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اجد صراحة ان املثل الشعبي 
ــدري بحاج)  ــاج ماي الدارج (ح
ــى واقع احلال  ــق متاما عل ينطب
الذي  واالقتصادي  ــي  السياس
ــوم  الي ــون  العراقي ــه  يعيش
فنحن الدولة التي تكاد تكون 
ــي  ــم الت ــي العال ــدة ف الوحي
التوجد فيها حسابات ختامية 
ملوازناتها العامة في كل سنة 
ــا ال يقبل  ــذي يؤكد مب ــر ال االم
ــك بان الهدر باملال العام  الش
ــيب وال رقيب عليه من  ال حس
قبل الدوائر الرقابية الرسمية 
ــر  مباش ــكل  بش ــؤولة  املس
ــد  ــام (٢٠٠٥) وحل الع ــذ  .. فمن
ــاهد  ــمع ولم نش ــم نس االن ل
ــس اليد ان  ــرى او نلمس مل او ن

ــنة  ــابات ختامية الي س حس
من السنوات قد جرى تدقيقها 
ــا ان هذه  ــن متأكدون متام ونح
ــان وراء  ــر كبير ب ــة مؤش احلال
ــا وان التعتيم  االكمة ماوراءه
ــل في هذا  ــويف احلاص والتس
ــك  اجملال يؤكد مبا ال يقبل الش
ان جهات حكومية وسياسية 
ــدم اثارة  ــف وراء ع ــي من تق ه
ــابات اخلتامية  موضوعة احلس
ــي  موازنت ــان  ب ــارة  االش ــع  م
ــاع  ــا وض (٢٠١٤ و ٢٠٢٠) فقدت
اثرهما نهائيا وليس بعيدا عن 
موضوعنا هذا البد ان نشير الى 
ــية  قضية اخرى اكثر حساس
ل الكثير  وخطورة تتمثل بتحوّ
من الوزارات والدوائر احلكومية 
ــى  ال ــة  اخملتلف ــات  واملؤسس
ــة الدولة  ــى ميزاني ــة) عل (عال
وباتت هذه الوزارات ال شغل او 

ــغلة لها سوى استهالك  مش
ــب وقفة  ــام ما يتطل املال الع

ــؤولة ملعاجلة اخللل  جادة ومس
ــيما  ــوازن فورا الس ــادة الت واع

ــي  ف ــل  التره ــل  وص ان  ــد  بع
ــاء  ــدا (الكهرب ــوزارات وحتدي ال

والتجارة)  ــادن  واملع والصناعة 
ــن القول  ــدا ال يطاق بل ميك ح
ان هذه الوزارات باتت بوابة من 
ــال العام طاملا  بوابات اهدار امل
لم تعد انتاجية وطاملا لم ترفد 
ــار واحد!!  ــة الدول بدين ميزاني
ــؤوال الكبير ملاذا اذن كل  والس
هذه التخصيصات املالية التي 
ترصد سنويا اذا كانت غير ذي 
جدوى؟ وفي جانب اخر البد من 
االشارة الى قضية اخرى تتمثل 
مبلف الدرجات اخلاصة (الوكالء 
واملدراء العامون واملستشارين) 
ــنة  ــم س ــزداد عدده ي ــن  الذي
ــكل مضطرد  ــرى بش ــو اخ تل
ــيما في الرئاسات الثالث  الس
ــذه  ــي وان ه ــك املبك واملضح
ــتنزف املال  ــوش باتت تس اجلي
ــك ان ال فائدة  ــام يقابل ذل الع
ــداد التي  ــذه االع ــن وجود ه م

فرضتها االمالءات السياسية 
ــالت ويكفي ان  ــاة واجملام واحملاب
نقول ومن دون تردد ان انتاجية 
ــمال!!  ــر على الش ــؤالء صف ه
وهناك قضية البد من طرحها 
ــم املنتوج  ــل بدع ــوة تتمث بق
ــوص الزراعي  ــي وباخلص الوطن
ــي حيث يعاني الفالح  واحليوان
ــن ضياع  ــي م ــزارع العراق وامل
ــتيراد  جهده وتعبه جراء االس
العشوائي من محاصيل تنتج 
في العراق ومن هنا فان احلاجة 
ــدود فورا  ــق احل ــتدعي غل تس
وبطولة  ــجاعة  بش والتصدي 
ــى احلاق  ــل عل ــن يعم ــكل م ل
ــني  ــني واملزارع ــرر بالفالح الض
ــطاء وانه البد  العراقيني البس
ــتيراد الذي  من وقف غول االس
ــن  ــه م ــوى حفن ــدم س ال يخ

املنتفعني ليس اال.
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 اعلنت هيئة النزاهة االحتادية، امس 
ــة جنايات  ــد محكم ــاء، حتدي االربع
ــدا حملاكمة وزير  الكرخ ببغداد، موع
ــب  ــؤي اخلطي ــابق ل ــاء الس الكهرب
بقضايا فساد مالي.وكشفت وثيقة 
ــات في  ــرة التحقيق ــادرة عن دائ ص
ــن حتديد محكمة  ــة النزاهة، ع هيئ
ـــ ٨ من  ــداد، ال ــرخ ببغ ــات الك جناي
ــدا حملاكمة وزير  ــباط اجلاري، موع ش

ــب  ــؤي اخلطي ــابق ل ــاء الس الكهرب
ــي. وكانت هيئة  ــاد مال بقضايا فس
ـــ ٢٤ من  ــد أعلنت في ال ــة، ق النزاه
ــتقدامٍ  ــي عن صدور أمر اس آب املاض
ــابق لؤي  ــر الكهرباء الس ــقِّ وزي بح
اخلطيب واملدير العامِّ للدائرة اإلداريَّة 
ــةً أنَّ األمر أعقب  بيِّن ــوزارة، مُ ــي ال ف
ــفر. ــي مبنعهما من الس قراراً يقض

ــل  تفاصي أن  ــة  النزاه ــت  وأوضح
ــبهة  ــير إلى وجود ش ــة تش القضيَّ
ــوزارة مع  ــد ال ــي تعاق ــاتٍ ف خالف مُ
ــة  ــاً دون احلاج ــراً يومي (٨٢,٥٥٥) أجي

إلى اختصاصاتهم األمر الذي كلَّف 
ــغ ٤٣ مليار دينارٍ  ميزانيَّة الوزارة مبل
شهرياً. من جانب اخر اعلنت هيئة 
االربعاء،  ــس  ــعبي، ام ــد الش احلش
ــعة في  ــة أمنية واس ــالق عملي انط
ــه التابعة لقضاء  مناطق نفط خان
ــرق ديالى.وقالت الهيئة ،  خانقني ش
ــعبي انطلق بعملية  ان احلشد الش
ــق نفط  ــي مناط ــعة ف ــة واس أمني
ــرق  خانه التابعة لقضاء خانقني ش
ــان املزيد عن  ــر البي ــم يذك ديالى.ول
التفاصيل. وأكد رئيس هيئة احلشد 

ــاض ، إن دماء  ــح الفي ــعبي فال الش
ــات  ــل كل اخملطط ــد ستفش احلش
ــن العراق،  ــن أم ــد النيل م ــي تري الت
ــن ينال ما  ــى أن اإلرهاب ل ــيراً ال مش
ــال ، إنه مرة  ــح إليه.الفياض ق يطم
ــعبي  ــد الش أخرى تزف هيئة احلش
ــال  األبط ــا  مقاتليه ــن  م ــة  كوكب
ــطروا  ــبيها األفذاذ الذين س ومنتس
ملحمة بطولية جديدة في الذود عن 
ــعبنا العراقي وهذه  الوطن وأبناء ش
ــى العزيزة  ــة ديال ــي محافظ املرة ف
ــد الشعبي ثلة من  بعدما زف احلش

ــي صالح الدين.وأضاف، ان  األبطال ف
ــعبي التي تسيل  ــد الش دماء احلش
ــتكون  في األرض العراقية يوميا س
نبراسا يضيء الدرب لكل اجملاهدين 
 . ــة  والطائفي ــاب  لإلره ــني  واملقارع
ــو مجلس اخلبراء  في وقت أكد عض
العراقيني ضياء احملسن، أن مشكلة 
باالستقطاع  ــت  موازنة ٢٠٢١ ليس
من رواتب املوظفني بل حتويل االموال 
ــيراً الى  ــبوهة، مش الى جهات مش
ــوط خارجية إلقرار حصة  وجود ضغ
ــس  ــن ، إن مجل ــال احملس اإلقليم.وق

اخلبراء اعد موازنة خاصة به معتمداً 
ــعر ٤٢ دوالرا لبرميل النفط  على س
ــدة عن العجز  ــد أن املوازنة بعي ووج
ــض، الفتاً  ــون فيها فائ ــل يكاد يك ب
ــر نفطية  ــاك واردات غي ــى أنه هن إل
شهدت زيادة كبيرة في معدالتها لم 
ــار ضمن املوازنة. تؤخذ بنظر االعتب
ــكالية املوازنة تكمن  وأضاف، أن إش
ــة  ــات اخلدمي ــم النفق ــي تضخي ف
ــلعية وحتى الرواتب ضخمت  والس
بـ١٠ ترليون دينار مقارنة مبوازنة عام 
٢٠١٩، مشيراً إلى أن أعداد كبيرة من 

ــى التقاعد ولم  ــني احيلوا إل املوظف
ــدة توازي  ــك تعيينات جدي يقابل ذل
تضخيم تخصيص الرواتب. وعقدت 
ــة في مجلس  ــة املاليـــــ اللجنــــ
ــاء، اجتماعها  ــس االربع النواب، ام
ــتأنفت فيه مناقشاتها  الـ (٣٩) اس
بشأن مسودة مشروع قانون املوازنة 
ــة االحتادية لعام ٢٠٢١.واضاف  العام
البيان ان اللجنة الفرعية املشكلة 
ــتضيف  ــة املالية ستس ــن اللجن م

السيد وزير النفط.
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ــادة جميع  ــعيها إلع ــة، امس األربعاء، س ــاع النيابي ــن والدف ــت جلنة األم أعلن
ــوخة عقودهم وتضمينهم في املوازنة العامة لعام ٢٠٢١، مشيرة إلى أن  املفس
ــني، إن اللجنة  أغلب النواب يدفعون بهذا االجتاه.وقال عضو اللجنة محمد حس
ــد الدفاع وكذلك في وزارتي  ــعى حلل موضوع املفسوخة عقودهم من حش تس
الدفاع والداخلية وتضمينهم في املوازنة، مبيناً أن أعدادهم كثيرة ويستحقون 
ــكرية وترك اخلدمة  ــترك بعمليات عس ــك كونهم مدربني والبعض منهم اش ذل
ــها إلعادة  ــة لديهم الرؤية نفس ــباب.وأضاف أن أعضاء اللجنة املالي ــدة اس لع
ــني وال ميتلكون  ــن متطوعني غير مدرب ــدالً من البحث ع ــوخة عقودهم ب املفس
ــوخة عقودهم مراجعة وحداتهم العسكرية  ــيراً إلى أن على املفس اخلبرة، مش
ــاء مجلس النواب يدفعون  ــررت إعادتهم أم ال.وتابع ابو ذر أن أغلب أعض ــي تق الت

باجتاه إعادتهم وتطمينهم، ونتأمل خيراً بهذا املوضوع.

بغداد /
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كتب اِّـحرر السياسي

ــة من ضبط  ــة النزاهة االحتاديَّ نت هيئ متكَّ
ــركات التابعة لوزارة  ــرٍ عامٍ إلحدى الش مدي
تلبِّساً بجرمية  اإلعمار واإلسكان والبلديَّات مُ
ــوة.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي  الرش
معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي 
، أفادت أنَّ فريق  رةٍ قضائيَّةٍ ذكَّ ت مبوجب مُ نُفِّذَ
ــداد، بعد تلقِّيه  عملٍ من مديريَّة حتقيق بغ
ن  معلوماتٍ عن محاولة مُساومةٍ وابتزازٍ، متكَّ
ــركات  ــر العام إلحدى الش ــط املدي من ضب
ــكان والبلديات  التابعة لوزارة اإلعمار واإلس
باجلرم املشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة.
ــلَّم  ــةً أنَّ املُتَّهم تس بيِّن ــرة مُ ــت الدائ وتابع
ــداره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون  ــاً مق مبلغاً مالي
ــتحقات  ــل صرف املُس ــيٍّ مقاب ــارٍ عراق دين
ــيرةً  ش البالغة (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ، مُ
إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، 
وعرضه رفقة املُتَّهم واملُبرزات اجلرميَّة على 
ــق الرصافة  ــي محكمة حتقي ــيّد قاض الس

ــي قضايا النزاهة؛ التّخاذ  ة بالنظر ف تصَّ اخملُ
ــتناداً  ــبة، اس ــراءات القانونيَّـة املُناس اإلج
.١٩٨٣ ــنة  لس  ١٦٠ ــرار  الق ــكام  أح ــى  إل

ــادس  ــد أعلنت في الس ــة ق ــت الهيئ وكان
ــي املاضي عن  ــون الثان ــرين من كان والعش
تلبِّسني  ضبط مسؤولني مبحافظة بغداد مُ
ــزازٍ؛ مقابل صرف  ــى وابت ي رش ــة تلقّ بتهم
ات شركةٍ لنصب الكاميرات تصل  مُستحقَّ
مبالغها إلى (٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينارٍ.
يٌشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أن دعت املُواطنني 
كافة إلى التعاون معها من خالل اإلبالغ عن 
ــاد واملُساومة واالبتزاز التي قد  حاالت الفس
ــات  س ؤسَّ يتعرَّضون لها أثناء مراجعتهم مُ
ــا  مبنافذه ــال  االتّص ــر  عب ــك  وذل ــة،  الدول
ــها  ــضَّ رئيس ــا ح ــك، فيم ــة لذل ص صَّ اخملُ
ــد وتيرة  ــى تصعي ــواد) عل ــالء ج القاضي(ع
ــهود، والولوج  عمليَّات الضبط باجلرم املش
إلى العمل امليدانيّ من خالل احلضور الدائم 

سات الدولة. ؤسَّ داخل مُ
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ــى بغداد / مصطف ــوزراء  ال ــس  رئي ــد  أك
ــس األربعاء، أن قوى  الكاظمي، ام
ــوية  ــاحة لتس ــت العراق س جعل
ــبب  تس ــذي  ال ــر  األم ــابات  حس
العراقيني،  ــن  م الكثير  ــارة  بخس
ــرب كانت  ــى أن احل ــار إل فيما أش
ــة  ــة االقتصادي ــبب وراء األزم الس
ــال  ــا العراق.وق ــي منه ــي يعان الت
الكاظمي خالل اجتماعه بأعضاء 
ــن والدفاع النيابية، وفق  جلنة األم
ــذ اليوم األول  ــان ملكتبه، إنه من بي

ــت  ــام، لعب ــذا النظ ــيس ه لتأس
بعض القوى دوراً أدى الى أن يكون 
العراق ساحة لتسوية حسابات؛ 
ــبب خسائر كثيرة ألوالدنا  وهذا س
وأهلنا، حيث عاش العراق سنوات 
ــتنزافية، ولم تكن  ــرب اس ــن ح م
ــي العراق، بل  هناك حرب أهلية ف
ــات حاولت ان  ــت هناك جماع كان
ــف عناوين  ــا، وخط ــع أوهام تصن
ــتغلوها في  ــة ليس ــة وقومي ديني
ــد العراق. ــية ض ــدات سياس أجن

ــرب  احل أن  ــي،  الكاظم ــاف  وأض

وكانت  ــر،  الكثي ــا  من ــتنزفت  اس
ــة  األزم وراء  ــس  الرئي ــبب  الس
ــتطع  لم نس ــة، حيث  االقتصادي
ــنا طوال السنوات  ان نبني أنفس
ــا في زاوية  ــة ألننا انحصرن املاضي
ــى أن العراقيني  ــيراً إل واحدة، مش
استسهلوا املوت من اجل محاربة 
اإلرهاب، ويجب حمايتهم بقوانني 
ــا  ــم. ودع ــب ودع ــراءات وتدري وإج
ــات  ــرورة اهتمام املؤسس ــى ض إل
ــم  ــبيها، وتدريبه ــة مبنتس األمني
ــدم لهم  ــم؛ ومن ثم تق وحمايته

ــة. الكرمي ــة  االجتماعي ــة  الرعاي
ــى العمليات  إل ــت الكاظمي  ولف
ــا  مب ــت  أطاح ــي  الت ــكرية  العس
ــي  ووال ــوب،  اجلن ــي  بوال ــمى  يس
ــر جماعة  ــك تدمي ــراق، وكذل الع
ــة ومقتل اكثر من ٤٢ إرهابيا  كامل
جنوبي نينوى، مؤكدا قدرة األجهزة 
األمنية ملواجهة كامل التحديات، 
ــاج الدعم واحلماية وأن  لكنها حتت
تبقى مستقلة ومهنية، ان الوضع 
ــب أن ال ينعكس  ــي يج السياس

على الوضع األمني.

بغداد /
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بغداد / هيثم مجيد

ان  ــوم  الي ــارة  التج وزارة  ــت  اعلن
ــامية التابع للشركة  سايلو الش
ــتقبل  ــة لتجارة احلبوب اس العام
اربع شاحنات محملة بالرز احمللي 
ــة  ــه في مجرش ــذي مت تصنيع ال
ــن  ــوالء االعظم لصاحبها حس ال
هادي .اكد ذلك مدير عام الشركة 
املهندس  ــوب  العامة لتجارة احلب

ــي طوفان . وقال  عبدالرحمن عج
بعد فتح ابواب التعاقد مع اجملارش 
ــلب  االهلية لتصنيع الرز من الش
املسوق هذا العام كانت مجرشة 
ــة  ــي محافظ ف ــم  االعظ ــوالء  ال
الديوانية اول اجملارش االهلية التي 
ــر بعملية  مت التعاقد معها لتباش
التصنيع . واضاف الى مخازن الرز 
ــتقبلت  ــامية اليوم اس ــي الش ف
ــرز احمللي املنتج  من  اول كميات ال

الشلب املسوق خملازن الشركة هذا 
العام .» طوفان « اكد توافد اجملارش 
االهلية للتعاقد على تصنيع الرز 
ــتخالص (٥٨.٥) و   وفق نسبة االس
ــا  من قبل اللجنة  التي مت حتديده
ــح اجلدوى  ــويق مين املركزية للتس
االقتصادية للبلد و القطاع اخلاص 
ــر االالف من فرص  ــالل توفي من خ
ــي مفيد جدا  ــل ، وهذا الش العم
ــة. واختتم طوفان  في هذه املرحل

ان اللجان الفنية تواصل  املتابعة 
ــن اجملارش  ــف ع ــة للكش امليداني
ــت بالطلبات  ــة التي تقدم االهلي
ــرز لهذا  ــى تصنيع ال للتعاقد عل
العام.من جانب اخر اكد مدير عام 
ــة اجملارش  ــى مواصل ــركة عل الش
احلكومية في احلله و ميسان و ابو 
ــر عملية تصنيع الرز  احمللي  صخي
استعدادا لتوزيعة ضمن مفردات 

البطاقة التموينية لعام ٢٠٢١.

اربيل / البينة الجديدة
التقى وزير العدل القاضي ساالر 
ــد امس االول  ــتار محم عبد الس
ــؤون  ــاء،  وزيرة العمل والش الثالث
ــي حكومة اقليم  االجتماعية ف
ــتان  كويس ــيدة  الس ــتان  كردس
ــه املتبعة  ــة إلي محمد  ، ملناقش
ــر مفاهيم حقوق  ــة بنش واخلاص
اإلنسان في السجون اإلصالحية  
، بحضور مسؤول مكتب منسق 
ــي اإلقليم  ــات الدولية ف التوصي
الدكتور ديندار  زيباري  و مدير عام 
ــتاذ  ــاب العدول األس ــرة الكت دائ
 راستي يوسف حميد ومدير عام 
ــت  ــة القاصرين الس ــرة رعاي دائ
ــد جميغ ومدير عام دائرة  هند  عب
ــتاذ  األس ــاري  العق ــجيل  التس
ــعد اهللا  علي ومدير دائرة  رعد س
ــان الدكتور محمد  حقوق االنس
ــن دائرة  ــاس، و ممثل ع ــي عب ترك
ــتاذ أحمد  الوقائع العراقية األس
ــام االصالحيات  ــر ع ــر ومدي جاب

ــؤون  والش ــل  العم وزارة  ــي  ف
ــم  لالقلي ــة  التابع ــة  االجتماعي
ــم الدين.  ــد جن ــتاذ اري أحم األس
ــر خالل اللقاء  ــيد الوزي واكد الس
ــالح العراقية  ــل دوائر اإلص أن عم
ــهدت تطور  ــالح األحداث ش وإص
كبير خالل العام احلالي من خالل  
ــزالء ومتابعة  ــالح وتأهيل  الن اص

ــية في جميع  النفس اوضاعهم 
ــوزارة  وذلك  ــجون التابعة لل الس
ــي  ــم ف ــادة دمجه ــل اع ــن اج م
اجملتمع ليكونوا مواطنني صاحلني،  
ــوزارة ماضية في  ــى ان ال الفتا إل
خططها  بتخفيف اعداد النزالء 
ــام  ــن في بعض االقس  املتواجدي
ــر  للمعايي ــا  وفق ــة  االصالحي

االنسان». مشيرا   الدولية حلقوق 
ــوزارة افتتحت في  ــه أن ال معالي
ــو غريب  ــجن اب ــابق س ــت س وق
املركزي كذلك سجن بابل املركزي 
ــاظ احلاصل في  ــل االكتظ لتقلي
ــجون وان الوزارة ماضية في  الس
ــاريع ألنها االكتظاظ  اكمال املش
ــجون اإلصالحية. ووجه  في الس
ــان  ــوق االنس ــرة حق ــه دائ معالي
ــان يقوم  ــوزارة العدل ب التابعة ل
ــم الرصد في الدائرة  باقامه  قس
ــة ملوظفي االصالح  دورات تدريبي
ــم  وصطحابهم خالل  في اإلقلي
زياراتهم لالقسام السجنية من 
ــادئ حقوق  ــر  ثقافة مب اجل نش
اإلنسان.من جانبها أشادت وزيرة 
العمل والشؤون االجتماعية في 
اإلقليم باجلهود املبذولة من قبل 
املتحققة  الوزير إلجنازاته  السيد 
في كافة الدوائر العدلية التابعة 
ــه  دعم ــك  كذل ــدل  الع ــوزارة  ل
الالمحدود ملبادئ حقوق االنسان.

بغداد / البينة الجديدة

ــة للنقل  ــركة العام ت الش نفذّ
ــكيالت وزارة  ــري / إحدى تش الب
ــة  املؤتلف ــركات  والش ــل  النق
ــن احلاويات  ــدداً م ــا نقل ع معه
احململة باملعدات الكهربائية من 
ــي البصرة الى  ــاء أم قصر ف مين
ــة صالح الدين ومحطة  محافظ
ــيـد  َ الس ــة احلرارية.وبنيّ الزبيدي
ــحماني مدير  مرتضى كرمي الش
ــس مجلس  ــركة ورئي ــام الش ع
اإلدارة : إنسجاماً مع توجيهـات 
وزير النقل الكابنت نـاصر حسني 
ــم  ــرورة دع ــبـلي بض ــدر الش بن
جهود احلكومة في مجال توليد 
ــاء  وإنش ــة  الكهربائي ــة  الطاق
مت   ، ــة  الطاق ــد  تولي ــات  محط

ــاحنة نوع (فالت)  حتميل (٢٦) ش
بحاويات حتوي معدات كهربائية 
ــاحنة  ــى (٢٦) ش ــة ال ، باإلضاف
أخرى على منت إحدى الشركات 
ــا محملة مبعدات  املؤتلفة معه

ــر إلى  ــاء ام قص ــة من مين ثقيل
ــة صالح الدين ومحطة  محافظ
ــق  ــت وف ــة نقل ــة احلراري الزبيدي
ــركة  ــترك بني الش ــد املش العق
ووزارة  ــري  الب ــل  للنق ــة  العام

الكهرباء.واستكمل قوله : يأتي 
ــاعي  ــذ العقد لتعزيز مس تنفي
الدولة في بناء احملطات ومولدات 
ــة  ــة لدميوم ــة الكهربائي الطاق
ــار الكهربائي في  ــتمرار التي إس
عموم البالد ، مشيراً الى تعـاون 
ــل  املتمثـ ــاص  اخلـ ــاع  القطـ
بالشركات املؤتلفـة في تنفيـذ 
ــدات واملولدات  ــل املعـ عقود نق
الكهربائيـة الضخمـة والشاذة.
يُذكر ان الشركة العامـة للنقـل 
ــل األجهـزة  ــل نقـ ــري تواص الب
واملواد الكهربائيـة لصالـح وزارة 
ــوم بتنفيـذ  ــاء كمـا تق الكهربـ
ــوزارات  ــتركـة مع ال ــود مش عق
احلكومية كافـة لدعم النشـاط 

التجـاري واإلقتصـادي.

بغداد / البينة الجديدة
ــا مدير عام  ــد معاون عق
كهرباء  ــع  توزي ــركة  ش
ــؤون الفنية  بغداد، للش
ــمير  ــدس عالء س املهن
ــر  ــاون املدي اجلبوري،ومع
ــؤون التوزيع  ــام لش الع
ــني  املهندس فراس حس
كاظم الفرطوسي،امس 
اجتماعاً  ــاء  الثالث االول 
ــام  اقس ــري  مدي ــم  ض
ــاريع  املش ــذ  تنفي
ــركة..  الش ــروع  ف ــي  ف
ــاع  االجتم ــالل  خ مت 
ــركة  الش ــث خطة  بح

واالستراتيجية  الطارئة 
ــل  ــي ظ ــتها ف ومناقش
ــة  الصحي ــات  التداعي
ــرار  اق ــدم  وع ــة  واملالي
ــرى  .وج ــة  املوازن
ــتعراض اهمية اجناز  اس
املرحلة  ــالل  خ ــل  العم
ــز  ــي ترتك ــة، والت املقبل
في األساس على تنفيذ 
ــي  ــة الت ــاريع كاف املش
بضمنها خطة الشركة 
ملواجهة الصيف املقبل 
ــى  عل ــب  الطل ــادة  وزي
ــتهالك.واكدا على  االس
ضرورة السعي املستمر 

ــني  ــم وحتس تدعي ــى  ال
ــة  الكهربائي ــبكة  الش

ــة  الطاق ــتيعاب  ألس
ــة  املنتج ــة  الكهربائي

ــع في  التوس ــة  ومواكب
ــة  الطاق ــتهالك  االس
الكهربائية. شددا على 
ــدة  جدي ــات  آلي ــع  وض
ملتابعة وتذليل الصعاب 
التي  كافة  ــات  والتحدي
هذه  ــذ  تنفي ــتواجه  س
ــاريع، إمياناً من كل  املش
ــركة  الش في  العاملني 
ــة  الوطني ــؤولية  باملس
عاتقهم  ــى  عل ــاة  امللق
ــة املقبلة  ــالل املرحل خ
ــن  ــتوجب م ــي تس والت
ــة  مضاعف ــع  اجلمي

اجلهد.

