرضا  ــا الدكتور محمد عب ــر فيه حاض
ــان مفهوم املدن الذكية وتأثيرها  صالح، بي
ــاوف املتزايدة من  ــبب اخمل ــدول بس ــى ال عل

ــة  الصحي ــات  والتحدي ــي  املناخ ــر  التغي
ــكالت البيئية املهددة  ــة الى املش باالضاف
ــة واإلفادة  ــع الطبيع ــة التعامل م وكيفي
ــة  الورش ــدف  الطبيعية.وته ــوارد  امل ــن  م
ــدن الذكية  ــى التعرف على خصائص امل ال
ــات  اآللي ــد  وحتدي ــة،  اخملتلف ــا  وقطاعاته
ــوال الى املدن الذكية،  الواجب اتباعها وص
ــس إلمكانية  فضال عن محاولة وضع األس

ــي العراق.واوصت  ــدن الذكية ف ــق امل تطبي
الورشة بوضع السياسات العامة الوطنية 
ــتراتيجيات  للتحول الى املدن الذكية واس
لتحويل ٥ مدن عراقية على األقل الى مدن 
ــراكة مع  ذكية اضافة الى بناء منوذج للش
القطاع اخلاص لتنفيذ مشاريع وتطبيقات 
املدن الذكية، وتطوير األنظمة والتشريعات 

لتتناسب مع مكونات املدن الذكية.

بغداد / البينة الجديدة 
ــم  التعلي ــج  برنام ــتمر  يس
ــة  ــة املدافع ــاز» / جلن «اجتي
ــهُ وزارة  ــة الذي عقدت املركزي

التربية بالتعاون مع منظمة 
ميرسي كور الدولية في اربيل 
اعماله لليوم الثاني ملناقشة 
امليدانية  اللجان  مهام عمل 

ــود  ــا يحقق الهدف املنش ومب
ــتقبال اكثر عدد من هم  واس
خارج مقاعد الدراسة .وجرى 
ــيم  تقس ــاع  االجتم ــالل  خ

ــل  ــع العم ــاركني جملامي املش
ــول  احلل ــاد  إليج ــة  امليداني
والعائدين  النازحني  ملشاكل 
في مناطق النزاع واجملتمعات 
املضيفة التي تواجههم في 
قطاع التعليم ضمن مشروع 
ــنوات ابتداءاً  ــد لثالثة س ميت
ــام ٢٠٢٠ ولغاية ٢٠٢٣  ــن ع م
ــة  ــت وزارة التربي ــذا وقدم .ه
ــكرها  في ختام االجتماع ش
ــاندة لعملها  ــات الس للجه
ــة  ــاء منظم وأعض ــوي  الترب
ميرسي كور وحرصهم على 
التواصل مع الوزارة ، متمنية 
ــود  اجله ــذه  ه ــل  تتكل ان 
ــق بنود ورقة  بالنجاح وتطبي
ــي مت توقيعها بني  العمل الت
ــع  ــى ارض الواق ــني عل اجلانب
ــدد الطلبة العائدين  لزيادة ع

الى مقاعد الدراسة.

واسط / البينة الجديدة 
ــة محكمة استئناف واسط  اعلنت رئاس
ــة متهمني من  االحتادية عن توقيف خمس
ــم العكيلي)  ــجاد ميث ــم املدعو (س بينه
ــة االرهاب من  ــكام قانون مكافح وفق أح
ــق تاج الدين لقيامهم  قبل محكمة حتقي
ــل  مراس ــائرية.وأفاد  العش الدكة  بجرمية 

ــاء االعلى ان  ــز االعالمي جمللس القض املرك
«محكمة حتقيق تاج الدين أوقفت خمسة 
متهمني لقيامهم بإطالق العيارات النارية 
ــتهدافهم الحد املنازل بقصد ارتكاب  واس
ــل ان  ــائرية».واضاف املراس ــة العش الدك
ــة  ــراءات القانوني ــذت االج ــة اتخ «احملكم
ــت أقوالهم  ــع املتهمني وصدق بحق جمي

ــكام املادة ٢ /١   ــاً باالعتراف وفق أح قضائي
ــة املادة ٤ من قانون مكافحة االرهاب  بدالل
ــم قضائياً عن  ــة الى تصديق أقواله اضاف
ــوا بارتكابها تعلقت  ــرى اعترف قضايا أخ
باخلطف واالبتزاز بحق املواطنني وأصحاب 
ــركات النفطية اضافة الى جرائمهم  الش

املتعلقة بتهريب املشتقات النفطية».

بغداد / البينة اجلديدة
قدمت اللجنة املالية النيابية، امس األحد، 
ــأن التعاقد مع املوظفني ممن  مقترحني بش
ــى التقاعد. ــرات واحملالني عل ــم اخلب لديه

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن بعض 
ــد لديهم  ــى التقاع ــني احملالني عل املوظف

خبرات ال ميكن االستغناء عنها و أعدادهم 
ــث يصبحون  ــداً بحي ــون كبيرةً ج ــن تك ل
ــاف  ــات اجلديدة.وأض ــام التعيين ــاً أم عائق
ــات  كوجر، أن التعاقد معهم في مؤسس
ــالل إدراج نص في  ــن خ ــي م ــة ينبغ الدول
ــالل تعديل  ــام ٢٠٢١ أو من خ ــة للع املوازن

ــه.وكانت النائب عن  ــون التقاعد نفس قان
اللجنة املالية ماجدة التميمي، أكدت في 
وقت سابق، سعي مجلس النواب لتعديل 
ــنة ٢٠١٩ وإنصاف  ــون التقاعد ٢٦ لس قان
ــن ٦٣ سنة أو كما  احملالني للتقاعد دون س

يطلق عليهم باملتقاعدين القسريني.

اجراءات قانونية بحق مخسة متهمني بجريمة الدكة العشائرية

املالية النيابية تقدم مقرتحني بشأن التعاقد مع املحالني للتقاعد

مهام «العمل امليداين» حمور نقاش جلنة املدافعة املركزية لربنامج 
التعليم «اجتياز» ووضع خطة اسرتاتيجية لتحقيق اهلدف املنشود

بغداد / البينة الجديدة
ــد جابر  ــدس محم ــداد املهن ــظ بغ ــن محاف اعل
ــالل هذا العام  ــة خ ــا  قرب اجناز ١٥٠ مدرس العط
ــيد  ــق العاصمة «.وقال الس ــي مختلف مناط وف
ــي منطقة  ــتني ف ــالل افتتاحه مدرس ــظ خ احملاف
ــعلة امس االول السبت « ان محافظة بغداد  الش

مستمرة بتنفيذ مشاريعها التربوية واستكمال 
خطة احملافظة لالعوام السابقة ، فضال عن ادراج 
ــة جديدة ضمن خطة محافظة بغداد  ٣٠٠ مدرس
ــتكمال  ــرة باس لهذا العام «.واضاف « متت املباش
ــاريع املدرسية  خطة احملافظة اخلاصة ببناء املش
للعام ٢٠١٩ حيث شرعنا ببناء ١٥٠ مدرسة خالل 

ــاز عدد منها وادخالها باخلدمة  العام ٢٠٢٠ ومت اجن
ــتني في كل اسبوع ، مؤكدا  ومبعدل افتتاح مدرس
ــيتم  وجود عدد اخر من املدارس هي قيد اإلجناز س
افتتاحها حال استكمالها «.واشار العطا الى ان 
« محافظة بغداد تقدم مختلف اشكال اخلدمات 
ــاريع املهمة اخلاصة بالبنى  وتنفذ حزمة من املش
ــاريع املدارس  ــة الى جانب مش ــة والفوقي التحتي
ــاع اليجاد حلول  ــة لديها مس ــا ان احملافظ ، مبين
ــكان  ــض املناطق املكتضة في الس بديلة في بع
حيث نعاني من قلة وجود املساحات واالراضي من 
ــية جديدة «.من جهتها  ــاء مبان مدرس اجل انش
ــم الهندسة في محافظة بغداد  افادت مدير قس
ــب توجيهات  ــة هدى عبد االمير» بحس املهندس
محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا قمنا 
ــاز اكبر عدد  ــراع  بإجن بأعداد خطة مكثفة لإلس
ــة والزخم  ممكن من املدارس ومراعاة احلاجة املاس
ــة والدوامات املزدوجة  احلاصل وتزايد اعداد الطلب
ــذ ٤٥ مدارس  ــدء بتنفي ــالن الب ــرب اع ــدة ق ، مؤك
جديدة اخرى تضاف الى اعداد املشاريع املدرسية 

السابقة «.

حمافظ بغداد يفتتح مدرستني يف منطقة الشعلة 
ويعلن قرب انجاز (١٥٠)مدرسة 

NO.3582.MON.1.FEB.2021العدد (٣٥٨٢) االثنين ١ / ٢ / ٢٠٢١ 

ميسان / البينة الجديدة
ــقق  ــت وزارة الهجرة واملهجرين احتفالية قرعة توزيع الش نظم
ــا ضمن مجمع  ــات عنايته ــة الثالثة بني فئ ــكنية للوجب الس
ــكني في محافظة ميسان .واكد معاون مدير عام  الهجرة الس
دائرة التخطيط واملتابعة، رئيس جلنة توزيع الوحدات السكنية 
في الوزارة السيد سعدي احمد لطيف انه « برعاية وزيرة الهجرة 
ــوزارة بتنظيم  ــان فائق جابرو، قامت ال ــيدة  ايف واملهجرين الس
ــحب قرعة توزيع الوحدات السكنية بني االسماء  احتفالية س
ــكنية في مركز العمارة وسط  ــتحقة لتوزيع الشقق الس املس
ــمولني في هذه الوجبة بلغ (٢٠٠)  احملافظة « ، مبينا ان عدد املش
ــن مراعاة عدد  ــه « مت اعتماد آلية توزيع تتضم ــة .واضاف ان عائل
افراد االسرة في حتديد مساحة الشقة، اذ مت شمول االسرة التي 
ــاحة  ــخاص بنموذج A مبس ــون عدد افرادها اكثر من (٥) اش يتك
ــت (٨٩) م ،  ــاحة بلغ ــغ (١٠٥)م واقل من ذلك بنموذج B مبس تبل

واوضح احمد ان العدد الكلي للمستفيدين بلغ (٢٨٥) عائلة.

ذي قار / البينة الجديدة
ــترك من الرصد امليداني في وزارة العمل والشؤون  زار فريـق مش
ــي محافظة ذي قار  ــم احلماية االجتماعية ف االجتماعية وقس
ــرة في احملافظة  ــدداً من العائالت الفقي ــة قناة العراقية ع برفق
ــبت املاضيني ٢٩-٢٠٢١/١/٣٠.ومت خالل الزيارة  ي اجلمعة والس يومَ
ــجيل (٣٥) معاقاً ضمن هيئة ذوي االعاقة و(٩٥) عائلة فقيرة  تس
ــمولهم  ــن ليتم ش ــن األرامل و املطلقات واليتامى وكبار الس م

باحلماية االجتماعية.

اهلجرة توزع ٢٠٠ شقة يف  
جممع اهلجرة السكني بميسان 

عىل فئات عنايتها 

العمل تزور عددا من العائالت 
املتعففة يف حمافظة ذي قار

امام انظار السيد وزير الدفاع 
ــاد عبد  ــب ( ن ض د /٣ اداري) رش   حضر الى مقر جريدتنا املنتس
ــوب الى ك د ب /٧ ل مش  ــني اسماعيل النوري املنس الزهرة ياس
ــي ( ٦٥١٠٢٤٧٧) يرجو فيها من  ــع ٩ ورقمه االحصائ ــق م آ / ٣٦ ف
معاليكم شموله بعطفكم االبوي ورعايتكم باصدار امرا بنقله 
من منطلق انساني الى اي وحدة عسكرية قريبة من سكنه في 
ــاق ٦٢ دار ٣٦ كونه املعيل  ــي الغزالية / محلة ٦٧٣ زق ــداد / ح بغ

الوحيد لعائلته ووفق السياقات والقوانني املعمول بها.

