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ــان التخبط  ــع كثيرون ب    يجم
ــاج  ــو نت ــن ه ــي الراه السياس
ــية  ــي للعملية السياس طبيع
ــاس  التي ولدت وقامت على اس
احملاصصة مثلما يجمع كثيرون 
ــي  احلكوم االداء  ــان  ب ــا  ايض
ــو ايضا  ــدى (١٧) عاما ه على م
ــاب الدولة  ــر وغي ــم بالتعث اتس
ــها  نهش ــي  الت ــاتها  ومؤسس
ــي واالداري القائم  ــاد املال الفس
ــون  ــا يك ــه عندم ــد ان االن واكي
ــيا واداء  ــا سياس ــاك تخبط هن
ــتوى الذي  ــا ليس باملس حكومي
ــى بالتحديات التي يوجهها  يرق
ــج كارثية  ــون النتائ ــراق تك الع
ــو حاصل على االرض  وهذا ما ه
ففي العراق اليوم مليون شهيد 
ومليون  ــة  ارمل ــون  ملي ــاك  وهن

ــول وماليني  ــم ومليون متس يتي
ــل واحلبل  ــن العم ــني ع العاطل
على اجلرار ومن هنا فان الضرورة 
ــن نقاط  ــث ع البح ــتدعي  تس
ــدف جتاوزها  الضعف واخللل به
ــة  احلقيقي ــة  الوطني ــاالرادة  ب
ــا  ــي ام ــو ايجاب ــا ه ــة م وتقوي
ــل فهو اليقدم  اجللوس على الت
ــوال وال هم يحزنون .. وفي  لنا حل
ــير الى  ــد ان نش ــر ال ب ــأن اخ ش
ــة املوازنة العامة للبالد  موضوع
ــا زالت تراوح في  (٢٠٢١) والتي م
ــواب ونقول  مكانها مبجلس الن
ان اخلالفات السياسية ال ينبغي 
ــى اقرار  ــلبا عل ــحب س ان تنس
ــني بغداد  ــالف ب ــة وان اخل املوازن
ــن ايجاد حلول له  واربيل ال بد م
ــرا  ــت س ــي ظل حقيقة ليس ف
ــتان  ــي ان نفط اقليم كردس وه
ــن الى اجلارة تركيا ملدة(٥٠)  مرته

ال  ــم  االقلي وان  ــة  الحق ــا  عام
ــل واحد الى  ــليم برمي ينوي تس

ــف عند  ــت االمر توق ــداد ولي بغ
ــل ان على بغداد ان  حدود ذلك ب

ــركات  ــتحقاقات الش تدفع اس
النفطية العاملة في كردستان 

من اخلزينة العامة وهنا مصيبة 
ــا فان القوى  ــن هن املصائب!!.وم
ــة بالتحرك  ــية مطالب السياس
الفوري للبحث عن حلول اخرى 
ــة والتي ال  ــالق املوازن ــة اط بغي
يجوز ان تتأخر الطول فترة زمنية 
ــطبنا على  والكل يعرف اننا ش
ــام اجلديد  ــهر االول من الع الش
ــن ندخل حلبة  ــا نح (٢٠٢١) وه
شهر شباط احلالي. كما ال بد ان 
نشير بان تنظيم داعش االرهابي 
بدأ يطل برأسه ويقوم بعمليات 
ــات وجوده على  في محاولة الثب
ــل امس  ــا حص ــل م االرض ولع
الثالثاء في شرق محافظة ديالى 
حيث ارتقى خمسة من شهداء 
احلشد الشعبي بعد اشتباكات 
ــتدعي  مع داعش االمر الذي يس
اليقظة وشن عمليات استباقية 
تعرضية ملنع اي نهوض لداعش 

ــد  ــس ببعي ــوره .. ولي ــن جح م
ــاك اجلانب  ــن هذا اجلانب فهن ع
ــتبيح السيادة  التركي الذي يس
العراقية ويقوم بعمليات قصف 
باملدفعية والطائرات ملناطق في 
ــوى مالحقة  ــمال العراق بدع ش
ــي. كي) داخل  ــر الـ(بي .ك عناص
ــاة  ــة دون مراع ــي العراقي االراض
ــن  م ــو  ه ــاك  هن ــعبنا  ــان ش ب
ــورة ضحايا وجرحى  الفات يدفع 
ــتى .. وازاء  ــرية ش ــائر بش وخس
ــد كل  ــهد فاننا نناش هذا املش
ــة  العراقي ــية  السياس ــوى  الق
ــم احلكومة  دع ــى  ــل عل بالعم
ــا من عبور  ــة بغية متكنه احلالي
ــراق الى الضفة االخرى بأمن  الع
ــع باننا  ــر اجلمي ــالم وليتذك وس
ــات مصيرية  ــى ابواب انتخاب عل
وان الكل مسؤول .. نعم كلكم 

مسؤول ياساسة.
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ــد  احلش ــالم  اع ــة  مديري ــت     اعلن
ــماء  ــاء، أس ــس الثالث ــعبي، ام الش
ــن ارتقوا خالل  ــهداء الذي ــب الش ورت
ــي في منطقة  صد التعرض الداعش
ــة ديالى. ــرق محافظ ــط خانة ش نف

ــهداء الذين  ــرت املديرية ، أن الش وذك
ــع عناصر  ــتباك م ــوا أثناء االش ارتق
ــق نفط  ــي  في مناط ــش اإلرهاب داع
ــباط  ــرق ديالى بتاريخ ٢ ش ــه ش خان

ــر التميمي  ــم ، محمد ظاف ٢٠٢١، ه
معاون مسؤول االستخبارات باللواء 
األول ، عباس محمد حسني اخلزرجي 
معاون مسؤول احلركات باللواء األول 
ــن العياشي معاون  ، أمير عبد احلس
مسؤول مكافحة املتفجرات باللواء 
ــي البوبصيري  ــى ناج األول ، مصطف
ــد اخلربطلي  ــل ، عبد اهللا محم مقات
ــد  احلش ــن  م ــوة  ق ــت  مقاتل.وكان
ــس،  ــاء ام ــت، مس ــعبي تعرض الش
ــالل العملية  ــوم مباغت خ ــى هج إل
األمنية في نفط خانة، دفعتهم إلى 

ــول داعش  ــتباك مع عناصر فل االش
ــهاد  ــفر عن استش ــي، ما أس اإلرهاب
ــة من مقاتليه.ورداً على ذلك،  خمس
أعلن احلشد الشعبي، توسيع نطاق 
ــة  ــرق محافظ ــة ش ــه األمني عمليت
ــب قائد  ــد نائ ــت عق ــي وق ــى. ف ديال
ــتركة الفريق الركن  ــات املش العملي
ــمري، االجتماع االول  عبد االمير الش
باالنتخابات. اخلاصة  االمنية  للجنة 

ــاع عقد  ــمري ، إن االجتم ــال الش وق
ــات ومت  ــة االنتخاب ــر مفوضي في مق
ــد مهام وواجبات كل  من خالله حتدي

اللجان الفرعية. واوضح أن االجتماع 
ــجيل البايومتري  بحث اهمية التس
ــهيل اكماله وتضمن  ــريع وتس وتس
ــات األمنية  ــة التحدي ــاً مناقش ايض
وتوفير مناخ آمن لنجاح االنتخابات. 
من جانبه أعلن الناطق باسم القائد 
العام للقوات املسلحة، اللواء يحيى 
ــول، أن جهاز األمن الوطني القي  رس
ــروم  ــاري كان ي ــى انتح ــض عل القب
ــه في العاصمة بغداد. تفجير نفس

ــاز األمن  ــول ، إن مفارز جه ــال رس وق
ــي محافظتي صالح الدين  الوطني ف

ــك مفرزة  ــت من تفكي ــى، متكن وديال
ــمى قاطع  ــا يس ــي مل ــة تنتم إرهابي
ــى أفرادها  ــاء القبض عل ديالى، والق
ــاري) كان يروم  ــة بينهم (انتح األربع
تفجير نفسه في وقت سابق ب بغداد 
ــر املفرزة  ــن القبض على (آم فضالً ع
ــد اخر  ــى صعي ). عل ــديّ ن ــلٍ وجُ و ناق
ــار األمن القومي قاسم  أكد مستش
األعرجي، أن املرحلة الراهنة تتطلب 
ــناد اجلميع.وجاء في بيان  تعاون وإس
ــار األمن القومي  ــمي أن مستش رس
ــدث  ــى املتح ــي التق ــم األعرج قاس

ــيد الصدر الشيخ صالح  باسم الس
املشهد  اللقاء  واستعرض  العبيدي، 
ــر  آخ ــث  وبح ــي  واألمن ــي  السياس
ــالد  ــي الب ــاع ف ــتجدات واألوض املس
ــرورة تعزيز الوحدة  ــد على ض والتأكي
ــر قدم  ــد اخ ــى صعي ــة. عل اجملتمعي
النائب يوسف الكالبي، طلباً لرئاسة 
ــتجواب  ــد موعد اس ــان لتحدي البرمل
ــالوي. وعقدت  ــي ع ــة عل ــر املالي وزي
ــة، اجتماعاً  ــة النيابي ــة املالي اللجن
ــون  قان ــروع  مش ــة  ملناقش ــداً  جدي
ــام ٢٠٢١. وذكرت  املوازنة االحتادية لع

ــواب ،  ــس الن ــة جملل ــرة االعالمي الدائ
ــدت  عق ــة  املاليـــــ ــة  اللجنــــ أن 
ــتأنفت فيه  ـــ (٣٨) اس ــا ال اجتماعه
ــأن مسودة مشروع  مناقشاتها بش
ــة العامة االحتادية لعام  قانون املوازن
ــا  ــدول اعماله ــت أن ج ٢٠٢١.واضاف
ــتضافة وزير التخطيط ،  تضمن اس
ــوان الرقابة املالية االحتادي  ورئيس دي
ورئيس ديوان الرقابة املالية في إقليم 
ــة املالية  ــدت اللجن ــتان. وأك كردس

النيابية.
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ــس الثالثاء،  ــة علي البديري، ام ــاه واالهوار البرملاني ــة الزراعة واملي ــذر عضو جلن    ح
ــي لالقتصاد بغية  ــري من خالل اجمللس السياس ــة ممنهجة جت من مخطط وسياس
ــى ان ما يجري  ــقيه الزراعي واحليواني، الفتا ال ــر املنتج احمللي بش ــتهداف وتدمي اس
احلديث عنه من أعضاء اجمللس في العلن شيء وما يصدر من قرارات في اخلفاء شيء 
اخر.وقال البديري ، ان اجلميع يتحدث عن دعم املنتج احمللي ومنع االستيراد للبضائع 
ــابه للمنتج، لكن ما يجري فعليا هو عمليات استهداف ممنهج للمنتج احمللي  املش
ــبب إجراءات  ــوم لدى اصحاب حقول الدواجن واملزارع بس ــرى ان هنالك غليان الي ون
ــتيراد مقابل تقييد عمل املنتج احمللي، مبينا ان استمرار هذا الوضع  ــيط االس تنش
وعدم اتخاذ اجراءات سريعة ورادعة معناه انفجار الشارع بشكل ال ميكن السيطرة 

عليه والذهاب بالبلد الى اجملهول وإنهاء الصناعة والزراعة احمللية بشكل نهائي.
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كتب اِّـحرر السياسي
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ــار احلكيم،  ــس حتالف عراقيون، عم وضع رئي
امس الثالثاء، شرط احترام السيادة العراقية، 
ــة الدولية على االنتخابات  مقابل دعم الرقاب
العراقية املقبلة.وذكر املكتب االعالمي لرئيس 
ــم، بحث خالل  ــون، ، ان «احلكي ــف عراقي حتال
ــيا االحتادية ماكسيم  ــتقباله سفير روس اس
ماكسيموف، مبكتبه في بغداد امس الثالثاء 
ــداد  بغ ــني  ب ــة  الثنائي ــات  العالق  ،٢٠٢١/٢/٢

ــهد السياسي في  ــكو وتطورات املش وموس
ــراق واملنطقة ودور اجملتمع الدولي في دعم  الع
العراق على املستوى اإلنتخابي واإلقتصادي».
ــز العالقات بني  ــم، «أهميّة تعزي ــد احلكي وأك
ــيا اإلحتادية وعلى تبادل اخلبرات  العراق وروس
ــارب»، مبينا ان  ــابه التج ــن لتش ــني البلدي ب
ــع انطالقا من  ــى اجلمي ــح عل ــراق منفت «الع
املصالح املشتركة وحفظ السيادة العراقية».
ــتحقاق اإلنتخابي  ــار، الى «طبيعة اإلس وأش

ــراء اإلنتخابات املبكرة في  ــادم وضرورة إج الق
ــة الدولية دون  ــدد واهمية الرقاب ــا احمل موعده
ــأن اإلنتخابي وتفاصيله الن  التدخل في الش
ــة بذلك». ــؤولية املفوضية اخملتص ــك مس ذل
وبني، «طبيعة التحديات التي تواجه العراق»، 
ــداً ان «العراق ميتلك اإلمكانات لتجاوزها  مؤك
اذا أحسن استثمار املوارد واذا متتع قادته بروح 
التنازل للعراق وتغليب املصلحة العامة على 

املصلحة اخلاصة».

ــى فائق  ــس القضاء األعل ــس مجل بحث رئي
زيدان مع بعثة االحتاد االوربي، تدقيق الطعون 
ــي ترد على نتائج االنتخابات.وذكر اجمللس ،  الت
أن رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي فائق 
زيدان استقبل في مكتبه، رئيس بعثة االحتاد 
االوربي مارتن هوت رفقة الفريق املكلف برصد 
ــات القادمة  ــبق االنتخاب ــراءات التي تس االج
ــاء  ــني دور القض ــاف ان اجلانب ــا. واض ونتائجه

ــى نتائج  ــرد عل ــون التي ت ــق الطع ــي تدقي ف
االنتخابات.

;œËÕÅh;ÈdÂÑÂˆ\;Ä]üˆ\;√Ÿ;nueÁ;Ô]ïŒ’\
k]d]}i›ˆ\;r]i›;Ì÷¡;ÄÖh;9’\;‡Ê¬�’\

Øfiö\Ê∏\;Ïp]t;ÏËe÷i’;ÏË\É∆’\;Ä\Ê∏\;Ô\Öå;ÄÊŒ¡;∫;ƒÖâfià;U;ÎÑ]qi’\
ــس الثالثاء، عن  ــفت وزارة التجارة، أم كش
ــني من  ــة املواطن ــة حاج ــا لتلبي اجراءاته
املواد الغذائية.وقال املتحدث باسم الوزارة 
محمد حنون ، إن وزارة التجارة وبالتنسيق 
ــن الوطني  ــة وجهاز االم ــع وزارة الداخلي م
ــعر  ــوق منذ ارتفاع س ــت حركة الس تابع
ــارة  التج وزارة  أن  ــون  حن ــاف  الدوالر.وأض

ــن خالل  ــة م ــة التجاري ــة بالسياس معني
ــار ورجال  ــتيراد للتج ــازات االس اصدار إج
ــن آليات لدعم  ــال واملوردين، فضال ع األعم
املصدرين للمواد التي تصدر من العراق الى 
ــة السوق  العالم.وتابع أننا معنيون بدراس
ــواد الغذائية  ــعار امل ــة، ومتابعة اس احمللي
ــة التموينية  ــة ضمن نظام البطاق الداخل
ــكر والطحني والرز وزيت الطعام  مثل الس

ــة العام  ــوق احمللية منذ بداي ــة الس ودراس
اجلديد، مشيراً إلى أن هناك صندوقاً لدعم 
ــني  العراقي ــن  للمصدري ــدم  يق ــر  التصدي
ــح أننا  ــة أو قروضاً.واوض ــاعدات مالي مس
ــراء الرز والسكر  ــرع في العقود لش سنس
وزيت الطعام والطحني لتجهيز املواطنني، 
ــذه املواد  ــخ كميات كبيرة من ه بهدف ض

الغذائية تلبي حاجة املواطنني.

ــاء، أن  ــس الثالث ــض، ام ــت األبي ــن البي أعل
ــدن يعتزم اإلبقاء  ــس األمريكي جو باي الرئي
على الرسوم اجلمركية على واردات األملنيوم 
من اإلمارات.ويعد قرار الرئيس بايدن تراجعا 
ــابق دونالد  عن خطوة اتخذها الرئيس الس
ــى  ــة عل ــوم اجلمركي ــاء الرس ــب، إلنه ترام
ــوم من اإلمارات في آخر يوم من  واردات األملني

ــان أصدره البيت  ــته.وقال بايدن في بي رئاس
ــروري واملالئم في  ــن الض ــض أرى أنه م األبي
ــا القومي أن نحافظ في  ضوء مصالح أمنن
هذا الوقت على املعاملة اجلمركية املطبقة 
ــى واردات مادة األملنيوم من اإلمارات.وكان  عل
ــاء اجلمركي على  ــرر أن يدخل اإلعف من املق
ــز التنفيذ  ــوم من اإلمارات حي واردات األملني

اليوم األربعاء، وفقا ل رويترز.

ÅÁÅp;Ñ\ÖŒd;k\Ñ]Ÿˆ\;Úp] Á;‡ÅÁ]d

بغداد /

وكاالت /

بغداد /

بغداد /

ــة برهم  ــس اجلمهوري ــد رئي اك
ان  ــاء،  الثالث ــس  ام ــح،  صال
ــاً  بايومتري ــة  البطاق ــث  حتدي
ــرّة ونزيهة. ضرورة إلنتخابات ح

ــدة على  ــي تغري ــال صالح ف وق
ــت بطاقتي  ــة تويتر، حدث منص
ــة،  البايومتري ــة  االنتخابي
ــة  مفوضي ــوة  لدع ــتجابة  اس
متهيدا  للمواطنني  ــات  االنتخاب
ــات املقبلة املفصلية،  لالنتخاب
تلبية الرأي العام وطني يطالب 
في  املسارات.واضاف  بتصحيح 
ــة بايو  ــث البطاق ــده حتدي تغري
ــات حرة  ــرورة النتخاب ــا، ض متري
ــق االختيار  ــة، تضمن ح و نزيه

بعيدا عن التزوير والتالعب.

;U;ÏÁÑÊ‚⁄°\;äËÑ
;�]Á2ŸÊÁ]d;ÏzÕ]z�ze’\;nzzÁÅü
Ï‚Áá›Â;Î �Öt;k]d]}i›¸;ÎÑÂÖî

بغداد /
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بغداد / البينة الجديدة
ــركة  الش ــطول  اس ــل  نق
ــل البري / إحدى  العامة للنق
ــل  النق وزارة  ــكيالت  تش
ــمدة  ــن االس ــن م (٢٩٣٠٠) ط
ــهر كانون  ــة خالل ش الزراعي
ــك  ذل ــن  املنصرم..أعل االول 
ــيد  ــركة الس ــر عام الش مدي

ــحماني  ــرمي الش ــى ك مرتض
ــتمرة  ــة مس مبتابع   : ــال  وق
ــل الكابنت  ــن قبل وزير النق م
ــني الشبلي ،حقق  ناصر حس
إسطول الشركة (٥٠٧) نقلة 
ــال (٢٩٣٠٠)  أَمنّ خاللها إيص
طن من االسمدة الزراعية من 
معمل خور الزبير في البصرة 

ــات العراق كافة  الى محافظ
ــرم مع وزارة  ــن العقد املب ضم
ــحماني  الش ــنيَّ  الزراعة.وب
ــى  عل ــركة  الش ــرص  حت  :
إستمرار تكاتف جهودها مع 
القطاعات احلكومية لتحقيق 
ــاهمة  واملس الذاتي  اإلكتفاء 
ــي بتوفير  ــن الغذائ ــي األم ف

الصاحلة  التربة  ــتلزمات  مس
ــوق احمللية بالناجت  إلغراق الس
ــي. ويذكر إن  الزراعي االساس
البري يعمل  ــطول النقل  اس
ــه على نقل  وبكامل جاهزيت
ــة  ــع اخملتلف ــلع والبضائ الس
ــركة املبرمة  ضمن عقود الش

مع وزارات الدولة اخملتلفة.

بغداد / البينة الجديدة
ــل  ــر العم ــن وزي ــه م بتوجي
ــة  االجتماعي ــؤون  والش
ــي  الركاب ــادل  ع ــور  الدكت
ــتجابة الفورية جلميع  باالس
زار  ــانية  االنس ــدات  املناش
ــة ذوي  ــن هيئة رعاي ــق م فري
ــات  واالحتياج ــة   االعاق

ــي  ف ــني  عائلت ــة  اخلاص
ــط وميسان  محافظتي واس
ــي  ــم ف ــرض حالته ــد ع بع
االجتماعي. التواصل  مواقع 

واوعز رئيس هيئة رعاية ذوي 
االعاقة واالحتياجات اخلاصة 
ــف الى  ــد اللطي ــام عب عص
ــان  الهيئة في ميس ــم  قس

لزيارة عائلة (ع. ابو مجتبى) 
يوم االثنني املوافق ١-٢-٢٠٢١ 
ــالث بنات  ــني ان لديهم ث وتب
ــداء الصرع االكبر  مصابات ب
ــالج  للع ــتجيب  املس ــر  غي
ــب املعني  ــمولهم برات ومت ش
ــق من  ــا زار فري ــرغ، كم املتف
ــط  ــة في واس ــم الهيئ قس

يوم االحد املوافق ٣١-١-٢٠٢١ 
ــة الثنية وتبني لديهم  العائل
ــات مصابات  ــن البن ــني م اثن
ــفلى  الس ــراف  االط ــلل  بش
ــدات متاما ومت  ــوالدي ومقع ال
ــني  املع ــب  برات ــمولهم  ش
املتفرغ وفق قانون ٣٨ لسنة 

.٢٠١٣

بغداد / البينة الجديدة

ــة املهندس  ــر الزراع ــاد وزي أش
ــي، بقيادة  محمد كرمي اخلفاج
ــرطة نينوى / مديرية شوؤن  ش
ــت  ألق ــي  والت ــيطرات،  الس
ــحنه كبيرة  ــى ش ــض عل القب
ــي املهرب  ــاج الترك ــن الدج م
منتهي الصالحية تقدر ( ١٠٠٠ 
ــيطرة الشهيد  ) كارتون في س
ــم  اقلي ــن  م ــه  قادم ــبهان  س
ــذه  ــت ه ــتان.حيث كان كردس
ــي عجلة  ف ــحنة مخبأة  الش
ــا طبقة  ــل( تريلة) وفوقه حم
ــى للتمويه ،  ــة من احلص رقيق
ــراف  ــت العملية باش ــد مت ولق

ــه العبادي  ــر ط ــد خض العقي
ــيطرات )  ــوؤن الس ــر ش ( مدي
ــدي العبادي  وبالتعاون مع د ع

مدير املستشفى البيطري في 
ــب اخلفاجي  ــا طال نينوى.فيم
ــتمرار اجلهود الساندة من  باس

ــة واجلرمية  ــل القوات األمني قب
ــراءات  ــديد إج ــة، وتش املنظم
ــن التهريب الذي  ــع واحلد م املن
ــي،  العراق ــاد  االقتص ــك  انه
ــى املنتج احمللي  ــرا عل وأثر كثي
ــة  ــاكل اقتصادي ــبب مش وس
ــبب  كثيرة ومنها البطالة بس
ــى حقول  ــلبي عل التأثير الس
ــادا العملية  الدواجن احمللية.ع
الناجحة لقيادة شرطة نينوى 
ــم الذي يتوجب له  باإلجناز امله
ــتمرار، كونه واجب وطني  االس
ــع  ــي ومن ــج احملل ــة املنت حلماي
ــرار باألمن  ــن األض ــني م العابث

الغذائي للمواطن.

بغداد / البينة الجديدة 
ــام  ع ــر  مدي ــن  أعلـ
ــة  العام ــركة  الش
ــمدة  األس ــة  لصناع
اجلنوبية إحدى شركات 
وزارة الصناعة واملعادن 
السيد : خالـد كاظـم 
ــن كميات  ــي : ع ناجـ
ــويق  والتس ــاج  اإلنت
ــج  ملُنت ــة  املُتحقق
سماد اليوريا في شهر 

ــون الثاني املاضـي  كان
ــي تصريح  ــح ف .وأوضـ
ــي  اإلعالم ــب  للمكت
ــركته  في الوزارة ان ش
ــهر  ــت خالل الش متكن
 ) ــاج  إنت ــن  م ــور  املذك
٢٣٧٥١ ) طن من سماد 
اليوريا وجتهيز الشركة 
ــزات  للتجهي ــة  العام
الزراعية التابعة لوزارة 
 ٢٣١٣٢  ) ـــ  ب ــة  الزراع

ــماد  الس ــن  م ــن  ط  (
ــرم  املُب ــد  العق ــق  وف
ــني ، مؤكداً  ــني الطرف ب
ــة  العملي ــتمرار  اِس
اإلنتاجية والتسويقية 
ــم  ــركة لدع ــي الش ف
ــد  القطاع الزراعي وس
حاجة وزارة الزراعة من 
اليوريا بشكل  ــماد  س
كامل وبنوعيات عالية 

ومواصفات عامليـة .

بغداد / البينة الجديدة
انطالقاً من مبدأ التعاون املشترك 
ــني مكتب  ــال اإلعالمي، ب ــي اجمل ف
ــي في  ــال احلكوم ــالم واالتص اإلع
ــوزراء،  ــس ال ــة جملل ــة العام األمان
واملكاتب اإلعالمية في املؤسسات 
ــتقبل  والرسمية،اس ــة  احلكومي
ــدس ماجد  ــاء، املهن ــر الكهرب وزي
ــق  املواف ــرا  ــارة مؤخ اإلم ــدي  مه
ــون الثاني  ــهر كان الثالثني من ش
ــال  ــالم واالتص ــب اإلع ــد مكت ،وف
ــة  ــة العام ــي األمان ــي ف احلكوم
ــيد الوزير  جمللس الوزراء, رحب الس

ــيدا باجلهد  ــد الضيف مش بالوف
ــي احلكومي الداعم لوزارة  اإلعالم
الكهرباء ومشاريعها وأنشطتها 
ومثمناً عمل  املكتب في تعضيد 

ــب  املكات ــني  وب ــه  بين ــة  العالق
ــمية  ــة احلكومية والرس اإلعالمي
وشبه الرسمية واملتابعة اليومية 
ــالم  ــائل اإلع ــي وس ــر ف ــا ينش مل

ــث  وح ــني  املواطن ــكاوى  ش ــن  م
املوسسات باألسراع لوضع احللول 
العاجلة لها.وأبدى سيادته تعاون 
الوزارة مع مكتب اإلعالم واالتصال 
ــة العامة في  احلكومي في األمان
كل اجملاالت ، وخصوصا من ناحية 
ــدورات التدريبية  ــل وال ورش العم
ــة  ــة العام ــا األمان ــي تنظمه الت
ــة بتطوير  ــوزراء، واخلاص ال جمللس 
املهارات الفنية  ملوظفي املكاتب 
ــن جانبه أبدى مكتب  اإلعالمية.م
ــتعداده لوضع  ــة اس األمان اعالم 
ــة  ــة واإلعالمي ــرات الصحفي اخلب

ــزة احلكومية اخملتلفة  أمام األجه
ــيداً  لفعالياتها،ومش ــيطاً  تنش
ــوزارة  ال ــالم  اع ــب  مكت ــود  بجه
ــيق  ــي تعش ــواء ف ــة س املتواصل
ــرى  األخ ــوزارات  ال ــع  م ــة  العالق
ــوزارة  ال ــل  عم ــن  ع ــاع  الدف أو 
وسياستها خللق عالقة تفاعلية 
ــر  تغيي ــي  ف ــهم  تس ــة  صحيح
ــة في  ــة اخلاطئ ــرة النمطي النظ
ــني وخصوصا اتباع  أذهان املواطن
ــاح أدق التفاصيل  ــة إيض سياس
ــوات الفضائية  ــي القن ــة ف الفني
ــى دراية  ــون املواطن عل ــى يك حت

ــل  ــة عم ــق ومعرف ــة باحلقائ تام
ــاكل  ــوزارة الفني الدقيق واملش ال
ــا قطاعاتها الثالث  ــي تعانيه الت
اإلنتاج والنقل والتوزيع ومشاكل 
ــي  ــة.ومت ف ــواد احلاكم ــود وامل الوق
ــداد  اع ــى  عل ــاق،  االتف ــاء   اللق
ــة،  لدعم  ــة توعوي ــة إعالمي خط
ــا يتعلق بحث  ــوزارة فيم جهد ال
ــيد  ــرورة ترش ــى ض ــني عل املواطن
الكهربائية. ــة  الطاق ــتهالك  اس
ــمي  وحضر اللقاء، املتحدث الرس
واملتحدث باسم  الكهرباء،  لوزارة 

هيئة املنافذ احلدودية.