البينة الجديدة / قاسم حوشي 

ــة  الفني ــالكات  امل ــل  تواص
ــركة  ش ــي  ف ــية  والهندس
للمقاوالت  ــة  العام ــي  حموراب
ــكيالت  تش احدى  ــائية  االنش
ــكان  واالس ــار  االعم وزارة 
العامة   ــغال  واالش ــات  والبلدي
ــاء  ــروع اكس اعمالها في مش
ــب  تقاطع  ــق عرعر – نخي طري
ــي  ــركة حموراب ــو ١٦٠  ش كيل
ــني املقطع االول  كلفت مبقطع
ــم   ــول ٥٩ ك ــر بط ــب عرع نخي
ــي نخيب تقاطع  واملقطع الثان

ــم ، يتضمن  ــول ١٤٢ك ١٦٠ بط
بثالث طبقات  االكساء  العمل 
ــاس + رابطة + سطحية )  ( أس
ــال صيانة الطريق انفأ  مع أعم
ــمك ٥  ــطحية س ــة س بطبق
سم مع اعمال قشط ومعاجلة 
ــققات واالكساء بطبقة  التش
ــمك ٦سم حيث  سطحية س
مت اجناز (٢٢كم) بواسطة اليات 
مت  ــا  كم ــركة   الش ــل  ومعام
ــققات  ــرة مبعاجلة التش املباش
ــرة باحملطات املشمولة  واملباش
ــاز  اجن مت  ــث  حي ــط  بالقش
٦٢٠٠٠م٢ والعمل جاري باعمال 

ــتمرار جتهيز  ــط  مع اس القش
ــى معامل  ــائية ال ــواد االنش امل
االسفلت الثالث عرعر والنخيب 
والرمادي كما مت في وقت سابق 
ــى  ــي ال ــل اجلرايش ــل معم نق
ــروع  موقع العمل لتهيئة املش
باالسفلت و مت تشغيل املعمل   
ــارة في موقع   وايضأ نصب كس
ــال  ــع اكم ــب م ــل النخي معم
ــة  اخلاص ــوحات  املس ــع  جمي
مبقطع نخيب –عرعر  وتقدميها 
ــد جميع مواقع  الى د.د.م وحتدي
ــة واكمال  ــر الصندوقي القناط
ــب –  ــع نخي ــوحات مقط مس

ــة  لغاي  ١٦٠ ــو  الكيل ــع  تقاط
ــل  والعم ــم  ك  ١٢٠ ــاحة  مس
ــة هذا ما  ــتمر بهمة عالي مس
ــر العام  ــيد املدي ــه الس اوضح
ــعد الدين محمد  ــدس س املهن
امني كما اضاف قائأل ان شركة 
ــة للمقاوالت  ــي العام (حموراب
ــركة العريقة  ــائية) الش االنش
ــة املتخصصة بتنفيذ  العراقي
ــور منذ  ــاريع الطرق واجلس مش
 ١٩٨٨ ــام  ع ــي  ف ــها  تاسيس
ــذت االف  ــقت ونف وحلد االن ش
الكيلومترات من الطرق ومئات 
ــذ  التنفي ــلوب  باس ــور  اجلس

ــركة  ــبي الش ــر ومنتس املباش
اعمالهم ميلؤهم  ينفذون  وهم 
حب العمل واالخالص له ألجل 
ــا وان االدارة  ــم كم ــاء  وطنه بن
العليا في الشركة حترص دوما 
على ان تكون دائما في طليعة 
العاملني وهي تستخدم وسائل 
ــج  وبرام ــة  احلديث ــط  التخطي
ــاريعها  ملش املتجددة  ــل  العم
الطرق واجلسور  لتعزيز شبكة 
ان  ــا  ــي كم الغال ــا  ــي وطنن ف
الشركة تقوم باعمال الصيانة 
ــاريعها التي  ــن مش للمئات م

تطرزخارطة الوطن.

سامراء / البينة الجديدة

ــة  العام ــركة  الش ــفـت  كش
ــتلزمات  لصناعة األدوية واملُس
الطبية سامراء إحدى شركات 
ــن  ــادن ع ــة واملع وزارة الصناع
ــهر  لش ــي  اإلنتاج ــا  برنامجه
ــي بقيمة  ــون الثاني املاض كان
ــن ( ٣ ) مليار  ــل إلى أكثر م تص
ــي  ــار عراق ــون دين و ( ٢٩٣ ) ملي
ــز وزارة الصحة والبيئة  لتجهي
ــــــويقية  التس ــاالت  والوكــ
ــف  مبُختل ــة  التخصصيــــــ
ــة  الدوائي ــتحضــــــرات  املُس

ــال  .وقـ ــة  واحلديثـ ــة  النمطي
ــركة الصيدلي  ــر عام الش مدي
ــد عبـد الرحمـن  : عبـد احلميـ
السالـم : ان املالكات العاملة 
باشرت  اإلنتاجية  األقسام  في 
ــي  اإلنتاج ــج  البرنام ــذ  بتنفي
ــيتم  ــهر املذكور والذي س للش
ــتحضرات  مُس إنتاج  ــه  مبوجب
ــد  ــي البل ــرة ف ــدة وألول م جدي
إضافة إلى إنتاج املُستحضرات 
ــاً ان  بين ــرى ، مُ ــة األخ النمطي
البرنامج يتضمن إنتاج كميات 
ــة وبواقع (  تلف ــوب اخملُ من احلب
٥٨٦٠ ) مليون شريط ( بلستـر 

ــة من  ختلف ــواع مُ ــاج أن ) وإنت
ــرات الفم تصل  ــربة وقط األش
ــن ( ١١٧٠ ) مليون  ــر م ــى أكث إل
 (  ١٩٩,٩٩٢  ) و  ــراب  ش ــة  قنين
ــم لألطفال فيما  ــف قطرة ف أل
ــن  م ــات  كمي ــاج  إنت ــيتم  س
ومبُختلف  ــة  ــادات احلياتي املُض
ــة حيث  ــكالها الصيدالني أش
ــاج أكثر من ( ٤٨٠  من املُقرر إنت
ــريط من الكبسول و (  ) ألف ش
ــف قنينة من املعلقات  ٣٠٤ ) أل
ــس  ــف كي ــة و ( ٦٦ ) أل الفموي
ــات  نتج ــا مُ ــاودرات ام ــن الب م
ــتكون  ــم والكرميات فس املراه

 ) ــوب  أنب  (  ١,١١٧,٥٠٠) ــع  بواق
ــر العام  ــم ) .وأوضح املدي مرهـ
ان هذا البرنامج سيتم تنفيذه 
ــة مع وزارة  ــاً للعقود املُبرم وفق
والوكاالت  ــة  العراقي ــة  الصح
من  التخصصية  ــويقية  التس
ــدواء للمواطن  ــني ال ــل تأم أج
 ، ــبة  ناس مُ ــعار  وبأس العراقي 
عرباً عن أمله بأن يشهد العام  مُ
ــادة في التعاقدات مع  احلالي زي
تلفة من القطاعني  اجلهات اخملُ
اخلاص والعام لتحقيق األهداف 
ــى نقطة  ــول إل ــة للوص الرامي

التعـادل .

البينة الجديدة / علي شريف
ــاد  ــم اإلرش ــذت مديرية زراعة محافظة املثنى قس نف
ــعبة زراعة  ــادية في ش ــدوة إرش ــي ن ــب الزراع والتدري
ــى محصول  ــرة( املن)عل ــول مخاطر حش ــماوه ح الس
ــرت فيها  ــا. الندوة حاض ــة مكافحته ــة وكيفي احلنط
السيدة صابرين محسن( ماجستير وقاية) وقد شرحت 
ــة وكيفية  ــول احلنط ــن )على حق ــرة( امل ــر حش مخاط
مكافحتها واألسباب التي تؤدي إلى انتشارهذه احلشرة 
ــقي  ــة املبكرة وكثرة الس ــل مبواعيد الزراع ــي تتمث الت
ــن على  ــيدة محس ــاع درجات احلرارة.واكدت الس وارتف
ــتخدام املبيدات اخلاصة في عملية املكافحة. هذا  اس
ــياق  ــدوة عدد من املزارعني والفالحني.وفي س وحضر الن
ذي صلة نفذ املركز اإلرشادي بالتعاون مع مديرية زراعة 
ــة الصافي بعنوان  ــاهدة حقلية في منطق املثنى مش
ــماد( اليوريا )وطرق تسميد  إضافة الدفعة األولى من س
ــب مراحل النمو.ومت التطرق إلى  محصول احلنطة حس
ــد واجلرعة وتقدير  ــميد اليوريا وحتديد املوع ــة تس أهمي
ــات. وحاضر في  ــة النب ــب حال ــمادية حس اجلرعة الس
ــادة منسق البرنامج  ــاهدة الدكتورعلي عبد الس املش
ــي مديرية زراعة  ــول احلنطة ف ــي لتنمية محص الوطن
ــادي في املثنى  ــى بحضور رئيس وكادر املركز اإلرش املثن

وعدد من املزارعني والفالحني.

ــابقا. من  ــادل عباس ) مت حجز مركبتي س ــي املواطن (ع ان
منطقة باب الشيخ وبعد مراجعات عدة مت اخراج املركبة 
ــرطة باب الشيخ  والزالت البطاقة املوحدة داخل مركز ش
ــبب حلجز البطاقة وبعد مراجعة عدة الى  واليوجد اي س
مركز باب الشيخ رفض املالزم (ع) تسليمي البطاقة علما 
مت حجز البطاقة املوحدة من تاريخ ٢/ ٣ / ٢٠١٩وحلد االن لم 

استلم البطاقة .
موبايل / ٤٩٣٨ ٠٤٢ ٠٧٧١�

 اِّـثنى / البينة الجديدة
ــيد  الس لتوجيهات  تنفيذا 
ــة  والبيئ ــة  الصح ــر  وزي
ــن التميمي،  ــور حس الدكت
ــي من وزارة  ــذ فريق إعالم نف
ــن  ــدد م ــارة لع ــة زي الصح
ــاريع الصحية املنجزة  املش
ــة  مبحافظ ــاز  االجن ــد  وقي
ــى الفريق مع  ــى ، والتق املثن
ــد ابراهيم مدير  الدكتور ولي
املستشفى والذي اكد دعم 

واشراف السيد وزير الصحة 
ــن  حس ــور  الدكت ــة  والبيئ
ــع  م ــاون  بالتع ــي  التميم
ــى ومدير عام  ــظ املثن محاف
ــاء واجناز  ــى لبن ــة املثن صح
ــفى الرميثة  طوارئ مستش
ــرير مقسمة  وبواقع (٥٠) س
ــمني، مبينآ مت ايضآ  الى قس
ــزة بواقع  ــدة للديل ــاء وح بن
ــى  ــة ملرض ــرير خدم (١٥) س

الكلى في قضاء الرميثة .

بغداد / البينة الجديدة

استقبل وزير النفط احسان 
ــماعيل  اس ــار  عبداجلبــــ
ــفير اجلزائري في بغداد  الس
(عبدالقادر بن شاعة) وجرى 
ــاق  ــث اف ــاء بح ــالل اللق خ
ــة  ــات الثنائي ــز العالق تعزي
ــقيقني  ــن  الش ــني البلدي ب
ــط والغاز. ــال النف ــي مج ف

ــط برغبة  ــر النف ــب وزي ورح
شركة  سنطراك احلكومية 
ــاون  بالتع ــة  اجلزائريــــــــ
ــاريع  ــي مش ــتثمار ف واالس
ــة  الطاق ــاع  قط ــر  تطوي
ــفير  ــه عبر الس ــن جانب .م
ــالده  ــة ب ــن رغب ــري ع اجلزائ
بتعزيز وتوسيع افاق العمل  
بقطاع  ــترك  املش والتعاون 

النفط والغاز في العراق .

ÚÌÖbëâa@ÒÎÜ„@à–‰m@ZÛ‰rΩa@Ú«aâã
ÂΩa@Òäíy@äüb´@Â«@

@ÒâbÌã@à–‰Ì@Úzñ€a@ÒâaãÎ@Âfl@Ôfl˝«a@’Ìäœ
ÚrÓflä€a@Û–ínéfl@µa

@7–é€a@›j‘néÌ@¡–‰€a@äÌãÎ
ÖaÜÃi@ø@äˆaå¶a

ÚÌÏia@ÒÜëb‰fl
‚60a@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@ÜÓé€a@µa

 البينة الجديدة : كاظم العبيـــدي
ــد الوائلي  ــي ناظم حمي ــظ ذي قار القاض ــف محاف كش
ــدد من الدوائر  ــكيل جلنة عليا من إدارة احملافظة وع بتش
ــتقبال بابا  ــر فعاليات اس ــة واخلدمية لبدء حتضي األمني
الفاتيكان، قداسة البابا فرنسيس، في محافظة ذي قار 
ــدة البينة اجلديدة»  ــد الوائلي خالل تصريح لـ»جري .  واك
ــذا احلدث  ــراف ومتابعة ه ــة عليا لإلش ــكيل جلن : مت تش
ــن املؤمل ان يصل البابا الى مدينة أور  التاريخي البارز، وم
ــالم)  األثرية ، موطن ابو األنبياء أبراهيم اخلليل (عليه الس
ــته  خالل اذار املقبل، في إطار زيارة تاريخية يجريها قداس

الى العراق

بغداد / البينة الجديدة
ــاد اإلداري واملالي في دائرة  ــة مكافحة الفس عقـدت جلن
ــؤون  ــل والتدريب املهني التابعة لوزارة العمل والش العم
ــام الدائرة  ــعاً مع مديري اقس االجتماعية اجتماعاً موس
ــة خبايا حاالت الفساد وسبل القضاء  ــعبها ملناقش وش
ــيتم اتباعها الحقاً.وبني  ــياقات صارمة س عليها وفق س
معاون مدير عام الدائرة عباس فاضل عباس خالل ترؤسه 
ــاء ان املرحلة املقبلة تتطلب  االجتماع  امس االول الثالث
ــو من مظاهر  ــليمة تخل ــف اجلهود لتوفير بيئة س تكثي
ــد قيم النزاهة والشفافية، من خالل رؤية  الفساد وجتس

جديدة ستتبناها الدائرة.

@Z@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D@�€@Ô‹ˆaÏ€a
@fibj‘nç¸@aÖaÜ»nça@bÓ‹«@Ú‰¶@b‰‹ÿë

@âb”@á@ø@ÊbÿÓmb–€a@bibi

@Ô€bΩaÎ@âaÖ�a@Öbé–€a@Úzœbÿfl@Ú‰¶
ÚÌ˙â@Ää�m@›‡»€a@ÒäˆaÖ@ø

5€a@›‘‰€a@pb‰ybë@bË‹‘‰i@·Ëém@ÚÓˆbiäË◊@paÜ»fl

@�b«b‡nua@ÊaÜ‘»Ì@ÖaÜÃi@ıbiäË◊@…ÌãÏn€@Úflb»€a@Ú◊äí€a@‚b«@äÌÜfl@b„Îb»fl

·◊@201@fiÏ�i@ä«ä«MkÓÆ@ Îäí∂@›‡»€a@›ïaÏm@ÔiaâÏª@Ú◊äë

@ÒÜ�ÌÜ¶a@b�Ëmaäözné�flÎ@Ô�ubn„�a@b�Ë©b„äi@Â�«@—�íÿm@ıaä�flbç@Ú�ÌÎÖc@Ú�◊äë
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

¡çaÎ@ø@Ú�Ó�–‰€a@pbvn‰�Ωa@Ú◊äíi@¥– �√Ï�flÎ@¥€Î˚éΩ@új”@äflaÎc@à–‰m@ÚÁaå‰€a
÷aä»€a@lä°@’‹»nm@’ˆbqÎ@Â«@—íÿ€a@NNHèÿÓ‹œ@Ï‰çI@@w‹r€a@pb”b”â@âaäçc
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النزاهة االحتاديَّة،  ذت هيئة  نفَّ
ــر القبض  ــس األربعاء، أوام ام
والتحرّي الصادرة بحق عددٍ من 
فني في شركة  املسؤولني واملُوظَّ
ــات النفطيَّة في  توزيع املُنتج
ــط؛ وذلك على  محافظة واس
ــالس  ــبهادت اخت ــة ش خلفيَّ
ــوادّ زيت  ــاتٍ كبيرةٍ من م كمي
الغاز والبانزين والنفط.وأفادت 
ــرة التحقيقات في الهيئة،   دائ
ومبعرض حديثها عن تفاصيل 
ــر القبض  أوام ــة تنفيذ  عمليَّ
ومتَّت  ــاء  القض ــن  ع ــادرة  الص
ــراف جهات إنفاذ القانون  بإش
ــب بيان لها  ــة، بحس افظ باحملُ
ن مالكات مكتب حتقيق  بتمكُّ
ــن تنفيذ  افظة م ــة باحملُ الهيئ
أوامر القبض والتحرّي الصادرة 
ــاً  ف وظَّ ــؤوالً ومُ ــقّ (١٣) مس بح
ــع املُنتجات  ــركة توزي ــي ش ف
النفطيَّة في احملافظة.وتابعت 
الدائرة أن أوامر القبض والتحرّي 
ــتناداً إلى  ــاءت اس الصادرة ج
ــادة (٣١٦) من قانون  أحكام امل
العقوبات العراقي؛ وذلك على 
ــي تتعلق  ــة الدعوى الت خلفيَّ
ــف لتر  ــالس (٣٦١٦٣٠) أل باخت

ــاز، و (٩٩٧٥٠) لتر  ــت الغ من زي
ــن، و (٧٣٩٤٨)  ألف  ــن البنزي م
ــفت أن  ــن النفط.وكش ــر م لت
ــر القبض التي مت تنفيذها  أوام
ــؤولني وموظفني  ــملت مس ش

ــم  ــن بينه ــركة،  م ــي الش ف
ــري  ــن مدي ــدد م ــرون  وع مدي
ــاء  ــعب ورؤس ــام والش األقس
ــابقني  والس احلاليني  ــان  اللج
ــن  املوظفني، إذ مت  ــدد آخر م وع

ــييرهم إلى السيد قاضي  تس
ــذي قرَّر  ــص؛ ال ــق اخملت التحقي
ــةٍ  ماليَّ ــةٍ  بكفال ــم  تكفيله
مقدارها (٢٥) مليون دينار لكل 

واحد منهم.

بغداد /

ــرية تتعلق بوزير  ــات املتحدة عن وثائق س أفرجت الوالي
ــفيلد، وعن  ــد رامس ــبق، دونال ــي األس ــاع األميرك الدف
ــي كانت تصل إليه حول احلرب في العراق  املعلومات الت
وأفغانستان. وهذه الوثائق ضمن سلسلة أطلق عليها 
ــم رقاقات الثلج (سنو فليكس)، والتي نشرت أجزاء  اس
ــة، وهي عبارة عن مذكرات  ــنوات املاضي منها خالل الس
ووثائق وأوراق وإرشادات كتبها رامسفليد، خالل تسلمه 
ــذه املذكرات  ــى ٢٠٠٦.وه ــني ٢٠٠١ وحت ــون ما ب للبنتاغ
التي ينشرها أرشيف األمن القومي بالتعاون مع قاعدة 
ــنوات  ــالت تغطي س ــت تتعلق مبراس بيانات بروكويس
٢٠٠١ وحتى ٢٠٠٣، وتكشف مرحلة للسياسة اخلارجية 
ــبق،  للواليات املتحدة خالل عهد الرئيس األميركي األس
جورج دبليو بوش.وبلغ عدد الوثائق في هذه احلزمة نحو  
ــيتم  ــة تضم نحو ٢١ ألف صفحة، فيما س ٦٢٧٢ وثيق
ــى ٢٠٠٦ خالل وقت  ــر الفترة التي تغطي ٢٠٠٤ وحت نش
ــال، أظهرت إحدى هذه  ــبيل املث الحق في ٢٠٢١.وعلى س
ــفيلد يتعلق بتقرير يومي حول  الوثائق، طلبا من رامس
ــكو  ــامة بن الدن، وفي مذكرة أخرى يش حتديد مكان، أس
ــتخبارات املركزية معه. وفي  من عدم تعاون وكالة االس
ــالة بعث بها رامسفيلد في ايلول ٢٠٠٣ إلى ستيف  رس
كامبون، وكيل وزارة الدفاع لشؤون االستخبارات، انتقد 
ــتخباراتية املتعلقة  ــدم وضوح املعلومات االس فيها ع
بأفغانستان والعراق.وفي اذار من ٢٠٠٣ أراد معرفة مصدر 
املعلومات حول خالد شيخ محمد، وعالقته بأحداث ١١ 

ايلول، وإذا ما كان من أحد محتجزي غوانتمو أم ال؟.

بغداد /

ــأن استشهاد     اصدر رئيس حتالف الفتح هادي العامري، امس االربعاء، بياناً بش
ــي البيان، مبزيد من  ــة ديالى.وقال العامري ف ــد في محافظ عدد من عناصر احلش
ــد  ــهاد ثلة من مجاهدي اللواء االول في احلش ــر واالعتزاز تلقينا نبأ استش الفخ
ــرف الشهادة العظيم وثبتوا بدمائهم  ــعبي مبحافظة ديالى.. الذين نالوا ش الش
ــي  ــادوا بارواحهم وهم يتصدون لالرهاب الداعش ــذا الوطن وج ــرة هوية ه الطاه
ــد  ــعب العراقي عامة، واحلش ــادر في قضاء خانقني.وأضاف وبذلك نعزي الش الغ
ــباب الذين ما حادوا عن هذا الطريق حتى الشهادة  ــعبي خاصة بهؤالء الش الش
ــد الشعبي، قد  ــار إلى أن عدد من مقاتلي هيئة احلش ــبيل اهللا تعالى. يش في س
ــهدوا في وقت سابق من اليوم الثالثاء، بتعرض داعشي في منطقة نفط  استش

خانة مبحافظة ديالى.

بغداد /

بغداد /
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ــس االول  ــوزراء، ام ــس ال ــدر مجل أص
ــته  ــاء، قرارات عدة خالل جلس الثالث
ــة  برئاس ــا  ــي عقده الت ــة  االعتيادي
ــك  ــي، منها مس ــى الكاظم مصطف
ــل  ملداخ ــية  الرئيس ــيطرات  الس
ــل وزارة الداخلية. ــن قب ــات م احملافظ
ــي ، إن األخير  ــب الكاظم ــال مكت وق
ــرى  ج ــة  اعتيادي ــة  جلس ــرأس  ت
ــن القضايا  ــة م ــا بحث جمل خالله
ــالد،  ــي الب ــداث ف ــتجدات االح ومس
ــة  الالزم ــتعدادات  االس ــة  ومناقش
ــرين  ــهر تش إلجراء االنتخابات في ش
ــان جناحها، حيث  ــل، وضم االول املقب

مت توجيه جميع الوزارات ومؤسسات 
ــة  ــل مفوضي ــهيل عم ــة بتس الدول
ــاعدة إلجناز  ــات وتقدمي املس االنتخاب
ــد أن ناقش  ــاف البيان بع عملها.وأض
ــات املدرجة  ــوزراء املوضوع مجلس ال
ــدر القرارات  ــه، أص ــدول أعمال في ج

التالية:ـ
ــل وزارة  ــة بتخوي ــام وزارة املالي اوال قي
الصحة بصرف رواتب االطباء املعينني 
في عام ٢٠٢٠ من أبواب وزارة الصحة 
االخرى، أو من أبواب الوزارات واجلهات 
ــى أال تزيد  ــوزارة عل ــة ب ــر املرتبط غي
نسبة املصروف عن(١١٢) من املصروف 

الكلي للدولة.