موبايل / ٠٧٨١٢٧٣١٣٨٤

امام انظار مدير مرور بابل
ــة عبورهم  ــل من صعوب ــي محافظة باب ــون ف ــي املواطن يعان
ــود مناطق  ــة وذلك لعدم وج ــية في احملافظ ــوارع الرئيس الش

مخصصة لعبور املشاة مما يؤدي الى حوادث مؤسفة.

ــي عقيل  ــود اِّـحام ــت جه   بورك
عوكي موحي رئيس هيئة انتداب 
محاميي محافظة ميسان لجهوده 
ــكل تفان  ــة واداء عمله ب اِّـخلص
وممنونية .. فبارك اهللا وأكثر من 

امثاله لخدمة الناس.

بوركت اجلهود 



9مقاالت
اجلزء الثاين خمالفات وعقوبات يف قانون املرور اضاءات قانونية

الحقوقي 
ماجد الحسناوي

ــد على الصور  ــى احملاكم ان تعتم عل
ــن  ــوذة م ــرارات املأخ ــات والق والبيان
فحص وقياس درجة السكر من شرب 
ــات ومخطط  اخملالف ــد  ورص ــور  اخلم

ــادث ٠ ويعاقب باحلبس مدة التقل  احل
ــهور  ــهر وال تزيد عن ثالثة ش ــن ش ع
وبغرامة (٢٠٠)ألف دينار من قاد مركبه 
ــوق او اجازه مسحوبة  بدون اجازة س
ــرة  ــاة وحجز املركبة ملدة عش او ملغ
ــام ويعاقب باحلبس مدة ال تقل عن  اي
ــهر وال تزيد عن سنة واحدة  ثالثة اش
ــة (٢٠٠) الف وال تزيد عن(٥٠٠) وبغرام

ــا العقوبتني كل  ــار او بكلت ــف دين ال
ــكر او  من قادة املركبة حتت تأثير املس
مخدر والعقوبة باحلبس ملدة(٦)اشهر 
ــدة او بغرامة  ــنة واح ــد عن س وال تزي
ــا العقوبتني في  مليون دينار او بكلت
حال تكرار اخملالفة ٠ويعاقب باحلبس 
ــهر وال تزيد عن  مدة ال تقل عن (٦) اش
(٢) سنة وبغرامة مليون دينار او بكلتا 
ــر  ــدث بالغي ــن اح ــني كل م العقوبت
ــبب قيادة  ــة بس ــيم او عاه اذى جس
املركبة دون مراعاة االنظمة والقوانني 

ــة  املتان ــروط  وش ــرور  امل ــات  وتعليم
٠وتكون العقوبة باحلبس ملدة ال تقل 
ــنوات  ــنة وال تزيد عن ثالثة س عن س
ــا العقوبتني  ــة مليون او بكلت وبغرام
ــادة املركبة  ــت جرمية اثناء قي اذا وقع
ــكر او اخملدر  برعونة او حتت تأثير املس
ــن وقعت عليه  ــاعدة م ولم يقم مبس
اجلرمية ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد 
عن (٧)سنوات وبغرامة ثالثة مليون وال 
تزيد عن ستة مليون من تسبب مبوت 
ــة دون مراعاة  ــخص بقيادة املركب ش
ــقط عقوبة  االنظمة والقوانني وتس
ــازل والتراضي  ــي حالة التن احلبس ف
وتكون العقوبة بالسجن ملدة سبعة 
ــرة سنوات  ــنوات وال تزيد عن عش س
وبغرامة أربعة مليون دينار وال تزيد عن 
ــأة جرمية  ــبعة مليون دينار اذا نش س
ــخص واحلاق عاهة  ــوت اكثر من ش مب
ــتدمية بشخص او اكثر وتسقط  مس

ــة التراضي  ــجن في حال عقوبة الس
ــجن ملدة  والتنازل وتكون عقوبة الس
ــنوات وبغرامة  ــرة س ال تقل عن عش
ــرة  ــون وال تزيد عن عش ــة ملي خمس
ــة موت اكثر من  مليون دينار في حال
شخص واحلاق اذى او عاهة بشخص 
وتسقط العقوبة في حالة التراضي 
ــب  ــدد اذا ارتك ــرف مش ــون الظ ويك
ــاعدة  ــائق جرمية ولم يبادر مبس الس
ــة كنقله الى  ــن وقعت عليه اجلرمي م
ــي  ــادث ف ــوع احل ــفى او وق املستش
املناطق اخملصصة للعبور ويعتبر عذرا 
ــائق الذي  قانونيا مخفف ملبادرة الس
ــب جرمية دعس بنقل من وقعت  يرتك
عليه اجلرمية الى املستشفى او اخبار 
ــرطة فورا باحلادث ويعاقب  مركز الش
ــن أهان رجل  ــهر م باحلبس ثالثة اش
ــاهدين  املرور اثناء الواجب وبوجود ش
ــب  ويعاق ــوس  ملم ــات  اثب ــل  كدلي

ــن اعتدى  ــنة كل م ــس ملدة س باحلب
ــرور واصابه بأذى او جرح  على رجل امل
ــه وللمحكمة اصدار  او متزيق مالبس
ــحب اجازة السوق  امر ادانة وتقرر س
ــدة ال تقل عن (٣) من احملكوم عليه م

شهر وال تزيد عن سنة واحدة وحرمان 
ــخص الغير مجاز احلصول على  الش
اجازة سوق ملدة سنة ابتداء من تاريخ 
انتهاء احلكم ولشرطة املرور سحب 
ــة متوقفة بطريقة مخالفة  اي مركب
ــببة  ــون او على االرصفة واملس للقان
بعرقلة السير وتتحمل شرطة املرور  
ــة أثناء  ــق باملركب ــرار التي تلح االض
ــب املركبة  ــحبها ويتحمل صاح س
ــرادات مبالغ  ــحب وتؤول اي اجور الس
الرسوم والغرامات املرورية املنصوص 
ــبة ٥٠٪الى  ــي القانون نس ــا ف عليه
خزينة الدولة وتخصص ٢٥٪ لتطوير 

املرور و٢٥٪ملديرية الطرق واجلسور.

اللواء الحقوقي
اسماعيل كريم  جفات  

الكريطي

جدير بالذكر ان الكاميرا لم تستخدم 
ــرض املراقبة مع اول ظهورها . فقد  لغ
ــجيل  ــرا في تس ــة الكامي ــدأت رحل ب
ــينمائي . ففي  االحداث مع الفن الس
ــجل توماس إديسون اخملترع  ١٨٩٤ س
االمريكي الشهير براءة اختراع جلهاز 
اول  لينتج  ــكوب)  (الكينتوس العرض 
ــر  فليم متحرك مدته ١٥ ثانية . انتش
ــكا وحني  ــارج امري ــراع خ ــذا االخت ه
ــيون  ــا اندهش الفرنس ــل لفرنس وص

ــور االخوان لوميير  لهذا االختراع فط
ــد واخترعوا  ــون فيما بع تقنية اديس
ــينما توجراف في عام  جهاز سمي س
١٨٩٥وبدات تخرج الكاميرا الفيديو الى 
الشارع فراجت هذه الصناعة وتولدت 
بذور كاميرا املراقبة .وفي غضون احلرب 
العاملية طور االملان تكنلوجيا تقنيات 
ــالق الصواريخ ، ثم  ــة لتتبع اط املراقب
ــى الواليات  ــذه التقنية ال ــت ه انتقل
ــار القنابل  ــتخدم الختب املتحدة لتس
الذرية ، ولم يكن البشر مراقبني حتى 
عام ١٩٦٠ حينما استخدمت بريطانيا 
ــوك  ــى املل ــس عل ــرا للتجس الكامي
التايلنديني اثناء زيارتهم لها ، لتستمر 
ــا في الترويج  ــيرة بريطاني بعدها مس
ــي امليادين  ــرات ف ــتخدام الكامي الس
ــر االمن  ــرض احلماية ونش ــة لغ العام
ويقدر ان ٢٠ باملئة من كاميرات املراقبة 
ــي بريطانيا وان  ــي العالم موجودة ف ف
ــكل ١٤ مواطن يعيش  هناك كاميرا ل
ــداث ١١ ايلول  ــي بريطانيا .وكان الح ف
ــتخدام  ــر في املبالغة في اس ٢٠٠١ أث
ــرة  ــهدت الفت ــد ش ــرات ، فق الكامي
ــع ٣٠ مليون  ــام ٢٠٠١ و٢٠١١ بي ــني ع ب
ــة داخل الواليات املتحدة  كاميرامراقب

االميركية وحدها .ومن خالل ماتقدمه 
نؤكد ان املراقبة االلكترونية من خالل 
ــف  ــاهمت في الكش ــرات س الكامي
ــواع اجلرائم وطريقة  عن الكثير من ان
ــاعدت االجهزة االمنية  ارتكابها ، وس
ــواء بجرائم  ــة في حتقيقها س اخملتص
ــرقة او اجلرائم  االرهاب او القتل او الس
ــة االلكترونية  ــا للمراقب ــرى كم االخ
ــني وكذلك  ــع اجملرم ــي تتب ــر ف دور كبي
االرهابيني وكشف ما يخطط له قبل 
ارتكاب اجلرمية او بعد ارتكابها حيث 
ــاء القبض عليهم  يتم ضبطهم والق
ــذه االنظمة في  ــتفاد من ه .كما يس
والقضائية  التحقيقية  تزويد اجلهات 
ــفة والتي تساهم  بالفيديوات املؤرش
ــف وحل لغز كثير من اجلرائم  في كش
ــدة . وان االماكن  ــم معق ــا جرائ ومنه
ــة  االلكتروني ــة  بالعملي ــمولة  املش
ــبيل املثال ال احلصر  (املراقبة) على س
ــن اخلدمات  ــارات واماك ــوك واملط البن
ــات  ــة والطرق العامة واملؤسس العام
ــفيات والفنادق  ــة واملستش التعليمي
ــواق  واملالعب الرياضية واملوالت واالس
ــكنية  الس الكبيرة وكذلك اجملمعات 
ــدث ومتابعة  ــك ملراقبة كل مايح وذل

ــير تلك االماكن بكل امان وسالمه  س
.وساهمت الكاميرات التي مت تركيبها 
ــتوى  ــرة املاضية على املس خالل الفت
احمللي في بغداد واحملافظات االخرى رغم 
بساطتها وقلتها في رصد العديد من 
ــة . ويجب  ــوادث اجلنائية واالرهابي احل
ــف املواطنني  ــالم تثقي ــا على االع هن
ــدى وقوعها من  ــى توثيق اجلرائم ل عل
خالل الهواتف احملمولة والذين يصادف 

وجودهم مبسرح اجلرمية كونها تلعب 
ــاعدة رجال االمن  ــاً في مس دوراً حيوي
ــة كونها  ــم اجلنائي ــف اجلرائ في كش
ــى املتهمني  ــل اثبات عل ــة ودلي حجي
اثناء تقدميهم للجهات القضائية ومع 
التطور الكبير في عالم التكنولوجيا 
ــة  ــيلة املهم ــذه الوس ــة , وله احلديث
(كاميرات املراقبة) العديد من النتائج 
الطيبة على املستوى احمللي ملساعدة 