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
ــة . اوضح  ــع كاف ــق املواق مراف
ــن  عبدالرحم ــدس  املهن ــك  ذل
عجي طوفان مدير عام الشركة 
ــوب . وقال  ــة لتجارة احلب العام
يعد اجلهد الفني والهندسي في 
مواقع احد الدعائم االساسية 
ــز  جتهي ــة  عملي ــا  ملواصلته
ــص املقررة من  املطاحن باحلص
ــة . وبني الى هذه االعمال  احلنط
ــط قامت  ــت في فرع واس توزع
ــة باجراء  صيانة  الوحده الفني
ــة للمصعد الكهربائي في  دوري
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
ــالكات الفنية  .كما  وبجهود امل
ــة للمولدة نوع  ــراء صيان ومت إج
ــي العاملة  ــو ٢٥٠ كي ف جامك
في اجملمع اخملزني بفتح وصيانة 
ــادة الربط وصيانة  ــر مب واع الوات
املولدة  ــغيل  وتش الكاز  أنابيب 
ــل .» طوفان  «  ــا العم وإدخاله
بني الى اعمال الصيانه شملت 
خط خزن احلبوب ٢٤ في الطابع 
التاسع بعد حدوث إنقطاع في 
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
 . ــل  العم ــتمرار  واس ــة  لدميوم

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  ــي تكري ــة .وف 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 
ــارة  ــام جت ــر ع ــي .مدي الهندس
ــتعرض اعمال فرع  ــوب اس احلب
ــركة في ديالى التي قامت  الش

ــة  بصيان ــه  الفني ــه   مالكات
ــل BS١ والناقل  ــح الناق وتصلي
ــل  BR١ حيث مت تبديل السالس
ــرى جديده  ــرره بقطع اخ املتض
وتعديل والكايد مع تبديل زوايا 
الناقل اجلانبيه لتاكلها بالعمل 
ــه  البواب ــح  تصلي مت  ــك  وكذل
الواصله  الكهربائية  ــه  املزدوج
 ،  L٤-L٢ ــه  والرافع  BS١ ــني  ب
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  .من جانب 
ــف مدير عام الشركة  اخر كش
ــرز املصنع في  مقدار كميات ال

ــهر   اجملارش احلكومية خالل ش
كانون الثاني ٢٠٢١ والتي بلغت 
الكمية خالله ( 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
ــمني . واضاف الى ان  طن رز ياس
ــة ابو صخير احلكومية  مجرش
ــة الرز  ــف بلغت كمي في النج
ــمني   املنتج ( ١٣٢٥) طن رز ياس
و مت مناقلة وحتويل  كمية (٣٥٠) 
ــره وعطش  ــن لصومعة كس ط
ــني الى ان اجمالي  في بغداد .وب
كميات الرز التي مت انتاجها في 
ــة   ــاره احلكومي ــة العم مجرش
ــي  ــركة ف ــرع الش ــة لف التابع
ــوع االنتاج  ــان بلغ  مجم ميس
ــت  ــر و بلغ ــن رز عنب ( ١٠٢٣ ) ط
ــي مت حتويلها ( ٤٥٠  الكمية الت
ــن رز عنبر حصرا» من أنتاج  ) ط
ــى مخازن  ــهر كانون االول ال ش

كسرة وعطش في بغداد .

البينة الجديدة / هيثم مجيد 
التقى املهندس قاسـم حمود منصور مدير عام الشركة 
ــني املفوضية  ــة مبمثل ــواد الغذائي ــارة امل ــة لتج العام
ــتقلة لالنتخابات وبحضور مديري القسم  العليا املس
ــيق  ــبل التنس ــويق ) لبحث افاق س ــي , التس ( القانون
ــدم العملية االنتخابية  ــني الطرفني ومبا يخ والتعاون ب
في البالد ومت طرح امكانية تأجير مخازن الشركة الغير 
مستغلة لصالح املفوضية املستقلة لالنتخابات واكد 
ــركة على أي التعاون مبا  ــود خالل اللقاء حرص الش حم

يخدم البالد ٠

ميسان / البينة الجديدة
تنفيذا  لتوجيهات السيد 
ــة  والبيئ ــة  الصح ــر  وزي
ــن التميمي  ــور حس الدكت
ــر  مدي ــراف  واش ــة  ومبتابع
ــان  ــام دائرة صحة ميس ع
الدكتور علي العالق و مدير 
ــة  العام ــه  الصح ــم  قس

الدكتور علي النوري
ــذ  اخ ــدة  وح ــتمرت  أس   
ــز  املراك ــي  ف ــحات  املس
ــحات  الصحية  بأخذ املس
لطلبة املدارس في القاطع 

الشمالي  حملافظة ميسان 
ــى اخملتبر املركزي  ونقلها ال
ــف  وذلك  للتحري والكش
ــات  االصاب ــن   ع ــر  املبك

بكوفيد ١٩.

مواطنون ومراجعون الى مصرف الرشيد / فرع االمام 

ــر واالحترام الى  ــكر والتقدي األعظم يتقدمون بالش

الست ( افراح عبد اللطيف مهدي ) لتعاملها املهني 

ــني وتذليل الصعوبات امامهم فبارك اهللا  مع املراجع

بها واكثر من امثالها .

هيثــم   / الجديــدة  البينــة 
القيسي

أفاد مدير عام شركة املشاريع 
ــة املهندس محمود  النفطي
ــركته  ــأن ش ــي ب ــاس عل عب
تواصل أعمالها في مشروع 
انبوب النفط اخلام زبير ٢- فاو 
ــي محافظة البصرة والذي  ف
ــة  التصديري ــه  طاقت ــغ  تبل
نحو ١٫٥ مليون برميل يومياً 
ــام الثقيل(بعد ربطه  من اخل
ــر١- طوبة قياس  ــوب زبي بانب
ــي، ان  ــال عل ــدة). وق ٤٨ عق
ــيد  الس «في ظل توجيهات 
ــتاذ  ــر النفط احملترم األس وزي
املهندس احسان عبد اجلبار 
بتنفيذ  باالسراع  اسماعيل 
املشاريع التي من شأنها زيادة 
للنفط  التصديرية  الطاقات 
ــركتنا عازمة  ــإن ش اخلام، ف
ــروع أنبوب  ــاز مش ــى اجن عل
ــط اخلام زبير ٢- فاو ( ٤٨  النف
عقدة) في محافظة البصرة 
ــاريع  ــن املش ــد م ــذي يع وال
ــة  العمالق ــتراتيجية  الس
ــة  الصناع ــد  صعي ــى  عل
النفطية في العراق ال سيما 
ــو ١٫٥ مليون  ــه ينقل نح وأن
ــط اخلام الى  برميل من النف
جنوبي  ــاو  الف ــتودعات  مس
ــاف، ان «مالكات  البالد».واض
شركتنا متمثلة بتشكيلها 
ــاريع  مش ــة  هيئ ــي  اجلغراف
ــط تواصل العمل ليالً  الوس

ــناد من الهيئات  ونهاراً وباس
ــركتنا لتنفيذ  األخرى في ش
ــروع  ــه من مش ــا كلفنا ب م
وطنية».ومضى  بايادي  ينجز 
إلى القول، ان «األيام القليلة 
املباشرة  ــهد  ستش املقبلة 
ــي  النهائ ــط  الرب ــال  باعم
األنبوب  ليصبح  ــروع  للمش
ــط اخلام  النف ــزا لضخ  جاه
الثقيل من مستودع الطوبة 
ــاو بطول  ــتودع الف الى مس
ــم». ــغ (١٢٦) ك ــي يبل اجمال
ــركة،  وأوضح مدير عام الش
ــية  الهندس ــا  «مالكاتن ان 
ــة متكنت وبنجاح من  والفني
ــة الفحص املائي  اجناز مرحل
ــاء منه  ــة امل ــوب وازاح لالنب
(Dewatering)، وانها ملتزمة 
ــالمة  مبعايير الصحة والس
ــا  م أو  ــة  العاملي ــة  والبيئ
فنياً  ــاً  اصطالح ــمى  تس
ــل  «مث ان  ــني،  (HSE)».وب
ــال تخصصية  هكذا أعم
ــرة ال تنجز إالّ بالدعم  كبي
ــاون اإليجابي والذي  والتع
القطاع  ملسناه من قيادة 
املنتفعة  واجلهة  النفطي 
ــرة».  ــط البص ــركة نف ش
ــركتنا  ــع علي، ان «ش وتاب
شركة املشاريع النفطية 
تبقى الذراع االمين لقيادة 
القطاع النفطي في تنفيذ 
ــتراتيجية  ــاريع الس املش
ــوط األنابيب  ــا خط ومنه

النفطية العمالقة».

@ÖaÏΩa@Òâbvn€@Úflb»€a@Ú◊äí€a@‚b«@äÌÜfl
@ÚÓôÏ–Ωa@¥‹r‡∂@Ô‘n‹Ì@ÚÓˆaàÃ€a

pbibÇn„˝€@Ú‹‘néΩa@bÓ‹»€a

@ÚÓ�–‰€a@…ÌâbíΩa@Ú◊äë@‚b«@äÌÜfl
@Èn◊äë@Êdi@Ô‹«@êbj«@ÖÏ‡™@êÜ‰ËΩa

b:b‡«c@›ïaÏm

@àÅbi@@ä‡néÌ@s€br€a@Òâb‡»€a@ b�”

ÊbéÓfl@ø@êâaÜΩa@Új‹�€@pbzéΩa

äÌÜ‘mÎ@äÿë

بغداد / البينة الجديدة
ــتاذ علي حميد الدليمي ، استمرار  اكد وزير التربية االس
ــة  ــاالت املرضي ــاعدة للح ــون واملس ــدمي الع ــودهُ بتق جه
ــاف بيان صادر  ــانية لكوادر التربية اخملتلفة . وأض واإلنس
عن املكتب اإلعالمي للدليمي ، ان اعضاء الهيئة اإلدارية 
لصندوق التربية ، صادقوا اليوم على تقدمي الدعم والعون 
ألكثر من ٥٦٨ حالة مقدمة للكوادر التربوية في مختلف 
ــار البيان إلى أن احلاالت  احملافظات ومديريات التربية .وأش
ــة للعمليات  ــت ٤٥١ حال ــملت باملعونة تضمن ــي شُ الت
ــن احلاالت  ــالً عن ٢٨ م ــاة ، فض ــة وف ــة ، و ٦٣ حال اجلراحي
السرطانية واألورام و ٤ حاالت زواج باإلضافة الى ٢٢ حالة 
إنسانية طارئة . وعبر الدليمي عن تطلعه لشمول جميع 
ــكل  ــبي التربية بإيرادات الصندوق ، وبالش كوادر ومنتس
ــالءم مع مكانتهم  ــبني مبا يت الذي يوفر الرعاية للمنتس

والتضحيات التي قدموها من اجل بناء عراقنا احلبيب .

@Û‹«@÷Öbñ�Ì@ÚÓi6€a@÷ÎÜ‰ï@ÒâaÖa@è‹©
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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
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ــرار املوازنة مبا  ــح، ضرورة إق ــس اجلمهورية برهم صال ــد رئي    أك
ــى أهمية التوصل إلى  ــار ال يضمن مصالح العراقيني، فيما اش
ــداد واربيل.وذكر بيان عن  ــول جذرية وجدية بني حكومتي بغ حل
ــتقبل رئيس اللجنة املالية النائب  مكتب صالح ، ان االخير اس
ــث التحديات  ــة، حيث جرى بح ــوري وأعضاء اللجن ــم اجلب هيث
االقتصادية التي تواجه البالد، إلى جانب موضوع املوازنة املالية، 
وأهمية متريرها مبا يضمن حقوق املواطنني.واوضح انه مت التأكيد، 
خالل اللقاء، على أهمية جتاوز املسائل التي تواجه إقرار املوازنة، 
واألخذ باالعتبار ضمان عدم تعطل مصالح املواطنني، إلى جانب 
ــب احتياجاتها وظروفها،  ــوق جميع احملافظات حس ضمان حق
ــا اإلرهاب  ــاف ضحاي ــرودوالر، وإنص ــدوق البت ــات صن ومخصص
ــم املالي  ــل، وتوفير الدع ــدودة الدخ ــات مح ــني والطبق والنازح
ــعبي والشرطة  ــد الش الالزم لألجهزة األمنية من اجليش واحلش
ــمرگة، للدور الكبير الذي تقوم به في مجابهة اإلرهاب  والبيش
ــاء باجلهود  ــادة جرت باللق ــن املواطنني.وبني ان اإلش وحماية أم
ــي تبذلها اللجنة املالية النيابية وأعضاء مجلس النواب في  الت
ــات بشأن املوازنة من أجل متريرها بالشكل الذي يضمن  النقاش

حقوق جميع املواطنني واحملافظات كافة.

ــون  القان ــة  دول ــة  كتل ــت  أعلن
ــس الثالثاء، رفضها  النيابية، ام
ــي  ــا ف ــة ممثله ــق عضوي وتعلي
ــد  ــب عب ــة، النائ ــة املالي اللجن
الهادي السعداوي، اعتراضا على 
ــى املوظفني  ــتقطاعات عل االس
ــا  وحتويله ــة  الهش ــات  والطبق
ــني. واملقاول ــركات  الش ــى  ال

ــة ، انها تعلن عن  ــرت الكتل وذك
ــص الذي  ــض للن ــا الراف موقفه
يراد اقحامه في مشروع املوازنة 
ــام ٢٠٢١ من قبل بعض ممثلي  لع
اللجنة  ــية في  السياس الكتل 
ــة  والذي مبوجبه يتم فرض  املالي
ــني  ــى املوظف ــتقطاعات عل اس
والطبقات الهشة وحتويلها الى 
والشركات  واملقاولني  املتعهدين 
ــعر  ــا لهم عن ارتفاع س تعويض
الصرف. وشددت، على أن حرمان 
والطبقات  ــني  واملوظف ــراء  الفق
الهشة من استحقاقهم وفرض 
ــم مرفوض  ــتقطاعات عليه اس
ــا ان نوافق  ــن قبلنا والميكن لن م
ــك  لذل ــة  ونتيج ــت  عليه.وتابع
وامام اصرار رئيس اللجنة املالية 
ــواب على تثبيت  في مجلس الن
هذه املادة بهذا الشكل اجملحف 

ــة املالية  ــي اللجن ــان ممثلنا ف ف
ــعدواي  الهادي الس النائب عبد 
ــحابه وتعليق عمله  ــن انس اعل
ــة اعتراضا على رغبة  في اللجن
ــادة،   ــر هذه امل ــي متري ــض ف البع
ــدا ملوقف الكتلة  تضامنا وتاكي
ــة  العدال ــق  لتحقي ــعيها  وس
ــف  ــاف في املوازنة.وكش واالنص

ــة  املالي ــة  اللجن ــي  ف ــدر  مص
ــابق اليوم  ــة، في وقت س النيابي
الثالثاء، تفاصيل حيثيات البيان 
ــب عبدالهادي  الذي اصدره النائ
املالية  اللجنة  ــعداوي ضد  الس
النيابية ورئيسها هيثم اجلبوري.
وقال املصدر ، ان السعداوي طلب 
ــة املالية اضافة مبلغ  من اللجن

ــرب منه، لكن اللجنة  ملقاول مق
ــذي دفع  ــر ال ــو االم ــت وه رفض
ــعداوي الى السب والشتم  الس
والغضب من اللجنة.واضاف، انه 
بعد ذلك قام السعداوي باصدار 
بيانا اتهم فيه اجلبوري بالتالعب 
ــني وحتويلها الى  ــب املوظف بروات

شركات القطاع اخلاص.

بغداد /

ــاء، ٢٤ الف معاملة  ــت اجلهات القضائية، امس الثالث اوقف
ــبب  ــهداء واجلرحى في االنبار، وذلك بس لتعويض ذوي الش
ــذة  ــخصيات متنف ــا ش ــف وراءه ــر تق ــاالت تزوي ــود ح وج
باحملافظة. واكد رئيس جلنة الضحايا والشهداء والسجناء 
ــي ، ان هناك الكثير  ــيني النيابية، عبد االله النائل السياس
ــان الفرعية لتعويض  ــى عمل بعض اللج من التحفظ عل
ــهداء واجلرحى في احملافظات الساخنة، االنبار وصالح  الش
ــني  ــود دور للمعقب ــى وج ــي إل ــار النائل ــن ونينوى.واش الدي
ــدين الذين بدؤوا باختراع وسائل جديدة في التزوير  والفاس
واستكمال معامالتهم بأسرع وقت ممكن، ما ادى الى سلب 
ــات وتأخر  ــني في تلك احملافظ ــهداء احلقيقي ــر الش حق أس
اجنازمعامالتهم.واضاف ان جلنته تابعت هذا امللف وخاطبت 
ــس القضاء  ــذ مجل ــة، واتخ ــة النزاه ــام وهيئ ــاء الع االدع
ــا يقارب ٢٤  ــه اخملتصة، بإيقاف م ــراءات بعد تدقيق جلان اج
ــهدت معامالت  ــهداء وجرحى حيث ش الف معاملة بني ش
الفئة االخيرة ارتفاعاً في حاالت التزوير في تلك احملافظات.
ــتدعى في وقت  ــى ان مجلس القضاء اس ــت النائلي إل ولف
ــوى  ــف جريح ومصاب، ولم يحضر منهم س ــابق نحو ال س
ــب املعامالت هي ملزورين  ــذا ما يؤكد  ان اغل ــح، وه ١٠٠ جري
ــف االعيبهم. ــة القضاء لكي ال تنكش ــم مراجع ال ميكنه
ــة  ــهداء، هيئة رئاس ــة الضحايا والش ــس جلن ــب رئي وطال
البرملان بـمتابعة هذا امللف بشكل مباشر من اجل ايصال 
ــات احلق  ــا أن ملف التعويض ــا، موضح ــوق ألصحابه احلق
ــهداء بعد ان كانت جلان التعويضات  مؤخرا مبؤسسة الش
ــكل مباشر  ــرف عليه بش مرتبطة باحملافظات وهي من تش

وتزود اللجنة باملوظفني والقضايا اللوجستية.

بغداد /

ــة للمواطنني وفئات اخرى في  ــابات املفتوح اعلن مصرف الرافدين ان عدد احلس
ــابا توفير وجاري. ــنة ٢٠٢٠ بلغت ٢٤٤٢٧ حس فروعه ببغداد واحملافظات خالل س
ــي مت فتحها  ــابات اجلارية الت ــدد احلس ــي للمصرف ، أن ع ــب اإلعالم ــر املكت وذك
ــابا في حني بلغ  ــني وفئات اخرى في العام املاضي وصلت الى ٣٠٠٥ حس للمواطن
ــابات التوفير للمواطنني الى ٢١٤٢٢ حسابا.وأضاف أن املصرف مستمر  عدد حس
ــابات للمواطنني الراغبني في ايداع اموالهم في املصرف واحلصول  في فتح احلس
ــروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن املصرف زيارة فروعه في  على الفوائد وفق ش

بغداد واحملافظات لالطالع عليها.

بغداد /

بغداد /
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ــي  ف ــات  التحقيق ــرة  دائ ــفت  كش
ــوادّ مفقودة  ــن ضبطها م ــة ع الهيئ
ــي  ــمدة ف ــي األس ــصٍ ف ــاالت نق وح
ة  ــركة العامَّ ــمنت والش معمل اإلس
ــة في محافظة  ــزات الزراعيَّ للتجهي
ــة ، أن فريق عمل  ــرت الهيئ بابل.وذك
ــع للهيئة،  ــق بابل التاب مكتب حتقي

ــمنت  ــى معمل إس ــل إل ــذي انتق ال
ــث والتحرّي  ــد البح ن بع ــل، متكَّ باب
ــل الناقل  ــى سالس ــور عل ــن العث م
ــي متَّ  ــل) الت ــريط الناق ــويّ (الش الدل
ــراؤها مببلغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون  ش
ــت أتالل  ــة حت ــأة ومدفون خبَّ ــارٍ مُ دين
السكراب واألتربة.وأضافت إنَّ الفريق 
ــارات العجالت في  ع آثار إط ــام بتتبُّ ق

ــواد، من  ــول لتلك امل ــل؛ للوص املعم
ــةٍ ومجموعةٍ  بآلي ــتعانة  خالل االس
 (١٤٧) ــى  عل ــور  للعث ــال  مَّ العُ ــن  م
بيّنةً أنه  ــلة ناقلة وضبطها، مُ سلس
ــواد املضبوطة  ــى امل ــظ عل متَّ التحفُّ
دير املعمل ومسؤول اخملازن  وإشعار مُ
 ، بعدم التصرُّف بها.وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ
ــام فريق العمل  ــت الهيئة قي أوضح

ة  ــركة العامَّ بضبط أمني مخزن الش
ــل –  ــي باب ــة ف ــزات الزراعيَّ للتجهي
ــي كميَّة  ــود نقصٍ ف ــة؛ لوج الطليع
شيرةً  األسمدة املوجودة في اخملازن، مُ
ــراء املُطابقة على ما  إلى أنه، بعد إج
ــمدةٍ واملصروف منها،  موجود من أس
ــمدة  تبنيَّ حدوث نقصٍ في مادَّة األس
نوع (داب) بأكثر من (٤٣) طناً، وضبط 

ــةٍ بالتجهيز  ــاتٍ مخزنيَّةٍ خاصَّ بطاق
دت  ــزن وغلقه.وأكَّ ــى اخمل ــرُّز عل والتح
ــطٍ  ــري ضب ــم محض ــة تنظي الهيئ
ــي العمليَّتني، وعرضهما  أصوليَّني ف
ــة الثانية،  ــم في القضيَّ ــة املُتَّه رفق
تصّ بالنظر  على قاضي التحقيق اخملُ
في قضايا النزاهة في احللة، الذي قرَّر 

ة التحقيق. توقيف املُتَّهم على ذمَّ

أكدت مديرية املرور العامة، امس الثالثاء، أن فتح 
ــتيراد ألنواع العجالت بشكل عشوائي،  االس
ــداد كبيرة من املركبات من االقليم،  ودخول اع
ــر من مليوني مركبة  أدى إلى رفع عددها ألكث
ــات املرورية. ــبب باالختناق ــي بغداد، مما تس ف

وقال مدير االعالم والعالقات في املديرية حيدر 

الغراوي،  إن مديرية املرور العامة وضعت خطة 
لتسقيط بعض املركبات، وبتوجيه من رئيس 
الوزراء.واضاف الغراوي، أن امانة بغداد عملت 
ــداد واملرور،  ــيق مع قيادة عمليات بغ وبالتنس
ــوارع املغلقة، كساحة  على فتح بعض الش
الوثبة واخرى كانت مغلقة  في جانبي الكرخ 
والرصافة لدواع امنية.وطالب بعض الوزارات 

واملؤسسات بـالعمل بنظام التفاوت في دوام 
موظفيها لفك االختناقات املرورية احلاصلة، 
ــار مدير  ــه رئيس الوزراء.واش ــذي وافق علي وال
ــة، إلى أن  ــي املرور العام ــالم والعالقات ف االع
ــول مركبات  ــا مبنع دخ ــدرت بيان ــة اص املديري
ــكنية بني  ــال الثقيلة الى االحياء الس االحم

العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا.

ــي  ــة اإليران ــر اخلارجي ــد وزي أك
محمد جواد ظريف، أنه بإمكان 
االحتاد األوروبي أن يضطلع بدور 
الوساطة في النزاع مع الواليات 
ــأن برنامج طهران  املتحدة بش
ــال ظريف في مقابلة  النووي.وق
إن  إن)  إن  ــي  (س ــبكة  ش ــع  م

املمثل السامي لالحتاد للشؤون 
األمنية،  ــة  والسياس اخلارجية 
ــق  جوزيب بوريل، ميكن أن ينس
للجانبني  الضرورية  ــراءات  اإلج
من أجل العودة لالتفاق النووي.

ــؤاله عما إذا كانت العودة  وبس
ــتتطلب  ــى االتفاق النووي س إل
أوالً من إيران أو الواليات املتحدة 

ــاب ظريف  ــروط، أج تلبية الش
ــوات  ــاذ اخلط ــن اتخ ــه ميك بأن
أو  ــد  واح ــت  وق ــي  ف ــة  الالزم
ــقة.وبني ظريف  ــة منس بطريق
ــى هذا  ــن أن يتول ــل ميك أن بوري
ــزءا من دوره  ــر، حيث أن كج األم
ــتركة  ــق اللجنة املش هو منس

لالتفاق النووي.
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ــاء، عن االمر  ــس الثالث ــا الفاتيكان، ام ــف باب كش
ــه الى العراق في  ــذي قد يحول دون زيارت الوحيد ال
ــه ما لم تكن  ــيس، إن ــال البابا فرنس آذار املقبل.وق
هناك موجة جديدة خطيرة من إصابات كورونا في 
ــهر اذار املقبل. العراق، فإنه ينوي زيارة البالد في ش
ــة اإلخبارية  ــي حديث ملوقع اخلدم واضاف البابا ف
ــوز، انه إذا  ــت عليه موازين ني ــة، اطلع الكاثوليكي
ــر في أخذ رحلة  ــوف يفك اضطر إلى ذلك، فإنه س
ــي املوعد  ــول إلى العراق ف ــة منتظمة للوص جتاري
ــت متطلبات  ــو كان ــه حتى ل ــى إن ــار ال املقرر.واش
ــم العراقيني  ــي تعني أن معظ ــد االجتماع التباع
ــى التلفزيون  ــة عل ــداث البابوي ــاهدون األح سيش
ــيرون أن البابا موجود في بالدهم. فقط،  فإنهم س
هذا ومن املقرر أن يزور البابا فرنسيس العراق خالل 
ــهر آذار املقبل  ـــ ٨  من ش ـــ ٥ إلى ال ــن ال ــرة م الفت

بحسب ما اعلنه الفاتيكان في وقت سابق.
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بغداد /

بغداد /

وكاالت /

وكاالت /

ــعداوي في تصريح صحفي  ــف  النائب عبد الهادي الس كش
ــغ طائلة من  ــوم  بتحويل مبال ــة املالية يق ــس اللجن « ان رئي
ــاع اخلاص  ــركات القط ــني الى ش ــب املوظف ــتقطاع روات اس
لتعويضهم عن ارتفاع سعر الصرف.و دعا السعداوي ، رئاسة 
ــذا إجراءات  ــواب الوقوف بالضد من هك ــاء مجلس الن وأعض
ــاب قوتهم البسيط  تثقل كاهل املوظف واملواطن على حس
ــف أعبائهم  ال   ــوات  تعمل على تخفي ــاً الى اتخاذ خط داعي

على حساب استقطاع رواتبهم.

وصفت رئيسة كتلة احلزب الدميقراطي الكردستاني النيابية 
ــي عقدها وفد  ــاء، االجتماعات الت ــس الثالث ــان صبري، ام في
حكومة إقليم كردستان املفاوض في بغداد بـاإليجابية.وقالت 
ــة، ان اجتماعات  ــائل اعالم كردي صبري في حديث نقلته وس
ــة املالية  ــتان املفاوض مع اللجن ــة إقليم كردس ــد حكوم وف
ــام الوفد بتقدمي  ــان العراقي كانت ايجابية، حيث ق في البرمل
كافة البيانات والتفاصيل اخلاصة بكل القضايا العالقة بني 
اجلانبني للجنة .واضافت، ان حكومة إقليم كردستان ملتزمة 
ــتاني تدعم املواد ١٠  ــة الدميقراطي الكردس ــتور، وكتل بالدس
ــتان والتي حددها مشروع  و١١ املتعلقة بحصة إقليم كردس

موازنة ٢٠٢١ بـ ١٢٫٦٧.
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بغداد /

بغداد /

ــار، بان املصرف  ــؤول مصرفي في محافظة ذي ق ــف مس كش
العقاري في احملافظة سيطلق قروضا مببلع ١٠٠ مليون لشراء 
وحدات سكنية من اجل تخفيف معاناة املواطنني بحل ازمة 
ــادرة البنك  ــؤول انه ضمن مب ــي ذي قار.وقال املس ــكن ف الس
ــارف التخصصية وتخفيف ازمة  املركزي العراقي لدعم املص
ــة وهي بناء وحدة  ــرر الغاء االلية القدمي ــكن في ذي قار ق الس
ــد عن ١٠٠  ــرض ال يزي ــاف ان الق ــالث مراحل.واض ــكنية بث س
ــكنية في احملافظة مبساحة ال  ــراء وحدات س مليون دينار لش
تقل عن ١٠٠ متر مربع ، وستكون هذه القروض بفائدة سنوية 
متناقصة نسبتها ٢٪ من قيمة القرض ومبدة سداد ال تتجاوز 
٢٠ سنة.وبني ستشكل جلان من قبل املصرف العقاري لتقييم 
شراء الوحدة السكنية بعقد يسجل في العقاري بعدها يتم 

دفع املبلغ وسيكون استحقاق حسب التقييم.

بغداد /

\Q^@ò@Ú‡nm\Q^@ò@Ú‡nm\Q^@ò@Ú‡nm\Q^@ò@Ú‡nm\Q^@ò@Ú‡nm\Q^@ò@Ú‡nm

  أنه خالل اليومني املقبلني سيتم 
ــم موضوع العقود واملناقالت  حس
ــتان.وأوضح  كردس ــم  إقلي وحصة 
ــد الصفار ، أنه  ــرر اللجنة احم مق
ــني  ــني املقبل ــالل اليوم ــيتم خ س
ــي  ف ــة  املؤجل ــا  القضاي ــم  حس
ــة  املالي ــة  املوازن ــون  قان ــروع  مش
ــا  ــورات ايض ــي التط ــة. وف االحتادي
ــن محافظة البصرة  أكد النائب ع
ــة حتولت  ــادي ، ان احملافظ ــدر الزي ب

ــن دول  ــرور اخملدرات م ــى طريق مل ال
ــى احملافظات ودول اخلليج،  اجلوار ال
ــيرا الى ان جلنة األمن والدفاع  مش
ــا مع  ــتعقد اجتماع ــة س النيابي
ــلحة  ــام للقوات املس ــد الع القائ
مصطفى الكاظمي لبحث امللف.