ثانيا تتولى مديرية الطرق والسيطرات 
اخلارجية في وزارة الداخلية، مسؤولية 
الرئيسية ملداخل  السيطرات  مسك 
ــرًا)، ومعها األجهزة  ــات (حص احملافظ
ــن الوطني  ــرات واألم ــاندة (اخملاب الس

وغيرها).
ــر (١٨) والتوصيات  ــرار احملض ــا إق ثالث
ــر الديواني (٤٥  ــة األم ــة بلجن اخلاص
لسنة ٢٠١٨) املرافقة ربط كتاب وزارة 
ــط املرقم بالعدد ( و.س٣٠٢١  التخطي
ــي ٢٠٢١ )،  ــي ١٣ كانون الثان املؤرخ ف
ــاريع املستشفيات  ــأن اجناز مش بش
ــني اإلهتمام  ــذ بع ــع االخ ــة، م العام
ــي  ــة ف القانوني ــرة  الدائ ــات  مالحظ

األمانة العامة جمللس الوزراء
رابعا املوافقة على املقترحات املثبتة 
ــة ذي العدد ( ت  ــاب وزارة املالي في كت
ــأن  ــؤرخ في ١٥١١ ٢٠٢٠)، بش ١٤٥٧ امل
ــي في إطار  ــي اللبنان ــاون العراق التع
ــود الثقيل  ــروع لتجارة زيت الوق مش
ــنة  ــني العراق ولبنان اصوليا ملدة س ب
ــعب اللبناني  واحدة، ومساعدة الش
ــادة زيت الوقود  ــة على بيع م باملوافق
ــعر  ــنويا بس بواقع (٥٠٠) الف طن س
ــة املنتجات  ــترداد قيم ــرة، واس النش
ــلع طبية  ــات وس ــكل خدم على ش

وأدوية وخدمات استشارية.
ــا إقرار توصية اجمللس الوزاري  خامس

ــنة  لس  ٧) ــة  االجتماعي ــات  للخدم
٢٠٢٠)، بحسب ما يأتي

ــس الوزاري  ــرار اجملل إلغاء ق  -١
ــنة  ــة (٢٥ لس ــات االجتماعي للخدم

.(٢٠١٩
ــركات  ــدى الش ــال إح ٢-  إدخ
ــص  والتخص ــرة  اخلب ذات  ــة  العراقي
ــروع مجاري  ــي تنفيذ مش ــريكا ف ش
ــى أن تكون مقبولة من  الديوانية، عل
ــات  ــكان والبلدي ــار واالس وزارة االعم

واألشغال العامة.
٣-  استثناء مشروع مجاري الديوانية 
ــنة  ــرار مجلس الوزراء (١٧٠ لس من ق

.(٢٠١٩

ــد  قائ ــب  نائ ــن  اعل ــي  األمن ــأن  الش ــي     وف
ــتركة الفريق الركن عبد االمير  العمليات املش
ــل اربعة عناصر  ــس االربعاء، مقت ــمري، ام الش
ــي  ــتهدفتهم غرب ــة اس ــة جوي ــة بضرب ارهابي
ــاً  ــه وفق ــمري ، ان ــال الش ــة بغداد.وق العاصم
ــن قبل وكالة  ــتخبارية دقيقة م ــات اس ملعلوم
ــات االحتادية في وزارة  ــتخبارات والتحقيق االس
ــادة العمليات  ــيق من قي الداخلية، وبأمر وتنس
ــتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة  املش

ــي قضاء أبو غريب  ــة ضد إحدى األهداف ف جوي
ــمري ان قوة من  ــة. واضاف الش ــي العاصم غرب
ــة ١٧ خرجت عقب ذلك  ــاة ٥٥ بالفرق لواء املش
ــى اربعة  ــة، وعثرت عل ــكان الضرب ــش م لتفتي
ــن ٤ أحزمة  ــة، فضال ع ــر إرهابي ــث لعناص جث
ــي  ف ــا.  وتفجيره ــا  تفكيكه ــرى  ج ــفة،  ناس
ــن  ــب االول لرئيس البرملان، حس ــت دعا النائ وق
ــى اليقظة واحلذر  ــي، االجهزة االمنية ال الكعب
التام امام مخططات داعش، فيما أشاد بنتائج 

عمليات ثأر الشهداء .وقال الكعبي ، إننا ندعو 
االجهزة االمنية في كافة القواطع الى اليقظة 
ــتمرار  واحلذر التام امام مخططات داعش واالس
ــتباقية ملالحقة بقايا  في نطاق العمليات االس
عصابات داعش اإلجرامية دون توقف وتخليص 
البالد من شرهم، محذرا من التهاون او التراخي 
ــات االرهابية  ــم األخيرة لهذه اجملموع مع اجلرائ
ــهداء  ــع ش ــا جلمي ــا انتقام ــحق عظامه وس
ــدت وزارة الصحة،  ــى صعيد اخر أك العراق. عل
ــا  ــروس كورون ــات بفاي ــب االصاب ــد نس تصاع
ــابيع الثالثة، فيما  ــكل تدريجي خالل االس بش
ــامل في حال تدهور الوضع  لوحت باحلظر الش
الوبائي.وقالت الوزارة في بيان لها، إنها حرصت 
ــات خبرائها طيلة  ــالل بياناتها وتصريح من خ
ــر والتنبيه  ــى تكرار التحذي ــرة املاضية عل الفت
ــق االجراءات  ــاون بتطبي ــن الته ــني م للمواطن
ــات والتباعد  ــداء الكمام ــة وخاصة ارت الوقائي
ــات، وأكدت على أن  ــدي وخطورة التجمع اجلس
ــراق ال يعني ان  ــي في الع ــن الوضع الوبائ حتس
ــدى مرحلة اخلطر وانه ليس مبنأى  العراق قد تع
ــع وبائي خطير وأن  ــن ما مير به العالم من وض ع

االصابات ممكن أن ترتفع مرة اخرى.

ــة االجتماعية،  ــة الرعاي ــت مديري أعلن
ــمول ٣١٫٥٠٠ مستفيد  امس االربعاء، ش
ــة االجتماعية في صالح  ــب الرعاي بروات

ــي . وقال مدير  ــالل العام املاض ــن خ الدي
الرعاية االجتماعية بشار كاظم احمد 
ــي  ــة ف ــة االجتماعي ــم احلماي ، إن قس
ــن تواصل البحث  ــة صالح الدي محافظ

ــمية  ــي في ايام العطل الرس االجتماع
ــث  البح ــراء  إج مت  ــه  أن ــى  إل ــيراً  ، مش
االجتماعي للمتقدمني للشمول بإعانة 
احلماية االجتماعية في قضاء الطوز يوم 

ــة املاضي .واضاف أن  هذه اخلطوة  اجلمع
ــث للمتقدمني واكمال  تأتي الجناز البح
اجراءات شمولهم  في البرنامج ، مؤكداً  
ــني االجتماعيني  ــن الباحث ــاً م أن  فريق

وبواقع ٢٥ باحثاً مت توزيعهم بني اقضية 
احملافظة السبعة لتسجيل املشمولني 
ــة االجتماعية  ــي برنامج الرعاي اجلدد ف

وضمن الضوابط والتعليمات النافذة.

flÁÅ’\;{˜ê;∫;ÏÁ]¡Ö’\;fh\Öd;ÅË iâŸ;À’^;NL;flŸ;Öm—^;ÿÊ5

W◊Ÿ]ç’\;Öæ¢\;Y;zd;{Ê�÷hÂ;]›ÂÑÊ“d;k]d]êˆ\;fâ›;Å¡]ëh;Å—ıh;Ïuë’\

بغداد /

ردت واشنطن، على اقتراح إيراني يتضمن اتخاذ واشنطن وطهران 
ــؤوال  ــاق النووي، لكن مس ــودة إلى االتف ــة للع ــوات متزامن خط
ــي النظر إليه على أنه رفض.جاء  ــا قال إن املوقف ال ينبغ أمريكي
ــى اقتراح لوزير اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف  ذلك ردا عل
طريقا للتغلب على اجلمود بني الواليات املتحدة وإيران بشأن من 
ــى االتفاق النووي اإليراني املوقع عام ٢٠١٥  يبدأ أوال في العودة إل
ــابق في ٢٠١٨.وهذه  ــحب منه الرئيس األمريكي الس والذي انس
هي املرة األولى التي يلمح فيها ظريف إلى أن إيران قد تتراجع عن 
مطلبها بأن تخفف الواليات املتحدة عقوباتها االقتصادية قبل 
ــم  ــتأنف طهران االلتزام ببنود االتفاق.وقال املتحدث باس أن تس
ــات مع  ــة نيد برايس لم جنر أي مناقش ــة األمريكي وزارة اخلارجي
ــرع في ذلك قبل املضي قدما في تلك  ــني وال أتوقع أن نش اإليراني
اخلطوات األولية، في إشارة إلى مشاورات إدارة الرئيس األمريكي 
ــرس األمريكي.وأضاف  ــركاء والكونغ جو بايدن مع احللفاء والش
هناك (الكثير) من اخلطوات في تلك العملية... قبل أن نصل إلى 
ــع اإليرانيني ونكون على  ــرة م النقطة التي ننخرط فيها مباش
ــؤول أمريكي  ــوع من املقترحات.وقال مس ــتعداد لقبول أي ن اس
ــر اسمه، إن تعليقات برايس ال ينبغي النظر  آخر، طلب عدم نش
ــرة ظريف، لكنها تعكس حقيقة أن  إليها على أنها رفض لفك
ــى مهامه للتو وأنه  ــن امللف اإليراني تول ــؤول ع فريق بايدن املس

ملتزم بالتشاور على نطاق واسع.
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ــس األربعاء، ان  ــن التميمي، ام ــر الصحة والبيئة حس ــد وزي  اك
ــى املوقف الوبائي.وقال  ــادة العمل بحظر التجوال يعتمد عل إع
ــي في مؤمتر صحفي عقده في مبنى الوزارة، إن اإلصابات  التميم
ــبوعني األخيرين، حيث  بفيروس كورونا بدأت االرتفاع خالل األس
ــبة ٢٫٥ من عدد الفحوص.وأضاف نحذر من  وصلت أمس إلى نس
ازدياد حاالت اإلصابات والوفيات بسبب عدم اإللتزام بالتعليمات 
الوقائية، الفتاً إلى أن هناك إمكانية إلعادة فرض حظر التجوال 
ــار وزير  ــتمرار ارتفاع اإلصابات.وأش واحلجر الصحي في حال اس
ــراءات القانونية بحق  ــه مت التوجيه باتخاذ اإلج الصحة إلى، أن
املؤسسات التربوية والتعليمية التي ال تلتزم بالدوام يوماً واحداً 
ــي بـاتخاذ إجراءات  ــدارس ويومني للجامعات.وتوعد التميم للم
ــروط الوقاية  ــة ضد كل من يقيم التجمعات ويخالف ش قانوني
ــأن استيراد اللقاح، أكد  من فيروس كورونا في عموم البالد. وبش
ــتيراد اللقاحات جاهزة  ــة، أن الطائرات اخلاصة باس وزير الصح

جللبه نهاية الشهر احلالي إلى العراق.

ــس النواب، امس األربعاء، عن  ــت اللجنة املالية في مجل اعرب
رفضها للتصريحات غير املسؤولة واملنافية للواقع و احلقيقة 
ــعداوي.وقالت اللجنة ،  التي ادلى بها النائب عبد الهادي الس
أن كل القوانني التي تعرض على اللجنة املالية وآخرها قانون 
ــات املستفيضة  ــلة من النقاش موازنة عام ٢٠٢١ متر بسلس
ــتضافة املعنيني في  ــس وفي اللجنة، ويتم اس حتت قبة اجملل
ــات الدولة واللجان النيابية ذات العالقة.وتابعت،  كل مؤسس
ــني االعضاء  ــي الطروحات ب ــفافية ف ــا تعتمد مبدا الش أنه
ــار الى اتخاذ  ــاء اللجنة و يص ــى اراء جميع اعظ ــتمع ال و تس
ــود و املقترحات املطروحة تؤخذ  ــرار داخل اللجنة بكل البن ق
ــود اراء مختلفة يتم  ــق اللجنة، وفي حال وج ــرارات بتواف الق
ــب النظام الداخلي  اعتماد مبدا التصويت بني االعضاء حس
ــا ما تكون باكثر من ٢٠  ــد نتيجة التصويت والتي دائم وتعتم
ــة الـ٣٢ وكل ما ينتج عن عمل  ــوا من اصل اعضاء اللجن عض
ــواب و القرار النهائي  ــة يعرض على اعضاء مجلس الن اللجن
يصدر من اجمللس وليس من اللجنة.وأضافت، كنا نتمنى على 
ــعداوي ان ال يقلل من اجلهود  ــا النائب عبد الهادي الس زميلن
ــريعي  ــة الدور التش ــي بذلت في اللجنة املالية للممارس الت
ــرض االرادات على زمالئه  ــة ف ــد سياس ــي وان ال يعتم والرقاب

االخرين التي نؤكد على رفضها وعدم الرضوخ لها.

ــالح الدين  ــتئنافات ديالى وص ــم اس ــات محاك أعلنت رئاس
ــزة للمتضررين والتي  ــن احصائيات بالدعاوى املنج واالنبار ع
ــبة  ــهداء واملصابني وبنس ــملت تعويض املمتلكات والش ش
ــي جمللس القضاء االعلى في  ــت ١٠٠٪.وذكر املركز االعالم وصل
ــة محكمة استئناف  بيان أن اعداد الدعاوى املنجزة في رئاس
ديالى االحتادية كتعويض للممتلكات (الدور واالثاث واملركبات) 
ــهداء ( ٣٧٠)  ــغ (٢٣٤٠) دعوى، وبلغت الدعاوى املنجزة للش بل
ــو ( ٣١٥)  ــزة للمصابني ه ــب الدعاوى املنج ــا كان نصي ، فيم
ــوى للفترة من  ــى (٣٠٢٥) دع ــوع الكلي ال ــوى ليصل اجملم دع
ــة محكمة  ــي رئاس ــاف ف ــة ٣١ ١٢ ٢٠٢٠.واض ٢ ١ ٢٠٢٠ ولغاي
ــاز (٢٢٤٨) دعوى تخص  ــتئناف صالح الدين االحتادية مت أجن اس
ــبة  ــني املتضررين من العمليات احلربية بنس تعويض املواطن
حسم وصلت إلى مئة باملئة.وأوضح املركز االعالمي أن العمل 
مبلفات املواطنني بدأ منذ تاريخ ١٣  ٩  ٢٠٢٠ ولغاية عام الفني 
ــة محكمة  ــفت رئاس ــتمراً، فيما كش ــرين ومازال مس وعش
ــا (١٠٣٩ ) دعوى تخص  ــة عن اجنازه ــتئناف االنبار االحتادي اس
ــني املتضررين من العمليات احلربية واالخطاء  تعويض املواطن
ــبة حسم وصلت إلى  ــكرية والعمليات االرهابية بنس العس

مئة باملئة.
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ــود  ــي، محم ــة اللبنان ــداف النجم ه
احترافيني  ــني  تلقى عرض ــبليني،  س
ــدوري العراقي  ــن الدوري الهندي وال م
ــة  ــبليني، وصاف ــل س ــاز. ويحت املمت
ــد ٧ أهداف،  ــني برصي ــب الهداف ترتي
ــى اآلن، قبل  ــما كبيرا حت وقدم موس

الدخول في سداسية اللقب.
ــرض  ــة أن الع ــادر خاص ــرت مص وذك
ــا  ــف دوالر، أم ــة ٥٥ أل ــدي بقيم الهن

العرض العراقي يبلغ ٤٥ ألف دوالر.

ــض  رف ــب  «الالع ــادر  املص ــت  وتابع
ــبب الوالء املطلق لنادي  العروض بس
النجمة». وأبلغ الالعب، إدارة النجمة، 
برغبته في البقاء وحتقيق لقب الدوري 
احمللي، نظرًا لعالقته املميزة مع رئيس 
النادي، أسعد صقال، واملدرب موسى 

حجيج 
ويحتل النجمة، وصافة ترتيب الدوري 
ــة، خلف  ــد ٢٥ نقط ــي برصي اللبنان
ــدارة برصيد ٢٧  ــار صاحب الص األنص

نقطة

رسميا.. القوة الجوية يرمم 
دفاعه بصفقة أردنية

ليفاندوفسكي يحصد 
أول رد فعل من جائزتني جديدتني

رونالدو بعد 
إسقاط إنرت

برشلونة يخشى رحيل ٣ نجوم مجانا

كونتي: دفعنا ثمن األخطاء الساذجة أمام يوفنتوس

كشف عباس عبيد، مدرب الصناعات 
الكهربائية، أن الفريق من التعاقد مع 
مهاجم موريتاني خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية.
ــدرب الصناعات  ــال عباس عبيد، م وق
ــات خاصة:  ــة، في تصريح الكهربائي
ــام  إمت ــا  وعلين ــذ  ينف ــدأ  ب ــت  «الوق
الصفقات التي من شأنها أن تنتشل 

الفريق في املرحلة الثانية».
وواصل: «أنا قبلت عرض تدريب الفريق 
ــى فترة االنتقاالت، ألن هناك  معوال عل
مراكز حتتاج لتدعيم، وهناك عدد كبير 
من العروض لالعبني محترفني تصلني 

ــاك عرض  ــي». وزاد: «هن ــكل يوم بش
ــب،  ــب موريتاني قد يكون األنس لالع
ــم صفقتني،  بدأت حلس ــات  واملفاوض
ــة إلى مهاجم  ــث أن الفريق بحاج حي
ومدافع، باإلضافة إلى محاولة إضافة 

العبني محليني».
ــماوة كرار  ــة العب الس وأمت: «مت إضاف
ــمي للفريق كأول  ــكل رس حميد بش
ــاوالت  ــاك مح ــة، وهن ــة محلي صفق
ــي األيام  ــني جدد ف ــتقطاب العب الس

املقبلة».
ــات الكهربائية،  ــار إلى أن الصناع يش
يحتل املركز األخير في الئحة الترتيب 

برصيد ١١ نقطة.

اتفقت إدارة نادي القاسم مع املدافع 
املغربي زكريا اإلسماعيلي لالنضمام 
إلى الفريق بفترة االنتقاالت الشتوية. 
ــم عادل نعمة في  وقال مدرب القاس

تصريحات خاصة
ــع الالعب  ــا التفاق نهائي م «توصلن
ــاع الفريق،  ــي لتدعيم خط دف املغرب
ــك مواصفات جيدة وخبرة  حيث ميتل

ــة  ــة مهم ــكل إضاف ــرة ستش كبي
للفريق».

ــبق وأن  وأوضح أن الالعب املغربي س
ــمني  ــط في املوس ــط الوس مثل نف
ــتويات مميزة إال  ــدم مس ــني وق املاضي
ــر أخيل»  ــرض إلصابة في «وت ــه تع أن
أبعدته عن املالعب ملدة طويلة، لكنه 
ــرة وهو اآلن  ــذ فت ــاد للتدريبات من ع

بجاهزية تامة.
ــي وإدارة النادي  ــاز الفن ــني أن اجله وب
ــب املغربي واألخير  تواصلوا مع الالع
ــم  القاس ــل  بتمثي ــه  رغبت ــدى  أب

والصفقة على وشك االنتهاء.
ــار إلى أن نادي القاسم أعلن عن  يش
تعاقده بوقت سابق مع السنغاليني 
املدافع داودا واملهاجم دميبا دياخات. 
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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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رئيس ليون: سنجد حال لو كانت هناك إمكانية الستعادة بنزيما

ــداف البولندي روبرت  حصد اله
ــرن  باي ــم  جن ــكي،  ليفاندوفس
ــني جديدتني، بعد  ميونخ، جائزت
ــذي قدمه رفقة  العام املذهل ال
ــاري في مختلف  ــالق الباف العم

البطوالت.
ــر»  «كيك ــة  صحيف ــب  وبحس
ــق  حق ــد  فق ــة،  األملاني
ــكي جائزتي أفضل  ليفاندوفس
ــل هداف في العالم  العب وأفض
لعام ٢٠٢٠ من قبل االحتاد الدولي 
ــد قيادة  ــخ واإلحصاء، بع للتأري
ــخ لتحقيق ٥ ألقاب،  بايرن ميون
هي «الدوري األملاني، كأس أملانيا، 
دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر 

األوروبي، كأس السوبر األملاني».
ــد الفردي، فقد  أما على الصعي
ــكي خالل عام  توج ليفاندوفس
ــد من اجلوائز، وهي،  ٢٠٢٠ بالعدي
ــي العالم من  ــب ف ــل الع «أفض
ــل العب في  ــا، أفض قبل الفيف
ــوكر،  ــم من قبل جلوب س العال
ــليجا،  البوندس ــداف  ه ــزة  جائ
ــزة هداف كأس أملانيا، جائزة  جائ
ــال أوروبا، جائزة  هداف دوري أبط
ــل مهاجم في أوروبا، جائزة  أفض
ــا، جائزة  ــب في أوروب أفضل الع
ــرن ميونخ،  ــام في باي العب الع
ــي أملانيا،  ــزة أفضل العب ف جائ

جائزة أفضل العب بولندي».

ــي  البرتغال ــدى  أب
ــم  ــدو، جن رونال ــتيانو  كريس
بالفوز  ــعادته  س يوفنتوس، 
الذي حتققق على إنتر ميالن، 
وتسجيله هدفني في بطولة 

كأس إيطاليا.
ــوس فوزًا غاليًا  وحقق يوفنت
ــر ميالن،  ــه إنت ــى مضيف عل
ــب  مبلع  ،(٢-١) ــة  بنتيج
ــاء  مس ــزا،  ميات ــي  جيوزيب
ــاب نصف  ــي ذه ــاء، ف الثالث

نهائي كأس إيطاليا.
ــابه  رونالدو عبر حس وكتب 
ــر»: «حققنا فوزا  على «تويت

عظيما».
ــن بحاجة إلى  وأضاف: «نح

هذه الروح».
ومن املقرر أن يقام لقاء اإلياب، 
ــل، على  املقب ــاء  الثالث يوم 

ملعب أليانز ستاديوم.

ــباني عن  ــف تقرير صحفي إس كش
ا من امللفات التي سيفتتح بها  واحدً
ــي أو املدير الرياضي  ــكرتير الفن الس
ــلونة، والذي سيأتي مع  اجلديد لبرش
ــي النادي  ــل، عمله ف ــس املقب الرئي
ــرى  جت أن  ــرر  املق ــن  وم ــي.  الكتالون
ــلونة يوم ٧ آذار/مارس  انتخابات برش
املقبل، بعد قرار تأجيلها من يوم ٢٤ 
ــبب  ــون الثانى/يناير املاضي، بس كان
ــب  ــروس كورونا. وبحس ــار في انتش
ــو»  ديبورتيف ــدو  «مون ــة  صحيف
ــبانية، فإن ملف الثالثي عثمان  اإلس

ــو وكارليس  ــيرجي روبرت ــي، س دميبل
ألينيا، من أهم امللفات في برشلونة 
ــار أن عقودهم تنتهي  ــا، باعتب حاليً
ــم  ــب حس ــف ٢٠٢٢، ويج ــي صي ف
ــا بالتجديد،  إم ــريًعا،  ــم س موقفه
ــل لتجنب  ــم الصيف املقب أو بيعه

خروجهم مجانًا.
ــتمرار  ــت الصيحفة، أن اس وأوضح
ــيرجي  ــان دميبلي، س ــي «عثم الثالث
ــا» من عدمه،  ــو وكارليس أليني روبرت
ــى اإلدارة اجلديدة،  ال يعتمد فقط عل

ا. وإمنا على املدير الفني أيضً
ــارت إلى أن دميبلي ميلك العديد  وأش
ــن البرمييرليج  من العروض، أبرزها م

ــد، إال أن  ــتر يونايت ا مانشس ــدً وحتدي
املدير الفني رونالد كومان، لديه ثقة 

في قدراته ويؤيد استمراره.
ــيرجي  ــة، أن س ــت الصحيف وأضاف
ــو اآلخر من  ــى ترحيبًا ه ــو، يلق روبرت
ــث يرى فيه  ــتمراره، حي كومان باس
ــدد  ــا متع ــدي العبً ــدرب الهولن امل

ــن توظيفه  ــتخدمات، وميك االس
كظهير أو العب وسط. ومع ذلك، 

ــف كارليس ألينيا،  ال يزال موق
ــى خيتافي،  ــا إل ــار حاليً املع
ا، لكن النادي سيميل  معلقً
ــيختار  ــده، وس ــد عق لتمدي
ــاء، على  ا البق ــب أيضً الالع
ــن صعوبة حصوله  الرغم م

على دقائق مع كومان.

ــد أنطونيو كونتي، املدير الفني إلنتر ميالن،  أك
ــتغل «خطأين ساذجني» وفاز  أن يوفنتوس اس
ــى أن لوال اخلطأين ملا  ــيرا إل بهما باملباراة، مش

وصل اليوفي ملرمى النيراتزوري.
وحقق يوفنتوس فوزًا صعبًا خارج ملعبه على 

حساب غرميه إنتر ميالن، بنتيجة (٢-١)، مساء 
ــف نهائي كأس  ــاء، في ذهاب نص ــس الثالث أم
ــبكة  ــال كونتي في تصريحات لش إيطاليا.وق
«راي سبورت» اإليطالية: «صراحة، فعلنا كل 
ــتغل خطأين  ــنا، يوفنتوس اس ــيء بأنفس ش

ساذجني لتسجيل أهدافه».
ــون أكثر قوة  ــى أن نك ــة إل ــن بحاج وزاد: «نح
ــرار، ألننا صنعنا الكثير من الفرص، وأمام  وإص
ــجل الفرص التي تتاح  يوفنتوس، يجب أن تس

لك».
ــا أداءً ممتازًا،  ــاف املدير الفني إلنتر: «قدمن وأض
ــر  ــه ألم ــلبية، إن ــت س ــط كان ــة فق النتيج
ــتحقينا أكثر بكثير  ــال، ألننا اس مخيب لآلم
ــع: «يوفنتوس  ــة». وتاب ــة النهائي ــن النتيج م
ــمير  ــر أن س ــورة، وال أتذك ــع أي خط ــم يصن ل

ــش تصدى للكرة، إذ لم نرتكب  هاندانوفيت
هذين اخلطأين، ملا وصلوا إلى مرمانا».

وأكمل :»أنا أحترم كل االنتقادات، لكن في 
ــذه املباراة  ــي أننا لو فزنا في ه احلقيقة ه
ــد، فالنتيجة النهائية  ٢-٠، ملا انتقدنا أح
ــيطر على احلكم النهائي على  هي ما تس

األداء العام».
ــدف وختم: «مع هزميتنا بهدفني  له

في ملعبنا، نحتاج إلى 
ــه بفارق  ــوز خارج الف
هدفني، لذلك ستكون 
ــة،  صعب ــاراة  املب

ــت نزهة في  وليس
احلديقة».

ــمي على عقد انضمامه  ــكل رس ــان حداد، بش وقع املدافع األردني إحس
للقوة اجلوية العراقي، على هامش معسكر النشامى في األردن.

ــدر الدوري  ــدات األردني، ملتص ــر انضمام مدافع الوح ــد انفرد بخب  وكانق
العراقي ضمن فترة االنتقاالت الشتوية. 

ـــ٢٦ عاما، هي األولى لفريق  ــان حداد صاحب ال وتعد صفقة انتقال إحس
ــوة اجلوية بالتعاقد مع  ــتوية.وأتت رغبة الق القوة اجلوية باالنتقاالت الش

الالعب األردني، بعد انتقال املدافع حسني محسن إلى الديوانية. 