ــم  ــي جرائ ــتخبارية ف ــزة االس االجه
ــة تفجير  ــدة منها جرمي ــة عدي ارهابي
ــداد بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٣  الكرادة في بغ
ــب الكاميرات ومعرفة اجلناة  بعد تعق
ــير العجلة من  باالضافة الى خط س
منطقة انطالقها الى مكان تفجيرها 
ــل كثير على ذلك ،اما على  وهناك امث
ــبيل املثال  ــي على س ــتوى العرب املس
ــوزان متيم في ٢٠٠٨  مقتل الفنانة س
ــفت كاميرات  ــي . كش ــارة دب ــي ام ف
ــي والقبعة  ــة عن حذاء الرياض املراقب
التي ارتداها اجملرم وبعد اجراء التحريات 
ــخص معروف مت  اتضح ان اجملرم هو ش
ــت مالمح  ــف هوية الذي تطابق كش
ــا الكاميرات .  ــورة التي التقطته الص
ــطيني  كذلك اغتيال القيادي الفلس
محمد املبحوح حينها اكدت التقارير 
ــة  نتيج ــة  طبيعي ــه  وفات ــة  الطبي
ــجيالت  جلطه دماغية . اظهرت تس
ــك . كذلك  ــرات املراقبة غير ذل كامي
ــعودي  مقتل الصحافي املعروف الس
ــت الكاميرا  ــقجي كان ــال خاش جم
ــة والدليل  ــي احلكاي ــل االول ف البط
ــرا املثبتة  ــي من خالل الكامي احلقيق
ــطنبول  ــاك في اس ــوق احد االكش ف

ــقجي الى  ــي وثقت دخول اخلاش والت
القنصلية السعودية في اسطنبول 
ــدأت اصابع  ــم يخرج بعدها ب الذي ل
ــورط القنصلية  ــير الى ت االتهام تش
ــعودية. خالصة القول:اصبحت  الس
ــرات املراقبة احدى مميزات عصر  كامي
ــور حتى صارت احد ادلة االثبات  التط
ــن القضايا  ــد م ــي العدي ــي ف اجلنائ
ــن  ــد م ــا الب ــة وهن ــوادث اجلنائي واحل
ــات التنفيذية وباخلصوص  حث اجله
احملافظني في احملافظات العراقية من 
ــزم جميع احملال  ــدار اوامر ادارية يل اص
ــياحية  ــة والس ــة والصناعي التجاري
بتركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج 
ــمح بتجديد تراخيص  ــل . وال يس احمل
ــذه االماكن اال  ــاط له ــة النش مزاول
بعد تركيب هذه الكاميرات كما يلزم 
ــآت احلكومية  القرار الهيئات واملنش
ومراكز الشباب ودور العبادة واملدارس 
ــرات  ــب كامي ــفيات بتركي واملستش
ــع املداخل واخملارج  مراقبة على جمي
لها مثلما جلأت الدول احلديثة الصدار 
ــرات  الكامي ــب  بتركي ــزم  تل ــني  قوان
ــن اجل حفظ  ــي االماكن العامة م ف

االمن.

كامريات املراقبة عني االمن االلكرتونية لكشف خيوط اجلرائم

NO.3582.MON.1.FEB.2021العدد (٣٥٨٢) االثنين ١ / ٢ / ٢٠٢١ 

مدير دائرة صندوق تقاعد موظفي الدولة / فرع االنبار السيد وليد  عبد فريح الشعباين يتحدث لـ «                                »

نضع أمام أعيننا مصلحة الوطن بأن نكون له خملصني بإداء الواجب وخدمة شعبنا الكريم 
ــنمه املهمة امللقاة على  ــة التقاعد الوطنية بأن يكون مديراً لدائرة صندوق تقاعد موظفي الدولة / فرع األنبار وتس ــد تكليفه من قبل هيئ بع
ــن ظن من أوكله ليكون مثاالً  ــؤولية وعند حس ــتوى املس ــعباني بأن يكون في مس ــيد وليد عبد فريح الش عاتقه في ٢٧ / ١ / ٢٠٢٠ متكن الس
ــريحة املتقاعدين ممن افنوا عمرهم خلدمة الوطن  ــيما هو يعمل خلدمة  ش للموظف احلكومي امللتزم واملتطلع الى خدمة أبناء محافظته الس

لسنوات طوال فكان (الشعباني)مؤهالً لها متفانياً في عمله الدؤوب وملعرفة املزيد كان لنا معه هذا احلديث :

حاوره / حمودي عبد غريب

ــرى وما  ــتذكر ما ج ــر ونس ــد أن من الب
ــرة التي حلق  ــذه الدائ ــت له  ه تعرض
ــن جراء تدميرها  بها الضررالكبير م
ــات داعش  ــن قبل عصاب ــل م بالكام
اإلرهابية عام ٢٠١٥ في ناحية (امللعب) 
ــة املتضررة من  ــي احملافظ احد نواح
ــرة الوجود  ــا جعل الدائ ــراء ذلك م ج
ــام بواجباتها  لها ولم تتمكن بالقي
ــاء دور احملافظ  د.علي فرحان  .حتى ج
ــرة  الدائ ــذه  له ــدم  ليق ــي   الدليم
ــتي  ومنها  املنكوبة الدعم اللوجس
ــة ومجهزة  ــة كامل بناي ــص  تخصي
لتكون مقر لدائرة صندوق متقاعدي 
الدولة / فرع األنبار ملمارسة عملهم 
الوظيفي من أجل إكمال منجزاتهم 
ــريحة املتقاعدين ..وللوقوف عن  لش
ــازه حتدث  ــل وما مت إجن ــة العم حقيق
ــر الدائرة بعد  ــعباني مدي ــا الش الين

إجابته عن األسئلة: 
ــي تلك  ــل ف ــم العم ــف واجهت *كي
ــد العام  ــها البل ــروف التي عاش الظ

املاضي؟
ــة أدارة الصندوق  ــلمنا مهم ـــ تس ــ
ــا بالواجب الوظيفي لنضع   وتكليفن
أمام أعيننا مصلحة الوطن بأن نكون 
ــإداء الواجب وخدمة  ــه مخلصني ب ل
ــعبنا الكرمي ..فكانت من أولويات  ش
ــعار  ــق إجناح ش ــل وف ــا العم واجبن
ــك ببيتك توصلك هويتك) وفي  (خلي
ــت كان هنالك القرار املرقم  ذات الوق
ــدل  بإحالة  ــنة ٢٠١٩ املع ــي س ٢٦ ف
ثالثة مواليد ١٩٥٨ و١٩٥٩ و١٩٦٠ الى 
التقاعد ووفق القانون املنصوص عليه 
ــة األزمة الصحية  مع تعليمات خلي
ــه ظروفنا ونحن نتعايش  وما آلت ألي
ــاوف  مخ ــط  وس ــض  البع ــا  بعضن
ــار وباء ( كورونا) وما تبعته من  إنتش
التزامات صحية وكنا حينها نتحمل 
ــعور  ــا األول والش ــاب ويحدون الصع
ــذ الواجب حيث  ــؤولية لتنفي باملس

ــة  اخلاص ــات  املالحظي ــكيل  تش مت 
ــي  ــة والنواح ــي األقضي ــرة وف بالدائ
وصوالً .. لتلك املناطق البعيدة ومنها 
منطقة (القائم ) التي تبعد ٤٥٠ كم 
ــك قضاء  ــة وكذل ــن مركز احملافظ ع

ــق الكثير  ــة  واحلمد هللا حتق الفلوج
ــا  ــم  قضاي ــة معظ ــيما  متابع الس
ــرق املتاحة   ــتى الط ــن بش املتقاعدي
ــن أصحاب  ــن الكفاءات  م ــا م ولدين

ــبابي اخمللصني  ــرة والعنصر الش اخلب
ــمي ولم أر  ــدوام الرس ــني بال وامللتزم
ــل طيلة تلك  ــم أي تلكؤ بالعم فيه
ــديد بكافة  ــرة  مع إلتزامنا الش الفت
ــادرة  الص ــة  احلكومي ــات  التوجيه

ــا  ..وحينه ــوزارات   ال ــي  ــوة بباق أس
ــاعة  عملنا بال إنقطاع طيلة (٢٤) س
ــة تطوف  ــرق اجلوال ــث كانت الف حي
ــات بحثاً عن  ــوارع والبيوت ــي الش ف

ــاعدنا   ــاب العالقة وهذا ما س أصح
ــو أليه خلدمة  ــا كنا نصب ــي إجناز م ف

املصلحة العامة . 
ــبل املتبعة في عملكم  *ماهي الس

إلجناز امللفات اخلاصة باملتقاعدين ؟
ــهد الدوائر  ــي وقتنا احلاضر تش ـــ ف
ــي  ف ــاً  ملحوظ ــاً  تقدم ــة  احلكومي
ــاع  ــرة بإتب ــر األخي ــنوات العش الس
ــالت  ــج ( معام ــل لتروي ــرق األمث الط
ــل  العم ــع  تتب ــث  حي ــني  املواطن  (
األلكتروني ( احلاسوب) ونحن كدائرة 
ــريحة املتقاعدين نتبع  مختصة بش
ــب نظام (  ــج ألكترونياً وحس التروي
ــي ) حيث  ــح الضوئ الباركود...املاس
ــاز وبه  ــرعة اإلجن ــهولة وس فيه الس
أو  أوراق  ألي  ــل  الفاص ــد  احل ــع  نض
معلومات غير صحيحة منعاً للتزوير 
ــتقبل أوراق املتقاعد من  ــن نس ..ونح
ــل فيها بذات  ــي كان يعم ــه الت دائرت

الطريقة وحينها تدقق وتفحص من 
ــتيفائها  ــا وفي جالة إس قبل دائرتن

الشروط تنجز حاالً وبدون تأخير.
ــب التقاعدي  ــاف الرات ــاذا عن إيق *م

لشهر كانون الثاني ٢٠٢١؟
ــهر  ــ اإليقافات التي حصلت في ش
ــن  ع ــة  ناجم  ٢٠٢١ ــي  الثان ــون  كان
ــة التقاعد  ــادرة من هيئ ــر الص األوام
الوطنية وضمن آلية العمل املعمول 
ــبقاً وحالياً ووفق بيان املوقف  به مس
ــور  احلض ــات  (إثب ــو  وه ــد  للمتقاع
وشهادة احلياة) لكل متقاعد مسجل 
ــه من الصندوق  ــا ويتقاضي راتب لدين
ــري) وبعد  ــقيه (األصيل) أو (األس بش
ــب والتوجد لدينا  ــد يطلق الرات التأك
ــكلة في ذلك ألن التوقفات وفق  مش
النظام األلكتروني ااملزود باملعلومات 
الكافية وهنا البد أن نعطي معلومة 

ــال  كمث ــرمي  الك ــارئ  للق ــيطة  بس
املسنني  املتقاعدين  ..هنالك  بسيط 
ــرة قد يكون  ــاب األعمار الكبي أصح
ــم للدائرة به  ــم متوفى وال عل أحده
وهنا يتم إستدعاء احد أفراد األسرة 
من املستحقني قانونياً من بعده وفق 

السياقات املتبعة .
*حدثنا عن املتقاعد األصيل واألسري 

واإلستحقاق للراتب التقاعدي؟
ــن يحمل  ــد األصيل هو م ـــ املتقاع ـ
ــذي  ال ــي  احلكوم ــف  املوظ ــة  صف
ــد إداء خدمته  ــتحق التقاعد بع أس
 (١٥) ــن  ــل ع ــي التق الت ــة  التقاعدي
ــني وهنالك   ــى األربع ــنة وتصل ال س
ــباب  ــمول من جراء اخلدمة إلس املش
ــد  املتقاع ــاة  وف ــد  ...وبع ــة  صحي
ــتالم  ــرته من بعده إس ــتحق أس تس
ــة إن كانت على  ــب حيث الزوج الرات
ــي حالة زواجها يقطع  قيد احلياة وف

ــا الراتب ..ومن بعدها األبناء غير  منه
ــن الذكور وعند بلوغ عمر  البالغني م
ــع إال في حالة  ــتحق (١٨) يقط املس
ــتمراره باملراحل الدراسية وصوال  إس
ــد التخرج يقطع منه  للجامعة وبع
ــقاء اآلخرين  ــول مع األش وهذا معم
ــتحق البنت  ــبة لألناث تس ..وبالنس
ــروف ويقطع  ــكل الظ ــب أبيها ب رات
عنها بعد زواجها ..ولدينا مخاطبات 
مع وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية 
ــب له  ــود رات ــدم وج ــن ع ــد م للتأك
ــة اإلجتماعية  ــن احلماي ــاه م يتقاض
ومخاطبة دائرة األحوال املدنية لبيان 
ــروط  احلالة اإلجتماعية ..وهنالك ش
ــتثنية  ــهيد مس خاصة لعائلة الش
ــروط أعاله ويحق لهم اجلمع  من الش
ــهداء  ــاً لدور الش الراتب..إكرام ــي  ف

وتضحياتهم اجلسيمة للوطن.

