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   وانت تتأمل املشهد السياسي 
تعتصر  ــادي  واالقتص ــي  واالمن
ــع اصبعك على  املا عندما تض
مكامن اخللل والوهن والضعف 
ــل من  ــي كل مفص ــود ف املوج
وفي  العراقية  ــة  الدول مفاصل 
املقدمة من ذلك االداء البرملاني 
في جانبيه الرقابي والتشريعي 
ــل  ــن فش ــل م ــا حص ــل م ولع
ــدد من  ــتجواب ع ــع في اس ذري
ــد  تاكي اال  ــرا  مؤخ ــؤولني  املس
قاطع بان لعبة املساومات هي 
على رأس القائمة وان مصلحة 
الوطن والشعب في ذيل قائمة 
ــل  فش ان  ــم  نع  .. ــام   االهتم
ــتجوابات مؤشر خطير ملا  االس
ال اليه االداء البرملاني في اجلانب 
ــق لنا ان  ــن هنا يح ــي وم الرقاب

نقول ان الرواتب التي يتقاضاها 
ــؤدون واجباتهم على  ــواب ال ي ن
ــا ال يرضي اهللا  ــه ومب ــل وج اكم
ــم حرام.  ــعب هي حرام ث والش
ــرة اخرى  ــة خطي ــاك قضي وهن
تتمثل بلعبة تدوير الوجوه التي 
ــلك الدبلوماسي  جتري في الس
ــي اخلارج  ــد ف ــي املعتم العراق
حيث تؤكد املعلومات والوثائق 
ــم تتخلص  ــة ل ان وزارة اخلارجي
ــتراطات او  ــن االمالءات واالش م
ــها قوى  االخوانيات التي متارس
ــية واحزاب تتعامل مع  سياس
ــق املثل  ــة وف ــات الدول مؤسس
ــاده الوالده)   ــذر عي ــعبي (ن الش
ــه وثائق وقوائم  وهذا ما اظهرت
ــب  ملناص ــماء  اس ــن  تتضم
ــفراء بينهم نواب واقاربهم  س
وسط دعوات النهاء احملاصصة 
ــدال عنها  ــاءة ب ــاد الكف واعتم

ــن في  ــب نح ــا نطال ــن هن . وم
ــاع كل  ــدة اخض ــة اجلدي البين

ــب  ملنص ــيحه  ترش ــم  يت ــن  م
ــي معهد  ــفير الى اختبار ف س

ــة اخلارجية وان يكون من  اخلدم
حملة الشهادات ويجيد اللغة 

االنكليزية او لغة اجنبية اخرى 
ــى  ــول ال ــد ان نتح ــا ال نري النن
ــني دول العالم  ــا ب مضحكة م
وبودنا ان نشير الى قضية اخرى 
ــوج احمللي  ــم املنت ــق بدع تتعل
وتقوية االقتصاد الوطني ولكن 
ــف حقا حيث  ما يحصل مؤس
تقوم احلكومة العراقية باعفاء 
بضائع وسلع دول مجاورة موردة 
ــوم والضرائب  للعراق من الرس
ــررا باملنتج احمللي..  ما يلحق ض
ــة تدري  ــل احلكوم ــدري ه وال ن
ــر ام انها متارس لعبة  بهذا االم
ــاب  ــداراة  اخلواطر على حس م
ــا؟  العلي ــة  الوطني ــة  املصلح
كما ال بد من اثارة قضية اخرى 
ــر الديواني  ــق بلجنة االم تتعل
 (٢٠٢٠) ــنة  لس  (٦٢) ــم  رق
والتحقيق  ــق  بالتدقي واخلاصة 
ــود الكهرباء للفترة من  في عق

ــت  ــث توصل (٢٠٠٦- ٢٠٢٠) حي
ــها النائب  ــي رأس ــة الت اللجن
النواب  ــس  ــس مجل لرئي االول 
حسن كرمي الكعبي الى جملة 
ــدة منها هي انفاق  حقائق واح
ــى  ــار دوالر عل ــراق (٨١) ملي الع
ــاء فقط للفترة  قطاع الكهرب
ــغ  ــو مبل ــن (٢٠٠٥-٢٠٢٠) وه م
ــرات احملطات  لبناء عش يكفي 
اخلاصة بالكهرباء والتي تكفي 
ــة  عمالق ــة  دول ــات  الحتياج
ــعبية كما  ــني الش ــل الص مث
اتخذت اللجنة حزمة توصيات 
ــدين لكن  ــرارات طالت فاس وق
ــدل  ــتار اس ــف ان الس ما يؤس
ومتت (طمطمة) القضية كلها 
ــؤول  ــاهد اي مس حيث لم نش
ــجن .  مدان خلف قضبان الس
ــؤول  فهل يجوز ذلك ومن املس

بالضبط عما يجري؟!. 
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ــة برهم صالح،  ــد رئيس اجلمهوري أك
ــن ذي  ــراق اآلم ــني، أن الع ــس اإلثن ام
ــخة مع  ــات الراس ــيادة والعالق الس
عمقه العربي وجواره اإلسالمي، ميّثل 
ــتقرار  ــي تعزيز األمن واالس مرتكزاً ف
ــان  ــر بي ــي املنطقة.وذك ــة ف والتنمي
ــس اجلمهورية برهم  ــي ، أن رئي رئاس
ــالم  ــتقبل في قصر الس صالح، اس
ــام جمللس التعاون  ببغداد، األمني الع

ــالح احلجرف، الفتاً  اخلليجي نايف ف
ــث العالقات بني  ــاء، بح ــى ان اللق إل
ــاون اخلليجي،  ــراق ومجلس التع الع
ــة تطويرها  ــى أهمي ــد عل ومت التأكي
في جميع اجملاالت مبا يخدم املصالح 
ــزز فرص  ــعوب، ويع ــتركة للش املش
ــاد  والسالم.وأش ــاء  والبن ــدم  التق
ــاذه من خطوات  ــان، مبا مت اتخ الطرف
ــراق ودول مجلس التعاون في  بني الع
ــرات تفاهم واتفاقات في  توقيع مذك
مجال االقتصاد واالستثمار من أجل 
ــتركة.  ــز العالقات األخوية املش تعزي

ــاع  اجتم ــاح  بـنج ــح،  ــب صال ورح
ــر، والتوقيع  ــة اخلليجية األخي القم
ــق املصاحلة  ــال وحتق ــان الع ــى بي عل
ــى أن ذلك من  ــيراً إل ــة، مش اخلليجي
شأنه تعزيز مسيرة مجلس التعاون 
ــره اإليجابي على  ودوره احليوي، وتأثي
األمن واالستقرار في عموم املنطقة. 
ــام مجلس  ــد أمني ع ــه أك ــن جانب م
ــدول اخلليج نايف احلجرف،  التعاون ل
ــاون اخلليجي مع  وقوف مجلس التع
ــاب. وقال  ــي مكافحة االره العراق ف
ــترك  احلجرف في مؤمتر صحفي مش

ــؤاد  ــي ف ــة العراق ــر اخلارجي ــع وزي م
حسني في بغداد، إن مجلس التعاون 
ــز وتوثيق العالقات  حريص على تعزي
ــح ان دول اخلليج  ــراق. واوض ــع الع م
ــي حربه  ــراق ف ــتقرار الع ــم اس تدع
ــى أن الربط  ــيراً إل ــد االرهاب، مش ض
الكهربائي اخلليجي احد أهم امللفات 
ــي وقت أكدت  ــتها. ف التي مت مناقش
ــاد  ــة النيابية، أن الفس ــة النزاه جلن
ــية  ــرعية سياس ــي العراق أخذ ش ف
ــارت إلى أن  وأصبح جائحة، فيما أش
الوقوف بوجه الفساد يتطلب عقداً 

سياسياً جديداً.وقالت عضو اللجنة، 
ــف، إن اإلجراءات  ــب عالية نصي النائ
ــاد  ــي مواجهة الفس ــريعية ف التش
عالية املستوى، الفتةً إلى أن اجلهات 
الرقابية كديوان الرقابة املالية وهيأة 
النزاهة والقضاء واالدعاء العام متارس 
ــى صعيد  ــكل متميز. عل ــا بش دوره
ــم االقتصادي  ــد رئيس القس اخر أك
ــية عبد النور  ــفارة الفرنس في الس
ــية  ــة الفرنس ــي، ان احلكوم براهيم
ــاهم في إعمار  ــة على أن تس حريص
ــن مكتب نائب  ــراق. وذكر بيان ع الع

ــة املالية النيابية مثنى  رئيس اللجن
ــامرائي ، أن االخير  ــد الصمد الس عب
ــم االقتصادي  استقبل رئيس القس
ــية عبد النور  ــفارة الفرنس في الس
ــث تفاصيل  ــث مت بح ــي، حي براهيم
العراق  ــي جلمهورية  الفرنس القرض 
ــاء مطار املوصل،  واخملصص إلعادة بن
ــره رئيس جلنة  ــاً ان اللقاء حض مبين
ــي  ــت العباس ــة ثاب ــة النيابي النزاه
وعدد من أعضاء مجلس النواب.وأكد 
ــاء أن اجلهود  ــامرائي خالل اللق الس
ــار العراق تلكأت  ــة إلعادة إعم الدولي

األمنية  ــكالت  املش ــبب  ــراً بس كثي
ــى البالد  ــها عل ــت نفس ــي فرض الت
ــابقة، وحان الوقت  ــي املراحل الس ف
الستئناف اجملتمع الدولي ملساهماته 
ــى التحتية في العراق  في إعمار البن
ــروض الدولية ومن ذلك  عن طريق الق
إعمار مطار املوصل عن طريق القرض 
الفرنسي، أو عن طريق املنح أو تقدمي 
الفني.  ــم  والدع ــرات  ــورة واخلب املش
ــفير  ــد ذي صلة أكد الس على صعي

البريطاني ستيفن هايكي امس.
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ــدة لقروض  ــادرة جدي ــس االثنني، عن مب ــي ، أم ــزي العراق ــك املرك ــن البن   أعل
ــكان.وذكر مصدر أن البنك املركزي العراقي، قرر استمرار مبادرته في دعم  االس
سيولة قطاع االسكان (صندوق اإلسكان واملصرف العقاري) إلقراض املواطنني 
ــراء وحدات سكنية في عموم العراق بهدف التخفيف  و املوظفني الراغبني بش
ــذ التقدمي على هذه  ــا البلد.واضافت ان مناف ــكن التي مير به من آثار أزمة الس
ــكان التي تكون مببلغ  ــم الى نوعني، االولى قروض صندوق اإلس القروض تتقس
قدره (٧٥) مليون دينار لبناء وحدات سكنية مبساحة التقل عن (١٠٠) متر مربع 
ــة بناء في بغداد ومراكز احملافظات، وقروض مببلغ قدره (٦٠) مليون دينار  أو إضاف

في اقضية العاصمة بغداد و (٥٠) مليون دينار خارج مراكز باقي احملافظات.

التتمة ص«٣»
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كتب اِّـحرر السياسي

ــتجابة للقرارات الصادرة عن  ــركة اسياسيل باالس    قامت ش
ــا الى هيئة  مته ــون التي كانت بذِ ــدد جميع الدي ــة وتُس الهيئ
ــركة  االعالم واالتصاالت والهيئة العامة للضرائب ، وقيام الش
ــل الرابع.  كما اكدت  ــع عقد التجديد وأطالق خدمة اجلي بتوقي
ــركة  ــي عن قيام ش ــا القانون ــظ بحقه ــا حتتف ــة بأنه الهيئ
ــغيل التجريبي خلدمات اجليل الرابع  ــيل بأطالق التش اسياس

لحق العقد. قبل استكمال جميع املُتطلبات وتوقيع مُ

;∞Âˆ\;Ï¡Ö°\;€÷âiÁ;–\Ö¬’\;
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ــن التميمي، أن العراق سيستلم  اعلن وزير الصحة والبيئة، حس
ــابيع.وقال التميمي  اجلرعة االولى من لقاح كورونا خالل ثالثة اس
ــتلم الدفعة  ــوزارة الصحة إن العراق سيس ــي بيان مقتضب ل ف
االولى من اللقاحات خالل ثالثة اسابيع. واوضح ان اجلرعة مقدرة 
ــراء  ــر ان وزارة الصحة اتفقت على ش ــني جرعة.يذك ــة مالي بثالث
ــفورد) البريطاني  ــترازينكا (اوكس ــزر االميركي واس لقاحات فاي

وسيمو فارم الصيني.

◊ËŸ1÷’;�\ÑˆÂÄ;55;flŸ;Öm—^;∞b;ª fi’\;Ñ]¬à^;ƒ] hÑ\
ــواق  ــط في االس ــعار النف ــت أس ارتفع
ــث صعدت  ــني حي ــس االثن ــة ام العاملي
ــبة ٠٫٧  ــام برنت بنس ــود اآلجلة خل العق

ــى ٥٥٫٤٠ دوالر للبرميل، بحلول  ــة إل باملئ
ــاعة ٠٦١٢ بتوقيت غرينتش.وارتفع  الس
ــاس الوسيط األمريكي  خام غرب تكس
دوالر   ٥٢٫٤٤ ــى  إل ــة  باملئ  ٠٫٥ ــبة  بنس

ــعار  ــتمر أس للبرميل.ومن املتوقع أن تس
ــتوياتها احلالية ملعظم  النفط قرب مس
ــب التعافي  ــام اجلاري قبل أن يكتس الع

زخما مع نهاية ٢٠٢١.

�\ÅÁÅp;�]Ëà]Ëà;�\ÅŒ¡;f�÷�iÁ;Ä]â ’\;„pÊd;ÃÊÕÊ’\;UÏËd]Ëfi’\;Ï·\áfi’\
ــاد  ــة النيابية، أن الفس ــة النزاه أكدت جلن
ــية وأصبح  ــرعية سياس في العراق أخذ ش
ــارت إلى أن الوقوف بوجه  جائحة، فيما أش
ــياً جديداً. ــداً سياس ــب عق ــاد يتطل الفس

ــة النائب عالية نصيف  وقالت عضو اللجن
ــاء العراقية (واع)،اليوم االثنني:  لوكالة األنب
ــة  ــي مواجه ــريعية ف ــراءات التش إن «اإلج

الفساد عالية املستوى، الفتةً إلى أن اجلهات 
الرقابية كديوان الرقابة املالية وهيأة النزاهة 
والقضاء واالدعاء العام متارس دورها بشكل 
ــت، أن «مجلس النواب ميارس  متميز».وأضاف
ــريعات  ــي ويضع القوانني والتش دوره الرقاب
ــاد، إالَّ أن اخللل في التنفيذ». ملواجهة الفس
ــه امتداد  ــن لدي ــض م ــى أن «بع ــارت إل وأش
ــاءً وحمايةً  ــواب أصبح غط ــي مجلس الن ف

ــدين»، منوهةً بأن» الفساد  للفساد والفاس
ــح جائحةً  ــيةً وأصب ــرعيةً سياس ــذ ش أخ
دت  ــدَّ أمامه».وش ــوف  الوق ــب  الصع ــن  وم
ــوزارات  ــن يتخذ ال ــة م ــرورة إزاح ــى «ض عل
واملؤسسات إداة لتنفيذ األجندات»، مؤكدةً 
ــر والوضع يتطلب وجود  أن «العراق في خط
ــالل االنتخابات  ــي جديد من خ عقد سياس

لوقف جائحة الفساد».

;UÏzzzËz›]z∏Öze’\;ÏzË’]zz∏\
2021;Ï›Ü\ÊŸ;∫;k]fiËË¬h;ˆ;

ــة املالية البرملانية، عدم وجود  اعلنت اللجن
ــة ٢٠٢١، مؤكدة أنها مع  ــات في موازن تعيين
ــال رئيس  ــتقطاع الرواتب.وق ــرة اس رفع فق
ــة هيثم اجلبوري في تصريحات نقلها  اللجن
ــع فقرة  ــن مع رف ــمي، نح ــون الرس التلفزي
ــل محلها ضريبة  ــتقطاع الرواتب وأن حت اس
ــة احلالية عليها  ــداً أن احلكوم الدخل، مؤك
ــابقة وما  ــببها احلكومات الس تراكمات س
ــف تعرض  ــاف أن املوظ ــن نفقاتها.وأض زاد م
ــة من تخفيض  ــني وال يحتمل الثالث لضربت
ــادة النفقات في  ــى أن زي ــيراً ال الرواتب، مش
ــغ ٧٥ ترليون  ــز الذي بل ــبب العج املوازنة س
ــه ال تعيينات في  ــت اجلبوري الى أن دينار.ولف
ــتحداث  ــة ٢٠٢١ ودرجات احلذف واالس موازن
ــط للدوائر اخلدمية،  ــة أبقيناها فق الوظيفي
مستدركاً بالقول التعيينات مرهونة بتوافر 
ــتوفر منحاً  ــة س ــة واملوازن ــيولة املالي الس

للصحفيني والفنانني.

wîÊh;kˆ]ëhˆ\Â;‹˜¡ˆ\;ÏÒË·
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بغداد / البينة الجديدة
ــتاذ  ــة األس ــر التربي ــتقبل وزي اس
ــد الدليمي في مكتبة ،  علي حمي
اليوم ، مدير عام املناهج في أقليم 
ــن اجلاف  ــيد حس ــتان الس كردس
ــه ، للتباحث في  ــد املرافق ل والوف
مجريات العملية التربوية وتذليل 
ــيرها  ــه س ــي تواج الت ــات  العقب
.وتطرق اجلانبان الى خطط الوزارة 

ــيما  ــة ، ال س ــا التطويري وبرامجه
ــنة الدراسية  في مجال إجناح الس
ــتثنائية  ــم من الظروف االس بالرغ
ــا البلد من  ــر به ــات التي مي واألزم
ــا» وتداعياته على  جائحة «كورون
ــدارس ، فضالً  ــة في امل دوام الطلب
ــف»  ــوع «تكيي ــاول موض تن ــن  ع
الدراسة الكردية ومسألة  مناهج 
العامة  ــة  املديري ــي  ف األمتحانات 

للدراسة الكردية .الدليمي أكد في 
ــالة التربوية  هذا اللقاء على الرس
والعلمية لوزارة التربية في توعية 
وتربية األجيال والشباب الذين هم 
ــتقبل ،  العمود الفقري وقادة املس
ــه باجلهود التي  ــاد معالي فيما أش
ــي األقليم  ــا وزارة التربية ف تبذله
ــني  النازح ــدارس  مب ــم  الهتمامه

ودعمهم املستمر للطلبة .

بغداد / البينة الجديدة
ــدرن الوطني في  ــد الت ــذ معه نف
دائرة الصحة العامة وبالتعاون مع 
جمعية مكافحة التدرن واالمراض 
ــة ودائرة االصالح العراقية  الصدري
ــم  ــم الصحة العامة وقس / قس

ــرة   ــز  الصحية وصحة االس املراك
املسح امليداني للتحري عن مرض 
ــداد تضمن  ــجون بغ التدرن في س
ــي  ــي جانب ف ــجون  ــح ٥ س املس
ــتخدام  وباس ــة  والرصاف ــرخ  الك
ــة  املتنقل ــعة  االش ــيارات  س

ــة من املعهد  ــاركة فرق طبي ومبش
لالمراض  ــارية  االستش والعيادات 
ــي  جانب ــية  والتنفس ــة  الصدري
ــة ووحدات  ــداد الكرخ والرصاف بغ
ــية  ــة والتنفس ــراض الصدري االم
ضمن الرقعة اجلغرافية للسجون 

ويهدف املسح الى كشف احلاالت 
ــى التدرن  ــة ومتابعة مرض التدرني
ــجون  ــي الس ــاوم ف املق ــدرن  والت
ــة ومت  ــات الالزم ــراء الفحوص واج
ــاالت التدرن  ــن ح ــدد م ــف ع كش

واعطاء العالج الالزم لهم.

نينوى / البينة الجديدة
ــروف اجلوية الصعبة،  رغم الظ
وغزارة االمطار، وصعوبة دخول 
االليات الثقيلة،متكنت املالكات 
والفنية في قسم  الهندسية 

ــبكة كهرباء  اخلطوط، فرع ش
نينوى، التابع للشركة العامة 
ــة  الكهربائي ــة  الطاق ــل  لنق
ــمالية،من اعادة  املنطقة الش
ــد  - س ــارة  قي ــل  الناق ــط  اخل

ــد ٤٠٠ ك.ف، الى  ــل جه املوص
ــي محافظة نينوى،  اخلدمة، ف
ــال  اعم ــن  م ــاء  االنته ــد  بع
 (٥) ــليك  وتس ــب  نص ــادة  اع
ــرا نتيجة  ــراج، تضررت مؤخ أب

ــة، بتفجير  ــال التخريبي االعم
ــى االبراج،  ــفة، عل عبوات ناس
ــان، قرب  ــة تل الرم في منطق
ــي مدينة  ــرب ف ــيطرة العق س

املوصل.

بغداد / البينة الجديدة
ــي  ــم العال ــر التعلي ــرأس وزي ت
ــتاذ  األس ــي  العلم ــث  والبح
ــد  عب ــم  كاظ ــل  نبي ــور  الدكت
ــب اجتماعا لهيأة الرأي  الصاح
ــوم والتكنلوجيا  ــي وزارة العل ف
ــر  ــى تطوي ــث عل ــة وح املدمج
ــرات ومراعاة  التكامل في اخملتب
ــداول  املهنية.وت ــالمة  الس
املوضوعات  اجملتمعون عددا من 
ــدول األعمال  ــى ج ــة عل املدرج
ــق  ــرح املتعل ــا املقت ــي منه الت

ــاءة الطاقة  ــاء مركز لكف بإنش
ومناقشة التوصية املرفوعة من 
املتجددة.ووجه  ــات  الطاق دائرة 
سيادته بتشكيل جلنة لدراسة 
ــوارد بني  وامل ــيق اخلدمات  تعش
دائرة البحث والتطوير الصناعي 
ــز البحثية  ــض املراك ــط بع ورب
ــوث املواد.وفي هذا  مع دائرة بح
ــر  ــي الوزي ــث معال ــياق ح الس
ــر آليات التكامل في  على تطوي
ــري ومراعاة أقصى  العمل اخملتب

إجراءات السالمة املهنية.

بغداد / البينة الجديدة

ــت وزارة الزراعة ومن خالل  أعلن
ــوث الزراعية تنفيذ   ــرة البح دائ
ــاج( ٣٣٨،٤١٠) طن بذور رتب  وانت

ــا (٦٨،٣٪ ) عليا وبزيادة مقداره
عن انتاج املوسم املاضي.مبينة 
ــن  م ــن  ط  (٢٧٩،١٩٥) ــويق  تس
ــركة  بذور الرتب العليا الى الش
ــذور بزيادة  الب ــة النتاج  العراقي

ــن الكمية  ــا( ٧٤،٥٪) ع مقداره
املاضي  ــم  املوس ــوقة في  املس
ــذه  ــر ه ــي بتوفي ــدة املض .موك
ــيما  الفالحني، س البذور لدعم 
ــاء الذاتي  ــق االكتف ــد حتقي بع

ــب دعم  ــا تصل نس ــا فيم منه
العليا  ــب  الرت ــذور  بب الفالحني 
الى ٧٠٪ وذلك ملساعدتهم على 
ــاج، ودميومة العملية  زيادة اإلنت

الزراعية.

بغداد / البينة الجديدة
ــركة العامة  ــام الش ــح مدير ع أفصـ
للصناعات التعدينية إحدى شركات 
ــدس :  ــادن املهن ــة واملع وزارة الصناع
ــن قيام  ـــم كاظـم : ع ــاض جاس ريـ
ــينا بتجهيز  ــة مصانع ابن س معاوني
ــي  الوطن ــج  البرنام  / ــة  الزراع وزارة 
ــراق بالوجبة  ــة احلنطة في الع لتنمي

غرى  ــر الصُ ــماد العناص األولى من س
ــن  ــن م ــة ( ١٥٠ ) ط ــب والبالغ الصل
ددة ضمن العقد  ــي الكمية احملُ إجمال
املُبرم بني الطرفني والبالغة ( ٥٠٠ ) طـن 
.وأفـاد في تصريح للمكتب اإلعالمي 
طابقة الكمية  في الوزارة بأنه قد مت مُ
ــهادة  ــزة للمواصفات وإصدار ش ه اجملُ
ــرات وزارة الصحة  ختب الفحص من مُ

ــماد العناصر  بيناً بأن س ــة ، مُ والبيئ
ــي مصنـع  ــرى الصلب ينتج ف غ الصُ
ــع معاونية ابن  ــمـدة أحد مصان األس
ــماد ذو تركيبة متميزة  ــينا وهو س س
ــا عناصر (  ــة حتتوي في تركيبه للترب
ــز ،  ــيـوم ، املنغنيـ ــك ، املغنيس الزنـ
ــيراً الى ان  ش ــد ، النحـاس ) ، مُ احلديـ
ــرى يتميز بأن  غ ــماد العناصر الصُ س

ــن فترات  ــي كل فترة م ــة ف ــه خلط ل
ــميد و فترة حتضير التربة و فترة  التس
ــر إضافة  ــات و فترة التزهي ــو النبات من
ــتخدام  إلى فترة الثمار حيث يتم اس
غرى عالي الزنك  ــماد العناصر الصُ س
ــتخدم  ــة فيما يس ــة الضعيف للترب
ــي  عال ــرى  غ الصُ ــر  العناص ــماد  س

البوتاسيوم للثمـار

بغداد / عامر عبدالعزيز 
ــارة مواصلة  ــت وزارة التج اعلن
ــي مواقع  ــي ف ــد الهندس اجله
ــركة العامة لتجارة  وفروع الش
ــة في  ــة الدوري ــال الصيان اعم

مرافق املواقع كافة . 
ــدس  املهن ــك  ذل ــح  اوض
عبدالرحمن عجي طوفان مدير 
ــة لتجارة  العام ــركة  عام الش

احلبوب . 
ــي  الفن ــد  اجله ــد  يع ــال  وق
ــد  ــع اح ــي مواق ــي ف والهندس
ــية ملواصلتها  الدعائم االساس
ــن  املطاح ــز  جتهي ــة  عملي

باحلصص املقررة من احلنطة . 
ــال توزعت  ــى هذه االعم وبني ال
ــط قامت الوحده  في فرع واس
ــة دورية  ــراء  صيان ــة باج الفني
ــي  ف ــي  الكهربائ ــد  للمصع
ــي من خالل  ــايلو نوع كون الس
ــوزات  اجراء أعمال تنظيف الش
ــكك  وترتيب املغانيط في الس
وبرمجة كارت فتح األبواب ليتم 
ــد للخدمة ، جاء  ادخال  املصع

ــاطات  ــد ضمن النش هذا اجله
ــة  لدميوم ــة  اليومي ــة  الفني
السايلو  العمل في  ــتمرار  وإس

وبجهود املالكات الفنية  .
ــراء صيانة للمولدة  كما ومت إج
ــي  ف ــي  ك  ٢٥٠ ــو  جامك ــوع  ن
العاملة في اجملمع اخملزني بفتح 
ــادة الربط  ــة الواتر مب واع وصيان
ــغيل  وصيانة أنابيب الكاز وتش

املولدة وإدخالها العمل .

ــال  ــى اعم ــني ال ــان  « ب « طوف
ــط خزن  ــملت خ ــه ش الصيان
ــع  احلبوب ٢٤ في الطابع التاس
ــي  ف ــاع  إنقط ــدوث  ح ــد  بع
ــلة الناقل أثناء عملية  السلس
ــز  ــرض جتهي ــوب لغ ــر احلب تدوي
ــة  ــراء صيان إج ــع  ــن م املطاح
ــني اخلطوط  ــل ب ــط ٤٣ الناق خل
ــي  ــاء العمل بزمن قياس ومت إنه
ــتمرار  ــة ومت االس ــود ذاتي وبجه

وياتي ذلك  ــن  ــز املطاح بتجهي
ــاط اليومي للكادر  ضمن النش
ــي الفرع  ــي والفني ف الهندس

لدميومة واستمرار العمل . 
ــرقاط اجنزت املالكات   وفي  الش
ــة وتأهيل  ــادة صيان ــة اع الفني
ــرقاط  الش ــة  صومع ــة  بدال
ــن العمل منذ ٢٠١٤   املتوقفة ع
بجهود فرديه وذاتيه ومت توصيل 
ــام  ــا الى جميع اقس خطوطه
ــي االن تعمل بصوره  ــع وه املوق
ــت اجنزت  ــة . وفي تكري طبيعي
ــالكات الفنية معايرة ميازين   امل
(صومعة تكريت ومجمع حبوب 
(العلم والدور و بيجي وسامراء) 
التابعة لفرع صالح الدين وعلى 
مدار  ثالثة ايام بواسطة سيارة 
ــراف  ــية وبأش ــال القياس االثق
املهندس كرمي خالد من القسم 

الهندسي .
مدير عام جتارة احلبوب استعرض 
ــركة في ديالى  اعمال فرع الش
ــه  الفنيه  ــت مالكات ــي قام الت
 BSالناقل ١ ــح  بصيانة وتصلي

ــل  ــث مت تبدي ــل BR١ حي والناق
ــع  بقط ــرره  املتض ــل  السالس
والكايد  ــل  وتعدي اخرى جديده 
ــل زوايا الناقل اجلانبيه  مع تبدي
ــك  وكذل ــل  بالعم ــا  لتاكله
ــه  املزدوج ــه  البواب ــح  تصلي مت 
 BS١ ــة الواصله بني  الكهربائي

 L٤-Lوالرافعه ٢
طوفان اكد ان كل هذه األعمال 
التي اجنزت بدون اي كلف مالية 
صيانه ما عدا كلفة شراء زوايا 
٢»بعدد٨ وأعمال الصيانه لكل 
أجزاء املعمل مستمرة وبشكل 
ــدوام ٥٠٪  ــم من ال يومي بالرغ
وكذلك عدم وجود توقف الجراء 
الصيانه الكافيه واملستقبلية 
ــوب  ــتالم احلب ــات اس الن عملي
ــدواره  وامل ــن  املطاح ــز  وجتهي
ــتمره على طيلة  للحبوب مس

هذه الفترة املاضية  .
ــف مدير  ــر كش ــن جانب اخ م
عام الشركة مقدار كميات الرز 
ــارش احلكومية  ــع في اجمل املصن
خالل شهر  كانون الثاني ٢٠٢١ 

ــة خالله (  ــي بلغت الكمي والت
٣.٧٦٤) الف طن . 