ــال الزيادي وهو عضو جلنة االمن  وق
ــث اذاعي،  ــاع ايضا في حدي والدف
ــق ملرور  ــت طري ــرة أصبح ان البص
ــات والدول  ــدرات لبقية احملافظ اخمل

ــن طريق دول  ــاورة والتي تأتي ع اجمل
ــرة ثم تذهب  ــاورة مرورا بالبص مج
ــاف، ان جتار  باجتاه دول اخلليج.واض
ــا إلى العراق عبر  اخملدرات يأتون به
ــن دول  ــتان وم ــران ومن افغانس إي
ــه يجب ان  ــرى، مبينا ان ــدة أخ بعي
تكون هناك خطط امنية للقضاء 
ــك املواد  ــات تهريب تل ــى عملي عل
ــدأت تنخر باجملتمع  اخلطرة والتي ب

العراقي.
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ــد ذي صلة هدد  ــى صعي     وعل
ــو الدواجن في  ــو ومنتج مزارع
ــدة  ــرات حاش ــراق ، بتظاه الع
ــع احملافظات في حال  في جمي
ــة الزراعية  ــتمرار السياس اس
ــان لهم،  ــي بي ــاء ف احلالية.وج
ــي الدواجن  ــي ومنتج إن مزارع
ــون القيام  ــراق يعتزم ــي الع ف
ــدة في جميع  بتظاهرات حاش
ــاء  بق ــال  ح ــي  ف ــات  احملافظ

ــة  ــة احلالي ــة الزراعي السياس
التي تخترقها الدول االقليمية. 
ــذه  ه أن  ــان  البي ــاف  وأض
ــي رد أيضاً على  ــرات ه التظاه
تصريحات وزير الزراعة، مؤكداً 
ــيتم حتديد موعدها في  أنه س
وقت قريب. يشار الى أن مجلس 
ــوت عام ٢٠١٩، على  النواب، ص
قرار نيابي حلماية املنتج احمللي 

والوطني.



ــرة القدم،  ــاد اخلليجي لك ــدرس االحت ي
ــج رقم ٢٥،  ــات بطولة كأس اخللي ملف
ــهر  ــوم الثامن من الش ــي اجتماعه ي ف
ــي لكرة  ــاد العمان ــال االحت ــي. وق احلال
ــمي  ــابه الرس ــوم عبر حس ــدم الي الق
ــم الشكيلي  على موقع تويتر، إن جاس
ــس إدارة  ــس مجل ــي لرئي ــب الثان النائ
االحتاد العماني، ونائب رئيس احتاد كأس 
ــيترأس االجتماع في الثامن  اخلليج، س
ــيتم تقييم  ــي.  وس ــهر احلال ــن الش م
ــاع،  ــي االجتم ــي ٢٥ ف ــات خليج ملف

ــة التقرير املقدم من  ــيتم دراس كما س
ــام بزيارة ملدينة  ــق التفتيش الذي ق فري
ــالل الفترة من ٢٥  ــرة العراقية، خ البص
ــون الثاني  ــهر يناير/ كان ــى ٢٨ من ش ال
ــيتم الوقوف على جاهزية  املاضي. وس
االحتاد العراقي لكرة القدم الستضافة 
ــع إقامتها  ــة، املتوق ــة اخلليجي البطول
ــترفع جلنة  ــي.  وس ــام احلال ــة الع نهاي
ــي توصياتها الى  ــة امللف العراق دراس
ــاد كأس اخلليج  ــب التنفيذي الحت املكت
لكرة القدم الذي سيجتمع يوم التاسع 

من فبراير/ شباط احلالي.

قاسم يعلن التمرد على الطلبة

كلوب يعلن انتهاء موسم
الكشف عن حجم ديون برشلونة ِّـيسي العب ليفربول شقيقه: على مانشسرت يونايتد 

بيع بوجبا َّـ هذه الحالة

موستاَّـ يغادر آرسنال إُّـ الدوري األِّـاني

ــوة  الق ــق  لفري ــاعد  املس ــدرب  امل ــدى  أب
ــالم، ارتياحه من  ــم محمد غ اجلوية جاس
االستقرار الفني في أداء الفريق، بعد فوزه 
أمس األحد، على النفط (٤-١)، في اجلولة 

السادسة عشرة.
ــات خاصة  «القوة  وقال غالم في تصريح
ــير بخطوات واثقة في الدوري،  اجلوية يس
ــتقرار  ــط أكد مدى اس ــوز على النف والف
ــارنا حتى  ــح ملواصلة مس ــق، نطم الفري
ــم ترتيب خطوط  ــة املرحلة األولى ث نهاي

الفريق بشكل أفضل».
ــتقرار فني حتت  وأضاف: «نحن بحالة اس
ــراف املدرب القدير أيوب أوديشو، رغم  إش

أن اإلصابات املتكررة تؤثر بني احلني واآلخر 
ــة يؤدي  ــوة اجلوي ــن الق ــق لك ــى الفري عل

املطلوب في جميع األحوال».
ــي واألداء الرائع في  ــتوى الفن وتابع: «املس
مواجهة النفط منحنا فرصة التسجيل 
والتقدم بأربعة أهداف كانت قابلة للزيادة، 
ــجيل مهم جدا  ــتوى في التس وهذا املس
من أجل السعي نحو لقب الدوري». يشار 
ــة يتصدر ترتيب الدوري  إلى أن القوة اجلوي

العراقي برصيد ٣٢ نقطة.
ــة العراقي  ــرب الطلب ــب اخر اقت من جان
ــم ثنائي أفريقي  ــن إبرام ٣ صفقات، بض م
ــالل امليركاتو  ــي، خ ــى محل ــارس مرم وح
الشتوي.وقال بهاء كاظم املدرب املساعد 

ــكل نهائي  ــق بش ــادي اتف ــة «الن للطلب
ــان مهدي،  ــارس مرمى دهوك، دولف مع ح

لتعويض رحيل أمجد رحيم».
ــل صفقة  ــي أكم ــاز الفن ــاف «اجله وأض
مهاجم محترف من مالي، وهناك صفقة 
ــد اللعب في  ــرى لالعب يجي ــة أخ أفريقي

قلب الدفاع».
ــار إلى أن احلظ لم يحالف الفريق في  وأش
ــرها بهدف دون  مواجهة امليناء التي خس
ــدد كبير من الفرص  ــبب إضاعة ع رد، بس
ــع  ــة تراج ــى أن الطلب ــار إل السهلة.يش
للمركز السابع عشر في الدوري العراقي 
ــارة  ــد ١٥ نقطة، بعد اخلس ــاز برصي املمت

أمام امليناء.

ــرة القدم،  ــيوي لك ــاد اآلس ــار االحت اخت
ــد العزيز  ــيب العماني، عب مهاجم الس
ــة أفضل الالعبني  ــي، ضمن قائم املقبال
ــهر يناير/ ــيا، لش ــي منطقة غرب آس ف

ــون  كانون ثان املاضي، والذين سيتنافس
ــت  ــهر بتصوي ــب الش ــزة الع ــى جائ عل
ــكل  بش ــي  املقبال ــق  وتأل ــر.  اجلماهي
ا في  ــيب، وأحرز ١١ هدفً ملحوظ مع الس
ــم مع الفريق في  ــات هذا املوس ١٠ مباري

ــلطان ودوري عمانتل، ويتصدر  كأس الس
قائمة هدافي الدوري احمللي.

ــي ماتيوس  ــل القائمة، البرازيل كما دخ
ــعودي، نظرًا  ــب النصر الس بيتروس الع
ــر به مؤخرًا،  ــتوى املميز الذي ظه للمس

وساهم في تصحيح أوضاع فريقه.
وضمت القائمة، األرجنتيني كريستيان 
ــباب، الذي سجل ٤  جوانكا، العب الش
ــهر، ليقوده إلى  أهداف لفريقه هذا الش

تصدر الدوري السعودي. 
وجاءت القائمة كالتالي: 

ــعودي) -  ــوس (النصر الس بيتروس ماتي
كريستيان جوانكا (الشباب السعودي) 
ــداد  ــي) - بغ ــارقة اإلمارات ــور (الش - إيج
بوجناح (السد القطري) - مهدي حميدان 
ــي) - مهند عبد الرحيم  (الرفاع البحرين
ــرين  ــزوراء العراقي) - ندمي صباغ (تش (ال
السوري) - عبد العزيز املقبالي (السيب)
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نبض الشارع

علي رياح  

ــى البصرة ،  ــب الكويت األخيرة إل ــل زيارة منتخ قب
ــكل من أشكال  لم أجد في صحيفة كويتية أي ش
ــى البصرة فضال  ــت الزيارة إل ــراض على توقي االعت
ــة كان قلبي  ــيرها .. وفي صراحة متناهي ــن تفس ع
ــل بعض اخملاوف من ارتدادات التفجير اإلرهابي  يحم
ــاحة  الطيران على النية الكويتية  الذي وقع في س
ــي ، لكن الوقائع  ــفر إلى ثغر العراق اجلنوب في الس
ــت مبهجة للنفس  ــوم وصول وفد (األزرق) كان في ي
ــتدالل على الوجوه التي  ــهل االس ، وهذا ما كان س
ــرة الدولي ..  ــد واجهة فندق البص ــتقبلناها عن اس
كانت وجوها مستبشرة ال تبدي أي قدر من مشاعر 
القلق أو هواجس اخلوف ، وقد بادرني أكثر من صديق 
في الوفد الكويتي على الفور بالقول : إن من يقرأ من 
اخلارج عن الوضع األمني في العراق بني مدة وأخرى ال 
بد أن تداهمه الظنون ، ولكننا – على العكس – من 
ــدوم إلى البصرة لنحمل  ــك كنا مصرين على الق ذل
ــة ومضمونها  ــة العميق ــالتنا التاريخي ــا رس إليه
ــعب الواحد في الدولتني ، وقد كنا  االرتباط بني الش
ــالة  أحرص على أن متضى الزيارة ونحمل بعدها رس
ــول لهم :  ــي ، لنق ــعب اخلليج ــني إلى الش التطم
ــنا ،  ــنا التفاصيل بأنفس لقد كنا في البصرة وعش
ــناد  ــحّ أن تبقى هذه اجلفوة بينكم وبني إس وال يص
ــف خليجي ٢٥ إلى هذه املدينة التي حتمل فضال  مل
تاريخيا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا على دول اخلليج 

برمتها..  
ــي ذهبوا إلى أبعد  ــقاء في الوفد الكويت بعض األش
ــة حقا  على  ــن هذا ، وهنا كانت الفرحة والدهش م
ــى على  ــرج مبفرده ليتمش ــاك من خ ــا .. هن وجوهن
ــمخ  ــي واملطاعم التي يش ــش عند املقاه الكورني
ــياب ، وثمة من  ــاعرنا الكبير الس قبالتها متثال ش
ذهب إلى العشار وفتح موبايله الصغير لكي ينقل 
ــذا النهر الذي  ــق احملاذية له ــة من املناط صورة حيّ
ــقاء اخلليجيني خالل  ــات األش ــط بأحلى ذكري يرتب

عقود مضت!  
ــي أن يروا الوقائع  ــون في أوج الرغبة ف كان الكويتي
ــي  ــد ف ــل جن ــا باملقاب ــى األرض ، وكن ــق عل واحلقائ
انطباعاتهم أبلغ وأهم رسالة ستنطلق من البصرة 
ــع دول اخلليج ، وهذا ما حتقق بالفعل وفي  إلى جمي
ــورة التي كان إطارها رقصة  أبهى صورة .. هذه الص
ــك فيها اجلميع  ــامري والتي انهم ــة أو الس العرض

ابتداءً من رئيس الوفد وحتى آخر عضو فيه ..  
ــويه  ــوب الصورة أي تزويق أو تش ال ميكن هنا أن يش
ــراق والبصرة  ــا بالع ــقاؤنا طرب ــى أش .. فلقد انتش
ــي مغادرة كل  ــم رغبة أكيدة ف ــرأت في عيونه ، وق
ــنا يفعلون  ــات وجرائر حماقة آب ١٩٩٠ .. وحس تبع
ــخ في ذلك املفترق الدامي قد ظلم  ، فإذا كان التاري
ــن يتغير .. إنه  ــإن للجغرافيا حكما ل ــعبني ، ف الش
ــوار األبدي الذي يجب أن نحيطه بالرعاية  حكم اجل

واألمان وحسن 

اِّـخاوف الخليجية .. 

والرسالة الكويتية!
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نيمار يبعد برشلونة عن خططه اِّـستقبلية

أكد األملاني يورجن كلوب، مدرب 
الالعبني  ــد  أح ــول، غياب  ليفرب
ــوف الريدز عن  ــن في صف البارزي
ــم  ــن موس ــة م ــرة املتبقي الفت
ــة في  ــبب إصاب ٢٠٢٠-٢٠٢١ بس

أربطة الكاحل.
وكان الكاميروني جويل ماتيب، 
مدافع ليفربول، تعرض لإلصابة 
ــاراة فريقه مع توتنهام  خالل مب

بالدوري اإلجنليزي املمتاز.
ــات  ــي تصريح ــوب، ف ــال كل وق
أبرزها املوقع الرسمي لليفربول: 
بعد  اآلن  ــفنا  اكتش ــف،  «لألس
ــني  املتخصص كل  ــاهد  ش أن 
إصابة جويل أنه سيغيب لبقية 
ــيكون جاهزًا  ــم. لكنه س املوس

لفترة إعداد املوسم املقبل».
ــو  وه ــب  لع ــب  «ماتي ــاف:  وأض
مصاب وضحى من أجل الفريق، 
ــه رمبا فعل  ــا أن نعترف بأن علين
ــى أنه في  ــب أال ننس ــك. يج ذل
شالكه كان يلعب إلى حد كبير 
ــن لديه أي  ــوال الوقت، لم تك ط

مشكلة مع اإلصابات».
ــي  ــب ف ــا ماتي ــد أنقذن وأمت: «لق
ــاز  ف ــا  عندم ــام  توتنه ــاراة  مب
ــه  لكن ــون.  س ــد  ض ــل  بالتدخ
أصيب في كاحله وخاض املباراة 
مصابًا وهو اآلن سيغيب لبقية 
ــم، لذا ميكن تخيل كيف  املوس
ــي امللعب وحاول  حاول البقاء ف

مساعدتنا.. سننتظره».

كشف تقرير صحفي إسباني، امس  الثالثاء، حجم ديون 
نادي برشلونة لنجمه األرجنتيني ليونيل ميسي.

ــرت تفاصيل  ــبانية نش ــة «املوندو» اإلس ــت صحيف كان
ــي بالكامل الذي وقعه في ٢٠١٧ مع برشلونة  عقد ميس

وينتهي الصيف املقبل.
ــي  ــرت «املوندو» أن العقد ينص على تقاضي ميس ونش
ــن البرغوث حصل  ــرات، لك ــورو باملتغي ٥٥٥٫٢٣٧٫٦١٩ ي
ــد، والتي تبلغ ٥١١٫٥٤٠٫٥٤٥  على ٩٢٪ من قيمة العق

يورو.
ا لصحيفة «ماركا» اإلسبانية، فإن برشلونة  ووفقً
ــب الالعبني، ومن  ــن روات ــدم دفع جزء م ــن بع مدي

بينهم ميسي.
ــب أن يدفع  ــلونة كان يج ــارت إلى أن برش وأش
ــي قبل نهاية يناير/كانون  ٧٢ مليون يورو مليس
ــوى ٨٫٥ ماليني  ثانٍ املنصرم، لكنه لم يدفع س
ــورو فقط، ما يعني أن النادي مدين للبرغوث  ي

من راتبه وحقوق بـ٦٣٫٥ مليون يورو 
الصور.

حتدث ماتياس بوجبا، شقيق بول 
ــتر  ــط مانشس بوجبا العب وس
ــم  جن ــتقبل  مس ــن  ع ــد،  يونايت
ــم  ــي املوس ــر ف ــياطني احلم الش
ــتر  املقبل. وينتهي عقد مانشس
ــي الصيف  ــع بوجبا ف ــد م يونايت
ــة  ــر بريطاني ــن تقاري ــل، لك املقب
قالت إن النادي اإلجنليزي فعل بند 

متديد العقد ملوسم آخر.
ــاء  أثن ــا،  بوجب ــاس  ماتي ــال  وق

ــيرجنيتو»  حواره مع برنامج «الش
ــتر  مانشس أراد  «إذا  ــباني:  اإلس
ــن وراء  ــوال م ــي األم ــد جن يونايت
ــه للبيع  ــإن عليهم عرض ــول، ف ب

تقارير  وذكرت  الصيف».  هذا 
ــة ريال  ــا على طاول أن بوجب
ــس  ــوس وباري ــد ويوفنت مدري

ــالل امليركاتو  ــان جيرمان خ س
الصيفي املقبل.

ــي  ــا ف ــارك بوجب وش
ــاراة مبختلف  ٢٧ مب
ــى  حت ــوالت  البط
ــي  ف ــح  وجن اآلن، 
ــداف  أه  ٤ ــراز  إح
ــه  زمالئ ــح  ومن
ــرات  متري  ٣

حاسمة.

تعاقد شالكه متذيل ترتيب 
ــي لكرةالقدم  ــدوري األملان ال
(بوندسليجا)، مع شكودران 
موستافي الفائز بلقب كأس 
ــع املنتخب األملاني  العالم م
عام ٢٠١٤، قادما من آرسنال 

اإلجنليزي.
ــتافي ثاني العب  وبات موس
ــي الفائز  ــن املنتخب األملان م
 ٢٠١٤ ــم  العال كأس  ــب  بلق
في البرازيل، الذي ينضم إلى 
ــليجا)،  ــة (بوندس ــد أندي أح
ــامي  وذلك عقب انضمام س
ــوف هيرتا  ــرة إلى صف خضي

ــن يوفنتوس  ــا م ــني قادم برل
ــق  يحق ــم  ول ــي.  اإليطال
ــد  ــوز واح ــوى ف ــالكه س ش
ــاري، كما  ــم اجل طوال املوس
أن الفريق يبتعد بفارق كبير 
عن منطقة األمان في ترتيب 
ــاكل  الدوري ويعاني من مش

ــبب أزمة  مالية عديدة بس
ــا  كورون ــروس  في ــار  انتش

املستجد.
ــتافي  ــبق ملوس ــم يس ول
ــي  ف ــاد  ن ألي  ــب  لع أن 
ــن  لك ــليجا  البوندس
املدافع صاحب ٢٨ عاما 
انضم إلى شالكه حتى 
ــم مغادرا  ــة املوس نهاي

ــنال  ــابق آرس فريقه الس
اإلجنليزي.

ــب  ترتي ــالكه  ش ــل  ويتذي
الدوري األملاني برصيد ثماني 
ــرور ١٩ مرحلة  ــاط بعد م نق

من املسابقة.

ــه، وانقطع عن حضور  ــم، التمرد على نادي أعلن العب الطلبة، علي قاس
التدريبات، اعتراضا على عدم تسديد مستحقاته املالية.

ــب إدارة النادي، مبنحه بطاقة  ــال مصدر مقرب من الناديإن الالعب طال وق
ــن اإلدارة رفضت  ــتحقاته املالية، لك ــل التنازل عن مس ــتغناء مقاب االس

طلبه، وهو ما دفعه لإلضراب التام عن التدريبات.
ــذي يقضي بأحقية  ــن على قرار االحتاد العراقي، ال ــم يراه وأضاف أن قاس
ــع أي فريق، دون  ــهر م ــتمر ملدة ثالثة أش ــاء الالعب عقده، في حال اس إنه
ــيتقدم  ــى أن الالعب، س ــار املصدر إل ــة. وأش ــتحقاته املالي ــتالم مس اس
بشكوى إلى الهيئة التطبيعية، وإن اقتضت الضرورة قد يلجأ إلى االحتاد 
ــة خانقة، أثرت على  ــر أن الطلبة مير بأزمة مالي ــيوي لكرة القدم.ذك اآلس

نتائجه في الدوري العراقي.

ــان  رمى نيمار جونيور، جنم باريس س
ــان، الكرة في ملعب إدارة ناديه  جيرم
ــده، الذي  ــد تعاق ــف متدي ــأن مل بش

ينتهي في صيف ٢٠٢٢.
وأشارت صحيفة لو باريزيان في تقرير 
لها إلى أن نيمار أعلن ألول مرة رغبته 
ــان جيرمان بلهجة  في البقاء مع س
ــرح لقناة  ــبوقة، عندما ص ــر مس غي
TF١ بأنه «يريد االستمرار في باريس، 
ــية،  ــي العاصمة الفرنس ــعيد ف وس

بعدما تغيرت كل األوضاع».
ــي كان  ــم البرازيل ــت أن النج وأضاف
ــائل اإلعالم  ــي وس ــور ف ــل الظه قلي
الفرنسية، حيث لم يقم سوى بثالث 
ــالت فقط على مدار ما يزيد عن  مقاب
ــال بلس في  ــع قناة كان ــنوات م ٤ س
ــي ٢٠١٩ ومجلة  ــون الثان ــر/ كان يناي
ــمبر/ كانون  ــس فوتبول في ديس فران
ــن العام ذاته وأخيرا حواره مع  األول م

القناة الفرنسية.
أن  ــية  الفرنس ــة  الصحيف ــدت  وأك
ــط  ــد يرب ــم يع ــي ل ــب البرازيل الالع

مستقبله داخل بي إس جي بنتيجة 
ــلونة  ــد برش ــة ض ــة املرتقب املواجه
ــباط و١٠ مارس/  ــي ١٦ فبراير/ ش يوم
ــدوري  ل ـــ١٦  ال دور  ــي  ف ــل  املقب أذار 
ــا. ولفتت إلى أن صفقات  أبطال أوروب
ــادي وإمكانية  ــدرات الن ــف، وق الصي
ــتبقى عوامل  ــد مبابي، س متديد عق
مؤثرة للغاية في سير املفاوضات بني 
ــي. ــؤولي النادي الباريس نيمار ومس
ــي إس جي تفاوضت  وذكرت أن إدارة ب
بالفعل مع نيمار واملقربني منه خالل 

ــول  ــار الوص ــة، بانتظ ــرة املاضي الفت
ــمي ونهائي خالل أسابيع  التفاق رس

قليلة قادمة.
ولفتت إلى أنه بإعالن النجم البرازيلي 
ــكل صريح ألول  رغبته في البقاء بش
ــد رد على تصريحات ليوناردو  مرة، فق
ــادي جمللة فرانس  ــر الرياضي للن املدي
ــي لن  ــي إس ج ــأن «إدارة ب ــول ب فوتب
ــتمر  ــل إلى أي العب لكي يس تتوس
ــا من يريد  ــيبقى معن مع الفريق، س

البقاء».
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غزة / وكاالت / البينة الجديدة

ــة  ــلطات املصري ــادت الس  أع
ــني فتح معبر  امس االول االثن
ــاع غزة  ــدودي مع قط رفح احل
ــدة أربعة أيام  ــي االجتاهني مل ف
ــانية من  ــاالت اإلنس ــام احل أم
القطاع وإليه، على ما أعلنت 
التابعة حلركة  الداخلية  وزارة 
ــي  ف ــوزارة  ال ــت  حماس.وقال
ــس  ــاح ام ــادرت صب ــان «غ بي
ــالت  ــدة حاف ــني) ع االول(االثن
تقل مسافرين من قطاع غزة 
عبر معبر رفح البري، في اليوم 
ــتثنائياً في  ــه اس األول لفتح
كال االجتاهني، في حني وصلت 
ــن».وكان  العائدي ــالت  حاف
ــوزارة إياد  ــم ال ــدث باس املتح
البزم أعلن عن فتح معبر رفح 

ــري من االثنني إلى اخلميس  الب
في االجتاهني.وتنتظر أكثر من ٧ 
آالف حالة إنسانية في قطاع 
ــراء للتمكن من  غزة هذا اإلج
ــا ينتظر اآلالف  ــادرة، بينم املغ
في مصر العودة إلى عائالتهم.

ــلطات املصرية  ــت الس وأغلق
ــرين الثاني املاضي  في ٢٧ تش
ــه ثالثة  ــح بعد فتح معبر رف
ــتثنائيًا في االجتاهني،  أيام اس
سمحت خاللها مبغادرة ٢٦٩٦ 
ــاع، وعودة  ــافرًا من القط مس
ــه، وأرجعت  ا إلي ــخصً ٨٢٩ ش
ــا رفضت  ا بعدم ــخصً ٢٢٣ ش
ــفر. بالس ــم  له ــماح  الس

ــمح  يس ــوزارة،  ال ــب  وبحس
لفئات معينة تستوفي شروط 
ــهم  املغادرة بذلك، وعلى رأس
املرضى الذين يحتاجون لعالج 

ــارج، والطلبة  ــر واخل ــي مص ف
دول  ــي  ف ــات  اإلقام ــة  وحمل
ــلطات  الس ــت  أجنبية.وعمل
ــرة األخيرة  ــي الفت ــة ف املصري
ــر على فترات  ــى فتح املعب عل

ــي  تفش ــبب  بس ــدة  متباع
فيروس كورونا املستجد.ووفق 
قواعد السالمة والوقاية التي 
ــي  ــة ف ــا وزارة الصح أعلنته
ــبوع، سيخضع  غزة هذا األس

العائدون إلى القطاع للحجر 
ــم ملدة  ــي منازله ــي ف الصح
ــم  يت كان  ــا  بعدم ــبوع،  أس
ــز صحية. ــم في مراك حجره
ــث  ــزة حي ــاع غ ــى قط وأحص
ــمة،  مليوني نس نحو  يعيش 
ــمائة  أكثر من ٥١ ألف وخمس
ــة وفاة، منذ  ــة و٥٢٢ حال إصاب
اكتشاف أول اإلصابات احمللية 
بالفيروس في آب املاضي.وقال 
رئيس احلكومة الفلسطينية 
ــس  «تعك ــتية  اش ــد  محم
اإلحصائيات واألرقام املتعلقة 
ــا  تراجع ــا،  كورون ــروس  بفي
ــي عدد  ــاً ف ــا وواضح ملموس
ــب إشغال  اإلصابات، وفي نس
أسرة املستشفيات اخملصصة 
ــة، وهناك تراجع  لهذه اجلائح
ــة إلى وحدات  كبير في احلاج

ــس  والتنف ــزة  املرك ــة  العناي
ــتية أن  ــن اش الصناعي».وأعل
التطعيم  ــتبدأ  ــه س حكومت
ــروس كورونا منتصف  ضد في
ــي  ف ــاف  اجلاري.وأض ــباط  ش
ــة  جلس ــتهل  مبس ــه  كلمت
ــبوعية،  ــوزراء األس مجلس ال
أن فلسطني «ستحصل على 
ــاح  ــن اللق ــى م ــة األول الدفع
ــدة  ــن ع ــة)، م ــف جرع (٥٠ أل
ــادر أهمها آلية كوفاكس  مص
ــتبدأ  وس ــة،  الدولي  (COVAX)
ــهر  ــط الش ــم أواس بالتطعي
وصول  ــتية  اش اجلاري».وتوقّع 
دفعة أخرى من اللقاح، نهاية 
ــباط اجلاري، دون أن  ــهر ش ش
ــف  ــدد كميتها ولم يكش يح
ــركة  ــن هوية الش ــتية ع اش

املُصنعة للقاح.