ــص  يخ ــا  فيم ــل  ــدت خل وج ــل  *ه
يتقاضوها  ــتحقني  املس لغير  رواتب 

البعض؟
ــف أي من هذا  ــ كال لم جند أو نكتش
ــب املكررة أو  ــل وال يوجد للروات القبي
ــتحقيها وهنا في صندوق  لغير مس

ــير األمور  ــرع األنبار تس متقاعدي ف
ــر الصحيحة  ــق القانون وباملعايي وف
ــاء على  ــن أجل القض ــا نعمل م ألنن
أية حالة تزوير وفق النظام الكتروني 
الذكي واحلمد هللا اليوجد لدينا هكذا 

حالة حدثت .
*هل هنالك زيارات من جهات حكومية 

أو غير حكومية لدائرتكم؟
ــليماً في  ــا خطت نهجاً س ــ دائرتن
ــئ أي زائر لنا  أداء واجبها وحني مجي
يرى عملنا دؤوب ومستمر بإنسيابية 
عالية واملراجعني وجهاً لوجه أمامنا 
ــرة وأي موظف وكان  ــا كمدير للدائ أن
ــي رئيس  ــتاذ د.محمد احللبوس لألس
ــاد  ــا وأش ــد زارن ــواب ق ــس الن مجل
ــدمي املزيد خلدمة  ــا وحثنا لتق بعملن
احملافظة ..وكانت لتوجيهاته احلثيثة 

ــكاالت املطروحة له  ــل كافة األش حل
ــيد احملافظ  ــارة الس ــت زي ــا كان ..كم
ــي والذي قدم لنا  علي فرحان الدليم
دعماً لوجستياً مشكوراً عليه وكان 
حقاً أباً كبيراً البناء احملافظة .واليزال 
ــة املتطلبات  ــتمر بكاف ــه مس دعم
ــرة... للدائ ــة  اخلاص ــتلزمات  واملس
ــات الرقابية  ــارات للجه ــك زي وهنال
ومنظمات اجملتمع املدني وشخصيات 

برملانية من ممثلي احملافظة .
ــام  واالقس ــم  دائرتك ــن  ع ــا  *حدثن

العاملة فيها ؟
ــ دائرتنا تشمل قسم اإلدارة ..وقسم 
 ) ــة  التقاعدي ــوق  احلق ــاب  احتس
العسكري واملدني) وقسم احلسابات 
ــابات  وحس ــة  الهيئ ــابات  (حس
ــاب  قاعة ألحتس ــا  املتقاعد)...ولدين
ــري  التقاعدية وقاعة لألس ــوق  احلق
ــة اإلجتماعات  وقاعة األضابير وقاع

الرئيسية.
ــل لديك ما تود أن تقوله في ختام  *ه

حوارنا معك ؟
ــة  خلدم ــل  نعم أن  ــد  نري ــن  نح ـــ  ـ
ــي ضمن عملنا  ــراق الغال وطننا الع
ــى عاتقنا.. ــاة عل ــؤوليتنا امللق ومس
ــمعتنا  ــاظ على س ــعى للحف ونس
ــعد  كموظفني من أجل تقدمي ما يس
ــالل تلبية  ــن خ ــي م ــن العراق املواط
ــكراً لصحيفتكم  ــه ..وش إحتياجات

ملواكبتها احلدث .

توجهنا للمناطق البعيدة ومنها منطقة (القائم) التي تبعد ٤٥٠ كم عن مركز املحافظة 
وكذلك قضاء الفلوجة  ملتابعة معظم  قضايا املتقاعدين بشتى الطرق املتاحة 

الزميل اِّـحاو مع الشعباني

الشعباني يتفقد دائرة صندوق تقاعد موظفي الدولة / فرع االنبار
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تقرير رويس يتساءل: ما رس عودة داعش إىل العراق يف هذا التوقيت؟

مجاليات التشكيل يف اعامل الرسامة املوهوبة هبة فاضل 

حملل سيايس : إن املعطيات املوجودة عىل األرض يف العراق توحي بأن هناك سيناريو معد للمنطقة

التشكيلية حققت ما كانت تصبو إليه من قيم فنية ومجالية  
عن الواقع الذي تعيشه  وعام يدور بمخيلتها عرب الرسم

سيناريو معد للمنطقة
يقول احمللل السياسي العراقي عادل 
ــرم، إن املعطيات املوجودة على  األش
ــأن هناك  ــراق توحي ب ــي الع األرض ف
سيناريو معد للمنطقة، وبات معروفا 
ــط  ــيناريو مرتب ــذا الس ــوم أن ه الي
بأجهزة إقليمية ودولية، وبالتالي فإن 
ــش اإلرهابي له علة لدى  تنظيم داع
اجلهات الدولية التي صنعته لتحقيق 
ــع في العراق  ــا وإرباك الوض مصاحله
ــتخدم داعش  ــث تس ــة، حي واملنطق
ــط على بعض اجلهات  كورقة للضغ
ــدو للمراقبني  ــا يب ــذا م ــدول وه أو ال
ــرم لـسبوتنيك، أن  اآلن.وأضاف األش
ــم احملظور في  ــت ظهور التنظي توقي
روسيا اآلن والعمليات اإلجرامية له، 
ــالن في اإلعالم أن التنظيم  ويتم اإلع
ــاع واضح عما  ــود يعطى انطب موج
يتم التدبير له، حيث كان يعمل على 
ــيات طوال  التنظيم من خالل املليش
ــي ثبت بالدليل  ــرة املاضية، والت الفت
ــات حترير  ــالل عملي ــن خ ــع م القاط
ــا كانت تتواطأ مع الكثير  العراق أنه
ــى اليوم حترك  ــره، لذلك ه من عناص
ــن أجل إرباك  ــر اليوم م تلك العناص
ــراق مقبل  ــا أن الع ــع، خصوص الوض
على انتخابات وهناك تذمر من بعض 

اجلهات اإلقليمية.
أجواء ٢٠١٤

وتابع احمللل السياسي عادل األشرم، 
أن السيناريو الذي حدث قبل عدة أيام 
ــي العاصمة  ــرات كبيرة ف من تفجي
بغداد كان مهيأ له من قبل، كاحلالة 
ــور التنظيم في  ــبقت ظه ــي س الت
ــوهد بالدليل  ــام ٢٠١٤، حيث ش الع
ــة  ــركات مريب ــاك حت ــع أن هن القاط
ــة، كانت  ــض العناصر اإلجرامي لبع
ــا يتم اإلعداد  ــد أن هناك عمال م تؤك
ــك قبل  ــت، وذل ــذا التوقي ــي ه ــه ف ل

ــرم  األش ــار  االنفجارات.وأش ــدوث  ح
ــبيهة مبا  ــواء احلالية ش ــى أن األج إل
ــالل  ــن خ ــام ٢٠١٤ م ــي الع ــدث ف ح
ــى األرض، ونعني بتلك  املعطيات عل
ــاك تواطئ حكومي  املعطيات أن هن
ــياوي وأيضا تواطؤ دولي من  وميليش
ــة على األرض  ــب اجلهات الفاعل جان
ــات اإلرهابية، وهى  مع تلك التنظيم
ــل داخل  ــأن تتوغ ــمح لها ب ــن تس م
ــيج اجملتمعي واجلغرافي وأيضا  النس
ــيج  ــا إلى النس ــة دخوله ــن ناحي م

األمني وتلك هى اخلطورة األكبر.
من اِّـستفيد من عودته؟

ــم  التنظي أن  ــرم،  األش ــح  وأوض
ــا يكون  ــف م ــو أضع ــى األرض ه عل
ــا  وجغرافي ــعبيا  ش ــوض  مرف ــه  ألن
ــا يؤكد أن اجلهات  واجتماعيا، وهو م
النافذة غير الرسمية املتواجدة على 
ــك الورقة  ــرك تل ــى من يح األرض ه
ــمح  وتهيئ لها األجواء وبالتالي تس
ــق كثيرا  ــددا حتى حتق بعودتها مج
ــتخدمت  ــا، حيث اس ــن مصاحله م
ــرب الوحدة  ــي ض ــم ف ــذا التنظي ه
ــرب الوحدة  ــا في ض ــة وأيض العراقي
ــتخدمتها في حتقيق  ــورية واس الس
ــدول إقليمية لكي تهيمن  مصالح ل
ــورية .وأكد  على األرض العراقية الس
ــم  التنظي ــتخدام  اس أن  ــرم  األش
ــراق هو من  ــتوى الع ــوم على مس الي
مصلحة إيران إرباك الوضع وتعطيل 
ــني الواجهة  االنتخابات وإعادة تدش
السياسية بعد العام، ٢٠٠٣ ، وترسل 
ــائل للمجتمع العراقي من أجل  رس
عدم السماح بظهور وعي اجتماعي 
ــته ثورة تشرين  ــترك والذي أرس مش
عن طريق حتريك هذا التنظيم وإرباك 

اجملتمع.
تحذير للمنطقة

ــه  ــى أن ــي إل ــل السياس ــت احملل ولف

ــن عناصر  ــى الكثير م ــاء عل مت اإلبق
ــر  التحري ــة  عملي ــد  بع ــم  التنظي
ــود من اإلجرام  والتي متتلك تاريخ أس
ــائرية  ــود العش ــا في احلش ومت زجه
ــات األمنية  ــود الرديفة واجله واحلش
ــض املوالني  ــث أن بع ــؤولة، حي املس
ــا أن وزراء  ــؤولني، كم ــم مس للتنظي
ــن االرتباطات  ــار لديهم الكثير م كب
ــة، إذا  ــر اإلجرامي ــذه العناص ــع ه م

ــر ليحركوها  ــم أبقوا تلك العناص ه
ــاؤوا، وخالل السنوات األربع  وقتما ش
ــذا  ــم له ــاك حتجي ــة كان هن املاضي
ــي املرادف له،  ــم والدور اإليران التنظي
ــت اإلدارة األمريكية، ويبدو  واآلن تبدل
أن هناك توافق كالذي حدث في عهد 
ــرم الشعب العراقي  أوباما.ودعا األش
ــع اإلقليمي  ــة واجملتم ــدول العربي وال

ــالم وجميع من  ــب للس ــي احمل والدول
ــذا اإلجرام أن يأخذ  يريد التصدي له
ــون هناك  ــني اجلد، وتك ــذا األمر بع ه
ــة  مدعوم ــة  جماعي ــة  عربي ــرة  نظ
ــدي  للتص ــة  مهم ــة  دولي ــرارات  بق
ــف تلك  لهذه الظاهرة التي تريد نس
ــتطرد عودة  ــدول من أساسها.واس ال
التنظيم هذه املرة رمبا ال يكون بنفس 
الشكل السابق، فقد يتم استخدام 