وقال الكميات التي مت تصنيعها 
ــة  ــت على كاالتي مجرش توزع
ــة بلغت كمية  ــة احلكومي احلل
ــة( ١٤١٦،٣٧٧ )  ــرز املنتج لغاي ال

طن رز ياسمني . 
ــو  ــة اب ــى ان مجرش ــاف ال واض
النجف  ــي  ف احلكومية  صخير 
بلغت كمية الرز املنتج ( ١٣٢٥) 
ــة  ــمني  و مت مناقل ــن رز ياس ط
ــن  ط  (٣٥٠) ــة  كمي ــل   وحتوي
ــره وعطش في  ــة كس لصومع

بغداد .
 وبني الى ان اجمالي كميات الرز 
ــة  ــي مت انتاجها في مجرش الت
ــة  ــة  التابع ــاره احلكومي العم
ــركة في ميسان بلغ   لفرع الش
ــاج ( ١٠٢٣ ) طن  ــوع االنت مجم
ــت الكمية التي  ــر و بلغ رز عنب
ــن رز عنبر  ــا ( ٤٥٠ ) ط مت حتويله
ــهر كانون  حصرا» من أنتاج ش
االول الى مخازن كسرة وعطش 

في بغداد .

بغداد / البينة الجديدة
ــركة العامة  ــة باملدير العام للش ــت وزارة النقل متمثل بحث
ملوانئ العراق الدكتور املهندس فرحان محيسن الفرطوسي 
ــح اخلزعلي  ــي النائب فال ــواب العراق ــو مجلس الن مع عض
ــر  ــراق .وذك ــئ الع ــة ملوان ــات املتحقق ــات والنجاح التحدي
الفرطوسي : استناداً الى توجيهات وزير النقل الكابنت ناصر 
ــكيالت الوزارة  ــبلي بفتح جميع أبواب تش حسني بندر الش
ــا أعضاء اجمللس  ــارات التي يجريه ــادة النواب ، فأن الزي للس
والسادة املسؤولني للشركة مدعاة فخر واعتزاز ودعم ملوانئ 
ــن ترحيب .مضيفا : ان  ــراق ، مرحباً بالضيف الزائر احس الع
ــق إيرادات  ــكل واضح وكبير بتحقي ــهمت بش ــركة اس الش
ــي مطالباً ، بتفعيل القوانني اخلاصة  عالية لالقتصاد الوطن
ــالت والتقاطعات  ــي وايقاف التدخ ــل البحري واملينائ بالعم
ــاد اخلزعلي بعمل املالكات  بني اجلهات األخرى .من جانبه أش
ــاء ملف الغوارق في  ــئ متناوالً ضرورة إنه ــة في املوان املتقدم
ــط العرب والقنوات البحرية املالحية مختتما زيارته  مياه ش
ــالدارة العليا  ــن الضيافة ل ــر وحس ــكر والتقدي ــدمي الش بتق

للشركة ومنسوبيها .

بغداد / البينة الجديدة
ــة  رعاي ــة  ــس هيئ رئي ــه  ـ وجَّ
ــات  واالحتياج ــة  اإلعاق ذوي 
ــل  العم وزارة  ــي  ف ــة  اخلاص
ــؤون االجتماعية عصام  والش
ــي دوائر  ــف التميم عبداللطي
ــي بغداد  ــة ف ــام الهيئ واقس
ــة  آلي ــاد  باعتم ــات  واحملافظ
ــالت  معام ــاز  الجن ــطة  مبس
ــن  ع ــاد  واالبتع ــني  املواطن
الروتينية.وقال رئيس  احللقات 
ــي  ــرف الصح ــة ان الظ الهيئ
ــراق املتمثل  ــه الع ــذي مير ب ال
بجائحة كورونا يتطلب العمل 

ــة  ــر منطي ــياقات غي ــق س وف
ــع  ــع الوض ــع واق ــى م تتماش
وحتديداً  ــني  للمعاق ــي  الصح
فيما يخص املعاينة السنوية 
ــدمي اخلدمات مبا  ــن طريق تق ع
ــردات القانون رقم  يتالءم ومف
ــا تضمنه  ــنة ٢٠١٣ وم ٣٨ لس
من امتيازات كفيلة بأن حتقق 
ــذه الفئة بالعيش  تطلعات ه
ــيق  ــرمي وبالتعاون والتنس الك
األطراف احلكومية  مع جميع 
ــة  املعني ــة  احلكومي ــر  وغي
بحقوق هذه الفئة املهمة من 

اجملتمع.

البينة الجديدة / علي شريف

ــة  الرقاب ــعبة  ش ــذت  نف
ــة في قطاع املركز  الصحي
ــة  ــة محافظ ــرة صح بدائ
ــة  ــة حمل ــالء املُقدسً كرب
ــتمرت  إس ــائية   مس
تأخرةٍ من الليل  لساعات ٍمُ
ــوادٍ  ــن إتالف م ــفرت ع اس
الـ(  ــاوزت  غذائيةٍ صلبة جت
ــف ) وقرابة الـ(  الطن ونص
٦٠٠ ) لتر من املواد السائلة 
ــا مت اغالق محالٍ جتارية  كم
ــة  ــررات خلي ــةٍ ملُق خالف مُ
ــروط  األزمة وإفتقارها للش
ــة. وقال  ــة والبيئي الصحي
دير الشعبة الدكتور كرار  مُ
جواد العباسي: إن مالكات 
الشعبة ومبُساعدة مكتب 
ــا  اجرين ــي  الوطن ــن  األم
ــائية  مس رقابيةٍ  ــالتٍ  حم
ــن احملال  ــدداً م ــملت ع ش
التجارية واملطاعم والباعةِ 
ــني ضمن إجراءاتنا  املُتَجول
املُستمرة حفاظاً  الوقائية 
ــالمة  وس ــة  صح ــى  عل
ــن  م ــني  واملواطن ــن  الزائري

ــاف  واض ــة.  احملافظ ــاء  ابن
مت  لقد  ــي:  الدكتورالعباس
غلق ( ٥ ) محالٍ جتارية لعدم 
ــا مبُقررات  ــزام أصحابه إلت
ــا  ــة  وإفتقاره ــة األزم خلي
ــة  الصحي ــروط  للش
والبيئية  كما مت إتالف أكثر 
من ( طن ونصف ) من املواد 
ــة الصلبة و( ٥٤٠ )  الغذائي
لتر من املواد السائلة.عازياً 
ــوء  ــا إلى س ــبب إتالفه س
ــماً  وقس ــا  خزنه ــة  عملي
الصالحية. ــي  نته مُ منها 

الصحية  ــرق  الف مؤكداان 
ــا  له ــاندة  الس ــات  واجله
ــادة  إع ــة  حاول مُ ــت  أبطل
ــة  الغذائي ــواد  امل ــة  تعبئ
ووضع  ــدة  أكياس جدي في 
ــا  عليه ــة  جتاري ــاركات  م
ــن ثم  ــدة وم ــخ جدي بتواري
ــا  واطنني.مبين للمُ ــا  بيعه
ــة اتالف تلك املواد  ان عملي
ــات  ــت في آليات ( كابس مت
ــداً لنقلها  ــة متهي ) البلدي
وفق  الطمرالصحي  ملواقع 
ــمية وبحضور  محاضر رس

أصحاب احملال التجارية.

ــبني  ــكر والثناء الى الضباط واملنتس مواطنون يتقدمون بالش
الى مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة. استعالمات املقر 
العام ملا يقومون به من حسن استقبال للمواطنني واملراجعني 
ــل الصعاب امامهم بكل مودة وطيب خاطر وهم النقيب  وتذلي
ــلوم واملفوض  ــى احمد س ــالزم االول مصطف ــي وامل ــي مك قص
ــوداني واملفوض زينب كاظم  ــد زوير واملفوض ابراهيم الس محم

جاسم.
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واسط / البينة الجديدة
ــرم الدكتور  ــط احملت ــيد محافظ واس ــات الس ــب توجيه حس
ــر من قبل مدير بلدية  ــراف مباش محمد جميل املياحي وبأش
ــام حمود.إستمرار العمل من قبل  الكوت املهندس حيدر جس
ــاش برئاسة  ــروع امليمون والطش الكوادر املنفذة لتطوير مش
ــاح  ــدس حيدر احمد عويد واملس ــدس املقيم املهن دائرة املهن

غسان حسن مهدي حيث تضمنت األعمال التالية :
ــتون  ــتمرار بأعمال تطبيق املقرنص لألرصفة والكربس ١ اإلس

والساقية اجلانبية وأعمال قلع جزء من التربة.
٢ مد أنابيب مياه اجملاري ومياه األمطار. 

ــليك خطوط البريد.والعمل  ــتمرة وتس ٣ أعمال الكهرباء مس
ــروع خدمة ألهالي  ــركة املنفذة للمش ــتمر من قبل الش مس

املنطقة ومن اهللا التوفيق.
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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  

ÚÓ€bΩa@Ú„ãaÏΩaÎ@Ú‹j‘Ωa@pbibÇn„¸a@ÊbrzjÌ@laÏ‰€a@è‹©Î@ÚÌâÏË‡¶a@béÓˆâ
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ــس االثنني،  ــوري املالكي، ام ــة القانون، ن ــم ائتالف دول ــا زعي دع
ــكل  ــرار قانون وطني يضمن توزيع الثروات الطبيعية بش إلى اق
ــال مكتب  ــعب العراقي.وق ــع مكونات الش ــف على جمي منص
ــخة منه،  ــت «البينة اجلديدة «على نس ــي في بيان حصل املالك
ــتان برئاسة  ــتقبل مبكتبه امس، وفد اقليم كردس إن األخير اس
ــتجدات  نائب رئيس حكومة االقليم قوباد طالباني، لبحث مس
ــن القضايا  ــي البالد، فضال ع ــية واالمنية ف ــاع السياس االوض
ــوار الدائر بني احلكومة االحتادية  املتعلقة باملوازنة االحتادية واحل
ــب البيان، الى  ــار املالكي، بحس وحكومة االقليم بشانها.واش
ــدل الدائر  ــى اتفاق ينهي اجل ــة احلوار للوصول ال ــة مواصل اهمي
ــون، مؤكداً ان  ــتور والقان ــا اخلالفية مبوجب الدس ــول القضاي ح
ــن دون اقرار  ــة، الميكن ان حتل م ــات مع احلكومة االحتادي املباحث
ــكل منصف  ــن توزيع الثروات الطبيعية بش قانون وطني يضم
ــعب العراقي.ودعا املالكي الى تضافر  على جميع مكونات الش
ــائل العالقة بني اقليم  اجلهود للتوصل الى حلول جذرية للمس
ــريع قانون النفط  ــة من خالل تش ــتان واحلكومة االحتادي كردس

والغاز.

ــم صالح  ــا اجلمهورية بره ــث رئيس بح
ومجلس النواب، محمد احللبوسي، امس 
االثنني، ملفي االنتخابات واملوازنة العامة.

ــي، أن رئيس  ــان ملكتب احللبوس وذكر بي
مجلس النواب محمد احللبوسي التقى 
امس، رئيس اجلمهورية برهم صالح في 
ــان،  ــاف البي ــالم ببغداد.وأض ــر الس قص
ــة التطورات  ــه مت خالل اللقاء، مناقش أن
ــة واالقتصادية في  واألمني ــية  السياس

ــد على أهمية  ــد، حيث جرى التأكي البل
ــاذ اإلجراءات  ــز اجلهود األمنية واتخ تعزي
الكفيلة بالضغط على اخلاليا اإلرهابية، 
ــاوالت زعزعة  ــام مح ــق أم ــع الطري وقط
ــتقرار املواطنني، ودعم األجهزة  أمن واس
األمنية واالستخباراتية في حتقيق ذلك.

ــرق أيضاً  ــان، أن االجتماع تط ــع البي وتاب
ــت  إلى االنتخابات املقبلة، حيث نوُقش
ــتعدادات اجلارية لتنظيم االقتراع،  االس
ــة توفير أقصى  ــى أهمي ــع التأكيد عل م

درجات النزاهة والشفافية في مختلف 
ــة، بعيداً عن  مراحل العملية االنتخابي
التزوير والتالعب.وأشار إلى بحث األوضاع 
ــه  تواج ــي  الت ــة  والصحي ــة  االقتصادي
البلد، وأهمية اتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
ــات االقتصادية، وإقرار  ــة التحدي ملواجه
ــدم زج قوت  ــتناد على ع ــة باالس املوازن
املواطنني في املسائل السياسية، ودعم 
ــرائح الفقيرة وضمان حقوق جميع  الش

املواطنني.

بغداد /

ــن البرملانية يونادم كنا،  ــد رئيس كتلة الرافدي اك
ــة االقتصادية في املوازنة مت ركنها على  ان التنمي
ــعر صرف الدوالر  ــار الى ان رفع س الرف، فيما اش
ــرائية للمواطن بنسبة ٢٣٪. اضعف القدرة الش
ــم  ــتمرة بغية حس ــود مس ــا ، ان اجله ــال كن وق
ــة  ــة بغي ــة املقبل ــام القليل ــالل االي ــة خ املوازن
ــتكمال اغلب النقاط  التصويت عليها، بعد اس
ــعر الدينار مقابل  ــا ان مايتعلق بس ــا، مبين فيه
الدوالر باملوازنة هو امر مستبعد تخفيضه ضمن 
ــرح هنا وهناك  ــة رغم وجود مقترحات تط املوازن
رغم صعوبة اعتمادها في هذا الوقت بتخفيض 
سعر الصرف الى ١٣٠٠ دينار للدوالر الواحد على 
ــر في تلك  ــأ كبي ــل كان خط ــا حص ــار ان م اعتب
ــن ويبقى القرار خلبراء  ــزة ودفع ثمنها املواط القف
ــال والنقد.واضاف كنا، ان القفزة التي حصلت  امل
ــتفادت منها  ــعر الدوالر في ايامها االولى اس بس
ــكل كبيربعض املصارف التابعة الى احزاب،  بش
ــكل  ــان املواطن تضرر بش ــن بنفس الوقت ف لك
كبير حيث انخفضت القدرة الشرائية للمواطن 
ــت به احلكومة عن  ــبة ٢٣٪ بعكس ما حتدث بنس
ــعر  ــل املواطن، الفتا الى ان س ــدم اإلضرار بدخ ع
ــة مالية وليست نقدية وكان  الصرف هي سياس
ــة ووزارة املالية  ــرض عدم تدخل احلكوم من املفت
ــراء النقد في  ــرار بخب ــاط الق ــذا االمر وان ين به

العراق وليس كما حصل.

بغداد /

ــؤون االجتماعية، امس االثنني، إطالق راتب املعني املتفرغ  أعلنت وزارة العمل والش
للمتسلمني سابقا.وقالت الوزارة ، إن هيئة رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة 
ــؤون االجتماعية قررت صرف راتب املعني املتفرغ للمتسلمني  في وزارة العمل والش
ــهر كانون الثاني الدفعة األولى لعام ٢٠٢١ مساء  سابقا في بغداد واحملافظات لش
ــعارات  ــب البيان، أن إش ــق ١-٢-٢٠٢١.وبني رئيس الهيئة بحس ــني املواف ــس االثن ام
الصرف االلكتروني حلاملي بطاقة املاستر كارد للمصارف أشور والرشيد والرافدين 
ستصل للمستفيدين بالتتابع مساء هذا اليوم بعد إجناز إجراءات الدفع االلكتروني 
ــابقا  ــلمني س ــتفيدين املتس ــى وفق التوقيتات احملددة لكل مصرف، داعيا املس عل
ــتحقاتهم لشهر كانون الثاني  ــلم مس إلى مراجعة منافذ الدفع االلكتروني لتس

الدفعة األولى لعام ٢٠٢١ حال تسلمهم للرسالة النصية اخلاصة بالصرف.

بغداد /

بغداد /
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ــة النهج  ــف النائب عن كتل كش
ــداوي، امس  ــي، جمال احملم الوطن
ــني، عن وجود ٩ فقرات تتعلق  االثن
ــة في  ــالت املطلوب ــم التعدي بأه
ــة االحتادية  ــروع قانون املوازن مش
ــداوي ، ان  ــنة ٢٠٢١.وقال احملم لس
ــة على  ــالت املطلوب ــم التعدي اه

املوازنة هي :
ــرة أوال من املادة (١١)  ١. إلغاء الفق
ــب مستحقات اقليم  التي حتتس
كردستان للسنوات السابقة من 
ــى الرغم من  ــى ٢٠١٩ عل ٢٠١٤ ال
ــليمه اإليرادات النفطية  عدم تس

وغير النفطية .
ــن  م أ   - ــا  ثانيً ــرة  الفق ــدل  تع  .٢
ــون ( يلتزم االقليم  املادة (١١) لتك
ــل يوميا  ــليم ٤٦٠ الف برمي بتس
ــي حالة  ــومو وف ــركة س ــى ش ال

زيادة إنتاجه عن هذا املقدار يلتزم 
بتسليمه أيضا الى شركة تسويق 
ــومو).٣.  (س ــة  العراقي ــط  النف
ــابعة من قانون  اضافة املادة الس
ــي (حتدد حصة  متويل العجز احلال
ــوع  ــن مجم ــتان م ــم كردس اقلي
ــي (النفقات اجلارية  االنفاق الفعل

االستثمارية)  ــاريع  املش نفقات  و 
النفقات السيادية  بعد استبعاد 
ــة  ــة العام ــون املوازن ــددة بقان احمل
االحتادية جلمهورية العراق للسنة 
ــات  ــة  نفق ــة ٢٠٢١( وإضاف املالي
ــل ووزارة  النق ــط ووزارة  النف وزارة 
املوارد املائية وشمول قطاع االمن 

ــاته  والدفاع بكل وزاراته ومؤسس
ــيادية  لتكون ضمن النفقات الس
وكذلك احتياطي الطوارئ) بشرط 
ــتان بتسليم  اقليم كردس التزام 
(٤٦٠) الف برميل يوميا الى شركة 
ــويق النفط العراقية (سومو)   تس
حصرا وكذا يسلم مازاد على تلك 
ــرادات غير  اإلي ــات وجميع  الكمي
النفطية االحتادية و في حالة عدم 
ــديد  ــم ال يجوز تس ــزام االقلي الت
النفقات لالقليم و يتحمل اخملالف 
لهذا النص املسؤولية القانونية).

ــا ( أ،ب،ج)  ــرة ثالثً ــى الفق ٤. تلغ
ــلطات االحتادية  ــزم الس ــي تل الت
والتزاماته  ــم  ــروض االقلي بدفع ق
املالية التي أبرمها في السنوات ( 

٢٠١٤إلى ٢٠١٩) .
ــادة (٤٧) التي جتيز بيع  ــاء امل ٥. إلغ
ــركات العامة  االصول املالية للش

للدولة.
ــز  ــي جتي ــادة (٣٨) الت ــاء امل ٦. إلغ
ــات اخلدمية  ــة القطاع خصخص

والثروة النفطية
ــاء املواد (٤١ , ٤٢) التي جتيز  ٧.  إلغ
ــة اململوكة  ــي الزراعي بيع االراض

للدولة.
٨- تخفيض اجمالي النفقات الى 

(١٠٠)  ترليون.
ــتثني  ٩- إلغاء املادة (٥٦) التي تس
ــة ٢٠٢١ من  ــز اخملطط ملوازن العج
ــي قانون اإلدارة  ــبة الواردة ف النس
ــد العجز  ــوز ان يزي ــة (ال يج املالي
ــة التخطيطية على ٣  ــي املوازن ف
ــن الناجت احمللي  ــة من املئة م ٪ ثالث
اإلجمالي . وهي تعني ان ال يتجاوز 
ــون ،اذا  ــط (٧) تريلي ــز اخملط العج
ــي اإلجمالي  ــا ان الناجت احملل فرضن

يقارب (٢٢٠) تريليون دينار.

بغداد /
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بغداد /

بغداد /

ــة عمليات  ــرة التحقيقات في الهيئ ــت دائ ضبط
ــص (١٢٨٨) قطعة أرض  ــر في تخصي تالعب وتزوي
ــة  ــي محافظ ــى ف ــهداء واجلرح ــريحتي الش لش
ــا عن عمليَّة  ــي معرض حديثه ــرة، وف ذي قار.الدائ
الضبط التي نفذتها مالكات مكتب حتقيق ذي قار، 
أفادت بأن الفريق الذي انتقل  إلى مديرتي شهداء 
ــط األوليات  ــة،  قام بضب ــة الناصريَّ ــار وبلديَّ ذي ق
اخلاصة ومخاطبات تخصيص (١٢٨٨) قطعة أرض 
ــب وتزوير  ــى، مبينةً وجود  تالع ــهداء واجلرح للش
ــماء  ــت بإدخال أس ــة التخصيص متثل ــي عمليَّ ف
ــم التخصيص. ــداد كبيرة ضمن قوائ ــة بأع وهميَّ

ــت بتخصيص  ــة الناصريَّة قام ــت إن بلديَّ وأضاف
ــخاص بدون وجه حق وبشكل  قطع األراضي ألش
ــف للقانون، بعد قيامها بالتالعب بالقوائم  مخال
ــهداء في احملافظة. ــلة من قبل مديريَّة الش املرس
ــي بالعمليَّة  ــم محضر ضبط أصول وأكدت تنظي
، وعرضه على  رةٍ قضائيَّةٍ ذكَّ ــب مُ التي نفذت مبوج
ــق اخملتصة  ــة التحـقي ــي  محكم ــيّد قـاض الس
ــار، الذي قرَّر  ــا النزاهة في ذي ق ــر في قضاي بالنظ
ــق أحكام  ــق (٤) متهمني وف ــدار أمر قبضٍ بح إص

املادَّة (٢٩٨,٢٨٩) من قانون العقوبات. 

ــادرات  ــن مجموع الص ــني، ع ــس االثن ــط، ام ــت وزارة النف اعلن
ــي املاضي من بيع اخلام،  ــهر كانون الثان وااليرادات املتحققة لش
ــركة تسويق النفط  ــب االحصائية االولية الصادرة عن ش بحس
ــادرات من النفط  ــوزارة ان كمية الص ــومو.وقالت ال العراقية س
ــا و(٦٩٧)برميالً، بإيرادات مالية  ــام بلغت (٨٨) مليونا (٩٢٢) الف اخل
ــارات و(٧٣٩) مليونا و(٨٢)  ــهدت ارتفاعا طفيفا بلغت (٤) ملي ش
الف دوالر.واضاف البيان ان مجموع الكميات املصدرة من النفط 
اخلام لشهر كانون الثاني املاضي من احلقول النفطية في وسط 
وجنوب العراق بلغت قرابة (٨٥) مليونا و(٨٧٠) الفا و(٥٠٣) براميل 
ــاء جيهان فقد بلغت الكميات  ــا من حقول كركوك عبر مين ، ام

املصدرة (٣) ماليني و(٥٢) الفا و(١٩٤) برميال.

ــدره (٧٥) مليون  ــغ ق وقروض مببل
ــراء وحدات سكنية في  دينار لش
اجملمعات السكنية االستثمارية 
ــبق وأن حصلت املوافقة  التي س
ــدوق،  الصن ــن  م ــا  متويله ــى  عل
وسيكون القرض دون فوائد سوى 
عمولة إدارية ملرة واحدة نسبتها 

(٥٪) من قيمة القرض ومبدة سداد 
ــهيل  لتس ــنة،  (٢٠) س التتجاوز 
ــهري.وتابع  الش ــط  القس قيمة 
ــرف العقاري  الثانية قروض املص
ــون دينار  ــدره (١٠٠) ملي ــغ ق مببل
ــكنية خارج  ــدات س ــراء وح لش
اجملمعات السكنية االستثمارية 

ــن (١٠٠) متر  ــل ع ــاحة التق مبس
ــذه القروض  ــتكون ه ــع، وس مرب
بفائده سنوية متناقصة نسبتها 
ــدة  ــرض ومب ــة الق ــن قيم (٢٪) م
سداد التتجاوز (٢٠) سنة.وبني أن 
ــغ (١٢٥) مليون  ــروض البيع مببل ق
ــراء وحدات سكنية في  دينار لش

اجملمعات السكنية االستثمارية، 
وستكون تلك القروض دون فوائد، 
ــتقطع عمولة إدارية  على أن تس
ملرة واحدة نسبتها (٥٪) من قيمة 
القرض ومبدة سداد التتجاوز (٢٠) 
ــك املركزي ان  ــنة.وأضاف البن س
ــن خالل  ــرى م ــادرة أخ ــاك مب هن

ــروض للموظفني املوطنة  منح ق
(املصارف احلكومية  رواتبهم في 
 (١٥) ــدره  ق ــغ  مببل ــة)  واخلاص
ــار وبعمولة مقطوعة  مليون دين
ــدة وقدرها ٤٪  ــتوفى ملرة واح تس
من قيمة القرض وبفترة سداد ٥ 

سنوات.

ــل  أربي ــاعدة  ملس ــتعدة  ــالده مس ب أن 
ــاق عادل  ــل إلى اتف ــداد في التوص وبغ
ــن مكتب  ــر بيان ع ــد. وذك ــل األم وطوي
رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور 
ــفير  ــتقبل الس ــي ، أن االخير اس بارزان
ــتيفن هيكي  البريطاني لدى العراق س
وجرى في اللقاء، الذي حضره القنصل 
ــل جيمس  ــي أربي ــي ف ــام البريطان الع
ــأن آخر تطورات  ــون، التباحث بش ثورنت
ــة عموماً،  ــراق واملنطق ــع في الع الوض
كما متت مناقشة سبل تعزيز العالقات 
ــار  ــتان وبريطانيا.وأش بني إقليم كردس

ــاً للبيان، إلى  ــفير البريطاني وفق الس
ــتعدة لتقدمي أي مساعدة  أن بالده مس
ممكنة من أجل أن تتوصل حكومة إقليم 
كردستان واحلكومة االحتادية إلى اتفاق 
ــتور.  ــل األمد مبوجب الدس ــادل وطوي ع
وفي الشأن األمني أعلنت خلية االعالم 
ــالق عملية  ــس االثنني، انط ــي، ام االمن
ــود اجلزيرة مبرحلتها األولى لتفتيش  اس
مناطق اجلزيرة غرب البالد.وذكرت اخللية  
ــت  ــرة، انطلق ــود اجلزي ــة اس ، ان عملي
ــق  مناط ــش  لتفتي ــى  األول ــا  مبرحلته
اجلزيرة غرب البالد. في وقت اكدت قيادة 

ــعبي احملور الشمالي امس  احلشد الش
ــني، جناحها في انهاء اوكار تنظيم  االثن
ــرقي  ــث ش ــة العي ــي منطق ــش ف داع
صالح الدين مشيرة الى تدمير عشرات 
املضافات واالوكار لداعش بفضل تعاون 
األهالي.وقال املتحدث باسم احملور علي 
ــة  ــات صحفي ــي تصريح ــيني ف احلس
ــة العيث  ــاون االهالي في منطق ان تع
ــق اجملاورة  ــالح الدين واملناط ــرقي ص ش
ــهم في القاء القبض على عشرات  اس
ــرات املضافات.  ــني وتدمير عش االرهابي
وفي الشأن اخلدمي اعلنت وزارة النفط 

ــاب الوكاالت متمثلة  اعلنت عن فتح ب
ــة  النفطي ــات  املنتج ــع  توزي ــركة  بش
بفتح باب الوكاالت لبيع الزيوت احمللية 
ــق عليهم  ــوم املواطنني ممن تنطب لعم
ــددة ، مبينة  ــط احمل ــروط والضواب الش
ــوزارة  ــم ال ــن دع ــي ضم ــوة تأت ان اخلط
ــني طالب  ــج الوطني .وقال حس للمنت
ــركة توزيع  عبود رئيس مجلس إدارة ش
املنتجات النفطية ان الشركة ستعلن 
ــاص مبنتجات  ــح اخل ــط املن ــن ضواب ع
ــوم املواطنني وفق  ــة لعم ــوت احمللي الزي
ــالن الحقاً في  ــيُحددها اإلع ضوابط س

ــروء ، مؤكداً  ــائل اإلعالم املرئي واملق وس
ــتُمثل رافداً  ــوكاالت املمنوحة س إن ال
ــاً الى  ــي الفت ــج الوطن ــم املنت ــي دع ف
ــة ومطابقتها  ــوت العراقي ــاءة الزي كف
ــة ونيلها ألكثر من  للمواصفات العاملي
شهادة ISO من مؤسسات عاملية.رئيس 
ــا املواطنني  ــركة دع ــس إدارة الش مجل
ــة كجزء من  ــوت احمللي ــاء الزي الى اقتن
ــي مؤكداً ان  ــم املنتج الوطن ثقافة دع
ــاء الزبون أحد  ــتهلك احمللي وإرض املس
ــعى لها الشركة  أهم النقاط التي تس

ووزارة النفط بشكل عام.
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ــاط مهمة  ــزوراء ٣ نق ــق ال ــد فري حص
ــه النجف ١-٠، في  بفوزه على مضيف
ــب النجف، باجلولة ١٦ من الدوري  ملع

العراقي املمتاز.
ــق النجف  ــة املميزة لفري ــم البداي رغ
ــيطر على امللعب إال أن الزوراء  الذي س
حصل على ركلة جزاء في الدقيقة ٢٨ 
أهدرها الالعب ضرغام إسماعيل بعد 
ــارس محمد كاصد  ــدى لها احل أن تص

بنجاح.

ــريعا  ــي التعويض س ــح ضرغام ف وجن
ــجلها في  ــرة س ــن ركلة حرة مباش م

الدقيقة ٤٢.

ــتوى  ــر على مس ــرأ أي تغيي ــم يط ول
ــوط الثاني ليحصد  النتيجة في الش
ــع بها  ــاط مهمة رف ــالث نق ــزوراء ث ال
ــي املركز  ــة ٣١ ف ــى النقط ــده إل رصي

الثالث.
ــد رصيد النجف عند النقطة ٢٦  وجتم

في املركز اخلامس. 