ــيل أوالس، رئيس  ــان ميش ــدث ج حت
أوملبيك ليون، عن فرص عودة مهاجم 
ــال مدريد احلالي،  ــابق وري الفريق الس

كرمي بنزميا، إلى الفريق الفرنسي.
ــري، وكيل كرمي بنزميا  وكان كرمي اجلزي
ــام عودة  ــح الباب أم ــابق، قد فت الس
محتملة للنجم الفرنسي إلى ليون، 
ــد أن الالعب يريد  ــال: «أعتق حيث ق
ــه يتحدث معي  ــى ليون، إن العودة إل
ــاهد جميع  ــتمرار عن ذلك، ويش باس

مباريات الفريق، ليون في قلبه».
ــه إلذاعة  ــي تصريحات ــال أوالس ف وق
ــية،  الفرنس ــو»  ــت كارل ــو مون «رادي
ــا على تلك التصريحات: «كنا  تعليقً
ــي العام  ــات مع بنزميا ف جنري محادث
ــو (املدير  ــل  جونيني ــي، وتواص املاض

الرياضي) معه بالفعل».
ــاك إمكانية  ــت هن ــح: «إذا كان وأوض
ــا  ــا، فإنن ــتعادة بنزمي ــة الس حقيقي

سنجد حالً لذلك».
ــي امللعب  ــم يلعب كرمي ف وختم: «ل
ــيكون األمر  ا، وس ــدً ــد لليون أب اجلدي

كاحللم بالنسبة جلميع مشجعينا، 
ــى نتائج  ــذا يتوقف عل ــن كل ه ولك

ريال مدريد».
ورحل بنزميا إلى ريال مدريد عام ٢٠٠٩، 

ــرة للفريق  ــاهم في جناحات كبي وس
امللكي على املستوى احمللي والقاري، 
ــن الهدافني التاريخيني  كما أصبح م

للميرجني.
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البينــة   / وكاالت   / دمشــق 
الجديدة 

ــوات يقودها األكراد  توصلت ق
املتحدة  ــات  الوالي ــا  وتدعمه
إلى اتفاق مع اجليش السوري 
ــاء  إلنه ــاء  الثالث االول  ــس  ام
ــة ثالثة  ــتمر قراب ــار اس حص
ــة  ــاء اخلاضع ــابيع لألحي أس
السورية  احلكومة  ــيطرة  لس
في مدينتني يسيطر عليهما 
ــرق  ش ــمال  ش ــي  ف ــراد  األك
ــبما أفاد  ــك حس ــالد، وذل الب
مسؤولون من اجلانبني.وذكرت 
ــمية  الرس ــالم  اإلع ــائل  وس
ــوارع املؤدية  ــه مت فتح الش أن
ــكة  ــط مدينة احلس إلى وس
ــة خاضعة  ــي منطقة أمني ف
لسيطرة احلكومة كما أزالت 

ــة  الدميقراطي ــوريا  س ــوات  ق
ــت خالل  ــي أقيم ــز الت احلواج
ــتمر ٢٠ يوما.  احلصار الذي اس
ــة  ــوريا الدميقراطي ــوات س وق
ــن الفصائل  ــي مجموعة م ه
املدعومة من الواليات املتحدة 
تهيمن عليها وحدات حماية 
ــال  الكردية.وق ــعب  الش
مسؤول سوري وأحد السكان 
ــاحنات  ــماح للش إنه مت الس
ــلع والقمح  ــل الس التي تنق
والوقود بالدخول إلى اثنني من 
األحياء في مدينة القامشلي 
ــوات التي  ــد أن فرضت الق بع
ــودا على  ــراد قي ــا األك يقوده
دخول السلع إليها على مدى 
ــكة  ــال محافظ احلس أيام.وق
غسان خليل للوكالة العربية 

السورية لألنباء (سانا) «هناك 
ــك احلصار  ــراءات بدأت لف إج
الذي تفرضه امليليشيات على 
مركز مدينة احلسكة حيث مت 
ــك احلصار عن بعض  البدء بف

املناطق في مدينة القامشلي 
ــع  رف ــتمر  يس أن  ــل  ونأم
ــكة  ــار عن مدينة احلس احلص
ــلي». ــي مناطق القامش وباق

ــاء أكبر  ــع معظم أحي وتخض

ــرق  ــمال ش ــي ش ــني ف مدينت
ــيطرة قوات سوريا  سوريا لس
ــلمت  أن س الدميقراطية منذ 
ــيطرة  ــورية الس القوات الس
ــنوات األولى  ــراد في الس لألك
من الصراع املستمر منذ نحو 
ــنوات للتفرغ لقتال  عشر س
ــعون  يس ــن  الذي ــلحني  املس
ــار  بش ــس  بالرئي ــة  لإلطاح
ــم  ــة تنظي ــد.وبعد هزمي األس
ــت  ــالمية، متكن ــة اإلس الدول
ــة  الدميقراطي ــوريا  س ــوات  ق
ــات املتحدة  ــن الوالي بدعم م
ــنوات  ــيطرة في الس من الس
ــزء كبير من  ــى ج ــرة عل األخي
ــوريا حيث  ــرق س ــمال ش ش
ــاج البالد  ــم إنت ــد معظ يوج
ــاء  والقمح.وج ــط  النف ــن  م

ــاطة روسية  اتفاق اليوم بوس
ــر  التوت ــل  فتي ــزع  ن ــدف  به
ــابيع في  ــذ أس ــد من املتصاع
ــات يومية ضد  ــل احتجاج ظ
ــراد  ــا األك ــي يقوده اإلدارة الت
الدامية  ــتباكات  وبعض االش
ــوم فيها على  التي ألقي بالل
قوات سوريا الدميقراطية التي 
ــار على متظاهرين  فتحت الن
ــد حسبما أفاد  مؤيدين لألس
ــؤولون سوريون  ــكان ومس س
ــوريا  ــوات س ق ــن  ــدر م ومص
اإلدارة  ــت  الدميقراطية.واتهم
ــق  ــي يقودها األكراد دمش الت
ــل  القبائ ــاء  زعم ــض  بتحري
ــكة ذات  ــي محافظة احلس ف
التمرد  العربية على  األغلبية 

على حكمهم.

البينــة   / وكاالت   / الجزائــر 
الجديدة

ــاء في اجلزائر  ــل أمام القض ميث
ــرة األولى  ــوم اخلميس للم الي
سبعة أشخاص منهم املتهم 
ــي قضية خطف  ــي ف الرئيس
وقتل السائح ومتسلق اجلبال 
ــل  غوردي ــه  إيرفي ــي  الفرنس
ــد مجموعة  ــي ٢٠١٤ على ي ف
ــة  الدول ــم  بتنظي ــة  مرتبط
في  احملاكمة  اإلسالمية.وجتري 
االبتدائية  ــات  اجلناي محكمة 
ــة  بالضاحي ــاء  البيض ــدار  بال
اجلزائرية. للعاصمة  الشرقية 

ــي  ــل ف ــة غوردي أرمل ــرت  وعب
ــس برس  ــح لوكالة فرن تصري

ــأن  ب ــا  عائلتن ــاح  «ارتي ــن  ع
ــرا». أخي ــتجري  س ــة  احملاكم

ــود  ــواز غرانكل ــت فرانس وقال
ــدث  ــا ح ــرف م ــر أن أع «أنتظ
وكيف حدث بالضبط، وسماع 
األشخاص الذين سيُحاكمون 
ــي». ــم الرئيس ــة املته وخاص

ــي الئحة االتهام، ١٤  ويظهر ف
ــم  ــم املته ــخصا يتقدمه ش
عبداملالك حمزاوي  ــي  الرئيس
الذي قبض عليه اجليش خالل 
ــد  ــني، ويُعتق ــاردة اخلاطف مط
ــذي دلّ احملققني على  أنه هو ال
ــة  الرهين ــة  جث ــن  دف ــكان  م
ــو أحد  ــي.وحمزاوي ه الفرنس
عناصر مجموعة جند اخلالفة 
الذي  ــم  التنظي ــر،  اجلزائ ــي  ف

ــد  ــف بع ــة اخلط ــى عملي تبن
ــقاقه  ــالن انش ــهر من إع أش
ــالد املغرب  ــدة في ب عن القاع
ــالمي ومبايعته لتنظيم  اإلس
ــالمية.ووُجهت  اإلس ــة  الدول
ــاف  «االختط ــة  تهم ــه  إلي
ــد  العم ــل  والقت ــب  والتعذي
والترصد»  ــرار  اإلص ــبق  مع س
ــة  جماع ــم  وتنظي ــاء  و»إنش
ــلحة»، وهي تُهم  إرهابية مس
ــل أمام  ــا اإلعدام.وميث عقوبته
ــكلة من قاض  ــة، املش احملكم
رئيسي وقاضيني مستشارين، 
ــن  الذي ــة  اخلمس ــون  املرافق
ــي  ــائح الفرنس كانوا مع الس
ــي ٢١ أيلول  ــه، ف ــت خطف وق
ــافة مئة كلم شرق  على مس

ــة في قلب  ــة اجلزائري العاصم
ــة. اجلبلي ــرة  جرج ــة  محمي

واملرافقون هم متسلقو اجلبال 
مومن عبدالكرمي أوقارة وحمزة 
بوقاموم وأسامة دهندي وكمال 
ووُجهت  وأمني عياش،  سعدي 
ــة ارتكاب «جنحتي  لهم تهم
ــدم التبليغ عن جناية وعدم  ع
ــواء أجنبي لدى  ــح بإي التصري
والعقوبة  ــة»  اخملتص املصالح 
ــنوات  ــس س ــى خم ــل إل تص
العقوبات.وخضع  ــون  قان وفق 
هؤالء للتحقيق ملدة ستة أيام 
مباشرة بعد تقدمهم للتبليغ 
عن خطف زميلهم، واحتُجزوا 
أكثر من ١٤ ساعة، كما صرح 

حينها أحدهم.

برلني / وكاالت / البينة الجديدة
ــدة للدعم في  ــة األمم املتح ــت بعث  أعلن
ليبيا امس االول الثالثاء، اللجوء العتماد 
ــحي اجمللس  ــام القوائم الختيار مرش نظ
ــل جميع املرشحني  ــي، بعد فش الرئاس
ــن  ــة م ــبة املطلوب ــول النس ــي احلص ف
ــق آلية اجملمعات االنتخابية  التصويت وف

ــس وبرقة وفزان. ــم الثالثة، طرابل لألقالي
جاء ذلك في مؤمتر صحفي للبعثة، عقب 
ــحني  انتهاء عملية التصويت على املرش
ــة اجمللس، ضمن فعاليات ملتقى  لعضوي
ــي (من ٥ أيام)  ــوار املنعقد لليوم الثان احل
ــات ملتقى  ــل جلس ــي جنيف.وتتواص ف
ــارك  ــوار الليبي في جنيف والتي يش احل

فيها ٧٥ مندوبا من كافة األطراف الليبية 
ــاركون  وتنتهي اجلمعة املقبل.وأدلى املش
ــي  ــة الت ــالم الليبي ــات الس ــي محادث ف
ــرا  تعقد برعاية األمم املتحدة في سويس
ــكيل مجلس  ــاء لتش ــم الثالث بأصواته
ــار جهود  ــي إط ــد ف ــي جدي ــة وطن رئاس
ــراف  ــة انتقالية لإلش ــكيل حكوم لتش

ــون األول. ــات عامة في كان ــى انتخاب عل
وصوت املشاركون في احملادثات، وعددهم 
ــم األمم املتحدة العام املاضي  ٧٥ اختارته
ــة  السياس ــاف  أطي ــف  ــل مختل لتمثي
ــس وزراء جديد في  ــار رئي ــة، الختي الليبي
ــي إطار أكبر  ــبوع ف وقت الحق هذا األس
ــالم في ليبيا  ــاء الس جهود من أجل إرس

ــحني لهذا  ــنوات.ومن بني املرش ــذ س من
ــرق  املنصب رئيس مجلس النواب في ش
ــامة اجلويلي  ــح وأس ــة صال ــا عقيل ليبي
ــكريني في الغرب ووزير  أحد القادة العس
ــاق الوطني  ــي حكومة الوف ــة ف الداخلي
ــالح  ــاع ص ــر الدف ــاغا ووزي ــي باش فتح

النمروش ورجل األعمال أحمد معيتيق.

تونس / وكاالت / البينة الجديدة 
عبّرت حركة «النهضة» عن رفضها 
لتصريحات صدرت في تونس مؤخرا، 
ــيئة للجزائر». ووصفتها بأنها «مس

وتضمنت هذه التصريحات اتهامات 
ــأن  ــي الش ــل ف ــر بــ»التدخ للجزائ
ــورة ١٤ يناير/ ــان الثورة (ث الوطني إب

ــي أطاحت  ــي ٢٠١١ الت ــون الثان كان
بالرئيس األسبق زي العابدين بن علي) 
وبعدها بهدف اجهاضها»، وفق بيان 
للحركة صدر مؤخرا.وقالت النهضة 
ــات  التصريح ــذه  ه ــض  «ترف ــا  إنه
ــر،  اجلزائ ــقيقة  للش ــيئة  املس
ــؤولة  ــرعة وغير مس وتعتبرها متس
ــات األخوة التي  ــر مراعية لعالق وغي
النهضة  ــعبني».ونوّهت  الش ــط  ترب
بـ»املواقف اجلزائرية الداعمة لتونس 
ــة  الدميقراطي ــة  للتجرب ــا  ودعمه
ــئة بالبالد».وأشادت بـ»جهود  الناش
ــقيقني (تونس واجلزائر)  البلدين الش
ــا وخاصة  ــاون بينهم ــي دعم التع ف
ــدي  والتص ــادي  االقتص ــال  اجمل ــي  ف
ــة جائحة كورونا».و  لإلرهاب ومقاوم
ــر صحفية تصريحات  تقاري تداولت 
ــي األسبق املنصف  للرئيس التونس
املرزوقي، لقناة «اخلليج» الفضائية، 

ــلطات اجلزائرية  ــا إن «الس قال فيه
ــية وناصبتها  حاربت الثورة التونس
العداء في سنواتها األولى».وليست 
ــي يهاجم فيها  ــذه املرة االولى الت ه
ــي اجلزائر ما دفع وزير الطاقات  املرزوق
ــمس الدين  ــري، ش ــددة اجلزائ املتج
شيتور، ليقول في صحيفة «لوسوار 

دجليري» الناطقة بالفرنسية الشهر 
ــات املرزوقي ضد  ــي إنّ تصريح املاض
اجلزائر، «سيئة وغير مناسبة وجتاوزت 
ــباب  ألس ــة  واللباق ــة  احلري ــدود  ح
ــة وغير  ــة وغير عقالني ــر أخالقي غي
ــن لقاء  ــي ع ــف املرزوق مبررة».وكش
ــابق  ــس اجلزائري الس ــه بالرئي جمع

ــا،  حينه ــة،  بوتفليق ــز  العزي ــد  عب
ــلطات اجلزائرية بأن  وأنه طمأن الس
الثورة التونسية شأن داخلي.ويتهم 
املرزوقي من دوائر في اجلزائر او تونس 
بانه معادي للسلطة اجلزائرية حيث 
ــد انتخابات  ــة بع مثل توليه الرئاس
ــيني  السياس ــدى  ل ــا  قلق  ٢٠١١
ــور  تده ــة  إمكاني ــن  م ــني  اجلزائري
ــي  ــني البلدين.وللمرزوق ــات ب العالق
للحكم  املعارضني  ــض  ببع عالقات 
ــرط  ــا انه ايد دون ش ــي اجلزائر كم ف
ــار الرئيس  ــا اث ــري كم ــراك اجلزائ احل
ــابق جدال بعد توليه  ــي الس التونس
احلكم في ٢٠١٢ عندما اعتبر املغرب 
ــده  ــر بل ــي للجزائ ــس االقليم املناف
ــط حركة  ــل ترتب ــي املقاب الثاني.وف
ــدة مع الدوائر  النهضة بعالقات جي
السياسية في اجلزائر كما ان هنالك 
ــة  ــس احلرك ــني رئي ــة ب ــة وثيق عالق
ــي والرئيس اجلزائري  ــد الغنوش راش
ــة. بوتفليق ــز  عبدالعزي ــابق  الس
وحاولت النهضة االستثمار في مثل 
ــك لدعم موقفها  تلك العالقات وذل
ــي الداخلي في  في الوضع السياس
تونس كما عمدت احلركة إلى تطوير 

عالقاتها باإلسالميني في اجلزائر.

البينــة   / / وكاالت  واشــنطن 
الجديدة

ــم اخلارجية  ــدث باس ــن املتح  أعل
ــس امس االول  ــة نيد براي األميركي
ــدة ترى  ــات املتح ــاء أن الوالي الثالث
ــدا املوافقة على  ــر ج ــن املبك أن م
ــي بتدخل  ــران القاض ــراح طه اقت
ــاق  ــاء االتف ــي إلحي ــاد االوروب االحت
ــووي االيراني. ــج الن ــول البرنام ح
ــال عادت ايران  وقال برايس «في ح
ــا  ــل بالتزاماته ــاء بكام ــى الوف ال
ــة العمل  ــت عليها خط التي نص
ــتركة، فان الواليات  الشاملة املش
املتحدة ستقوم باخلطوة نفسها».
ــس جو بايدن  ــاف أن ادارة الرئي واض
«ستتشاور مع حلفائنا وشركائنا 

ــى  ــل ال ــل ان نص ــرس قب والكونغ
ــاورات  مش ــا  فيه ــري  جن ــة  مرحل
مباشرة مع االيرانيني ونقدم شكال 
من االقتراح»، مكررا الدعوات التي 
ــنطن اليران الحترام  وجهتها واش
ــاق املوقع في ٢٠١٥. مضمون االتف
وسبق ان شددت طهران على وجوب 
ــنطن كل العقوبات  ــع واش ان ترف
التي فرضتها ادارة الرئيس السابق 
ــل ان تتراجع عن  ــد ترامب قب دونال
اي خطوة اتخذتها ردا على حملة 
«الضغوط القصوى» التي شنتها 
االدارة السابقة.ودعا وزير اخلارجية 
اإليراني محمد جواد ظريف اإلثنني 
ــط بني  ــاد األوروبي إلى التوسّ االحت
ــاذ  ــدة إلنق ــات املتح ــالده والوالي ب
ــني الدول  ــووي املبرم ب ــاق الن االتف

ــالمية  ــة اإلس ــرى واجلمهوري الكب
ــنطن. واش ــحبت منه  انس والذي 
لكن ايران ال تزال متارس سياساتها 
ــوات التهدئة  التصعيدية رغم دع
ــنطن حيث ذكر تقرير  من قبل واش
من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إلى الدول األعضاء الثالثاء أن إيران 
ــي  ــوم ف ــب اليوراني ــدأت تخصي ب
ــن أجهزة الطرد  مجموعة ثانية م
ــورة <آي.آر-٢ إم> في  ــزي املتط املرك
ــي نطنز، في  ــأة حتت األرض ف منش
ــع قوى عاملية. ــاك التفاقها م انته
ــب  ــران تخص ــر إن إي ــال التقري وق
ــل في مجموعة  ــوم بالفع اليوراني
تضم ١٧٤ من أجهزة الطرد املركزي 
ــأة.وتوقفت  ــي املنش <آي.آر-٢ إم> ف
إيران منذ ٢٠١٩ عن احترام غالبية 
النووي  االتفاق  ــب  التزاماتها مبوج
املبرم عام ٢٠١٥ والذي تضمن وعوداً 
ــادي  االقتص ــط  الضغ ــف  بتخفي
ــا من برنامجها  ه عنها مقابل حدّ
ال  ــد  التصعي ــذا  ه ــم  النووي.ورغ
ــكة  ــدن متمس ــو باي ــزال ادارة ج ت
ــم اصرار  ــة رغ ــات التهدئ بسياس
ــان امللف  ــران على مواقفها بش اي
للجماعات  ــم  الدع وتقدمي  النووي 
املسلحة في املنطقة لتهديد امن 

اخلليج.
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ــي في تونس احتدم فظهر إلى العلن.  الصراع السياس
ــه  ــة بصالحيات ــس اجلمهوري ــف رئي ــوب أن ال يق املطل
الشرعية أمام طموحات حركة النهضة.يريد الغنوشي 
زعيم حركة النهضة رئيسا على املقاس. وقيس سعيد 
ــن الطريق. ــس. إذاً ينبغي إزاحته م ــو ذلك الرئي ليس ه

ــق بالوزراء  ــني الرجلني علنا يتعل ــا يظهر من اخلالف ب م
ــيحهم  ــس النواب ترش ــن أقر مجل ــدد األربعة الذي اجل
فيما ال يوافق الرئيس على منحهم الشرعية من خالل 
ــر قرطاج.نقطة  ــتورية أمامه في قص اداء اليمني الدس
ــعيد يعتقد بعدم  ــاد. الرئيس س ــالف تتعلق بالفس اخل
ــبهات الفساد للقيام باخلدمة  ن حتوم عليه ش أهلية مَ
العامة فكيف إذا كان ذلك الشخص مرشحا ألن يكون 
ــي اإلمكان القفز  ــي فإنه يعتقد أن ف وزيرا؟اما الغنوش
ــاد تبقى  ــبهات الفس ــى تلك النقطة باعتبار أن ش عل
ــتند إلى حكم قانوني.ليس ما يبدو  شبهات ما لم تس
ــاهل في رؤية رئيس مجلس النواب ينطوي على  من تس
ــاني بل هو  ــن االنفتاح اإلنس ــات بريئة وال هو نوع م ني
ــاد داخل الدولة التونسية. وهو  محاولة لتطبيع الفس
ــتراتيجية العمل لدى  املبدأ الذي اتضح أنه جزء من إس
األحزاب واجلماعات املرتبطة بجماعة اإلخوان املسلمني.
ــس اجلمهورية  ــات رئي ــى تقييد صالحي ــوة إل ــا الدع ام
ــي  ــيد الغنوش واعتبار موقعه رمزيا التي تقدم بها الس
فال ميكن تفسيرها إال من جهة كونها تعبيرا من حركة 
النهضة عن رغبتها في االنتقال إلى مرحلة جديدة من 
ــية.لقد أغراها  ــى الدولة التونس ــيطرتها عل مراحل س
ــة طائعا فقررت  ــي احتواء رئيس احلكوم أنها جنحت ف
ــا لن تنجح به.  ــس الدولة مضطرا. وهو م ــوي رئي أن حتت
ــفافية  ــعيد تبنى نهجا خطرا في الش ذك ألن قيس س
ــفة. وهو ما دفعه إلى اإلشارة علنا إلى صدامه  واملكاش
ــي أحدى خطبه  ــار ف مع رئيس مجلس النواب حني أش
ــي الداخل واخلارج. ــى أن لتونس رئيس واحد ميثلها ف إل
ــرة بني الرجلني. فرئيس مجلس  معركة رمبا تكون األخي
ــكار حول صورة  ــا في جعبته من أف ــواب أفرغ كل م الن
ــوع اما الرئيس فإنه يعرف أنه يواجه حركة  رئيس مخل
ــي وكل حراجة موقفها  ــا التاريخ ــة بكل ثقله النهض
ــذي ميثل حلظة حتول في تاريخها. فهي أما أن تقتنص  ال
الفرصة األخيرة لالستيالء على احلكم بشكل مطلق أو 
ــف أوراقها اخلفية.  أن تُهزم أمام رجل عنيد قرر أن يكش
ويبدو أن رئيس مجلس النواب كان قد فقد أعصابه حني 
ــاد.اما صاحب قرطاج فإنه يعرف أنه في  دافع عن الفس
ــحب صالحياته ويتحول إلى  ــن إمكانية أن تُس مأمن م
دمية.وقد يكون من السخف أن تتركز احلياة السياسية 
ــة ورئيس مجلس النواب  في صراع بني رئيس اجلمهوري
في وقت يتظاهر فيه التونسيون احتجاجا على االنهيار 
الذي تتعرض له أوضاعهم املعيشية.ولكن ذلك الواقع 
ــرة ملا ارتكبه التونسيون  ــي كان نتيجة مباش السياس

من أخطاء في االنتخابات التشريعية. 

فاروق يوسف

رأي

باكو/ وكاالت / البينة الجديدة 

ــات التدخل التركي في  ال تزال تداعي
ــاغ تخيم على  ــم ناغورني قره ب إقلي
ــان في  ــا وأذربيج ــني أرميني ــزاع ب الن
ــة من جنوب  ــك املنطقة احلساس تل
ــر قائما بني  ــاز، ما يجعل التوت القوق
الطرفني السيما وأن الهدنة املوقعة 
ــكري لم تنجح  حتت التهديد العس
ــي إنهاء اخلالف بعد أن مت خرق وقف  ف
ــار أعلنت  ــالق النار.وفي هذا اإلط إط
أذربيجان امس االول الثالثاء أنّ اجليش 
ــالق النار  ــك وقف إط ــي انته األرمين
ــرب املنطقة  ــني البلدين، ق ــم ب القائ
احلدودية.وبحسب بيان خدمة احلدود 
األذربيجانية وقع انتهاك وقف إطالق 
ــاعة ٠٥:٠٠ بالتوقيت  النار عند الس
احمللي، عندما فتح جنود أرمينيون النار 
ــود األذربيجانيني قرب قرية  على اجلن

ــكي بره» التابعة حملافظة غازاه. «أس
وأشار البيان إلى أنّ اجلنود األرمينيني 
ــطة  بواس ــرة  م  ٢٠ ــار  الن ــوا  فتح
ــول املاضي  ــة آلية.وفي ٢٧ أيل بندقي
ــم  ــي بدع ــش األذربيجان ــق اجلي أطل
ــكرية ضد القوات  تركي عملية عس
األرمينية في إقليم ناغورني قره باغ 
ــيطرة على «أراضيه احملتلة في  للس
ــنه  ــك عقب هجوم ش ــم، وذل اإلقلي
اجليش األرميني على مناطق مأهولة 
مدنية، وفق السلطات األذربيجانية.
وبعد معارك ضارية استمرت ٤٤ يوما 
أعلن الرئيس الروسي فالدميير بوتني، 
في ١٠ تشرين الثاني املاضي، توصل 
ــى اتفاق لوقف  ــان وأرمينيا إل أذربيج
إطالق النار، استعادت على إثره باكو 
ــيطرة على مناطق شاسعة من  الس
ــيطرة األرمن  ــم كانت حتت س اإلقلي
منذ التسعينات.وأدان اجملتمع إرسال 

ــني املرتزقة من  ــات املقاتل ــا ملئ تركي
ــم القوات  ــاغ لدع ــوريا إلى قره ب س
ــة كل الدعوات  ــة، رافض األذربيجاني
ــكري إلفساح  العس التدخل  بوقف 
اجملال أمام مساعي وقف إطالق النار.
ــم قيادة  وانتقدت الدول التي تتقاس
ــة  ــرة، قائل ــك أنق ــة مينس مجموع
ــل الصراع  ــى ح ــم تعمل عل ــا ل إنه
ــل رغم عقود  ــتمر منذ أمد طوي املس
من الوساطة. وتضم قيادة مجموعة 
ــات املتحدة  ــن الوالي ــك كال م مينس
منطقة  ــهدت  وروسيا.وش ــا  وفرنس
ــرين األول  ــاغ في تش ــي قره ب ناغورن
ــتباكات جدت بني  املاضي أعنف اش
ــعينات،  أرمينيا وأذربيجان منذ التس
ــى واجلرحى  ــات القتل ــف مئ ــا خل م
ــى مغادرة  ــكان عل ــر آالف الس وأجب
ــرارا من القصف العنيف. منازلهم ف
ــي احلرب  ــة ف ــان بالهزمي ــرت يريف وأق