ــن، لكن  ــميات والعناوي ــض املس بع
ــدف واحدة من حيث  تظل األداة واله
التدمير واالستهداف، اخلطور ليست 
ــماء واألشخاص بقدر  في تغيير األس
ــذا اإلجرام،  ــدف من ه ــا باله تعلقه
ــى أن قوة التنظيم وضعفه  عالوة عل
ــة  ــة للدول ــزة العام ــط باألجه مرتب
ــارج نطاق  ــات التي تعمل خ واملكون

اجليش والشرطة.
قدرات تنظيمية

ــي  ــال احمللل السياس ــه ق ــن جانب م
ــة  ــاز، إن سياس ــاد العن ــي أي العراق
ــاليبه  ــات تنظيم داعش وأس وتوجه
ــتمرار تواجدها  تعمل دائما على اس
ــع  جمي ــتخدام  وإس ــدان،  املي ــي  ف
ــاعدها  ــي تس ــائل الت األدوات والوس
ــا، ونعلم أن تلك  في تنفيذ عملياته

ــا القدرة على التحكم  اجملاميع لديه
ــات  االخفاق ــة  ومعاجل ــار  واالنتش
ــة  ــث أن طبيع ــا، حي ــي تصادفه الت
ــتعادة  ــه يتمكن من اس التنظيم أن
ــرك بحرية في املناطق  قدراته والتح
املفتوحة.وأضاف العناز لـسبوتنيك، 
استطاع التنظيم أن يكتسب خبرة 
ــي على  ــل امليدان ــي التعام ــدة ف جي

ــتغل الثغرات  ــة، ويس األرض العراقي
ــراءات املتخذة  ــة وضعف اإلج األمني
ــاليب املتبعة من قبل القوات  واألس
األمنية والعسكرية، ويدرس ويالحظ 
طبيعة االنتشار لهذه القوات، ومدى 
مواجهتها،  ــاليب  وأس ــا  إمكانياته
وطبيعة الوسائل املتبعة في تنفيذ 
ــة،  التعرضي ــا  وخططه ــا  عملياته
ولهذا نراه ينشط في األماكن الرخوة 
ــن املركز،  ــرات البعيدة ع ــي املق أو ف
ــات أو نقاط املراقبة  وبعض التجمع

امليدانية للقوات األمنية.
عوامل مساعدة

ــي العناز يعمل  وتابع احمللل السياس
ــاع  األوض ــة  دراس ــى  عل ــم  التنظي
ــائدة في البالد، واستغالل حالة  الس
ــي واخلالفات  فقدان التوازن السياس
ــل  ــزاب والكت ــني األح ــات ب واملناكف
السياسية وحكومة بغداد وطبيعة 
ــى تردي  ــا، إضافة إل ــة بينهم العالق
اآلن  القائمة  ــة  االقتصادي ــاع  األوض
ــعر العملة  في العراق، وانخفاض س
ــالت األجنبية،  ــاه العم ــة جت العراقي
وعدم وجود مالمح حقيقية النتشال 
االقتصاد الوطني من محنته، وفقدان 
املشاريع التنموية والقدرة على بناء 
ــع املعاناة عن  ــة اجتماعية ترف تنمي
كاهل املواطن العراقي، الذي يعيش 
ــد أن  ــة، بع ــة متردي ــة اقتصادي حال
وصلت نسبة البطالة في البالد إلى 
ــدم وجود أدوات حقيقية  ٤٠٪ ، مع ع
ــف  تعص ــي  الت ــات  األزم ــة  ملواجه
باجملتمع العراقي.وأشار العناز إلى أن 
ــع اإلرهابية من الدواعش  تلك اجملامي
سوف تستمر في القيام بعملياتها 
هنا أو هناك، حسب املعلومات التي 
ــة امليدانية من  ــا واملتابع ــر له تتوف
ــدود واإلمكانيات  قبل عناصرها واحل
ــب  ــا وتتناس ــا حالي ــرة لديه املتوف

طرديا مع طبيعة اإلجراءات واخلطط 
االستخبارية التي تقوم بها القوات 
األمنية والعسكرية في امليدان، هذا 
ــتقبلي  ــارات العمل املس يحدد مس
ــذ باالعتبارات أن  للتنظيم، مع األخ
ــنوات  ــداث التي وقعت في الس األح
ــاع  واألوض ــابه  تتش ال  ــابقة  الس
والوقائع امليدانية اآلن.وأعلن تنظيم 
داعش املصنف إرهابيا على املستوى 
ــوم  ــن الهج ــؤوليته ع ــي مس الدول
ــذي هز اخلميس املاضي  االنتحاري ال
ــفر  ــة بغداد وأس ــة العراقي العاصم
ــخصا.وقال  عن مقتل أكثر من ٣٠ ش
التنظيم، في بيان نشره عبر وسائل 
ــد عناصره،  ــه، إن أح ــالم تابعة ل إع
ــاري، فجر  ــف األنص ــو أبو يوس املدع
حزاما ناسفا كان يرتديه في ساحة 
ــر  ــذ تفجي ــا مت تنفي ــران، بينم الطي
ــد عنصر  ــة ذاتها على ي ــان بطريق ث
ــى محمد  ــم يدع ــي التنظي ــر ف آخ
ــخاص  عارف املهاجر، بعد جتمع ألش
ــدوا قرب املوقع بعد التفجير  احتش
ــلطات  الس ــدت  أك أن  ــبق  األول.وس
ــة أن تفجيرين انتحاريني هزا  العراقي
ــعبية مكتظة في ساحة  سوقا ش
ــي هجوم  ــط بغداد ف ــران وس الطي
ــال و١١٠  ــقوط ٣٢ قتي ــفر عن س أس
وزارة  ــم  باس املتحدث  جرحى.وأعلن 
ــد احملنا، أن وراء  الداخلية، اللواء خال
ــيرا إلى أن  الهجوم يقف داعش، مش
ــالة واضحة  ــذه العملية متثل رس ه
ــات  إثب ــا  ــن خالله ــم م التنظي أراد 
ــة  ــى خلفي ــا زال موجودا.وعل ــه م أن
ــس احلكومة، القائد  احلادث وجه رئي
ــلحة العراقية،  ــام للقوات املس الع
ــتنفار  باس ــي،  الكاظم ــى  مصطف
القوات األمنية حلفظ أمن املواطنني، 
ــرات في عدد من  ــا مت إجراء تغيي فيم

املناصب بأجهزة األمن.

ستار الجودة

 فمجموع االشارات اجليدة واخلطابات 
البصرية التي قدمتها  عبر رسوماتها  
الفنية في املتحف املتجول الثقافي   
ــكل مميز   تعكس  هويتها الفنية بش
ــتدعت من خاللها مفردات  ، فقد اس
البيئة العراقية  ,و وضفتها بأسلوب 
ــن  ــاوزت م ــر, جت ــن معاص ــر ف و بفك
ــاء على األعمال  ــه حالة االنكف خالل
ــاليب القدمية في  املستهلكة واألس
الرسم , وأخرجت أعمالها عبر مؤثرات 
ــة ,كثفت  ــددة ومتجانس لونية متع
املفردات بدقة عالية وضغطتها على 
ــطح نصوصها البصرية لتحاكي  س
ــي  اجلمع ــل  والعق ــي  املتلق ــة  ذائق
ــكيلية  ــي , ويبدو لنا  ان التش املعرف
ــت ما كانت تصبو إليه من قيم  حقق
ــع الذي  ــن الواق ــة , ع ــة وجمالي فني
ــدور مبخيلتها عبر  ــا ي ــه  وعم تعيش
الرسم ،متنقلة بني التراث  واحلضارة 
ــحر  احلضارات  ــلل س والتاريخ  فتس
ــاعرها  وعبق املاضي اجلميل الى مش
واحاسيسها ونعكس بشكل مباشر 
ــا ،  وهذا  ــر في مخيلته او غير مباش
ــه عند الكثير من الفنانني  ما نلمس
ــراق  ، حيث يقول  ــات في الع والفنان
الناقد والرسام واملؤلف  «جبرا إبراهيم 
ــذه الظاهرة(( ان  ــرا», بخصوص ه جب
العودة للتراث والفنون القدمية تظهر 

ــد الفنان وبصورة  ــكل ال إرادي عن بش
ــتيعاب  وطرح  غير مباشرة فهي اس
ــن حيث ال يعرف الفنان كيف ومتى  م
ــكيلية  ــتطاعت التش تظهر))  ، اس
ــي  ــة املتلق ــب مبخيل ــه ان تتالع هب

باحترافية عالية فتارة جتره الى أعلى 
ــحنات قوية   ــات دراما احلدث بش درج
ــف القضبان)  ــر لوحتها (املرأة خل عب
ــى حالة  ــال اخرى ال ــم تعيده بأعم ث
ــتقرار  عبر  ــكون والصفاء واالس الس
ــكون  ــال الطبيعة والس ــة (جم لوح
ــة  الفكري ــوالت   التح ــالل  خ ــن  م  (
ــة  وطبيع ــال  لألعم ــة  والتكنيكي
ــاء  التي خيمت على  التصميم والبن
أنتاجها الفني ثم تاخذ فكر املتلقي 
ــى الواقعية و  البغدادية والبورتريه  ال
ــا يبدو ان  ــي ، وعلى م ــم احل ،  والرس
ــتها االكادميية في معهد  تاثير دراس
ــذي أنهته بتفوق  ــون  اجلميلة ال الفن
ــي نعكس على مخيلتها فتأثرت  عال
ــني الكبار  ــر من الفنان ــا الكثي ومعه
ــيطرت العقل  ــم س ــباب بحك والش
ــرواد ،  فقد تاثرت  ــي بأعمال ال الباطن
وكما تقول  «هبه «برواد الفن املعاصر 
االوربي والعراقي مثل بيكاسو وباراك 

ــليم   ــواد س ــس  ،و ج ــون و ماتي وبروت
ــن و حافظ الدروبي و خالد  فائق حس
جبر،  وغيرهم ،وقبلهم تأثرت بأعمال 
املدرسة  (مؤسس  ــطي  الواس يحيى 
ــس   وانعك  ( ــر  للتصوي ــة  البغدادي

ــى أعمالها  ــذا التأثير عل ــل  ه مجم
ــخوص و توزيع  من خالل توظيف الش
ــن  وتكوي ــة  اللوني ــيناريوهات  الس

ــت   ــات, قدم ــدد الثيم ــات وتع اللوح
التشكيلية هبه عرضا مميزا متكامل 
ــت  ــة, أدخل ــي الفني ــن كل النواح م
ــي متظهرت في  ــات الت ــض املعاجل بع
ــم اللونية اخلالية  ــد من العوال العدي

ــد والرتابة اململة واالجنرار,  من التعقي
أثبت األعمال إمكانيتها في االنتقال 
اجملازي واخليالي والصياغة املمسوكة 

ــاحات  البصرية في املس ــوص  للنص
ــا وربطت بني  ــي قدمته البصرية الت
ــرت  قدرتها  ــة واخليال  وأظه احلقيق
على كسر حالة السكون واللعب احلر 
ــطوح البصرية  ــاحات والس في املس

ــاء اللوحة في  ــردات  وبن ــع املف وتوزي
ــة لها .  ــاحة اخملصص جغرافية املس
ــم النقدي عن  ــي نصل الى الفه ولك

ــكيلية الشابة «هبه «  و يطلع  التش
على اخلالصة  جيل الشباب  من هواة 
ــى الظروف  ــن العودة ال ــن ال بد م الف
املوضوعية واالجتماعية واالقتصادية 
ــه  انها  ــت بها.تقول هب ــي احاط الت