الطلبة يفشل َّـ اختبار اِّـيناء

مانشسرت يونايتد يتأهب لضم 
برشلونة: ميسي هدف السيتي

مدين للنادي.. 
وسندافع عن أنفسنا

ــات اجلولة ١٦  ــى منافس ــتار  عل ــدل الس أُس
ــوة اجلوية على  ــدوري العراقي، وحافظ الق بال
ــراع القاع  ــهد ص ــب، فيما ش ــدارة الترتي ص
منافسة حامية. ، في هذا التقرير، التشكيلة 

املثالية للجولة:
حيدر جمال: حارس مرمى نفط البصرة ساهم 
بشكل كبير في فوز فريقه أمام الكرخ (١-٠)، 
ــلبية، والتقدم  واخلروج من دوامة النتائج الس

عدة مراكز لتأمني وضعه صراع الهبوط.
ــزوراء قدم مباراة  ــم: قلب دفاع ال عباس قاس
كبيرة أمام النجف، وامتص اندفاع مهاجميه 
ــاد الكرات  ــالل التمركز الصحيح وإبع من خ

العرضية.
ــاب  ــاع الديوانية الش ــق: قلب دف ــي ناط ناج
ــى نظافة  ــي احلفاظ عل ــم ف ــه دور مه كان ل

ــم واخلروج  ــباك فريقه في مواجهة القاس ش
ــاراة بالتعادل.نوزاد عبد احلميد: ظهير  من املب
ــرة أمام الكهرباء  ــل األمين قدم مباراة كبي أربي
ــا تكفل  ــا، كم ــارزا دفاعي ــب دورا ب (٢-٢)، ولع

بتسجيل الهدف األول لفريقه .
ــر الزوراء أهدر  ــماعيل: ظهير أيس ضرغام إس
ركلة جزاء في مواجهة النجف، إال أنه عوّض 
ــجيل الهدف الوحيد من ركلة حرة  ذلك بتس

نفذها بحرفية عالية.
ــرطة تعامل  ــد عطوان: ارتكاز فريق الش أمج
ــق املنافذ  ــة وأغل ــدود بواقعي ــاراة احل ــع مب م
ــب وكان ركيزة  ــف امللع ــيطر على منتص وس

مهمة بالفريق.
ــط امليناء والعقل  ــن: العب وس أحمد محس
ــات، امتاز  ــي منطقة العملي ــر للفريق ف املدب
ــبب فوز فريقه على  بتمريراته املميزة وكان س

الطلبة واستعاد التوازن.
ــرة، ظهر  ــط البص ــاح نف ــاط: جن ــد رب محم
ــب دور املنقذ  ــرخ، ولع ــز أمام الك ــكل ممي بش

وسجل هدف فوز فريقه.
ــط امتاز  ــط الوس ــاح نف ــاح: جن ــل صب نبي
ــه الدائمة وباغت  ــه الذكية وحيويت بتحركات
دفاع زاخو، وسجل هدف التعادل من متابعة 

للكرة بشكل ذكي.

ــوة اجلوية هو رجل  ــني: مهاجم الق أمين حس
اجلولة بال منافس، حيث قاد فريقه لفوز كبير 

على النفط بتسجيل ٣ أهداف (هاترك).
ــاء اجملتهد  ــم: مهاجم الكهرب ــد إبراهي محم
ــة ذكية،  ــباك بطريق ــف يصل للش عرف كي
ــباك  ــادل فريقه في ش ــرز هدف تع ــث أح حي

أربيل. 

دك القوة اجلوية شباك ضيفه النفط 
ــعب الدولي،  ــب الش ــي ملع (٤-١)، ف
ــدوري  ــن ال ـــ١٦ م ــة ال ــاب اجلول حلس

العراقي املمتاز.
ورغم افتتاح النتيجة مبكرا ملصلحة 
ــة، عبر  ــة الثاني ــي الدقيق ــط، ف النف
ــم  ــد داود، إال أن مهاج ــب محم الالع
ــق  ــني، تأل ــن حس ــة، أمي ــوة اجلوي الق
ــة ٢٩،  ــي الدقيق ــجل هاتريك.فف وس

ــتفيدا من  ــة مس ــن النتيج ــدل أمي ع
ــل في تطبيق  خطأ املدافع، الذي فش

التسلل، لينفرد باحلارس ويسجل.
وحصل القوة اجلوية على ركلة جزاء، 
ــت الكرة  في الدقيقة ٣٩، بعدما ملس
ــا، ليحرز  ــع أحمد عبد الرض يد املداف
أمين حسني الهدف الثاني.وقبل نهاية 
ــني ليسجل  ــوط األول، عاد حس الش
ــة، بعد  ــه وللجوي ــث ل ــدف الثال اله

تلقيه متريرة بينية.
ــرار  ــاف ك ــي، أض ــوط الثان ــي الش وف
ــي الدقيقة ٤٩،  علي الهدف الرابع، ف
ــددها  ــتفيدا من كرة عرضية، س مس

داخل الشباك، ليفوز فريقه (٤-١).
ــوة اجلوية رصيده بهذا الفوز  ورفع الق
ــتعيد الصدارة،  إلى النقطة ٣٢، ليس
ــد النقطة ٢٣،  ــا جتمد النفط عن فيم

في املركز السابع.
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نبض الشارع

كمال محمود

أقحم البرتغالى باتشيكو، املدير الفنى للزمالك، 
نفسه فى أزمة مع النادى األهلى وجماهيره، بعد 
ــرة للفريق  ــر واملعايرة املباش التلقيح غير املباش

األحمر بوجود مهاجمه اجلديد والتر بواليا.
ــيكو وتطرقه إلى  ــة تفاجأت بحديث باتش حقيق
ــاراة الزمالك  ــى ملب ــر الصحف ــى خالل املؤمت األهل
ــب مع طبيعة  ــة، خاصة أن ذلك ال يتناس واملقاص
ــارة االزمات خالل  ــخصيته البعيدة متاما عن إث ش
وجوده فى مصر سواء فى واليته األولى للزمالك أو 
ــب متاما ما قاله فى حق  اآلن.. ولم يكن من املناس

مهاجم األهلى اجلديد وعدم إحرازه لألهداف.
ــدة النتقادات  ــيكو قد يجعله مصي تصرف باتش
ــو األهلى خالل  ــبه ه قادمة من (الغرمي) مثلما ش
ــد  حديثه، وكذلك قد يكون هذا احلديث محور ش
وجذب بني أنصار الناديني، ما يؤجج مظاهر الفتنة 
اجلماهيرية التى نحاول ونتمنى جميعا اختفائها 

من املشهد الكروى فى مصر.
ــون لها تأثير  ــدرب البرتغالى قد يك تصريحات امل
سلبى مستقبال على تركيزه مع العبيه، خاصة أن 
األمر لن يغلق باب احلديث فيه بسهولة وسيظل 

محور مناقشات وجدل كبير الفترة املقبلة.
ــينا اإلشادة بباتشيكو فنيا،  هذا ال يجب أن ينس
ــه الزمالك أمام  ــذى قدم ــتوى الرفيع ال بعد املس
ــه برباعية  ــوز العريض الذى حقق ــة، والف املقاص
ــدورى، وزدات من الفارق فى  وضعته على صدارة ال
ــني. وحقق  ــى إلى نقطت ــه وبني األهل ــاط بين النق
ــى  ــتفادة ف ــر االس ــن مظاه ــد م ــك العدي الزمال
ــرقى جزءا  ــتعاد بن ش ــها، حيث اس املباراة نفس
ــجيل هدفني، وكذلك  ــتواه وجنح فى تس من مس
ــدر ترتيب هدافى الدورى، وظهر فرجانى  أوباما تص
ــة، وعاد  ــاراة على الدك ــد أكثر من مب ــى بع ساس
ــارك  ــور بعد غياب طويل، وش ــالم جابر للظه إس
ــرة) كما  ــامة فيصل (الزه ــم الصاعد أس املهاج
ــل حتفز على املزيد  ــيكو.. كلها عوام وصفه باتش
ــتمرارية على نفس  ــرط االس ــات ش ــن النجاح م
ــن اجلميع، دون التأثر  ــة من التألق والتفانى م احلال
ــات حتى ولو كان احتراف مصطفى  بأى معاكس

محمد.
ــدة النتقادات  ــيكو قد يجعله مصي تصرف باتش
ــو األهلى خالل  ــبه ه قادمة من (الغرمي) مثلما ش
ــد  حديثه، وكذلك قد يكون هذا احلديث محور ش
وجذب بني أنصار الناديني، ما يؤجج مظاهر الفتنة 
اجلماهيرية التى نحاول ونتمنى جميعا اختفائها 
ــذا ال يجب أن  ــر. ه ــهد الكروى فى مص ــن املش م
ــيكو فنيا، بعد املستوى  ــادة بباتش ينسينا اإلش
ــك أمام املقاصة، والفوز  الرفيع الذى قدمه الزمال
العريض الذى حققه برباعية وضعته على صدارة 
ــاط بينه وبني  ــارق فى النق ــدورى، وزدات من الف ال

األهلى إلى نقطتني.

باتشيكو يعاير 

األهلى!
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منافس مخيف يجدد صراع الهيمنة َّـ مونديال األندية

ــد،  يونايت ــتر  مانشس ــعى  يس
للتعاقد مع جنم إشبيلية، خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية، لتعزيز 
ــم  املوس ــي  ف ــق  الفري ــوف  صف
ــة  صحيف ــب  وبحس ــل.  املقب
«ماركا» اإلسبانية، فإن النرويجي 
ــكاير، مدرب  ــي جونار سولس أول
ــب  معج ــد،  يونايت ــتر  مانشس
ــس  جيولي ــي  بالفرنس ــة  للغاي
ــبيلية، حيث  ــدي مدافع إش كون
ــي لهاري  ــريك املثال يرى أنه الش
ــاع.  الدف ــط  خ ــي  ف ــر  ماجواي
ــيتي  ــتر س ــت أن مانشس وأضاف
ــدي في  ــد مع كون ــاول التعاق ح
ــا  ــدم عرضً ــي، وق ــف املاض الصي
أن  إال  ــورو،  ي ــون  ملي  ٥٥ ــة  بقيم

الفريق األندلسي رفضه.
أن  ــى  إل ــة  الصحيف ــت  ولفت
ــدمي  ــتعد اآلن لتق ــد مس اليونايت
عرض بقيمة ٧٠ مليون يورو لضم 
املدافع الفرنسي الشاب، مشيرة 
ــرط  ــت ذاته إلى أن الش ــي الوق ف
ــد الالعب هو ٩٠  ــي في عق اجلزائ

مليون يورو.
ــر  املدي ــي،  مونش ــأن  ب ــت  ونوه
ــبيلية، حتدث بعد  ــي بإش الرياض
ــيتي الصيف  ــرض الس ــض ع رف
ــه لم يتلق  ــي، وأكد أن نادي املاض
ــددًا على  ــب، مش العرض املناس
ــرض مالي  ــاك «ع ــه إذا كان هن أن
ــي  ــب» فإن النادي األندلس مناس

كان سيبيع الالعب.

ــر  مدي ــور،  آم ــو  جويليرم ــد  أك
ــادي  بن ــية  املؤسس ــات  العالق
ــا يقف إلى  ــلونة، أن البارس برش
ــي، جنم وقائد  ــب ليونيل ميس جان
ــرتها  ــريبات التي نش ــق، بعد التس الفري
صحيفة «املوندو» حول عقد الالعب مع الفريق 
ــي  ــف صحيفة «املوندو» أن ميس الكتالوني. وكش
ــنوات  ــى ٥٥٥ مليون يورو في غضون ٤ س حصل عل

فقط، من بينها حوالي ١١٥ مليونا كمكافأة والء.
وقال آمور في تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت»: 
ــي التحلي بالهدوء ألن النادي يقف معه،  «على ميس
ــيء شخصي للغاية، لكننا  لم أحتدث معه، ألن هذا ش

نقف بجانبه».
ــف معهم، وعلى  ــاف «ندافع عن العبينا ونق وأض

النادي أن يدافع عن نفسه جتاه هذا األمر».
ــريبات ستؤثر على  وحول ما إذا كانت هذه التس
ــي، أوضح آمور: «ليو لديه الكثير  ــتوى ميس مس
من اخلبرة، لقد قضى العديد من السنوات، وعاش 
ــرى ال، هذه هي  ــا جيدة وأخ ــرة، أحيانً ــف كثي مواق
ــي العديد  ــارك ف ــيرة العب كرة القدم، لقد ش مس
ــل، وأظهر اليوم أنه ال يتأثر وال باقي  من املعارك بالفع

الفريق».
ــي أو رحيله؟ لقد قال ليو إنه خالل املوسم  وأمت «بقاء ميس
ــم موقفه النهائي، أمتنى أن  ــيكون لديه الوقت ليحس س
ــيرته هنا كما بدأها، نحن مدينون  ــتمر وينهي مس يس
ــلونة، وهو الذي  ا لبرش له كثيرًا، وأعتقد أنه مدين أيضً

سيقرر مصيره خالل بضعة أشهر».

ــن جميع  ــرة القدم م ــاق ك ــب عش يترق
ــالق مونديال األندية،  أنحاء العالم، انط
اخلميس املقبل، في العاصمة القطرية 

الدوحة.
ــخة احلالية: الدحيل  ويشارك في النس
ــي  ــتضيفة)، واألهل ــة املس ــل الدول (ممث
ــان  وأولس ــا)،  إفريقي ــل  (بط ــري  املص
ــيا)، وتيجريس أونال  هيونداي (بطل آس
ــكاكاف)، وبايرن ميونخ (بطل  (بطل كون
ــراس (بطل  ــة إلى باملي ــا)، باإلضاف أوروب

أمريكا اجلنوبية).
ويستعرض «كووورة» خالل هذا التقرير، 
ــي دورياتها  ــتة ف ــة الس ــف األندي مواق

احمللية، في الوقت احلالي:
الدحيل

ــم لألندية،  ــل لكأس العال تأهل الدحي
ــي  ــري ف ــدوري القط ــل ال ــه بط بصفت
ــم املاضي، حيث جمع ٥٢ نقطة،  املوس

بفارق نقطة واحدة عن وصيفه الريان.
ــرا من  ــق فقد كثي ــدو أن الفري ــن يب لك
ــل حاليا املركز الثاني  بريقه، حيث يحت
ــد املتصدر بـ٤١  ـــ٢٨ نقطة، خلف الس ب
ــي ٧ مباريات على نهاية  نقطة، مع تبق

املسابقة.
األهلي

ــذي  ــي، ال ــم املاض ــس املوس ــى عك عل
ــتعل  ــمه املارد األحمر مبكرا، تش حس
املنافسة على قمة الدوري املصري، هذا 

املوسم.
ــدول الترتيب بـ٢٣  ــك ج ــدر الزمال ويتص
ــي،  ــن األهل ــني ع ــارق نقطت ــة، بف نقط

وكالهما لم يخسر أي مواجهة.

ــوى خطوط  ــب أق ــي صاح ــد األهل ويع
ـــ١٩ هدفا، بفارق  ــوم في الدوري، ب الهج
ــن املتصدر، الذي ميتلك أقوى  ٣ أهداف ع
ــباكه ٣ أهداف  ــت ش ــث تلق ــاع، حي دف

فقط، مقابل ٤ لألحمر.

أولسان هيونداي
ــدوري الكوري  ــان هيونداي ال أنهى أولس
اجلنوبي، موسم ٢٠٢٠، في املركز الثاني 
ــارق ٣ نقاط عن  ــة، وبف ــد ٥٧ نقط برصي

البطل جيونبوك.
ــوى هجوم في  ــان كثاني أق ــاء أولس وج
املسابقة، بعد تسجيل ٥٤ هدفا في ٢٧ 

مباراة، خلف ستيلرز بفارق هدفني.
ــان الترتيب الثاني، في  كما احتل أولس
ــوى خطوط الدفاع، بـ٢٣ هدفا  قائمة أق
ــباكه، بفارق هدفني عن بطل  تلقتها ش

الدوري.
تيجريس أونال

أنهى تيجريس أونال املكسيكي، الدورة 
ــم،  االفتتاحية للدوري احمللي، هذا املوس
في املركز السادس، برصيد ٢٨ نقطة من 
ــى الدورة اخلتامية،  ١٧ مباراة، ليرتقي إل
ــز الرابع برصيد  حيث يحتل حاليا املرك
ــن ٤ مباريات، بفارق  ــاط، جمعها م ٧ نق

نقطة عن املتصدر تيخوانا.
بامليراس

ــس، في  ــز اخلام ــراس املرك ــل باملي يحت
ــدوري البرازيلي، برصيد  ــدول ترتيب ال ج
ــن ٣٢ مباراة، بفارق  ٥٢ نقطة جمعها م

١٣ نقطة عن إنترناسيونال املتصدر، مع 
خوض بطل ليبرتادوريس مباراة أقل.   

ــوى دفاع، في  ــد بامليراس صاحب أق ويع
ــباكه  ــدوري البرازيلي، حيث تلقت ش ال
ــجل ٤٥ هدفا فقط،  ٣١ هدفا، بينما س
ــب  ــرو صاح ــن ميني ــا ع ــارق ١٣ هدف بف

أفضل هجوم.
بايرن ميونخ

يتربع بايرن ميونخ على صدارة الدوري 
ــي، برصيد ٤٥ نقطة، بعد  األملان

خوض ١٩ جولة من املسابقة، 
بفارق ٧ نقاط عن اليبزيج، 

صاحب املركز الثاني.
ــب  صاح ــرن  باي ــد  ويع
ــوم حاليا في  ــوى هج أق
هدفا،  بـ٥٧  ــابقة،  املس
ــي دفاعيا،  ــه يعان لكن
٢٦ هدفا،  تلقى  حيث 
ــداف عن  ــارق ٩ أه بف
ــب  صاح ــج،  اليبزي

أفضل خط دفاع.

ــة (١-٠) ، على ملعب  ــوز على الطلب ــاء، عافيته بالف ــتعاد املين اس
ــن الدوري  ــة الـ١٦ م ــاب اجلول ــة في البصرة حلس ــة الرياضي املدين

العراقي املمتاز.
 الهدف الوحيد جاء بأقدام حسني يونس في الدقيقة (٢٨)، ليحافظ 
ــى تقدمه حتى نهاية املباراة رغم محاوالت الطلبة الذي  امليناء عل

تزداد معاناته من مباراة ألخرى ويتراجع في الئحة الترتيب.
 

ــذا الفوز رفع امليناء رصيده إلى النقطة ١٧ في املركز ١٤، بينما  وبه
تراجع الطلبة للمركز ١٧ برصيد ١٥ نقطة. 

ــة كأس العالم  ــة بطول ــع انطالق م
ــختها ١٧، في قطر  ــي نس لألندية ف
يوم ٤ شباط اجلاري، تتجدد املنافسة 
ــكا  ــا وأمري ــرق أوروب ــني ف ــة ب احملتدم
ــة التاريخية  ــك الثنائي ــة، تل اجلنوبي
التي استحوذت على ألقاب املونديال 

منذ عام ٢٠٠٠.
 وتعد الفرق اإلسبانية األكثر تتويجا 
ــد (٧  ــة برصي ــم لألندي ــكأس العال ب
ــاب) تليها فرق البرازيل (٤ ألقاب)،  ألق
ــت فرق إيطاليا بطولتني،  في حني نال
ــرا، واحتفظ  ــي إجنلت ــا ملمثل ومثلهم
ــه األملان بلقب  ــرن ميونخ، مباء وج باي
ــاركته الوحيدة عام  حصده في مش
ــد، صاحب أول  ــال مدري ٢٠١٣. كان ري
ــبانية في مونديال  ــاركات اإلس املش
ــي  ــخة (٢٠٠٠) الت ــي نس ــة، ف األندي

استضافتها البرازيل.
ــز الثالث بعد  ــل امليرجني، املرك  واحت
ــيكي  ــكا املكس ــوزه على نيكاس ف
ــد نهاية  ــح ٢-١، بع ــركالت الترجي ب

املباراة بالتعادل ١-١.

ــاركة الثانية  ــاءت املش ــد ذلك ج  بع
ــلونة عام  ــبانيا عبر برش ــة إس ألندي
٢٠٠٦، واستعصت البطولة عليه، إذ 
خسر من إنترناسيونال البرازيلي ٠-١.
وفي عودته ملونديال األندية عام ٢٠٠٩ 
ــلونة في حصد  ــارات، جنح برش باإلم
ــي  ــي النهائ ــب ف ــه األول، إذ تغل لقب
ــتوديانتس األرجنتيني ٢-١  ــى إس عل
ــواط اإلضافية.  ــد لألش ــد التمدي بع

ــة  ــال األندي ــاد موندي ــي ٢٠١١، ع وف
ــلونة باللقب للمرة  لليابان، وفاز برش
ــاب  ــه على حس ــي تاريخ ــة ف الثاني
ــانتوس البرازيلي (٤-٠). وفي ٢٠١٤  س
باملغرب، جاء دور ريال مدريد الذي عاد 
ــاب ١٤ عاما، في  ــابقة بعد غي للمس
ــي البطولة،  ــجل ف أطول غياب مس
ــارك  قبل أن يعادله ليفربول الذي ش

في نسختي ٢٠٠٥ ثم ٢٠١٩.
ــد بأول لقب ملونديال   وتوج ريال مدري
األندية في تاريخه في هذه النسخة، 
ــان  ــي النهائي على س ــوزه ف ــد ف بع

لورينزو األرجنتيني ٢-٠.
ــلونة (٢٠١٥)  ــارك برش  ومن جديد ش
ــه الثالث  ــوج بلقب ــان، ليت ــي الياب ف
ــى اآلن، عندما تغلب في  ــر حت واألخي
ــى ريفر بليت األرجنتيني  النهائي عل
٣-٠. وفي النسخ الثالث التالية ٢٠١٦ 
ــرف مونديال األندية  و٢٠١٧ و٢٠١٨، ع
ــد، الذي  ــو ريال مدري ا وه ــالً واحدً بط
ــرز الياباني،  ــيما أنتل ــى كاش فاز عل
ــي، والعني اإلماراتي،  وجرمييو البرازيل

على الترتيب.
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ماذا قدمت فرق مونديال األندية محلياً ؟



البينــة   / وكاالت   / بــريوت 
الجديدة

ــي  ف ــات  االحتجاج ــت  أجج
ــة  ــرات الداخلي ــس التوت طرابل
خاصة بعد أن غرّد رئيس الوزراء 
ــري معاتبا  ــعد احلري املكلف س
قوات اجليش على عدم تدخلها 
ــة  ــات عمومي ــة مؤسس حلماي
جرى حرقها وملمحا في رسائل 
مشفرة إلى تراخي أو تقصير من 
ــال عون  ــس اللبناني ميش الرئي
القائد األعلى للقوات املسلحة.
ــداث األخيرة أن  ــفت األح وكش
لبنان يرقد على ألغام سياسية 

شديدة االنفجار شأنها في ذلك 
ــام االجتماعية التي  ــأن األلغ ش
احتجاجات  ــي  ف تفجر بعضها 
ــة  الداخلي ــر  وزي ــال  طرابلس.وق

إن   ، ــي  فهم ــد  محم ــي  اللبنان
ــاون في  ــة لن تته ــوى األمني الق
ــس  ــة طرابل ــن مدين ــاع ع الدف
ــمال)، بعد أسوأ أعمال عنف  (ش
ــهدتها املدينة مؤخرا.وجاءت  ش

ــده مبنى  ــه خالل تفق تصريحات
بلدية املدينة املتضرر من أعمال 
ــت وكالة  ــا نقل ــف، وفق م العن
الرسمية.وعلى  اللبنانية  األنباء 
ــبوع املاضي، شهدت  مدار األس

ــا  رفض ــات  احتجاج ــس  طرابل
لألوضاع االقتصادية واملعيشية 
واستمرار حظر التجوال املفروض 
بسبب مكافحة فيروس كورونا.

وتخللت االحتجاجات مواجهات 

عنيفة بني القوى األمنية ومئات 
ــقوط قتيل  احملتجني، ما أدى لس
وأكثر من ٢٠٠ جريح، إضافة إلى 
ــض املباني  ــة في بع أضرار مادي
الرسمية.وأكد فهمي أن «القوى 
العسكرية كافة ستعمل بكل 
ما أوتيت من قوة ملنع املس بهيبة 
الدولة والتعرض لألمالك العامة 
ــة  املديري ــت  واخلاصة».وأعلن
العامة لألمن الداخلي في بيان، 
ــوا اقتحام  ــن حاول أن «متظاهري
مقر احلكومة باملدينة لكن قوى 
األمن منعتهم».وأضافت املديرية 
(تابعة لوزارة الداخلية)، أن «هؤالء 
ــة  يدوي ــة  قنبل  ١٦ ــتخدموا  اس
ــة «مولوتوف»  و٦٠٠ قنبلة حارق
ــام املقر»،  ــي محاولتهم اقتح ف
ــدر تلك  ــن مص ــل ع دون تفاصي
ــدى اجليش اللبناني،  القنابل.وأب

ــات  ــم املؤسس ــتعداده لدع اس
األمنية للمساهمة في «حماية 
السلم األهلي في طرابلس ومنع 
ــغب».ويعاني لبنان  ــال الش أعم
منذ شهور، أسوأ أزمة اقتصادية 
ــة احلرب األهلية (١٩٧٥  منذ نهاي
ــيا  ــتقطابا سياس ـ ١٩٩٠)، واس
ــهد تتصارع فيه  ــادا، في مش ح
ــة  ــة وغربي ــح دول إقليمي مصال
ــا.وكان احلريري قد  ــا فرنس بينه
ــدات عقب  ــلة تغري كتب سلس
ــهدتها  ــف التي ش ــال العن أعم
ــا حصل  ــا «م ــال فيه ــة ق املدين
ــة  جرمي ــس  طرابل ــة  مدين ــي  ف
ــل  يتحم ــة  ومنظم ــة  موصوف
ــؤوليتها كل من تواطأ على  مس
ــة وإحراق  ــتقرار املدين ضرب اس
واحتالل  وبلديتها  ــاتها  مؤسس

شوارعها بالفوضى».

موسكو/ وكاالت / البينة الجديدة
 أجج ردّ الفعل األميركي واألوروبي 
على قمع روسيا ملظاهرات مؤيدة 
ــي  أليكس ــي  الروس ــارض  للمع
ــن  م كل  ــني  ب ــر  التوت ــي،  نافالن
ــات  والوالي ــة  جه ــن  م ــكو  موس
املتحدة واالحتاد األوروبي من جهة 
ــأ أزمة  ــرى، فيما يرجح أن تنش أخ
ــية خاصة بني الكرملني  دبلوماس
ــا لم ميض  ــض بينم ــت األبي والبي
ــي  األميرك ــس  الرئي ــي  تول ــى  عل
ــبوعان  ــي جو بايدن أس الدميقراط
ــت  ــه.  واتهم ــه منصب ــى تولي عل
ــيا امس االول األحد الواليات  روس
ــل الوقح» في  ــدة بـ»التدخ املتح

ــنطن  ــؤونها بعد أن أدانت واش ش
ــلطات  للس ــي»  «الوحش ــرد  ال
ــات  االحتجاج ــى  عل ــية  الروس
ــي  أليكس ــارض  للمع ــدة  املؤي
ــة  اخلارجي وزارة  ــت  نافالني.وقال
ــية في بيان على فيسبوك  الروس
ــات  للوالي ــح  الوق ــل  التدخ «إن 
ــؤون الداخلية  ــي الش ــدة ف املتح
ــة مثبتة مثل  ــيا هو حقيق لروس
الترويج لألخبار الكاذبة والدعوات 
ــرح بها من  ــر مص ــات غي لتجمع
ــي  الت ــت  اإلنترن ــات  ــالل منص خ
ــنطن».وجاء  ــيطر عليها واش تس
ــر  ــد وزي ــد أن أك ــي بع ــردّ الروس ال
اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن 

ــدة تدين  ــد أن الواليات املتح األح
ــي  ــية» الت ــكات الوحش «التكتي
ــها روسيا حيال املتظاهرين  متارس
ــا باإلفراج عن  ــني، مطالب املعارض
نافالني.وكتب بلينكن في تغريدة 
«تدين الواليات املتحدة استخدام 
ــكات  للتكتي ــتمرّ  املس ــيا  روس
الوحشية ضد متظاهرين سلميني 
ــبوع الثاني على  وصحافيني لألس
د دعوتها إلى اإلفراج  ــي وجتدّ التوال
عن املوقوفني من بينهم أليكسي 
نافالني».وأبدى وزير خارجية االحتاد 
ــي جوزيب بوريل في تغريدة  األوروب
ــة»  ــاالت الكثيف ــفه لالعتق «أس
ــرات  التظاه ــالل  خ ــرت  ج ــي  الت

ــتخدام  ــي و»االس ــدة لنافالن املؤي
ــق  بح ــوة»  للق ــئ  املتكاف ــر  غي
والصحافيني.وأوقفت  املتظاهرين 
ــرطة الروسية أكثر من أربعة  الش
ــن  ــر م ــم أكث ــخص بينه آالف ش
ــكو وأغلقت وسط  ألف في موس
ــك العاصمة،  ــدن مبا في ذل عدة م
ــرات  ــالد تظاه ــهد الب ــا تش فيم
ــراج عن  ــة باإلف ــدة للمطالب جدي
ــط موسكو التي  نافالني.وبدا وس
ــة من الثلج  ــا طبقة رقيق غطته
ــي بعض  ــة محصنة ف ــل قلع مث
ــار العشرات من  األماكن مع انتش
شرطة مكافحة الشغب بالدروع 

والهراوات.