البينــة   / وكاالت   / جنيــف 
الجديدة

ــي احلوار  ــاركون ف يجتمع املش
الليبي برعاية األمم املتحدة، في 
ــس وزراء  ــرا الختيار رئي سويس
ــي  جديد وأعضاء مجلس رئاس
ــة  عملي ــان  ضم ــيُكلّفون  س
االنتقال في بالدهم التي متزّقها 
ــول موعد  ــى حني حل ــرب، إل احل
ــات املرتقبة في كانون  االنتخاب
ــتمرّ املفاوضات التي  األول.وتس
ــاً ليبياً  ــارك فيها ٧٥ مندوب يش
من كافة األطراف حتى اجلمعة 
ــذه  ــني ه ــم تعي ــنيّ عليه ويتع
ــل الئحة  ــخصيات من أص الش
مؤلفة من ٤٥ مرشحاً كشفت 
ــدة إلى  ــة األمم املتح ــا بعث عنه

إن  ــدة  املتح األمم  ــت  ليبيا.وقال
ــى  «عل تون  ــيصوّ س ــني  املندوب
تشكيلة مجلس الرئاسة الذي 
سيتألف من ثالثة أعضاء ورئيس 
للوزراء، يُعاونه نائبان». وينبغي 
ــي  ــس االنتقال ــذا اجملل ــى ه عل
«إعادة توحيد مؤسسات الدولة 
ــن» حتى انتخابات  وضمان األم
ــب املصدر  ٢٤ كانون األول، حس
ــي  ف ــا  ليبي ــه.وغرقت  نفس
ــقوط نظام  ــذ س ــى من الفوض
ــس الراحل معمر القذافي  الرئي
إثر انتفاضة شعبية عام ٢٠١١. 
ــلطتان احلكم؛ في  ــازع س وتتن
ــرب حكومة الوفاق الوطني  الغ
برئاسة فايز السراج التي تتّخذ 
ــلطة  ــرّاً لها، وس ــس مق طرابل

ــة حفتر  ــير خليف ــادة املش بقي
ــرق البالد. ــل القوي في ش الرج

ات  وبعد فشل هجوم شنّته قوّ
ــان ٢٠١٩ لتحرير  حفتر في نيس
العاصمة طرابلس من سيطرة 

ل طرفا النزاع  امليليشيات، توصّ
ــى اتّفاق على هدنة دائمة في  إل
ــرين األوّل املاضي واستأنفا  تش
ــم من  بدع ــي  السياس ــوار  احل
ــذا الوقت،  ــدة. في ه األمم املتح

ل اإلنتاج النفطي القطاع  سجّ
ــي،  الليب ــاد  ــي لالقتص الرئيس
ــوار  ــق احل ــاً كبيراً.وأُطل انتعاش
ــرين  ــي تونس في تش الليبي ف
الثاني ٢٠٢٠ حملاولة إخراج البالد 
ــماء  ــن بني األس ــن األزمة.وم م
املطروحة ملنصب رئيس الوزراء، 
ــر الداخلية  ــاغا وزي فتحي باش
ــاق  ــة الوف ــي حكوم ــوي ف الق
ــذ طرابلس  ــي التي تتخ الوطن
مقرا.وهو يحظى باحترام كبير 
ــة  ــة مصرات ــه مدين ــي معقل ف
ــر  تنتش ــي  الت ــاحلية  الس
ــكرية  ــات عس ــا مجموع فيه
ــمه  رح اس ــا ما طُ ــة. وغالبً قوي
ــة لتولي  ــماء احملتمل ــني األس ب
ــوزراء خلفا  ال ــس  رئي ــب  منص

لفايز السراج. وتوصف العالقة 
ــا صدامية. ــني بأنه ــني الرجل ب
ــل  رج ــق  معيتي ــد  أحم ــا  أم
ــوح املتحدر من  ــال الطم األعم
ــغل منصب  مصراتة والذي يش
ــي  ــس اجمللس الرئاس ــب رئي نائ
ــح أيضا  ــس، فهو مرش بطرابل
ملنصب رئيس الوزراء االنتقالي، 
ــر الدفاع صالح  ــي حني أن وزي ف
الدين النمروش مرشح لعضوية 
اجمللس الرئاسي.ومن املرشحني 
للمجلس الرئاسيّ أيضا، خالد 
ــس األعلى  ــري رئيس اجملل املش
للدولة الليبي، وأسامة اجلويلي 
ــاركوا في  ــد القادة الذين ش أح
ــام معمر  ــد نظ ــة ض االنتفاض

القذافي عام ٢٠١١.

ــنطن  ــاالت مع واش ــادة االتص ــرار إع ق
ــطينية لإلدارة  يأتي بعد مقاطعة فلس
ــا بالقدس  ــابقة ردا على اعترافه الس
 ٠١/٠٢/٢٠٢١ االثنني  عاصمة إلسرائيل. 
محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني 
صعود ادارة بايدن مثل عودة امل للقيادة 
ــاه الراكدة  ــطينية بتحريك املي الفلس

ــان  اجلانب ــطيني   الفلس ــف  املل ــي  ف
ــا فتح  ــطيني واالميركي ناقش الفلس
ــة  والقنصلي ــية  الدبلوماس ــب  املكات
ــت  ــة  مت ــاعدات األميركي ــودة املس وع
ــة عودة الدعم االميركي لالنروا  مناقش
ــبل دفع العملية السياسية قدماً   وس
ــالمي> يبحث  وفد حركة <اجلهاد اإلس

ــة  ــتجدات القضي ــكو مس ــى موس ف
ــدس - أعلن محمد  ــطينية الق الفلس
اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم 
ــمية مع  االثنني عن إجراء اتصاالت رس
اإلدارة األميركية اجلديدة بعد مقاطعة 
ــابقة برئاسة  ــطينية لإلدارة الس فلس
دونالد ترامب ردا على اعترافها بالقدس 

ــتية أنه  ــرائيل. وقال اش ــة إلس عاصم
أجرى اتصال مع «إدارة الرئيس األميركي 
ــيد  ــف بايدن ممثلة بالس ــد، جوزي اجلدي
ــؤون  ــؤول ملف الش ــرو، مس هادي عم
ــرائيلية في وزارة  ــطينية واإلس الفلس
اخلارجية األميركية». وأضاف في بداية 
االجتماع األسبوعي للحكومة في رام 

ــبل إعادة العالقات  اهللا «مت مناقشة س
ــاً  ــة، خصوص ــطينية األميركي الفلس
ــية  ــن حيث فتح املكاتب الدبلوماس م
ــاعدات  املس ــودة  وع ــة،  والقنصلي
األميركية، ودعم وكالة غوث وتشغيل 
ــبل دفع العملية  الالجئني (األنروا)، وس

السياسية قدماً».

الكويت / وكاالت / البينة الجديدة
ــية مطلعة في  ــادر دبلوماس قالت مص
ــة، إن «الكويت  ــة الكويتي وزارة اخلارجي
جاهزة ملتابعة وساطتها بني السعودية 
ــروف املالئمة». ــأ الظ ــني تتهي ــران ح وإي

ــت عدم  ــي فضل ــادر الت ــت املص وأضاف
ــف عن هويتها، أن «تبادل األفكار  الكش
ــاش من أجل تقريب وجهات النظر  والنق
ــكل  ــتمرة بش ــي مس ــع، وه ــم تنقط ل
ــعى  ــت تس ــت أن «الكوي دائم».وأوضح
ــات النظر وحل  ــب وجه ــا إلى تقري دائم
اخلالفات بالطرق الدبلوماسية».وتابعت 
ــر حول استئناف  املصادر أن «كل ما نش
ــالت ال  ــوى حتلي ــت س ــاطة ليس الوس
ــارت أن  ــات دقيقة».وأش ــتند ملعلوم تس
«مواضع االختالف بني السعودية وإيران 
ــل تتعداها إلى  ــى اليمن ب ال تقتصر عل
ــا وجميع  ــان أيض ــوريا ولبن ــراق وس الع
ــات مترابطة».وأكدت املصادر  ــذه امللف ه
ــاق اجلانبني ينعكس إيجابا على  أن «اتف
ــعى  ــام وهو ما تس ــكل ع املنطقة بش
ــكل دائم وتأمل الوصول  الكويت له بش
ــة توتر، إذ  ــة حال ــهد املنطق إليه».وتش
ــة،  ــم خليجي ــنطن وعواص ــم واش تته
ــتهداف  ــران باس ــاض، طه ــة الري خاص
ــة  خليجي ــة  نفطي ــآت  ومنش ــفن  س

ــة، وهو ما نفته  ــد املالحة البحري وتهدي
ــة «عدم  ــع اتفاقي ــت توقي ــران، وعرض إي

اعتداء» مع دول اخلليج.
ــة اخلليجية  ــاق املصاحل ــن عقب اتف لك
ــال» بالرياض  ــة «الع ــرى في قم الذي ج
الشهر املاضي، بني قطر من جهة، وكل 
من السعودية واإلمارات والبحرين ومصر 

ــت الدوحة إلى حوار  من جهة أخرى، دع
ــهر املاضي، أعلن  ــي إيراني.والش خليج
املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية، 
ــعيد خطيب زاده، عن استعداد بالده  س
للتفاوض مع السعودية إزاء بعض اخملاوف 
ــات طهران. ــاه سياس ــي تنتابها جت الت
ــا مراقبون انها  ــذه الدعوات يراه لكن ه

ــهدت  غير جدية خاصة وان اململكة ش
ــدا للهجمات  ــة االخيرة تصاع في اآلون
الصاروخية من قبل احلوثيني في اليمن.
وفي السياق ذاته، بينت املصادر الكويتية 
ــت  ــدة مازال ــة اجلدي أن «اإلدارة االميركي
ــرت أعمالها منذ أيام  ــي بدايتها وباش ف
ــة، وملفات املنطقة معقدة وحتتاج  قليل
ــعى  ــر لتفكيكها».وتس ــت أكث ــى وق إل
السعودية ودول اخلليج الى التهدئة في 
ــدو ان الثار  ــة لكن في املقابل يب املنطق
واالنتقام للجنرال قاسم سليماني قائد 
ــووي فخري  ــدس وللعالم الن ــق الق فيل
ــران وتعتبره اولوية. ــو الذي يثير اي زاده ه
ــى التفاوض  ــران دعت مرات ال ــت إي وكان
ــر لكن تلك  ــعودية إلنهاء التوت مع الس
ــة  ــي مرتبط ــة وه ــر جدي ــوات غي الدع
ــية  ــوالت اجليوسياس ــاس بالتح باالس
ــج واقعي  ــس وفق نه ــي املنطقة ولي ف
وقناعة بضرورة انهاء التدخالت االيرانية 
ــاحات.وأبدت اإلدارة  ــن الس ــدد م ــي ع ف
ــدة بقيادة جو بايدن في  األميركية اجلدي
وقت سابق، استعدادها لدراسة العودة 
ــة العالقات مع  ــاق النووي ومراجع لالتف
ــي كانت  ــابقتها الت ــالف س ــران، بخ إي
متشددة ضد طهران وفرضت العديد من 

العقوبات ضدها.

الخرطوم / وكاالت / البينة الجديدة
ــيادة السوداني  أكد مجلس الس
ــات  ــز العالق ــى تعزي ــرص عل احل
ــي الوقت  ــددا ف مع إثيوبيا، مش
ــدم التفريط في  ــه على ع نفس
ــبر من األراضي السودانية،  أي ش
ــع التوتر املتصاعد  وذلك على وق
بني البلدين حول ترسيم احلدود.
ونقلت صفحة مجلس السيادة 
ــبوك عن عضو  على موقع فيس
ــر العطا  اجمللس الفريق ركن ياس
ــودان حريص على  القول إن الس
تعزيز عالقاته الثنائية مع إثيوبيا 
ــارة وصديقة. ــا دولة ج باعتباره
ــي  ــارة جليبوت زي ــالل  ــاف خ وأض
ــودان  ــيمها والس «احلدود مت ترس
ــق التي تؤكد  ــة الوثائ ميلك كاف
ــات  ــك واملودعة لدى املؤسس ذل
واإلقليمية». الدولية  واملنظمات 
ــوب  ــن ثقته بعدم نش ــرب ع وأع
ــا  وإثيوبي ــودان  الس ــني  ب ــرب  ح
ــلمي، وأكد أن  ــه باحلل الس إلميان
ــودان لن يفرط في شبر من  «الس
أراضيه».ومنذ فترة تشهد احلدود 
ــرات،  توت ــة  اإلثيوبي ــودانية  الس
ــوم في ٣١  ــت اخلرط ــث أعلن حي
ــيطرة  ــي، س ــون األول املاض كان
ــل أراضي بالده  ــش على كام اجلي

في منطقة «الفشقة» احلدودية 
ــفير  مع إثيوبيا.بينما اتهم الس
ــال  ــوم بيت ــدى اخلرط ــي ل اإلثيوب
أميرو في ١٣ كانون الثاني اجلاري، 
ــتيالء  ــوداني باالس ــش الس اجلي
ــكرات داخل أراضي  على ٩ معس
ــرين  نوفمبر/تش ــذ  من ــا  إثيوبي
السودان  املاضي.ويطالب  الثاني 
ــة مع  ــات احلدودي ــع العالم بوض
ــاء على اتفاقية ١٩٠٢،  إثيوبيا بن
ــي وقعت في ١٥ أيار من العام  الت
ــني إثيوبيا  ــه بأديس أبابا ب نفس
ــودان)،  (نيابة عن الس وبريطانيا 
ــى احلدود  ــا األول ــح مادته وتوض
ــى  البلدين.وعل ــني  ب ــة  الدولي
ــدة أقدم  ــرات املتصاع التوت وقع 
محتجون من السودان على إغالق 

معبر حدودي يربط بني السودان 
وإثيوبيا احتجاجا على اختطاف 
ــار  لتج ــة  إثيوبي ــيا»  «مليش
ــودانيني واحتجازهم كرهائن. س
ويحتج املعتصمون على خطف 
ــودانيني من منطقة  ثالثة جتار س
ــيا»  ــن قبل «مليش ــات م القالب
ذات  ــق  وف ــلحة،  مس ــة  إثيوبي
ــون هم  ــار اخملتطف املصدر.والتج
ــدة قبيلة «احلمر» أحمد  جنل عم
ــى دفيعة، ومحمد موسى  موس
إبراهيم أحمد. وأحمد  ــتور،  مس
ــة  إثيوبي ــيا»  «مليش ــادت  واعت
ــودانيني في  ــى اختطاف الس عل
الشريط احلدودي بغرض احلصول 
على فدية مالية، وتتهم اخلرطوم 
أديس أبابا بدعم تلك املليشيات، 
ــك. ذل ــرة  األخي ــي  تنف ــا  فيم
إثيوبية ٣  واختطفت «مليشيا» 
ــودانيني من منطقة القالبات  س
ــن، مطالبةً  ــة بني البلدي احلدودي
ــراحهم. بفدية مقابل إطالق س
وأعلن اجليش السوداني اعتزامه 
ــكرية على  ــال تعزيزات عس إرس
احلدود مع إثيوبيا التخاذ خطوات 
ــن أراضي  ــتعادة ما تبقى م الس
ــيطرة  ــالده «الواقعة حتت الس ب

اإلثيوبية».

@ÚÓ◊7fl¸a@ÒâaÖ�a
AÒäˆbßa

ــهادات كبار املسؤولني  ــتمع الى ش يتولّد لدى من يس
ــيوخ، مبن  ــي إدارة الرئيس جو بايدن في مجلس الش ف
ــن، انطباع بانّ  ــة انتوني بلينك ــي ذلك وزير اخلارجي ف
ــأن امللفّ  ــودة الى االتفاق في ش ــة في الع اإلدارة راغب
ــي العودة  ــل تأكيد الرغبة ف ــي. من اج ــووي اإليران الن
ــاق، عنيّ بايدن روبرت مالي، او روب مالي، كما  الى االتف
يناديه القريبون منه، مسؤوال عن ملفّ ايران. سيعمل 
ــذي ال يخفي  ــاري، وال ــر بانه يس ــي، الذي يتظاه مال
ــوري.وقّع االتفاق  تعاطفه مع النظامني اإليراني والس
ــأن امللفّ النووي االيراني صيف العام ٢٠١٥ في  في ش
ــن ومالي دورا  ــاراك أوباما. لعب بلينك ــد الرئيس ب عه
ــى االتفاق الذي  ــي أدت ال ــرّية الت ــي املفاوضات الس ف
ــع ايران، أي  ــة زائدا واحدا م ــه مجموعة اخلمس وقعت
ــة الدائمة في مجلس  ــة ذات العضوي البلدان اخلمس
ــة األميركية في العودة  ــن واملانيا.لكنّ هذه الرغب االم
الى االتفاق الذي مزّقه الرئيس دونالد ترامب في العام 
ث عنها وزير اخلارجية  ٢٠١٨ مرتبطة بعوامل أخرى حتدّ
ــه امام جلنة الشؤون اخلارجية  األميركي اجلديد نفس
ــذه العوامل  ــي. بني ه ــيوخ االميرك ــي مجلس الش ف
ــاعا على  ــموال واتس ــاق مع ايران اكثر ش ــل االتف جع
ــة مثل اململكة  ــارك فيه دول أخرى في املنطق ان تش
العربيّة السعودية وإسرائيل.تعني عبارة اكثر شموال 
ــلوكها  ــاول أي اتفاق مع ايران س ــرض ان يتن ــه يفت انّ
ــعي، والصواريخ  ــروعها التوسّ ــي املنطقة، أي مش ف
ــرات من  ــا فضال عن طائ ــي متتلكه ــتية الت الباليس
ة بطريقة  ــدّ ــبات ع ــتخدمتها في مناس دون طيّار اس
ــيات تأمتر  ــرة او عبر ادواتها اخملتلفة من ميليش مباش
ــى تنفيذ هذه  ــيعمل روبرت مالي عل ــل س بأوامرها.ه
السياسة األميركية التي تأخذ في االعتبار ان الوضع 
ــر منذ العام ٢٠١٥، مبا في ذلك  في املنطقة كلّها تغيّ
ــتغالل ايران لألموال التي حصلت عليها من إدارة  اس
ها النووي  ــأن ملفّ ــع االتفاق في ش ــا مبجرّد توقي أوبام
ــة؟ هذا هو  ــياتها املذهبية في املنطق ــم ميليش لدع
السؤال الكبير الذي سيطرح نفسه، خصوصا ان كلّ 
ما صدر عن «مجموعة االزمات الدولية»، وهي منظمة 
غير حكومية يشرف عليها مالي يشير الى ان الرجل 
ــران ال اكثر، خصوصا انّ هدفه  ينتهج خطا مؤيدا إلي
ها النووي  ــأن ملفّ االوّل كان الدفاع عن االتفاق في ش
من جهة وانتقاد كلّ ما قامت به إدارة ترامب من جهة 
اخرى. تتلخص مواقفه بانّ االتفاق كان مفيدا وان كلّ 
ــيّئا، مبا في ذلك فرض  ــا قامت به إدارة ترامب كان س م
اقصى العقوبات على «اجلمهورية االسالميّة».بغض 
ــيبقى  ــير فيه مالي، س ــر عن اخلط الذي سيس النظ
ــؤال مرتبطا مبدى تأثيره على االدارة اجلديدة التي  الس
م  ــها عاجال امام وقائع جديدة. في مقدّ ستجد نفس
ــي فرضتها إدارة ترامب  ــذه الوقائع ان العقوبات الت ه

على ايران ادّت مفعولها. 

خري اهللا خري اهللا

رأي

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة 
قال البيت األبيض إن الرئيس األميركي 
ــوم  جو بايدن يعتزم اإلبقاء على الرس
الكمركية على واردات األلومنيوم من 
اإلمارات، في تراجع عن خطوة اتخذها 
ــابق دونالد ترامب إلنهاء  الرئيس الس
ــته.  ــوم من رئاس ــي آخر ي ــوم ف الرس
ــون الثاني إنه  ــال ترامب في ٢٠ كان وق
سيستثني اإلمارات من رسوم جمركية 
تبلغ عشرة باملئة فُرضت على معظم 
ــي ٢٠١٨، مضيفا  واردات األلومنيوم ف
ــى اتفاق حصص  ــن توصال إل أن البلدي
سيحد من واردات األلومنيوم.وكان من 
ــاء حيز التنفيذ  ــرر أن يدخل اإلعف املق
ــب اإلعفاء  ــح ترام ــوم األربعاء.ومن الي
ــالن اإلمارات  ــزة من إع ــد فترة وجي بع
ــريكا أمنيا رئيسيا» وتوقيع اتفاق  «ش

ــن طراز إف- ــع ٥٠ طائرة مقاتلة م لبي
ــي، قالت إدارة  ــبوع املاض ٣٥.وفي األس
بايدن إنها ستعلق هذا االتفاق مؤقتا 
ــات ملراجعتها.وقال  ــره من االتفاق وغي
ــاء االثنني  ــض مس ــت األبي ــرار البي ق
ــتكون أكثر  ــوم س ــوم األلومني إن رس
ــة املنتجني احملليني  ــة في حماي فاعلي
من «احلصة غير اخملتبرة» التي أعلنها 
ــدن «من وجهة نظري،  ترامب.وقال باي
ــى أن الواردات  ــير األدلة املتاحة إل تش
ــزال حتل محل اإلنتاج  من اإلمارات ال ت
ــرار بأمننا  ــم تهدد باإلض احمللي ومن ث
ــاف «أرى أن من الضروري  القومي».وأض
ــح أمننا  ــوء مصال ــي ض ــب ف واملناس
ــي في هذا الوقت على  القومي أن نبق
ــى  ــة عل ــة املطبق ــوم اجلمركي الرس
واردات األلومنيوم من اإلمارات العربية 

ــم  باس ــة  متحدث ــت  املتحدة».وقال
ــرار ترامب ال  ــت األبيض إن إلغاء ق البي
ــه على أنه «انتقاص  ينبغي النظر إلي
الوثيقة بني  ــية  الدبلوماس ــة  للعالق
ــارات»، لكنه  ــدة واإلم ــات املتح الوالي
ــات  ــع للسياس جزء من مراجعة أوس
ــا في  ــابقة، مب ــإلدارة الس ــة ل التجاري
ــت  الكمركية.وأضاف ــوم  الرس ــك  ذل
«تتمثل أولوية الرئيس بايدن في إعادة 
إنشاء عملية ذكية لصنع السياسة 
ــة التجارية على  اخلارجية والسياس
التداولي  االقتصادي  التحليل  أساس 
ــتراتيجية تضمن تكافؤ الفرص  واس
ــة دوليا». للعامل األميركي للمنافس

ــوم  ــدن إن ترامب فرض الرس وقال باي
ــرة في ٢٠١٨ إلحياء  الكمركية ألول م
ــوم املتوقفة وفتح  ــآت األلومني منش

ــادة  ــة وزي ــع املغلق ــر واملصان املصاه
ــض  ــالل خف ــن خ ــي م ــاج احملل اإلنت
ــى  عل ــدة  املتح ــات  الوالي ــاد  اعتم
ــا أن هذه  ــب، مضيف ــني األجان املنتج
ــال إن وزارة  ــزال قائمة.وق ــة ال ت احلاج
ــا  ــة كان بإمكانه ــارة األميركي التج
ــني إعفاءات  ــني اإلماراتي ــح املنتج من
ــم  ــني ل ــني احمللي ــدت أن املنتج إذا وج
ــدال من ذلك رفضت  يتضرروا لكنها ب
ــن منتجني  ــن ٣٣ طلب إعفاء م ٣٢ م
ــل قرار ترامب.وقال البيت  إماراتيني قب
األبيض إن البيانات األميركية أظهرت 
أيضا تراجعا بنسبة ٢٥ باملئة لواردات 
ــوم،  األلومنيوم من اإلمارات بعد الرس
ــبة ٢٢ باملئة إلنتاج  مقابل زيادة بنس
ــام ٢٠١٩،  ــي خالل ع ــوم احملل األلومني

قبل بدء جائحة فيروس كورونا.
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زهراء الظاِّـي/ اِّـثنى 
ــر في  ــى احلج ــق حت ــوم ينط ي
مشهد القيامة ترى ماذا يقول 
ــوم قيامةٍ  ــراق الف ي حجر الع
ــاهد !؟  هل يكفي الن يعد املش
ــيوضع  التكفيري هل س وهذا 
ــادل  ــي لتتع ــزان االله ــي املي ف
ــناته كما لو  ــيئاته مع حس س
ــه اطعم كلباً في يوماً ما ثم  ان
ــنات ؟! كم هو  تزيد كفة احلس
ــن يترك الدنيا ألم تقف  غبي م
الدنيا ونعيمها وقبعة  بعينك 

ــك  ابي ــامة  وابتس ــرج!   التخ
ــر ؟!  هل غادرت  ــك االصغ واخي
االن وأكلت العشاء مع نبيك ؟! 
هل ابواك يبكون على فقدك ؟! 
عندما تُبعث من اي قبر جتيء ؟! 
ــوازك للمرور الى  ان كان هذا ج
اجلنة اقتل نفسك وحدك ملاذا 
ــاذا تختارنا  ــى بالدنا مل ــيء ال جت
ــزن على  ــح احل ــذات ؟! يصب بال
ــاً  ــة باهت ــياؤنا الدنيوي كل اش
االن ، الن ركناً من العالم يقتل 
ــبب ، أحدهم  فيه الناس بال س

ــاي  ــع الش ــي يبي ــو لك يصح
ــاً تتناثر  ــة صباح في السادس
ــاعات قليلة  ــد س ــالئه بع اش
ــه بها ولم يعد  ــباب ال يد ل الس
ــيخبرون  الى منزلهِ الى االن س
ــافر بعيداً الى بالدٍ  اوالده انه س
ــافر فوق  ــود منها اي مس ال يع
السماوات حيث ال طريق اليها 
ــة هكذا .. فهذا  وتنتهي القص
ــارىء الذي ال ينتقي  الكون الط
ــى  ــاً عل ــح عصي ــوان اصب االل

الفهم غير متقبل لنا.

متابعة / البينة الجديدة
دار  ــن  ع ــا  حديث ــدرت  ص
ــطور مجموعة شعرية  س
ــرون  وعش ــيء  ”ش بعنوان 
شوقاً“ آلية ضياء. استهل 
ــور  ”عب ــة  مبقدم ــاب  الكت
ــد  للناق ــي“  العال ــور  الس
ــول في  ــد احلر يق منذر عب
بعض منها: (وألنني أريد أن 
ــاعرة فوجئت  ــي بش أحتف
ــا في  ــرأ قصائده ــا أق وان
مجموعتها التي حملت 
ملفتاً  ــاً  جموح ــاً  عنوان
ــيء  ــر حقاً هو ”ش للنظ
ــوقاً“. ويرى  ــرون ش وعش
ــر أن هذا العنوان  عبد احل
أن نقف عنده  ــتحق  يس
ــة  حمل ــه  في ألن  ــالً،  طوي
ــة  ــد وإزاحة مدهش جتدي
ــج ثالث  بنس اللغة،  في 
ــيء -  ــي الش ــردات ه مف
ــم - وعدد  ــي املبه الهالم
ثم  ــرون-  -عش العشرين 
ــذا  ه ــوقاً-  -ش ــوق  الش
دالالت  ــه  في ــوان  العن
ــاالت مهمة  ــدة وإح عدي
ــاركاً  ــل املتلقي مش جتع
ــي هو  برأي ــذا  ــا، وه فيه

ــذي  ال ــي  احلقيق ــعر  الش
ــة  جمالي ــة  لرؤي ــس  يؤس
ــتطيع أن تشع  جديدة تس
ــار  في أكثر من مكان. وأش
ــكيلي عصام  الفنان التش
ــذه  ه ــرأت  ”ق ــريدة  الش
ــغ،  بال ــن  بتمع ــة  اجملموع
أيقنت أنها شاعرة مبدعة 
ــت خطوتها بتأنٍ في  وضع
ــداع،  واالب ــعر  الش ــلّم  س

واضاف ”أنا أعدها قصيدة 
واحدة بأجزاء حتمل الوجع 
ــر  يحف ــم  وقل ــي  العراق
نصوص  آالماً“.ومن  بالذات 
اجملموعة الشعرية: (عينانِ 
وال  ــرانِ  تُبص ــرف/  ال ــى  عل
تُبصران/ بترٌ يليقُ بغرغرينا 
ــةِ  ــى أُهب ــرة/ روحٌ عل الذاك
ــة/ لن يكلّفها األمرُ  القيام

سوى/ هدرٌ كاملُ املعالِم).

متابعة / البينة الجديدة
ــس  ام ــاء   مس ــت  انطلق
الثالثاء ،  أولى حلقات البث 
ــج ”أمير  ــر من برنام املباش
الشعراء“ مبوسمه التاسع، 
والذي تنظمه وتنتجه جلنة 
ــات والبرامج  إدارة املهرجان
الثقافية والتراثية بأبوظبي  
ــتراتيجيتها  اس ــار  إط في 
ــة لصون  ــة الهادف الثقافي
ــام  ــز االهتم ــراث وتعزي الت
ــي. ــعر العرب ــاألدب والش ب
ــات  ــوار املنافس ــدأ مش وب
الشعرية في متام العاشرة 
ــرح  ــاء امس على مس مس
ــة بأبوظبي  الراح ــاطئ  ش
ــة وقناة  ــاة بينون ــر قن وعب
ــى لقب ”أمير  اإلمارات؛ عل
 20 ــاركة  مبش ــعراء“،  الش
ــن دول  ــاعرة م ــاعراً وش ش
(العراق،  ــة  وأجنبي ــة  عربي
 ، ــرب  املغ ــن،   البحري

اإلمارات،  لبنان،  ــودان،  الس
ــنغال، نيجيريا، مصر،  الس
اجلزائر،  السعودية، سوريا، 
ــهد  أمريكا).وش موريتانيا، 

ــات  منافس ــة  احللق ت 
الذين يشاركون  ــعراء  الش
والذين  ــى،  األول احللقة  في 
ــم  عنه ــاب  النق ــف  كش

ــك بعد  ــالل احللقة، وذل خ
ــة التحكيم عن  إعالن جلن
اللقب  آلية املنافسة على 

للموسم التاسع.

علي البدر

ــور  لتط ــداً  ج ــعيدٌ  س  -
ــا. لقد أصر  العالقات بينن
ــى أن تتفضلوا  الرئيس عل
بزيارتنا . سنكون مسرورين 

الستقبالكم في بلدنا. 
ــي  ــتكون ل ــد س - بالتأكي
ــام القادمة.  ــي األي زيارة ف
العالقات  ــتمر  أن تس البد 

ــة  خلدم ــا  بينن ــة  املتوازن
شعبينا.