ــف عائلة حتترم العلم  تعيش في كن
ــل ,وفرت لها  ــطة الدخ والفن  متوس
ــتقر ،استطاعات ان  مناخ عائلي مس
ــطة  ومعهد  ــتها املتوس تنهي دراس
الفنون اجلميلة برعاية ابوية   فكانت 
ــا  والداعم  ــة له ــة الصديق االم مبثاب
ــاتها  ــي ، وكذلك دعم  مدرس احلقيق
ــطة واالساتذة في املعهد  في املتوس
ــي  ــول الثقاف ــف املتج ، وادارة املتح
ــواء  في تنمية   ــاعدتها تلك االج ،س
ــم,لتتمكن  ــا بالرس ــورة موهبته وبل
ــن املعارض  ــاركةً بالعديد م من املش
ــي بغداد واحملافظات وحتصد  الفنية ف
الكثير من اجلوائز  وشهادات التقدير 
ــا في  ــب دورا مهم ــع للع ، و ان تتطل
ــة  العراقي ــكيلية  التش ــاحة  الس
وتطمح إن تصل إلى درجات متقدمة 
الكبار،لوحتها  ــني  الفنان مع مصاف 
ــمها املباشر امام  التي عرضتها ورس
ــمبوزيوم )   في املتحف  اجلمهور ( س

ــي فرضت جماليتها  املتجول الثقاف
ــوف  بالوق ــد  والناق ــي  املتلق ــى  عل
ــال الفنية  ــراءة, االعم ــل و الق والتأم
للشابة»هبه القت رضا واستحسان 
ــي الفن ،  ــزوار و متذوق ــع من ال اجلمي
ــم وتعتبره  ــق الرس ــي فتاة تعش فه
ــرب   ــية مثل األكل والش مادة أساس
ــي الفكر  ــى  وع ــذي يدل عل ــر ال االم
ــي وصلت إليها ،  ــة النضوج الت وحال
ــليمة لالنطالقة  ــل البداية الس ومتث
ــي  العراق ــكيل  التش ــي  ف ــدة  جدي
ــى الذكاء  ــك ال ــود ذل ــبابي, ويع الش
ــرة واإلخالص وقابليتها لتجاوز  واملثاب
ــا وتذليلها  ــات التي تواجهه التحدي
ــرية  ــا وثقتها والرعاية األس بإصراره
ــت  اعمالها حالة  والفنية لها. خلق
من الفرح والسرور والبهجة والتامل 
والشجون في نفوس الزوار واألصدقاء 
ــالل جماليتها واعتبر منجزها  من  خ
إضاءة  واعدة في بنية الفن التشكيلي 
العراقي رغم  كل التحديات واألزمات 
ــة والصحية التي تعصف  االقتصادي
ــكيلية هبه «  ــد ,نتمنى «للتش بالبل
ــتقبلها  ــاح في مس ــق والنج التوفي
ــب اجلهات ذات العالقة  الفني .ونطال
ان توفر مكانة وظيفية لتلك الطاقات 
واالستفادة من خبراتهم ومنجزاتهم 
ــلل اليأس ،ال سامح اهللا  قبل ان يتس
الى جوارحهم  ويفقد اجملتمع طاقات 
ــرق  ــى   ان تط ــرًا نتمن ــدة ،  وأخي واع
ــامع وانظار  ــا مس ــا وكلماتن اصواتن

اخليرين خلدمة الوطن والشباب .

بعد إعالن احلكومة العراقية عن سقوط تنظيم داعش اإلرهابي عام ٢٠١٧، ظل التنظيم غير فاعل بشكل كبير مع استمرار العمليات العسكرية من التحالف 
الدولي واجليش العراقي ملالحقة فلوله إلى أن جاءت التفجيرات األخيرة في بغداد. طرح تفجيرا بغداد العديد من التساؤالت وعالمات االستفهام حول التصريحات 
ــاذا خرج التنظيم اآلن وأعلن عن  ــعة ملالحقة عناصره في الصحراء، ومل ــكرية املوس ــة العراقية والتحالف حول القضاء على التنظيم والعمليات العس احلكومي
تواجده بعملية كبرى في قلب العاصمة بغداد راح ضحيتها العشرات بني قتيل وجريح.. ما سر عودة التنظيم وتوقيت ظهوره وهل يرتبط ذلك بالوضع الداخلي 

في العراق واإلقليمي والدولي.. وحقيقة أن هناك قوى حتركة وتقف ورائه؟
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ــكيلية  هبه فاضل  جسدت قانون اجلمال بكل جتلياته عبر مجموعة  ــابة التش اخلطابات البصرية التي قدمتها الش
االعمال التشكيلية التي عرضتها بشكل  منسق و مموسق من حيث توزيع املساحات اللونية, و البناء الفني املتكامل 
ــب مبهنية  عالية ، واعتماد الظل والضوء والتكنيك  ــخوص  والنس ــاحات البصرية و توزيع الش للوحات وتوزيع املس
واألسلوب والفكرة وربط التراث باحلداثة بشكل تقني عالي ،وطريقة التوزيع على جغرافية العرض الذي ضم العديد 
من مدارس الفن التشكيلي فكان للسريالية والواقعية والطبيعية والبغدادية والبورتريه حضور واضح في منجزاتها 
ــكيلية  ــة التش ــارات وهنا تظهر قيمة ومعيار الفنان و الفنانة ، يقول ،هنري ماتيس رائد املدرس ،عبر العديد من االش

الوحشية (١٨٦٩-١٩٥٤) «ان أهمية الفنان تقاس بكمية االشارات اجليدة التي يقدمها في اللغة البصرية»

يتطور قانون اجلامل مع تطور احلياة والفن التشكييل  هو لغة  التحرض 
والتمدن واجلامل التي يعرفها  كل البرش  بدون وسيط
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نموذج اعالن مناقصة
جمهورية العراق / وزارة النفط

شركة الحفر العراقية
اُّـ / شركات اِّـقاوالت – الدرجة السابعة

مناقصة : ٢/اشغال /٢٠٢١ (مشروع تنفيذ (٧) قاعدة حفر َّـ حقول محافظة البصرة لخطة عمل عام٢٠٢١
ــركة العامة) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم  ــركة الحفر العراقية/ الش ١-يسر(ش

للعمل الخاص (مشروع تنفيذ(٧) قاعدة حفر َّـ حقول محافظة البصرة لخطة عمل عام ٢٠٢١.
ــي العطاءات كافة من الدول  ــات الدولية العامة والتي تتيح ِّـقدم ــل وفق االلية اِّـعتمدة للمناقص ــيتم العم ٢- س
ــدة (الخاصة بتعريف الدولة  ــرة التوضيحية الصادرة من االمم اِّـتح ــا كما هو محدد َّـ النش ــرتاك فيه اِّـؤهلة االش

اِّـؤهلة).
٣-يتم تقديم العطاءات الفنية والتجارية بظرفني منفصلني.

ــد لبيان اِّـناقصني اِّـؤلني  ــن قبل لجان التحليل اِّـختصة َّـ جهة التعاق ــتها م ــم فتح العطاءات الفنية ودراس ٤- يت
والستجيبني للشروط اِّـطلوبة.

ــا اليقل عن ثالثة الختيار العطاء  ــاءات التجارية للمناقصني اِّـؤهلني من قبل لجان التحليل وبم ــم فتح العط ٥-يت
االفضل منها مع مراعاة الصالحيات اِّـالية اِّـعتمدة الغراض االحالة.

٦-يتم اعادة ظروف الطاءات التجارية للمناقصني غري اِّـؤهلني فنيأ اُّـ مقدميها دون فتحها.
ــركة الحفر العراقية  ــني والراغبيني َّـ حصول على معلومات اضافية االتصال بـ/ش ــى مقدمي العطاء اِّـؤهل ٧-عل
ــة بالتعليمات ِّـقدمي  ــاعاتي يومياً  وكما موضح ــة (CONTRACTS.SOUTH@IDC.GOV.IQ)  ٨ س ــأة التجاري / الهي

العطاءات. 
ــب تحريري اُّـ  ــد تقديم طل ــة (العربية) بع ــق العطاء باللغ ــراء وثائ ــي العطاء اِّـهتمني ش ــكان مقدم بام  -٨
العنوان اِّـحدد َّـ التعليمات ِّـقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٢٠٠,٠٠٠ مائتان الف دينار 

عراقي).
ــية –  ــركة الحفر العراقية َّـ البصرة/ الزبري – الربجس ــليم العطاءات اُّـ العنوان التالي (مقر ش ٩-اخر موعد لتس
ــر صباحا)  ــاعة الحادية عش ــة َّـ العطاءات َّـ اِّـوعد اِّـحدد ( يوم الخميس اِّـوافق ٢٠٢١/٣/٤ / الس ــرر لجن مق
العطاءات اِّـتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ 
ــية – لجنة فتح العطاءات َّـ الزمان والتاريخ  ــركة الحفر العراقية َّـ البصرة – الزبري الربجس العنوان التالي مقر ش
ــوم الخميس اِّـوافق٢٠٢١/٣/٤) كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء (خطاب ضمان مصرَّـ او صك  ( ي

مصدق او سفتجة) وبمبلغ (١٧,٩٤٠,٠٠٠) سبعة عشر مليون وتسعمائة واربعون الف دينار عراقي. 
١٠- اخر موعد لشراء وثائق اِّـناقصة يوم الثالثاء اِّـوافق٢٠٢١/٣/٢.

١١- َّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعدا للغلق الذي يكون فيه دوام رسمي ويكون 
موعد فتح العطاءات بنفس اليوم اِّـحدد لغلق اِّـناقصة.

ــة / الطابق  ــة – الهيأة التجاري ــركة الحفر العراقي ــية / ش ــا انفا هي ( البصرة – الربجس ــار اليه ــن اِّـش ١٢-العناوي
االول).

١٣-الكلفة التخمينية لتنفيذ (مشروع تنفيذ(٧) قاعدة حفر َّـ حقول محافظة البصرة لخطة عمل عام ٢٠٢١) 
للمدة الكلية (٣٦٥) يوم عمل بضمنها ايام الجمع والعطل الرسمية تبلغ (١,٧٩٤,٠٠٠,٠٠٠) مليار وسبعمائة 

واربعة وتسعون مليون دينار عراقي فقط .
ــتبعاد عطاءه مما  ــامها فانه يتم اس ــية  بكافة اقس ــزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس ــال الن ١٤-َّـ ح

يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم.
١٥-يتم استبعاد العطاء الذي لم ترفق به معايري التأهيل اِّـطلوبة بموجب وثائق اِّـناقصة.