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
ــة حتت  ــوريا اخلاضع ــمال س ــق ش ــش مناط  تعي
سيطرة القوات التركية بني احلني واآلخر على وقع 
ــهر القليلة  ــببت خالل األش تفجيرات دموية تس
ــرات املدنيني وجرح املئات،  املاضية في مقتل عش
فيما تزعم تركيا منذ سيطرتها على تلك املناطق 
ــديدة التحصني».وفي  ــة «ش ــاء منطقة آمن إنش
ــل التفجيرات العنيفة  أحدث حلقة من مسلس
ــن ٦ مدنيني  ــا ال يقل ع ــي  م ــبت املاض ــل الس ت قُ
بينهم ٣ أطفال في تفجير سيارة مفخخة مبدينة 
ــوات التركية  ــيطرة الق ــة حتت س ــن الواقع عفري

ــوريا،  ــمال غرب س ــل املوالية لها في ش والفصائ
ــوري حلقوق اإلنسان.وتأتي  وفق ما أفاد املرصد الس
ــدل على التعثر  ــرات ت ــرات املتوالية مبؤش التفجي
ــم أنقرة  ــم مزاع ــوريا، رغ ــمال س ــي في ش الترك
ــيطرة على الوضع وإعادة احلياة  بقدرتها على الس
ــدالع احلرب بني  ــذ ان ــة أصال من ــة مضطرب ملنطق
ــوري في ٢٠١١.وأفاد املرصد  املعارضة والنظام الس
ــيارة» التي  أن «متفجرات كانت مخبأة داخل الس
ــني بينهم  ــتة مدني ــرت، وأدت إلى مقتل س انفج
ــد رامي عبدالرحمن  ــار مدير املرص ثالثة، فيما أش
ــا وفصائل  ــيطرت تركي ــة ٢٩ آخرين.وس إلى إصاب

ــنته في  ــع ش ــورية موالية لها إثر هجوم واس س
ــراد، على  ــى املقاتلني األك ــرين األول ٢٠١٩ عل تش
ــو ١٢٠ كيلومتراً بني  ــول نح ــة حدودية بط منطق
ــة) ورأس العني  ــمال الرق ــض (ش ــل أبي ــي ت مدينت
ــكة).وكانت تركيا وفصائل موالية  ــمال احلس (ش
ــة عفرين  ــة ٢٠١٨ على منطق ــي بداي ــيطرت ف س
اك تشهد تلك املنطقة  الواقعة شمال حلب.ومذّ
ــادراً ما  ــيارات ودراجات مفخخة ن ــرات بس تفجي
ــؤوليتها عنها. وغالباً ما تتّهم  تعلن أي جهة مس
ــرة املقاتلني األكراد الذين تصنّفهم «إرهابيني»  أنق
ــة  إقام ــى  إل ــا  تركي ــعى  خلفها.وتس ــوف  بالوق

ــزءاً كبيراً من ثالثة  ــة آمنة» تعيد إليها ج «منطق
ــه تركيا حتديات  ــوري لديها.وتواج ماليني الجئ س
ــة اآلمنة» تهتز على  أمنية وأن الدعاية «للمنطق
ــبق أن  ــة من حني إلى آخر، وس ــع هجمات دامي وق
ــمال  ــن أن التوغل التركي في ش ــذرت تقارير م ح
ــتنقع يصعب اخلروج  ــوريا سيوقع بها في مس س
ــوريا نزاعاً دامياً منذ العام ٢٠١١  ــهد س منه.وتش
ــخص وأحلق  ــر من ٣٨٧ ألف ش ــبّب مبقتل أكث تس
ــى التحتية والقطاعات املنتجة،  دماراً هائالً بالبن
وأدى إلى نزوح وتشريد ماليني السكان داخل البالد 

وخارجها.

الدوحة / وكاالت / البينة الجديدة
ــيادي  ــس الس ــس اجملل ــب رئي ــرى نائ  أج
ــوداني محمد حمدان دقلو املعروف  الس
ــي» امس االول األحد مباحثات  بـ»حميدت
مع أمير قطر شملت العديد من امللفات 
ــها األزمة املتفاقمة مع اثيوبيا  على رأس
ــدودي وأيضا خالفات عالقة  حول نزاع ح
ــو أول  ــو ه ــدّ النهضة.وحميدت ــول س ح
ــوداني رفيع يزور الدوحة في  ــؤول س مس
ــودان  ــوأ أزمة داخلية في الس خضم أس
ــع اجلارين  ــا قد تض ــع اثيوبي ــات م ونزاع
على حافة حرب وهي الزيارة األولى أيضا 
ــوداني عمر  من عزل اجليش للرئيس الس
ــذي كان  ــان ٢٠١٩ وال ــي نيس ــير ف البش
حليفا مقربا من الدوحة.  كما تأتي الزيارة 
عقب مصاحلة خليجية أنهت مقاطعة 
ــعودية واإلمارات والبحرين  الرباعي (الس
ومصر) لقطر وهو تطور من شأنه أيضا أن 
يفيد السودان الذي بدأ قبل فترة قصيرة 
ــناد خليجي يساعده  رحلة بحث عن إس
ــة وعلى  ــة الداخلي ــى مواجهة األزم عل
حل اخلالفات مع أثيوبيا.وكانت احلكومة 
ــودانية قد طلبت بالفعل األسبوع  الس
ــاعدة على  ــعودية املس ــي من الس املاض
إسناد جهود وضع العالمات على احلدود 
بني السودان وإثيوبيا.وقال عضو مجلس 
ــيادة محمد الفكي سليمان عقب  الس

ــعودية  ــن الرياض «القيادة الس عودته م
ــة  ــف العقالني للسياس ــت املوق تفهم
ــدم حدوث  ــة على ع ــودانية احلريص الس
ــا «اندالع  ــات باملنطقة». مضيف مواجه
ــذه املنطقة يهدد اإلقليم  أي حرب في ه
باعتبار أن السودان و إثيوبيا في منطقة 
ــر الذي  ــة األم ــارة اإلفريقي ــة بالق حيوي
ــر األحمر».ويبدو  ينعكس على أمن البح

ــرج عن  ــر ال تخ ــي لقط ــارة حميدت أن زي
سياق البحث عن حزام وإسناد سياسي 
ــي  ــات ف ــودان صعوب ــه الس ــا يواج فيم
ــة ملتهبة على  ــاد جبهة اجتماعي إخم
خلفية أزمات في الوقود واخلبز وشح في 
ــد األجنبي.والدوحة هي  ــيولة والنق الس
راعية اتفاقية السالم للعام ٢٠١١ كانت 
ــي إقليم  ــركات التمرد ف ــه ح ــد رفضت ق

ــرة األخيرة  ــي الفت ــهد ف دارفور الذي ش
ــات عرقية  ــى خلفي ــال عل ــودة لالقتت ع
ــر جزء من  ــي لقط ــارة حميدت وقبلية.وزي
ــودان لتوضيح  ــية للس حملة دبلوماس
ــة واإلفريقية حول  ــه للدول العربي موقف
ــي تواجه  ــة الت ــد النهض ــات س مفاوض
ــع إثيوبيا، وفق  ــودا والتوتر احلدودي م جم
ما أعلن مجلس السيادة منتصف كانون 
ــح الباب مجددا  الثاني.لكنها أيضا تفت
ــي املنطقة كان قد  ــوذ قطري قائم ف لنف
تراجع أو تقلص بعد عزل اجليش حلليفها 
البشير وسقوط مشروع دعم إسالميي 
السودان الذين أعلنوا العودة للمحاضن 
ــل  ــر بالعم ــام أكث ــة واالهتم االجتماعي
ــري في ابتعاد تكتيكي عن  الدعوي واخلي
ــة التي  ــلطة االنتقالي ــدام مع الس الص
دشنت حملة تطهير واسعة ملؤسسات 
الدولة من بقيا النظام اإلسالمي السابق.
ــى الدوحة  ــل إل ــد وص ــي ق وكان حميدت
ــمل  ــي على رأس وفد يش ــبت املاض الس
وزير اخلارجية عمر قمرالدين ومدير جهاز 
اخملابرات العامة جمال عبداجمليد. وقال في 
تغريدة «تأتي هذه الزيارة في هذا التوقيت 
ــق العالقات  ــد على عم ــق للتأكي الدقي
ــترك في  بني بلدينا ولتعزيز التعاون املش
ــعبينا وشعوب  اجملاالت كافة لصالح ش

املنطقة».

تونس / وكاالت / البينة الجديدة
دعا رئيس البرملان التونسي راشد 
الغنوشي إلى ضرورة إقامة «نظام 
برملاني كامل»، لتجاوز أي إشكاالت 
قد حتدث جراء «املزج بني النظامني 
ــي» املعمول به  ــي والبرملان الرئاس
ــك في  ــاء ذل ــالد حاليا.ج ــي الب ف
ــدوة افتراضية  ــات خالل ن تصريح
ــيني  ــق زووم مع تونس ــى تطبي عل
ــات املتحدة،  ــي الوالي ــون ف يعيش
مساء السبت املاضي ، نشر راديو 
ــرة إف إم> احمللي فقرات منها. <صب
ــم  ــان وزعي ــس البرمل ــعى رئي ويس
حركة النهضة اإلسالمية إلرساء 
ــه  ــزز طموحات يع ــي  برملان ــام  نظ
ــف  ويضع ــة  الضيق ــية  السياس
صالحيات رئيس اجلمهورية خدمة 
ــد  ــح حزبه وذالك عبر حش ملصال
مزيد من االصطفافات السياسية 

ــوادر احلكم  ــك ب ــوّل في مس للتغ
ــي  ف ــة  اجلمهوري ــة  رئاس ــع  ووض
ــرفية.وتأتي دعوة  ــة ومبهام ش عزل
ــية  ــي إلى مقاربة سياس الغنوش
ــس  الرئي ــض  رف ــد  بع ــدة  جدي
ــعيّد للتحوير  ــي قيس س التونس
ــه رئيس الوزراء  الوزاري الذي طرح
هشام املشيشي املدعوم من قبل 
ــالمية.وقال  ــة النهضة اإلس حرك
سعيّد إن التعديل الوزاري مخالف 
ــيرا  مش ــتوري،  الدس ــون  للقان
ــض املقترحني  ــى أن «بع ــا إل أيض
ــم قضايا  ــر تتعلق به في التحوي
ــف  ــم مل ــاد أو له ــبهات فس وش
ــس  ــح».وكان الرئي ــارب مصال تض
ــل  ــو رج ــتقل وه ــي املس التونس
قانون قد أعرب عن استيائه لعدم 
ــر  ــوص التحوي ــارته بخص استش
ــتنكرا غياب املرأة في  الوزاري، مس

الغنوشي  املقترحة.وقال  القائمة 
ــع عن قبول  ــس الدولة ميتن إن «رئي
أداء القسم للوزراء اجلدد وبالتالي 
هو رافض للتعديل الوزاري ويعتبر 
ــول أو رفض بعض  ــه احلق بقب أن ل
ــرورة إقامة  ــوزراء»، داعيا إلى ض ال
ــم يصرح  ــي كامل.ول ــام برملان نظ
ــعيد نصا أنه يرفض أداء قسم  س
الوزراء اجلدد، لكن رغم مرور ٥ أيام 
ــان، باألغلبية  على مصادقة البرمل
ــوزاري  ــى التعديل ال ــة عل املطلق
الذي أجراه املشيشي، إال أن رئيس 
ــه بعد، دعوة للوزراء  البالد لم يوج
ــي  اجلدد ألداء اليمني.وأقر الغنوش
وهو زعيم احلركة صاحبة األغلبية 
ــل ٢١٧)،  ــان (٥٤ من أص ــي البرمل ف
ــي تونس اليوم  ــكالية ف بأن «اإلش
ــي  ــي املزج بني النظامني الرئاس ه
والبرملاني، ونحن نفترض في نظام 
ــي دور رئيس الدولة فيه رمزي  برملان
ــي  ــائي».وتابع الغنوش وليس إنش
ــدوة أن «موضوع احلكم  ــالل الن خ
ــود إلى احلزب  ــوزراء يع ومجلس ال
احلكومة».واعتبر  ــس  ورئي احلاكم 
ــص إليه هو  ــدرس الذي نخل أن «ال
ــام برملاني كامل  ــرورة إقامة نظ ض
فيه فصل حقيقي بني السلطات، 
والسلطة التنفيذية تكون في يد 
ــي االنتخابات وهو  ــزب الفائز ف احل

الذي يقدم رئيسا للوزراء».

’‹Àc@ÊÜÌbi@Ïu
ÊaãÏ€@laÏic@

ــدأ فعال  ــات مفتوحا، ب ــي – اإليراني ب ــوار األميرك ــاب احل ب
ــواب التفاهم  ــر معلن، قد يقف على أب ــي حوار هادئ غي ف
ــرق  ــدأ الواقعية ووضعا أمن الش ــاوران مب ــو توخى املتح ل
األوسط واستقرار شعوب دوله وسيادتها أولوية غير قابلة 
ــاومة حتت أي ظرف كان.دول الشرق األوسط معنية  للمس
ــن نتائج،  ــفر عنه م ــي – اإليراني، وما يس ــوار األميرك باحل
طاملا تعلق األمر بأمنها القومي ومستقبل وجودها، وعلى 
املتحاورين أن يقبال بهذا املبدأ املتكامل، ويشركانها كطرف 
ــر ويتأثر مبجريات حوارهما في محيطه اجلغرافي.تتجه  يؤث
دول عربية إلى اخذ موقعها في هذا احلوار فهي املستهدف 
ــي تتواجد في بعض  ــتراتيجية اإليرانية الت ــي اإلس األول ف
ــدد عواصمها  ــد نفوذ كبرى، وته ــا ومدنها قواع عواصمه
ومدنها األخرى.احلوار األميركي - اإليراني انطلق خلف أبواب 
مغلقة، وأنباءه تتوارد في نطاق ضيق، والدول العربية تترقب 
ــع،  وصوله إلى مرحلة انعقاده العلني، بحضور أوروبي واس
ــرية.اتفاق لوزان النووي  ــفر عنه في جولته الس وما سيس
ــرية،  ــام ٢٠١٥، كان نتاج مفاوضات أميركية – إيرانية س ع
ــة بنتائجها  ــرت الدول العربي ــن عام، تأث ــتمرت أكثر م اس
ــني الطرفني. ــاومة ب ــلبا، وبدت وكأنها كانت ورقة املس س
ــوار أميركي أوربي  ــور عربي في أي ح ــيء مينع من حض ال ش
ــرطا لضمان  ــران، بل حضورها يعد ش ــي صيني مع إي روس
ــط على  ــرق األوس ــامل يضمن امن منطقة الش اتفاق ش
ــاق عام، واألمن القومي العربي على نطاق خاص.يحمل  نط
ــم  ــي األوراق األهم في هذا احلوار الذي يرس ــاوض العرب املف
ــية في الشروق األوسط املتوخاة  األبعاد األمنية والسياس
ــل اإليراني  ــرر من التدخ ــع، فهو املتض ــي أمن عاملي أوس ف
املباشر في شؤون أربع دول عربية فقدت سيادتها الكاملة 
عبر بناء وجوده العسكري والسياسي فيها، وتهديده ألمن 
دول اخلليج العربي والسيطرة على منافذه البحرية، فضال 
ــكري اإلقليمي.إدارة البيت  عن ورقة اإلخالل بالتوازن العس
ــرف العربي في أي اتفاق  ــراك الط األبيض أدركت أهمية إش
ــس مانويل ماكرون،  ــان الرئي ــا بلس جديد مع إيران، وفرنس
ــاد اململكة  ــن يتكرر بإبع ــأ اتفاقية لوزان ل ــدت أن خط أك
ــت إلى حوار خليجي  ــعودية.وطهران التي دع العربية الس
ــق دول اخلليج  ــي لم تث ــي، إلبرام اتفاق أمني سياس – إيران
ــراك  ــكال إش ــكل من األش العربي بجديته، ترفض بأي ش
ــب بني طهران ودول العالم  ــل عربي في أي حوار مرتق أي ممث
ــتية،  ــة حول برنامجها النووي وصواريخها الباليس املعني
ــروط عربية تفكك بدعم القوى الكبرى  ــية فرض ش خش
ــأن  ــلح، ومينع تدخلها في الش ــا املس ــق نفوذه أوزار مناط
العربي.تدرك إيران أن اتفاق لوزان النووي، الذي طواه الرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب، لن يعيد فتحه الرئيس جو 
ــارض مع املوقف  ــف دول االحتاد األوروبي ال يتع ــدن، وموق باي
ــيا إلى إعادته كما  األميركي اجلديد، وال تقوى الصني وروس
ــدة، بحضور عربي،  ــة طهران.مفاوضات جدي كان وفق رغب
ــع كما ونوعا، تعلن  ــت أبوابها أمام إيران، مبلفات أوس فتح
ــروط  ــاق ملزم جديد، ترفض اخلوض فيها بش ــن والدة اتف ع
ــن مقومات قوتها،  ــر قابلة للتراجع، جتردها م أميركية غي
ــار االقتصادي املضروب  ــى لو كان الثمن فك طوق احلص حت

حولها.

عبد الرحمن جعفر الكناني

رأي

رانغون / وكاالت / البينة الجديدة– 
ــكريا فجر  نفذ اجليش البورمي انقالبا عس
ــة احلكومة  امس االثنني حيث اعتقل رئيس
ــن قيادات  ــددا م ــي وع ــو تش ــان س أونغ س
حزبها كما سيطر على عدد من املؤسسات 
ــة الطوارئ. ــن حال ــي البالد واعل ــة ف الهام

ــم حزب سان سو تشي  ث باس واكد املتحدّ
ــل الدميوقراطيّة»  «الرابطة الوطنيّة من أج
ــن «انقالب» محتمل. ثاً ع املعلومات متحدّ

ــمعنا أنّها  ــو نيونت «س ث مي ــال املتحدّ وق
ــة البالد).  ــداو (عاصم ــي نايبي ــزة ف محتج
ــرض أنّ اجليش في صدد تنفيذ انقالب»،  نفت
ــؤولني آخرين في  ــال مس ــيراً إلى اعتق مش
ة  ــابيع عدّ د اجليش منذ أس احلزب أيضاً.ويُندّ
بحصول تزوير خالل االنتخابات التشريعيّة 
ــازت بها  ــرين الثاني وف ــرت في تش ــي ج الت
ــل الدميوقراطيّة»  «الرابطة الوطنيّة من أج
بغالبيّة ساحقة.وتأتي هذه االعتقاالت في 
اب  ــس النوّ ــرّراً أن يعقد مجل ق ــتٍ كان مُ وق

املنبثق عن االنتخابات التشريعيّة األخيرة، 
ــاعات.وأغلقت  س ــالل  خ ــاته  جلس ــى  أول
ــارف في بورما بعيد االنقالب الذي قاده  املص
ــعار  اجليش وإعالنه حال الطوارئ، وحتى إش
ــارف في  ــني احتاد املص ــاد االثن ــر، كما أف آخ
ــق البنوك موقتاً اعتباراً من األول  البالد.وتغل
من شباط  بسبب ضعف شبكة االنترنت، 
كما أورد بيان صادر عن االحتاد.وبعيد اإلعالن، 
ــام الصرافات اآللية  ــكل صفوف أم بدأ تش
ــبكة  ــت ش ــا تعرض ــود فيم ــحب النق لس
ــد  ــات بعي ــاالت الضطراب ــت واالتص االنترن
ــة «نتبلوكس»  ــاد منظم ــداث، كما أف األح
أجنبية  ــم  ــددت عدة عواص املتخصصة.ون
ــالب الذي اعتبره اجلنراالت  على الفور باالنق
ــتقرار» الدولة،  ــاظ على «اس ضرورياً للحف
ــة. ــم التلفزيوني ــر قناته ــوا عب ــا أعلن كم

ــات املتحدة في بيان صادر عن  وأعربت الوالي
ــر اخلارجية أنطوني بلينكني عن «قلقها  وزي
ــكريني  ــت «ندعو القادة العس البالغ».وقال

البورميني إلى إطالق سراح جميع املسؤولني 
ــي واحترام  ــادة اجملتمع املدن ــني وق احلكومي
ــعب بورما كما مت التعبير عنها في  إرادة ش
ــرين ثاني. االنتخابات الدميقراطية في ٨ تش
ــت «تقف الواليات املتحدة إلى جانب  واضاف
ــعب بورما في تطلعاته إلى الدميقراطية  ش
ــى  ــب عل ــة. يج ــالم والتنمي ــة والس واحلري
ــراءات على  ــذه اإلج ــش التراجع عن ه اجلي
ــترالية  ــرة اخلارجية األس ــت وزي الفور».وقال
ــة».  ــة للغاي ــرا «قلق ــن إن كانبي ــز باي ماري
ــد  ــل األم ــم طوي ــتراليا داع ــة «أس مضيف
ــا الدميقراطي. ندعو اجليش  لبورما وانتقاله
ــون، وحل النزاعات  ــيادة القان إلى احترام س
ــراج الفوري  ــات قانونية، واإلف ــن خالل آلي م
ــني وغيرهم ممن مت  ــادة املدني ــن جميع الق ع
ــكل غير قانوني.وقالت باين  احتجازهم بش
ــلمي  ــوة إعادة االنعقاد الس «نحن نؤيد بق
ــع نتائج  ــا يتفق م ــة، مب ــة الوطني للجمعي
ــرين ثاني ٢٠٢٠». االنتخابات العامة في تش

ــدة أنطونيو  ــألمم املتح ــني العام ل وندد األم
ــي والرئيس  ــو تش ــاز س ــش باحتج غوتيري
ــيني  وين مينت وغيرهما من القادة السياس
معربا عن «قلقه البالغ» إزاء نقل السلطات 
ــم  إلى اجليش.وجاء في بيان للمتحدث باس
ــورات متثل ضربة  ــذه التط ــش أن «ه غوتيري
ــي  ف ــة  الدميقراطي ــات  لإلصالح ــرة  خطي
ــرين  ميامنار».وأضاف البيان أن انتخابات تش
ــزب الرابطة  ــا قويا حل ــت تفويض ثاني قدم
ــة بزعامة  ــل الدميقراطي ــن أج ــة م الوطني
ــي.وتابع البيان «يحث األمني العام  سو تش
القيادة العسكرية على احترام إرادة شعب 
ــر الدميقراطية، مع  ــار وااللتزام باملعايي ميامن
تسوية أي خالفات من خالل احلوار السلمي.
وأضاف «يجب على جميع القادة العمل من 
ــة األكبر لإلصالح الدميقراطي  أجل املصلح
ــادف ،  ــي حوار ه ــراط ف ــا، واالنخ ــي بورم ف
ــرام الكامل  ــف واالحت ــاع عن العن واالمتن

حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية.»

Úñïb™@Úflãc@‚b◊â@o§@ÚÓçbÓç@‚bÃ€c@Û‹«@Ü”äÌ@Êb‰j€

ÂÌä–«@ø@‚ÏvËi@¥Ó„Üfl@V@›n‘fl

ÊÜÌbi@·ÿy@Âfl@ Ïjçc@Ô„bq@ø@Â�‰ëaÎÎ@ÏÿçÏfl@¥i@làuÎ@ �Üë

bÓiÏÓqa@…fl@“˝®a@ø@ÔvÓ‹Å@·«Ö@Â«@szjÌ@ÊaÖÏé€a

b��������������flâÏi@ø@ä�����������ÿé«@l˝����������‘„a

Ü�Ó»ç@“b»ô�@ÒÜÌÜu@ÚÓçbÓç@Úiâb‘Ω@Ï«ÜÌ@ÔëÏ‰Ã€a

5عربي دولي NO.3583.TUE.2.FEB .2021العدد (٣٥٨٣) الثالثاء ٢ / ٢ / ٢٠٢١ 



مكابدة
احسان علي العارضي

ــذالن، حولي  رماني بهوة اخل
تذكرت  ضاحكون،  ــوخ  مس
بيتي العتيق، وهدف ابتلعته 
األيام، أصبحت بال مجذاف، 
ــالص، لكن  ــف اخل ــر كي أفك
ا، نكرني  ــي بعيدً التيار أخذن

احللم.
   ***********

كفاح
هيثم العوادي

ــاة، آثارُ  مِ املعان ــرجَ من رحِ خ
أظفارهِ نحتَتِ الصخورَ، بني 
 ، ، ورفوفِ اجلليسِ ــمِ رُكامِ األل

ه نشيدَ اخلُلودِ،  نطقتْ حروفُ
؛  ــتْ ــزتْ ورَبَ ــي اهت ــه الت دواتُ

. متخضَ منها يراعٌ بارعٌ
  **********

شتات
أكرم ياور رمضان

توغل في فيافي الكلمات، 
وركبَ صهوة الوجود، ال 
ترقني في سيرته، أوراقه 

تشهد، سار بجانبه األسود 
والثعالب، وأمامه سنابل 

القمح، قالت له: إني قادمةٌ 
إليك، ألُطفىء من جسدك 

مواقد الغياب.
  *********

ة يا أُمَّ
بوشتاوي صالح الدين

عادت من العمل وهي تبصق 
ــمال.  ــني وذات الش ذات اليم
ــي عيون  ــة ف ملا رأت الدهش
أخبرتهم  ــرة؛  ظاه أطفالها 
ــدرب  ــي ال ــت ف ــا صادف أنه
قطا أسودَ بعينني صفراوين 
ــا كادت تنهي  مضيئتني... م
كالمها  املتقطع  حتى دوت 
كوابح سيارة مسرعة. أطل 
الولد من النافذة؛ صرخ لرؤية 
ــة هامدة  ــود جث القط األس

على الرصيف !!

البينة الجديدة / علي شريف 
ــني  الصحفي ــاد  احت ــى  احتف
العراقيني / فرع محافظة بابل 
بالصحفي الرائد عباس خليل 
ــية  ــتهلت األمس العاني. واس
بعرض فلم قصير عن السيرة 
ــاس  عب ــي  للصحف ــة  الذاتي
ــم  العاني الذي تخرج من قس
ــة اآلداب / جامعة  ــار / كلي اآلث
بغداد عام 1973 وعني في وكالة 
 1976 ــام  ع ــة  العراقي ــاء  األنب
ــكرتيراً للتحرير في  ــل س وعم

ــار احمللية حتى  ــم األخب قس
ــة فرع  عام 2003. فاز برئاس
ــط للصحافة  الفرات األوس
ــام  ع ــني  متتاليت ــني  لدورت
ــد حل فرع الفرات  1991 وبع
ــوء فرع لكل  ــط ونش األوس
محافظة فاز برئاسة نقابة 
الصحفيني العراقيني / فرع 
بابل. عام 2005 واختير مديراً 
للبيت الثقافي البابلي الذي 
البيوت  ــط  أنش ــن  أصبح م
الثقافية في العراق وبعدها 
أحيل على التقاعد لتجاوزه 
ــام 2015  ــن القانوني ع الس
ــز مدير  أوع ــز  ــدوره املتمي ول

ــات الثقافية في  ــرة العالق دائ
ــل  بالعم ــتمراره  باس ــا  وقته
كمسؤول للجنة االستشارية 
باإلضافة  ــي  الثقاف البيت  في 
ــل في عدة صحف  إلى انه عم
ــة  وعاملي ــة  محلي ــات  وإذاع
وشغل منصب رئيس صحفية 
ــل  وعم ــبوعية  األس ــن  اجلنائ
ــية  ــة األنباء الفرنس في وكال
ــاء األملانية وراديو  ــة األنب ووكال
ــرق  املش ــة  وصحيف ــوا  س
ــن وصحيفة  الوط ــة  وصحيف

ــه  ب ــى  احملتف ــيادة.وقال  الس
ــالم العراقي مر  العاني:أن اإلع
مبتغيرات كثيرة حملت جانب 
ــلب واإليجاب وأفرزت دماء  الس
ــاز  ــي إجن ــت ف ــة جنح صحيف
وأخرى لم  ــة  الصحفي املهمة 
ــتوى يؤهلها من أداء  تكن مبس
ــالم  اإلع أن  ــدا  مؤك ــالة  الرس
التغيير  ــة  مرحل بعد  العراقي 
ــول  ــب فدخ ــدة جوان كان ذو ع
ــط اإلعالم  ــى خ ــن عل الكثيري
ــه جعل من  ــدون عن ــم بعي وه
ــاه  ــي اجت ــير ف ــالم يس اإلع
ــن ظهور  ــك ع ــئ ناهي خاط
مؤسسات إعالمية فقيرة ال 
متتلك مقومات االستمرارية 
ــل الصحفي كل  ــي العم ف
ــالم العراقي  ذلك جعل اإلع
ــات  ــك مقوم ــا ال ميتل إعالم
ــية  اإلعالم الصحيح.األمس
ــاد  ــس احت ــا رئي ــي أداره الت
الصحفيني العراقيني / فرع 
ــالل طالب  ــتاذ ج بابل األس
ــن البيت  ــد م ــا وف وحضره
ــهدت  ــي البابلي وش الثقاف
عرض شهادات من صحفيّ 

وزمالء احملتفى به.

متابعة / البينة الجديدة
الثقافية  ــوت  البي ــت  أقام
العالقات  ــرة  لدائ ــة  التابع
ــدى  ــة إح ــة العام الثقافي
ــة  الثقاف وزارة  ــكيالت  تش
والسياحة واآلثار، نشاطات 

ثقافية مختلفة 
العزيزية 

ــي في  ــت الثقاف ــام البي أق
ــع  م ــاون  بالتع ــة  العزيزي
ــاء  القض ــباب  ش ــدى  منت
تاريخ  ــول  ــدوة ثقافية ح ن
اخلط العربي وأنواعه وعلى 
ــدى حاضر فيها  قاعة املنت

االستاذ محمد الزبيدي 
املسيب 

ــت الثقافي في   ضيف البي

املوهوب  الطالب  ــيب  املس
ــي  اجلناب ــام  وس ــعد  س
ــه في  ــن جتربت ــث ع للحدي

ــمارية  املس الكتابة  اتقان 
ــة فريدة  ــي تعد موهب والت
العمر،  ــاب في مقتبل  لش

ــالء  ع ــي  اإلعالم ــا  أداره
اخلفاجي  
احلسينية 

ــي في  ــت الثقاف ــام البي أق
ــع  ــاون م ــينية بالتع احلس
ــة  العام ــور  الزه ــة  مكتب
فعالية توعوية حول التهيؤ 
ــاركة  الكوارث مبش حلدوث 
الهالل  بغداد جلمعية  فرع 
ــي / مكتب  ــر العراق االحم
الراشدية عبر ممثلته شذى 
ــي عرفت  ــم عباس الت نعي
مبهام وعمل اجلمعية خالل 
الطبيعية  الكوارث  حدوث 
ــراءات  واالج ــروب،  واحل
ــا من قبل  الواجب اتخاذه

األسرة.