ــل تطوير التبادل  - ومن أج
التجاري، قررنا استيراد ما 
ــن تراب  ــتيراده م ميكن اس
ــني وتطوير  العراق، لتحس
ــة  الزراعي ــا  محاصيلن
خاصة تلك التي استوردنا 
ــم، وأيضا من  بذورها منك
ــائل  ــرعة منو فس أجل س
ــل  ــة مث ــل العراقي النخي
البرحي واملكتوم وغيرها...

- لألسف.
- عفواً لم نفهم.

- صفقة فاشلة هذه املرة. 
ــلك أن ترابَ  ــن أرس ــل مل ق
ــه خطٌ  ــاع. إن ــراقِ اليُب الع

أحمر.

ــواب لم  ــر! ج ــط أحم - خ
اتوقعه.

ــه، فقد  ــالً لم تتوقع - فع
ــي بالدي  ــل الدخالء ف توغ
ــر.  ــض الضمائ ــت بع ومات
ــن  ل ــراق  الع ــراب  ت ــى  عل

نساوم.
ــا  بعالقاتن ــرط  تف أراك   -
ــا. مجرد  ــيء الظن بن وتس
تراب وهو جزء من أرضكم 
ــد  متأك ــا  أن ــعة.  الواس
ــاكلكم  ــيحل مش إنه س
ــرع وقت،  اإلقتصادية بأس

عند موافقتكم بالطبع.
ــه. ترابٌ  ــل علي ــن حتص - ل
 ِ . هِ ن قَدسيتِ ممزوجٌ بدمٍ زادَ مِ
ــه  ــدتَ غازياً يُدنِّس وإن وج
اآلن، فاعلم أن تلك األقدام 

املستشار.  أيها  ع.  تُقطَ سَ
ــم  هِ رجوعِ أوراقَ  ــبْ  ِّ رَت
ــك وهو يغادر  وراً.. قال ذل فَ

غاضباً.
ــه الرجل  ــم أقل لك أن - أل
ــكان اخلطأ.  ــي امل اخلطأ ف

البد من معاجلة األمر.

ــه  أن ــدو  يب ــد.  بالتأكي  -
ــالئِهم.  أش ــرَ  تناث ــيَ  نس
هم بِرخصِ  سنجعلُ نفطَ
ــكُّ أنهم  ــاء، لكنني أش امل

سيركعون صاغرين.
ــن  م ــنرى  أيضاً..س ــا  وأن  -
م  ترابُهُ أم  ــن  ــر. نح ينتص
ــال ذلك  ــزوجِ بالدم. ق املم
لَّمَ  متهكما وهو يصعد سُ

غادِراَ. الطائرةِ مُ

  يقول عنه عزيز خيون (عرفته 
ــا  وصحفي ــا،  مهذب ــانا  إنس
ــغله  ــركا ومجتهدا، تش متح
ــاخنة..وأرى  الس ــا  القضاي
ــذه  ه ــا،  وإجاباته ــئلة  األس
املدونة، تشكل احتفاءً بنعمة 
السؤال) اما د. خزعل املاجدي 
ــة  الثقافي ــه  (حوارات ــول  فيق
عميقة  يستقصي فيها أبعاد 
ــا  يحاوره ــي  الت ــخصية  الش
ــاول  ويح ــا  واجتماعي ــا  ثقافي
ــة عنه)وترى  ــم صورة وافي رس
«فاطمة  ــاعرة  والش ــة  الكاتب
ناعوت بإن حواره معها (كانت 
ــرى ما اجري لها من حوارات)   أث
ــن «اعترف  ــوقي كرمي حس «ش
قائال  بإننا (نحتاج في اعالمنا 
ــاور مثقف  ــى مح ــي ال العراق
ــن ومينحهم  ــر االخري واع يغاي
القناعة والنجاح معا) وتصف 
د. ازهار عبد الكرمي الشيخلي 
ــة  ــرب (عقلي ــار غ ــد جب احم
ــفاف يصب  نقد ش متفتحة، 
ــب الواقع..قلب مثقف  ــي قل ف
ــفاف في  ــان ش في عقل انس
زمن نحن بأمس احلاجة به الى 

هكذا قلوب وهكذا عقول)
 • االثارة احلوار 

ــى الذهن عند  ــا يتبادر ال  اول م
بالقراءة هي امكانية  الشروع 
ــون ندا في  وقدرة الكاتب ليك
ــخصيات  ــوار مع تلك الش احل
التي متثل قامات في الفلسفة 
واالدب والنقد  والفن والشعر، 
ــي هذا املطبوع  ولعل االثارة ف
ــي من قدرة احملاور في انتزاع  تأت
اراء جريئة وتصريحات خطيرة 
ــر ، ولو ال ذكاء  واعترافات اخط
ــا عليها ابدا.  ــاور ملا حصلن احمل
تلك  ــض  بع ــد  ــنتوقف عن س

االراء :-
 ناجح املعموري:- كل الديانات 
ذهبت نحو الدفاع عن مالمح 
ــتوعب  يس كحجاب  ــة  الهوي
العنف واإلرهاب لكني اضيف 
بأن الدين ال يقوى على التواصل 

بدون عنف وقسوة»ص٣٠.
ــدي:- الدين، كما  ــل املاج  خزع
ــا بالكامل، فقد  هو، ليس بريئ
ــارب  ــعوب، وح ــتعبد الش اس
ــاهم في جتهيل  ــاء، وس العلم
ــت  ــي، وكان ــي املاض ــاس ف الن
ــا  لكنه ــة  روحي ــة  ــه وظيف ل
ــتثماره  ــام اس ــد أم ــم تصم ل
ــوره األول.. ــيا منذ ظه سياس
ــي احلديث  ــا الدين السياس أم
ــاليب أخرى  ــر فله أس واملعاص
اليوم فهو يحرك الناس ويضع 
ــيوف  والس ــر  اخلناج ــم  بيده
ــات  واملفخخ ــات  والرشاش

ويجعلهم قتلة»ص٥٥.
ــب  ــوت:- كل كات ــة ناع  فاطم
ــري في مجتمع رجعي هو  تنوي
«ال منتمي»..كان هناك شخص 
يراني كافرة زنديقة ويصر على 
ــل األمر  ــا تأم ــجني، وبعدم س

وقرأني عاد واعتذر»ص٦٧.
 عالية طالب: كان اجلميع يلجأ 
ــاء ألعطيه  لي في درس اإلنش
ــع  املواضي ــة  لكتاب ــكارا  أف
ــات تؤهله  ــل على درج ليحص

ليكون متميزا»ص٧٦.
العديد  ــاك  هن ــف:   احمد خل
من االدباء واملثقفني يتعاطون 
ــن  ع ــون  ويدافع ــة  السياس
ــن حقوق املظلومني  الوطن وع
ــعون  ويس ــن  واملضطهدي
لفضح السراق ولصوص املال 
االعام ، غير ان السياسة تثير 
ــن االدباء  ــة البعض م حفيظ
ــاب اآلخرين،  ــني والكت والروائي
البراغماتي  ــر  العنص ــود  لوج

ــذا  وله ــازي  االنته ــي  النفع
ــم يحذر من  ــد الكثير منه جن
ــا  ــا نظري ــي غماره ــوض ف اخل

وعمليا»ص٩٠ .
ــن يعيش جتربة  ــز خيون:م  عزي
ــا التراجيدي،  ــا، عمقه حياتن
ــادر أن يثمر  ــه بق ــد أن ال اعتق
ــر،  وأثم ــادف  ص وإن  ــيئا،  ش
ــر هذا  ــن حلاصل الثم ــال ميك ف
ــا  ــة م ــوة وجاذبي ــون بق أن يك
ــذا  وربحناه..ل ــه  ل ــنا  أسس
ــل العراقي  ــا أجنزه العق فإن م
ــرح..ما  ــالق في مجال املس اخل
ــل لعقل مركب،  ــو اال حتصي ه

ومبدع»ص٩٥ .
ــوي على  ــذي يحت ــاب ال  الكت
الكثير من املعلومات واالفكار 
ــنتوقف عندها  واالراء التي س
في اجلزء الثاني من هذا العرض 
ــجل بأن املطبوع  ، لكننا نس
ــم اجلمال) عمل  (حوارات برس
فريد واستثنائي بكل املعايير.

ــي مقدمة  ــدم لنا املؤلف ف  يق
ــة  تعريفي ــة  بطاق ــوار  ح كل 
ــخصية يحاورها،  ــن كل ش ع
ــي  ثقاف ــف  توصي ــا  فيه
املهني  ــص  التخص ــا  موضح
ــخصية  ــه الش ب ــا تتمتع  وم
ــف  ــة ومواق ــا ثقافي ــن مزاي م
ــن مفاهيم  ــل م ــزة، وينتق ممي
والنقد  ــان  واالدي ــا  امليثولوجي
ــعر  (ناجح املعموري) الى الش
ــطورة  باالس وعالقته  وانواعه 
ــي  ف ــف  واملثق ــاعر  الش ودور 
التاريخية (خزعل  املنعطفات 
ــى التأثير  ــدي)، ليصل ال املاج
ــري  الفك ــود  للجم ــلبي  الس
ــوي  وما وصل اليه االدب النس
وقوة حضور املرأة العراقية في 
ــات االدبية والثقافية  املؤسس
ــق  ــم يحل ــب)، ث ــة طال (عالي
ــة والرواية  ــاء القص ــي فض ف
ــم  ورس ــيق  الرش ــلوب  واالس
ــخصيات الروائية (احمد  الش
خلف) مرروا بفارس من فرسان 
ــي وريادته في  ــرح العراق املس

ــز خيون)  (عزي ــداع  واالب اخللق 
ــع  ــى واق ــوء عل ــي الض ، ويلق
العراقية ونشاطاتها  الثقافة 
ــدوزي)  روان ــاد  (فري ــة  الثقافي

ــلطة  الس ــة  اهمي ــني  ويب  ،
ــة واحلاجة الضرورية  القضائي
واالحتكام  القوانني  ــريع  لتش
روضان  ــالم  س اليها(القاضي 

ــار  اليس الى  ومنه  ــوي)  املوس
ــي  ــه النضال ــي وتاريخ العراق
املؤثر وواقعه احلالي مع (حميد 
ــى) واشارات  عن  مجيد موس
ــماء  ــعر في االمارات (أس الش
ــمي) ، والى ناقد  ــر القاس صق
ــاذ الوطن مصدره  يؤمن ان انق
ــر) ووقفة  ــة (فاضل ثام الثقاف
ــاص وكاتب دراما  ــع روائي وق م
ــن  الوط ــق  يعش ــاكس  مش
ــر  تكس ــه  واعمال ــراء  والفق
التابوات وحطمت فكرة اخلوف 
ــوقي كرمي) ، وعن املشاكل  (ش
ــيرة  ــي تعيق مس ــة الت االداري
املسرح العراقي كان للمؤلف 
ــفيق املهدي)  ــع (ش ــاش م نق
واخير الى دور وزارة الثقافة في 
القرار  ــي  الضغط على صانع
ــي (مهند الدليمي)..  السياس
وثيقة سياسية   الكتاب ميثل 
وفكرية وادبية وفنية يستحق 
القراءة والتأمل. برسم اجلمال) 

للكاتب «أحمد جبار غرب»

ــي احلِلّة، صدرَ للناقد  ــرات للثقافة واإلعالم ف عن دار الف
ــد االول من نوعه  ــوي كتاب جديد يع ــار علي الدكتور بش
ــني - تاريخٌ وأعالم)  ــطة احلِلّة للبن عراقيا بعنوان (متوس
ــكل عام ويختص  يبحث في تاريخ التعليم الثانوي بش
ــطة احلِلّة للبنني  ــة واحدة هي متوس بتتبع تاريخ مدرس
ــز والفرادة  ــام ١٩٢٥ وحازتْ على التمي ــت ع التي تأسس
مقارنةً بنظيراتها األُخرى.عليوي حتدث عن مؤلفه مشيرا 
زء من الوفاء ملدينته ومدرسته التي درس  إلى أنه يأتي كجُ
ــد احلسيني عليوي  فيها، وقد أهداه الى روح والده املنش
ــس املطيري احللّي، مبينا أن الكتاب الذي يقع في ٢٥٠  داي
صفحة باحلجم الكبير، يتحدث عن مدرسة (متوسطة 
ــطة  ــة متوس ــني) بوصفها أول وأقدم مدرس ــة للبن احلِلّ
ــطة في تاريخ العراق  ــة متوس في احلِلّة وخامس مدرس
ــا باملدينةِ  ــاً من تاريخه ــت عبرَ ٩٥ عام ــر وارتبط املُعاص
مَّ الكتاب فضال عن قصيدة كتبها عن املدرسة  وأهلها.ضّ
ة مع مقالة بعنوان (أنا  مَ دِ قَ ــاعر «ناهض اخلياط» ومُ الش
ــطة احلِلّة للبنني)، سبعة فصول تعنونَ الفصل  ومتوس
ــاور اآلتية: (عن مدينة  ــة والتعليم» ضمَ احمل األول بـ»احلِلّ
ــرقية  ــة الش ــم احلكومي في احلِلّة/ املدرس احلِلّة/التعلي
ــة)، والفصل  ــة معارف احلِلّ ــي احلِلّة/منطق ــة ف االبتدائي
ــات  ــني - البداي ــة للبن ــطة احلِلّ ــوان «متوس ــي بعن الثان
والتأسيس» وضمَّ احملاور اآلتية: (بدايات التعليم الثانوي 
ــي احلِلّة/  ــطة ف ــة متوس ــي العراق، احلاجة الى مدرس ف
تأسيس متوسطة احلِلّة للبنني، ماهية النظام الدراسي 
للمتوسطة وصفوفها، أول مالك تدريسي للمتوسطة/

ــني أم ثانوية  ــطة احلِلّة للبن ــى، متوس ــن دوراتها األول م
ــيس املكتبة املدرسية في املتوسطة،  احلِلّة للبنني، تأس
ــطة احلِلّة، افتتاح متوسطة احلِلّة للبنات  ملحق متوس
ــث بعنوان  ــني)، والفصل الثال ــطة احلِلّة للبن في متوس
ــطة  : (املتوس ــطة» ويضمَّ ــي تاريخ املتوس ــات ف «محط
ــة اليهودية  ــة الرياض/أبناء األقلي ــي، مجل واجملتمع احللّ
ــون عرب في املتوسطة/النشاطات  في املتوسطة/مدرس
الفنية للمتوسطة/نقض بناية متوسطة احلِلّة للبنني/

ــطة الى  االنتقال الى البناية احلالية/ترفيعها من متوس
ــاف عليوي: الفصل الرابع حتت عنوان «أعالم  ثانوية).وأض
ــطة احلِلّة للبنني» ممن دَرَسوا ودَرّسوا فيها وتركوا  متوس
ــكل خاص  ــكل عام واملدينة بش أثراً في حياة العراق بش
مع ابراز اجلانب التربوي في سيّرهم وعالقتهم باملدرسة 
ــرة وألكثر  ــر ألول م ــتماله على صور تُنش ــالً عن اش فض
ــيخ رزوقي (عبد الرزاق السعيد)  ا، أمثال الش لَمَ من ٦٠ عَ
مة د.علي جواد الطاهر والشيخ  مة طه باقر والعالّ والعالّ
ــهيد  ــعيد األحمد وش ــامي س ــوش ود.س ــف كرك يوس
ــام والباحث  ــد األمير عج ــم عب ــة العراقية قاس الثقاف
واملُفكر ناجح املعموري والشاعر موفق محمد والعالمة 
ــاعر  از والش د.نعمة رحيم العزاوي واملفهرس جعفر الكوّ

ناهض اخلياط وغيرهم.
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فنارات

صالح حسن السيالوي
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 كنت عندما اقرأ للصحفي 
والكاتب (احمد جبار غرب) 

اشعر بإنه يخاطب بأسلوبه 
فئتني األولى التي تقبله بال 

حتفظ وهي الفئة التي تنتمي 
الى ما يطلق عليه ( املثقف 

العام) وبنفس الوقت ال ترفضه 
الفئة التي تنتمي الى ما تسمى 
(املثقف اخلاص) لهذا جاء كتابه 

(حوارات برسم اجلمال) – اجلزء 
االول- الصادر من دار الورشة 

الثقافية للنشر والتوزيع سنة  
االصدار ٢٠٢٠ والذي يقع في 

٢٦٥ صفحة ويحتوي على 
(حوارات نخبوية في االدب 

والفن والسياسة) ، حاور فيها 
الكاتب (الباحث والناقد ناجح 

املعموري- والشاعر والباحث 
خزعل املاجدي- والشاعرة 

فاطمة ناعوت- والروائية عالية 
طالب عقيل- والقاص والروائي 

أحمد خلف- والفنان عزيز 
خيون- ووزير الثقافة االسبق 

فرياد رواندزي- والقاضي سالم 
روضان املوسوي- وسكرتير 

احلزب الشيوعي السابق حميد 
مجيد موسى- والشيخة أسماء 

صقر القاسمي- والناقد فاضل 
ثامر- والروائي شوقي كرمي حسن- 
والدكتور شفيق املهدي- واالستاذ 
مهند الدليمي) كانت حواراته مع 
هذا اخلليط املتنوع من املفكرين 

واالدباء والفنانني واملثقفني هو 
منط من االبداع ولم تكن اسئلته 

مجرد اتباع لألسئلة التقليدية 
، لذلك انتزع منهم جميعا ما 

لم يقولونه ألي صحفي من قبل، 
فجاءت شهادتهم بحق الكاتب 

كما يلي:

حمدي العطار 

6ثقافية

علي أبو الهيل سعودي 

ئابْ  ميرُ فتصحوا الذّ ينامُ الضّ

وبعد الهدوء نعيق الغرابْ 

نذيراً بشؤمٍ حلول اخلرابْ 

فألقى سوادًا على كلِّ بابْ 

ودمعٌ ميَزَّق في وجنتني 

كمخلب صقرٍ بضبي مصابْ 

رعاةُ اخلطايا تسوس الكرام 

وابْ  وصهوة فحشٍ كالم الصّ

جلامُ الكالمِ بأيدي الرّعاع 

وقولُ احلقيقةِ شيءٌ معابْ 

باح  الم يعيبُ الصّ وراح الظّ

بإنّه بابٌ ليوم اخلرابْ 

عشقنا الليالي ال عاشقني 

باحِ عذابْ  ففي نسماتِ الصّ

دوي انفجارٍ يعيق النّسيم 

ماء بذر التّرابْ  يحوك الدّ

يّ وشيخ وقور  فِ صبيٌ حَ

ضفيرة أنثى وجلد كتابْ 

رمتهم يد الكفر مهووسة 

تريد بذلك كسب الثّوابْ 

فيا حاكمون كفاكم صياح 

فكم قد سئمنا نباح الكالبْ
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خاطرة



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
وزير الداخلية يرتأس اجتامعاً أمنياً بحضور قيادات الوزارة وقيادة عمليات بغداد

بغداد / البينة الجديدة
ــيد «عثمان  ترأس وزير الداخلية الس
الغامني»، مؤخرا اجتماعاً ضم  السيد 
وكيل الوزارة لشؤون الشرطة والسيد 
ــتخبارات  ــؤون االس وكيل الوزارة لش
ــداد،  بغ ــات  عملي ــد  قائ ــيد  والس
ــرطة  ــوزارة والفرق بالش ال ــادات  وقي
ــادة  لقي ــة  التابع ــرق  والف ــة  االحتادي
ــات بغداد،.فضالً عن ممثلني من  عملي
ــتخبارية، وفي  ــر األمنية واالس الدوائ
ــيد الوزير  ــة االجتماع نقل الس بداي
ــيد القائد العام  ــالم الس حتيات وس
للحاضرين.ويأتي  ــلحة  املس للقوات 
ــة دعم قيادة  ــذا االجتماع ملناقش ه

ــا، وأكد  ــي عمله ــداد ف ــات بغ عملي
السيد الوزير ان الوزارة داعمة لقيادة 
عمليات بغداد مبفاصلها كافة، كما 
ــات  ــى توجيه ــرون ال ــتمع احلاض اس
ــيادته في مقدمتها  عدة من قبل س
ــة في العمل األمني وعدم  عدم الرتاب
ــاد  اجملاملة او اعطاء اي فرصة للفس
ــى ان  ــددا عل ــه، مش ــاء علي والقض
ــة  ــان لعمل ــاب وجه ــاد واإلره الفس
ــيد الوزير على  ــا اكد الس واحدة.كم
أهمية دعم السيطرات بشكل فعال 
ــيابية في عملها  مبا يضم وجود انس
ــاء  ــرات الق ــق مذك ــاً بتطبي ، موجه
القبض، والتركيز على األمن اجملتمعي 

ــن وحتقيق األمن  ــل دور اخملتاري وتفعي
ــة املواطنني. ــب ثق ــي وكس املناطق

ــاً خالل هذا  ــر أكد أيض ــيد الوزي الس
ــداد لها  ــاع، ان العاصمة بغ االجتم
ــة من ناحية الرؤية األمنية  خصوصي
ــى تغيير  ــل عل ــب العم ــه يج وعلي
ــب  ــني واآلخر وحس ــني احل اخلطط ب
املستجدات، داعياً الى التأكيد على 
ــيطرة والتعامل  ــدة القيادة والس وح
ــة مع  ــورة حازم ــون وبص ــق القان وف
موضوع ( الدگة العشائرية)، مشيراً 
ــرورة تفعيل دور اإلعالم األمني  الى ض
في إصدار البيانات واالخبار والتوعية 

والتثقيف.

النقل : (٦٠٠) حوض من مادة زيت الغاز نقلت من البرصة
 اىل مستودعات نفط احللة 

بغداد / البينة الجديدة
ــركة  ــت وزارة النقل / الش اعلن
العامة لسكك حديد العراق عن 
ــن مادة زيت  نقل (٦٠٠) حوض م
ــعيبة في  الغاز من مصفى الش
ــتودعات نفط  ــرة الى مس البص
ــاب (الشركة العامة  احللة حلس
ــطة  للمنتجات النفطية) بواس
ــالل  ــة خ ــواض التخصصي االح
ــهر االول من العام احلالي .  الش
وقال مدير عام السكك االستاذ 
ــيني  ــواد كاظم احلس طالب ج
ــى ضوء  ــاز عل ــك االجن ــاء ذل : ج
ــل الكابنت  ــات وزير النق توجيه
ــبلي  ــدر الش ــني بن ــر حس ناص

ــويقية  بضرورة ايجاد منافذ تس
لتعظيم املوارد املالية للشركة 
ــركة ومن  ــان الش ــل ف ، وبالفع
ــة زيادة حجم طاقة  خالل عملي
ــالت نوعية  ــت نق ــل حقق النق
ــي (٢٠٢٠) بلغت  في العام املاض
احلسيني  حوض.واضاف   (٤٧٤٣)
ــكك القائمني  : ان مالكات الس
على منصات التحميل والتفريغ 
ــم  جهده ــارى  قص ــون  يبذل
ــل  ــة بتحمي ــم املتاح وطاقاته
ــفير مادة زيت الغاز ونقلها  وتس
بواسطة األحواض التخصصية 
ــركة  ــم واردات الش FZB لتعظي

وخدمة الصالح العام.

نينوى / البينة الجديدة
ــاة  ــال الفوج الثاني في لواء املش متكن أبط
ــاة اخلامسة عشرة  ٧٣ التابع الى فرقة املش
وبعد ورود معلومات إستخبارية دقيقة تفيد 
ــق  ــني في قرية العاش ــد اإلرهابي بوجود أح

ــة الى قضاء تلعفر وهو من املطلوبني  التابع
ــث كان يعمل ضمن  ــادة ٤ إرهاب حي وفق امل
ــمى بـ (فرقة الفرقان) اإلرهابية على  ما يس
ــم بالتعاون. ــني محك ــب كم ــور مت نص الف
ــور ومفرزة من  ــتخبارات الفوج املذك مع إس

شعبة إستخبارات ومكافحة إرهاب تلعفر 
ــض  ــاء القب ــري مت إلق ــث والتح ــد البح وبع
ــي (و م ح) واملكنى بأبي عمر ومت  ــى اإلرهاب عل
تسليمه الى جهة الطلب إلتخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقه.

بغداد / البينة الجديدة
ــم الرياضيني األبطال  باشر قس
ــة البدنية  ــرواد - دائرة التربي وال
ــباب  الش وزارة  ــي  ف ــة،  والرياض
ــة  ــراءات معامل ــة، بإج والرياض
ــاة اخلاصة  ــهادة احلي ــات ش أثب
ــرواد  وال ــال  األبط ــني  بالرياضي
ــتفيدين من قانون رقم (٦)  املس
ــنة ٢٠١٣. وقال رئيس قسم  لس
الرياضيني األبطال والرواد  حيدر 
ــتنفار   أس مت   : ــاس  عب ــد  محم
جهود موظفي القسم من أجل 
انسيابية اجناز العمل بالشكل 
املطلوب مبا يؤمن راحة الرياضيني 
ــرواد وجتنبهم عناء  ــال وال األبط
ــار عند املراجعة، مضيفا  االنتظ

ــج املعامالت تتم  أن عملية تروي
ــل  ــوية داخ ــة النس ــي القاع ف
ــي املدينة  ــوزارة ف ــل مقر ال داخ
ــى  ــد عل ــع التأكي ــبابية م الش
األصلية  ــكات  املستمس جلب 

واملصورة ( هوية األحوال املدنية 
ــة  بطاق  , ــية  اجلنس ــهادة  ش  ,
ــكن , البطاقة التموينية ,  الس
ــة الرياضيني األبطال والرواد  هوي
, صورة شخصية عدد ١)، وفيما 

ــص الوكاالت أكد حيدر على  يخ
ــة  ــوال املدني ــة األح ــب هوي جل
ــة  ــة مصدق ــع وكال ــل م للوكي
ــا  موضح ــة،  اخلارجي وزارة  ــن  م
ــى اآلن  ــة حت ــاز ٢٥٠ معامل إجن
ــكنة  والرياضيني من س ــرواد  لل
ــني حيدر أن  ــة بغداد. وب محافظ
ــم أوفد عدد من موظيفه  القس
ــمالية  الش ــات  احملافظ ــى  إل
لغرض إجناز معامالت الرياضيني 
ــن  ــال والرواد من كبار الس األبط
ــيء،  ــتطيعون اجمل ــن ال يس والذي
ولغرض  ــاة حلاالتهم  مراع وذلك 
ــفر،تكرميا ملا  جتنبهم عناء الس
ــن عطاء كبير للرياضة  قدموه م

العراقية.

بغداد / البينة الجديدة
ــداد املهندس  ــرب محافظ بغ اع
ــكره  ــد جابر العطا عن ش محم
ــماحة  لس ــر  الكبي ــه  وامتنان
ــني الصدر  ــي حس ــع الدين املرج
ــدمي الدعم  ــر في تق ودوره الكبي
ــل في  ــومي العم ــح لتق والنصائ
السيما  احلكومية  ــات  املؤسس
ــة «.وقال  ــداد احمللي ــة بغ حكوم
ــيد احملافظ خالل زيارته الى  الس
ــني  ــيد حس الس الديني  املرجع 
ــس االول  االثنني « ان  ــدر ام الص

ــالع على  ــاء جاء لالط ــذا اللق ه
ــماحة  ــوال املرجع الديني س أح
السيد حسني الصدر واالستماع 
الى طرحه الذي يصب مبصلحة 
العاصمة ، مؤكدا دعم احملافظة 
ــطة التي من شأنها  لكل األنش
ــي  ــة ف ــة اخلدمي ــومي العملي تق
ــا «  ــح العط ــة «.وأوض العاصم
الصدر  ــيد  الس ــماحة  تقدم س
ــرح مفصل حول الية تقدمي  بش
ــالل توجيه بعض  ــم من خ الدع
ــل  بتذلي ــة  املتضمن ــح  النصائ

الصعاب وتوحيد اجلهود الرامية 
ــن خالل  ــي بغداد م ــة أهال خلدم
ــر اخلدمات  ــر اجلهود وتوفي تظاف
ــماحته  ــا ان س ــة ، مبين املمكن
ــات  املقترح ــن  م ــر  الكثي ــدم  ق
املتضمنة بتوسيع رقعة العمل 
من خالل تكثيف اجلهود بأقامة 
ــعة  الواس ــف  التنظي ــالت  حم
ــات املناطق عبر  ــني واجه وحتس
إقامة النصب والرسومات ووضع 
ــس القيمة  ــات التي تعك اللوح
ــخ العراق  ــة لتراث وتاري احلقيقي

ــى جانب االهتمام  والعاصمة ال
بالتعليم وبناء املدارس وترسيخ 
ــدوره ثمن  ــة «.ب ــم والثقاف العل
ــماحة املرجع الديني السيد  س
حسني الصدر « الدور االستثنائي 
حملافظ بغداد وجهوده اخليرة في 
ــة  ــم العملي ــة ودع إدارة احملافظ
اخلدمية من خالل إقامة املشاريع 
ــف القطاعات ، حيث  في مختل
ــالل متابعتنا  ــن خ ــي ذلك م يأت
ــطتكم وجوالتكم خملتلف  النش

مناطق العاصمة واطرافها».