عـ / اِّـدير العام 
رئيس مجلس االدارة 
 مدير الهيأة التجارية

اعــــــالن
مساطحة

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل

ــاطحة أيجار (العقار) اِّـدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد  ــة عن مس تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلدية كربالء اِّـقدس
ــة وفقا للمادة ١٦من قانون بيع وايجار اموال  ــر االعالن  َّـ احدى الصحف اليومي ــرور (٣٠) يوم تبدأ من اليوم التالي لنش م
ــييد بناية تجارية تتكون من (طابق ارضي + اربعة طوابق + السطح) وِّـدة  ــنة ٢٠١٣ اِّـعدل لغرض تش الدولة رقم ٢١ لس
٢٠ عشرون سنة وبضمنها مدة التشييد والبالغة (سنتني) من تاريخ استالم االرض وحسب اِّـخططات والكشوفات اِّـصادقة 
ــدة الحضور َّـ ديوان  ــرتاك باِّـزاي ــروط ادناه  فعلى الراغبني باالش ــب الش ــيدات اُّـ البلدية وحس تعود بعدها االرض واِّـش
البلدية َّـ تمام الساعة العاشرة صباحا مستصحبني معهم صك او وصل التأمينات القانونية البالغة٣٠٪ من القيمة اِّـقدرة 
ــخة من هوية االحوال اِّـدنية وبطاقة السكن على ان تبقى امانات الضم ضمانا لسالمة اِّـأجور  ــاطحة  ونس ولكامل فرتة اِّـس
ــمية ستجري  ــو عليه اِّـزايدة اجور خدمة ٢٪ من مبلغ االحالة وَّـ حال حصول اِّـزايدة َّـ يوم عطلة رس ويتحمل من ترس
اِّـزايدة َّـ اليوم الذي يلي العطلة وال يجوز الدخول باِّـزايدة اال صاحب وصل التأمينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني.. 
ــيط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة بشرط ان ال تكون ارض زراعية او بستنة   ــتأجر بتقس وَّـ حالة رغبة اِّـس
ــروط اِّـزايدة  واِّـخططات  ــة  وعلى الراغبني مراجعة البلدية لالطالع على ش ــون اِّـوافقات ضمن اِّـدة القانوني ــى  ان تك وعل

والكشوفات.
الشروط

١-يتم اِّـباشرة بالبناء من تاريخ استالم االرض وان يتم اكمال التشييد خالل مدة سنتني.
٢-يتم تسجيل حق اِّـساطحة َّـ دائرة التسجيل العقاري.

٣- يتم التعاقد مع مكتب استشاري هندسي حكومي متخصص من قبل اِّـساطح لالشراف على مراحل العمل كافة وتقديم 
االستشارة الهندسية اِّـطلوبة اذا تطلب االمر وخالل مدة التنفيذ.

٤-يتم مراجعة بدل اِّـساطحة كل خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد اِّـساطحة وحسب الفقرة ب من اِّـادة ١٦ من قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل.

ــاطحة لتلك اِّـدة وَّـ حالة عدم التشييد خالل اِّـدة اِّـقررة َّـ الفقرة اوال  ــييد يعادل بدل اِّـس ٥-تقديم مبلغ  ضمان للتش
اعاله يصار اُّـ مصادرة مبلغ الضمان ويعترب عقد اِّـساطحة الغيا وتعود االرض واِّـشيدات اُّـ البلدية وبدون بدل.

٦-توفري مقر مالئم لدائرة اِّـهندس اِّـقيم خالل مدة التنفيذ مع كافة اِّـستلزمات اِّـطلوبة مع توفري وسيلة نقل مالئمة. 
٧-يتم تنفيذ العمل حسب اِّـواصفات الفنية اِّـطلوبة اِّـعتمدة لدى البلدية وباشراف د.م اِّـقيم للمشروع.

ــات الفنية  ــب اِّـواصف ــان تنفيذ العمل وحس ــة الالزمة لضم ــن الفحوصات اِّـختربي ــراء اي م ــاطح كلفة اج ــل اِّـس ٨-يتحم
اِّـطلوبة.

٩-يتحمل اِّـساطح كلفة اعداد ومصادقة اِّـخططات الخاصة بالبناية بعد االحالة.

م.ر.مهندسني
عبري سليم ناصر
مدير بلدية كربالء اِّـقدسة

الشركة العراقية للنقل الربي/ اِّـساهمة اِّـختلطة
اعــــــالن

ــن بيعها  ــاهمة اِّـختلطة ع ــربي/ اِّـس ــة للنقل ال ــركة العراقي ــن الش تعل
ــركة الكائن َّـ النهضه  ــدد /١٠ باِّـزايدة العلنيه َّـ مقر الش ــيارات ع س
ــوم االربعاء  ــن ي ــا م ــرة صباح ــاعة العاش ــريع َّـ الس ــط الس ــل خ مقاب
اِّـصادف٢٠٢١/٢/١٠ فعلى الراغبني بالشراء الحضور  اُّـ مقر الشركة 
ــني دينار و نقدا  ــغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثالثة مالي ــك مصدق مبل وتقديم ص
ــور االعالن  ــدة تحمل اج ــو عليه اِّـزاي ــى من ترس ــة وعل ــات قانوني تأمين
ــة عدم حصول  ــوم  واِّـصاريف االخرى وَّـ حال ــة وجميع الرس والداللي
ــوم االربعاء اِّـصادف ٢٠٢١/٢/١٧  ــع  يكون اِّـوعد الالحق صباح ي البي

وَّـ نفس اِّـكان والزمان والشروط.
السيارات :

١-كيا موهاَّـ موديل ٢٠١٢ عدد /٢ اثنان
٢-تيوتا كورال موديل ٢٠١١ عدد/٢ اثنان 

٣-نيسان سني  موديل ٢٠٠٧ عدد/٢ اثنان 
٤- نيسان بورتان موديل ٢٠٠٧ عدد/٢ اثنان

٥-ميتسوبيشي بيكب دبل قمارة (عاطلة) موديل ١٩٩٠ عدد/١ واحد 
٦-رأس شاحنة سكاينا  متضررة كليا موديل ٢٠١٣ عدد/١ واحد 

اِّـدير اِّـفوض
الشركة العراقية للنقل الربي 

اِّـساهمة اِّـختلطة

فقدان هوية طالب

ــادرة من كلية  ــد علي عبد) والص ــارة محم ــم (س فقدت مني الهوية وبأس
ــاء على من  ــة فالرج ــة ثاني ــة مرحل ــم الصيدل ــة  قس ــن / الجامع الرافدي

يعثرعليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير.

وزارة النفط
شركة مصاَّـ الجنوب(ش.ع)

 قسم مصفى ذي قار / م/إعالن للمرة الثالثة
ــدة العلنية  ــة )عن إجراء اِّـزاي ــركه عام ــركة مصاَّـ الجنوب (ش تعلن ش
للمرة الثالثة لبيع خزان ماء الخاص بالسيارة اِّـرقمة ٨٣٦١٥/ حكومي 
ــني اِّـصادف  ــعة صباح يوم االثن ــاعة ٩ التاس ــام الس ــتهلك َّـ تم - اِّـس
ــرتاك  ــني االش ــى الراغب ــار . فعل ــى ذي ق ــم مصف ٢٠٢١/٢/٢٢ َّـ قس
ــتصحبني معهم  ــان اِّـعينني مس ــور باِّـكان والزم ــة الحض ــدة العلني باِّـزاي
ــدرة - /١٥٠٠٠٠٠  ــة البالغة ٣٠٪ من القيمة اِّـق ــات القانوني التأمين
ــركة   ــار فقط الغريها بصك مصدق ألمر الش ــمائة الف دين مليون وخمس
ــة وتأييد من اِّـجلس  ــوال اِّـدنية والبطاقة التمويني مع جلب هوية األح
ــو عليه اِّـزايدة  ــة ومصورة ويتحمل من ترس ــخة اصلي البلدي مصدق نس
ــبة ٢٪  على أن يتم رفع اِّـواد خالل ١٥ يوما من تاريخ  أجور خدمة بنس
ــوا عليه اِّـزايدة كافة التبعات  اإلحالة القطعية وبخالفه يتحمل من ترس

القانونية واِّـالية عن كل يوم تأخري.
حسام حسني ولي

مدير عام شركة مصاَّـ الجنوب/شركة عامة

محكمة االحوال الشخصية َّـ قلعة سكر
العدد: ٢١/ش/٢٠٢١

اِّـدعية/ايمان حسني ثامر /اِّـدعى عليه/
 مدير رعاية القاصرين اضافة لوظيفته    

                
ــني ثامر الدعوى الشرعية اِّـرقمة ٢١/ش/٢٠٢١ والتي تطلب فيها  لقد اقامت اِّـدعية ايمان حس
ــم يعرف مصريه  ــنوات على فقدانه ول ــت س ــتار ِّـضي س ــم بموت زوجها اِّـفقود محمد زعيم س الحك
ــميتني يوميتني  ــطة صحيفتني محليتني رس ــد االن عليه قررت اِّـحكمة االعالن عن فقدانه بواس لح
ــاله اخبار هذه اِّـحكمة والحضور يوم اِّـرافعة اِّـصادف  ــى من تتوفر لديه معلومات عن اِّـفقود اع فعل
ــب  ــوف تجري اِّـرافعة غيابيا وحس ــا وبخالفه س ــف صباح ــعة والنص ــاعة التاس ٢٠٢١/٢/١٥ الس

االصول.
القاضي / مازن عاكول خضري

العدد:٤٦٦٧
التاريخ: ٢٠٢١/١/٣١

لجنة البيع وااليجار



ــة  ــا ان يحصل العراق على املرتبة السادس  ليس غريب
ــر ملنظمة  ــي تقري ــادا ف ــدول العربية فس ــر ال ــني اكث ب
ــس املاضي متقدما  ــفافية العاملية اصدرته اخلمي الش
على ليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال في حني 
ــن اصل (١٨٠) دولة في  ــاء في املرتبة الـ(١٦٠) عامليا م ج
ــفافية الدولية لكن الغريب صراحة ان هذه  جدول الش
النتيجة اخملجلة التثير حفيظة املتصدين للفساد في 

العراق حتت كل العناوين.
ــار يحصد جوائز العار  ــاد املالي واالداري عندنا ص الفس
ــظ) وان هذا   ــاح احل ــية في(طي ــا قياس ــجل ارقام ويس
ــاته  ــه وعضالته وممارس ــيبقى بكامل قوت ــاد س الفس
ــا مبظالت  ــا بقي محمي ــب واللصوصية طامل ــي النه ف
ــمعه  ــا بدروع فوالذية ومانس واقية  ومتدرعا ومتمترس
ــدين التعدو عن  ــدد للفاس من ضربات هنا او هناك تس

كونها(مداعبات) ليس اال.
ــال كوجر) ان  ــة املالية النيابية(جم ــول عضو اللجن يق
ــي العراق  ــات الرقابية ف ــرات من املؤسس هناك العش
ــة النيابية ومثيلتها االحتادية وهناك  منها هيئة النزاه
ــاد وجلان  ديوان الرقابة املالية والقضاء ومكافحة الفس
ــتمرار الفساد  ــماء!! ان اس ــاء من االس اخرى لها ما،ش
ــي قطعا ان الفرص للبناء  ــي واالداري في وطننا يعن املال
ــوض والانتعاش  ــدم وال امل في النه ــاحة للتق وال مس
ــاد كالصناعة والزراعة  ــاع من قطاعات االقتص الي قط
ــتوى  ــتثمار وال،امل بواقع صحي يرتقي الى  مس واالس
ــي مصاف  ــم لنكون ف ــه والتعلي ــي واوجاع آالم العراق
ــية تليق  ــاة معيش ــه والحي ــه واملتقدم ــدول املتمدن ال
ــجم مع تطلعاتهم املشروعة  بكرامة العراقيني وتنس
بغد عراقي.. والفساد يعني ان ثروتنا النفطية منهوبه 
ــن يعيش حياة العوز والكفاف الن كل  ومنخورة واملواط
ــتحوذ عليها حفنة من  ــرادات واملردودات املالية يس االي

اللصوص فقط!!
 واذا قلت لي وكيف السبيل للخروج من النفق املظلم 
ــتنقع الذي نحن فيه  الذي نحن فيه او اخلالص من املس
ــائل ان املطلوب توافر عوامل  ــيدي الس فاقول لك ياس
ــر  عده اولها وجود قوانني رادعه التقبل التاويل والتفس
ــب املقاسات  ــب االهواء واالمزجه والتفصل حس حس
ــادره وقع مزلزل  ــتتبع ذلك ان تكون الحكامه الص ويس
ــدون ويتطلب ذلك، دولة وحكومة قوية  يرتعد له الفاس
ــترداد من يهربون املال العام حتى  مهابة قادرة على اس
ــا او في اصقاع  ــال الهمالي ــوا يختبئون في جب ــو كان ل
سيبريا او يغوص في رمال صحراء الربع اخلالي وان تكون 
الصوالت ضد الفاسدين بال توقف وان تفتح امللفات في 

كل شيء ضاع من الدينار الواحد وحتى املليار!!.
ــه واال باهللا  ــحق رؤوس ــي وتس ــد ان ينته ــاد  الب الفس
ــنبقى كحال (السدانه  العظيم لن تقوم لنا قائمة وس

باملاي)!!.