ــاء  العنيفة ضد باكو بتوقيعها مس
االثنني اتفاقا «مؤملا» لوقف النار في 
إقليم ناغورني قره باغ، ما أثار غضبا 
ــا، فيما  ــعا في أرميني ــعبيا واس ش
ــوات األذربيجانية تقدما  حققت الق
ــابيع والقتال  ــتة أس ميدانيا بعد س
ــان  أذربيج ــيطرة  س ــم  الدامي.ورغ
ــدة مناطق من اإلقليم واتفاق  على ع
ــي للحرب،  ــني على وقف نهائ الطرف
ــد ذلك في  ــتمرت بع ــرة اس إال أن أنق
ــني الطرفني،  ــة ب ــار الفتن ــعال ن إش
ــي رجب  ــس الترك ــال الرئي ــث ق حي
ــهر املاضي خالل  ــب اردوغان الش طي
ــمية إلى باكو، إن «تخليص  زيارة رس
ــن االحتالل ال  ــا م ــان أراضيه أذربيج
ــى. فالنضال  ــي أن الكفاح انته يعن
ــكري  ــي والعس في اجملالني السياس
ــن  ــد م ــى العدي ــتمر اآلن عل سيس

اجلبهات األخرى».
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ــي  ــي ف ــكان ان نلتق * كان باالم
ــه  ترأس ــذي  ال ــة  دجل ــى  ملتق

وتتحمل نفقاته؟
ــم  ــد ان ندع ــما الب ـ  رد مبتس
ــي كل زاوية  ــون ف ــة ونك الثقاف
منه.وامللتقى الثقافي الواسطي 
ــتحق ان نقف  ــع يس ــرح رائ ص

معه.
*  ما رايك مبسار الثقافة ال سيما 

بعد انتهاء عهد الدكتاتورية ؟
ــتقرار  ــن عدم االس ــم م ـ  بالرغ
ــام  ع ــام  النظ ــقوط  س ــذ  من
ــة في  ــد االن والضبابي ٢٠٠٣وحل
ــداث  واالح ــي  الثقاف ــهد  املش
ــهدتها الساحة  املريرة التي ش
احلرية  ــاحة  ــةاالأن مس العراقي
العالم  واالنفتاح على  الضيقة 
ــف العراقي  ــاح لالديب واملثق ات
ــطوة النظام  ــن س ــص م التخل
فصدرت  ــابق  الس ــوري  الدكتات
ــن الروايات منذ التغيير  املئات م
ــك مثلها واكثر  ــد االن وكذل وحل
ــعرية وكتب  من اجملموعات الش
ــت الكثير  ــد االدبي وترجم النق
ــة التي كنت  ــن االعمال االدبي م
ــد  ــابق حص ــي الس ــا ف قدمته
ــن اجلوائز على  ــا الكثير م أدبائن
ــر جائزة  ــال ال احلص ــبيل املث س
ــه  علي ــل  حص ــي  الت ــر  البوك
ــعداوي عن  الس ــي إحمد  الروائ
ــتاين في بغداد  روايته فرانكنش
ــل  ــي حص ــس الت ــزة عوي وجائ
ــق  عبداخلال ــي  الروائ ــا  عليه
والكتاب  االدباء  الركابي وحصد 

العراقيني العشرات من اجلوائز.
ــت في  ــت ومتعن ــا جتول *  حينم
ــعرية  ــيما الش ــك ال س نتاجات
ــل  ــا ه ــم واضح ــا كان االل منه
ــي واحلاضر ام  ــاج املاض االلم نت

انه جلباب العراق ..؟
ـ   الشجن واحلزن متالزمة لكل 
ــق  عراقي نحن نغني حزنا نعش
ــاً احلزن صديق  ــاً نرقص حزن حزن
ــوالدة وحتى  ــذ ال ــق لنا من مراف
الرحيل يكفينا ان امهاتنا تهدد 
ــة دللول يا  ــا بأغاني حزين علين
ــول عدوك عليل  ــد يبني دلل الول

وسكن اجلول.
ــريعة عن  ــن ان متر مرة س *   ممك

اصداراتك؟

ــعرية  ـ   صدر لي ، اجملموعة الش
أراء  دار  ــن  ــاً ع ــا مع أنن ــى  األول
ــة  ــر .. اجملموع ــة والنش للطباع
ــن دار أغراء  ــعرية الثانيةع الش
ــة  ــر .. اجملموع ــة والنش للطباع
ــع  م ــوار  ــة ح الثالث ــعرية  الش
صديقي املتوسط عن دار كيوان 
ــة  ــر .. اجملموع ــة والنش للطباع
الشعرية الرابعة سأموت واقفاً 
ــام الطبعة  ــن دار املثقف الع ع
ــة الثانية عندار  ــى والطبع االول
ــوريا .. اجملموعة  ــي س ــوان ف كي
الشعرية اخلامسة ليل تشرين 
ــف  ــن دار املثق ــدر ع ــرق ص مش
ــر.. كتاب  العام للطباعة والنش
ــدرت  ص ــاري  ،اليس ــرات  مذك
ــر العصامي  ــة ثائ ــن مؤسس ع
ــر .. كتاب عن  ــة والنش للطباع
ــالت عبق البلقان صدر  ادب الرح
ــوريا  عن دار ليندا عبدالباقي س
ــة  ــع اجملموع ــت الطب ــي حت .. ول
ــة أنا لست  ــعرية السادس الش

اال أنا.
*رابطة دجلة الثقافية اسستها 
ــت  واصبح ــا  نفقاته ــت  وحتمل
ــا لالدباء  ــا ادبيا .ومتنفس صرح
كيف ولدت الفكرة والتسمية؟

ــمية رابطة دجلة  ــاءت تس  ـ ج
ــط  ــي محافظة واس ــة ف االدبي
ــة الثقافي  ــارع دجل ــا بش تيمن
ــط حيث يعتبر مكمالً  في واس
للنشاط الذي يجري في الشارع 
ــاح مقهى  ــا بعد أفتت وخصوص
ــي اتخذت  ــي الت ــة الثقاف دجل
ــا . بعد  ــه مقراً له ــة من الرابط
ــي للصالونات الثقافية  مواكبت
وحضوري الكثير لشارع املتنبي 
ــت أن أقوم ومن معي االخوة  أرتي
ــت منذ  ــوة تأسس ــذه اخلط به

ــاطات  أربعة أعوام وقامت بنش
ــع  توقي ــالت  ــن حف ــددة م متع
ــط  واس ــاء  ادب ــم  ملعظ ــب  كت
ــتضافة الكثير من  ــك اس وكذل
ــات  ــراق واقامت جلس أدباء الع
ــعرية متعددة  نقدية وقراءات ش
ــن  ــد م ــة العدي ــت الرابط منح
ــهادات التقديرية  ــدروع والش ال

للمشاركني .
ــرت في  ــب ظه ــاعر وكات *  كش
ــاحة مدارس ادبية متنوعة  الس
ــن ان تلقي الضوء على هذه  ممك

املدارس من وجهة نظرك ؟.
ــو  ينم ــي  ح ــن  كائ ــعر  الش ـ  
ــي صيغة  ف ــى  واليبق ــدد  ويتج
محددة بالرغم من فريق الشعر 
ــة الزال يقاوم  ــى والتفعيل املقف
واليسمح بقية الصنوف شعراً 
ــدة النثر الذي كتبها  اال ان قصي
ــي احلاج قبل  املبدع الرائع أنس
ــرن ولفه في  ــن نصف ق ــر م إكث
كتابتها املفكر واالديب أودونيس 
ــس بولص واخرين اخذا  و كوركي
ــعر  ــة كبيرة في ش ــل مكان حتت
احلداثة واصبحت الدعوة للتحرر 
واالحتفاظ  ــوزن  وال القافية  من 
ــيقي وااليقاعات  ــال املوس بجم
ــت هذه  ــوزن اتاح ــداً عن ال بعي
ــعا اكثر من  القصيدة أفقاً واس
ذي قبل وتناولت مواضيع احلداثة 
ــل  والتواص ــة  العومل ــن  زم ــي  ف
ــا مع التجديد الن  االجتماعي ان

اللغة والشعر كائن حي.
ــن اجل  ــر م ــاهمت بالكثي *  س
ــا على  ــون االدب محافظ ان يك
ــط  ــيما في واس ــه وال س جمال

االبداع؟
ـ   نعم وال سيما الشباب حيث 
ــا يحتاجونه  اعطيتهم كل م
من مصادر ومكان في الرابطة.

ــي بناء  ــام ف ــف دور ه *  للمثق
اجملتمع اليس كذلك؟

 ـ  للمثقف العراقي دوراًمهما 
ومصيرياً للوقوف مع طموحات 
ــي حتقيق  ــعب ف ــي الش وإمان
ــلط  رغم تس الرغيد  ــش  العي
ــي  السياس ــالم  االس ــزاب  أح
والبيعة احملاصصتية البغيضة 
ــر  التغيي ــد  بع ــادت  س ــي  الت
ــذه االحزاب  ــيطرت ه حيث س

ــبة قليلة  ــل اال نس ــي المتث الت
ــعب على املال  ــن عموم الش م
ــذت  واخ ــالح  والس ــم  واحلك
وماحتمله  ــا  مبعارضيه تبطش 

ــاالت التي  ــات واالغتي التصفي
ــر من الصحفيني  طالت الكثي
واالدباء والناشطني املدنيني اال 
ــر اني اعول  ــال على ذلك غي دلي
ــني كبيراً فهي  على دور املثقف

ــه وتقود  ــريحة التي توج الش
اجملمتع.

ــم مجهول  ــتقبل عال *   املس
ــرة ماهي  ــب له نظ ــم االدي لك

نظرتك كمثقف؟
ــع  ــتقبل م ــل وال مس ـ   ال ام
بقاء أحزاب السلطة احلاكمة 
ــر طبيعة حكم  ــم يتغي وما ل
ــي  الت ــة  البغيض ــة  احملاصص
ــي  ــيج االجتماع ــت النس مزق
ــالد .. نحتاج  ــت ثروات الب ونهب
ــوة من قبل  ــى معجزة وصح ال
ــل احلفاظ على  اجلميع من أج
ــات  ماتبقى من وطن ومؤسس

دولة .
ــا لـ  «  ــرة تقوله ــة اخي  *  كلم

البينة اجلديدة « ؟.
ــكري  ش ــل  بجزي ــدم  اتق ـ   
وتقديري السرة حترير  ومحبتي 
ــدة البينة اجلديدة ملا تقوم  جري
ــر توثيق  به من جهد مميز لنش
الثقافة العراقية وتعريف أدباء 
ــر كل ما  ومثقفي العراق ونش
ــدارات من كتب  يتعلق من أص
ــني  العراقي ــاب  والكت ــاء  لالدب

لتعريف اجلمهور بهم .

ــرار احلدث يدل على حدوث الزمن  ــدد اللحظة وارتباطها بتك    جت
ــة الطفل , حيث يرتبط الزمن باحلدث  ويقرب مفهومه من  ذهني
ــذا املفهوم هو الذي يجعله  ــي مكونا مفهوما لديه , ه القصص
يحس أن هناك احداثا مستمرة تدل على حركة الوقت , والكاتب 
ــي ذهنه الفكرة   ــب لألطفال وبعد أن تختمر ف ــذي يريد أن يكت ال
ــل لعرض  ــد الزمن كمدخ ــر في  حتدي ــه  أن يفك ــة علي والطريق
األحداث . فهناك املاضي واحلاضر واملستقبل , فحينما نستعمل 
األفعال املاضية فإننا سنضطر إلى عرض حدث مرَّ وانتهى ونحن 
ــم الطفولة بجماليته وفكرته وعمقه , واألفعال في  نعيده لعال
القصة كلها تنبئ بان احلدث مضى وانتهى  وما الطفل إال قاريء 
ــرَّ من دون أن ميلك قدرة على تغيير مجرى األحداث , حتى  حلدث م
ــعبية فانه كان يستهل حكايته بـ(( كان  الراوي في احلكاية الش
ــل ( كان) داللة على تأكيد  ــتعمال الفع ــا ما كان )) , وتكرار اس ي
ــل الكاتب الفعل  ــروي .  وأحيانا يجع ــي فعل احلدث امل املضي ف
ــدث في احلاضر حيث  ــتمرارية حدوث ح املاضي للداللة على اس
ــرد احلدث القصصي وفي هذه احلالة تتألق ذهنية  ــتمر في س يس
ــيحدث من خالل  ــق مخيلته  ليطرح تصورات ملا س الطفل وحتل
ــتعمال في  الرؤية القصصية, أما الزمن املضارع فانه قليل االس

الزمن القصصي لكون القاص يلجا إليه في طريقتني هما :
ــر حيث تنتهي  ــتعمل املاضي ليقدم احلاض ــى : حينما يس األول
ــن احلاضر كواقع زمني  ــه .الثانية  : حينما ينطلق م األحداث في
ــار الذهني للطفل  ــه تاركا اخلي ــة ويجعله غير منت حلدث القص
ــرك النهايات  ــة األحداث من خالل ت ــة حدث القصة ملعرف ملتابع
ــا يكون هناك  ــتعمال حينم ــة : وهي قليلة االس ــائبة .الثالث س
ــذا نادرا ما  ــتقبل , وه ــي واحلاضر وصوال  للمس ــزاوج بني املاض ت
ــي القصة القصيرة وإمنا يكون  واضحا في الرواية  التي  يحدث ف
ــداث وتداخلها وجتدد  ــرة األح ــرة  لكث ــافة زمنية كبي ــاز مبس متت
ــي كل األحوال يلعب الزمن دورا مهما في  ــل األبطال فيها .  ف فع
تسلسل البناء احلدثي للقصة ومؤشراته واضحة متاما في حوار 
ــخاص وتسلسل األحداث التي ال ميكن فهمها إال من خالل  األش
ــيكون النص  ــذي لوال هذه املعرفة س ــة الطفل للزمن  وال معرف
ــى الوعاء الزمني الذي يعمق  ــا هالميا ال وجود له الفتقاره إل حدث
ــه على الكاتب , ومهما كانت القصة  معناه . الزمن يفرض نفس
ناجحة ومهما كان الكاتب متميزا ومتمكنا من حرفية الكتابة 
لألطفال  فان الزمن القصصي هو الذي يؤطر ذلك املعنى ويوضح 
ــان الزمن يحتاج  ــه الفنية , ومع هذا ف ــن الكاتب من صنعت متك
من الكاتب إلى أن يعرضه مبنطقية وتسلسلية مقبولة ومقنعة 
ــل , حيث ال يوجد في النص أي اضطراب أو تداخل أو جهل  للطف
ــه , الن الطفل ال مييل إلى الغموض في معرفة الزمن  في النص  ب
ــتقبل على احلاضر أو املاضي  ــى اضطرابه وال إلى تقدمي املس وال إل
ــل  ــر والتعريف .فالتسلس ــي للتذكي ــتعمال املاض ــن ثم اس وم
ــوقات لدى الطفل  ألزماني مطلوب وهو الذي يخلق احلوافز واملش
ــل أن يطير مثل  ــه : ( أراد الطف ــص وأحداثه مثل قول ــة الن ملتابع
ــور) , ( يريد الطفل أن يطير مثل الطيور) , فـالفعل ( أراد) دلّ  الطي
ــا  الفعل (يُريد)  ــرّت على ذهن الطفل ومخيلته , أم ــى رغبة م عل
ــت في طور التكوين والتفكير والتهيؤ  فانه يدلّ على فكرة ال زال
ــي املاضي يكون الكاتب قادرا على طرح نهايات تلك األمنية  , فف
ــت إليه , بينما في الزمن املضارع فانه يكون غير قادر على  وما آل

طرح الغاية , الن الفعل الزال في طور التجربة والتكوين.

*كاتب متخصص في ادب وثقافة االطفال
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على نغمات هدير املاء 

املتدفق من خلف سدة 

الكوت الرائعة ومن 

بني الزحام املمتد على 

طول طريق السدة كان 

واقفا متامال حركة 

الناس وجريان دجلة 

اخلالد اقتربت منه وانا 

عرفته منذ مدة ليست 

بالقصيرة سلمت عليه 

اقترب مني كثيرا قرات 

في وجهه تعب السنني 

وامان مفقودة ضاعت مع 

اشتداد الريح على بلد 

احبه حد اجلنون يكره 

التطرف والتملق لم يزل 

يعش عصر الرومانسية 

املمزوجة بالم الوطن 

رفع راية االحتجاج في 

تشرين رغم كبر سنه 

النه يحمل شعار النضال 

ال يتحدد بعمر .ابتسامته 

تدفعك على التفاؤل.

اكثر من خمسة مجاميع 

شعرية ومؤلفات اخرى 

بني النضال والترحال 

انه الشاعر والكاتب 

زهير البدري تولد الكوت 

١٩٥١ التربوي والشاعر 

واالديب يساري في افكاره 

مستقل في سلوكه. 

التقيته وكان لي معه 

هذا احلوار :

حاوره / حميد شغيدل الشمري

6ثقافية

طارق الصاوى خلف

ــوز تلقى  بالبخور  ــده وحش اخلوف  و العج أكل  كب
ــيخ القبيلة _  ــار فتزداد  تأججا، اعتصر _ ش للن
ــة بيد فتيان القبيلة،  ــده بني احضانه، اودعه دمي ول
قاومهم بذراعيه حتى  تكاثروا عليه، كبلوه،   جرعوه  
مشروبا كالعلقم، اعدته   العجوز من مائة عشب،  
ــت    ــعر بتنميل  اطرافه،  جحظت عيناه، تشوش ش
ــكاكينه  ــن س ــل إليه  أبيه  جزارا  يس ــه، <خي رؤيت
لذبحه ، صار  قلبه كرة تقفز من قدمه حللقه، ثبتوه  
على خشبة، سابقوا ظلهم قاصدين مدافن  اجلبل، 
ــا فى اذنيه، عجز لسانه عن  ــمع نواح أمه همس س
التوسل لها لتنتشله من حتف  يساق إليه ، طفت 
على سفح ذاكرته قصة روتها جدته عن فتى  باذنني   
ــن الغرق، انزلوه  ــى حمار ينقذ بدمه القبيلة م كأذن
ــار ماؤه، كيوه على وجهه، نزعوا لثامه ،  على نبع  ف
عمامته  ،  دارت  العجوز   حول البئر برشاقة  ظبية، 
ــب  من  لعنة  ــكنها رع ــت  حركتها عيون يس تابع
ــاهدة  ــلم الفتى ملش ــاحرة العجوز    ، استس الس
ــت العرافة من  ــارج الكدر،  صب ــوس  كأنه خ الطق
دلوها  سائل  ننت الرائحة فى البئر، اصفرت الوجوه  
رهبة من  غليان املاء ، تعالت   ألسنة البخار، شوت 
ــدا  -  يكتوى  ــوه – وحي ــا، ترك ــم بلفحاته وجوهه
بالرزاز امللتهب، تفلت  العجوز فى  ادبارهم ، نكصوا 
ــوف، رقصت البنات  كأنهن   عن فرارهم ،  دقت الدف
ــرى خدر في  ــبت مفاصله ، س ــد ...  تخش ــوم   عي ي
اوردته، ملع بريق  السيف   بيد من اجنبه، تعلقت أمه 
ــراويل ثورها، سحبها  على احلصى ، طغى املاء،  بس
ــدها النحيل    ــدار البئر، صدت « رمي» بجس تعدى  ج
ــن النيل من حبيبها  الطالب، ابعدته بصرخاتها ع
ــارت  زوابع  من األتربة،  ــراوة  الرياح ،  أث ــتدت ض ، اش
ــر والبصر. فضح  ــى  البصائ ــاب   عل ــس  الضب طم
ــه :  اخلعوا  ــرا تواطئوا على اخفائ ــدى  «رمي « س حت
ــا  العجوز  :  ــال .جاوبته ــم  رج ــم إن كنت عمائمك
ــت الرياح  ــس   .اقتلع ــا، ينفك النح ــا مع اقتلوهم
أشجار السدر،  إندفع املاء من البئر طوفان . امرتهم 
ــرت عمائم  أحكم  ــدوا  اجلبل. تطاي ــوز: اصع العج
ــاءت العجوز   ــرؤوس ... أض ــا ربطها فوق ال أصحابه
هدبة سوطها، دنت من رؤوس عارية، لطمت  خديها 
غيظا ، خربشت اظافرها وجهها، فروا منها بعدما  
ــدت كالريح فى  ــت حقيقتهم حتت بصرها،  ع نهق
ــأقتلكم جميعا  يا مالعني  اثرهم ،   توعدتهم :  س
. فكت «رمي» بأسنانها قيود فتاها بينما تالعب املاء 
ــا و هما   ــقني  دم ــال عرق العاش ــراد القبيلة، س بأف
ــوالن   مجرى املاء  ــا  األرض يح ــان  بأظافرهم ينبش

باجتاه الصحراء .

البصرة / حاكم الشمري

ــية آثار  ــر مفتش ــف مدي كش
العبيد  البصرة قحطان  وتراث 
ــداد مكتبة  ــم وإع ــن تصمي ع
متحف البصرة احلضاري، بعد 
أن تسلمت اليوم الوجبة األولى  
ــية  مفتش ــع  م ــيق  وبالتنس
ــفارة  ــراث البصرة والس آثار وت
ــح العبيد أنَّ  البريطانية.وأوض
الوجبة  ــلمت  تس ــية  املفتش
ــة األكادميية  ــى من مكتب األول
ــة القدمية في بغداد  البريطاني
ــل  ــا بالكام ــد أن مت اهداؤه بع
ــف البصرة  ــة متح إلى مكتب
ــع ٥٠ صندوقاً. احلضاري وبواق

ــية جتري  ــار إلى أن املفتش وأش
ــيقاً مع السفارة إلرسال  تنس
ــبوع  األس ــة  الثاني ــة  الوجب
ــاح مكتبة  ــل ليتم افتت املقب
املتحف بعد أن تتم فهرستها 
وفقاً للمعايير املعمول بها في 
ــاعدة  ومبس العاملية  املكتبات 
ــة  ــي لدراس ــد البريطان املعه
إنَّ   : ــد  العبي ــال  وق ــراق.  الع
املفتشية اقترحت على اجلانب 

ــل  العم ــم  يت أن  ــي  البريطان
االلكترونية  ــات  املكتب بنظام 
على أن تربط املكتبة بعددٍ من 
ــهيل  لتس الدولية  ــات  املكتب
ــث، ورواد املكتبة  مهمة الباح
ــى  ــول عل ــهولة احلص ــي س ف
الكتب النادرة لدعم املنظومة 
العلمية واألكادميية في جنوب 
ــيراً  ــكل عام. مش العراق بش
ــلمت  ــية تس املفتش أنَّ  ــى  إل

ــلة  املرس الكتب  ــن  ــالً ع فض
أثاثاً بسيطاً وكراسي ومكتباً 
ــة  ــتخدمه الكاتب ــت تس كان
ــهيرة  الش العاملية  ــة  والروائي
ــة ماكس  زوج ــتي  أغاثا كرس
ماالوان، التي دخلت موسوعة 
ــةٍ في  روائي ــس كأفضل  غيني
ــف ٦٦ كتاباً  ــم بعد تألي العال
ــن  م ــرات  العش ــن  ع ــالً  فض

القصص القصيرة.

متابعة / البينة الجديدة

ــعر في  ــن بيت الش  صدر ع
دائرة الثقافة بالشارقة العدد 
ــي»  ــة «القواف ــن مجل ١٨ م
افتتاحية  وجاءت  الشهرية؛ 
ــارقة  اجمللة حتت عنوان «الش
ــارب  جت ــى  عل ــاءة  واإلض
ــا: وال يزال  ــعراء»، وفيه الش
احلديث عن املعجم التاريخي 
ــة العربية موصوالً، فهو  للغ
ــاعة، خصوصاً  ــث الس حدي
ــعراء  الش ــم  منج ــه  أن
ومنبع  ــددة،  املتج وذاكرتهم 
ــن  ــوي م ــا يح ــم، مب إلهامه
جماليات املفردة العربية في 
كل العصور، وهو جهد كبير 
ــهد  وإضافة حقيقية للمش
ــي، وما كان  العرب ــي  اإلبداع
أن  ــم  الضخ ــل  العم ــذا  له
لوال  ــورة  الص ــذه  به ــري  يج
ــور  الدكت ــيخ  الش ــة  رعاي
سلطان بن محمد القاسمي 
ــس األعلى حاكم  عضو اجملل
ــارقة، الذي وجه بإجنازه،  الش
ــكل األجيال،  ــون مالذاً ل ليك

ــة جمالية في  ــاً قيم محقق
العدد  العربية.إطاللة  احلياة 
ــل  «الطل ــوان  عن ــت  حمل
ــرار  أس ــف  يكش ــدد..  املتج
ــا  ــا» وكتبه ــذات وحتوالته ال
ــاعر الباحث محمد طه  الش
«مسارات»  باب  العثمان.في 
ــالء الدين  ــب اإلعالمي ع كت

ــم  «املعج ــن  ع ــود  محم
العربية». ــة  للغ ــي  التاريخ
ــع  ــاء م ــدد لق الع ــن  وتضم
الشاعر العراقي عماد جبار، 
ــي  ــاعر اإلعالم ــاوره الش وح
ــتطلع  واس الصويري.  أحمد 
ــادي،  ــدي اله ــي حم اإلعالم
ــعراء والنقاد  آراء بعض الش

ــعر  الش ــول  ح ــني  والباحث
واللغة وجماليات التشكيل 
ــدن  «م ــاب  ب ــي  ودالالته.ف
ــاعر  ــب الش ــدة» كت القصي
ــن «املنصورة»..  ضياء فريد ع
ح التائه». ــر للمالّ املالذُ األخي
ــاور  ــة» ح ــاب «أجنح ــي ب ف
ــو الهيجاء  ــي عمر أب اإلعالم
ــع الذي  ــني الربي ــاعر أم الش
يرى أن شعره غيمة مشرعة.
ــداء  «أص ــرات  فق ــت  وتنوع
املعاني» بني حدث وقصيدة، 
ومن دعابات الشعراء، وقالوا 
ــا اإلعالمي فواز  ــي، وكتبه ف
الشعار.في باب مقال كتبت 
راحيل عن  ــد  ناه ــورة  الدكت
وحتوالت  االجتماعي  ن  «املكوّ
ــي». وفي باب  ــط الكتاب النم
ــاعر  الش ــب  كت ــور»  «عص
الدكتور عبداهللا احلريري عن 
ــاعر  ش املصحفي..  احلاجب 
احلب والغزل. وفي باب «نقد» 
ــلة  باس ــورة  الدكت ــت  كتب
الغيم  ــوالت  زعيتر عن «مدل
ــعر  الش ــي  ف ــكالياته  وإش

العربي». 

أ . د . محمد فريد عبداهللا *

بغدادُ !
موع ؛  حاجرِ الدُّ  يآ أُمَّ الصبر في مَ

ها  دِ واجِ إليكِ تًسكبُ الشمسُ دِفءَ مَ
ــن ثَراكِ  ــفَ م باحَ ، لترشُ ــاحَ ، صَ ب صَ

ها األَبديّ . شقِ لىً من شذى عِ طَ
تَيِّمةً ، ساهمةً  إليكِ تَهفو النفوسُ مُ

َ أنتِ  نيْ ، وتبقَ
 عاصمةَ احلجِّ في كتاب الوالهني ..