حمافظ بغداد يزور املرجع الديني حسني الصدر 

أبطال فرقة املشاة اخلامسة عرشة يلقون القبض 
عىل أحد االرهابيني املطلوبني للقضاء

دائرة الرتبية البدنية تبارش إنجاز معامالت شهادات احلياة 
اخلاصة بالرياضيني االبطال والرواد 

وكاالت / البينة الجديدة
ــان فائق جابرو  ــيدة  ايف ــرة واملهجرين الس ــدت وزيرة الهج تفق
ــة في اململكة  ــر العراقية املقيم ــا اوضاع عدد من األس ميداني
ــابها  ــرتها في حس ــمية .وقالت في تغريدة نش االردنية الهاش
ــل العراقية التي تعيش  ــع تويتر  :» تفقدنا عدداً من العوائ مبوق
ــة، والحظنا التقصير الواضح  ظروفاً صعبة في اململكة االردني
ــانية)  ــض املنظمات الدولية (التي يفترض أنها إنس من قبل بع
ــت :» إذا كانت بعض اجلهات الدولية  ــاه تلك العوائل «.وأضاف جت
ــارج فهي واهمة، كفى  ــا النتابع أوضاع رعايانا في اخل تظن بأنن

متييزاً وإهماالً».

ميسان / البينة الجديدة
ــور  ــراف دائرة الطرق واجلس ــور العامة وبإش ــركة آش تواصل ش
ــر الثاني لطريق  ــاء املم ــروع انش ــني للوزارة، تنفيذ مش التابعت
ــان. الطريق بطول  ــي محافظة ميس ــر- ال بدير) ف ــرة - فج (بتي
ــتراتيجية املهمة التي  ــرق الس ــاريع الط ــم، ويُعد من مش ٤٠ك
ــار  ــان، وتتضمن االعمال احلالية فتح مس تربط محافظة ميس
الطريق وحدل االرض وجتهيز انابيب كونكريت للقناطر االنبوبية 

وغيرها من االعمال امللحقة باملشروع.

بابل / البينة الجديدة
ــتار محمد افتتح  ــاالر عبد الس ــة وزير العدل القاضي س  برعاي
ــالم كاظم هليل   ــتاذ س ــر عام دائرة اإلصالح العراقية االس مدي
سجن بابل املركزي، وبحضور عدد من مديري االقسام االصالحية 
ــتاذ  ــرة اإلصالح العراقية األس ــد مدير عام دائ ــبني.  وأك واملنتس
ــة االفتتاح ان  ــالل كلمة له في احتفالي ــالم كاظم هليل خ س
املؤسسة اإلصالحية كانت ومازالت مستمرة بسعيها احلثيث 
ــجون العراقية  وبجهودها املبذولة من أجل النهوض بواقع الس
من خالل استحداث قاعات سجنية مالئمة للنزالء وفق املعايير 
ــام الى ان  ــار املدير الع ــوق اإلنسان.واش ــة بحق ــة املعني الدولي
ــجون جديدة يعد ضمن خطة  ــتحداث س الغرض املهم من اس
ــجون التابعة الى  ــاظ احلاصل في الس ــوزارة  لتقليل االكتظ ال
ــرة اإلصالح العراقية، وكذلك لتأهيل وإصالح  النزالء من أجل  دائ
ــاً في الوقت ذاته الى التكاتف  ــادة  دمجهم في اجملتمع . داعي اع
ــة اإلصالحية مثمنا في  ــن أجل دعم املنظوم وتضافر اجلهود م
الوقت نفسه اجلهود املبذولة جلميع العاملني في دائرة االصالح 

العراقية خدمة للصالح العام.

وزيرة اهلجرة واملهجرين تتفقد 
اجلالية العراقية يف االردن

تنفيذ مرشوع انشاء املمر الثاين 
لطريق (بترية - فجر- ال بدير)

افتتاح سجن بابل املركزي 

صالح الدين / البينة الجديدة
ــات بجامعة  ــة التربية للبن ــتير في كلي ــالة ماجس بحثت رس
ــاء  ــفاتني لدى النس ــتوى الكمرين والفس ــر مس ــت، تقدي تكري
املصابات مبتالزمة تكيس املبايض.وتهدف الرسالة التي قدمتها 
ــرض متالزمة تكيس  ــة م ــر فالح، الى دراس الطالبة لولوة جاس
ــة التي من املمكن  ــد أكثر االمراض املزمن ــض الذي يعد أح املباي
ــه الى خلل  ــبب اإلصابة ب ــود س ــذي يع ــاء وال ــب النس ان تصي
هرموني في املبايض والغدة النخامية.وبينت الرسالة ان النساء 
ــدة، اذ مت اخذ (٩٠ عينة)  ــريرية ع املصابات يعانني من اعراض س
ــة لألصحاء،  ــن املصابات و(٣٠) عين ــع (٦٠) عينة م ــت بواق توزع
ــني تضمنت (٣٠) عينة  ــيم املصابات الى مجموعت كما مت تقس
ــات، و(٣٠) عينة مصابات غير متزوجات تراوحت  مصابات متزوج
ــات  ــالة اجراء قياس ــنة.وتضمنت الرس ــن بني ٣٨-٦١س اعماره
 LH, FSH, ــات ــفاتني وهرمون ــتوى الكمرين والفس لتقييم مس
ــولني، فضال عن قياس  ــولني ومقاومة االنس ــون االنس FT، وهرم

مستوى انزمي السوبر اوكسايد ديسميوتيز.

مناشدة امام انظار السيد مستشار وزير الداخلية
ــيخ (جاسم ابو محمد  ــالة من الش   تلقت (البينة اجلديدة) رس
ــار وزير الداخلية  ــيد مستش احلجيمي) يرجو فيها مقابلة الس
ــدة امام  الفريق مهدي الفكيكي ونحن بدورنا نضع هذه املناش
من يعنيه االمر واالتصال به من خالل رقم هاتفه (٠٧٨٢٦٦٤٥٧٤٦) 

ومن اهللا التوفيق.

ــم ابو  ــيخ (احلاج  جاس ــالة من الش    تلقت (البينة اجلديدة ) رس
محمد الفكيكي ) من اهالي السماوة يكرر فيها شكره وتقديره 
ــي والى اللواء عبد الرضا  ــيد وزير الداخلية عثمان الغامن الى الس
ــه والعميد  ــى وضباط ــرطة محافظة املثن ــد ش ــاوي قائ العيس
ــه والعميد عبد  ــماوة وضباط ــة اجرام الس ــدام مدير مكافح ص
ــماوة وضباطه ملواقفهم  ــتخبارات الس االمير العاكوب مدير اس
االنسانية واداء الواجب بكل مهنية واخالص وبارك اهللا باجلميع.

شـــكر  و تــقــديـــر 

رسالة ماجستري يف جامعة تكريت 

مناشده اىل مدير عام مديرية 
مرور بغداد

NO.3584.WED.3.FEB.2021العدد (٣٥٨٤) االربعاء ٣ / ٢ / ٢٠٢١ 

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة/١١٠٧ /٢٠١١
التاريخ/٢٠٢١/٢/٢

أعالن 
ــن  ــل١٦٥٥/١م٣٩  الهورة  الواقعة َّـ الكوت العائد للمدينني (هيثم هادي حميد / علي حس ــع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس تبي
حميد / احمد حسن حميد ) اِّـحجوزه لقاء طلب الدائن (ناجي محسن هليان ) البالغ (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء 
ــن اِّـائة من القيمة  ــرة م ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس ــة هذه اِّـديرية خالل مدة(٣٠يوم) تبدأ من اليوم التالي للنش مراجع

اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :- كوت/ الهورة  ١٦٥٥/١ م ٣٩ الهورة

٢-جنسه ونوعه : عقار مشيد عليه دار سكنيه
٣-حدوده و اوصافه: يحتوي على طارمه اماميه و حديقه و استقبال ٣,٥×٦م و غرفتني نوم ٤×٤م  و ٤×٥م و مطبخ و حمام داخلي و 

صحيات خارجيه و هول و السطح و مسقف بالكونكريت اِّـسلح و االرضيه من الكاشي و الكاشي غري جيد  
٤-مشتمالته :- 

٥-درجة العمران :
٦-اِّـساحة :- ٣٧٥ م 

٧- الشاغل :- حسن حميد سلطان 
٨-القمية اِّـقدرة :- ١٧٠٠٠٠٠٠٠ مليار مائه و سبعون مليون دينار

فقدان وثيقة مدرسية

ــني  الوثيقت ــدت  فق
(علي  ــم  بأس ــيتني  اِّـدرس
شوكت ناشي ونور الحسني 
شوكت ناشي) والصادرتني 
ــد  ــر عب ــة عم ــن مدرس م
ــاء على من  ــز فالرج العزي
ــليمهما  ــر عليهما تس يعث

لجهة االصدار.
مع التقدير

أعالن
ــي غالي  ــل اِّـدعي (ناه ــة من قب ــوى اِّـقام ــاء على الدع بن
سلمان) الذي يطلب تبديل لقبه من(الديري) اُّـ (البديري) 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها 
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى  ــه س (١٥) يوم وبعكس
وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) 

لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

ــرح     نحن اهالي حي الصاحليه محلة ٢٢٢  زقاق ٢٢ مقابل مس
ــيد وهيئة املساءلة والعدالة نرجو وضع حل ملا نعانيه من  الرش
ترك سيارات املراجعني وبعض املوظفني في الدوائر احمليطه امام 
ابوابنا واحيانا ال نستطيع اخراج سيارتنا من دورنا وسبق وان مت 
ــدة املدير العام السابق وكان مشكورا في حينها بتوجيه  مناش
ــر املدير العام اهمل  ــرطي مرور في هذا املكان ومبجرد مت تغيي ش
ــرطي من املكان املذكور اعاله لذا  ــحب الش هذا التوجيه ومت س

نناشد املدير العام اجلديد بايجاد حل دائمي مع التقدير.
اهالي حي الصالحيه



9تقارير
نازحو العراق .. بني اإلعادة الرسيعة واإلعامر البطيء

أغالق خميامت النزوح كان يفرتض أن يسبقه توفري األليات املناسبة العادة النازحني

متابعة / البينة الجديدة

ــي محافظات  ــك اخمليمات ف وتوجد تل
ــمال)  نينوى وكركوك وصالح الدين (ش
ــرق) وبغداد  ــى (ش وديال ــرب)  واألنبار(غ
ــمال). ــتان (ش ــط) وإقليم كردس (وس

ــي أكثر املدن  ــل، مركز نينوى، ه واملوص
ــم نحو ٨٠  ــار الته ــي تعرضت لدم الت
ــى التحتية،  ــازل والبن ــن املن ــة م باملائ
ــة  ــزال عملي ــة، وال ت ــب احلكوم بحس
إعادة إعمار تسير ببطء شديد؛ بسبب 
ــات املالية.وقدرت منظمة  قلة اخملصص
األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) عام 
ــرة في املوصل  ــدد املنازل املدم ٢٠١٨ ع
ــكرية،  ــراء العمليات العس وحدها، ج

بـأكثر من ٢١ ألف منزل.
٩٨٢ ألف عائلة

ــم  ــي جهانكير، املتحدث باس قال عل
ــن العراقية، إن  ــرة واملهجري وزارة الهج
عدد العائالت التي نزحت من احملافظات 
التي شهدت هجمات داعش عام ٢٠١٤، 
بلغ ٩٨٢ ألف عائلة، مبتوسط عدد أفراد 
ــد ٥٫٧.وبداية من صيف  ــة الواح للعائل
ــش نحو  ــلحو داع ــاح مس ٢٠١٤، اجت
ــل أن تعلن  ــراق، قب ــاحة الع ثلث مس
ــك  ــتعادة تل ــر ٢٠١٧، اس ــداد، أواخ بغ

األراضي، إثر عمليات عسكرية دعمها 
ــكري دولي، بقيادة الواليات  حتالف عس
ــاف جهانكير أن ٥٧٦ ألف  املتحدة.وأض
عائلة نازحة عادت إلى مناطقها احملررة 
بني ٢٠١٧ ومطلع ٢٠٢١.وبدأت احلكومة 
ــة  حمل  ،٢٠٢٠ ــف  منتص ــة،  العراقي
ــزوح، ضمن خطة  إلغالق مخيمات الن
ــزوح قبيل  ــالق ملف الن ــتهدف إغ تس
ــة املبكرة. ــات البرملاني ــراء االنتخاب إج

ــد مطالب  ــي أح ــات ه ــك االنتخاب وتل
ــبوقة،  ــعبية غير مس ــات ش احتجاج
ــي أكتوبر ٢٠١٩، وتتهم النخبة  بدأت ف
ــاد والتبعية  احلاكمة منذ ٢٠٠٣ بالفس
ــب  ــر أن أغل ــح جهانكي للخارج.وأوض
ــزون حاليا في مخيمات  النازحني يترك

مبحافظات أربيل ودهوك والسليمانية 
بإقليم كردستان بنحو ٤٠ ألف عائلة، 
ــزال نحو ٢٣٠٠ عائلة في أحد  فيما ال ي
ــي  ــة ف ــل، و٩٠٠ عائل ــات املوص مخيم
ــة مبحافظة  ــة الفلوج ــم عامري مخي

ــا  مخيم  ١٧٤ ــاء  إنش مت  ــع  األنبار.وتاب
ــراق بعد اجتياح  للنزوح في عموم الع
ــف ٢٠١٤، وال يزال  داعش للمناطق صي
ــا لم تُغلق، هي ٢٦ في إقليم  ٢٨ مخيم
كردستان ومخيم في املوصل وآخر في 

عامرية الفلوجة.
مناطق مدمرة

ــن كون  ــمي ع ــث الرس ــل احلدي ومقاب
العودة طوعية، يشكو بعض النازحني 
من تعامل السلطات معهم في ملف 
ــم منى جبار (٤٧  إغالق اخمليمات، ومنه
ــل إلى  ــة من املوص ــي نازح ــا)، وه عام
ــة، والذي  ــالمية في املدين مخيم الس
ــض  ــى إن بع ــت من ــق مؤخرا.وقال أُغل
العائالت، ومنهم عائلتي، أُجبرت على 

ترك مخيمات النزوح في نينوى، ضمن 
ــف النزوح  ــة إلنهاء مل ــة احلكوم خط
ــني  ــع النازح ــت جمي ــي البالد.وتابع ف
ــم احملررة،  ــودة إلى مناطقه يريدون الع
ــوم واحد  ــي البقاء لي ــب ف ــد يرغ ال أح

ــزوح، لكن العودة إلى  في مخيمات الن
مناطق مدمرة ال تتوفر فيها متطلبات 
ــا معاناة  ــف لن ــر يضي ــش هو أم العي
كثيرة.وأردفت بالرغم من سوء األوضاع 
ــي مخيمات النزوح، لكن هناك دعما  ف
ــي مجال األغذية  حكوميا للعائالت ف
ــي ال تتوفر  ــة، وه ــاعدات الطبي واملس
ــى مناطقهم،  ــادة النازحني إل ــد إع عن
وخصوصا في األحياء املدمرة باملوصل، 

والتي تفتقد إلى البنى التحتية.
ــالت طلبت ترك  ــأن بعض العائ وزادت ب
ــارب  ــم أق ــزوح ألن لديه ــات الن مخيم
ــتضيفونهم، لكن غالبية  ممكن أن يس
ــأوى،  م ــك  متتل ال  ــرى  األخ ــالت  العائ
ــرك مخيمات النزوح  ــم على ت وإجباره

ــرين  يقود إلى اجملهول.وفي نوفمبر تش
ثاني املاضي، قال املرصد األورومتوسطي 
ــة  ــة حقوقي ــان (منظم ــوق اإلنس حلق
أوروبية مقرها جنيف)، إن خطة العراق 
ــادة النازحني إلى  ــات وإع ــالق اخمليم إلغ

ــة على  ــة غير آمن ــم األصلي مناطقه
حياة النازحني.وأضاف املرصد، في بيان، 
ــالق ملف النزوح) قد يترك  أن القرار (إغ

ــات اآلالف من النازحني بال مأوى بعد  مئ
ــاء املواجهات مع  ــم أثن ــر منازله تدمي
ــيما في  ــم داعش اإلرهابي، ال س تنظي
ــة واضحة إلعادة  ــدم وجود خط ظل ع
ــم األصلية التي تفتقر  إعمار مناطقه

إلى مقومات احلياة.
متطلبات أساسية

ــرة واملهجرين  ــة الهج ــال رئيس جلن ق

في البرملان العراقي، رعد الدهلكي، إن 
ــات النزوح كان يفترض أن  إغالق مخيم
ــبقه توفير اآلليات املناسبة إلعادة  يس
ــم. وأضاف أن  ــى مناطقه ــني إل النازح
ــة طيلة  ــوا ظروفا صعب ــني عان النازح

السنوات املاضية في مخيمات النزوح، 
ــرض أن تتولى احلكومة  ــن املفت وكان م
ــبة ليتمكنوا من  ــر البيئة املناس توفي
ــاك  ــع هن ــى مناطقهم.وتاب ــودة إل الع
ــة من قبل  ــع حلول عاجل ــرورة لوض ض
ــات  ــر املتطلب ــن توفي ــة تضم احلكوم
ــية لتلك العائالت للعودة إلى  األساس
ــادة إعمار  ــا األصلية، عبر إع مناطقه
ــازل.وأردف ال يزال  ــة واملن البنى التحتي
ــر قادرين على  ــر من النازحني غي الكثي
ــة  ــة نتيج ــم األصلي ــودة ملناطقه الع
تدمير منازلهم خالل احلرب، فضال عن 
ــية  ــدم توفر البنى التحتية األساس ع
ــع  الوض ــتقرار  اس ــدم  وع ــات  للخدم

األمني.

ــف النزوح نهائيا  ــني تباعا، على أمل إغالق مل ــلطات العراقية مخيمات النازح ــارعة، تغلق الس بوتيرة متس
ــلطات عودة النازحني إلى  ــرين أول املقبل. وبينما تصف الس ــل انتخابات برملانية مبكرة في ١٠ أكتوبر تش قب
ــكو نازحون من إجبارهم على العودة إلى مناطق  مناطقهم احملررة من تنظيم داعش اإلرهابي بـالطوعية، يش
مدمرة بال خدمات وال بنى حتتية.فمنذ إعالن بغداد االنتصار على مسلحي داعش، في ديسمبر كانون أول ٢٠١٧ 

وحتى ينايركانون ثاني اجلاري، أغلقت وزارة الهجرة واملهجرين ١٤٦ مخيما للنازحني من أصل ١٧٤.

العالـم االمريكي (إيريك فيغلدينغ) يف حوار صحفي :لقاحات كورونا آمنة والفريوس باقٍ حتى ٢٠٢٢ إذا لـم يتحور جمدداً

افتحوا أبواب وشبابيك بيوتكم عند ازدحامها و السفر بالطائرة 
ليس خطراً جداً إن لـم تكن مزدمحة  

متابعة البينة الجديدة
ــرت أعراض جانبية على عدد من  * ظه
ــن العلماء،  ــي اللقاح. كواحد م متلق

هل تراودك مخاوف من هذا اللقاح؟
ــى ما بني ٣٠  ــبب جنربه عل - لهذا الس
ــد على  ــن نعتم ــخص. ل ــف ش و٥٠ أل
ــخاص. ال  ــج بعض مئات من األش نتائ
تزال اللقاحات الصينية والروسية في 
املرحلة الثانية ومتت جتربتها على عدد 
ــخاص. املرحلة الثالثة  قليل من األش
ــا. النتائج التي ظهرت  هي التي تهمن
ــداد الوفيات  ــني أن اللقاح يقلل أع تب
ــديدة للفيروس. نسبة  واألعراض الش
ــي ٥٠٪ أما  ــاح ه ــون اللق ــن يتلق الذي
ــون باملاء، فإن  ــرى فيحقن الـ٥٠٪ األخ
كانت النتائج عند اجلميع هي نفسها 

يعني ذلك أن اللقاح غير فعال.
ــرت أضرار  ــت، إن ظه ــس الوق ــي نف ف
ــى اجملموعتني، فهذا يعني  جانبية عل
أنه ال يؤثر سلباً على الصحة. يجب أن 
يدرك الناس أمراً، وهو أن مئات املاليني 
ــهر القادمة،  ــيتلقحون خالل األش س
ــتكون هناك حاالت جلطة قلبية  وس
اآلالف.  ــرات  عش ــيموت  وس ــدة،  عدي
ــخص من  ــن موت أربعني ألف ش يخم
ــركا خالل  ــني في أمي ــرة مالي كل عش
ــبة  ــني، وهذه النس ــهرين القادم الش

طبيعية.
ــى  ــني إل ــرة مالي ــت العش وإن تضاعف
ــدد الوفيات،  ــيرتفع ع ١٠٠ مليون، س
ــة  القادم ــهر  األش ــي  ف ــهد  وسنش
ــداد الوفيات  ــن أع ــدث ع ــر تتح تقاري
ــب، لكن  ــح أن احلذر واج ــذه. صحي ه
ــرت أن الذين يتم  جتارب التلقيح أظه
ــن يتلقون  ــاح والذي ــم باللق تلقيحه
ــادة عادية،  ــارة عن م ــات هي عب لقاح
ــها، كما  تظهر عليهم األعراض نفس
ــر أعراض خطيرة تذكر.  يقال، وال تظه
ــاح، فهي كبيرة  ــن فاعلية اللق أما ع

وتبلغ نسبتها ٩٠ إلى ٩٥٪.
ــالمة مهمة. فهل أنت مستعد  * الس

لتلقي اللقاح؟
- أجل، بال شك، وبدون تردد.

ــن موديرنا  ــراً ع ــث كثي ــري احلدي * يج
ــات  ــن اللقاح ــاذا ع ــاً، م ــزر حالي وفاي

األخرى؟ أيهم لفت نظرك؟
ــدد قليل  ــمية لع ــرت نتائج رس - نُش
ــات فقط. كان لقاحا فايزر  من اللقاح
ــالن النتائج.  ــرع في إع وموديرنا األس
ــفورد. في  ــاح أوكس ــروق لي لق كما ي
الواقع، يجري اختبار لقاح أوكسفورد 
ــادة في  ــة الثالثة زي ــني في املرحل مرت
االطمئنان إلى أن اللقاح فعال بنسبة 
ــاح ال  ــى أن اللق ــان إل ٩٠٪، ولالطمئن
ــة. أعتقد أن لقاح  ــبب آثاراً جانبي يس
ــذا اللقاح  ــداً. له ــفورد جيد ج أوكس
ــدم حاجته  ــة تتمثل في ع ــزة قوي مي
إلى التجميد. كذلك هو أرخص بثمان 
ــزر وموديرنا. ال  ــن فاي ــر مرات م أو عش
ــد وميكن حفظه في  يحتاج إلى جتمي
ــر. لهذا  ــعره أقل بكثي ــراد عادي وس ب
ــوب في  ــفورد مرغ ــاح أوكس ــإن لق ف
ــب الدول التي  ــم. فهو يناس كل العال
ــتطيع شراءه  ــت متقدمة فتس ليس
ــتخدامه، وما عليها إال أن تنتظر  واس
ــرى فلم  ــا اللقاحات األخ ــه. أم إنتاج
تنشر نتائج املرحلة الثالثة لها حتى 

اآلن.
* موديرنا وفايزر سيكونان لقاح الدول 

الغنية، أليس كذلك؟
ــذا. فهذه الدول هي  ــن أن يقال ه - ميك
ــاح. لكن الهند  ــي طلبت هذا اللق الت
ــد الزبائن  ــدول احلديثة التطور، تع وال
ــترازينيكا  ــات آس ــيني للقاح الرئيس
ــن  ــك لقاح جونس ــفورد. كذل وأوكس
أند جونسن في طور االختبار، ويتمتع 

بنقطتي قوة، حيث أن لقاح أوكسفورد 
ــل موديرنا  ــني مث ــى جرعت ــذ عل يؤخ
ــن  ــن أند جونس ــزر، لكن جونس وفاي
يؤخذ بجرعة واحدة وال حاجة حلفظه 

مجمداً. هذا هو األفضل عاملياً.
ــر،  ــر كبي ــاح تأثي ــون للق ــل أن يك آم
ــبة  ــأكون فرحاً جداً إن جتاوزت نس وس

ــا كان اللقاح  ــه كلم ــه ٧٠٪. ألن جناح
ــه إلى  ــهل وصول ــن وس ــص الثم رخي
ــن  ــد م ــن احل ــرّع م ــا س ــاس كلم الن
ــار الفيروس. لكي نوقف انتشار  انتش
ــون  ــى أن تك ــاج إل ــروس، ال نحت الفي

ــاح ٩٥٪، ألن ٧٠٪ كافية  ــة اللق فاعلي
ــة كبيرة،  ــروس بدرج ــن الفي للحد م
عندها لن تعود املستشفيات ممتلئة، 
ــعر األطباء بالسرور، ولن ميوت  وسيش
ــي قاعات االنتظار بدون عالج  الناس ف
ــي أن تكون  ــذا يكف ــرّة. له ــدون أس وب

نسبة جناح اللقاح ٧٠٪.

ــي اللقاح حلياة  * ماذا يعني تلق
املتلقي؟ هل يعني أنه لن يصاب 

ولن يؤدي إلى إصابة غيره؟
ــار الفيروس  ــث في انتش - البح
ــر صعب.  ــي اللقاح أم ــد تلق بع
ــرى على  ــي جت ــارات الت فاالختب
ــدى  ــة م ــى معرف إل ــدف  ــاح ته اللق
ــس ملعرفة ما إن  حمايته حلياتك؟ ولي
ــروس إلى أخواتك  ــتنقل الفي كنت س
ــد أن تتلقى  ــك وأمك وأبيك بع وإخوان

ــة  اخلاص ــات  اللقاح ــن  م ــاح.  اللق
ــرف أنك إن  ــرى، نع ــات األخ بالفيروس
ــات فإن  ــن االلتهاب ــد تعاني م ــم تع ل
ــي العثور على  ــل ف الفيروس سيفش
ــمك. لهذا فإنك لن  مكان له في جس
تنثر الفيروس عندما تكح أو تعطس. 
بهذا سيتراجع تفشي الفيروس. هذا 

هو املفتاح. إيقاف الفيروس يعني أنك 
ــد الفيروس  ــى جدار يص ــتتحول إل س

ومينع انتقاله إلى شخص آخر.
ــام ٢٠٢١؟ هل  ــي توقعاتك للع * ما ه
ــى االقتصاد  ــيؤثر ظهور اللقاح عل س
ــا في  ــى طبيعته ــاة إل ــتعود احلي وس

أميركا وفي العالم؟
ــاح  ــينقذ اللق ــيء، س ــل كل ش - قب
حياة الناس وسينتعش االقتصاد. من 
ــاج اللقاح ببطء  ــؤدي إنت املتوقع أن ي

ــاد بقيمة أربعة  ــاش االقتص إلى انتع
ــرعة  ــا إنتاجه بس ــات دوالر. أم ترليون
فسيؤدي إلى انتعاش االقتصاد بقيمة 
ــون  ــر مره ــات دوالر. األم ــة ترليون ثالث
ــهر  ــاج اللقاح. في األش ــرعة إنت بس
ــتاء  ــنة، أي في الش ــن الس ــى م األول
ــتكون قدرتنا على  وبدايات الربيع، س

ــاس محدودة، لكن  ــال اللقاح للن إيص
ــني أن باإلمكان  ــار هو أنه تب اخلبر الس
ــاح  ــدة للق الواح ــارورة  الق ــل  أن حتم
ــت أو سبع  خمس جرعات، وأحيانا س
ــتخدامه  جرعات من اللقاح، إن مت اس
ــازت منظمة  ــى، وأج املثل ــة  بالطريق
ــتخدام كل جرعات  الغذاء والدواء اس
اللقاح بالكامل. األمر الذي قد يسمح 
بزيادة توفير اللقاح بنسبة ٢٠ أو ٤٠٪ 
ــبع  في حال ضمت كل قارورة لقاح س
ــم كون  ــي، أنه رغ ــذا يعن ــات. ه جرع
سرعة إيصال اللقاح للناس محدودة، 
فإن العملية جتري بسرعة. سيتراجع 
ــتاء  ــار الفيروس في نهاية الش انتش

ومطلع الربيع.
ــاة  احلي ــى  إل ــة  الكامل ــودة  *الع

الطبيعية؟
ــى احلياة الطبيعية، أرى أن  - للعودة إل
األمر سيستغرق حتى اخلريف القادم. 
ألن اللقاح لن يكون متاحاً قبل نهاية 
الربيع وبداية الصيف. أقصد لغالبية 
ــكان. فتلقيح ١٠٪ من الناس لن  الس
ــن يعيد  ــار الفيروس، ول ــف انتش يوق
احلياة إلى طبيعتها. ستعود احلياة إلى 
طبيعتها عندما يتلقى اللقاح ٦٠ إلى 
ــن الناس، وإلى ذلك احلني علينا  ٧٠٪ م
ــات والتباعد  ــزم بارتداء الكمام أن نلت
ــة. ال  ــراءات الوقائي ــي واإلج االجتماع
ــاس. اللقاح  ــكل الن ــي ل ــزال ال يكف ي
ــاة الناس، بل  ــس هو الذي ينقذ حي لي
ــع اللقاح هو الذي  برنامج إنتاج وتوزي

سينقذ أرواح الناس.
ــروس، كيف  ــوص انتقال الفي * بخص
ميكن، حسب أحدث البحوث العلمية، 

أن مننع انتقال فيروس كورونا؟
ــى إنتاج  ــد عل ــع تعتم ــة التوزي - خط
ــى  ــتية عل ــدرة اللوجس ــاح والق اللق
ــاح للناس. احلاجة  إيصال جرعتي لق

ــخص،  ــكل ش ــاح ل ــي لق ــى جرعت إل
ــإن كانت  ــر. ف ــة األم ــف صعوب تضاع
ــي،  ــاح تكف ــن اللق ــدة م ــة واح جرع
ــخص  الش ــح  تلقي ــيجري  س كان 
ــة أبن ومتى مت  ــدون احلاجة إلى معرف ب
ــيحتاج للعودة  ــه ولم يكن س تلقيح
ــاك حاجة لتلقي  ــرة ثانية. لكن هن م
ــني. أمامنا طريق طويل من  اللقاح مرت
الناحية اللوجستية. من خالل برامج 
التلقيح السابقة، أعلم أن عدداً كبيراً 
ــن احلصول  ــن يتمكنوا م من الناس ل
ــة في املوعد احملدد.  على اجلرعة الثاني
ــي اجلرعة الثانية مهم جداً لتبلغ  تلق
ــإن توزيع  ــاح ٩٥٪. لذا ف ــة اللق فاعلي
ــرعة أمر مهم. لكن هل مت  اللقاح بس
ــاح؟ كال. لو  ــا يكفي من اللق ــاج م إنت
ــيكون  توفرت لنا ٥٠ مليون جرعة، س
ــنلقح ٢٥ مليوناً،  ــؤال هو هل س الس
ــهر القادم ليتلقى  ونخزن الباقي للش
ــتخدم  هؤالء اجلرعة الثانية. أم أن نس
ــاح املتوفر  ــن اللق ــني ٧٠ و٨٠٪ م ــا ب م
ــاج الكمية الكافية  ونأمل أن يتم إنت
ــى هؤالء  ــل ليتلق ــهر املقب ــي الش ف
ــألة  ــة الثانية من اللقاح؟ املس اجلرع
ــن اجملازفة. أنا  معقدة وفيها الكثير م
ال أقترح أن يلقح الناس بجرعة واحدة 
ــي ال أعرف كم  ــن اللقاح ألنن ــط م فق
ستكون نسبة اللقاح الذي مت إنتاجه. 
هنا سيعتمد توزيع اللقاح على الوقت 
الالزم إلنتاج اللقاح، كذلك سيعتمد 

على إنتاج اجلرعة الثانية منه.
ــاح  فلق ــعر،  الس ــث  حي ــن  م ــا  أم
آسترازينيكا هو األرخص، وسعره ثالثة 
دوالرات فقط، بينما سعر لقاح موديرنا 
ــني ١٥ و٢٠ دوالراً، ورمبا  وفايزر فيتراوح ب
ــاداً على اخلصومات. طلبت  أكثر اعتم
ــن كل ١٠٠ مليون  ــاً ع ــركا خصم أمي
جرعة من اللقاح. هناك أيضاً مسألة 
ــاح فايزر  ــث يجب نقل لق النقل، حي
في درجة ٧٠ حتت الصفر. كذلك لقاح 
ــظ مجمداً،  ــا يحتاج إلى احلف موديرن
ــه وتوزيعه معقدة. فلو  وعملية إنتاج
ــاء النقل،  ــاز التجميد أثن ــف جه توق

سيتلف اللقاح.
يتبع...