بغداد / البينة الجديدة
ــة  الثقاف ــر  وزي ــع  اجتم
ــياحة واآلثار د. حسن  والس
ناظم، امس االول األحد، مع 
ــام لألدباء  ــس االحتاد الع رئي
والكتاب في العراق د. ناجح 
ــس احتاد أدباء  املعموري ورئي
ــلمان  ــاب البصرة د. س وكت
ــن االحتادين  ــد وكادر م كاص
ــاد  ــر االحت ــي مق ــوزارة ف وال
ــم  تنظي ــث  لبح ــداد  ببغ
ــعري  ــد الش املرب ــان  مهرج
وتدارك األخطاء احلاصلة في 
الدورات السابقة للمهرجان. 
ــاع  ــم االجتم ــح ناظ وافتت
ــة أعرب بها عن حزنه  بكلم
ــدم اتقان تنظيم أكبر  من ع
ــعري في العراق  مهرجان ش
ــابقة،  ــدورات الس ــالل ال خ
تدارك  ــدداً على ضرورة  مش
ــابقة والنظر  ــاء الس األخط
ــى املالحظات املقدمة من  إل

قبل جمهور األدب والثقافة 
ــة لتنظيم مهرجان  العراقي
يليق بالبصرة والعراق واحتاد 
ــة العراقية.  ــاء والثقاف األدب
ــتعداد  اس ــم  ناظ ــدى  وأب
ــان  املهرج ــم  لدع ــوزارة  ال
تنظيمياً ومادياً وفق شروط 
ــش  ــة. وناق ــة وتنظيمي فني
وزارة  ــروط  ش ــاع  االجتم
بالتعاون  ــة  املتمثل الثقافة 
ــوزارة واالحتاد  ــي بني ال الثالث

ــاء البصرة،  ــام واحتاد أدب الع
ــن كبار  ــة م ــكيل جلن وتش
ــارج  ــن خ ــالد م ــعراء الب ش
االحتادين لألشراف على جلنة 
ــال  بإرس املعنية  ــن  االحتادي
للشعراء،  املشاركة  دعوات 
ــدد  ــص ع ــن تقلي ــال ع فض
ــعراء املدعوين وإشراف  الش
ــة  الثقاف وزارة  ــات  مديري
ــات  بالفعالي ــة  املتخصص
ــي  ــذا ف ــاورة، ه ــة اجمل الفني

ــب الفني،  ــق باجلان ما يتعل
ــة  ــروط التنظيمي ــا الش أم
ــع  م ــد  بالتعاق ــت  فتمثل
ــم  ــة بتنظي ــة مختص جه
ــريفات وإدارة احلشود،  التش
ــة  ــات خلي ــاة تعليم ومراع
ــة بالوقاية من فايروس  األزم
كورونا. كما ناقش االجتماع 
ــون  قان ــريع  تش ــة  إمكاني
ــنوياً  للمهرجان لتمويله س
ــة للدولة  ــن املوازنة العام م
وتثبيت العائدية التنظيمية 
ــق اجملتمعون على  فيه. واتف
معظم مقترحات وتوصيات 
االجتماع، على أن تبقى قناة 
ــة لالتفاق  ــال مفتوح االتص
ــا تبقى من تفاصيل،  على م
ــى درجة  ــول إلى أعل والوص
ــة وفنية ممكنة من  تنظيمي
ــم  ــل مهرجان يليق باس أج
والثقافة  ــراق  والع ــرة  البص

العراقية.

الراوي املتعدد بني زمن احلكاية و 
صيغة العالقات السردية .. ففي 
ــول عاملية  ــا ح ــرض حديثن مع
(الراوي املتعدد) في سياق السرد، 
ميكننا معاينة تأشيرات الروائي 
ذاته ومن خلفه املؤلف الضمني 
ــتويات توظيفية  نحو بلوغ مس
ــراوي  ــي ال ــف الضمن ــن (املؤل م
ــارد املعدول به إلى  املتعدد/ الس
ــة/  ــة ـ داخلي ــرات ـ خارجي تبئي
ــارد املتماثل حكائيا) وعلى  الس
ــو من معدالت ومقادير  هذا النح
ــة، نلحظ  ــي الرواي ــاردون ف الس
ــخوص قد حصلت  منظور الش
ــن ذاتها  ــات ذاتية م ــى مقارب عل
ــة نقطة منظورها  حيال مراجع
الداخلي تعديداً وحدود مواقعها 
التمفصلية في زمن حكاياتها، 
ــن  م ــدة  واح كل  أن  ــد  جن ــذا  ل
الشخصيات الروائية، قد أخذت 
ــن  ــداول دورة زم ــي ت ــا ف دوراً له
ــب معرفاتها  حكايتها إلى جان
ــة الدالة في  املوقعية والعتباتي
ــل الذاتي  ــاءة الفاع مضمار كف
ــز في زمن احلكاية الروائية:  املرك
ــة بقامته  ــل املدين ــراوي: دخ (ال
الطويلة و ضخامة جثته ماشيا 
ــن عمله،  ــه عائدا م ــر قدمي يج
ــفل ليتزر  ــن األس ــا ثوبه م رافع
ــاقاه  ــه فبانت س ــي حزام ــه ف ب
ــه خلف  ــد يدي ــان، وعق املفتولت
ــال وهم  ــا رآه األطف ــره .. ومل ظه
ــارع خافوا منه  يلعبون في الش

و فروا بعيدا. / ص٩ ) .
ــة  ــع فاصل ــي مواق ــراوي ف ١ـ ال
ــع  مواق ــن  م ــة  متقاطع و 

الشخوص:
ــارد  ــن وظيفة الس ــاالً نعاي إجم
ــدو لنا  ــارك، فتب ــل املش ـ الفاع
ــر الروائي، هي من  من وجهة نظ
ــكال  ــراً ممهداً في أش ينتج تأثي
ومحاور اخلارج والداخل من املبئر 
ــا ندقق  ــا عندم ــي، ولكنن الروائ
ــود ـ جنده  ــخصية ـ عب في الش
ــخصاً عامالً في مسار النص  ش
احملوري، و ليس سارداً فاعالً كما 
يظن الروائي أو القارئ، وذلك نظراً 
ــي عتبة الراوي صار يحتل  ألنه ف
لذاته موقعاً مباشراً في مشاهد 
كشخصية  النصية  التمثيالت 

ــرورة ما من  ــة، وليس من ض روائي
الروائي لوضع عتبة (الراوي) ألننا 
ــارد في  ــأن الس ــا ضمنا ب أدركن
ــاركاً في  ــراوي ليس مش نص ال
النص، بل أنه الراوي املتوافق في 
سرد املشاهد و احلوارات تعقيباً 
ظاهراً في سياق اخلطاب: (أشار 
لها بأن هناك عمالً متراكماً قام 
ــه ـ غامنة  ــه، كانت زوجت بإنهائ
ــا  غرفته ــب  بترتي ــغولة  مش ـ 
ــمعت  ــون س ــها بالعرج وكنس
ــي  ــة، وه ــا صفي ــوت حماته ص
ــود وتتحدث  ــتقبل أبنها عب تس
ــا  ــة ) وعندم ــه. / ص٩ الرواي مع
ــود ـ نالحظ  ــة ـ عب ــع عتب نطال
ــارد  ــرود من خالل الس حتول املس
الفاعل العليم إلى جهة سردية 
عبود كسارداً مشاركاً وكعالقة 
ــص، حيث يجرى  في خطاب الن
ــي  واخلارج ــي  الداخل ــر  التبئي
ــن  وضم ــددة  متع ــة  كوظيف
ــا)  ــا ذاتي ــرا داخلي ــه (تبئي موج
ــي  ــن الروائ ــي أن الزم ــذا يعن وه
ــوال على  ــدا مجب ــي الرواية غ ف
مواقع خطية متعاقبة من تعدد 
ــاردة أو  ــخوصية الس احملاور الش
ــه يعرض أفق  ــاردون، كما أن الس
ــترجاعات في نقطة وحيز  االس
ــخصيات املتعاملة  من كال الش
ــة  ــدة فاعل ــأر كوح املب ــة  وذاتي
ــرد  ــال تفاصيل الس ــا حي بذاته
ــاً، و لكن في  ــني حاضراً وماضي ب
أطار وتيرة متباطئة من حركتي 
ــرود االسترجاعي، و  السرد ومس
ميكن توضيح حركة تنام السرد 
في إطار ثنائية حاضرية املسرود 
االسترجاعي بالترسيمة اآلتية: 
ــرد = حاضر =  ( نقطة بداية الس
استرجاع/ الراوي ـ أجزاء سردية 

ــتقلة  ـ تعدد الرواة = مواقع مس
ــارد  الس ــاالت  امتث ــرود/  للمس
ــي  ــتباق الداخل ــم ـ االس العلي
ــتباق  ـ االس ــي للحكاية  املتنم
ــة)  احلكاي ــى  إل ــي  املنتم ــر  غي
ــي  الداخل ــتباق  االس ــدث  يح
ــن  املضم ــارد  الس ــرف  ط ــن  م
ــي بنية  ــة احلكي، وف ــي وظيف ف
ــخوصي،  الش الداخلي  ــي  احلك
ــخوصية  الش ــاور  احمل ــرر  تتك
ــتدعاءات محملة بخواص  كأس
ــة  ــى حال ــة إل ــاهد املنتمي املش
ــا  محوره ــع  املزم ــخصية  الش
ــة الفاصلة  ــارد في اللحظ الس
ــا  كم ــردي،  الس ــارج  اخل ــن  ع
الداخلي لدى  ــتباق  يحدث االس
ــة  ــة معدول ــخصية كنقل الش
ــال  ــات و أفع ــان صف ــى لس عل
ويبقى  ذاتها، كما  ــخصية  الش
ــتباق الداخلي غير املنتمي  االس
ــة، كحال  ــة الروائي ــى احلكاي إل
ــرد املستقبلي  ــراف الس استش
ــذي هو غير داخل في مضمون  ال
ــه يقودنا  ــل من ــص، و باملقاب الن
ــي الذي هو  ــترجاع الداخل االس
ــة إلى خروج النص  خارج احلكاي
ــي  ــة الت ــداث املاضوي ــن األح ع
تسبق زمن حكاية النص كحال 
ــني:  ــاب قوس ــدات ق ــذه الوح ه
ــألته عن سبب همه أجابني  (س
بأن الشيخ طلب يد غامنة ألبنه 
عواد! أنتقل همه إلي، فقد كانت 
ــخصاً  ــرة و عواد ش غامنة صغي

سيئاً. / ص٨٦ ) .
ـ راوي الرواة و األصوات الروائية .

ــي  ف ــة  الوظائفي ــارات  االش أن 
ــة  ــواز رحل ــة (الك ــي رواي محك
التيه) تضعنا إزاء وظيفة (راوي 
ــرواة) اقتراناً له  ــدد/ راوي ال متع
ــي والذي  ــك املؤلف الضمن بذل
ــي،  ــف احلقيق ــس باملؤل ــو لي ه
ــف املعادل للمؤلف  بل أنه املؤل
ــد اللحظات  ــي أش احلقيقي ف
ــة  مراقب ــن  زم ــن  م ــة  الداخلي
ــارد املتماثل حكائيا، و قد  الس
ــع مقاربة املؤلف الضمني  تتس
ــارد،  الس ــات  مروي ــة  حال ــى  إل
ــة أيضا في  ــة مفترض كخاصي
ــر، و قد  ــي ال أكث ــوظ الروائ امللف
ــرواة  ال راوي  ــة  ــا وظيف تواجهن

ــة، كعالقة واصلة بني  في الرواي
الشخصية الساردة ومتظهرات 
ــاردة في  ــوات الروائية الس األص
ــال من  ــا، وأي كح ــة أيض الرواي

ــي األحوال  لت ا
ــخوصية  ــص األصوات الش تخ
ــرودها داخل  ــي مس ــي حتك الت
ــارد  ــياقات الس ــن س ــياق م س
ــاة  ــة احلي ــود: دب ــارك: (عب املش
ــن تبقى  ــة، و خرج م ــي املدين ف

ــل و للبحث  ــا للعم من رجاله
ــش، أعدت أهلي  عن لقمة العي
ــا وتوجهت للعمل في  إلى بيتن
ــد أن اضناني التعب  الكورة بع
ــى./ ص١٠٢) هذان  ــي دفن املوت ف
احلضوران لصوت السارد املركز و 
املشارك في النص كشخصية، 
ــا بني  ــان م ــان واقع ــا صوت هم
اخلارج والداخل من زمن املتصل 
ــمل  في املنت، و هذه العالقة تش
األصوات غير احملورية في الرواية 
ــود واحلاج  ــاج محم ــال احل كح
ــداهللا  ــو عب ــني وأب ــي واللص عل
ــاج  ــرة واحل ــيطانة الفاج والش
ــماء أخرى كثيرة هي  خضر وأس
ــاور املهيمنة  ــة احمل خارج فعلي
ــاً لهذا نواجه  ــي الرواية. وتبع ف
ــزي وهي  ــارد املرك ــة الس وظيف
ــة  ــاور املركزي ــني احمل ــكل ب تتش
ــي  ف ــة  املتكلم ــخوص  والش
ــا، وصوال  ــن حكايته ــرد ع الس
ــات  عالق ــة  جمل ــى  إل ــا  منه
ــخوص  ــن مواقع الش خاصة م
ــود وصفية وغامنة  احملورية كعب
ــالم وصاحب وفالح  وحمدة وس

وخديجة وجابر.

ــرة مفتوحة على التأويل  ــعر منحدر مرعب الحدود له..انه مغام   للشاعرة..الش
ــاعر) واع كيف يوظف ادواته الفنية ويختصر املسافات  يخوض عواملها منتج (ش
ــتفز  ــال اخلصب وخلق عوالم تس ــة ومزجها باخلي ــة الواقعي ــاده اللحظ باصطي
ــتنطاق ما خلف صوره والفاظه الرامزة..ونحن  ــتهلك (املتلقي) من اجل اس املس
ــقا  ــكل نس ــاب اتصالي يثير االنفعاالت عبر وحدة موضوعية تش ــه خط نرى..ان
ــعورية خالقة حلقلها  ــعري..فضال عن انه حلظة ش جماليا متداخال والفعل الش
الداللي من جهة ومن جهة اخرى مستفزة لذاكرة املستهلك(املتلقي) مبا يحمله 
ــاعرة ابتهال بليبل في نصوصها القصيرة(الصورية الوامضة)  من معنى..  والش
ــاعرة)  ــته املنتجة(الش ــة التجريب بوعي ثقافي عايش ــي حصيلة حرك ــي ه الت
ــات حركة  ــي حيثي ــل ف ــة وتناقضاتها..وتأم ــاة االجتماعي ــات احلي ــق معطي وف
ــاير للتطورات واملتغيرات  ــارعة التي تقتضي احلراك االبداعي املس الوجود املتس

احلضارية..
الشوارع بدت طويلة.. 
لقد كانت تدور.. وتدور 

بدوامات تلوِّح من سيء إلى أسوأ
 بينما األصوات مستمرة

 بتهميش ذاكرة تطلق النار خائفة..
ت ميينا ويسارا،  تتلفّ

مثل منارة عجوز
 مهمتها الوحيدة..اختزال الوجود

بإشارات ضوئية..
ــكل والنبر االيقاعي مع اكتنازه بالرؤية الواعية وانفتاح    فالنص يتمرد على الش
ــتدالل وتطريز  ــتغال على مرتكزات قائمة على االس مكثف العبارة دالليا..مع اش
فضاءاتها الشعرية النامية منو احلدث عبر سردية حتمل قدرا من الرؤية التي تعبر 
ــلوبية كالتكرارالدال على التوكيد  ــن وهج التجربة باعتماد تقنيات فنية واس ع

والتنقيط داللة احلذف..
  جرِّبْ فقط..  

أن تربط حجارة
 بقدمي هذه اآلن

 ستكتشف املزيد من األميال
 الرمادية

 كانت تتوالد بيننا.. أكثر ممّا 
اعتدت..

فالنص ميتاز بقصر جملته الشعرية والفاظه املوحية مع نزعة سردية موسومة 
ــن التلميح واالقتضاب واحلذف واالضمار  ــة والتوتر وقصدية رامزة..فضال ع باحلرك
ــع تصوير يتجاوز الى ما هو بياني ومجازي ضمن بالغة االنزياح واخلرق اجلمالي.. م

ــكيل بصري يتحرك  ــي والذهني بتش ــور املازجة بني احلس ــال عن تتابع الص فض
وحركة الذات..

التحكم بوجودك العالق 
أو بخطوات قدمك الصناعية

 عادة هجرها الذين
 جنوا من احملرقة

فالنص يدين احلروب بدفقة اشارية رامزة(قدم صناعية) وشعورية موجزة العبارة 
ــع تركيز على االنزياح  ــياب صورها املكثفة وخياالتها املتوهجة م املتميزة بانس
ــل النص الذي  ــة والبنيوية داخ ــتغاالت اللغوي ــدان من االش ــذان يع ــة الل والدالل
ــف عن شاعرة متتلك القدرة على التكثيف واالختزال اجلملي مع قدرة على  يكش
ــط اخلفي بني جملة العالقات  ــر والتصوير والتكنيك الفني واللغوي الراب التعبي
ــة على الفعل  ــي طياتها افعاال حركية دال ــكلة لها وهي حتمل ف ــة املش الداللي
ــتنتج ان املنتجة(الشاعرة) تنسج عواملها الشعرية  ــاني ..من كل هذا نس االنس
ــهام في  ــت واملكونات الفنية لالس ــتدعاء الثواب ــي معرفي وجمالي مع اس بوع

البنية النصية.

äÅ�a@ä»í€a@k�”@ÒcäΩa
buáÏ∏a@›jÓ‹i@fibËnia

 

فنارات

علوان السلمان
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توطئة: 
أن مساحة التجليات 

السردية في محاور 
فضاءات الرواة الشخوص 

في رواية (الكواز و رحلة 
التيه ) للقاص و الروائي 

الصديق عبد الرضا صالح 
محمد، تتخذ لذاتها 

وظائف بنائية ـ ملفوظية، 
متباينة من حيث مسار 

احلكي و عالقاته املوصولة 
في جملة حتصيالت 

مواقع خاصة مستقلة 
من حدود املسرود املتعدد 

في الرواية.فالروائي ومن 
خلفه املؤلف الضمني، 

يشكالن مرحلتان خاصتان 
من (التضمني ـ االستطراد 

التداخلي) وصوال منهما 
إلى موقعية وحدات 

االسترجاع الداخلي ـ 
اخلارجي، من خطاب السارد 

املركزي نفسه، و الذي 
بدوره راح يؤسس لذاته 
وقفة تناوبية متحولة 

ومستقلة في متفصالت 
أحاديث ومرويات مواقع 

تعدد األصوات الساردة في 
شعاب منحى الرواية.

الناقد / حيدر عبد الرضا

6ثقافية

نصر الغزي

همسة في أذني عاشقة

كانت امرأة جامدةٌ 

باردة 

كالقهوة في قعرِ الفنجان 

حولها احلبّ إلى

دمية 

ترقص ساعة 

تبكي ساعة 

تضحك 

تغلي في رأس 

البركان 

كانت ال تسمع أغنية تخشى

أوالد 

اجليران

كانت امرأة عادية

التعرف معنى احلرية

عارية حد الهذيان 

كانت أحجية

و مسلة

منسية من زمن آخر 

فوق اجلدران

أنثى قد خلقت 
من ورقٌ

من طني 

من ضلع اإلنسان

Ú‘ëb«@ÊbÌàÁ

@ó„@ø@Öâbé€a@Êdi@b‰‡ô@b‰◊âÖc

@Ló‰€a@ø@�b◊âbífl@èÓ€@Îaä€a

@Öäç@ø@’œaÏnΩa@Îaä€a@È„c@›i

@�bjÓ‘»m@paâaÏßa@Î@ÜÁbíΩa

lb�®a@÷bÓç@ø@�aäÁb√
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عبد الرضا صالح



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
حمافظ بغداد : نسعى اىل استقطاب الطاقات اهلندسية وارشاكها يف مشاريع املحافظة

بغداد/ البينة اجلديدة 
ــداد املهندس  اعلن محافظ بغ
ــعي  ــا  س ــر العط ــد جاب محم
ــتقطاب الطاقات  احملافظة الس
الهندسية من خالل اشراكهم 
ــب  ــة وبحس ــاريع احملافظ مبش
ــيد  االطر القانونية «.وقال الس
احملافظ خالل زيارته ملقر النقابة 
ــني  املهندس ــب  نقي ــه  ولقائ
العراقيني الدكتورة ازهار حسني 
صالح « ان زيارتنا جاءت لبحث 
املتطلبات الالزم توفرها لتمكني 
املهندس العراقي من اداء عمله 
ــي االطر القانونية  الصحيح وف

ــة  احملافظ ــعي  س ــدا  مؤك  ،
ــات  الطاق ــتقطاب  اس ــى  ال
ــية عبر اشراكهم في  الهندس
التابعة  ــية  الهندس ــاريع  املش
ــن خالل الية  حملافظة بغداد وم
ــم االتفاق عليها من  قانونية يت
ــدد  قبل احملافظة والنقابة «.وش
ــم  دع ــرورة  ــى ض « عل ــا  العط
ــتفادة  واالس العراقي  املهندس 
ــية احمللية  من اخلبرات الهندس
وايجاد الفرص احلقيقية لدعم 
ــي  العراق ــدس  املهن ــني  ومتك
ــيرا  ــة اختصاصاته ، مش بكاف
ــن  م ــد  العدي ــة  مناقش ــى  ال

بالتجاوزات  ــة  املتعلق القضايا 
ــث  ــك بح ــوائيات وكذل والعش
ــاء «.من  ــد البن ــوع توحي موض
جهتها اعربت نقيب املهندسني 
العراقيني الدكتورة ازهار حسني 
ــكرها وامتنانها  صالح « عن ش
ــيد احملافظ  لزيارة الس ــر  الكبي
الى مقر النقابة وبحث امللفات 
ــم  ــهم بدع ــي تس ــة الت املهم
ــي ، فضال عن  ــدس العراق املهن
ــتعداده لدعم  ابداء احملافظ اس
هذه الشريحة املهمة من خالل 
ــتركة  ــور التعاون املش مد جس

بني احملافظة والنقابة «.

بغداد / البينة الجديدة
ــاالر  ــاءً على توجيهات ومتابعة معالي وزير العدل القاضي س بن
عبد الستار محمد وبأشراف من قبل مدير عام دائرة التخطيط 
ــيدة منى متي بيثون وبالتنسيق مع البنك املركزي  العدلي الس
ــط العدلي  ــت دائرة التخطي ــرة املدفوعات، نظم ــي / دائ العراق
ــة تفعيل  ــل توعوية أللي ــة عم ــدل ورش ــى وزارة الع ــة ال التابع
ــة التدريبية، بحضور  ــام اجلباية االلكترونية وذلك في القاع نظ
ــام احلسابات في الدوائر العدلية. وقالت مدير عام  موظفي اقس
ــيدة منى متي بيثون انه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء  الدائرة الس
ــام اجلهات احلكومية  ــنة ٢٠١٨ والذي يتضمن قي رقم (٣٧٨) لس
ــة االلكترونية وفقا  ــة اجلباي ــاد الي ــرادات بأعتم ــة لالي املتحقق
ــر العام أن  ــزي. واضافت املدي ــات البنك املرك ــط وتعليم لضواب
ــة العمل نظمت ملوظفي اقسام احلسابات في الدوائر التي  ورش
ــة الية تفعيل اجلباية االلكترونية في الدوائر  ــتوفي ملناقش تس

العدلية وما هي املتطلبات الواجب توفرها لتنفيذ النظام.

دائرة التخطيط العديل تنظم
 ورشة عمل توعوية

اخلطايب  يرشف عىل مرشوعي اكساء حي الغدير واألمن الداخيل

استمرار أعامل الصيانة يف قبة السهروردي ودار الوايل

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
ــة املهندس  ــظ كربالء املقدس ــع محاف اطل
ــكل مباشر  ــم اخلطابي» بش نصيف جاس
ــوارع  ــروعي تبليط ش ــى مش ــي عل وميدان
ــرعة االجناز  ــي الغدير واألمن الداخلي وس ح
ــؤون االعمار  فيهما. وقال معاون احملافظ لش

ــبة االجناز في مشروع  محمد عريان» ان نس
اكساء شوارع حي الغدير وصلت الى ١٠٠٪ 
ــتفيد من  ــاء ليس بعد اكمال عملية االكس
ــن عانوا كثيرا  ــه اهالي املنطقة الذي خدمات
ــدة. واضاف ان  ــرق الغير معب ــراء هذه الط ج
ــارع  ــروع تكملة ش ــاز في مش ــبة االجن نس

ــاهرون  االمن الداخلي الرابط في منطقة س
ــم التنفيذ املباشر  والذي يقوم بتنفيذه قس
ــى ٩٨ ٪ حيث جتري  ــت ال ــي احملافظة وصل ف
ــوارع بعد اكمال  ــاء الش االن عمليات اكس
ــبيس واحلدل والعمليات  عمليات فرش الس

الفنية االخرى.

البينة الجديدة / حاكم الشمري
ــراث د. ليث  ــأة اآلثار والت ــه رئيس هي وج
ــراث بضرورة  ــرة الت ــني دائ ــد حس مجي
ــة  قب ــي  ف ــة  الصيان ــال  أعم ــة  متابع
ــال مدير عام  ــهروردي ودار الوالي.وق الس
ــم أن أعمال  ــاد كاظ ــرا ث د. اي ــرة الت دائ
ــي موقع  ــتمرة ف ــة جارية ومس الصيان
ــع الوقف  ــهروري بالتعاون م ــة الس قب

السني بعد غلق اجلزء العلوي من القبة 
ــة  ــح حيث مت مناقش ــة للضري اخملروطي
ــام الدائرة  ــة مع مدير ع ــال الصيان أعم
ــني  ــي ديوان الوقف الس ــية ف الهندس
ــتكمال  ــرى التأكيد على ضرورة اس وج
تلك األعمال وبأسرع وقت حفاظاً على 
ــة .وأكد  ــذه القبة اآلثاري ــة ه خصوصي
ــوف  ــى أن أعمال الصيانة س كاظم عل

ــتكمل حال املصادقة على املوازنة  تس
االحتادية.كما اطلع مدير عام دائرة التراث 
على مبنى دار الوالي للوقوف على وضع 
ــة األمطار األخيرة ووجه  الدار بعد موج
كادر املراقبية بضرورة إدامة بناية املوقع 
ــة واخلارجية  ــة الداخلي وتأهيل احلديق
ــد رفد الدار بعدد من موظفي اخلدمة  بع
للقيام بحملة إدامة وتنظيف للموقع .

الدليمي يناقش 
ابرز املشاريع اخلدمية 

يف االنبار
االنبار / البينة الجديدة 

ــان الدليمي،  ــي فرح ــور عل ــار الدكت ــظ االنب زار محاف
مديرية بلدية الرمادي وناقش مع مديرها املهندس عمر 
ــة في املرحلة  ــاريع اخلدمي ــوس ابرز اخلطط واملش الدب
ــهدته  ــجم والتطور العمراني الذي ش املقبلة مبا ينس
ــيد احملافظ، بجهود كوادر البلدية  احملافظة.واشاد الس
ودورها املهم في خدمة أهالي املدينة، وأكد على أهمية 
ــؤولية لالرتقاء  ــة العمل مبس ــود ومواصل تضافر اجله

بواقع مدينة الرمادي اخلدمي.

بغداد / البينة الجديدة
ــة القرارات  ــات الدول انتقد موظفون في مؤسس
ــة بخصوص  ــا وزارة املالي ــي تضعه ــة الت اجملحف
ــم بحجة عدم  ــكني عن وظائفه ــدم رفع التس ع
ــدوا ان العديد  ــا للوصف الوظيفي واك مطابقته
ــتحقاق ترفيعهم  ــى على اس ــن املوظفني مض م
ــة بترفيعهم وذلك  ــم تقوم املالي ــنوات ول عدة س
ــف الوظيفي بحقهم  ــبب عدم تنفيذ الوص بس
ــت به وزارة املالية بتطبيقه  وهو االجراء الذي قام
ــون اعضاء  ــا املوظف ــرة االخيرة . ودع ــالل الفت خ
ــة للتدخل ومخاطبة  ــان والقانونية النيابي البرمل
املالية ووضع حد لهذا الظلم واحليف الذي ميارس 

ــتخدمها املالية في  ــم والعراقيل التي تس عليه
ــة . ودعوا وزير  ــم الوظيفي ــكني درجاته رفض تس
ــام البعض  ــخصيا ملعرفة قي ــة للتدخل ش املالي
ــتخدام احملسوبية واملنسوبية في  في الوزارة باس
الترفيع بعيدا عن االستحقاقات املنصوص عليه 
ــي الدولة . وطالبت جلنة النزاهة  في قانون موظف
ــى واالدعاء العام  ــس القضاء األعل النيابية مجل
بكتاب رسمي لفتح حتقيق بشأن احتساب وزارة 
ــة ترفيع املوظف من تاريخ صدور األمر وليس  املالي
من تاريخ االستحقاق . وذكرت اللجنة ان القانون 
ــات تعتبر ترفيع املوظف نافذا من تاريخ  والتعليم
ــتحقاق اال ان اغلب الوزارات والدوائر ما زالت  االس

ــف من تاريخ  ــاب ترفيع املوظ ــل على احتس تعم
ــتحقاق خالفا  ــس من تاريخ االس صدور األمر ولي
ــوزراء مبوجب  ــس ال ــة العامة جملل ــم األمان لتعلي
الكتاب املرقم ٤٥٨٤ في ٢٠ / ٣ / ٢٠١٧ والذي اكدت 
وزارة املالية التزامها به مبوجب كتاب الوزارة املرقم 
ــل الوزارة  ــت ان عم ــي ٦/ ٣ / ٢٠١٧ . واضاف ٤٨٢٠ ف
ــون وعقوبة  ــة مخالفة صريحة للقان بتلك اآللي
ــب  ــع مبوج ــتحقني للترفي ــني املس ــكل املوظف ل
القانون ويعني ضياعا لسنوات اخلدمة من دون اي 
مبرر وبدون اي تقصير من املوظف . لذا نرجو فتح 
حتقيق باملوضوع يشمل جميع اجلهات املمتنعة 

عن تنفيذ القانون واعادة احلقوق للموظفني.