رصها ،  ــلِ حِ ــوبُ بأنام كِ القل ــمُ ترس
ــدةِ حتى ال يفرغَ منكِ  كِ باألفئ وتأخذُ

غافُ .. الشِّ
رُ املكان فوقَ مصارعِ الزمان  ،  ويعبُ

وتدورُ باألرضِ دائرةُ احليارى ، 
ــاكِ جموعَ  ــرُكُ رَح طبُ تَع ــتِ القُ وأن

ائرينَ .. الدَّ
يآ أمَّ آدمَ في تُربةِ احلسنيِ ..

ــخاءِ أُمِّ   ــي الفضلِ في س ــآ أُختَ أب ي
البنني ..

يا غايةَ اجلودَ في قصيدة السخاء  ..
ناقِ السماء .. بلةَ األرضِ في عِ يا قُ

ــراعِ التآريخ   ــقِ  في ص ش وازدحام العِ
...

بغدادُ ! 
كِ في  لفَ ــاسُ خَ ــدِ والن ــريرَ اجملَ ــا س  ي

بال .  خَ
وءِ فوقَ أَهدابِ الغافلني  يا طلعةَ الضَّ

..
كِ في  كرُ نهجُ ــالِ والفِ حوةَ الب ــا صَ  ي

أجيج ..
ــكِ أفياءَ  ــقُ من حارى تَعش ــك الصَّ تل

النخيل..
بيلَ  كِ قُ ــا تَبلغُ ــضُ وتَركضُ علَّه تَرك

األصيل ..

بغدادُ ! 
ْتَطي خيولَ  يا وَمضةَ السيفِ الذي ميَ

الشمسِ ،
تُه  مَّ ــرتْ هِ ــرًا تقاص نْجَ ــافُ خِ  وال يَخ

زَّتُه ..  وتقاعستْ عِ
ــدانُ  ــا  مي أنه ــرُ  تَفخَ ــاقَ  ــي اآلف دع

قلتَيكِ ..  مُ
ــنيَ  ــالُ ب ــرِ ، تَخت ــروسَ الده ــكِ ع تَزُفُّ

راحتَيْكِ ،
نانَيكِ  شقها  تَخطبُ حَ راسيلُ عِ  ومَ

 لَبَّيكِ يآ أُنشودةَ السالمِ !  
 لبَّيْكِ ، لبَّيْكِ ، ثُمَّ لبَّيْكِ .. 

دٌ ، مارِقٌ ، تافه  بَنا  شانِئُ ، حاقِ لن يُرهِ
؛ 

يٌّ  ، مَسلوبُ الوِجدانِ  نا دَعِ لن يُخيفَ

ن  ــوارى عنها مَ ــمسَ يَت ــنَ الش أَال تَرَيْ
أَتْهُ  أَدفَ

ى الصقيع ؟ مَّ ن أصابتْه حُ ويَرجوها مَ
َبَّة ، مةُ في ثوبِ احملَ ظَ أنتِ العَ

ارعني ، ناجاةِ الضَّ دقُ في مُ وأنتِ الصِّ
وأنتِ العطفُ على أيتامِ الرِّمال ، 

وأنتِ العزْمُ في وَعدِ الِّلقاء  ... 
داءَ ،  ذي منِّي بقاءَكِ  والفِ خُ

خاء ،  يشي ومنكِ السَّ ذي عَ خُ
ينا نُواةَ نَخيلِ وانْثُرينا فوقَ هاتيكَ  ذِ خُ

ثبان .. الكُ
ــابحةً مبَدامعِ  ما زالتْ تلك األنهارُ س

داء ، قنا للفِ شْ عِ
ــةُ  ــا مالئِك يرتِه ــا بغَ قن ــزالُ تَرمُ وال ت

السماء .. 

زِّ ،  ةِ العِ دُومي على اجملدِ في أَرومَ
راب ،  دسِ واحملِ فنحنُ شهداءُ القُ

داء ،  رَّى للفِ وإليك تهتفُ األكبادُ حَ
املون في ذُلِّ الرِّداء ..  سإِ الظَّ

ولْيَخْ
طُّ احلياةِ ، ةٌ تَخُ فكلُّ شهيدٍ أُمَّ

توح ، رى الفُ وكلُّ ثَكلى آيةٌ من بُشْ
اءُ بِأعالمِ البالد ، وكلُّ فَجيعٍ رايةٌ شمَّ

رِ البقاءِ ،
فْ ننيٍ سورةٌ من سِ وكلُّ حَ

رِ الدِّماءُ ، زْهِ لْتُ فَ
ولْيَطرَبِ السخاءُ ، 

 باقنيَ ، باقنيَ ، باقنيَ ...
يَتْ بغدادُ .... ما بَقِ

لْتَهنإِ السماءُ  ..   فَ
ــد كلية  ــة اآلداب وعمي ــد كلي *عمي
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8الحصاد
جابرو تلتقي جمموعة من الناجيات اإليزيديات 

بغداد / البينة الجديدة
ــرة واملهجرين   ــيدة وزيرة الهج التقت الس
ايفان فائق جابرو،  مجموعة من الناجيات 
ــة  ــي العاصم ــوزارة ف ــر ال ــات مبق األيزيدي
ــاكل  بغداد، وبحثت خالل اللقاء أبرز املش
ــبل معاجلتها. وقالت  التي تواجههم وس
ــاء الذي حضره  ــيدة جابرو خالل اللق الس
ــيد  ــام الدائرة اإلدارية واملالية الس مدير ع
ــار بهاء قيس  ــي كاكا واملستش نظام عل
ــاق  ،إن: « كوادر الوزارة تعمل على قدم وس
لتذليل كل املصاعب التي تواجه األيزيديني 
ــة،  ــم الطبيعي ــى حياته ــودة إل ــي الع ف
ــه اخلصوص، ملا  ــاء منهم على وج والنس

تعرضن له من ظلم كبير».وأضافت أن «ما 
ــون من حيف واضطهاد  تعرض له األيزيدي
ــي، مقابل  ــل تنظيم داعش اإلرهاب من قب
ــا عصف بهم هو  ــم وحتمل كل م صموده
محل تقدير»، مؤكدة أن «الوزارة مستمرة 
ــوزارات واجلهات ذات  ــوازي مع كافة ال بالت
ــاهم في حل  ــدمي كل ما يس ــة بتق العالق
ــدى حتمل وصبر  ــادت «مب مشاكلهم».وأش
ــددة في الوقت  ــاء اإليزيديات»، مش النس
ذاته على ضرورة «تقدمي كافة سبل الدعم 
ــا نحو حياة  ــتمرارهن في املضي قدم الس
أفضل والتخلص من تبعات كل ما تعرضن 

له، وعدم التوقف عند املاضي.

بغداد / البينة الجديدة
 ناقش محافظ بغداد املهندس محمد 
جابر العطا مستجدات اخلطة املركزية 
ــاريع انشاء مناطق التبادل  لتنفيذ مش
ــة  ــل العاصم ــر مداخ ــاري وتطوي التج
ــالل اجتماع  ــيد احملافظ خ «.وقال الس
ــي ديوان  ــوم الثالثاء ف ــع عقد الي موس
ــور  بحض ــكان  واالس ــار  االعم وزارة 
ــوزارة املهندس جابر  ــي لل الوكيل الفن

ــي الوزارات  ــاني وممثل عبد خاجي احلس
ــداد « ان االجتماع  ــة بغ ــة وامان املعني
ــتجدات اخلاصة  املس تضمن مناقشة 
مبشاريع انشاء مناطق التبادل التجاري 
ــدا  ــة ، مؤك ــل العاصم ــر مداخ وتطوي
ــاريع التي  التطرق للبنود اخلاصة باملش
ــل اللجنة  ــتها من قب ــيتم مناقش س
ــة العامة  ــكلة مع االمان الوزارية املش
ــروع بأتخاذ القرارات  جمللس الوزراء للش

ــة للتنفيذ  ــة بخصوص االحال النهائي
ــق  الفري ــل  عم ان   » ــا  العط ــع  «.وتاب
املشكل من الوزارات املعنية ومحافظة 
بغداد سيؤسس الى مرحلة قادمة في 
ــالل تنفيذ هذه  ــتقبل بغداد من خ مس
املشاريع االستراتيجية التي ستسهم 
ــرة وعائدات  ــل كثي ــرص عم ــر ف بتوفي
ــذا  ــا ان ه ــة ، موضح ــة واقتصادي مالي
ــة  االجتماع جاء لتوحيد اجلهود ودراس

ــاد  وايج ــح  صحي ــكل  بش ــوات  اخلط
ــات االدارية  ــبة للتقاطع احللول املناس
ــرب الوكيل  ــه اع ــن جهت ــة «.م والفني
الفني لوزارة االعمار املهندس جابر عبد 
خاجي « ان هذه املشاريع لها اثار كبيرة 
ــاش  ــهم بانع ــة تس ــردودات ايجابي وم
ــئ برية توفر  ــا موان ــاد العتباره االقتص
ــيرا  ــوارد مالية كبيرة وضخمة ، مش م
ــن ممثلي  ــاع ضم كل م ــى ان االجتم ال

ــكان ووزارة النقل  ــار واالس وزارات االعم
وامانة بغداد ومحافظة بغداد «.واضاف 
ــى ضرورة  ــق اجملتمعني عل خاجي « اتف
ــرق احللقية حول  ــل بالط تفعيل العم
ــي الرابع  ــة الطريق احللق بغداد وخاص
ــهم بتقليل الزخم املروري  بأعتباره يس
، مشددا على اهمية تفعيل عمل فوج 
حماية محافظة بغداد لالسهام  بأزالة 

التجاوزات «.

حمافظ بغداد يناقش مستجدات مشاريع انشاء مناطق التبادل التجاري يف مداخل العاصمة 

بغداد / البينة الجديدة
ــيد «عثمان الغامني»، مؤخرا برئيس بعثة  التقى وزير الداخلية الس
ــارية في العراق السيد «كرستوف بويك»،  اإلحتاد األوروبي االستش
ــيد الوزير بضيفه وبحث معه عدداً من  وفي بداية اللقاء رحب الس
ــات بني العراق  ــش اجلانبان أهمية تطوير العالق ــا ناق املواضيع.كم
وبعثة اإلحتاد األوروبي، مبا يضمن حتقيق األهداف املرجوة. من جانبه 
ــن  ــيد الغامني على حس ــكره وتقديره للس ــيد بويك ش قدم الس
االستقبال وما تقدمه وزارة الداخلية من خدمات أمنية وانسانية.

بغداد / البينة الجديدة
ــدس محمد كرمي اخلفاجي، بدعم محافظة  وجه وزير الزراعة املهن
ــركة  ذي قار، بعدد من اآلليات واملعدات الزراعية، من خالل فرع الش
ــملت املعدات محالب  العامة للتجهيزات الزراعية هناك. فيما ش
مفرده ومزدوجه ومرشات سعة (١٠٠) لتر عدد (٢) وساحبة بستنية 
ــاه عدد ( ٢ )لدعم مديرية الزراعة في األعمال  واحدة، ومضخات مي
ــادية الزراعية في احملافظة.كما أثنى مدير الزراعة والقائمني  اإلرش
ــيد الوزير لهذه احملافظة  ــع الزراعي فيها على دعم الس على الواق
ــتوى األداء لدى العاملني  ــني واملزارعني ورفع مس لألخذ بيد الفالح
ــي وزيادة اإلنتاج  ــن تنمية اجملتمع الريف ــاع الزراعي فضال ع بالقط

احمللي ودعم االقتصاد الوطني.

بغداد / البينة الجديدة
ــادة عمليات  ــعدون مقر قي ــيد جمعة عناد س زار وزير الدفاع الس
بغداد حيث كان في استقباله قائد العمليات وضباط ركن القيادة 
.السيد الوزير وبعد ان قدم التهاني وباقة من الورود إلى قائد عمليات 
ــبة تسنمه منصبه على رأس قيادة العمليات متمنياً  بغداد ملناس
ــوق والنجاح في عمله امليداني والقيادي للمرحلة القادمة  له التف
ــيادته في ذات الوقت على بذل أقصى اجلهود األمنية في  مؤكداً س
ــتتباب األمن والقانون في ربوع العاصمة بغداد. متابعة دميومة إس

ــيد وزير الدفاع قيادة الشرطة اإلحتادية  ــياق ذاته زار الس وفي الس
ــبة  ــرطة اإلحتادية مبناس لتقدمي التهاني والتبريكات الى قائد الش
تسنمه منصبه اجلديد متمنياً له ولهيئة ركنه النجاح في العمل 
األمني ألبطال الشرطة اإلحتادية.هذا ورافق السيد الوزير في زياراته 

عدد من كبار ضباط الوزارة.

بغداد / البينة الجديدة
ــت دائرة إصالح األحداث التابعة لوزارة العدل عن موقفها  أعلن
الشهري اخلاص بعدد املطلق سراحهم لشهر كانون الثاني من 
ــام ٢٠٢١.وقال بيان صادر عن الوزارة: إن العدد الكلي للمفرج  ع
ــا بينهم (٢٦) حدثا  ــهر املاضي بلغ (٤١) حدث عنهم خالل الش
ــداث تخليه بعد قضاءهم  ــوت األدلة، و(٥) اح موقوف لعدم ثب
ــرطي.وأضاف  ــة، باإلضافة إلى (١٠) باإلفراج الش مدة احملكومي
ــتمر إلية  ــكل مس ــرة إصالح اإلحداث تتابع بش ــان: إن دائ البي
ــة حرصاً منها  ــاء اإلجراءات القانوني ــراح بعد انته إطالق الس

على إمتام العمل بالشكل األمثل.

بغداد / البينة الجديدة 
ــلف وعلى  ــابق على الس ــرف الرافدين التقدمي الس ــى مص الغ
ــلفة التقدمي عليها  ــني الذين يرومون احلصول على الس املوظف
ــبوع  ــرف في بغداد واحملافظات االس ــد عبر فروع املص من جدي
ــن دون كفيل للموظفني  ــلف م ــل.. ونؤكد مجددا ان الس املقب
ــي بطاقة  ــرا ومن حامل ــى مصرفنا حص ــة رواتبهم عل املوطن
ــتر كارد ، واكد املصرف ان السلف بدون كفيل للموظفني  املاس
املوطنة رواتبهم على مصرفنا حصرا ومن حاملي املاستر كارد 

والتقدمي عليها االسبوع املقبل عبر فروع املصرف.

وزير الداخلية يلتقي رئيس بعثة 
اإلحتاد األورويب االستشارية يف العراق

وزير الزراعة يدعم حمافظة ذي قار 
بعدد من اآلليات الزراعية

وزير الدفاع يزور قياديت عمليات 
بغداد والرشطة اإلحتادية

العدل: اإلفراج عن (٤١) حدثا خالل 
شهر كانون الثاين من عام ٢٠٢١

مرصف الرافدين يلغي التقديم 
السابق عىل السلف للموظفني

د.عائد جابر عمران
عـ.اِّـدير العام

رئيس مجلس االدارة
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9تقارير
القضاء يعرض اعرتافات عصابة استولت عىل أمالك مسيحيني مهاجرين بالكرادة

العصابة مؤلفة من  (٧) اشقاء مارسوا التزوير والتحايل عىل القانون  

وكاالت / البينة الجديدة

ــة  محكم ــق  حتقي ــي  قاض ــال  وق
ــب  ــراس حميد، بحس ــرادة، ف الك
ــكل  ش ــا  «متهم إن  ــة،  الصحيف
ــقائه  ــتراك  مع أش ــة باالش عصاب
ــن  ــد م ــني العدي ــبعة مرتكب الس
ــر والتحايل على  ــات التزوي العملي
ــالل  محاولتهم بيع  القانون من خ
بعض أمالك املسيحيني في منطقة 
ــط العاصمة». وأضاف  الكرادة وس
ــي تتبعها  ــة الت ــد أن «اخلط حمي
ــتحواذ على هذه  ــة لالس العصاب
ــون عبر  ترتيب  األمالك القيمة تك
ــك العقارات  ــع أصحاب تل لقاء م
ــم  يت إذ  ــد،  البل ــارج  خ ــني  املقيم
ــراء  االتفاق معهم على عملية  ش
ــري بعد ذلك  ــارات ويج ــك العق تل
ــع بينهم  ــم عقد مقاولة بي تنظي
ــغ غير  واصل)  ــر عبارة (املبل مع ذك
ــراد العصابة  على وعد أن يقوم اف
ــال األموال عن طريق حواالت  بإرس

خارجية». 
شطب وتزوير

أن  ــى  إل ــد  ــي حمي القاض ــار  وأش
ــى  إل ــا  عودته ــد  بع ــة  «العصاب
ــد  بعق ــب  بالتالع ــوم  تق ــراق  الع
ــطب كلمة  ــالل ش ــن  خ ــع م البي
ــغ واصل  ــل املبل ــر واصل وجع غي

ــتخدام أدوات معينة في  نقدا باس
ــطب والتزوير ومن ثم  عملية  الش
ــار».    ــة حتويل العق ــم عملي تنظي
ويلفت القاضي إلى «دعاوى عديدة 
ــارات أمام  ــاب العق ــا أصح أقامه
ــن وجود  ــتكوا م ــا واش محكمتن
 عصابة تقوم بالتحايل على أمالك 
ــى تلقينا  إل ــة  ــيحيني إضاف املس
ــال هذه  ــأن أعم ــريا بش إخبارا س
ــة في منطقة الكرادة، لذا   العصاب
أصدرنا أوامر قبض بحق أفراد هذه 
العصابة وبعد مرور مدة  مت اعتقال 
ــس العصابة إضافة إلى متهم  رئي
آخر». وأكد أن «املتهم في التحقيق 
ــه بأي عملية  االبتدائي أنكر قيام
تالعب بعقود البيع اخلارجية  وأصر 
على انه قام بشرائها من أصحابها 
ــة أكد  ــة اجلنائي ــر األدل ــن تقري لك
ــود عملية تالعب  فيها وحدوث  وج
ــر في بعض  ــطب وتغيي عملية ش

الفقرات وأهمها تغيير كلمة (غير 
واصل) إلى   (واصل نقدا)». 

تفكيك العصابة
ــي «متكنا من تفكيك  وتابع القاض
ــد إدانة زعيمها  ــذه العصابة بع ه
ــجن ملدة سبع  واحلكم عليه بالس
ــع  بي ــة  عملي أي  ــع  ومن ــنوات   س
ــي منطقة  ــيحيني ف ــالك املس ألم
ــدرت أحكام  ــرادة، في حني أص الك
ــى بقية أفراد  ــة غيابية عل  قضائي
العصابة الهاربني وحجز أموالهم 
املنقولة وغير املنقولة»،  مؤكدا أن 
ــراد العصابة وأثناء تنفيذ  «احد أف
ــاف  أمر القبض بحقه بعد اكتش
مكانه ومحاصرته من  قبل القوات 
األمنية قام بقتل نفسه بسالحه 
ــض  ــاء القب ــل إلق ــخصي قب الش
ــاء باعتراف زعيم  ــا ج بحقه». فيم
االبتدائي  ــق  التحقي العصابة في 
ــترى العقار  ــه اش ــي «بأن والقضائ
ــن  مالكه األصلي مببلغ ٨٨٠ ألف  م
ــة البيع  ــد مقاول ــب عق دوالر مبوج

ــليم  تس ومت  ــي  اخلارج ــراء  والش
ــار في  ــب العق ــى صاح ــغ إل  املبل

ــروت»،  بي ــة  اللبناني ــة  العاصم
ــم  املته ــاف  ادعائه. وأض ــب  حس
ــدي  بتزوي ــت  قام ــتكية  «املش أن 
بوكالة عامة تخص العقار لغرض 
التصرف فيه  وموقع عليها من قبل 
ــفارة  الس ــكية وصادرة من  املتش
العراقية في (واشنطن) إضافة إلى 
تنظيم  وكالة من قبل الورثة صادرة 
ــي لندن  ــفارة العراقية ف ــن الس م
ــام عملية نقل ملكية  من اجل إمت
ــم الثاني والذي  ــا املته  العقار». ام
دونت أقواله أمام محكمة جنايات 
ــاهد ضد غيره  الرصافة بصفة ش
ــاء بإفادته انه قام  من  املتهمني ج
ــع مملوءة وقمت  بجلب «مقاولة بي
ــاهد  ــا بصفة ش ــع عليه بالتوقي
ــاء  حصولي على مبلغ ٨ ماليني  لق
دينار عن هذه العملية». وأضاف أن 
ــقاء املتهم اخلمسة يعملون  «أش
ــراء العقارات  جميعا في مجال ش

ــتركت  ــخصيا اش بالتزوير وانا  ش
ــتة عقارات في محافظة  بتزوير س

ــتكيتان  ــا ذكرت املش بغداد». فيم
ــتغل مقاولة البيع  ان «املتهم اس
ــي مت حتريرها في مطار  األولية والت

ــالل تثبيت  ــا من خ ــان وتزويره  لبن
ــم انه لم  ــتالم مبلغ العقد رغ اس
ــغ وتغيير  ــك املبل ــليم ذل يتم تس

 العقد وإقامة دعاوى متليك مبوجب 
ــني  املزور». موضحت ــد  العق ــك  ذل
ــا بعد عن  ــتخبرتا في م أنهما اس

ــخص الذي قام بتنظيم عقد  الش
ــه  زعيم  ــر ان ــع وظه ــة البي مقاول
ــرق احتيالية  عصابة يقوم عبر ط

ــالك وعقارات  ــتيالء على أم باالس
األشخاص الذين  ينتمون للطائفة 
ــن  املهاجري ــيما  الس ــيحية  املس
خارج البلد، وطلبتا الشكوى بحق 
ــا أمام  ــت  أقوالهم ــني ودون املتهم
القنصل العراقي في واشنطن. ومما 
ــة جنايات  ــدت محكم ــدم وج تق
ــرمي  ــة جت ــة كافي ــة ان االدل الرصاف
ــكام  املادة  ــم (ص.ع) وفق أح املته
ــات  ــون العقوب ــن قان ٢٩٥ و٢٩٨ م
االول  ــني  حكم ــه  بحق ــدرت  وأص
ــنوات   والثاني  ــجن ملدة ٧ س بالس

ملدة ست سنوات. 

ــتيالء  ــرت صحيفة القضاء، حديث قاضي حتقيق عن القبض واحلكم على أفراد عصابة أقدمت على االس نش
وبيع أمالك  مواطنني من الطائفة املسيحية مهاجرين خارج البالد، فيما أدلى أفراد العصابة باعترافاتهم  أمام 

قضاة التحقيق واجلنايات، كاشفني عن اآللية التي احتالوا بها على أصحاب هذه العقارات  الثمينة. 

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

لقاح «جونسن أند جونسن» لو بلغت نسبة فاعليته (٧٠% )لن تكون هناك حاجة 
سوى إىل جرعة واحدة وال حيتاج اللقاح إىل جتميد

متابعة البينة الجديدة

ــن أن كل األمور  ــذا يجب أن نتأكد م ل
ــا أعلق اآلمال  ــا يرام. أن ــير على م تس
ــن.  ــن أند جونس ــاح جونس على لق
ــه ٧٠٪، لن  ــبة فاعليت ــو بلغت نس ل
ــوى إلى جرعة  تكون هناك حاجة س
ــاج اللقاح إلى جتميد،  واحدة وال يحت
ميكن أن يحفظ في براد عادي، ولقاح 
ــس بحاجة إلى  ــفورد أيضاً لي أوكس
ــائر  ــص جداً. أما س ــد وهو رخي جتمي
ــرف مدى فاعليتها،  اللقاحات فال أع
والنتائج املنشورة عن اللقاح الروسي 
ــن البناء على نتائج  محدودة، وال ميك
ــرين شخصاً. العالم،  اختبارات لعش
ــيعتمد  ــدول النامية، س ــة ال وخاص
ــر  ــط واألرخص واأليس اللقاح األبس

توزيعاً.
ــأن انتقال الفيروس، كيف ميكن  *بش
احلد من عدوى الفيروس حسب نتائج 

البحوث اجلديدة؟
ــد أن مجرد  ــة نعتق ــا في البداي - كن
ــة بالفيروس  ــياء امللطخ ــس األش مل
ــة. ثم تبني لنا أن هذا  يعرضنا لإلصاب
ــاً، وأن الفيروس يصيب  ليس صحيح
ــي وينتقل عبر الهواء  اجلهاز التنفس
ثم قيل إن احلفاظ على مسافة أمتار 
ــم يكن  ــة، ول ــا اإلصاب ــة يجنبن قليل
ــد اآلن أن  ــاً صحيحاً. نعتق ــذا أيض ه
ــن أفواهنا وأنوفنا  ــروس يخرج م الفي
ــاس والتحدث  ــة والعط ــاء الكح أثن
ــواء لفترة  ــك، ويبقى في اله والضح
ــاعات.  متتد من ٢٠ دقيقة إلى أربع س
ــو ارتداء  ــي أن نفعله ه ــم ما ينبغ أه
ــواع  أن ــات  والكمام ــات،  الكمام
مختلفة. األهم من هذا هو رش الغرف 
ــادات الفيروس.  التي نقيم فيها مبض
ــي املطاعم املغلقة خطير  اجللوس ف
ــون الكمامات  ــداً، ألن الناس يرفع ج
ــا، ويتحدثون ويضحكون ويخرج  فيه
ــر في  ــم وينتش ــن أفواهه ــواء م اله
ــير بحث أجري في كوريا  الصالة. يش
اجلنوبية إلى أن شخصاً نقل العدوى 
لشخص يبعد عنه ستة أمتار. ستة 
ــس دقائق.  ــار، وخالل أقل من خم أمت

الشخص الذي أصيب بالعدوى طالب 
ــنة.  ــن العمر ٢٥ س ــي يبلغ م جامع
ــدرة الفيروس على  هذا يظهر مدى ق
ــار.يجب رش الغرف باستمرار  االنتش
ــبابيك  ــواب والش ــى األب ــاء عل واإلبق
ــحات  ــتخدام مرش اس أو  ــة  مفتوح
ــحات هواء خاصة  ــة. هناك مرش قوي
ــتخدام األشعة فوق  باألبنية. أو باس
ــعة  ــجية، رغم أن هذه األش البنفس
ــان، لكن  ــلباً على جلد اإلنس تؤثر س
ــي أنظمة  ــتخدمها ف ــاك من يس هن
ــي تنفثها مع  ــة الت ــد والتدفئ التبري
الهواء، أو يوجهونها فقط إلى سقف 
ــون في الغرفة مروحة  الغرفة، ويضع
تدفع الهواء باجتاه السقف ليتعرض 
الفيروس املوجود في الهواء لألشعة 
ــى عليه. ظهر أن هذه الطريقة  ويقض
ــروس من كل  ــل الفي ــرع طرق قت أس
ــف الهواء  ــرق األخرى، فهي تنظ الط

مبجرد تعرضه لألشعة.
ــعة تنظف  ــذا يعني أن هذه األش * ه

هواء الغرفة؟
ــواء الذي يصل  ــعة تصيب اله - األش
ــعة ال  ــقف الغرفة، أي أن األش إلى س
ــرك الهواء في  ــر، ويتح تصيب البش
ــقف حيث تستقر  الغرفة باجتاه الس
ــذا  ــجية. به ــوق البنفس ــعة ف األش
ــم تنظيف هواء الغرفة ١٧ مرة في  يت
الساعة الواحدة. أما في الطائرة التي 
ــواء ضخمة،  ــا منقيات ه توجد فيه
ــتبدال الهواء املوجود داخل  فيتم اس

ــر مرات  الطائرة ثماني مرات إلى عش
ــي حني أن  ــاعة الواحدة، ف ــي الس ف
استخدام األشعة فوق البنفسجية 
ينقي الهواء ١٧ مرة في الساعة. ميكن 
بهذه الطريقة تنظيف هواء القاعات 
ــن الفيروس.  ــرف الكبيرة جداً م والغ
ــوت،  البي ــرف  وغ ــدارس  امل ــي  ف ــا  أم

ــون غالية  ــحات قد تك ــاك مرش فهن
الثمن، لكن استخدامها مفيد جداً، 
ــهل هي إبقاء األبواب  والطريقة األس
ــبابيك مفتوحة باستمرار. رمبا  والش
تتعرضون للبرد لكنكم ستحافظون 

على صحة عوائلكم.
* أيهما أخطر، الطائرات أم املطارات؟ 
ــر في  ــى بحث نش ــد اطلعت عل فق
ــال  احتم إن  ــول  يق ــز،  تامي ــورك  نيوي
إصابتك بالفيروس في داخل الطائرة 

هو واحد إلى سبعة آالف؟
ــذا الرقم يعتمد على مدى ازدحام  - ه

ــرات األعياد  ــارات، ففي فت املط
الكثير  والعطل، عندما يسافر 
ــي  ــا كان ف ــاس، مثلم ــن الن م
ــابيع،  ــل أس ــكر، قب ــد الش عي
ــارات في أوج  ــت املط حيث كان
ــفر في ذلك  ازدحامها. كان الس
ــي مثل تلك  ــراً للغاية. ف اليوم خطي
ــر اإلصابة. أظن  األوقات تتغير مخاط
أن املطارات مبنية بصورة متكنها من 
ــتخدام  ــاذ إجراءات التنقية باس اتخ

التكنولوجيا. لهذا يجب أن نستخدم 
الكمامات باستمرار.