ــك فيغلدينغ يقول إن الفيروس اجلديد الذي ظهر في  ــون كورونا قلة قليلة، عندما كان الباحث في احتاد العلماء األميركيني، إيري ــنة، كان الذين يعرف ــل نحو س قب
الصني سيقتل املاليني ويجتاح كل العالم، لم يحمل كالمه على محمل اجلد إال قلة، بل أن بعض زمالئه في جامعة هارفارد األميركية لم يكونوا يرون في كورونا 
ــي ظهر أنها في محلها، جعلت من إيريك فيغلدينغ عاملاً معروفاً في أميركا وواحداً من كبار الباحثني في احتاد العلماء األميركيني، يجري  ــات الت أي تهديد.التوقع
ــيصل هذا اللقاح  ــب ضد الفيروس ومتى س ــبكة رووداو اإلعالمية يتحدث عن اللقاح املناس بحوثاً على وباء بات يقتل أميركياً كل دقيقتني، وقال في لقاء مع ش

وأنواع التكنولوجيا التي تطهر البيوت آلياً من فيروس كورونا، إضافة إلى العديد من املعلومات التي يكتشفها العلماء األميركيون يومياً عن الفيروس.

عدد العائالت التي نزحت من املحافظات التي شهدت هجامت داعش عام ٢٠١٤، بلغ ٩٨٢ ألف 
عائلة، بمتوسط عدد أفراد للعائلة الواحد ٥٫٧.وبداية من صيف ٢٠١٤

عدد العائالت التي نزحت من املحافظات التي شهدت هجامت داعش عام ٢٠١٤، بلغ ٩٨٢ ألف 
عائلة، بمتوسط عدد أفراد للعائلة الواحد ٥٫٧.وبداية من صيف ٢٠١٤
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10مقاالت
اجلزء االولاهداف قانون التقاعد املوحد اضاءات قانونية

الحقوقي
ماجد الحسناوي

ــر العيش  ــذا القانون لتوفي يهدف ه
ــه  باحكام ــمولني  للمش ــرمي  الك
ــي  ف ــة  والعدال ــاواة  املس ــق  لتحقي
ــتقرار مالي  ــع الدخل وتوفير اس توزي
ــان حماية عوائل  للمتقاعدين وضم
او  ــز  العج ــة  حال ــي  ف ــن  املتقاعدي
ــذه  ــق ه ــاة ولتحقي ــة او الوف االعاق
ــوال الصندوق  ــتثمار ام االهداف باس
ــدمي  تق ــي  ف ــة  التقني ــتخدام  واس
ــة  ــن ٠وان هيئ ــات للمتقاعدي اخلدم
ــخصية  التقاعد الوطنية تتمتع بش
معنوية وترتبط بوزارة املالية ويرأسها 

ــة  ــهادة جامعي ــل ش ــام حام مديرع
ــع  ــوم بجمي ــل ويق ــى االق ــة عل اولي
ــذه الهيئة  ــال الالزمة وميثل ه االعم
ــر الدولة وتصدر  ــام القضاء او دوائ ام
ــمه ويحل مدير  القرارات واالوامر بأس
عام الصندوق محل رئيس الهيئة في 
حالة غيابه وتتولى الهيئة الواجبات 
ــات  بيان ــدة  قاع ــع  (١)وض ــة:  التالي
ــة واملتقاعدين  خاصة مبوظفي الدول
ــة  ــد الهيئ ــة تزوي ــر الدول ــى دوائ وعل
بالبيانات اخلاصة مبنتسبيها وصرف 
التقاعدية وفق  ــوق  ــاب احلق واحتس
ــة التقاعد من  ــون وتتكون هيئ القان
التشكيالت التالية كصندوق تقاعد 
ــخصية  ــي الدولة ويتمتع بش موظف
معنوية وميثله مدير عام حاصل على 
شهادة جامعية اولية على االقل ومن 
ــحه رئيس  ذوي اخلبرة والكفاءة يرش
ــق القانون ويعاونه موظف  الهيئة وف
ــهادة  ــوان معاون حاصل على ش بعن
ــة اولية على االقل وذات خبرة  جامعي
ــح فروع للصندوق  وللهيئة احلق بفت
في بغداد واحملافظات ويتولى الصندوق 
ــاب  كاحتس ــة  التالي ــات  الواجب

ــا  وجبايته ــة  التقاعدي ــات  التوقيف
وصرف احلقوق التقاعدية للموظفني 
ــتثمار  واس ــد  التقاع ــى  ــني عل احملال
اموال الصندوق وتنميتها وللصندوق 
ــس ادارة  يتكون من رئيس هيئة  مجل
ــا»ومدير  رئيس ــة  الوطني ــد  التقاع
ــدوق نائبا»ومدير عام دائرة  عام الصن
املوازنة في وزارة املالية عضوا»ومدير 
عام الدائرة القانونية في وزارة املالية 
ــن وزارة الدفاع  عضوا وكذلك ممثل ع
ــة والتخطيط ووزارة العمل  والداخلي
ــؤالء  ــزي وه ــك املرك ــن البن ــل ع وممث
ــام  وجمللس  ــة مدير ع ــاء وبدرج اعض
ــتعانة باخلبرات والكفاءة  االدارة األس
ــس لهم احلق  ــاع ولي حلضور االجتم
ادارة  ــس  مجل ــى  ويتول ــت  بالتصوي
ــة العامة  ــم سياس ــدوق برس الصن
ــة  ــط االداري ــع اخلط ــدوق ووض للصن
ــاط  ــيير نش ــة لتس ــة والفني واملالي
ــدوق وحتقيق اغراضه واحملافظة  الصن
ــتثمارها  ــوال الصندوق واس ــى ام عل

ووضع املوازنات السنوية 
ايرادات الصندوق

ــات التقاعدية التي  ــغ التوقيف *مبال

تسقطع من رواتب موظفي الدولة
ــن راتب  ــة ب١٥٪م ــاهمة الدول *مس

املوظف
ــتثمار اموال  ــغ املتأتية من اس *املبال

الصندوق
ــي تقدمها وزارة  ــح واالعانات الت *املن

املالية الى الصندوق 
ــة واخلارجية وفق  *التبرعات الداخلي

القانون
ــاب الصندوق الى رقابة  *يخضع حس

وتدقيق ديوان الرقابة املالية
*تصرف وزارة املالية منحة سنوية الى 
ــيق  الصندوق يحدد مبالغها بالتنس
ــدوق ودائرة  ــس ادارة الصن ــني مجل ب
ــة للتغطية  ــي وزارة املالي ــة ف املوازن
مايواجهه الصندوق من ازمات مالية  

احالة املوظف الى التقاعد 
ــن القانوني عن  في حالة بلوغه الس
ــن ٦٠  ــه ال س ــنة ومت تخفيض ٦٣ س
وتكون مخالفة قانونية دون تصويت 
ــك  وكذل ــل  التعدي ــرار  واق ــان  البرمل
ــة اخملتصة عدم  ــرار اللجنة الطبي اق

صالحية املوظف للخدمة 
ــوزراء  ــى رئيس ال ــر ال ــراح الوزي وباقت

ــف املتقاعد ملدة  ــة املوظ متديد خدم
ــاة الكفاءة  ــع مراع ــنوات م ــالث س ث
ــرة خلدماته ٠وللموظف  وحاجة الدائ
ــنة  ــن اكمل ٥٠س ــة م ــق باالحال احل
ــنة  ــر وكانت خدمته ١٥س ــن العم م
او  ــة  االرمل او  ــة  املتزوج ــة  وللموظف
املطلقة واحلاضنة الطفالها احالتها 
ــث التقل خدمتها  ــى التقاعد بحي ال
ــدد اطفالها  ــنة واليقل ع ــن ١٥ س ع
ــر اي منهم عن  ــن ثالثة واليزيد عم ع
ــي  ــة موظف ــر احال ــنة وللوزي ١٥ س
ــركات املمولة ذاتيا واخلاسرة ملدة  ش
ــى التقاعد  ــنوات متتالية ال ثالث س
ــرط العمر وال مينع  واالستثناء من ش
عزل املوظف او فصله او تركه اخلدمة 
ــتقالته من استحقاق التقاعد  او اس
ــب التقاعدي اال اذا  واليصرف له الرات
اكمل ٥٠سنة من العمر ولديه خدمة 
ــرون سنة ٠واذا اصيب  التقل عن عش
املوظف اثناء اخلدمة مبرض يستوجب 
ــن االمراض  ــدة طويلة او م ــه مل عالج
املستعصية اذا قررت اللجنة الطبية 
ــل فيحال الى  ــدم صالحيته للعم ع

التقاعد مهما كانت مدة خدمته.

وسام ابو كلل

الدم واملداد, يتنافسان على ساحة بناء 
ــوض حصون الطغاة  األوطان, فاألول يق

ــجونها,  ــح س ــها, ويكتس ــن أساس م
ــا لتكون  ــا, ويطهر دروبه ــدد أزالمه ويب
ــتقبل,  ــو املس ــائرين نح ــالكة للس س
واملداد يهاجم ظالم اجلهل ويشتته بنور 
كلمات احلق, فيمحي كل فكر شمولي 
ــة  ــم العدال ــخ مفاهي ــرف, ويرس متط
ــل واعي  ــاء جي ــد لبن ــامح, وميه والتس
ــوم الوطن  ــتطيع حتمل هم مثقف, يس
ــح اآلفاق وتتداخل  وجتاوز محنه, فتتفت
ــنٌ يحتضن  ــاء وط ــة لبن ــكار الراقي االف
اجلميع, ال يوجد فرق في القومية والفكر 
واملعتقد, وطنٌ للجميع.املداد, جاء فيه 
ــاء احلديث املرُوِيَ عن  مدح كثير, فقد ج

ــالم أنَّهُ  اإلمام جعفر الصادق عليه الس
زَّ   عَ

ُ عَ اهللاَّ مَ ةِ جَ يَامَ مُ الْقِ انَ يَوْ :  ”إِذَا كَ ــالَ قَ
تِ  عَ دٍ وَ وُضِ يدٍ وَاحِ عِ ي صَ ــاسَ فِ لَّ النَّ وَ جَ
ادِ  دَ عَ مِ اءِ مَ دَ ــهَ اءُ الشُّ تُوزَنُ دِمَ ، فَ ازِينُ وَ

َ املْ
اءِ  لَى دِمَ اءِ عَ لَمَ ادُ الْعُ دَ حُ مِ يَرْجَ اءِ فَ لَمَ الْعُ
اءِ“, ولنالحظ أن احلديث يحصر  دَ ــهَ الشُّ
األمر مبداد العلماء, فكم من مداد سطر 
ــان بريء , وكم  كلمات اودت بحياة إنس
من مداد كتبت به قصيدة متجد طاغية 
ــه مدح كثير ,  ــدم أيضا كان ل متجبر.ال
فقد جاءت في القران الكرمي آيات شريفة 
ــفوك دمه  ــهيد املس ــدح ومتجد الش مت
 َّ ــنبَ ْسَ ــبيل اهللا, قال تعالى (وَالَ حتَ في س

اتًا بَلْ  وَ ِ أَمْ
ــبِيلِ اهللاَّ ــي سَ لُوا فِ تِ ــنَ قُ ي الَّذِ

ونَ ) وفي احلديث  ــمْ يُرْزَقُ ِّهِ ندَ رَب ــاءٌ عِ يَ أَحْ
الشريف : ”فوق كلّ ذي برٍّ برٌّ حتى يقتل 
ــإذا قتل في  ــبيل اهللا، ف ــي س ــل ف الرج
سبيل اهللا فليس فوقه برّ“, فالدم الذي 
هو من النجاسات يتحول إلى أطيب من 
املسك في الرائحة إذا سفك من جسد 
ــو إجتمعا في  ــداد, ل ــهيد.الدم وامل الش
رجل واحد, عالم وشهيد, فأين سيصل 
ــموخ, وكيف إن كان  ــا العلو والش بهم
ذلك الرجل عالم عامل مجاهد شهيد, 
ــا  ــره مقارع ــى عم ــد قض ــم مجاه عال
ــداد يراعه  ــطر مب ــره, وس ــوت عص طاغ

ــة الصاحلة, وعالم  قواعدا لبناء اجلماع
ــة تتحرك  ــاد أثيم ــه أي ــهيد, إغتالت ش
ــهد  ــة, إستش ــة بائس ــول طائفي بعق
ــون لرجال مثله,  ــراق باحوج ما يك والع
ــال كان همهم أن يكون العراق واحد  رج
ــان, يعيش  ــه األمن واألم موحد, يحيط
ــقاء. ــعادة حيث ال فقر وال ش أهله بس
ــهيد, غاب عنا طويال,  عالم مجاهد وش
ــغف, حتى إن عاد  وإنتظرناه بشوق وش
ــن املنون لم  ــالم وآمال, لك ــال بأح محم
ــهيدا  ــى باقر احلكيم ش ــه, فمض متهل
سعيدا, وبقينا أيتاما ننتظر من يجمعنا 

بجماعة صاحلة طاهرة مطهرة.

دم الشــــهــــادة مــــداد أقــــــالمــهــــــــــــــــــــم

محمد فؤاد زيد 
الكيالني

األمريكية  ــات  االنتخاب انتهت 
ــا ترامب  ــم يعترف به أخيراً ول
ــدن، وهناك  ــو باي ــا ج ــاز به وف
ــرة جداً  ــة كبي ــات داخلي خالف
ــبوقة داخل الواليات  وغير مس
ــة  راعي ــة،  األمريكي ــدة  املتح
ــي العالم كما  ــة ف الدميقراطي

ــو من قال (أنا  تدعي، وترامب ه
ــذه  ــد) وه ــم أو ال اح ــي احلك ف
ــيئاً  ــدأت تتحقق ش ــة ب املقول
ــن  ــت م ــة كان ــيئاً، البداي فش
ــة  ــرس بطريق ــام الكوجن اقتح
ــة  بالهمجي ــم  العال ــا  وصفه
ــودات  واحلش ــة،  والتخريبي
العسكرية في منطقة اخلليج 
ــب بايدن  ــل تنصي ــي قبي العرب
ــد  اجلدي ــس  ــى احلكم.الرئي عل
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح للوالي
ــاً  إرث ــه  ــى عاتق ــيحمل عل س
ــتطيع  ــل يس ــداً، وه ــراً ج كبي
ــذي تركه له  حتمل هذا اإلرث ال
ــى الصعيد  ــواءً عل ــب؟ س ترام
ــي أو اخلارجي، واملعروف  الداخل
بأن الدميقراطيني بسياساتهم 
ــة  ــاً عن سياس ــة متام مختلف
ــم وإدارة  ــني في احلك اجلمهوري

ــم، العالم بأكمله ينتظر  العال
اخلطوات األولى الذي سيتخذها 
ــة  عملي ــد  بع ــون  الدميقراطي
الشعب  وخصوصاً  التنصيب، 
ــى  عان ــذي  ال ــطيني  الفلس
ــنوات  ــر خالل األربعة س الكثي
ــابقة من خالل اإلعالن عن  الس
ــالن القدس  ــة القرن، وإع صفق
ــرائيلي،  ــة للكيان اإلس عاصم
ــدن تغير  ــتطاعة باي ــل باس ه
ــذي كان لها  ــادالت ال ــذه املع ه
ــبه عاملي واكل حقوق  رفض ش
ــعب  ــعب بأكمله وهو الش ش
ــطيني؟ كما هو واضح  الفلس
ــد تغير جذري في  بأن بايدن يري
وهاذ  ــني،  اجلمهوري ــات  سياس
ــذه الفترة،  ــه ه ــعى إلي ما يس
إدارته محاكمة  عندما طرحت 
رمبا  الصحفي خاجقجي،  قتل 

ــتراتيجية ترامب  يريد تغير إس
ــع  ــووي م ــاق الن بالكامل.االتف
ــيكون هناك تغير  إيران؛ هل س
ــاق بعدما أعلنت  في هذا االتف
ــودة  الع ــد  تري ــا  بأنه ــكا  أمري
ــع إيران  ــاق النووي م ــى االتف إل
ــاوض على  ــة إلى التف باإلضاف
ــي تنتجها إيران؟  الصواريخ الت
إيران أعلنت أنها لن تتخلى عن 
ــا الصاروخي، والعودة  برنامجه
إلى االتفاق النووي بشروط إيران، 
ــتراتيجية اإليرانية  ــذه اإلس وه
كدميقراطي  ــدن  باي ــتجعل  س
ــات  بالعقوب ــر  النظ ــد  يعي أن 
ــران، هذا جزء  املفروضة على إي
ــذي تركه  ــل ال ــن اإلرث الثقي م
ــيعيد  ــه، وهل س ــب خلف ترام
ــردع الذي فقدتها  بايدن قوة ال
األخيرة؟  ــرة  الفت ــي  ف ــكا  أمري

ــودات  ــداً بعد هذه احلش وحتدي
ــي  ف ــة  الضخم ــكرية  العس
ــتكون  منطقة اخلليج، نعم س
ــدن مختلفة  ــتراتيجية باي إس
ــتراتيجية ترامب،  متاماً عن إس
وخصوصاً بالتعامل مع امللفات 
ــس الهيبة  ــة التي مت احلساس
ــاً مع إيران  األمريكية وخصوص
ــع إيران  ــاق م ــى اتف ــزول إل والن
يرضي الطرفني، هذه أوزار تركة 
ــى الصعيد  ــب لبايدن.وعل ترام
الداخلي؛ هل باستطاعة بايدن 
ــا كانت  ــى م ــع إل ــادة الوض إع
ــاع  ــابق، بإقن ــي الس ــه ف علي
ــه  بقبول ــي  األمريك ــعب  الش
نتائج االنتخابات التي فاز بها؟ 
وإقناع السود في أمريكا بأنه ال 
دخل للدميقراطيني في التفرقة 
ــا  ــس له ــي أس ــة الت العنصري

ترامب وانتشرت بشكل وسعاً 
وكبيراً جداً، الشعب األمريكي 
ــم إلى قسمني بني مؤيد  انقس
لالنتخابات ورافضاً لها، وبايدن 
أبدى ارتياح تام لهذه االنتخابات 
ــعب بنزاهة  ــه إقناع الش وعلي
هذه االنتخابات.رمبا هذا احلمل 
ــل على رئيس  ــر عبء ثقي يعتب
ــاك  وهن ــني،  الدميقراطي ــن  م
ــاره بعد  ــرة بانتظ ــات كبي حتدي
ــدس  الق ــب،  التنصي ــة  عملي
ــة للكيان  ــت أنها عاصم أُعلن
ــرائيلي، عليه العمل على  اإلس
تغير هذه املعادلة كي يكسب 
ــاء  وإلغ ــلمني،  واملس ــرب  الع
ــت  ــي فرض ــرن الت ــة الق صفق
والعرب  ــطينيني  الفلس ــى  عل
ــتراتيجية  اإلس ظالم،  بشكل 
ــب بصفته  ترام ــا  تركه ــي  الت

ــق مع  ــني ال تتف ــن اجلمهوري م
إستراتيجية الدميقراطيني، هذا 
ــل العالم ينظر إلى  الوضع جع
ــاس إنها دولة  ــكا على أس أمري
ــها  ــة نفس ــتطيع حماي ال تس
ــام  اقتح ــد  بع ــل  الداخ ــن  م
ــف قوة الردع  الكوجنرس، وضع
ــى بها لعقود  التي كانت تتغن
دول  ــاك  مضت.وهن ــة  طويل
ــم  العال ــي  ف ــة  ومهم ــرة  كبي
ــرص لفرض  ــد الف ــدأت تتصي ب
ــا، وخصوصاً  هيمنتها ونفوذه
ــة  املتتالي ــحابات  االنس ــد  بع
ــن العراق  ــوات األمريكية م للق
ــتان وغيره، من  مثالً أو أفغانس
هذه الدول روسيا والصني الذي 
ــا من جديد  ــد إعادة تاريخه تري
في هذه املرحلة، بدأت من إيجاد 
وتوزيعه  لفايروس كورونا  لقاح 

ــم،  ــي العال ــا ف ــى حلفائه عل
ــراق  ــوريا والع ــى س ــاه إل واالجت
ــد احلروب  ــادة إعمارهما بع وإع
الدامية واملدمرة التي استمرت 
طويلة.اإلستراتيجية  لسنوات 
ــدأت تأخذ منحنى  األمريكية ب
إلى  ــر  ــد بانخفاض املؤش جدي
ــذه األوضاع  ــد ه ــفل، بع األس
والوضع  اخلارجية  ــية  السياس
ــتطاعة  باس ــل  وه ــي،  الداخل
بايدن إعادة الوضع إلى ما كانت 
ــابق؟ هذا احلمل  عليه في الس
ــى الدميقراطيني  ــل جداً عل ثقي
القادمة،  األربعة سنوات  خالل 
ــكل  ــر بش يتغي اآلن  ــم  والعال
ــث أن  ــح حي ــداً وواض ــر ج كبي
ــر أصبح صغير والصغير  الكبي

أصبح كبير.

علي علي

مامن مؤسسة أنشئت في دول العالم 
ــئ معها في الرحم ذاته جلنة  إال وأنش
ــم او هيئة رقابية، وألهمية هذا  او قس
ــات، فقد  الركن في بناء دولة املؤسس
ــريعية علّية في  ــات التش أولته اجله
القرارات والتوصيات التي يرفعها الى 

ــم األمر  ــأن ومن يهمه ــاب الش أصح
الهرمي للمؤسسات،  التشكيل  وفق 
ــموعة ومعموال بها في  وجعلها مس
ــة. ومن  ــة والقضائي ــات القانوني اجله
ــى جهة  ــل أعل ــي متث ــات الت املؤسس
ــو اجمللس النيابي،  رقابية في الدولة ه
ــة، ودرءًا  ــريعية ورقابي ــه تش فوظيفت
ــد تنفذ منها اخلروقات  لفتح ثغرات ق
ــاتير  والتجاوزات، فقد عملت كل دس
البلدان املتحضرة على إنشاء مجلس 
ــل على  ــواب، يعم ــس الن ــرادف جملل م

مراقبة الرقيب فـ «كلنا خطاؤون».
«الدستور».. هي عبارة أصلها فارسي 
ــت) وتعني  ــن مفردتني (دَسْ ــة م مكون
ــب، وبذا  ــي صاح ــدة، و (وَر) وتعن القاع
ــب القاعدة. ودأبت  يكون املعنى صاح
ــوئها  ــارات منذ بدايات نش األمم واحلض
ــل عنه  ــا البدي ــاده أساس ــى اعتم عل

ــكل يصب  ــرارات، بش ــدار الق في إص
ــة ومراعاة  ــد العام ــي مصلحة البل ف
مصلحة أفراده من دون تفويت صغيرة 
وكبيرة، او شاردة وواردة. كذلك الرجوع 
الى بنوده ومواده وفقراته حني االختالف 
ــي  ــر ف ــتحداث آخ او اس ــر،  أم ــى  عل
الساحة.في عراقنا العريق الذي أطلق 
ــراق اجلديد)  ــه بعد عام ٢٠٠٣ (الع علي
ــر واملعتمد  ــتور املق ــي الدس ــاك ف هن
ــادة (٤٨) الباب الثاني الفصل  حاليا امل
ــمس  األول، تنص بوضوح كوضوح ش
ــماء، على ما يلي: «  ــوز في كبد الس مت
تتكون السلطة التشريعية االحتادية 
ــواب ومجلس االحتاد».  من مجلس الن
ــس  ــرعان ما أس وها نحن نرى األول س
وصارت له األولوية واحلضور في إصدار 
ــو املواطن  ــرارات التي ينام ويصح الق
على أمل البت فيها والعمل بها. وهذا 

ــيء رائع في العراق الـ (جديد) الذي  ش
ــودا خلت، نظام  ــم على صدره عق جث
ــي،  ــتوره كيف ــوري، دس ــي دكتات قمع
قراراته مزاجية، قوانينه مطاطية كما 
قالها رئيسه حينها.هنا، سؤال طرح 
ــيس  ــه منذ الوهلة األولى لتأس نفس
ــازال  وم ــدة،  اجلدي ــة  العراقي ــة  الدول
ــؤال يتعمد كثيرون إرجاء  مطروحا، س
ــبل،  ــتى الطرق والس اإلجابة عنه بش
ــداف أول ما يقال  ــات وأه وقطعا لغاي
ــة املواطن،  ــد مصلح ــا ض ــا أنه عنه
السؤال هو: أين الشق الثاني من املادة 
(٤٨) من الدستور؟ أين مجلس االحتاد؟ 
ــائه؟ وهل هو  ــروع إنش وماذا حل مبش
ــر) أم هو  ــض (زايد خي ــراه البع ــا ي كم
(حديدة عن الطنطل) مثل مايحب ان 
ــك  ــرون للرأي العام!.ماالش يصوره آخ
ــيس  ــاعني في عرقلة تأس فيه ان الس

ــنوات،  ــس االحتاد طيلة هذه الس مجل
ــذ  ــا تلمي ــكاد يفقهه ــآرب ي ــم م له
ــل واألمي، إذ اجلميع  االبتدائية، واجلاه
ــاه الـ (حرامي)  ــد مايخش يعلم أن أش
ــس االحتاد لو  ــب، ودور مجل ــو الرقي ه
ــيكون العني  ــس، س ــه ان يؤسَّ ــدر ل قُ
املبصرة ألي (قارش وارش) وقطعا كلما 
اتسعت صالحيات الرقيب، انكمشت 
ــرقات، وضاق  فرص اللصوص في الس
ــتهم  ــة نخاس عليهم اخلناق ملمارس
ومبيعاتهم املشبوهة.كذلك لم يفت 
املغرضني ان يتحججوا باالسباب التي 
ــكيل هذا اجمللس، وهذا يبدو  تؤخر تش
ــض الكتل  ــالل إصرار بع ــا من خ جلي
ــس االحتاد  ــار أعضاء مجل ــى اختي عل
ــق االنتخاب،  ــني وليس عن طري بالتعي
ــان الرقيب وهذا  ــم يريدون ضم أي أنه
أمر طبيعي! فاجلميع يخشى الرقيب.