موظفون ينتقدون املالية برفض تسكني وظائفهم بحجة الوصف الوظيفي

البصرة / البينة الجديدة
قال محافظ البصرة اسعد العيدانيّ : البصرة قدمت دعم كبير 
ــاج والنقل والتوزيع. و  ــاء في مختلف دوائر اإلنت لقطاع الكهرب
ــنوات طويلة بطاقة  ــبكة الوطنيّة واحمللية لس ــا زودت الش انه
ــاريع  كهربائيّة جتاوزت (٣٥٠) ميكاواط. و قامت بالعديد من املش
ــى جتهيز احملطات املتنقلة ومحطات  في خطوط نقل الطاقة إل
ــع واخلطوط الهوائيّة وجتهيز احملوالت. واضاف كما البصرة  التوزي
ــغ جتاوزت (١,٥) ترليون دينار. وبني ان   دعمت قطاع الكهرباء مببال
ــزود احملافظة  ــط العرب ت ــات الرميلة الغازية ومحطة ش محط
ــرة الكلي. وان   ــاج البص ــارب (٦٠٪) من احتي ــا يق ــاء مب بالكهرب
البصرة على استعداد لشراء هذه احملطات وتشغيلها وصيانتها 
ــع الطاقة الكهربائيّة  ــن مبالغ ايرادات البترودوالر، ومن ثم تبي م
ــع احملطات إلى  ــكل قاطع بي ــددا  نرفض بش ــى وزارتكم. مش إل

الشركات األهلية لتصبح هي املتحكمة بكهرباء البصرة.

ميسان / البينة الجديدة
خالل جوالته امليدانية التفقدية محافظ ميسان األستاذ «علي 
ــراف واملتابعة  ــة تفقدية لإلش ــة ميداني ــوم بجول دواي الزم» يق
ــيد احملافظ  ــز احملافظة  ووجه الس ــاريع في مرك ــدد من املش لع
بضرورة اإلهتمام باإلعمال وتنفيذها حسب املواصفات املطلوبة 
ــن أجل إجناز  ــة العمل م ــود ومضاعف ــف اجله ــدداً بتكثي .  مش
ــا تصب خلدمة املواطن  ــاريع بالوقت احملدد ألهميتها كونه املش
ــي للمحافظ واملعاون  ــي اجلولة املعاون الفن ــاني .رافقه ف امليس

الفني ملدير بلدية العمارة.

العيداين  يسجل اعرتاضه الشديد 
عىل بيع حمطات اإلنتاج (حمطة 

الرميلة الغازية وحمطة شط العرب)

جوالت ميدانية تفقدية ملحافظ ميسان 
لالرشاف واملتابعة لعدد من املشاريع

بغداد / البينة الجديدة 
ــبوع املقبل  ــلف للموظفني بدءا من االس ــر باطالق الس اعلن مصرف الرافدين انه سيباش
ــر باطالق  بالية وصيغة جديدة . وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان ان االخير سيباش
ــدة تضمن للموظفني  ــبوع القادم ووفق الية وصيغة جدي ــلف للموظفني بدأ من االس الس

احلصول على السلف وبانسيابية جيدة وعالية.

الرافدين يعلن املبارشة باطالق السلف
 بدأ من االسبوع املقبل
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

لجنة البيع وااليجار
العدد : ٤٤٧
العدد :٢٨ /٢٠٢١/١

م/ إعــــــــالن
تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واسط وللمرة الثانية عن تأجري االمالك 
ــعد وفق قانون بيع  ــيخ س ــا َّـ ادناه والعائدة اُّـ مديرية بلدية ش ــة اوصافه اِّـدرج
ــرتاك َّـ اِّـزايدة  ــنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني باالش وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لس
ــون يوما تبدا من  ــالل فرتة (٣٠) ثالث ــعد خ ــيخ س العلنية مراجعة مديرية بلدية ش
ــات القانونية  ــتصحبني معهم التأمين ــرها َّـ الصحف اليومية مس ــوم التالي لنش الي
ــتجري اِّـزايدة َّـ  ــك مصدق او نقدا وس ــن قيمة الضم االخري بص ــة (٣٠٪) م البالغ
اليوم االخري من مدة االعالن َّـ مقر البلدية  َّـ تمام الساعة (العاشرة صباحا) ااذا 
ــوم العمل الذي يليه ويتحمل  ــمية تكون اِّـزايدة َّـ ي صادف يوم اِّـزايدة عطلة رس
من ترسو علية اِّـزايدة اجور النشر واالعالن وكافة اِّـصاريف االخرى وعلى اِّـستأجر 
جلب هوية االحوال اِّـدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
اِّـهندس 
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط 
رئيس لجنة البيع وااليجار 

أعالن
ــي عمران  ــل اِّـدعي (عل ــة من قب ــوى اِّـقام ــى الدع ــاء عل بن
ــن (اليتيم) اُّـ (الدريعي)  ــى) الذي يطلب تبديل لقبه م موس
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها 
ــة َّـ الدعوى  ــوف تنظر هذه اِّـديري ــه س (١٥) يوم وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣)  وفق احكام اِّـ

لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــي (عبد اهللا عمران  ــى الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدع بناء عل
ــن (اليتيم) اُّـ (الدريعي)  ــى) الذي يطلب تبديل لقبه م موس
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها 
ــة َّـ الدعوى  ــوف تنظر هذه اِّـديري ــه س (١٥) يوم وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣)  وفق احكام اِّـ

لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــني عمران  ــن قبل اِّـدعي (حس ــى الدعوى اِّـقامة م ــاء عل بن
ــن (اليتيم) اُّـ (الدريعي)  ــى) الذي يطلب تبديل لقبه م موس
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها 
ــة َّـ الدعوى  ــوف تنظر هذه اِّـديري ــه س (١٥) يوم وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣)  وفق احكام اِّـ

لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــراء عمران  ــل اِّـدعي (اس ــوى اِّـقامة من قب ــى الدع بناء عل
ــن (اليتيم) اُّـ (الدريعي)  ــى) الذي يطلب تبديل لقبه م موس
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها 
ــة َّـ الدعوى  ــوف تنظر هذه اِّـديري ــه س (١٥) يوم وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣)  وفق احكام اِّـ

لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــالح مجيد  ــل اِّـدعي (ص ــة من قب ــوى اِّـقام ــاء على الدع بن
ــي) اُّـ (الفتالوي)  ــذي يطلب تبديل لقبه من(الربيع فالح) ال
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها 
ــة َّـ الدعوى  ــوف تنظر هذه اِّـديري ــه س (١٥) يوم وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣)  وفق احكام اِّـ

لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــني غياض  ــن قبل اِّـدعي (حس ــى الدعوى اِّـقامة م ــاء عل بن
ــه من(الجابري) اُّـ (الفتالوي)  صالح) الذي يطلب تبديل لقب
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها 
ــة َّـ الدعوى  ــوف تنظر هذه اِّـديري ــه س (١٥) يوم وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣)  وفق احكام اِّـ

لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــي غىالي  ــل اِّـدعي (ناه ــة من قب ــى الدعوى اِّـقام ــاء عل بن
ــلمان) الذي يطلب تبديل لقبه من(الديري) اُّـ (البديري)  س
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها 
ــة َّـ الدعوى  ــوف تنظر هذه اِّـديري ــه س (١٥) يوم وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣)  وفق احكام اِّـ

لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة



9طب و علوم إعداد : منة اهللا حسين

ـالن بــاريـــه .. شــلل االعـصــــاب الـطـرفـيـــــة مــتـالزمــة غـيـَّ

االمربيولوجي
رائد عبداالله عباس

 
ان تكاليف الفحص والتشخيص 
والعالج، وااللم  النفسي واجلسدي 
ــعة من  ــه طبقة واس ــذي تعاني ال
اجملتمع  يجب ان يأخذ بعني اجلدية 
ــرض  االنقطاع  ، ولرمبا يتضمن امل
عن العمل لفترة معينة أو العجز 
ــة  الدائم، وهنا يكون دور املؤسس
ــآ وحيويا من اجل  اجملتمعية مهم
استحداث وسائل  إليصال الرعاية 

الصحية إلى األفراد املصابني . 

ــان  االدي ــع  جمي ــت  حث ــا  وكم
والرحمة فقد علمنا  ــك  بالتماس
معلمنا االول صلى اهللا عليه واله 
ــن مؤمن كربة  ــلم , من فرج ع وس
ــرج اهللا عنه  ــا ف ــرب الدني ــن ك م
ــرة , فعندما  ــرب االخ ــة من ك كرب
ــؤولية صحية يجب  نتحمل مس
ــي كل ذي حق حقه , وانه  ان نعط
ليس فضال منا بل هو ماتقتضيه 
ــرعية  ــانية والش ــة االنس الناحي
على الوسيط بني الدولة والشعب 
سيما وأن عراقنا كنز للذهب وكنز 
ــل الظالم  ــرة وأن ح ــول الني للعق

عليه وهلة فان الشعاع ينير
ال افتخار لنحلة احلقل 

ان عادت من زهرة باجملاني
انا من روضكم قطعت ازاهيري

و في بحركم غرقت جماني
ــي تصيب  ــالن بير الت ــة غي متالزم
ــم  ــميت بهذا االس ــاب س االعص
نسبة الطباء االعصاب الفرنسيني 

ــه اللذان  ــالن وجان باري ــورج غي ج
ــذه احلالة  ــا ه ــتطاعا ان يصف اس
املرضية سنة    ١٩١٦ هي اضطراب 
ــه مهاجمة األعصاب  نادر تتم في
ــطة اجلهاز املناعي  الطرفية بواس
مما يؤدي إلى تلفها، وتصيب جميع 

ا  األعمار لكنها تكون أكثر شيوعً
ــمل درجات  ــني، وتش ــد  البالغ عن
متفاوتة من الضعف، وعلى الرغم 
ــا، إال أنها قد تؤدي  من قلة وجوده
ــكل  ــم بش ــلل في اجلس ــى ش إل
ــبب ملتالزمة غيالن  ــل.ان الس كام

ــن غالبًا  ــروف، ولك ــه غير مع باري
ــي  ــبقه مرض معدٍ (فيروس ما يس
ــاز  ــدوى اجله ــل ع ــري) مث أو بكتي
ــي أو الهضمي حيث يبدأ  التنفس
اجلهاز املناعي مبهاجمة األعصاب 
ا والتهابًا في الطبقة  ــببًا تلفً مس

ــة   العصبي ــاف  لأللي ــة  املغلف
ــاب من  ــع األعص ــا مين ــني مم املايل
ــى  إل ــة  العصبي ــارات  اإلش ــل  نق
ــى الضعف أو  ــة إل ــاغ، مؤدي الدم
ــلل كذلك هناك  ــل أو الش التنمي
ــدوى اجلهاز  ــباب اخرى  مثل ع اس

ــي  الهضم ــاز  اجله أو  ــي  التنفس
ــراض هذا  ــكا. من اع ــروس زي أو في
ــرض صعوبة في حركة العينني  امل
, عدم التوازن أثناء املشي , تسارع 
ــاع ضغط الدم  دقات القلب, ارتف
ــف  بالتنميل.تختل ــاس  االحس و 

ــا للعديد من العوامل،  الفترة وفقً
ــرض  امل ــة  مهاجم ــدة  ش ــا  منه
للجسم، سرعة تشخيص املرض 
ــبة  ــدء باخلطة العالجية، نس والب
ــات،  للعالج ــم  اجلس ــتجابة  اس
ــت  ــي أصاب ــراض الت ــة األع وماهي

ا واجلسم  اجلهاز العصبي خصوصً
ــكل عام.تعد  متالزمة غيَّالن  بش
ــة نادرة قد  ــه  ايضا حالة طبي باري
ــراض األولى على هيئة  تظهر األع
ــراف وضعف ينتابها  نخز في األط
ــر هذه األعراض  وسرعان ما تنتش

حتى يُصاب كامل اجلسم بالشلل 
ــوارئ طبية  ــا حالة ط ــد ايض وتُع
ــد عالج  ــديدة.ال يوج ــت ش إذا كان
ــافٍ ملتالزمة غيَّالن باريه، ولكن  ش
ــأنها  ــدة عالجات من ش ــاك ع هن
ــراض وتقليص فترة  ــف األع تخفي

املرض ورغم أن معظم األشخاص 
ــة غيَّان باريه،  يتعافون من متالزم
إال أن معدل الوفيات يتراوح بني ٤٪ 
إلى ٧٪. وتتراوح نسبة األشخاص 
ــير خالل  ــتطيعون الس الذين يس
ــهر ما بني ٦٠٪ إلى ٨٠٪.  ستة أش
ــى بتأثيرات  ــعر املرض كما قد يش
طويلة املدى، مثل الضعف أو اخلدر 
يطي  أو التعب.اجلهاز العصبي احملُ
ــببه من األعراض األوليةُ لهذا  يُس
ــاس  ــي اإلحس ــراتٍ ف ــرض  تغي امل
ــي العضالت،  ــفٍ ف ــم مع ضع األل
ــن،  واليدي ــني  القدم ــن  م ــدءًا  ب
ــني  ــو الذراع ــدُ نح ــا متت ــا م وغالبً
ــم.يعتمدُ  ــوي للجس ــزء العل واجل
باريه  ــالن  ــخيص متالزمة غي تش
ــراض والعالمات،  ــى األع ــادةً عل ع
ــات  عبر تلقيح طبي معني ودراس
خاصة للسائل الدماغي الشوكي 
ــن  ــث ع ــب والبح ــص العص وفح

وجود اعتلالت عصبية واضحة.

السبب ملتالزمة غيالن باريه غري معروف ولكن غالبًا ما يسبقه مرض 
معد(فريويس أو بكتريي) مثل عدوى اجلهاز التنفيس أو اهلضمي

متابعة / البينة الجديدة 
ــا األميركية  ــة كاليفورني ــاب في جامع ــتخدم علماء األعص اس
أشعة الليزر لتعديل وزرع الذكريات املكانية في اخلاليا العصبية 
ن  ــدة لطريقة تكوّ ــة ثاقبة جدي ــا قد يوفر رؤي ــة الفئران، م ألدمغ
الذكريات داخل أدمغة الثدييات ويوضح كيفية دعمها.واستخدم 
ــعاعاً مزدوجاً من الليزر للقراءة والكتابة على اخلاليا  الباحثون ش
ــبه  ــكل يش ــؤولة عن حتديد األماكن في أدمغة الفئران، بش املس
ــطوانات املدمجة  إلى حد بعيد كتابة البيانات وقراءتها من األس
ــورة في دورية «سيل CELL» إن احلُصني  CDS.وتقول الدراسة املنش

أو «HIPPOCAMPUS»، أحد البنى التشريحية في الدماغ، هو املسؤول 
الرئيسي عن التنقل املكاني وتشكيل الذاكرة العرضية، إذ تُظهر 
ن اخلرائط  خالياه نشاطاً انتقائياً يشكل األساس العصبي لتكوّ

ر األماكن. التي تدعم وظائف الدماغ في تذكّ

استخدام الضوء لزرع ذكريات 
مكانية يف الدماغ

دانية الحسن 
ــة  الطبي ــافات  االكتش ــتطاعت  اس
ــي على  ــيطر وتقض ــابقة أن تس الس
ــراض، وجنح الباحثون  العديد من األم
في التوصل إلى عالجات كانت تسبب 
ــرّح  ــرض ، مات، ش ــر. م ــاة للبش الوف
ــن الضحايا، لكن  ــدد كبير م ودرس ع
ــرد فئران!  ــم : كانوا مج ــم يؤبه له ل
فرحت النساء خاصة اللواتي يتقززن 
منها ، كانت تثير رعبهم خاصة عند 
ــتغلها الباحثون  دخولها املطبخ. اس
ــات أليفة،  ــا حيوان ــط النه ليس فق
ــي قريب جدا  ــا اجلين ــل الن تكوينه ب
ــبه إلى  لها هذا الش ــر، حوّ ــن البش م
م نفسها من أجل سالمة  ضحية تقدّ

ــوم أصبحت هذه  ــر!، والي ــي البش بن
احليوانات مدللة. منهم من يربيها في 
ــا ويقدمونها  ــه واخرون يأكلونه منزل
ــاللة الفئران  ــم. إلنقاذ س في والئمه
ــاء حاليا جتاربهم على  ، يجرى العلم
الناس، علما أن تطبيق هذه التجارب 
على البشر سيقضي على حياة عدد 
ــبب  كبير منهم. لكن جناحها سيس
وللفئران!لم يجرؤ  ــرية  سعادة للبش
ــتخدام  ــابقني على اس الس ــراء  اخلب
ــاس حقيقيني، واالن  ــم على أن جتاربه
ــر، وأصبحوا  ــر أعداد البش بعدما كث
ــل، وكثرة حروبهم،  عاطلني عن العم
ــاذ احليوانات  ــى انق ــراء عل اتفق اخلب
ــر. طبقوها على  ــتعانة بالبش واالس

ــنني، املرضى ، الفقراء أوال النهم  املس
ــب إلجراء هذه التجارب حسب  األنس
ــت  فكان ــي،  الصح ــني  التأم ــراء  خب
ــرية أكثر  ــأران البش ــة الف ــذه الفئ ه
ــوا  ــذه املهمة.جرب ــبني له ــن مناس م
ــن الناس ،  ــاح وهمي على عينة م لق
ــدت التجربة  ــم أربعة! أكّ توفي منه
ــد ضحايا  ــن املوت يحص ــوف م أن اخل
ــت واعترضت  ــن الوباء. انزعج أكثر م
ــراء  ــوا باج ــة. طالب ــران احليواني الفئ
ــخصيات مناسبة.  التجارب على ش
ــاء على التفكير جدياً في  حثوا األطب
اختبارات نفسية مشددة للتأكد من 
ثبات املتطوّع االنفعالي في مواجهة 

وحتمل التجربة.

يـــومــيــات فــأر تــجـــــــارب 
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عىل اثر التداعيات االقتصادية األخرية التي شهدهتا البالد .. «القضاء» يتخذ  إجراءات رادعة بحق املحتكرين ويراقب مزاد بيع العملة  

التحقيق وصل مراحل متقدمة من الكشف عن عمليات غري قانونية  وحتايل وتزوير لالشرتاك يف مزاد بيع العملة األجنبية
البينة الجديدة / 

علي البدراوي

ــات االقتصادية  ــر التداعي ــى اث عل
األخيرة التي شهدتها البالد، وبعد 
ــاء  ــس القض ــه مجل ــام وجه إعم
 األعلى باشرت محكمة التحقيق 
األموال  ــل  اخملتصة مبكافحة غس
ــوص  بخص ــق  التحقي ــراء  بإج
ــى  ــرة عل ــز املؤث ــم الركائ ــد أه  اح
ــي الكامن بـ(مزاد  االقتصاد الوطن
ــة) ومتابعة  ــة األجنبي ــع العمل بي
ــض املصارف اخلاصة   مخالفات بع
ــي مزاد بيع  ــتراك ف للقانون باالش
ــرح  ــث  ص ــة، حي ــة األجنبي العمل
القاضي اخملتص ان التحقيق وصل 
ــف  ــن الكش ــة م ــل متقدم مراح
ــر  قانونية وحتايل  ــن عمليات غي ع
ــزاد بيع  ــي م ــتراك ف ــر لالش وتزوي
ــة وتهريب العملة االجنبية  العمل
ــبب ضرراً كبيراً  خارج البلد ما  يس
ــراً على  ــي وتأثي ــاد العراق باالقتص
ــعب. بدورها اتخذت محكمة  الش
ــة بالنظر  ــق الرصافة اخملتص حتقي
في قضايا النزاهة وغسل األموال 
ــع  ــي الراب ــة ف ــة االقتصادي  واجلرمي
والعشرين من كانون األول املاضي 
ــة  ــق  ثالث بح ــة  قانوني ــراءات  إج
ــن دخول  ــاً ع ــا أهلي ــر مصرف عش
ــالل زبائنها  ــن خ ــة م ــزاد العمل م
ــح كمركية  تؤيد  دون تقدمي تصاري
ــبتهم  دخول البضائع ودون محاس
ــة  احملكم ــدرت  أص ــث  ضريبياً. حي
ــتقدام املدراء  املذكورة قرارات باس
اخملالفة  جراء  املفوضني للمصارف 
إخاللهم بإجراءات العناية الواجبة 
ــة  ــون مكافح ــا قان ــي فرضه الت
ــل االموال ومتويل  االرهاب رقم  غس
ــا  أنه ــة  معلن  ٢٠١٥ ــنة  لس  (٣٩)
ــراءات القانونية  بصدد اتخاذ اإلج
ــني اخملالفني  ــة  املتعامل ــق كاف بح
ــل االموال  مع املصارف. جرائم غس
ــاد الوطني  ــا على االقتص وتأثيره

ــات االقتصادية  على ضوء التداعي
ــة  القضائي ــراءات  واإلج ــرة  األخي
ــد  معه ــم  نظ ــا  معه ــة  املتزامن
ــي في يوم االثنني   التطوير القضائ
املوافق ١٨ ١ ٢٠٢١ حلقة نقاشية 
حملت عنوان (جرائم  غسل االموال 
ــاد الوطني)  ــا على االقتص وتأثيره
ــي اول محكمة  ــر فيها قاض حاض
ــة اخملتصة بقضايا  حتقيق  الرصاف
واجلرمية  ــوال  االم ــل  النزاهة وغس

ــن  ــيد اياد محس االقتصادية الس
ــهدت حضور نخبة من   ضمد، وش
ــني والقانونيني  ــراء االقتصادي اخلب
ــاتذة جامعيني  وإعالميني. وقد  واس
ــة اربعة محاور  استعرضت الورش
ــذ  ــي تنفي ــاء ف ــدور القض ــدأت ب ب
ــراق الدولية،  أعقبها  التزامات الع
ــكيل محكمة  ــى تش ــرق ال التط
ــوال واجراءاتها  ــل االم حتقيق غس
ــة  ــا املتعلق ــي القضاي ــر ف بالنظ
ــتعراض  ــب، كما مت اس  بذات اجلان
مناذج من االحكام الصادرة وكذلك 
ــا  ــع  قضاي ــي م ــي االعالم التعاط
ــل األموال واثره على اجراءات  غس

ــت  ــة. واختتم ــق واحملاكم التحقي
ــارة الى  دور القضاء  الورشة باالش
في مكافحة جرمية غسل األموال 
ــر في اخراج العراق من  ودوره الكبي
ــة اخملاطر.  وكان  ــة الدول  عالي الئح
قاضي محكمة حتقيق الرصافة قد 
قدم خالل الورشة احصائية لعمل 
احملكمة من عام   ٢٠١٧ لغاية ٢٠٢٠ 
ــت (٦٠٤) قضايا محالة  والتي بلغ
ــأن  حملكمتي اجلنح واجلنايات بالش

ــوع  ــتعرض مجم ــا اس ــه.  كم ذات
املفروضة  املالية  ــات  الغرام مبالغ 
ــات املالية  على املصارف واملؤسس
ــام ٢٠١٥ لغاية ٢٠٢٠   االخرى من ع
ــا (٥٣٥) مليار  ــغ مقداره ــذي بل وال
ــة  مبخالفات  ــي متعلق دينار عراق
املصارف، اضافة الى عرضه قيمة 
ــادرة واحملتجزة نتيجة  االموال املص
ــي قضايا  ــة ف ــراءات  القانوني االج
ــل احملاكم  ــن قب ــل االموال م غس
والتي بلغت أكثر من أربعة مليارات 
 وتسعمئة وسبعة وثمانني مليون 
دينار.  على اثر ذلك كانت لـ(القضاء) 
ــة  ــي اول محكم ــع قاض ــة م وقف

ــة اخملتصة بقضايا  حتقيق الرصاف
واجلرمية  ــوال  االم ــل   النزاهة وغس
ــن  ــيد اياد محس االقتصادية الس
ــة  ضمد، بدأت بالتطرق الى  الورش
ــن اقامتها في  ــرة والهدف م االخي
ــداً، حيث حتدث  هذه الظروف حتدي
ــية من  ــة االساس ــال  : ان الغاي قائ
هذه الورشة التي انطلقت بتوجيه 
ــاء االعلى هو  ــس القض ــن مجل م
ــاء العراقي في  ــح  دور القض توضي
ــل  ــة غس ــة جرمي ــال مكافح مج
ــن  الدولي،  ــوال على الصعيدي األم
ــاء األعلى  ــث كان جمللس القض حي
بتقدمي ملف  ــية  مساهمة أساس
مكافحة غسل األموال  في العراق 
ــل املالي (فاتف)  الى منظمة العم
ــة بإخراج  ــورة فاعل ــهم بص ليس
ــدول عالية  ــة  ال ــن الئح ــراق م الع
ــوداء) ونقله  ــر (الالئحة الس اخملاط
ــاء ذلك  ــة البيضاء.  ج ــى القائم إل
بعد أن نفذ العراق (٤٩) توصية من 
ــي تفرضها منظمة  التوصيات الت
(فاتف) الدولية  وأصبح مبوجب ذلك 
ــدول املتقدمة في  ضمن مصاف ال
مجال مكافحة غسل األموال. كما 

قدمت الورشة للحضور إحصائية 
بالقضايا التي حسمتها احملكمة 
ــتعراض  ــة وتصنيفها  واس اخملتص
ــي مت جتميدها واألموال  ــوال الت األم
ــوال  واألم ــا  ــت مصادرته ــي مت الت
ــتعراض  اس مت  ــك  ــزة  وكذل احملتج
املبالغ املالية التي فرضها القضاء 
والبنك املركزي على املصارف التي 
ــم تلتزم  ــة ول ــزاد العمل ــت م  دخل
بالضوابط.  وفي اجلانب ذاته وجهت 
ــن  ــاء) للقاضي إياد محس (الـقض
ــق  تتعل ــدة  عدي ــئلة  أس ــد  ضم
ــة  ــراءات القضائي ــون   (اإلج مبضم

ــببني بأضرار لالقتصاد  بحق املتس
ــت اليه  ــدأت مبا توصل ــي) ب الوطن
 احملكمة اخملتصة بالنظر في قضايا 
واجلرمية  ــوال  االم ــل  النزاهة وغس
ــج  اإلجراءات  ــة من نتائ االقتصادي
ــق املصارف األهلية  القضائية بح
التي أعلن مجلس القضاء األعلى 
ــن اتخاذ  ــام   ٢٠٢٠ ع ــر ع ــي أواخ ف
ــر  إجراءات قانونية بحق ثالثة عش
ــزاد بيع العملة  ــا عن دخول م منه

من خالل  زبائنها دون تقدمي تصاريح 
ــع  ــول البضائ ــد دخ ــة تؤي كمركي
ــبتهم ضريبياً؟.  أجاب  ودون محاس
ــال  :  - ان تلك  ــد قائ ــي ضم القاض
ــارف خالفت العناية الواجبة  املص
ــة  مكافح ــون  قان ــص  تخ ــي  الت
ــنة  ــل األموال املرقم   (٣٩) لس غس
٢٠١٥ كما خالفت أيضاً تعليمات 
ــق  ــا يتعل ــي م ــزي ف ــك املرك البن
ــارف  وزبائنها ملزاد بيع  بدخول املص
ــه  ــي التنوي ــا ال يفوتن العملة. كم
ــن املرة األولى التي  إلى أنها لم تك
تتخذ فيها احملكمة إجراءات بحق 
ــارف األهلية،  ــن املص  مجموعة م

فمنذ عام ٢٠٠٨ اتخذت اإلجراءات 
ــارف  األهلية  ــة بحق املص القانوني
التي سجلت عليها مخالفات في 
ــع العملة حيث متت إحالة  مزاد بي
عدد من املدراء  املفوضني واملوظفني 
ــة الرتكابهم  ــم اخملتص ــى احملاك ال
ــاء إزاء  ــة وأخط ــات قانوني مخالف
ــوا بها لم تكن   حتويالت مالية قام
لقاء أعمال جتارية حقيقية، حيث 
رصدت أن الغاية من تلك  التحويالت 

ــداد مبالغ االستيرادات  تكمن لس
ــرض أن تدخل البلد  ــي من املفت الت
بضائع لقاءها  لكنها حولت مبالغ 
ــة بضائع. ان  ــارج دون تلقي أي للخ
ــزم  ــزي تل ــك املرك البن ــات  تعليم
ــة زبائنها بجلب  ــارف مطالب املص
تصاريح كمركية وحتاسب  ضريبي 
ــك التعليمات  ــن خالف تل وكل م
ــارف اتخذ القضاء بحقه  من املص
اإلجراءات القانونية  على مستوى 
التحقيق ومت إحالتها إلى محاكم 
ــى  إل ــة  إضاف ــات.   واجلناي ــح  اجلن
ــي فرضها  ــرة الت ــات الكبي الغرام
ــزي العراقي بحق تلك  البنك املرك

ــتيفائه  واس ــة  ــارف  اخملالف املص
لفروقات أسعار الصرف منها. كما 
فرضت احملكمة أيضاً مجموعة من 
ــادرة والغرامات بحق  ــكام املص  أح
ــارف اخملالفة. أما حيثيات  تلك املص
ــة فتكمن بوصول بالغ من  القضي
ــس النواب يفيد  أحد أعضاء مجل
بتلكؤ بعض  املصارف التي دخلت 
ــام ٢٠١٧  ــع العملة منذ ع مزاد بي
بالتزاماتها حيث أفاد في بالغه بأن 
 بعض عمليات دخول املزاد هدفها 
ــراض جتارية  ــس ألغ ــب ولي التهري
ــك  وصل  ــوازاة ذل ــة. مب أو اقتصادي
ــك املركزي  ــالغ من البن احملكمة ب
يؤيد بالغ النائب املشار إليه، وعلى 
ــماء  ــت  احملكمة أس ــر ذلك طلب اث
ــارف اخملالفة، حيث مت تزويدها  املص
ــر مصرف  بقائمة تضم ثالثة عش
ــة  ــب احملكم ــا طل ــا،  أعقبه أهلي
ــركات والزبائن الذين  ــماء الش أس
ــع العملة من خالل  دخلوا مزاد بي
ــت عليها  ــارف وحصل ــك  املص تل
ــئلة  أيضاً، وقد وجهت احملكمة أس
ــني العامتني للضرائب  إلى الهيئت
ــماء  ــارك تتعلق بتلك األس  والكم
ــث أجابت  ــم.   حي ــا عنده ووجوده
ــب على  ــة للضرائ العام ــة  الهيئ
سؤال احملكمة املتعلق بتحاسبها 
ضريبياً معها  بالنفي ما يفيد عدم 
ــا حصلت  ــبها ضريبيا. كم حتاس
احملكمة على إجابة الهيئة العامة 
ــك  تل ــت  اذا كان ــا  ــارك  عم للكم
ــت بضائع لقاء  ــماء قد ادخل االس
ــارج من قبلها  االموال احملولة للخ
لتؤكد عدم  وجود مؤشر في قاعدة 
ــع  ــول بضائ ــد بدخ ــا يفي بياناته
ــك االدلة  ــك التحويالت. تل ــن تل ع
ــراءات  ــة التخاذ اإلج ــت كافي كان
ــارف، طلبنا  ــة بحق املص القانوني
على إثرها اسماء  املدراء املفوضني 
ــد ورودها  ــرف منها وبع ــكل مص ل
ــة أوامر قبض  إلينا اصدرت احملكم

 وقرارات استقدام بحقهم.   