ــس بخطر، لكن  ــرات لي ركوب الطائ
ــيكون  إن كان عدد الركاب كبيراً فس
ــراً. لهذا طلبنا،  ــوب الطائرة خطي رك
ــاء األميركيني، إبقاء  ــاد العلم في احت
ــني كل راكبني، حيث أن  مقعد فارغ ب

إبقاء هذا املقعد خالياً بني كل راكبني 
ــة بالفيروس. كما  يقلل خطر اإلصاب
ــتكون حركة الهواء وتبديله أكثر  س
ــهولة. معلوم أن غالبية الرحالت  س
الدولية متنع السياح من الصعود إلى 
ــف  الطائرة بدون إجراء اختبار الكش
ــد أن هذا النوع  ــن كوفيد. لذا أعتق ع
من السفر أكثر أماناً وبعض الرحالت 
أكثر أماناً، خاصة تلك التي جتري بعد 
ــن كورونا  ــف ع ــراء اختبار الكش إج

وتبقي مقعداً فارغاً بني الركاب، ويتم 
تغيير هواء الطائرة.

* نبقى عند أهمية تغيير الهواء، ماذا 
ــكان صغير  ــخص في م لو وجد الش
نسبياً دون ارتداء الكمامات مع ارتداء 
من حوله كمامات، واإلبقاء على باب 
ــواء؟ ما هي درجة  مفتوح لتغيير اله

تعرضه للخطر؟
ــدى تغيير هواء  ــذا يعتمد على م - ه
الغرفة، يجب تغيير هواء الغرفة ست 
ــاعة. أي  مرات على األقل خالل كل س
ــد إلى الغرفة  ــال هواء نقي وجدي إدخ
ــألة  ــر دقائق. هذه املس ــرة كل عش م
ــيء، فمن الصعب  معقدة بعض الش
ــتبدال الهواء. لكن  معرفة هل مت اس
ــعره  ــاء جهاز مراقبة، وس ميكن اقتن
ــواء  ــل ه ــل مت تبدي ــني ه ــد، ويب زهي
ــبة ثنائي أوكسيد  الغرفة أم ال، ونس
ــة. عموماً كلما  ــي الغرف الكاربون ف
ــبابيك مفتوحة  ــت األبواب والش بقي
ــا تكون في  ــا كان أفضل. عندم كلم
ــاب واحد، من  غرفة اجتماعات لها ب
ــي الغرفة  ــون ف ــن أن تك املستحس
مروحتان أرضيتان، تدفع واحدة منهما 
ــارج الغرفة واألخرى  ــواء باجتاه خ اله
ــل. هذا  ــاه الداخ ــواء باجت ــع اله تدف
ــواء الغرفة.  ــهل عملية تبديل ه يس
ــبابيك  والش ــواب  األب ــت  ــا كان كلم
ــل، ويجب  ــا كان أفض مفتوحة كلم
ــت مرات على  ــل هواء الغرفة س تبدي

األقل في الساعة الواحدة.
ــن الكمامات.  ــاك أنواع كثيرة م * هن
ــتخدموا كمامات  يقول د. فاوجي اس
ــن ذلك  ــن القماش، لك ــة م مصنوع
ــني  ــي املقابل ــل يحم ــم ب ال يحميك
ــة إن-٩٥ ما  ــى كمام ــم، إضافة إل لك
ــنها  ــوع الكمامات التي تستحس ن

للوقاية؟

ــن الكمامات  ــاك أنواع عديدة م - هن
من  ــوع  ــا مصن ــية، بعضه القماش
ــت جيدة  ــة رقيقة، هذه ليس أقمش
ــة  ــون الكمام ــل أن تك ــداً، ويفض ج
ــي  قماش ــي  قطعت ــن  م ــة  مصنوع
مدمجتني مع بعض. لكن الكمامات 
ــع الرذاذ  ــاً، هي ملن ــية عموم القماش

ــال كنت  ــي ح ــروس، ف ــل للفي احلام
ــخاص  ــن الوصول إلى أش ــاً، م مصاب
ــن ال  الذي ــخاص  ــح األش آخرين.أنص
ــي  ف وألن  ــات،  الكمام ــتخدمون  يس
ــتخدمون  يس ال  ــن  كثيري ــركا  أمي
ــتخدموا كمامات  الكمامات، بأن يس
ــر فيها. أما إن كان  من قماش فال ضي
ــتخدام  ــون اس ــك يرفض ــون ب احمليط
ــتخدم  تس أن  ــك  فعلي ــات،  الكمام
ــاك الكثير  ــوع جيد.هن كمامة من ن
من الكمامات اجليدة، منها كمامات 
إن-٩٥،  ــة  وكمام ــات،  العملي ــرف  غ
ي إف-٩٤، وهناك في أوروبا  ــة كَ وكمام
ــبة ٩٤  كمامة بي بي-٢ الفعالة بنس
ــات غير أصلية  ــاك كمام أو ٩٥٪، وهن
ــب توخي احلذر.  ــوع إن-٩٥. فيج من ن
ــتوردون كمامات  ــرون يس ــاك كثي هن
ي إف-٩٤ من كوريا اجلنوبية، وتظهر  كَ
فائدة الكمامة في ارتدائها بالصورة 
الصحيحة، فإن لم تكن تغطي الفم 
واألنف وكان يدخلها الهواء من أعلى 
ــفل فال فائدة منها. جيد جداً أن  وأس
ــتخدم كمامة العمليات وتغطي  تس
ــك. ال ينبغي أن يدخل  بها أنفك وفم
ــن اجلوانب.  ــى الكمامة م ــواء إل اله
ــتخدموا الكمامات عالية اجلودة،  اس
ــب أن تكون  ــت يج ــس الوق ــي نف وف
لوجوهكم،  ــداً  ــة مالئمة ج الكمام
ــن  ــواء م ــرب اله ــمح بتس وأن ال تس
ــب توفير كمامات جيدة  اجلوانب. يج
ــدول، لكن أعلم أنه  للناس في كل ال
ليس بإمكان كل الدول توفيرها. لهذا 
ــن املهم جداً تغيير الهواء الذي في  م

الغرف.
ــب منذ آذار أوامر  *لو أصدر دونالد ترم
تلزم املواطنني بارتداء الكمامات، كم 
ــيؤثر ذلك في احلد من انتشار  كان س

هذا الوباء؟
ــاً بارتداء  ــراً ملزم ــدر أم ــه أص ــو أن - ل
ــع كثيراً.  ــف الوض ــات الختل الكمام
ــروس  الفي ــذا  ه أن  ــم  نعل ــن  فنح
ــر أكثر مع مرور الوقت. كلما  سينتش
ــداء  ــزم بارت ــي تل ــر الت ــدرت األوام ص

الكمامات وحظر التجوال، 

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.

قايض: متكنا من تفكيك هذه العصابة بعد إدانة زعيمها واحلكم عليه بالسجن 
ملدة سبع  سنوات ومنع أي عملية بيع ألمالك املسيحيني يف منطقة الكرادة

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 الثايناحلقوق التقاعدية واحتساهبا .. قانون رقم ٩لسنة ٢٠١٤

اضاءات قانونية

الحقوقي 
ماجد الحسناوي

ــال الى  ــذي يح ــف ال ــتحق املوظ يس
ــدي اذا كانت  ــد الراتب التقاع التقاع
ــنة  عن(١٥)س ــل  التق ــة  خدم ــه  لدي
ــدي اال اذا  ــب تقاع ــه رات ــرف ل واليص
ــتثناء حاالت  باس ــنة  (٥٠)س ــل  اكم
ــهاد واالحالة الى  ــاة او االستش الوف
ــون  ــة ويك ــباب صحي ــد الس التقاع
ــى لراتب املتقاعد (٤٠٠)الف  احلد االدن
ــة  دينار بضمنها مخصصات املعيش
ــف بعد قطع عالقته  واذا توفى املوظ
ــه خدمة التقل عن  باخلدمة وكانت ل
ــب تقاعدي  ــه رات ــرف ل ــنة يص ١٥ س

ــخ وفاته وان  ــن تاري ــتحقني م للمس
ــنة  ــت الوفاة قبل اكمال ٥٠س حصل
ــف وخللفه في  ــره ٠وللموظ ــن عم م
حالتي االستشهاد او االصابة اختيار 
ويصرف  احتساب حقوقهالتقاعدية 
للموظف احملال على التقاعد الكمال 
ــن القانوني وله خدمة تقاعدية  الس
ــة نهاية  ــنة مكافئ ــل عن ٣٠س التق
ــب على اساس كامل  اخلدمة وحتتس
الراتب االخير × ١٢  وال يجوز للمتقاعد 
تقاضي اكثر من راتب تقاعدي وله ان 
ــرة واحدة فقط مبلغ الراتب  يختار ومل
ــدي االفضل واذا توفى املوظف  التقاع
ــب  ــبب حتتس ــة الي س ــاء اخلدم اثن
ــد  وان كانت  ــه الغراض التقاع خدمت
ــنة واذا توفى املتقاعد  تقل عن ١٥س
ــتحقني  ــن العراقني املس فلخلفه م
ــوا  يطلب وان  ــدي  التقاع ــب  للرات
تخصيص ماكان يستحقه موروثهم 
ــن تاريخ الوفاة  من حقوق تقاعدية م
واذا توفى املوظف املؤقت اثناء اخلدمة 
او من جرائها مينح خلفه املستحقني 
احلد االدنى للحصة التقاعدية احملدده 
ــي  ــف املتوف ــون وخل ــذا القان ــن ه م

ــتحق الراتب التقاعدي هم  الذي يس
ــزوج او الزوجات واألبن والبنت  واألم  ال
ــت  وان كان  ــك االخ واالخ واألب وكذل
ــترط  املتوفي اعزب وتوفى والديه يش
الستحقاق من اخللف بأن اليتقا ضى 
راتبا»وظيفيااو اي راتب تقاعدي وليس 
ــا ملايلي فاالبن  ــن املال وفق له مورد م
ــنة او  ــن ١٨س ــة اكمال س واألخ لغاي
ــنة من العمر اذاكان  لغاية سن٢٢ س
ــة  ــة االعدادي ــى الدراس ــتمر عل مس
ــنة اذا كان مستمر  اولغاية سن٢٦س
ــه او املعاهد  ــة اجلامعي ــى الدراس عل
ــت او االخت ان لم تكن  العالية والبن
بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي 
والزوجة ان لم تكن بعصمة زوج والزوج 
او االب ان كان عاجزا»كليا ودائميا عن 
ــه ويعد في حكم العاجز  حتصيل رزق
ويستمر صرف احلصة التقاعدية من 
ــز كليا او دائميا بتقرير جلنة  كان عاج
ــة  ــاد فحصه لكل خمس ــة وبع طبي
سنوات وتقطع احلصة التقاعدية في 
حال احلصول على مورد مالي ويستمر 
ــت  ــن او البن ــدي لالب ــرف التقاع الص
املستحق عن والدتهما املتوفاة حتى 

لوكان والدهما على قيد احلياة وتتولى 
ــدى توفر  ــد التحقيق مب ــأة التقاع هي
ــتحقاق من االشخاص  ــروط االس ش
ــي  العائل ــتحقاق  باألس ــني  املطالب
ــنوات  س ــة  خمس ــكل  ل ــد  للتقاع
وتقطع احلصة التقاعدية عن الزوجة 
او البنت او االخت عند الزواج وكذلك 
ــة التقاعدية نهائيا عن  تقطع احلص
ــنب بوظيفة  ــة التعي ــف في حال اخلل
ــف او املتقاعديوزع  ــاة املوظ وعند وف
ــتحقني  ــى املس ــدي ال ــه التقاع راتب
ــي  ٨٠٪اذا كان  ــف وفقا ملا يل من اخلل
واحد و٩٠٪اذاكان أثنني ويوزع ببنهما 
ــاوي و١٠٠٪اذا كان ثالثة فاكثر  بالتس
ــاوي ويعاد توزيع  ويوزع بينهما بالتس
احلصص التقاعدية على املستحقني 
ــة اي  ــع حص ــد قط ــف عن ــن اخلل م
ــبب كان واذا كان اخللف  منهم الي س
ــرة واحدة  ــار مل ــه ان يخت ــد فل متقاع
االحتفاظ براتبه التقاعدي  او تقاضي 
التقاعدية واليجوز املستحق  احلصة 
ــة تقاعدية  ــن حص ــر م ــي اكث تقاض
ــتثنى  ــل ويس ــار االفص ــه ان يخت ول
ــر ومن يحكمه  ــذا البند القاص من ه

ــة عن  ــة التقاعدي ــتحق للحص املس
ــتمر  ــه املتوفني او الطالب املس والدي
ــة ٠ ويشكل مجلس يسمى  بالدراس
ــا املتقاعدين  ــق قضاي ــس تدقي مجل
ــر باالعتراضات املقدمة  النظ ويتولى 
ــررارات الهيئة بخصوص  ــأن ق في ش
املتقاعدين ويتألف اجمللس  من قاضي 
ــاء  القض ــس  مجل ــس  رئي ــميه  يس
ــا»وموظف قانوني من  ــى رئيس االعل
ــل عنوانه عن  ــة اليق ــات التالي اجله
مدير وزارة الدفاع وزارة الداخلية ووزارة 
ــرارات من اامجلس  املالية وتصدر الق
ــوات  ــاوي االص ــد تس ــة وعن باألكثري
يرجح اجلانب الذي صوت معه الرئيس 
ــرارات  ــرض الطعن بق ــق للمعت ويح
ــة التمييز خالل  ــس لدى محكم اجملل
٦٠يوم من تبليغه ويحرم املتقاعد من 
كافة احلقوق اذاحكم عليه باالعدام 
او  السجن ويعاد اليه في حالة اطالق 
ــرف احلقوق التقاعدية  صراحه والتص
للمتهم الهارب عن جرمية ارهاببة او 
ــة وتلتزم احملاكم  ــاس بامن الدول املس
ــات اخملتصة  ــط واجله ــاء الضب واعض

أخبار هيئة التقاعد.

أفـــق جـمـاهـيـر الـعـراق والـتـنـافــس الـسـلـطــــــــــــوي

حسام التميمي

   إن التنافس اما أن يكون شريفا وبريئا 
وجيدا، ببساطة: كما يحصل بني بعض 
ــون على املرتبة  الطالب؛ حينما يتنافس
ــيء جيد، او في  األولى والثانية فهذا ش
الغالب يكون متصال بانحطاط املدنية، 
ومتصال بانحطاط األخالق؛ ألن التنافس 
ــروعة،  ــب يتم بطرق غير مش في الغال

ــات الطرد  ــال في سياس ــا نعرف مث كم
ــر كبير  ــا يأتي تاج ــواق؛ عندم من األس
فيخفض األسعار إلى درجة أنه يخسر، 
لكي يطرد املنافسني من السوق وينفرد 
ــعار  ــد ذلك؛ ليرفع األس ــوق بع في الس
ــاطة النفوذ  ــاء أو يهيمن بوس كما يش
ــالح واإلعالم.بكل تأكيد التنافس  والس
ــية في العراق من  في العملية السياس
نوع آخر، ألن السياسة في األساس هي 
ــل األنظمة  ــى النقاء في ظ ــوم عل ال تق
ــت هناك سياسة  وليس ــمالية،  الرأس
ــة  ــت فيها مناورة، دائما السياس ليس
ــبابه  هنا فيها ظاهر وباطن وهذا له أس
طبعا، وليست هناك سياسة رأسمالية 
ــلطوي على  ــب الس ــة من التالع خالي
حساب اإلنسان، فالتنافس يصل أحيانا 
الى كشف الفضائح، يعني ترتيب تهم 
مؤمرات وملفات فساد والتهم واملقالب 
ــي هنا  ــاخ، فالتنافس السياس واألفخ
ــوء، بتبريرات شر  يغلب عليه دائما الس

ــلطة  ــه؛ ألن بعض أحزاب الس ــد من الب
ــارع  تكيفت بهذا الوضع، وتفاعل الش
معها بشكل ظاهر، هذا من جهة؛ ومن 
جهة اخرى: إذا منعنا التنافس في اجملال 
ــلطة فهذا يعني أننا سنصير إلى  الس
استبداد سلطوي بني أحزاب السلطة، 
ــون النتائج  ــتبداد تك ــال االس ــي ح وف
ــج التنافس  ــر من نتائ ــب اخط والعواق
السياسي.واالخطر لإلنسان في العراق 
وهو األهم اصطفاف الكتل السياسية 
والقومية،  الطائفية  ــميات  املس خلف 
ــا الربحية ال غير وهذا  لتحقيق أهدافه
ــية تراوح  ــل من العملية السياس يجع
ــتمرة،  مكانها، لكن أرباح بعضها مس
ــس وضعها دون تغيير  وإعادة االمور لنف
ــر التغيير على  ــي يقتص ــر، وبالتال يذك
ــا يبقى االطار العام  بعض الوجوه، فيم
ــلطة على  ــم الس ذاته والعودة لتقاس
اسس طائفية وقومية، الن بعض الكتل 
”السياسية“ تنصاع للتبعية اخلارجية 

ــكل  ــدول، ورمبا بش ــا تطلبه بعض ال مل
ــيس  ــذا أصل تأس ــري، وه ــي او س علن
ــراق (٢٠٠٣)؛ نتيجة  ــي الع ــلطة ف الس
لتفضيل مصلحة اخلارج على الداخل، 
في حني تلك الدول تبحث عن مصاحلها 
ــان، مبساعدة وجود  على حساب اإلنس
ــريانه  الضعف في تطبيق القانون او س
ــر وترك  ــض االخ ــض دون البع ــى بع عل
ــدأ العدالة  ــذا تغييب ملب ــه، وه تعديالت
ــاواة، فلو طبق  ــن انعدام املس ناهيك ع
ــتوى  ــون على اجلميع بنفس املس القان
ــح  ــذي اصب ــد“ (ال ــبة ”الفاس ومحاس
اجلميع ينادي مبحاسبته) من االعلى الى 
ــل بكثير.ثمة  ــى لكان الوضع افض االدن
ــب الثقافية  ــة إلى النخ ــة مرتهن حاج
احلقيقية في حتمل املسؤولية الكبيرة، 
ــي تيارات  ــير ف ــل اجملتمع يس ــاه جع جت
ثقافية وفكرية سياسية راشدة، تقوم 
ــول، كما  ــي املقب ــق العقل ــى املنط عل
ــر ”ارنولد توينبي“ في  ذكر املؤرخ الكبي

ــة التاريخ حني  كتابه اخملتصر في دراس
ــارة حني  ــدأ انهيار احلض ــار فيه: يب أش
ــد النخب  ــب. اي حني تفق ــز النخ تعج
إمكانية جذب اجلماهير، حينئذ يصبح 
ــني ال يعرفون ماذا يصنعون،  الناس تائه
ــببا  ــود التنازع ال يعتبر س وعندما يس
ــم هو  ــل االه ــن اخلل ــا نتيجة.يكم وامن
مداهنة ما يسمى ”املثقفني“ للسلطة 
ــف في  ــى الضع ــة ال ــت، إضاف ــاً كان أي
ــعبي والتنظيمي؛ فبالرغم  الوعي الش
ــة ومرور  ــدورات االنتخابي ــدد ال ــن تع م
”املواطن“ وخوضه لتلك التجارب، إال ان 
الوعي االنتخابي بشكل عام ال يزال دون 
مستوى الطموح، ورمبا هناك تعمد من 
السلطة وروافدها في التشويش وخلط 
االوراق واللجوء لألساليب امللتوية جلذب 
ــدة متاهات.وعليه؛  ــي ع ــني“ ف ”الناخب
ــد اجلماهير،  ــل اوالً واخيراً بي ــى احل يبق
ــادرة وخلق أجواء  ــاع زمام املب فهم صن

التغيير.

ارفعوا قبعاتكم  ملدير 
عام صحة بغداد الكرخ

كاظم تكليف اِّـوسوي

ــم اليوم يواجه  ــم ان عراقنا العظيم والعال ــا يعل كلن
ــار  ــل في تداعيات انتش ــتثنائياً خطيراً متث ــا اس ظرف
ــمية العاملة في  جائحة كورونا وأن أكثر اجلهات الرس
ــا (كوفيد-  ــة فيروس كورون ــوط األمامية ملواجه اخلط
ــا  ــؤوليها وإداراته ــكل مس ــة ب ــي وزارة الصح ١٩) ه
ــبيها. والذين يعملون بصمت من  ــآتها ومنتس ومنش
ــس كي  يعرف الناس ما هو حجم العمل  وراء الكوالي
ــم الصحية ، دون خوف  ــي الذي تقوم به الطواق املضن
ــرة لرعاية  ــات الكبي ــون التضحي ــل وهم يقدم او كل
اخوانهم املرضى  فهم يعملون كخلية نحل من اجل 
التخلص من الوباء والدكتور جاسب لطيف  احلجامي 
مدير عام صحة بغداد الكرخ يعد احد ابطال اخلطوط 
ــه كمدير لصحة الكرخ  ودوره  االمامية من خالل عمل
ــة كورونا  ــي مواجهة أزم ــح والفعال ف ــز الواض املتميّ
الذي انعكس بشكل واضح في عدد اإلصابات بجانب 
ــاعدة  ــى  دوره الكبير في مس ــة الكرخ . وال ننس صح
ــات الطبية للمرضى  ــة الفقراء وتوفير االحتياج واعان
واحملتاجني ، فضال عن زياراته التفقدية للمستشفيات 
ــى  , كذلك  ــة الوضع الصحي للمرض ــن اجل متابع م
ــى  تعاونه املستمر مع االسرة الصحفية فكل  الننس
ــن جهود كبيرة ترتقي الى  ــكر والتقدير ملا يبذل م الش
ــانية بوركت لكم هذه اجلهود ونتمنى مزيداً من  االنس
ــني  .وحتى  ــراق والعراقي ــدم  خلدمة للع ــداع والتق االب
ــد إن يصل صوت  ــذه األهداف النبيلة الب نحقق كل ه
وفعل هذا الرجل إلى القاصي والداني للبعيد والقريب 
ــف أطيافهم وتعدد  ــع على مختل ــكل فئات اجملتم و ل
دياناتهم االثنية واملذهبية وأيدلوجياتهم السياسية 
ــؤالء جميعا  ــاب وه ــيخ وطفل وش ــرأة وش ــكل ام ول
ــود رجال تعمل  ــم صوتنا املعبر عن وج نريد إن يصله
ــبيلنا إلى ذلك  ــى خلق وعي وثقافة مجتمعية وس عل
ــكالها من خالل  ــرة بكل إش ــريفة املعب الكلمة الش
نقل احلقيقة ومعاناة ماليني العراقيني الذين يطلبون 
ــاء جلدتهم  ــم ومن أبن ــن دولته ــاعدة م العون واملس
ــل اخلير من  ــرض الناس على عم ــاول إن نح ونحن نح
ــى وضحايا اإلرهاب  ــل دعم الفقراء  ومعاجلة املرض أج
ــذوي االحتياجات اخلاصة  ــح أبواب األمل والعمل ل وفت
.أيها السيدات والسادة بربكم إال يستحق هذا الرجل 
ــف إليه إجالالً وإحتراماً وأن نرفع له قبعاتنا كما  أن نق

تفعل الشعوب في البلدان املتقدمة.