 ابراهيم العبادي

ــوف وترقب  ــود في العراق حالة خ تس
ــجل  وتس ــب،  القري ــتقبل  املس ــن  م
ــعادة والرضا مستويات  مؤشرات الس
ــرأي العام  ــش ال ــدا، ويعي ــة ج متدني
ــام  وخص ــام  انقس ــة  حال ــي  العراق
وسجاالت على مدار الساعة، بعضها 
ــي  ــذوره الى مزاج سياس ــود في ج يع
ــكل على امتداد التاريخ، مطبوعا  تش
ــي  ــدد، ينته والتع ــالف  ــع االخت بطاب
ــف او مضمر بني  ــا الى صراع عني غالب
سلطة قاهرة ومعارضة مقهورة.عاش 
ــت فيها  ــوداً فرض ــا عه ــراق بعده الع
ــية خطابها املؤدلج  االحزاب السياس

ــارع بقوة السلطة وامتالك  على الش
ــيطرة  ــاليب الس ــائل االعالم وأس وس
ــل العراق  ــاء العام، ثم دخ على الفض
في عهود الظالمية البعثية واالختناق 
ــيزوفرينيا واخالق  ــى حد الش بالرأي ال
ــايرة (١٩٦٨ -  ــال واملس ــان واالمتث االذع
ــقوط  ــال بعد س ــت احل ٢٠٠٣)، لينفل
ــات  املكبوت ــع  جمي ــر  وتظه ــام  النظ
ــوط حمر وال  ــدة، فما من خط مرة واح
ــة وال رقابة ذاتية  ــؤولية اجتماعي مس
ــذات الطائفية  متنع من التعبير عن ال
ــاء  فض ــي  ف ــة  احلزبي او  ــة  القومي او 
مفتوح وليبرالي زائدا عن حدوده، زادته 
ــلطة، واالرهاب  ــى الس ــات عل الصراع
ــية  السياس ــدة  واملزاي ــف،  العن ــم  ث

ــرا  واخي ــاد،  والفس ــتقطاب  واالس
ــالت االجنبية واملال  احملاصصة والتدخ
السياسي.في حمأة هذا االستقطاب 
ــرز متثالته  ــهدنا اب ــذي ش ــي وال اليوم
ــن االرهابيني في  بعد حادثي االعتداءي
 ٢٠١٢  -  ١ ــوم ٢١-  ي ــران  ــاحة الطي س
ــرق صالح  ــي في ش ــوم االرهاب والهج
الدين يوم ٢٣ من الشهر نفسه، يتوقع 
ــام العراقيون على قنبلة كالمية  ان ين
ليصحوا على متفجرة اعالمية، فكل 
ــورة باتت مدخال  ــدة او ص ــر او تغري خب
ــة، ومتارس  ــة مخطط ــة اعالمي لتعبئ
ــية محترفة  ــة وسياس ــرف اعالمي غ
ــتمر  ادارة الرأي العام عبر التذكير املس
بـ(مفاتيح) شعورية ومكبوتات وغرائز، 

ــطح ينجح في  ــة خطاب مس لصياغ
اثارة مشاعر (العامة)، ويطمس معالم 
التفكير املغاير بالقضايا اجلوهرية التي 
تشغل بال االنسان العراقي، فمايقلق 
العراقيني حاليا هو مستويات املعيشة 
ــة اخلدمات، واالمن اليومي وادارة  ونوعي
ــالم، ورمبا  ــش بس ــالد والعي ــوارد الب م
ــة اعلى،  ــادي مبرتب ــر املواطن الع يفك
ــه رأيا مبكرا  ــاول ان يحدد لنفس فيح
باالنتخابات، فيجد نفسه بني خيارين 
ــريني) أو مضاد للتشرينيني، ديني  (تش
ــي، واحلال  ــي، اميركي او ايران أو علمان
ــذه لن يقود الى  ــق الثنائيات ه ان منط
ــون مفيدة لعبور االزمات  انتخابات تك
ــالد جزئيا فليس  ــالح احوال الب أو الص

ــن اصالح  ــع بأكثر م ــن يطم ــاك م هن
ــذه االنتخابات  ــى ه ــن حت ــي، لك جزئ
ــي تفاصيل  ــزاع ف ــورد ن ــتصبح م س
ــتعني  ــن قبيل ملاذا نس ــا، م تفاصيله
ــات؟  ــة االنتخاب ــدة ملراقب ــاالمم املتح ب
ــن في  ــل األخري ــمح بتدخ ــاذا نس ومل
ــنا  ــية؟ الس ــؤوننا السياس ترتيب ش
ــيد حياتنا  ــدين حتى نطلب ترش راش
ــلطوية؟،  الس ــؤننا  وش ــية  السياس
وباملقابل سترى من يركز على السالح 
والتالعب  التزوير،  واحتماالت  املنفلت، 
ــى الناخبني،  ــف والضغط عل والتخوي
ــم  وقراره ــاعرهم  مبش ــب  والتالع
ــاليب القهر الدعائي والتحشيد  باس

املنطلق من الهويات والغرائز .

الصــــــــراع عـلــــــى الــــرأي الـعــــــــــــــام

أيــــــــــن مـجـلـــــــس االتـحــــــــــــــــاد؟

هـــــــــل الـحـمـل ثـقـيــــــل عـلـى بـــايــــــــــــدن؟  

اسهم املصارف االهلية 
بسعر رغيف اخلبز!  

زيد الحلي
   

ــراء االقتصاد   ــؤولني املاليني ، وخب ــواب واملس ــث الن احادي
اكدت ان املصارف االهلية ، حققت ارباحاً (خيالية) ، لكن 
ــعبي لدى  ــة من الهيجان الش ــببت حال هذه االرباح ، س
مساهمي تلك املصارف ، وعددهم باملاليني ، كون املصارف 
ــنوية  مناسبة لهم منذ مدة  املذكورة ، لم توزع ارباحا س
ــبة  ــينعمون بنس طويلة  ، فيما كانوا يعتقدون انهم س
ــة من ماليني الدوالرات التي دخلت املصارف ، غير ان  مجزي
ــؤولية ، وجتري  ــات اصطدمت بجدار عدم املس هذه االمني
ــاهمني لإلعداد لتظاهرة  ــاورات بني هؤالء املس حاليا مش
ــني للقيام  ــع عدد احلقوقي ــم البحث م ــرة ، كما ، يت كبي
ــارة  ــباب التي ادت الى خس بإجراءات قانونية ملعرفة االس
ــهم الواحد بدينار او اكثر(  ــتروا الس مدخراتهم حيث اش
بعضها بـ ١٠ دنانير و٢٠ دينارا ) بينما  اصبح سعر سهم 
ــرق  ــوس فقط ( مصرف الش ــارف اآلن ١١٠ فل ــض املص بع
ــد )  و٣٩٠ ( مصرف  ــرف املتح ــا (مص ــط ) و٧٠ فلس االوس
بغداد )!!ان مساهمي املصارف االهلية ، يضعون واقعهم 
ــك املركزي ، وهيئة االوراق املالية  ــر ، امام احلكومة والبن امل
ــة ورابطة  ــة  وهيئة النزاه ــألوراق املالي ــراق ل ــوق الع ، وس
ــات الى ظروفهم ،  ــارف اخلاصة ، وكلهم امل بااللتف املص
حيث ان الكثير منهم ، باعوا اراضيهم وبيوتهم ، السيما 
ــتثمروا  ــى العمل ، فاس ــوون عل ــن الذين ال يق ــار الس كب
ــهم أمال بعيش مستقر. ، و ايضا التحقق  اموالهم باألس
ــارف االهلية.نعترف ان  ــى املص ــاح التي دخلت ال من االرب
ــية ملاليني  ر ، في التطرق الى اجلروح النفس ــالم مقصّ االع
ــاء  ــاهمني ، لكن هذا التقصير ، ان ش ــني من املس املواطن
اهللا، سنعوضه الحقا ، حيث اتفق اعالميون في الصحف 
ــذا امللف املغلق منذ  ــون واالذاعات ، على فتح  ه والتلفزي
ــترى ٣ ماليني  ــنوات لقد حدثني احد املواطنني انه اش س
ــني دينار ،  ــهم احد املصارف بقيمة ٩ مالي ــهم من اس س
ــهم كان ثالثة دنانير .. ولظرف خاص به ، عرض   قيمة الس
مؤخرا ، تلك االسهم للبيع ، فوجد انها  تساوي ١٨٠ الف 
ــعار االسهم  دينار فقط ، فهل من اجراء لوقف تدهور اس
ــأل املئات من  ــث عن املصارف اخلاصة، يس ــا دام احلدي ، وم
ــت لها طنه ورنة  ــهم  مصارف ، كان مودعي، ومالكي اس
ــة والفرات ) وغيرهم  ــي ( الوركاء ، البصرة الدولي ، دجل ه
ــم .. فالباب ال زال موصدا  ملعرفة ذلك  ــن مصير امواله ، ع

رغم مرور السنني.. وللموضوع عودة  وباألسماء!

اإلرصار عىل التفاؤل

رنيم التميمي

ــتحيال ، والتفاؤل هو ان  ــد يصنع ماكان. مس التفاؤل ق
ــك وال تعرف اين ينتهي ، ومع ذلك  ــرى طريقاً ممتداً امام ت
ــاس متفاؤل  ــي داخله بأيجابية وبأحس نقدم على املش
ــتتجاوز صعوبته ، اما  ــوف تعبره بإذن اهللا ، وس بأنك س
ــن طريق واضح  ــهل م ــرى طريقاً اس ــخص اآلخر ي الش
ــالق ، ومع ذلك يتوقف  ــم ويحتاج فقط الى االنط املعال
ــق صعب ، ولم يصل الى  ــد دون ان يقدم بأن الطري ويتأك
ــاؤم ،  ــة ، وما بني النظريتني يكمن التفاؤل والتش النهاي
ــائم يرى  ــل يرى الفرص في كل صعوبة ، واملتش فاملتفائ
الصعوبة في كل فرصة ،الن التفاؤل يخلق الفرص مهما 
ــاؤم يبدد  كانت صعوبتها ، ويجعلك تراها ، بينما التش
ــة ، وهي في بدل ،وفي احلياة اليومية جتد احدهم  الفرص
ــتكي دوما من احلياة وعدم وجود امـل ، ويستصعب  يش
ــه ، انت تراهم وهو  ــيء حتى وان كان متاحاً امام كل ش
ــيء لديه وجهان وعليك ان تركز  ال يراه، تخبره ان كل ش
الى الوجه املضيء ، ولكن ليس كل عني ترى ، هذه العني 
ــة اجمل ، وان  ــال والدافع للعيش بطريق ــي ترى اجلم الت
ــائم الذي  املتفائلني بطبعهم يتقاربون وال يحبون املتش
ــعر  يغلق ابواب احلياة املفتوحة ، لذلك جتد املتفائل يش
ــاؤل ليس فقط من  ــل ،واخيراً التف ــب ويعيش االمـ باحل
ــعادة ومن اجل حلظات  اجل الصحة ولكن من اجل الس
ــعيدة واحساس ايجابي ، ويقول احدهم ان لم تطرق  س
الفرصة بابك ، فإبني لك باباً هذه دعوة للتفاؤل للحياة 
ــي تطالبنا ان  ــات والدعوات الت ، ولكن رغم كل الدراس
ــا علمنا به ديننا  ــون ايجابيني ، ليس هناك اجمل مم نك
ــد كل من طبق ذلك جاءه  ــوا باخلير جتدوه ، واعتق ، تفاءل

اخلير واحاط به.
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وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى األمن الداخلي الثانية
للمنطقة لثالثة

اعــــــالن

ــم) ِّـا كنت متهم وفق اِّـادة (٥) من ق ع د  ــني علي جاس ــرطي (محمد حس اُّـ اِّـتهم الهارب الش
ــطة هذا  ــنة ٢٠٠٨ اِّـعدل وبما ان  محل تواجدك مجهوال اقتضى تبليغك بواس رقم (١٤) لس
ــالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من تاريخ تعليق هذا  ــالن على ان تحضر امام هذه اِّـحكمة خ االع
ــوف  ــن التهمة ضدك وعند عدم حضورك س ــك ومقر عملك وتجيب ع ــالن َّـ محل اقامت االع
ــقاطك من الحقوق  ــري اِّـنقولة ويحكم بإس ــا وتحجز اموالك اِّـنقولة وغ ــري محاكمتك غيابي تج
ــليمك اُّـ اقرب  ــني العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت وتس ــة ويطلب من اِّـوظف اِّـدني
سلطة والزام  اِّـواطنني الذين يعلمون بمحل تواجدك اخبار السلطات عنك وفق اِّـادة (٦٩) من 

قانون اصول اِّـحاكمات الجزائية  لدى قوى االمن الداخلي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨.

رئيس محكمة 
قوى األمن الداخلي الثانية للمنطقة الثالثة

اعــــــالن
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل

ــا ادناه وذلك بعد مرور  ــار (العقارات) اِّـدرجة اوصافه ــة عن أيج ــة البيع وااليجار َّـ مديرية بلدية كربالء اِّـقدس ــن لجن تعل
(٣٠) يوم تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن  َّـ احدى الصحف اليومية فعلى الراغبني باالشرتاك باِّـزايدة الحضور َّـ ديوان 
البلدية َّـ تمام الساعة العاشرة صباحا مستصحبني معهم صك او وصل التأمينات القانونية البالغة٣٠٪ من القيمة اِّـقدرة 
لكامل فرتة االيجار  ونسخة من هوية االحوال اِّـدنية او البطاقة الوطنية اِّـوحدة وبطاقة السكن على ان تبقى امانات الضم 
ــو عليه اِّـزايدة اجور خدمة ٢٪ من مبلغ االحالة وَّـ حال حصول اِّـزايدة َّـ يوم  ــالمة اِّـأجور ويتحمل من ترس ضمانا لس
عطلة رسمية ستجري اِّـزايدة َّـ اليوم الذي يلي العطلة وال يجوز الدخول باِّـزايدة اال صاحب وصل التأمينات او من يخوله 
بتوكيل رسمي قانوني.. وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة اِّـرقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل على ان يتم تسديد كامل بدل 
ــيط   ــتأجر بتقس االيجار ولكامل فرتة االيجار مع اِّـصاريف  وخالل ٣٠ يوما من تاريخ االحالة القطعية وَّـ حالة رغبة اِّـس
ــار يتم تقديم كفالة  عقارية ضامنة على ان تكون اِّـوافقات ضمن  اِّـدة القانونية وعلى الراغبني مراجعة البلدية  ــدل االيج ب

لالطالع  على شروط اِّـزايدة.

م.ر.مهندسني
عبري سليم ناصر

مدير بلدية كربالء اِّـقدسة

العدد:٥١٠٦ 
التاريخ: ٢٠٢١/٢/٢

لجنة البيع وااليجار



ــام البعض من الناس  ــيرا منطقيا لقي حلد االن الاجد تفس
ــن دونها في الهواء  ــبة او م ــالق العيارات النارية مبناس باط
وهم في حالة من النشوة والهستيريا اجلنونية سوى سبب 
ــازف من ضحايا  ــهد الدم الن ــد هو نزعتهم لرؤية مش واح
ــيما االطفال الصغار احللوين وهم يتساقطون  ابرياء والس
ــي مخضبة بالدم  ــماء مثل طيور النورس وه من كبد الس

نالها سهم صياد ماهر!!
ه  الرصاص املنفلت او العشوائي او السائب او املتهور او سمّ
ــئت من  قبيح املسميات ظاهرة خطيرة حتصل عندنا  ماش
ــبات  والتشييع  في العراق وتزداد ضراوة في االفراح واملناس
ــان االطفال والتكاد تتوقف  ــائرية وخت وفي النزاعات العش
رغم مآسينا ورغم جراحاتنا الغائرة ورغم كل الضيم الذي 

نعيش تفاصيله يوميا..
ــات والبنادق اصبح  ــاص املنطلق من فوهات املسدس الرص
ــلبية  ــاته الس ــد البعض تقليدا اجتماعيا له انعكاس عن
ــا احلروب  ــر من،ضحاي ــت ضحاياه اكث ــث بات ــرة حي اخلطي
ــتدعي وقفة جاده وجريئة  والكوارث الطبيعية وهو مايس
ــذه اللعبة  ــوي اعناق هواة ه ــة وقوانني تل ــراءات عملي واج
ــم واال باهللا  ــهم وصبيانيته ــمجة وتضع حدا لهوس الس
ــه  ــى ان يخرج احدهم بندقيته او مسدس عليكم مامعن
ــاء ليطلق الرصاص االحمر في الهواء كما  في اي وقت يش
ــتقر في رؤوس الناس..كبارا او صغارا.. كهوال  يحلو له ليس

او شبابا.. عجائز او فتيات بعمر الصبا.
ــي النجف  ــة العليا ف ــة الديني ــات املرجعي ــم توجيه ورغ
ــرة ورغم  ــة اخلطي ــا بحرمة هذه املمارس ــرف وافتائه االش
ــينية ورجال الدين الفضالء  صيحات اصحاب املنابر احلس
ــذ هذه العادة  ــائر  ووجهاء خيرين بوجوب نب ــيوخ عش وش
الذميمة ورغم مانكتب نحن في وسائل االعالم او احلمالت 
ــال منظمات  ــطون في مج ــي يقوم بها ناش ــة الت التوعوي
ــن يصرّون ويبالغون في غيهم  ــع املدني اال ان هناك م اجملتم
ــدوى وليس لها حرمة  ــم غير ذي ج ــاس عنده الن ارواح الن
ــانها  ــارية من ش او حوبة!!قد تقول لي ان هناك قوانني س
ــة السيئة ولكن ياسيدي الكرمي ماجدوى  ردع هذه املمارس
ــق العملي على  ــاال للتطبي ــحة او مج ــد فس ــني الجت قوان
ــدوى ان ترى الضحية غارقة في  ــع املعاش وما ج ارض الواق
ــنش) ورمبا هو  ــريب وهو منش الدم بينما الفاعل( ياكل تش
ــمع حتى عويل  ــار من تلك الضحية ويس ــى مبعدة امت عل
ــا نطالب اجلهات  ــرس االذن) !!..وهن ــب املفجوعني( ت ونحي
ــماع الرصاص  ــؤولة بالتحرك الفوري عند س االمنية املس
ــوقهم الى سوح  وهو ( يلعلع) لتقبض على الفاعلني وتس
ــتحقون.. القضاء مخفورين لينالوا اجلزاء العادل الذي يس
ــكنية يطلق  ــا بان يتم تطويق اي منطقة س واطالب ايض
ــباب للوصول  ــبب من االس ــا الرصاص الي س ــي اجوائه ف
ــى الهاونات كي  ــات او حت ــاب البنادق واملسدس الى اصح
نوقف والى االبد هذه الظاهرة التي استفحلت والى االبد.. 

وكفى،نزيف دم!!.

هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــر  وزي ــأن  ب ــداً  ج ــن  مطمئ ــي  ألنن
العلمي  والبحث  ــي  العال التعليم 
ــتاذ الدكتور (نبيل كاظم عبد  األس
اعرفها جيدا  الصاحب) شخصية 
ــي العمل  ــدى مهنيته ف ــرف م واع
ــوم فانني في  ودفاعه عن كل مظل
ــده  ــي اناش ــود الصحف ــذا العم ه
كمواطن عراقي ناله ظلم وغنب من 
ــات ليفتح  ــد عمداء الكلي قبل اح
ــليمه  لي ابوابه بغية مقابلته وتس
ــمية مهمة ودامغة بحق  وثائق رس
ــد الذي يبدو انه يتصرف  هذا العمي
ــي او  ــه فوق القانون لكنه نس وكأن
ــو قادر على  ــى ان هناك من ه تناس
ــه غير  ــد لتصرفات ــه ووضع ح ردع
املنضبطة .وانا امتلك وثائق ال أبوح 
ــرم  ــر احملت ــيد الوزي ــرها اال للس بس
ــى مايجري  ــع عل ــخصيا ليطل ش

ــة  ــر صحيح ــور غي ــن ام ــه م حول
ــداء الكليات  ــد عم ــا اح ــوم به يق
ــي باتت  ــدى احملافظات والت ــي اح ف
ــتاذة  ــرر واألذى بحق اس تلحق الض
ــهادة الدكتوراه  ــة حتمل ش جامعي
ــتغراب هو  ــا يثير العجب واألس وم
ان هذا الشخص قد خرج عن طوره 
ــات يتصرف وكأنه هو الوزير اآلمر  وب

الناهي .. وانا اذ انشر هذه املناشدة 
ملقابلة السيد وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي ألنني ال ارغب اصال 
بنشر هذه الوثائق حرصا مني على 
مسيرة التعليم الذي نريده صفحة 
ــاض . اليلوثها البعض  ناصعة البي
ــون غضب  ــون او يخش ــن اليخاف مم
اهللا قاصم ظهر اجلبابرة واملتكبرين 
.. وانا اكتب مقالي هذا مع قناعتي 
ــيد الوزير  ــخة بأن ابواب الس الراس
ــدة امامي  ــون موص ــن تك ــرم ل احملت
ــون  ــا نك ــن وعندم ــام اي مواط وام
ــرض عليه  ــوف اع ــا لوجه س وجه
ــمية عندها  ــن وثائق رس ي م ــدّ مال
سيقول كلمته الفصل واتخاذ قرار 
شجاع يضع األمور في نصابها وال 
ــيما اذا ماعرفنا بأن هذا العميد  س
ــه عالقة  ــاً بأن ل ــي زوراً وبهتان ع يدّ

ــر التعليم  ــيد وزي ــة بالس حميمي
ــو  وه ــي  العلم ــث  والبح ــي  العال
ــرى انه  ــذا االدعاء وي ــق من ه ينطل
ــي اخلتام  ــبة .. وف بعيدا عن احملاس
ــدوم وان للباطل  اقول ان الظلم الي
ــوالت وصوالت وال  ــة وللحق ج جول
ــه ..  ــيء اال باهل ــر الس ــق املك يحي
ــارة  ــول بانني بانتظار اش ــرّر الق اك

ــرى العجب  ــر لي ــي الوزي ــن معال م
ــع على وثائق  ــاب بعد ان يطلّ العج
ــك  ــمية اليتخللها الش وكتب رس
وهي تدين األدعياء واملتطاولني على 
ــوق الناس بالباطل .. ان الباطل  حق
كان زهوقا والسالم عليكم ورحمة 

اهللا وبركاته .
مالحظة:ـ

ــخ  ــة اجلديدة» حتتفظ بنس «البين
ــار  مصورة من الكتب والوثائق املش

اليها في املقال.

الكاتب و الصحفي
اخلبير القضائي

صباح الشيخلي
٠٧٧١٤٧٤٧٩٧٣
٠٧٩٠١٧٦٨٦٩٥

الكاتب و الصحفي صباح الشيخليوزير التعليم العالي والبحث العلمي
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متابعة / البينة الجديدة
ــابها عبر  ــخص يدير لها حس ــة إليزابيث عن ش ــث امللك تبح
ــي  ــف يورو.وف ــدره ٢٧ أل ــغٍ ق ــل مبل ــتغرام" مقاب ــق "إنس تطبي
ــارات ممتازة  ــخص ميلك مه ــة عن ش ــث امللك ــل، تبح التفاصي
ــع التواصل اإلجتماعي  ــابات على مواق في الكتابة وإدارة حس
ــي التصميم. وجتدر  ــهادة جامعيّة، ولديه رؤية ف وحائز على ش
ــيعمل في مكتب  ف س ــارة إلى أنّ الشخص الذي سيُوظّ اإلش
ــيتقاضى ٢٧ ألف يورو سنويّاً مقابل الصور  اخلزانة امللكيّة، وس
ــرها للملكة، فضالً عن مكافآت أخرى. ويُشار إلى  التي سينش
ــام" عبر مواقع  ــوات قصر "باكينغه ــيدير كلّ قن ف س أنّ املوظّ
ــؤوالً عن شبكة اإلنترنت  ــيكون مس التواصل االجتماعي. وس
ف على  ــيُبقي ١٢٠٠ موظّ ــني، وس فني امللكيّ ــة للموظّ الداخليّ

دراية بكلّ األمور التي حتصل في القصر.
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متابعة / البينة الجديدة
ــس»  أك ــبيس  «س ــركة  ش ــت  أعلن
األميركية عن أول رحلة فضاء للعامة 
ــت عنوان  ــخاص، حت ــم أربعة أش تض
ــن  ــة م ــي ممول ــن ٤»، وه «إنسبيريش
ــد إيزاكمان،  ــى جاري ــل أعمال يدع رج
ــس». بيزن أن  أن  ــي  «س ــع  ملوق ــا  وفق

ــان وهو صاحب  ــد إيزاكم ويقوم جاري

ــات  ــة املدفوع ــئة ملعاجل ــركة ناش ش
ــاء، والتي  ــة إلى الفض ــل الرحل بتموي
ــتتم  ــتكلفه ماليني الدوالرات. وس س
ــولة «سبيس أكس  الرحلة عبر كبس
ــر أول رحلة  ــون»، وهي تعتب ــرو دراغ ك
ــة بالكامل من  ــالق مأهول ــى اإلط عل
ــخاص ليسوا رواد فضاء.وقال  قبل أش
إيزاكمان البالغ من العمر ٣٧ عاما إنه 

ــيقود الرحلة التي ستستمر لعدة  س
ــرر إجراؤها أواخر العام  األيام، ومن املق
ــان ثالثة مقاعد  احلالي. وحجز إيزاكم
ــولة، وسيتم التبرع  على منت الكبس
مبقعد لـ»سفير» مستشفى «سانت 
ــال»، ومبقعد آخر  ــوث األطف جود لبح
ــخص من العامة قد يحصل على  لش

فرصة لالنضمام إلى الرحلة.

متابعة / البينة الجديدة
ــية ذكرى مرور ٩٠ عاما على ميالد  عش
ــيا بوريس يلتسني،  الرئيس األول لروس
ــف  كش ــر،  فبراي  ١ ــادف  تص ــي  والت
ــيرغي  ــمه س ــبق باس ــدث األس املتح
ــه  ذكريات ــض  بع ــكي،  يسترجيمبس
ــني وطبعه.وقال  ــخصية يلتس ــن ش ع
ــكي في حوار مع وكالة  يسترجيمبس

نوفوستي إن الكثير من الذكريات التي 
ــاة الرئيس  ــا، تخص حي ــظ عليه حاف
ــاهد الرسمية.وقال  األسبق خارج املش
ــة عندما  ــات صعب ــاك حلظ ــت هن كان
ــون للرئيس، لكن  ــد يد الع اضطررت مل
كانت هناك أيضا حلظات ممتعة متعلقة 
ــني  ــة، عندما كان يلتس ــات الراح بأوق
ــوربة سمك بجرمة بعد  مثال يطبخ ش

ــماك.وأوضح قائال  جولة في صيد األس
ــحب قطعة حطب  ــني يس كان يلتس
ــها في القدر،  ملتهبة من النار ويغمس
ــوربة نكهة دخان من  ــبت الش لتكتس
ــار  ــرة.. هذه كانت وصفته.كما أش اجلم
ــكي إلى أن يلتسني كان  يسترجيمبس
يتسم بروح التنافسية، وكان ال يطيق 

اخلسارة في أي مجال.
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متابعة / البينة الجديدة
ــر  أصغ ــن  ع ــون  باحث ــف  كش
ــي العالم  ــن الزواحف ف ــر م ذك
ــراف األصابع،  ميكن أن يالئم أط
ــوع  ن ــو  وه  ،Brookesia nana
ــن احلرباء من  ــة م ــر للغاي صغي
ــمال  ــي ش ــرة ف ــات املطي الغاب
ــون  ــف الباحث ــقر. ووص مدغش
ــن النوع،  ــرا وأنثى م ــرا ذك مؤخ
ــرت في ٢٨ يناير  في دراسة نُش
 ،Scientific Reports  في مجلة
ــاد الذكر  دموا من أبع ــث صُ حي
ــه  ــكل خاص. ويبلغ قياس بش
ــة فقط (١٣٫٥ ملم)  نصف بوص
ليكون أصغر زاحف بالغ وُصف 
ــي الواقع، كان  على اإلطالق. وف
ــر  ــر B. nana أصغ ــاس الذك قي

ــوي، والذي يبلغ  من نظيره األنث
ــد  ــال مع ــه ٠٫٧٥ بوصة.وق طول
ــة الرئيسي فرانك غالو،  الدراس
ــي مجموعة  ــم الزواحف ف عال
ــم احليوان في  ــة بافاريا لعل والي
ميونيخ، لـ «اليف ساينس» في 

«بالنظر  إلكتروني:  بريد  رسالة 
ــم العامة  ــة اجلس ــى أن خط إل
ــد ما  ــبه إلى ح ــف تش للزواح
تلك اخلاصة بالثدييات والبشر، 
فمن الرائع أن نرى كيف ميكن أن 

تصغر أعضاء هذه الكائنات».
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