جريمة غسل األموال من اشد اجلرائم تأثريا عىل االقتصاد العراقي



10مقاالت
تنظيم وتسجيل املركبات يف قانون املرور اضاءات قانونية

الحقوقي
ماجد الحسناوي

يهدف قانون املرور الى تنظيم تسجيل 
ــيابيه احلركه  ــر انس ــات لتوفي املركب
ــوادث املروريه  ــات واحلد من احل للمركب
ــي دائرة  ــع املركبات ف ــجل جمي وتس
التسجيل اخملتصه بأستثناء العربات 
ــد املعلومات  ــة وتع ــات الناري والدراج
املثبته في وسائل التسجيل اساسا 

ــة وحجة  ــة املركب ــات حق ملكي الثب
ــا بالتزوير وتكون نفاذ  مالم يطعن به
ــنوات  ــة س ــجيل خمس وثيقة التس
الول  ــة  املركب ــجيل  بتس ــترط  ويش
ــدار وثيقة  ــرور والص ــرة امل ــرة في دائ م

التسجيل كاالتي:ـ
ــات  للمواصف ــة  مطابق ــون  تك *-ان 
ــروط وتكون مرسمة  ومستوفية الش
ــق القانون ودفع  ــا او معفاة وف كمركي
ــك املركبة  ــوم املقرره وعلى مال الرس
ــرور خالل(٣٠) ــجيلها في دائرة امل تس

يوما من تاريخ صدور كتاب التسجيل 
ــط املرور  ــة ولضاب ــة اخملتص ــن اجله م
ــجلة ويتحمل  حجز املركبة غير املس
ــك املركبة نفقات احلجز واذا عجز  مال
ــروعية دخول  ــات مش ــن أثب املالك ع
ــتند تسجيل  املركبة الى العراق مبس
خالل (٣٠)يوم من تاربخ احلجز فتحال 
الى الهيئة العامة للكمارك للتصرف 
ــة لوحتني  ــا وتخصص لكل مركب به

ــا مديرية  ــا تصرفه ــا ورموزه بارقامه
ــراءات  ــام اج ــد امت ــة عن ــرور العام امل
ــت احدهما  ــرة نثب ــجيل الول م التس
باملقدمة واخرى في مؤخرتها وتصرف 
ــدة حتمل نفس  للمقطورة لوحة واح
ــك املركبة  ــى مال ــرة وعل ــم القاط رق
ــة خالل (١٠) ــرة املرور اخملتص ابالغ دائ

ــخ عنوانه او فقدان وتلف  ايام من تاري
ــازة  اج او  ــة  املركب ــجيل  ــة تس وثيق
ــف بعد  ــه بدل تال ــرف ل ــوق ويص الس
ــتوفى دائرة املرور اجرا  دفع االجر وتس
ــغ االجور  ــا يعادل مبل ــا تصاعدي مالي
املستوفاة عن منح االجازة وفي حالة 
ــرة املرور  ــك بابالغ دائ ــام املال عدم قي
ــدان  ــه او فق ــر عنوان ــة بتغيي اخملتص
ــة  ــجيل او لوح ــة التس ــف وثيق او تل
التسجيل او اجازة السوق وعند وفاة 
ــيارة وعلى ورثته او احدهم  مالك الس
ــة دائرة  ــم قانونا»مراجع او من ميثله
ــن تاريخ  ــجيل خالل(٦٠)يوما م التس

ــرعي لغرض نقل  اصدار القسام الش
ــب  ــة من املالك الى ورثته حس امللكي
ــام الشرعي ويجوز متليك الغير  القس
عراقي عجلة خاصة بعد استحصال 
ــة االمنية  ــات اخملتص ــات اجله موافق
ــة دائمة  ــه اقام ــون لدي ــزم ان تك ويل
ــدأ  ــق مب ــراق وف ــي الع ــروعة ف ومش
التعامل باملثل واذا كانت االجازة التي 
بحملها السائق غير مختصة بصنف 
ــدة (٣٠)يوم على  املركبة واذا مضت م
انتهاء اجازته واليجوز ملالك املركبة ان 
ــخص اخر لقيادة املركبة  يسمح لش
ــوق  ــم يكن حاصل على اجازة س ان ل
ــتثنى من  مختصة بنوع املركبة ويس
ــادة العجالت  ــك مكاتب تعليم قي ذل
والينعقد بيع املركبة اال اذا سجل في 
ــة وعند نقل امللكية  دائرة املرور العام
ــتري امام  ــع واملش ــور البائ يلزم حض
ضابط التسجيل واالقرار بذلك امامه 
ويؤشر في السجل بعد تقدمي الوثائق 

الثبوتية واليشترط حضور البائع في 
ــاالت التالية  ــجيل في احل دائرة التس
ــتناد  ــجل املركبة الول مرة باالس :تس
ــركة  الى كتاب هيئة الكمارك او الش
ــيارات ويتطلب  ــارة الس ــة لتج العام
ــه القانوني  ــتري او وكيل حضور املش
ــات في دوائر الدولة  وكذلك بيع املركب
ــى الورثة  ــة ال ــة املركب ــل ملكي وتنق
ــام الشرعي وملدير املرور  حسب القس
ــة املوافقة على  ــر مرور احملافظ او مدي
ــجيل الى محل  ــط التس ــاب ضاب ذه
تواجد البائع واملشتري اذا كان مريض 
ــع  ــى البائ ــانية وعل ــباب انس او الس
واملشتري نقل امللكية خالل  (٣٠)يوم 
ــد املروري املبرم  ــن تاريخ توقيع العق م
ــطة املعارض اجملازة لبيع وشراء  بواس
ــخة من العقد  ــيارات وايداع نس الس
ــرم واملنظم لدى دائرة املرور العامة  املب
ــبعة  في بغداد او احملافظات وخالل س

ايام من  تاريخ توقيع العقد.

علي عزيز السيد جاسم

ــل ايام قنبلة  فجرت وزارة املالية قب
ــد ارزاق املوظفني  معنوية ومالية ض
البسطاء الذين بالكاد يوفرون عيش 
ــم التي نالها ما  الكفاف من رواتبه
نالها من استقطاعات مجحفة في 
ــس الوزراء  ــيد رئي زمن حكومة الس
ــادي الذي قطع  ــبق حيدر العب االس
ــمي ،  ــث الراتب االس ــا نحو ثل منه
ــن تعني براتب  ــبيل املثال م وعلى س
اسمي قدره ٣٧٠ الف دينار مت تنزيله 
ــع وعود كاذبة  ــى ٢٦٠ الف دينار م ال

ــب املوظفني الى  ــلم روات ــادة س باع
ــابق الحقاً.اآلن في هذه  وضعه الس
املرحلة تنبه املؤشرات والتسريبات 
ــاوالت لقضم ،  ــى مح ــة ال االعالمي
ــب املوظفني  ــن روات ــة اخرى م حص
ــارات  ــن تعويضهم عن اخلس بدال م
ــان  ــدو ان البرمل ــن يب ــابقة ، لك الس
ــاعي احلكومية التي  يتصدى للمس
ــي احلرب على  ــكت بدورها ف لم تس
ــاءت ببدعة وضاللة  ــني؟! وج املوظف
لكنها (توصل الى املطلوب) الذي هو 
تقليص االنفاق احلكومي من موازنة 
ــر اعتراض وزارة املالية على  ٢٠٢١ عب
ــن ال يحملون  ــع املوظفني الذي ترفي
ــن ما هو الوصف  وصفاً وظيفياً.لك
ــوزارة؟ وهل  ــي الذي تريده ال الوظيف
ــة طبقت جميع  ان الوزارة واحلكوم
ــروط وقواعد التخصص بالعمل  ش
ــم االقتصاد  ــا اوصى به عال و كل م
(آدم سمث) رحمه اهللا؟. والتخصص 
ــي  ــوان وظيف ــح عن ــه من ــد ب يقص
ــه  ــوء تخصص ــى ض ــف عل للموظ
 ، ــية  الدراس ــهادته  وش ــي  العلم

ــل  يعم ــون  القان ــات  كلي ــج  فخري
ــام القانونية واحلسابات في  باالقس
احلسابات واالعالم في االعالم وهكذا 
ــدة الترفيع الوظيفي  ، على ان متر م
من درجة ادنى الى درجة اعلى ضمن 
ــلم الدرجات بعد مضي املدة من  س
ــف الوظيفي وليس من  تغيير الوص
ــف للترفيع  ــتحقاق املوظ تاريخ اس
ــف الذي  ــن الوص ــر ع ــرف النظ بص
ــل دائرته  ــؤول عنه؟!. ب هو غير مس
ــامل : موظف  والوزارة.مثال عام وش
اكتسب حقه القانوني ضمن قانون 
موظفي الدولة للترفيع من الدرجة 
السادسة الى الدرجة اخلامسة ، أي 
ــس مالحظني ،  ــظ الى رئي من مالح
بعد ان انتظر اربع سنوات من ٢٠١٦ 
ــام ٢٠٢٠ ، حيث فوجئ برفض  الى ع
ــد لديه (وصف  ــه ال يوج ترفيعه ألن
ــه تعني بدائرته وفق  وظيفي) رغم ان
ــي االعالم  ــوس ف ــهادة البكالوري ش
ــني (م.  ــد التعي ــه عن ــن عنوان ، لك
ــوزارة وصفاً  ــم متنحه ال مالحظ) ول
ــه ، ألنه لم  ــك دائرت ــاً ، وكذل وظيفي

ــتراط الوصف  يكن وقت تعيينه اش
ــى باقي املوظفني  ــري عل ، واالمر يس
ــنوات  ــابقني املتعينني في الس الس
السابقة ، مما يعني ان على املوظف 
تغيير وصفه الوظيفي وعلى سبيل 
ــس  ــى (رئي ــظ) ال ــن (مالح ــال م املث
ــي) أو من (مالحظ)  مالحظني .إعالم
ــي)  مالحظني.قانون ــس  (رئي ــى  ال
ــاب الترفيعي  على ان يتم االإحتس
ــخ  تاري ــذ  ــنوات من ــبة للس بالنس
ــذ تاريخ  ــف وليس من ــر الوص تغيي
االستحقاق املنصوص عليه بقانون 
ــة ، وبتعبير أوضح ان  موظفي الدول
من مر عليهم اربع سنوات وينتظرون 
ــر ، عليهم ان  ــع بفارغ الصب الترفي
يغيروا وصفهم الوظيفي وينتظرون 
اربع سنوات اخرى (احملصلة أصبحت 
ــون  يترفع ــى  حت ــنوات)  س ــان  ثم
واحدة.مبعنى هناك  ــة  درجة وظيفي
ــتحقاق  اس ــع  لتضيي ــاوالت  مح
ــع الطبيعي عبر  املوظف في الترفي
ــة ومخالفة  ــع غير قانوني خلق ذرائ
ــف  للموظ ــة  الطبيعي ــوق  للحق

ــب عليه من زيادة  ــع وما يترت بالترفي
في راتبه االسمي.حالة اخرى حتاول 
ــرة املوازنة بالوزارة االلتفاف  فيها دائ
على القانون وحق املوظف بالترفيع 
ــتحقاقه ، فمعلوم  ــخ اس منذ تاري
ــع تتأخر أحيانا  ــالت الترفي ان معام
ــدار األوامر  ــنة حلني إص ألكثر من س
ــتحق  ــع ، ومن يس ــة بالترفي اإلداري
الترفيع في بداية عام معني ال تنجز 
ــا وامنا تنجز في  معاملته في حينه
نهاية ذلك العام ويبدأ العد التنازلي 
ــذ صدور آخر أمر  للترفيع الالحق من
ــخ  تاري ــن  م ــس  ولي ــع  للترفي إداري 
اإلستحقاق وبذلك يضيع عام كامل 
ــيط)  ــع (موظف بس ــد كل ترفي عن
ــذه (الزواغير)  ــه معرفة به ليس لدي
ــاطة ليأخذ حقه  او انه ال ميتلك وس
ــي والقانوني!.هذه القضية  الطبيع
ــيما من جميع  ، حتتاج وقفة ، والس
ــرج وال خوف ،  ــا ، وال ح ــني به املعني
ــة وال يوجد إتهام  ألنها قضية عادل
فيها ، بقدر ما هو مطالبة بحقوق ، 
رغم أني شخصياً غير معني فيها.

يف اهلواء الطلق .. وصف خيرق القانون ويعاقب املوظفني
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ملاذا جرى تغيري القيادات 
االمنية يف بغداد ؟!

محمد الياسري

ــراء تغيير  ــية ج ــد وجذب بني القوى السياس ش
ــؤولني على  ــددا من املس ــة طالت ع ــادات أمني قي
ــط بغداد ..ووسط  خلفية انفجارين إرهابيني وس
هذا الصخب بقيت قيادات عليا صامتة مكتفية 
بالتهديدات االستعراضية لالرهابيني. لكن عندما 
ــف اإلدارة األميركية من هذه التغييرات  نتابع موق
ــتطيع اخفاء ابتسامتها معبرة عن كامل  لم تس
ــة «معهد  ــت وعبر منص ــدث بل دع ــا مبا ح رضاه
واشنطن» الى اعادة صقل للشرطة االحتادية والتي 
ــهد قواطعها اي خرق  هي خالل عام كامل لم تش
ــاحة الطيران  امني ولم يكن لديها اي قوة في س
ــة؟ كما عهدنا  وبالتالي ماذا يعني صقل املؤسس
ــوات العراقية «املتميز» منذ  اميركا فتدريبها للق
عام ٢٠٠٣ قد أسقطت هيبته زمرة إرهابية مؤلفة 
ــرات اجملرمني بالعام ٢٠١٤ عند سيطرتها  من عش
على ثلث العراق وحاصرت بغداد واالنكى من ذلك 
ــاعدة  ــت اميركا عن تعهداتها االمنية مبس تخلف
ــوش داعش  ــي وتركته عرضة لوح ــش العراق اجلي
ــة االمنية  ــارت املؤسس ــاد وانه ــالح وال عت بال س
ــنطن فكيف  ــا، هذا نزر قليل مما فعلته واش وقته
ميكن الثقة مرة أخرى بهذا العدو املتربص بالعراق 
ــد رحبت  ــي البصري فق ــو عل ــن اقالة اب ــا ع .. ام
ــد خرجت من  ــرة ان خلية الصقور ق ــك معتب بذل
ــب تعبير معهد واشنطن  يد «املليشيات» بحس
ــطوتها  ــدو ان اميركا حتاول فرض س ــى ما يب ، وعل
ــيطرتها  ــا فرضت س ــزة االمنية كم ــى األجه عل
ــادي في العراق  ــي واالقتص ــى امللفني السياس عل
ــلطات  ــالل اجنداتها داخل احلكومة والس من خ
ــلت فيه فوضى تشرين. العراقية لتحقيق ما فش

لذا يجب اعادة ضبط االوضاع من جديد والوقوف 
ــتجواب رئيس  ــزة االمنية واس ــب االجه ــى جان ال
ــلحة  ــاره القائد العام للقوات املس ــوزراء باعتب ال
ــات املتعددة في  ــاءلته عن االخفاق فضال عن مس

اغلب امللفات املناطة به.

البنك الدويل حيدد حجم حمفظته املالية يف العراق .. ختصيص ٤٠٠ مليون دوالر العامر املناطق املحررة

العراق يتمتع بموقع مهم جدا عىل املستوى العريب والعاملي وحمفظة البنك الدويل فيه حاليا تبلغ (٢) مليار دوالر
اكد البنك الدولي، أن تغيير سعر الصرف يعطي اإلمكانية للدولة لزيادة إيراداتها ومواجهة االستيراد من اخلارج، وفيما أشار إلى أن محفظته املالية في العراق تبلغ حالياً ملياري دوالر، كشف عن مبادرة عاملية 
ــنوات من  ــتند الى س ــراكة بني البنك الدولي والعراق وثيقة جدا وتس ــتعادة األموال املهربة من الدول.وقال املمثل اخلاص لبعثة البنك الدولي في العراق رمزي نعمان، إن عالقة الش يعمل عليها البنك الدولي الس
ــالم، او في املراحل التي تعرض لها الى  ــتقرار والس ــتوى العربي والعاملي، وأن البنك الدولي كان بجانب العراق في املراحل اخملتلفة من االس ــترك، الفتا الى أن العراق يتمتع مبوقع مهم جدا على املس العمل املش
الهجمات او تغير االوضاع االقتصادية والذي أدى الى تداعيات صعبة على العراق حكومة وشعبا وبدأ العمل الفعلي مع العراق اعتقد في العامني ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ من خالل مجموعة مشاريع.وأضاف أن محفظة 
ــي فيها هو قرض العادة اعمار املناطق احملررة وجاء نتيجة الطلب بعد  ــيرا الى أن الركن االساس ــنوات، مش ــنتني او ثالث س البنك الدولي في العراق حاليا تبلغ ملياري دوالر وأن هذه القروض موقعة منذ حوالي س
ــاريع او  ــاريع قيد التنفيذ ومش ــمل مش ــتكمل هذا مببلغ اضافي بعد حترير باقي احملافظات.وبني أن هذه احملفظة احلالية في العراق تش بداية املرحلة االولى من التحرير اي حترير محافظة صالح الدين ومن ثم اس
قروضا مستحقة وأن البنك الدولي يعمل على تنفيذ املشروعات املرتبطة بها.وبني أن البنك الدولي لديه فرق تعمل في موضوع االرث الثقافي ولديه مشروع بسيط في املوصل قد يبدأ قريبا، الفتا الى أن البنك 
الدولي في مرحلة من املراحل كان يتطلع العادة اعمار املوصل وانا شخصيا عندما طرح املوضوع كنت اتواصل لوضع خطة شاملة العادة اعمار املدينة وكانت وجهة نظري تتبلور في أن مدينة مثل املوصل هي 

ارث عاملي فلماذا ال يقدم العراق على طرح مشروع اعادة اعمار مثالي كمسابقة دولية تترشح اليها اهم الشركات واجلامعات في وضع مخطط توجيهي العادة اعمارها حتى وأن كانت على املدى الطويل.

حجم القروض
ــك  ــروض البن ــان أن ق ــح نعم وأوض
الدولي هدفها مشروع كبير العادة 
ــروع في  ــار يرافقه ايضا مش االعم
ــتهدف القطاع  ــق احملررة يس املناط
االجتماعي، مبينا أن  البنك الدولي 
خصص ملشاريع اعادة االعمار قروضا 
ــمة  ــون دوالر مقس ــت ٤٠٠ ملي بلغ
ـــ١٥٠ مليون  ــروعني االول ب بني مش
ـــ ٢٥٠ مليون  ــروع االخر ب دوال واملش
دوالر،  كما أن للبنك الدولي مشروع 
ــاه والصرف  ــداد للمي ــع أمانة بغ م
ـــ ٢٠٠ مليون  ــا يقارب ال الصحي مب
ــروع في قطاع الكهرباء  دوالر ومش
في محافظة البصرة بـ ٢٠٠ مليون 
ــي لديه  ــك الدول ــع أن البن دوالر.وتاب
مشروع اجتماعي واقتصادي يعمل 
ــو يتوجه الى  ــى كافة العراق وه عل
ــمه الصندوق  اجملتمعات احمللية اس
ــة) قيمته ٣٠٠  ــي للتنمي االجتماع
ــاريع اخرى  ــون دوالر وهناك مش ملي
ــة  املالي واالدارة  ــط  التخطي ــا  منه
وتنظيم االدارة املالية والبنك الدولي 

ــاريع االعمارية  ــاه املش ــب باجت يذه
ــاريع التنمية البشرية وتطوير  مش
ــا  ــري كم ــمال البش ــدرات الرأس ق
ــاريع اصالحية على  يذهب الى مش

البنك  أن  االقتصاد.وأوضح  مستوى 
الدولي يسعى لوضع املشروع الذي 
ــتراتيجي  ــي إطار اس ــم طرحه ف يت
ــل ذي رؤية محددة يفتح مجاال  طوي

لفرص عمل ومساحات استثمارية 
ــك  ــى أن البن ــا ال ــتقبلية، الفت مس
ــروع  الدولي يطمح لتحويل اي مش
ــن  ــتفادة م ــر وأن االس ــة اكب لكتل
ــؤولية  ــون مس ــة، تك ــذه الفرص ه

احلكومية.
سعر الصرف

ــعر الصرف  ــى أن تغيير س ولفت ال
يهدف الى اعطاء االمكانية للدولة 
ــيما وأن بيع  ــا ال س ــادة ايراداته لزي
ــة الصعبة وحتويله  البترول بالعمل
ــار العراقي يتيح له  ــى واقع الدين ال
ــمح بالفعل بزيادة  كتلة مالية تس
ــيرا  االيرادات وتخفيف العجز، مش
الى أن تغيير سعر الصرف قد يسمح 
ــتيراد من اخلارج ألنه  مبواجهة االس
ــعرا  ــاجت احمللي أرخص س يصبح الن

ــن دول اجلوار.وأوضح  ــتورد م مما يس
ــتراتيجي من تغيير  أن الهدف االس
ــى تعزيز  ــرف العمل عل ــعر الص س
ــات احمللية  ــي والصناع ــج احملل املنت

لتستطيع أن تواجه املنتج اخلارجي 
ــج. ــة املنت ــراءات حلماي ــززا باج مع

ــة زيادة  ــرورة معاجل ــدد على ض وش
االسعار وخطورة التضخم والتركيز 

ــمح بالفعل  ــروعات تس ــى مش عل
مبواجهة الضائقة االجتماعية لدى 
ــات الفقيرة.وتابع أن فكرة رفع  الفئ
سعر الدوالر هي عبارة عن سياسة 
ــن وزارة  ــتركت بها كل م ــة اش دولي
ــة ووزارة التخطيط واحلكومة  املالي
ــدوق النقد  ــيما صن ــة، الس العراقي
ــا أن العراق االن في  الدولي، موضح
محنة العجز املالي ليس لديه سوى 
ــي او اخلارجي،  االقتراض اما الداخل
ــراض الداخلي يهدد  ــا أن االقت مبين
ــزي كما أن  ــك املرك ــي البن احتياط
ــد  ــز يبع ــد العج ــتخدامه لس اس
ــتثمار بفرص منتجة  امكانية االس
ــاع اخلاص،  ــر القط ــمح بتطوي تس
ــه  ل ــي  اخلارج ــراض  االقت أن  ــا  فيم
ــتند  ــروطه التي تس ــه وش مقومات
ــتدامة الدين والقدرات في  على اس
ــات املالي  ــديد الالحقة والثب التس
ــة املالية  ــذه الهندس ــدي فه والنق
ــكل  ــر اليها بش ــب النظ التي يج
ــن النظر في  ــا ميك ــل ومنه متكام

تخفيض سعر العملة.

للبنك الدويل مرشوع اجتامعي واقتصادي يعمل عىل كافة العراق 
ويتوجه اىل املجتمعات املحلية 

* سحر ابراهيم زغري
ــا عن  تزينها بقالئد  رقاب عوض
ــاء  املعط ــومري  الس ــب  احل
ــال رحمة  ــت تنحر ب ــد  راح فق
ــد االعراف  ــات معاب على منص
ــة التي لم  ــائرية العتيق العش
ــاع احلياة  ــجم مع ايق تعد تس
ــا باجتاه تأكيد وجود  ومتغيراته

ــم للعمل  ــل متم ــراه كعام امل
ــم  ومعاص  .. ــا  الدني ــة  واناق
ــتها تلك العادات اصفاد  البس
ــي الظلم  ــون قانون جائر ف قان
والظالم  وقيدتها بأصفاد قانون 
ــا في حياة  ــلبها حقه جائر س
ــعادة  ميلؤها احلب والوئام والس
ــة البراق  ــامت الزوجي االبدية..وخ

استبدل بحبل من مسد يكوي 
كل االحالم التي رسمتها سنني 
الصبا ..تلك هي قوانينهم التي 
سنوها ووضعوها بدستور هرم 
ــدل والرحمة  ــرف ال ميت للع وخ
ــل  الفص ــون  ..قان ــة  صل ــة  بأي
ــواري  وي ــم  افعاله ــي  ليحم
ــت  ــم فكان ــوءاتهم ونزواته س

املرأة ثمنا بخسا يدفع في سوق 
ــاق كما تساق  ــة فتس النخاس
ــكان ذبحها ليس  ــة الى م الداب
لذنب سوى انها امرأة وهي اقل 
ــأنا واقل درجة هكذا  منهم ش
ــب موروثهم الذي  ــا حس يرونه
ــة واجداد  ــوه من اباء جهل توارث
ــا  صوته ..وأدوا  ــال  جه ــر  اكث

ــروا  وبق ــها  انفاس ــوا  وحبس
ــا يريدون  ــمعها فكانت كم س
هم قربانا تزهق روحها لتعيش 
روح ال تستحق العيش .. فمتى 
ــالت التي  ــتحطم تلك املس س
بنيت من طابوق التخلف وطني 
بأعال  ــتصرخ  ...ومتى س اجلهل 
ــكاكينكم  س ــدوا  ابع صوتها 

عن رقاب حياتي ودعوني اعيش 
ــرا حينما  ــرددت كثي ــالم ..ت بس
عزمت ان اخوض غمار موضوع 
ــش  ينه ــات  ب ــر  وخطي ــم  مه
ــم  ــاء ويحط ــد آالف النس جس
ــن بالعيش في حياة  كل آمااله
ــو موضوع  ــن بها ، اال وه يحلم
ــوع  موض ــه  الن  (( ــة  ((الفصلي

ــا  ــاء قبائلن ــر زعم ــره اكث يعتب
وخصوصا اجلنوبية خطا احمر 
ــده او  ــد ان ينتق ــمح الح ال يس
ــح ظاهرة  ــد ان اصب ــده بع يفن
اغلب محافظاتنا  منتشرة في 
وال سيما اجلنوبية منها بسبب 
ــة مع غياب  ــاد معدل اجلرمي ازدي
ــك اجلرائم  ــون لردع تل دور القان

لذلك يلجأ القتلة الى القانون 
العشائري حيث يكون ضحيته 
ــا  علين ــب  يج ــك  ...لذل ــرأة  امل
ــي  ف ــطني  وكناش ــني  كاعالمي
ــرأة ان نتصدى  ــال حقوق امل مج
ــات ولو بالكلمة  لهذه املمارس

فبداية الغيث قطرة.
•ناشطة نسوية

خـــاتـــــــــــم مـــــــــــــــن دمـــــــــــــــــــــــــــــاء 

متابعة / البينة الجديدة
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إعالن
م/ مناقصة رقم (٦) لسنــــــــة ٢٠٢١ 

 تنظيف اِّـناطق الواقعة خارج الحدود البلدية لقضاء الراشدية 
وقضاء الزوراء والوحدات اإلدارية التابعة لها

ــدية وقضاء الزوراء والوحدات اإلدارية التابعة لها). أدناه ضمن  اِّـوازنة التشغيلية لسنة ٢٠٢١ ِّـديريه بلديات محافظه  ــروع (تنظيف اِّـناطق الواقعة خارج الحدود البلدية لقضاء الراش ــر ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن مش ١-  يس
بغداد فعلى كافة  مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة تقديم عطاءاتهم لتنفيذ اِّـشروع أدناه وحسب الوثائق القياسية (وثيقة الخدمات غري االستشارية)

ــاعة ٢  ــاعة٨  صباحا ولغاية الس ــمي من الس ــم العقود خالل أوقات الدوام الرس ــروع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قس ٢-على مقدمي العطاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على الوثائق الخاصة باِّـش
ظهرا.