ــة ناحية  ــر بلدي ــن مدي أعل
ــار  االنب ــة  مبحافظ ــة  جب
ــاح  ــدي، ، جن ــري العبي قط
زراعة نبات الفستق احللبي 
ــق الغربية ألول  ــي املناط ف

مرة.
وقال العبيدي في تصريح إن 
ــن مزارعي منطقة  ”عددا م
ــدادي  البغ ــة  وناحي ــة  جب
ــت غربي االنبار،  بقضاء هي
ــات  ــة نب ــي زراع ــوا ف جنح
ــتق احللبي فضال عن  الفس
ــواع النخيل  زراعة اجود ان
ــب ونباتات  ــون والعن والزيت
ــة التي  ــرا الصباري االوليفي
ــامبو  تدخل في صناعة ش
ــاف، أن  ــعر“. وأض ــو الش من

ــاز  متت ــة  الغربي ــق  ”املناط
ووادي  ــاه جوفية  بوجود مي
ــطحات مائية  حوران ومس
ما يجعلها مناطق  متعدد 
ــتثمار  ذات جذب عاملي الس
ــاش  النع ــتغاللها  واس
ــس  ــادي لي ــع االقتص الواق

للمحافظة بل للبلد“.
ــي  ”االراض أن  ــى  ال ــار  وأش
ــن  م ــدة  املمت ــة  الزراعي
ــاه  باجت ــار  االنب ــة  محافظ
محافظات كربالء املقدسة 
ــف  والنج ــن  الدي ــالح  وص
ــو ١٠  ــغل نح ــوى تش ونين
ــن العمل  ــون عاطل ع ملي
ــة  مالي ــرادات  اي ــق  وحتق

تضاهي ورادات النفط“. 

قال دميتري تاتاركوف، مدير 
االجتماعية  العلوم  معهد 
ــة، إنه مت  ــات الدولي والعالق
اكتشاف ميناء قدمي قبالة 
ــر  غي ــوري  الس ــاحل  الس
معروف للعلم، يفترض أنه 

يعود إلى العصر الروماني.
األنقاض  ــى  ــور عل العث ومت 
ــي  امليدان ــم  املوس ــالل  خ
ــة  األثري ــة  للبعث ــي  الثان
وقال  ــورية.  الس ــية  الروس
ــم يكن  ــا ل ــوف: ”رمب تاتارك
ــاءً، لكنه حصن  ــى مين حت
األول  ــرن  الق ــن  م ــري  بح
امليالدي. مت العثور على بقايا 
هياكل هيدروليكية ومنارة 
ــة.  رخامي ــدة  أعم ــة  وأربع
اخلزفية  ــواد  امل ــمح  ستس
املصاحبة ملزيد من التأريخ 
وهذا  للقطعة.  التفصيلي 
ووفقا  ــي“.  رئيس اكتشاف 
ــاء بفحص  ــام العلم له، ق
قاع البحر بصريا ومبساعدة 
املركبات املوجهة حتت املاء. 

في الوقت نفسه، باإلضافة 
إلى امليناء، مت اكتشاف ثالثة 
ــن معروفة  ــي لم تك مراس
من قبل من الفترة القدمية، 
باإلضافة إلى بقايا الهياكل 
ــة:  القدمي ــة  الهيدروليكي
ــدران  ــواج وج ــز األم حواج
ــم اآلن معاجلة  الرصيف. تت
ــة  املرتفع ــة  اخلزفي ــادة  امل
ــار طرطوس“.  ــرة آث ــي دائ ف
ــي بقايا  ــاف: ”هذه ه وأض
ــة  ــة أثري ــورات يوناني أمف
وأواني فينيقية ومزهريات 
ــة  منزلي وأدوات  ــة  مصري
ــي.  الرومان ــر  احلج ــن  م
ــمح لنا هذه املواد  ستس
ــرق التجارة  بإعادة بناء ط
ــي تربط هذه  البحرية الت
البحر  ــق  ــة مبناط املنطق
األبيض املتوسط الكبرى. 
ــى  ــن عل ــنكون قادري وس
ــاة املوانئ  ــد دورة حي حتدي
ــودة في  ــي كانت موج الت

ذلك الوقت“. 
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٥٨٢) - االثنني - ١ - شباط - ٢٠٢١

7mbÿÌâb◊

@xÎäÇ‹€@lÏ‹�Ωa@ÏÁbfl
__Öbé–€a@…‘‰néfl@Âfl

@Ú«aâã@Úiä£@Äb¨@Â‹»m@Úƒœb™
Òäfl@fiÎ˛@=‹ßa@’né–€a@fiÏñ™

@·ÌÜ”@å‰◊@Û‹«@ÊÎär»Ì@êÎâ@ıb‡‹«
bÌâÏç@›yaÏç@Ú€bj”

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ÖaÜÃi@Ú‡ïb»€bi@Î˝»€a@Ú‘�‰fl@ø@ÙäÅ¸a@pbïbñnÅ¸a@Âfl@¥Øä®aÎ@bÓ‹»€a@paÖbËí€a@Ú‹‡ß@ÒäÁbƒm@÷˝�„a

ÚÓqa6€a@ÚÓ‰i˛a@Üyc@‚ÜÁ@Ú€Îb™@“b‘Ìbi@ÈuÏm@ÖaÜÃi@Ú„bflc

Ô„Ï„b‘€a@kflaäm@’Ìäœ@Âfl@¥flb™@5@lbzé„a@NNÈn‡◊b™@Âfl@‚bÌc@›j”

بغداد/ البينة الجديدة
ــس   ــداد ،ام ــة بغ ــت أمان أوقف
ــد  ــدم ألح ــة ه ــد، محاول األح
ــداد  ــي بغ ــة ف ــة التراثي األبني
ــوى ضد  ــة دع بإقام ــت  ووجه
ــم  حملاولته ــدار  ال ــاب  اصح
ــم القوانني  ــه ومخالفته هدم

والتعليمات النافذة.
ــي بيان تلقت  ــت األمانة ف وقال
ــخة منه،  ــومرية نيوز نس الس
ان «امني بغداد أكد على ضرورة 

ــة واملواقع  ــاظ على االبني احلف
التراثية في العاصمة بوصفها 
شواخص تاريخية جتسد االرث 
ــري ملدينة  واحلض ــي  االجتماع
بغداد».  وبحسب البيان، دعت 
ــة الى  ــني كاف ــة املواطن األمان
ــا عبر االبالغ عن  التعاون معه
اي حالة جتاوز على الدور واملواقع 
ــا  ــة هدمه ــة او محاول التراثي
ــة للتعليمات  ــورة مخالف بص

والقوانني النافذة».

متابعة/ البينة الجديدة
ــي إن إن»، أن ٥  ــرت قناة «س ذك
ــن فريق  ــحبوا م محامني انس
ــس األمريكي  الرئي الدفاع عن 
ــي  ــب ف ــد ترام ــابق دونال الس
ــاءلته املقررة في ٨ فبراير  مس

أمام مجلس الشيوخ.
ونقلت القناة عن مصدر مطلع، 
أن «ديبورا باربييه، وبوتش باورز 
ــرض أن يكونا  ــن كان يفت اللذي

ــيني،  ــني من احملامني الرئيس اثن
ــن الفريق»، في  «لم يعودا ضم
ــترك  ــف بأنه «قرار مش ما وص
لهما». وكان باورز يتولى مهمة 
ــب  ــكيل هذا الفريق، حس تش

«سي إن إن».
وأكدت وكالة «رويترز» نقال عن 
مصدر لها أن ترامب «انفصل» 
ــن محاميني من فريقه  فجأة ع
ــاورز وباربييه،  ــي، هما ب القانون

ــك فريق الدفاع  في خطوة ترب
ــام من  ــب قبل أي ــاص بترام اخل
نظر مجلس الشيوخ في مادة 
ــي أقرها مجلس  ــاءلة الت املس

النواب.
ــإن  ف إن»  إن  ــي  ــب «س وبحس
ــن  م ــي  احملام ــوارد،  ه ــوش  ج
ــذي مت  ــمالية ال ــا الش كاروالين
إحلاقه بالفريق مؤخرا، انسحب 
ــى  إل ــة  إضاف ــك  وذل ــا،  أيض

ــر وغريغ  ــني جوني غاس احملامي
ــدر مطلع  ــس. وأرجع مص هاري
على املوضوع االنسحابات إلى 
خالف جوهره أن ترامب أراد من 
احملامني أن يجادلوا بوجود تزوير 
ــات وأن  ــي االنتخاب ــي ف جماع
ــرقت منه، بدال  ــات س االنتخاب
ــرعية  من التركيز على عدم ش
تركه  ــد  بع ــس  رئي ــة  محاكم

منصبه.

ــرة جوازات  ــون الى دائ ــون ومراجع مواطن
ــالوي يتقدمون  ــة الع ــي منطق الكرخ ف
ــذوات املبينه  ــى ال ــر ال ــكر والتقدي بالش
ــمائهم ادناة الدائهم واجباتهم بكل  اس
اخالص ومهنية فبوركت جهودهم وسدد 

اهللا خطاهم .

اِّـالزم مصطفى كامل هالل
اِّـوظفةً مروه خالد راضي

اِّـوظفه حنان فرحان عباس
اِّـوظفة مروه صالح مهدي

دائرة جوازات الكرخ َّـ منطقة العالوي

@›‡∞@ÜÌÜu@·ëÏi@äËƒÌ@Ÿ€bfl@ÂÌã
ÚÓiä»€bi@Èn‰ia@·ça

ــن»  ــة «وان دايركش ــي فرق ــاف مغن أض
ا إلى  ا جديدً ــمً ــابق، زين مالك، وش الس
مجموعته من احلبر، يحمل اسم ابنته 
خاي.وقد يكون هذا الوشم األكثر غالوة 
ــا باللغة العربية  عند زين وجاء مكتوبً
ــه. ــن معصم ــي م ــزء الداخل ــى اجل عل
ــوز»، رصد معجبو  ووفقا ملوقع «أراب ني
ــم اجلديد من خالل إحدى  النجم الوش
ــتغرام اليف»، والتي مت  صوره على «إنس

تسجيلها قبل الكشف عن اسم ابنته 
البالغة من العمر أربعة أشهر.كشفت 
جيجي حديد االسم الفريد لطفلتهم 
الصغيرة بطريقة غير مرئية مما جعلها 
ــيرتها الذاتية على  ــث س تقوم بتحدي
ــاي». وعلى  ــتغرام» لقول «أمي خ «إنس
ــر التغيير،  ــم من أن حديد لم تنش الرغ
ــدأت األخبار تتجه  ــرعان ما ب ــه س إال أن

على «تويتر».

@ÖÏË¶a@o◊âÏi
تعزية

ــها  ــرة تحرير جريدة «البينة الجديدة» وعلى رأس تعزي اس
ــف بالغ  ــاب جبار) بأس ــر (عبد الوه ــس التحري ــل رئي الزمي
ــم  ــة (اِّـهندس نصيف جاس ــظ كربالء اِّـقدس ــيد محاف الس
ــائلني اهللا ان يتغمدها  الخطابي) لوفاة اِّـغفور لها والدته س

بواسع رحمة ويسكنها فسيح جناته.