ــائية نافذة صادرة من  ــه) إنش ــيس , محضر اجتماع, هوية تصنيف بدرجة (خامس ــيس, عقد تأس ــهادة تأس ٣-٣تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري / ظرف العرض الفني / ظرف يتضمن متطلبات التأهيل اِّـطلوبة  (ش
ــخة أصلية, وصل الشراء  ــكات اِّـدير اِّـفوض , تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية , كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنونة إُّـ محافظه بغداد نس ــه مهنه , تقديم مستمس ــهاده ممارس وزارة التخطيط ,ش
النسخة األصلية , يتم التوقيع والختم على كافة صفحات جداول الكميات من قبل الشركة اِّـتقدمة , تقديم جدول تقدم عمل , تكون مدة نفاذية العطاء ٩٠ يوما , تقوم الشركة بتثبيت عنوان متكامل ِّـكتبها مع أرقام الهواتف واِّـوقع 
ــرتاك باِّـناقصة تقديم شهادة تأسيس وكافة  ــركات األجنبية الراغبة باالش ــطب ومقرتن بتوقيع مقدم العطاء , على الش االلكرتوني  الخاص بها  , يجب إن تكون األرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش

مستمسكاتها مرتجمة مصدقة من السفارة العراقية َّـ بلد التأسيس , تلتزم الشركة بتقديم األسعار النهائية  غري القابلة للتفاوض , تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ِّـحافظة بغداد).
ــون إلف دينار عراقي )  غري  ــم العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره (٢٥٠،٠٠٠)(مئتان وخمس ــراء وثائق اِّـناقصة بعد تقديم طلب تحريري إُّـ العنوان التالي )محافظة بغداد/ قس ٤-بإمكان مقدمي العطاء اِّـهتمني ش

قابله للرد.
٥-يتم تسليم العطاءات / إُّـ العنوان التالي محافظة بغداد / االستعالمات االلكرتونية /الطابق األول   وأخر موعد لتسليم العطاءات الساعة ١٢ ظهرا  من التوقيت اِّـحلي ِّـدينة بغداد يوم االثنني٢٠٢١/٢/١٥ سوف ترفض العطاءات 

اِّـتأخرة عن هذا اِّـوعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ محافظة بغداد / قسم العقود الساعة ١٢ ظهرا من يوم االثنني١٥ / ٢ /٢٠٢١ او اليوم الذي يليه
٦-يجب إن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء على شكل (خطاب ضمان أو صك مصدق أو سفتجة) من احد مصارف بغداد اِّـعتمدة لدى البنك اِّـركزي وباسم أي من الشركاء.

٧-يستقطع من مستحقات الشركة اِّـتعاقدة  كافة الرسوم والضرائب اِّـشار إليها َّـ القوانني   واألنظمة  والتعليمات  العراقية.
٨-إذا صادف موعد غلق اِّـناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي.

٩-جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغري مستجيبة.
١٠- يستبعد أي عطاء لم ينظم حسب متطلبات الوثيقة القياسية (السيولة النقدية والعمل اِّـماثل) على ان تقدم    بصورة كامله مع تأييد انجاز العمل. 

.(ADMIN@BAGDAD.GOV.IQ) ١١- للمعلومات تتم اِّـراسلة  عرب الربيد االلكرتوني
١٢- يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واإلعالن.

ــب وشروط معينة ينبغي توفرها َّـ الشريك عند ذلك يعتمد ما تم  ــريك األخر إال إذا نص َّـ الوثيقة نس ــرتك دون النظر إُّـ الش ــتيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء اِّـش ــركاء ألي من اِّـعايري اِّـطلوبة وتم اس ١٣- َّـ حال تقديم احد الش
تثبيته َّـ الوثيقة.

١٤- استمرار حمله التنظيف يعتمد على التمويل الشهري للميزانية التشغيلية  ِّـديرية بلديات بغداد لسنه ٢٠٢١  وَّـ حال عدم التمويل يتم إيقاف العمل من دون مطالبه الشركة بأي تعويض. 
١٥- كل ما يخالف ما ورد َّـ أعاله ال يعتد به.

محافظة بغداد / قسم العقود

(شركة غاز الشمال / شركة عامة)
 اعالن للمرة االوُّـ

تعلن شركة غاز الشمال (شركة عامة) الكائنة َّـ محافظة كركوك عن اجراء اِّـناقصة (٢٠٢٠/٢٣٣٠) والخاصة 
 GB-401D/E بمواد احتياطية  لكابسة هواء

فعلى الراغبني  باالشرتاك باِّـناقصة اعاله:ـ
١-مراجعة مقر الشركة الكائن َّـ (محافظة كركوك / طريق كركوك – بيجي) الستالم اِّـواصفات الخاصة باِّـناقصة 

اعاله. 
٢-تقديم تأمينات اولية مبلغ  قدرة (٣٠٠٠$) ثالثة االف دوالر امريكي فقط ما عدا الشركات  الحكومية وتكون 
على شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر  من اِّـصارف اِّـعتمدة لدى البنك اِّـركزي العراقي نافذ ِّـدة (١٢٠) 

مائة وعشرون من تاريخ الغلق.
ــة العامة للضرائب ومعنونا  اُّـ  ــركات كتاب عدم اِّـمانعة من الدخول َّـ اِّـناقصات صادر من الهيئ ــدم الش ٣-تق

شركة غاز الشمال (النسخة االصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية للشركات العراقية.
ــركات الوطنية  ــجيل الش ــركة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة /دائرة تس ــيس الش ــهادة تأس ٤-ارفاق ش
ــجيل مصادق عليها اِّـحلقية التجارية العراقية َّـ  ــركات العراقية وهوية غرفة التجارة وشهادة تس ــبة للش بالنس

بلد الشركة.
٥-على كافة اِّـشاركني امالء الجزء الرابع من الوثيقة واعادة النسخة االلكرتونية اِّـؤيدة من قبلنا ويتطلب استالم 
ــا  وتوقيع اِّـعلومات  ــات اِّـعلنة قبل موعد الغلق لغرض ملئه ــية للطلبي ــرص (CD) واِّـتضمنة الوثائق القياس الق

الخاصة بكم وتسليمها َّـ اِّـوعد اِّـحدد.
ــا من يوم  ــرة صباح ــاعة العاش ــاركني َّـ الس ــارات اِّـش ــن استفس ــة ع ــاص باالجاب ــر الخ ــاد اِّـؤتم ــم انعق ٦-يت

٢٠٢١/٠٢/٠٨ َّـ استعالمات شركة غاز الشمال. 
ــد اِّـوافق (٢٠٢١/٠٢/١٤)  ــمي ليوم االح ــر موعد لتقديم العطاءات َّـ اِّـوعد اقصاه نهاية الدوام الرس ٧-اخ

(تاريخ الغلق).
ــية للشركة َّـ غرفة الشركات  ــتعالمات الرئيس ــرة َّـ االس ٨-يتم فتح العطاءات الواردة بعد تاريخ  الغلق مباش
وبحضور اصحاب العطاءات اِّـشاركة وَّـ حالة مصادفة عطلة رسمية فيكون َّـ اليوم الذي يليه دوام رسمي هو 

يوم غلق اِّـناقصة.
٩-ان شركة غاز الشمال غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن.

١٠-الكلفة التخمينية  للمناقصة تبلغ (٣٠٠٠٠٠$) ثالثمائة الف دوالر امريكي.
ــا تتطلبه الوثيقة  ــدم االلتزام  بتقديم العطاء بم ــلة بالربيد االلكرتوني وَّـ حالة ع ــل العطاءات اِّـرس ١١-تهم

القياسية وشروط االعالن.
١٢-ارفاق وصل شراء اِّـناقصة االصلي مع العطاء وبخالفه يستبعد عطاءه علما ان ثمن اِّـناقصة غري قابلة للرد 

اال َّـ حالة الغاء اِّـناقصة من قبل شركتنا.
١٣- تكون العطاءات اِّـقدمة نافذة ِّـدة ال تقل عن (١٢٠) مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق.

ــلتنا  عرب  ــا االلكرتوني (WWW.NGC.OII.GOV.IQ) ويمكن مراس ــد من اِّـعلومات يرجى زيارة موقعن ١٤-للمزي
(NGC_CONTRACT@NGC.OIL.GOV.IQ) الربيد االلكرتوني

(NGCOIL.GOV.IQ@GMAIL.COM) (NGC_INFO.IQOIL@YAHOO.COM) 
مدير هيئة الخدمات واِّـواد

وزارة العدل 
مديريه التسجيل العقاري العامه 

دائرة التسجيل العقاري َّـ الكاظميه/٢
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعه:٥/٢٢١٤
اِّـحله او رقم واسم اِّـقاطعه:٢٢صابيات 

الجنس:دار 
النوع:ملك صرف 
اِّـساحه:١٦٠م 

ــتقبال وهول وغرفتني نوم ومطبخ وحمام ومرافق صحيه تحتاني واربعة غرف  ــتمالت:العقار يحتوي على اس اِّـش
نوم فوقاني البناء مسلح اعتيادي يقع َّـ منطقه سكنيه فرع سكني 

مقدار اِّـبيع:٩٠٠٠٠٠٠٠ تسعون مليون دينار 
ــاله العائد للراهن صاحب  ــده العلنيه العقار اِّـوصوف اع ــجيل العقاري َّـ الكاظميه/٢ باِّـزاي ــتبيع دائرة التس س
نعمه مبارك  لقاء طلب الدائن اِّـرتهن مصرف الرافدين البالغ(٥٠٠٠٠٠٠)دينار فعلى الراغب َّـ االشرتاك فيها 
ــتصحبا معه تامينات  ــر هذا االعالن مس ــه هذه الدائرة خالل (٣٠)يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نش مراجع
قانونيه نقديه او كفاله مصرفيه التقل عن ١٠٪من القيمه اِّـقدره للمبيع البالغه اعاله دينار وان اِّـزايده ستجري 

َّـ الساعه ١٢)ظهرا من اليوم االخري.

وزارة العدل 
مديريه التسجيل العقاري العامه 

دائرة التسجيل العقاري َّـ الكرخ الثانيه 
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعه:٦/٨٤٨ 
اِّـحله او رقم واسم اِّـقاطعه:١٨عامريه 

الجنس:دار 
اِّـساحه:١٣٥م 

اِّـشتمالت:صاله وغرفه نوم ومطبخ وهول وثالث غرف وهول وحمام وخدمات الطابق الثاني والبناء مسلح 
الشاغل:عماد كاظم مفتن 
مقدار اِّـبيع:تمام السهام 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري َّـ الكرخ الثانيه باِّـزايده العلنيه العقار اِّـوصوف اعاله العائد للراهن عماد كاظم 
مفتن لقاء طلب الدائن اِّـرتهن مصرف الرافدين البالغ ٩٠٠٠٠٠٠تسعه ماليني دينار فعلى الراغب َّـ الشرتاك 
فيها مراجعه هذه الدائرة خالل ٣٠)يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن مستصحبا معه تامينات 
ــه اِّـقدره للمبلغ البالغه (١٣٥٠٠٠٠٠٠)دينار وان  ــه نقديه او كفاله مصرفيه التقل عن ١٠٪من القيم قانوني

اِّـزايده ستجري َّـ الساعه ١٢)ظهرا من اليوم االخري.

تنويه 

ــجيل  ــدد ٣٥٧٥ َّـ تاريخ ٢١ / ١ / ٢٠٢١ مديريه التس ــره باالع نش
ــجيل  ــرحان والصحيح وزاره العدل مديريه التس ــن عبد س العقاري حس
ــن  ــجيل العقاري َّـ الكاظميه/٢الراهن حس العقاري العامه دائرة التس

عبد سرحان.



لفترة ليست بالقصيرة وسنبقى الى ما شاء،من 
ــة الذهبية(افتح لي  الزمن ونحن نردد تلك املقول
ــجنا) للتاكيد بان اشاعة  ــة.. اغلق لك س مدرس
ــم واملعرفة والتعليم في صفوف اجملتمع هو  العل
اشاعة للوعي وفهم قدسية احلياة وادراك مالك 
ــات جتاه االخرين.. ــوق وما عليك من واجب من حق

ــد العوامل  ــر الناس اح ــيوع املعرفة وتنوي ان ش
االساسية ملغادرة اجلهل بوصفه البيئة او املناخ 
ــش فيه اجلرمية والرذيلة وشتان مابني  الذي تعش
ــني نقيضه املتخلف  ــم ومتنّور وب مجتمع متعل
ــذه القاعدة  ــى جانب ه ــا اليوم فال ــل.. ام واجلاه
ــا صراحة الن نقول:  الذهبية فان احلاجة تدعونن
ــا اليبقى  ل لي مصنع ــغّ ــي معمال وش ــح ل ( افت
ــيطة  ــوق هذه املقدمة البس عراقيا عاطال) .. اس
ــة في مفرداتها ونحن نعيش على وقع  واملتواضع
ــون يومية والتنقطع امام هذه  تظاهرات تكاد تك
ــب االالف من اخلريجني  ــوزارة اوتلك حيث يطال ال
ــن يعنيهم االمر  ــف االختصاصات م ومن مختل
ــم مايتعرض له هؤالء  ــرص العمل.. ورغ بتوفير ف
الشباب او الشابات من صدود او ردود فعل سلبية 
من،قبل القوات االمنية املاسكة لالرض اال انهم 

يواصلون عزف موسيقاهم من دون كلل او ملل.
ــؤالء اخلريجني الى  ــكلة ه ــل مش ــد ان ح  واعتق
جانب املئات من حملة الشهادات العليا بسيط 
ــارىء فنجان  ــى فتّاح فال او ق ــدا وال يحتاج ال ج
ــاي)  ــتبطش ه ــيطة( ماتس ــوان.. بس واهللا يااخ
ــجاع من( بطل  ــص بقرار حكومي ش وهي تتلخ
ــات بل االالف من  ــمي) يتمثل بفتح مئ حوك نش
ــن ( الوالي)  ــة  بقرار م ــع املغلق ــل واملصان املعام
ــغيل مئات املشاريع في مختلف  اضافة الى تش
ــرى والبدء  ــاءاملدن الصناعية الكب ــاالت وانش اجمل
ــتثمار على مصراعيه عندها سوف لن جتد  باالس
ــمع  ــال.. عندما تتحرك عجالت االنتاج وتس عاط
ــن يبق هناك  ــوف ل ــا  كصهيل اخليل س ــا دوي له
ــتجدي  ــواب الوزارات يس ــس امام اب ــال يجل عاط
ــتقبله.. وليس  ــد به رمقه ويبني مس عمال ليس
ــب بل ثمة حقيقة تؤكد بان الشروع  هذا فحس
بعمليات البناء واالعمار،يعني بالضرورة تشغيل 
ــرية املعطلة قسرا ولكن من  كل الطاقات البش
ــتتولى هذا  ــاالرادة احلقيقية  التي  س ــن تاتي ب اي
ــب ليل واخذ  ــكب العبرات!؟ وجي نا تس االمر.. هُ

عتابة 

متابعة / البينة الجديدة
القت القوات االمنية، القبض 
للمخدرات  ــني  ــى متعاط عل
شرقي بغداد، ابتكروا طريقة 
غريبة لنقل الكريستال.وقال 
بيان لشرطة بغداد ، إن أربعة 
متعاطني للمخدرات، ابتكروا 
طريقة جديدة لنقل ٤٠ غرام 

من امليثافيتامني الكريستال 
ــر طيرين مدجنني من نوع  عب
ــل، في منطقة  الزاج احلمام 
العاصمة  ــرقي  ش ــتل،  املش
ــوات  الق أن  ــاف  بغداد.وأض
املتعاطني،  ــت  ضبط األمنية 
ــة  املتابع ــد  بع ــدرات،  واخمل

والتحري.

متاعبة / البينة الجديدة
ــة،  صحي ــات  بيان ــفت  كش
ــرة وباء  ــالل فت ــرا مثيرا خ أم
كورونا، وهي أن الناس أصيبوا 
ــكل  ــزا العادية بش باإلنفلون
ــنوات  بالس ــة  مقارن ــل،  أق
ــا  فيم ــة،  املاضي ــود  والعق
ــرة  ــت النظريات املفس تفاوت
ــا  م ــب  األمر.وبحس ــك  لذل
ــة «ديلي ميل»  نقلت صحيف
ــإن اإلنفلونزا  ــة، ف البريطاني
ــت في فترة  ــمية تفش املوس
ــى  ــي األدن ــدة ه ــا، بح كورون
ــاً. ولم يقتصر  ــذ ١٣٠ عام من
األمر على بريطانيا فقط، بل 

تراجع إجمالي اإلصابات بهذا 
الفيروس املوسمي في كافة 
ــير اخلبراء  العالم.ويش بلدان 
ــزا  اإلنفلون ــات  إصاب أن  ــى  إل
بنسبة  تراجعت  ــمية  املوس
ــي بريطانيا،  ــة ف ــي املئ ٩٥ ف
وهو أمرٌ غير مسبوق منذ مدة 
ــبوع الثاني  طويلة.وفي األس
من يناير، وهو من أسوأ فترات 
ــمي، تراجع  ــروس املوس الفي
ــبيهة  ــالغ عن أعراض ش اإلب
إلى  ــدى األطباء  ل باإلنفلونزا 
ــة ألف، بينما  ١٫١ من كل مئ
ــذا العدد يصل إلى ٢٧  كان ه

قبل خمس سنوات.

متابعة / البينة اجلديدة

تسببت عاصفة قاسية جداً 
بانهيار جزء ضخم من الطريق 
السريع األول في كاليفورنيا 
ــبوع، وذلك نتيجة  هذا األس
ــوج. والثل ــرة  الغزي ــار  األمط

وقال مسؤولو إدارة الطرق في 
إن االنهيارات في  كاليفورنيا 
املنطقة املطلة على الطريق 
ــى  ــت عل ــريع األول طغ الس

ــف  ــة لتصري ــة التحتي البني
ــار، وفاضت على  ــاه األمط مي
ــببت  ــريع وتس ــق الس الطري
بانهيار جزء كبير من الطريق 
ــي  ف  «١ ــواي  «هاي ــريع  الس
ــك» على  ــة «رات كري منطق
بعد ٢٤ كيلومتراً إلى اجلنوب 
من «بيغ سور»، وهي منطقة 
جبلية خالبة متتد على طول 
والية  ــط في  األوس الساحل 

كاليفورنيا.

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

العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني
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WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ
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سياسية 
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مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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متابعة / البينة الجديدة
ــزال نعيش في الفترة االدق التي  ال ن
ــا على  ــهر ايض ــذا الش ــهد ه تش
ــى تغييرات  ــعوب وعل ــب الش غض
ــخ  املري ــاء  التق ــبب  بس ــة  جذري
واورانوس اعتبارا من تاريخ ٢٨ كانون 
ــه املزعجة  ــزال تاثيرات ــي وال ت الثان
ــواء العاملية. ان  ــيطر على االج تس
ــوس جنبا الى  ــخ واوران ــود املري وج
ــور باالضافة الى  ــي برج الث جنب ف
ــد ثم  ــر املكتمل في برج االس القم
قمرا جديدا في الدلو يوم ١١ شباط 
فبراير ما يعني اننا سنعيس اخلوف 
من تصرف متهور في بعض االماكن 
ــى ازمة  ــة تؤدي ال ــل عام او ردة فع
ــاكل سياسية  وتوتر ونزاعات ومش
وتظاهرات وانقالبات وثورات وقمعا 
شديد جدا. وسنواكب تذمرا عامليا 

ــض الدول  ــن االداء العدواني لبع م
ــث  ــة بحي ــى املنطق ــة عل املهيمن
ــن ضبط  ــية ع الدبلوماس ــز  تعج
االوضاع ومن املمكن ان تندلع حرب 
ــبب في  في بعض االماكن او ان تس
حرب اهلية بني الطوائف وقد تتغير 
العالم  ــكو  انظمة سياسية ويش
ــر متوقعة  ــاوف ونتائج غي من مخ
لبعض االجراءات التي تقررها بعض 
ــي العالم من  ــة الفاعلة ف االنظم
الناحية االيجابية سوف تبرز بعض 
االكتشافات الطبية اجلديدة تنقذ 
بعض املرضى من الوباء املستشري 
ــجل  ــوف يس في العالم. كذلك س
ــتثنائية  ــة اس ــهر حرك ــذا الش ه
كبيرة في تنقالت الكواكب بحيث 
ــهد تواجد خمسة كواكب في  نش
ــتري زحل  ــو الهوائي املش برج الدل

ــرة ما يعني  ــمس عطارد والزه الش
ان مواليد االبراج الهوائية ستتألق 
ــتثنائي  بجاذبية نادرة وبحضور اس

ــيحمل احلظ  ــر كما س ــوذ كبي ونف
ــزات كبيرة  ــدم بقف ــد من التق املزي

نحو حتقيق االهداف. 

بغداد / البينة الجديدة

ــوزراء مصطفى  ــد رئيس ال أك
ــعي احلكومة  ــي، س الكاظم
ــر  وتطوي ــب  املواه ــم  لدع
وذلك خالل  التربوية،  املسيرة 
ــا  حقق ــني  طفل ــتقباله  اس
ــب  ــال مكت ــزاً عاملياً.وق منج
الكاظمي في بيان له، إن االخير 
عراقيني  ــني  طفل ــتقبل  «اس
موهوبني حققا منجزا عامليا 
ــد خزعل  ــا يحيى محم وهم
الصبّاغ من مدرسة املوهوبني 
ــد  ــي محافظة نينوى، وأس ف
اهللا علي مال اهللا من مدرسة 
ــة  محافظ ــي  ف ــني  املوهوب

البصرة، واثنى على منجزهما، 
املتحقق في مسابقةٍ عامليةٍ 
للذكاء االصطناعي والبرمجة 
ــال، أقيمت  ــة لألطف صص اخملُ
األنترنيت».وقال  ــبكة  عبر ش

إن «العراق يطمئن  الكاظمي 
ــود مثل  بوج ــتقبل  املس الى 
ــاءة، وإن  ــاذج الوضّ ــذه النم ه
ــى دعم  ال ــاعية  احلكومة س
مثل هذه املواهب، والى تطوير 

التربوية بواسطتها،  املسيرة 
بإعتبارها ركنًا أساس للسير 
د  ــد أفضل».وأكّ ببلدنا نحو غ
ــي رعاية  ــج احلكومة ف «منه
ــن واملوهوبني،  ــم املتميزي ودع
ــيس  تأس ــن  م ــكله  يش ــا  مل
ــاةٍ تربويةٍ تزدهر في  رصني حلي
املستقبل القريب».وأضاف أن 
ــن حققهما  ــن اللذي «املنجزي
الطفالن املوهوبان (أسد اهللا) 
ــة  ــكالن عالم ــى)، يش و(يحي
ــرقة ملدينتيهما، البصرة  مش
ــو مصدر  ه ــل، مثلما  واملوص
ــكل الطاقات املوهوبة  فخر ل
ــات  محافظ ــوم  عم ــي  ف

العراق».

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
ــعائر اهللا فانها من  ــم ش ــن يعظ وم

تقوى القلوب 
اتقدم باالصالة عن نفسي وبالنيابة 
ــواعد بجزيل الشكر   عن قبيلة الس
ووافر االمتنان للشخصيات الوطنية 
واملدينة  ــكرية  والعس ــائرية  والعش
التي قدمت تعازيها اخمللصة مبصابنا 
ــقيقنا رعد  اجللل بوفاة املغفور له ش
ــر  ــص بالذك ــاعدي واخ ــادي الس عب
ــدى  مقت ــيد  الس ــماحة  س ــم  منه
ــكورا وفدا  ــل مش ــدر الذي ارس الص
ــس عزائنا  ــماحته في مجل ــل س ميث
ــائال اهللا عز وجل ان اليريه مكروها  س

وان يحفظه سندا لشعبه وامته.
ــل وامتناني  ــكري اجلزي كما اقدم ش
العميق للتعازي اخمللصة التي قدمها 
ــبق الدكتور  ــس الوزراء االس دولة رئي
ــبة  ــادي لنا بهذه املناس ــدر العب حي
االليمة ادعو اهللا سبحانه وتعالى ان 
يحفظه ذخرا وذخيره لشعبه وامته.
ــا  ــكر والتحاي ــدم كل الش ــا واق كم
ــماحة الفقيه  القلبية العميقة لس
الكبير اية اهللا السيد حسني الصدر 
اساله تعالى ان يحفظه ويدميه عاملا 

جليال وسندا الهله وامته.
ــالخ الفريق  ــكري العميق ل واقدم ش
ــاع  ــر الدف ــاد وزي ــة عن ــن جمع الرك

ــيد رئيس اركان اجليش  الفريق  والس
ــد االمير يار اهللا واالخ  االول الركن عب
ــمري نائب  ــد االمير الش ــق عب الفري
واالخ  ــتركة  املش ــات  العملي ــد  قائ
ــالق عميد  ــعد الع ــق الركن س الفري
جامعة الدفاع الوطني واالخ الفريق 
ــر العام  ــم امني الس الركن رعد هاش
ــن  ــواء الرك ــاع  واالخ الل ــوزارة الدف ل
ــة االركان واالخ قائد  نصر عميد كلي
ــتخبارات  عمليات بغداد ومدير االس
ــكرية  وجميع الضباط الذين  العس
ــاب  املص ــذا  به ــا  لتعزيتن ــدوا  تواف
ــكر للمؤسسات  اجللل . خالص الش
ــائر  العش ــوم  وعم ــة  التعليمي
ــن  الذي ــاء  والوجه ــخصيات  والش
توافدوا علينا خالل اليومني املاضيني.

ــواعد  ــة الس ــم قبيل ــمي وباس باس
ــكر جلميع االخوة  ــه خالص الش اوج
ــموا عناء اجمليء  ــن توافدوا وجتش الذي
ــقيقي  ــاة ش ــم  بوف ــوا تعازيه وقدم
ــاعدي واقول لكل  ــوم رعد الس املرح
ــم اهللا مكروها وادخل  االعزة.. ال اراك
على قلوبكم السكينة والطمأنينة 
والعافية  ــة  ــم بالصح وانعم عليك

واحلياة املديدة .
الفريق الركن

 احمد عبادي الساعدي 
عن اسرة الفقيد وقبيلة السواعد

ــياً من واجبات  ــام العام واجباً اساس ــة على النظ إن احملافظ
ــى وان لم يرد بنص وعليه ال يجوز  ــة وهو من الثوابت حت الدول
ــن ضمن اركان هذا  ــه أو إحالته إلى غيرها، وألن م ــازل عن التن
ــتمد بعض خصائصها  ــي اآلداب العامة والتي تس النظام ه
ــريعي  ــواء مت ذلك مبنظور قضائي بنص تش من هذا النظام س
ــها واجباً ال اختالف  ــإن حمايتها وصونها من كل ما يدنس ف
ــة وحمايتها لقيمها  ــه إذ أن احملافظة على الدول على أهميت

ومبادئها واخالقها هو تأكيد لوجودها وضمان لبقائها.
ــبية متغيرة تختلف  ــر قواعد اآلداب العامة قواعد نس وتُعتب
ــن جيل إلى جيل  ــكان والزمان واجملتمع وكذلك م باختالف امل
ــي مجتمع ما  ــون مباحة ف ــع، والتي قد تك ــر لذات اجملتم اخ
ومخالفة في مجتمع اخر او قد يكون غير املقبول في اجملتمع 
الواحد في مرحلة زمنية معينة قد يصبح مقبوالً في مرحلة 

الحقة.
ولعلنا  اذا ما توسعنا في قواعد اآلداب العامة فأننا سنكون 
ــك ان قواعد  ــع قواعد األخالق العامة ذل ــي نطاق متوازي م ف
اآلداب من شأنها الزام الفرد جتاه مجتمعه، اما قواعد األخالق 
ــلوكه الشخصي، والتي  فإنها باإلضافة لذلك تُلزم الفرد بس
ــاس  تدخل فيها األصول االخالقية اجلوهرية التي تُعتبر األس
في استقامة اجملتمع لذلك جندها جاءت واضحة وصريحة في 
القوانني العراقية ومنها ما جاء في الباب التاسع من الفصل 
ــنة ١٩٦٩ املعدل  ــات رقم (١١١) لس ــي من قانون العقوب الثان

والتي وردت بعبارة (اجلرائم اخمللة باألخالق واآلداب العامة).
ــهده اليوم من سلوكيات جديدة  وبالرغم من ذلك فإن ما نش

على مجتمعاتنا في ظل  
ــاعدت على ذلك  ــة واالجتماعية والتي س ــرات الثقافي املتغي
ــتخدام غير املُسيطر عليه ملواقع  ــار الفضائيات واالس انتش
التواصل االجتماعي ساهمت وبشكل كبير في اندثار بعض 
ــكل واضح على  ــلوكيات وظهور غيرها والتي اثرت وبش الس

الواقع.
ــيما تلك  ــوع الفضائيات الس ــى موض ــا نُركز عل ــا هن ولعلن
ــيطر عليها كونها تبُث من خارج العراق والتي  س التي غير مُ
ــد متس احلياء  ــالت ق ــاتها برامج ومسلس تعرض على شاش
ــلبية عن مجتمعنا في الداخل واخلارج ال بل  وتنقل صورة س
ــار العنف واالنحالل على اساس ان كل  قد تُساهم في انتش

سلوك مشابه مباح.
ــلطات اخملتصة في  ــي للس لذلك اصبح من الواجب األساس
ــة في متابعة االعمال  ــدي لذلك وفقاً للقوانني العراقي التص
ــر والبركة  ــاً الن مجتمعنا ال يزال بخي ــاً ونقابي ــة قانون الفني
بالغ  ــبابنا وان ما يُنقل عن اجملتمعات الطالبية ما هو اال مُ بش

فيه غايته عكس صورة سلبية بعيدة عن الواقع الفعلي.

اللواء الدكتور/ عدي سمري حليم

راي
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تعـــزية
ــة اجلديدة» وعلى  ــر جريدة «البين ــرة حتري تعزي اس
ــد الوهاب جبار)  ــها الزميل رئيس التحرير (عب راس
ــؤول شعبة االعالم  الزميل (عادل احمد عداي) مس
ــور له عمه احلاج  ــة بغداد لوفاه املغف في محافظ
ــائلني اهللا ان يتغمد  ــرهان) ، س ــود عداي ش (محم

الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

تعزية
ــاج املرحوم ( جبار  يعزي بيت احل
ــف بالغ  ــويعدي بأس الزم ) الس
املغفور  ــاة  لوف ــه  ــاء عمومت ابن
ــوري ) عقيلة  ــة ( ام ن لها احلاج
ــر صويلح  ــاهي خضي احلاج ( س
ــائلني  ــويعدي) ، س ابو نوري الس
ــع رحمته  اهللا ان يتغمدها بواس
ويسكنها فسيح جناته وانا هللا 

وانا اليه راجعون.