حوادث بغداد زمن حكم اخلليفه العبايس املطيع عام ٣٣٤ هج ٩٤٥
نساء بغداد تصيح (اجلوع اجلوع) وقتل املتنبي وتشييد املرقد 

الكاظمي ووفاة خري اعالم وعلامء بغداد

طارق حرب

الفضل املطيع هللا بن جعفر املقتدر  
ــم  ــد أبو القاس ــن املعتض ــاهللا ب ب
ــل (٢٣) من  ــت تسلس ــه حت اخلليف
ــى  ــبه تول ــة العباس ــاء الدول خلف
ــع اخلليفه  ــد خل ــم بغداد بع حك
ــتكفي عام ٣٣٤ هج  السابق املس
ــتمر حكمه الى  عام ٣٦٣ هج  واس
ــنة ٩٤٥ الى ٩٧٤م وحكم بغداد  س
مدة تقل عن الثالثني  سنه وفي آخر 
ــرض الفالج وثقل  ــه أصيب مب حيات
ــه وعهد  ــانه حيث  خلع نفس لس
ــده اخلليفه الطائع  باخلالفه الى ول
وتوفي بعدها بأقل من ثالثة أشهر 
وكانت ايامه أيام ضعف وفتور ولم 
ــلطه اال اخلطبه  ــن الس يكن له م
ــيطرة البويهيون  ــك س ــبب ذل وس
النفوذ  ــاب  أصح ــوا  أصبح بحيث 
ــه احلاكم  ــداد وكان اخلليف ــي بغ ف
ــوادث بغداد زمن  ــكلي ومن ح الش
اخلليفه املطيع اذ ابتدأ عهده بغرق 
ــداد القدميه  ــدوره  اي بغ املدينه امل
ــي الكرخ ودخول القائد  املوجوده ف
ــمه على  أحمد البويهي وضرب اس
ــداد وحصول قحط وغالء  دنانير بغ
ــه من قبل  ــداد لم يحصل مثل ببغ
ــر من أهل بغداد حتى  فهرب الكثي
ــاء  ــم يصف خروج النس ان بعضه
ــن  ــوارع وه ــى الش ــات ال البغدادي
ــقطن  ــن( اجلوع اجلوع) ويس يصح
ــرى  االخ ــد  بع ــده  الواح ــات  ميت

ــى  ــه حت ــراض واالوبئ ــرت االم وكث
ــوك  ــداد  خروب الش ــل بغ اكل اه
ــدد  بع ــدور  وال ــارات  العق ــت  وبيع
ــنه مت بناء  ــد س ــز وبع ــراص اخلب أق
ــهد الكاظمي وانتشرت الدور  املش
ــس  ــييد دور الطواوي ــه ومت تش حول
ــداد وتوفي  ــه ببغ ــه واملثمن واملربع
ــي القضاة  ــره قاض ــك الفت ــي تل ف
ــي ومحمد بن يحيى الصولي  اخلرق
ــاء األدب وكان ندمياً  ــر علم من أكاب
للخلفاء الراضي واملكتفي واملقتدر 
ــه االوراق وأدب الكاتب  من تصانيف
ــادي  ــن املن ــني ب ــوزراء وأبواحلس وال
االمام احملدث احلجه ودفن في مقبرة 
ــف ٤٠٠  ــه) صن ــزران( االعظمي اخلي
ــدد ودعاء  ــاب منها اختالف الع كت
انواع االستعاذات من سائر اآلفات 
ــاً قدامه بن  ــات وتوفي ايض والعاه
ــدث صاحب كتب  جعفر االمام احمل
ــان وصناعة  ــدان واخلراج والبي البل
الكتابه وتوفي اخلليفه املستكفي 
ــه وابو  ــمل عيني ــه وس ــد خلع بع
ــري وزير معز  ــد الصم جعفر محم
الدوله البويهي وتوفي الفقيه عبد 
ــني الكرخي كان اديباً  اهللا بن احلس
بارعاً باالصول والفروع وانتهت اليه 
ــة احلنفيه واحمد بن محمد  رياس
ــن  ــوري كان م ــاس الدين ــي العب اب
ــنهم طريقة  واحس املشايخ  أجل 

ــدادي والنوووي  صحب اجلنيد البغ
ــي ايضاً  ــاً كثيره وتوف وصنف كتب
ــر بن يحيى  ــريف ابي علي عم الش
ــاء امير احلج من اعالم  نقيب النقب

ــود الى  بغداد الذي اعاد احلجر االس
ــن اقتالع  ــنوات م ــه بعد س مكان
ــه وتوفي ايضاً ابو عمر  القرامطه ل
ــاق املعروف  ــن احمد الدق عثمان ب
ــماك كان ثقة وكتب العديد  بالس
ــرة باب  ــن في مقب ــن الكتب ودف م
ــب الكاظميه. وفاض نهر  التنب قري
دجله وغرقت بغداد بسبب هطول 
امطار كثيره وهرب الناس وسقطت 
ــت  ــاكنيها وتفش البيوت على س
ــتد  ــل اش ــد ماحص ــراض وبع االم
ــر االمطار وفي  ــبب تأخ الغالء بس
ــه املطيع ايضاً  ــرة حكم اخلليف فت
ــه بن عبد  ــائب عتب ــى ابي الس تول
ــاء القضاة ببغداد وحصل  اهللا قض
ــرت  وظه ــر  للقم ــي  كل ــوف  خس
ــت  ــراد أكل ــن للج ــره م ــال كثي ارت
ــجار والثمار ومت  ــراوات واالش اخلض
(األبرعاجي)  الشرطه  عزل صاحب 
(نكبيك)  ــه وتعيني  اموال ومصادرة 
ــه وعاود ظهور  نقيب االتراك مكان
ــال كثيره وكان من النوع  اجلراد بأرت
ــم وقد اتلف كثير من  الكبير احلج
وأوبئه  ــراض  ام ــات وظهرت  املزروع
ببغداد ونواحيها وأورام احللق وكثر 
املوت املفاجيء وأحتبست االمطار 
ــت زالزل فتهدمت  ــت وحدث وأنعدم
ــارت  ــراق وغ ــدور واألس ــه وال األبني
ــاة الكثير من  ــبب وف ــاه ومما س املي

ــك انقطاع االمطار  الناس وتبع ذل
ــل بغداد   ــعار وخرج اه ــالء االس وغ
يستسقون وظهر مرة اخرى اجلراد 
الكثير الذي  أكل ما أكل من الزرع 

ــتد األمر على اهل بغداد ومنح  وأش
اخلليفه اخللعه الى القائد البويهي 
علي بختيار بن معز الدوله وعقد له 
ــواء ولقبه عز الدوله أمير األمراء  الل
ــم  ــدار املعزيه على اس ــاء ال ومت بن
ــي محلة  ــه البويهي ف ــز الدول مع
ــرقي   ــيه في اجلانب الش الشماس
من بغداد ووقع برد كثير كل قطعه 
ــر بحيث قتلت  ــزن أوقيتني او اكث ت
اخلضروات  واتلف  والطيور  البهائم 
والزرع وفي اجراء مالي غير مسبوق 
ــظ الوزير املهلبي االختالف بني  الح
ــث الواردات  ــنه والعام من حي الس
ــوارب  ومت عزل القاضي ابن ابي الش
ــاء بغداد وابطلت احكامه  عن قض
وسجالته وتقلد مكانه ابوبشر بن 
ــم وفي عهد هذا اخلليفه ايضاً  أكث
ــى والد  ــن موس ــريف ب ــد الش تقل
ــريفني الرضي واملرتضي نقابة  الش
ــف  ــج وخس ــارة احل ــني وام العلوي
ــرة اخرى  ــاً م ــوفاً كلي ــر خس القم
ــه البويهي ببناء  ــز الدول وابتدأ مع
ــفى) ببغداد  ــتان( مستش بيمارس
ــه وغرقت  ــه اوقافاً جليل ــد ل وارص
ــي بختيار  ــة الكاظميه وتول مدين
ــوذ البويهي ببغداد  عز الدوله النف
بعد وفاك أبيه وخسف القمر كلياً  
ــى الوزير ابي  ــرى وقبض عل مرة اخ
ــني وعلى  الفضل العباس بن احلس

جميع اقاربه وقبض على اموالهم 
ــي  ــتوزر اب ــار واس ــل بختي ــن قب م
الفرج محمد بن العباس وارتفعت 
ــرق  ــه واحت ــواد الغذائي ــعار امل اس

سوق الثالثاء واصيب بعض الناس 
ــه بجلطة ادت الى  واصيب اخلليف
ــانه  ــل لس ــه وثق ــترخاء جانب اس
ــق في الكرخ وظهرت  وحدثت حرائ
ــداد وظهر العيارون الذين  فتنه ببغ
ــاس  الن ــوا  وقتل ــواق  االس ــوا  نهب
ــماء  ــب كبير في س ــض كوك وانق

ــر ببغداد  ــدث حريق كبي بغداد وح
مرة اخرى في جانب الكرخ وضربت 
ــود ببغداد من خالص النقدين  النق

بالدينار ونصف الدينار وربع الدينار 
ــه البويهي والد  ــز الدول ــل  ع وارس
ــي الى  ــي واملرتض ــريفني الرض الش
ــت وفاة الوزير  امير املوصل  وحصل
ــراح احد العلماء وكتب  بن داود اجل
ــرآن  ــي الق ــائل ومعان ــوان الرس دي
ومحمد بن عبد الوهاب ابي هاشم 

الزاهد غالم النحوي املعروف ثعلب 
ــم والزهد واحلفظ  ــر العل وكان كثي
الذهب  ــعودي صاحب مروج  واملس

ــن بن ابي  واخبار الزمان وابي احلس
ــداد والنجاد  ــي بغ ــوارب قاض الش
ــد الواحد بن  ــه احلنبلي وعب الفقي
ــم التاس  ــد من اعل ــر بن محم عم
ــر  جعف ــاً  ايض ــي  وتوف ــرآات  بالق
ــه والوزير  ــيخ الصوفي ــواص ش اخل
ــز الدوله البويهي  ــي وزير مع املهلب
ــي الكاظميه  ودفن مبقابر قريش ف
وعمر بن اكثم االسدي قاضي بغداد 
وبكار بن احمد شيخ املقرئني وأبي 
الفوارس الوزاق الواعظ وابي الفرج 
االصفهاني صاحب االغاني ومقتل 
ــاب  ــم االدب واالنس ــني عل الطالبي
ــي ايضاً معز  ــخ واالثار وتوف والتاري
ــي مقابر  ــه البويهي  ودفن ف الدول
ــي  املتق ــه  اخلليف ــي  وتوف ــش  قري
والقطان احد أئمة الشافعيه وابن 
ــاعر  ــر النابغه والش ــد الوزي العمي
الفيلسوف واخيراً ففي هذا العهد 

مت قتل الشاعر املشهور املتنبي.

وفاض هنر دجله وغرقت بغداد بسبب هطول امطار كثريه وهرب الناس وسقطت 
البيوت عىل ساكنيها وتفشت االمراض وبعد ماحصل اشتد الغالء بسبب تأخر االمطار
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جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية األحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد / الرصافة

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
العدد :٢١٥٨
التاريخ :٢٠٢١/١/٣١

م/ اعــــــــــــالن
ــي) فمن لديه اعرتاض  ــب) وجعله (العتابي) بدال من (الغناب ــي لفته) دعوة قضائية لتبديل (لق ــن (عبد الغني عل ــدم اِّـواط ق
ــر يوما من تاريخ النشر وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية بطلبه استنادا اُّـ  ــة عش مراجعة هذه اِّـديرية خالل (١٥) خمس
احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ اِّـعدل على ان يكون النشر بأسم مدير الجنسية اِّـحرتم.

مع التقدير.
اللواء  رياض جندي الكعبي
اِّـدير العام / وكالة



ــرف البعض بروح  ــادح ان يتص ــيم والف من اخلطا اجلس
ــا او معتقدا  ــر جائحة كورونا متوهم ــة ازاء خط الابالي
بانه قد زال نهائيا والداع او مبرر للتحوطات واالجراءات 
والتدابير الصحية التي اعتدنا عليها في بدايه انتشار 
الوباء الذي ميارس القتل العمد مع سبق االصرار والترصد 

بسالح الكامت وبطريقة غادرة من الصعب تفاديها.
ــا نتعامـــل  ــرون باننا صرن ــاركني الرأي كثي اقول ويش
ــر خلف  بـ» رهاوه» مع اخلطر الذي يترصدنا كذئب كاس
ــداء الكمامات  ــدم ارت ــن خالل ع ــذا واضح م ــاب وه الب
ــدم  ــدي وع ــد اجلس ــاة التباع ــدم مراع ــازات وع او القف
ــه» في  ــس» و» املعانق ــل و» املطال ــة والتقبي املصافح
ــم ان اخلوف الذي  ــبات االجتماعية اخملتلفه.. نع املناس
ــر رويدا.. رويدا وهذا  متلكنا في البداية راح يخبو وينحس
ــعور اخملادع له انعكاساته السلبية الوخيمة وقد  الش
ــوم امس االول الثالثاء  نصحو على مااليحمد عقباه.. ي
ــف و١٠٠) اصابة خالل  ـــ( كورونا ال ــغ عدد االصابات ب بل
ــارات  ــي باش يوم واحد فقط وهو رقم ليس بالهني ويش
ــا بدقه واتخاذ مايلزم بصددها  وانذارات مطلوب قراءته
ــول احملذور!! وقد  ــد منها قبل حص ــل تطويقها واحل الج
استبق مجلس الوزراء في جلسته ليوم الثالثاء املاضي 
ــرارات عاجلة تضمنت  ــم ليتخذ حزمة ق ــر  الداه اخلط
الزام الوزارات واملؤسسات واملواطنني بارتداء الكمامات 
ــبات  واملناس ــات  التجمع ــع  ومن ــدي  اجلس ــد  والتباع
ــان العراق  ــارة ب ــد فيها مواطنون مع االش التي يحتش
ــلم لقاحات كورونا الشهر اجلاري اضافة الى ان  سيتس
ــاك دعوات من مراجع صحية وطبية تطالب بضرورة  هن
ــوص(  P.C.R)اخلاصة بفيروس  ــني لفح اخضاع املواطن
ــتمرار  ــد كل اجلهات املعنية باس كورونا.. ومن هنا اناش
ــد واجملاالت الن فيروس  ــالت التوعية على كل الصع حم
كورونا لم يلق سالحه ولم يعلن احد هزميته او اندحاره 
ــداء الكمامة عيبا عليك ان  ــا واقول ملن يرى ان ارت نهائي
ــارة التعوض وان احلفاظ  ــان خس تعي بان موت  اي انس
ــدس وان( الوقاية خير  ــرية واجب مق على االرواح البش
من العالج) مقوله ذهبية يجب االلتزام بها حرفيا لدفع 
الضرر قبل حصوله.. ومن يرى بان( كورونا) مجرد( كالوات) 
ــات الصادرة من  ــح البيانات واالحصائي عليه ان يتصف
ــواء اكانت في العراق ام  مصادر رسمية متخصصه س
دول العالم االخرى سيصاب بالذهول لعدد االرواح التي 
ــا وحلد االن وعدد  ــة منذ اول ظهور له ــا اجلائح حصدته
ــافني بعد تلقي العالجات طبعا وليس  املصابني واملتش
ث  ــه ويحدّ ر نفس ــرض راح يطوّ ــل ان امل ــب ب هذا فحس
ــر ويبقى  ــاحة معركته مع البش ع س ــلحته ويوسّ اس
املنا كبير باهللا فهو الشافي الكافي (واذا مرضت فهو 
يشفني) والتنسوا ان مصدر التهديد قائم واحلذر واجب 

و (ادفعها بگصبه گبل التدفعا مبردي)!!

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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

يصير املتهم من خالل بعض االجراءات التحقيقية مجرد اوراق 
في ملف تندرج فيه مجموعة من احليثيات والقرارات ، يتحول 
ــى مجرد رقم جنائي مدرج  ــن كونه مواطن متهم بجرمية ال م
في سجالت اجلهات القائمة على التحقيق دون االلتفات الى 
ــتور جملة من الضمانات  ــان ضمن له القانون والدس انه انس
واحلقوق وان املصلحة االجتماعية او االمنية التي جتاوز عليها 
ــال من االحوال  امتهانه والتجاوز  املتهم بفعله ال تبرر باي ح
ــد هو الذي  ــانية الن النظام اجلنائي اجلي ــه االنس ــى كرامت عل
ــات وتوفير ظروف احملاكمات  ــز على حماية احلقوق واحلري يرتك
العادلة وهو ما ميكن ان نسميه  بانسنة احملاكمات اجلنائية 

وكما ان باالمكان جلرمية ما ان تعصف بامن الدولة واستقرارها  
ــانية   فيمكن حلادثة انتهاك حقوق فرد وامتهان كرامته االنس
ــي ومصداقية الدولة  وتدفع  ان تعصف بعدالة النظام اجلنائ

باجتاه انقالب املزاج العام  للمجتمع بالضد منها
ــتند الى اهداف عقابية  النظم العقابية احلديثة لم تعد تس
وزجرية فقط بل صارت متتزج بقدر  كبير من االنسنة االجراءية 
والعقابية في اطار ما يسمى بعقلنة القانون اجلنائي وكل منا 
ــتوى النظري للحقوق  ــي ويلمس وجود فارق كبير بني املس يع
ــتورية وبني التطبيق الفعلي  واحلريات كنصوص قانونية ودس
ــي لهذه احلقوق من قبل اجهزة العدالة وانفاذ القانون  والعمل
ــة يقابلها انتهاكات  ــهد الواقع نصوص قانونية مثالي اذ يش

كبيرة حلقوق االنسان وحرياته 
االساسية وازاء ذلك فال بد من مراعاة احلقوق املنصوص عليها 
قانونا عند القبض على املتهم  وتوقيفه واجراء التحقيق معه 
ومن ثم محاكمته كاحلق في الصمت والدفاع واحلق في سرعة 
ــون مجرد ارقام تندرج في  ــم القضية وان ال يكون املتهم حس
السجالت الرسمية وتتبادلها اجلهات القائمة على التحقيق 
في مراسالتها ومخاطباتها الرسمية  اذا يجب حفظ حقوقه 
ــرة وميتلك احاسيس ومشاعر  يجب  ــان  ينحدر من اس كانس
ــات ضماناته  ــم قضيته ومراع ــراع في حس ــا واالس مراعاته
ــض والتوقيف  ــرارات التفتيش والقب ــذ اجراءات وق عند تنفي
ــرارات الصادرة  ــوال الى متكينه من الطعن بالق واحملاكمة  وص
ــفي صدر  بحقه امام محاكم اعلى النصافه من اي قرار تعس
ضده فالوصول للحقيقة وجمع االدلة واصدار االحكام يجب 
ــب وعدم متكني  ــائل اكراه او تعذي ــا بوس ــون مصحوب ان ال يك
ــانيدهم القانونية  املتهمني من حقهم في الدفاع وتقدمي اس
ــكال  ــكال من اش ــائل ال تعدوا كونها ش ــل هذه الوس الن مث
االرهاب النفسي واجلسدي تلجأ اليها االنظمة املتخلفة في 
مجال التحقيق وكشف مالبسات اجلراءم  فاجهزة التحقيق 
ــة وتتعرف على  ــي التي تصل الى احلقيق ــة واحملترفة ه املهني
ــة وعلمية  ــائل فني ــركائه من خالل وس ــب اجلرمية  وش مرتك
ــتخدامها واللجوء  ــمح باس ــة نص عليها القانون وس وتقني
اليها  وليس من خالل اكراه فكري وجسدي ميارس على املتهم 
ــاني ويتعامل معه على انه مجرد  رقم  يتجاهل وضعه االنس

لقضية جنائية

القاضي/ اياد محسن ضمد

راي

@·”â
Ôˆb‰u

متابعة / البينة الجديدة

ــة بوضع  ــيدة بريطاني ــت س فوجئ
طفلني توأم، يحمل كل منهما لون 
ــر. وذكرت  ــرة مختلف عن اآلخ بش
ــل البريطانية  ــي مي ــة ديل صحيف
ــت طفلني  ــي أجنب ــي أوكوت أن كايل
ــرق أحدهما يحمل  ــي الع مختلط
ــعر أملس، بينما  ــرة فاحتة وش بش
ــعره  وش ــمراء  س ــرته  بش ــر  اآلخ
ــني إثر  ــت االم الطفل مجعد.ووضع

ــه هي  ــم تنتب ــل، ول ــاض طوي مخ
وزوجها إلى االختالف بني املولودين. 
ــا عانقت املولودين،  وذكرت األم أنه
ــوم عميقة  ــي نوبة ن ــم دخلت ف ث
ــاجت عن اخملاض،  ــبب اإلرهاق الن بس
ــارق إال بعد أن  ــم تالحظ هذا الف ول
ــتيقظت. وقالت إنها لم تتوقع  اس
على اإلطالق أن تنجب طفلني توأم 
بلوني بشرة مختلفني، مشيرة إلى 
ــاس من أصول  ــا في األس أن والديه

إجنليزية ونيجيرية.  

ــور  الدكت ــن  م ــوه  بدع
ــدري رئيس  ــام الب عص
ــة  اآلوروبي ــة  املنظم
ــادل  للتب ــة  العربي
ــي اقيمت امس  الثقاف
ــاعة  الس االربعاء وفي 
بتوقيت  عصرا  الثالثة 
ــة  اخلامس ــل  بروكس
ومكة  ــداد  بغ بتوقيت 

نقاشية  املكرمة جلسة 
تنويرية من بغداد  محورها 
ــارك  (االوطان واالديان)  ش

فيها كل من الكتاب:ـ
١. د.كاظم املقدادي

٢. السيد عبد االمير اجملر
٣. د.محمد الونان

ــو  اب ــم  رحي ــيد  الس  .٤
رغيف

تشير مصطلحات مثل أطعمة 
ــة  الغني أو  ــة  التغذي ــة  كثيف
ــة عالية  ــات أو ذات كثاف باملغذي
ــى عدد  ــة إل ــات الدقيق للمغذي
ــة املفيدة في  ــر الغذائي العناص
ــب  منتج غذائي واحد مبا يتناس
ــوى الطاقة أو الوزن مع  مع محت
ــة العناصر الغذائية  ضآلة كمي
الضارة فيه، وفقا ملا نشره موقع 

.Boldsky

ــة  الصح ــة  منظم ــف  تصن
واملنتجات  ــة  األطعم ــة  العاملي

ــا  تركيبته ــب  حس ــة  الغذائي
الغذائية، حيث إن هناك أطعمة 
ــة  الغذائي ــر  بالعناص ــة  غني
ــبيًا في  ولكنها منخفضة نس
ــعرات احلرارية، بينما توجد  الس
ــة باملغذيات  ــة أخرى غني أطعم
ــات  الفيتامين ــى  عل ــوي  وحتت
واملعادن والكربوهيدرات املعقدة 
ــات اخلالية من الدهون  والبروتين

والدهون الصحية.

كتب / صباح الشيخلي

ــدد  ــي ع ــاء وف ــس األربع ام
ــم  ــدة» املرق ــة اجلدي « البين
ــخ  بتاري ــادر  الص  (٣٥٨٤)
ــدة  ــرت مناش ٢٠٢١/٢/٣ نش
ووضعتها امام انظار السيد 
وزير التعليم العالي والبحث 
الدكتور  ــتاذ  االس ــي  العلم
(نبيل كاظم عبد الصاحب) 
ــليمه  وتس مقابلته  لغرض 
ــة تدين تصرفات  وثائق دامغ
ــات الذي  ــد عمداء الكلي اح
ــتاذة  ــررا فادحا باس احلق ض
ــهادة  ش ــل  حتم ــة  جامعي
املفاجأة  ــت  وكان الدكتوراه 
ــم هاتفي قد  ــارة ان رق الس
رنّ في متام الساعة الثامنة 
ــى الطرف  ــا وكان عل صباح
ــدر  حي  ) ــور  الدكت ــر  اآلخ

الرسمي  العبودي) املتحدث 
باسم وزارة التعليم العالي 
ــر  مدي  / ــي  العلم ــث  والبح
ــات واالعالم في  دائرة العالق
ــورة طالبا مني  الوزارة املذك
ــوزارة  ــر ال ــي مق ــور ف احلض
ــرة  ــاعة العاش في متام الس
ــة  ــا ملقابل ــف صباح والنص
ــيد الوزير احملترم  معالي الس
ــاك في  ــت هن ــل كن وبالفع
ــا لوجه  ــدد وجه ــد احمل املوع
ــذي  ال ــر  الوزي ــيد  الس ــع  م
ــتقبلني بروح األب واألخ  اس
ــون وزيرا  ــر قبل ان يك الكبي
مت له ما املك من وثائق  وقدّ
وكتب رسمية حيث طالعها 
ــا  ــة وقلبّه ــني متفحص بع
ــف  ــة فائقة ليستش بعناي
ــراً قد  ــأن ظلماَ كبي ــا ب منه
ــتاذة  ــع بالفعل على اس وق

ــد  اح ــل  قب ــن  م ــة  جامعي
ــات احلكومية  الكلي عمداء 
ــات في  ــدى اجلامع ــي اح ف
ــؤول  احملافظات .. وبروح املس
ــجاع راح يخط بقلمه  الش
ــق ويصدر  ــك الوثائ ــى تل عل
يعنيه  ملن  ــة  فوري تعليمات 
ــاط على  ــر واضعاً النق األم

ــكل ذي  ــاً ل ــروف ومعطي احل
ــة واخالص  ــق حقه بأمان ح
ــن حضرته  ــد خرجت م .. وق
وانا في سعادة غامرة ألنني 
ــأن هناك  ــعرت صراحة ب ش
ــرار  ق ــاب  اصح ــؤولني  مس
ــع حقاً وال  ــم اليضي وعنده
يُغنب شخصاً .. كما وجدت 
ــؤوال  ــة ان هناك مس صراح
يحمل مابني دفتيه رسالتي 
ــانية  ــق واالنس ــم واحل العل
ــؤول ينتصر  فبارك اهللا مبس
ــوم اذا ماحلق به غنب  للمظل
ــكرا معالي  او ناله ضرر .. ش
ــك  ملواقف ــر  الوزي ــيد  الس
ان  ــني  مخلص اهللا  ــو  وندع
ــك  ويعين ــاك  خط د  ــدّ يس
ــك وحتقيق  ــى اداء مهمت عل
ــو اليه خلدمة العراق  ماتصب

والعراقيني جميعا .

متابعة / البينة الجديدة
ــن  م ــاض  ــد مرح ــرح مقع مت ط
بيرغوف، مقر إقامة أودولف هيتلر 
ــب البافارية للبيع  في جبال األل
ــي في والية ماريالند  باملزاد العلن
ــة. ــدة األمريكي ــات املتح بالوالي

ــي ميل»  ــة «ديل ــا لصحيف ووفق
البريطانية، فإن اجلندي األمريكي 
راجنوالد بورش حمل املقعد من 
ــمح كبار  ا، بعد أن س املنزل بعيدً
ــكريني بأخذ ما  ــاط للعس الضب

ــابق.  ــدون من منزل هتلر الس يري
ــد املرحاض  ــورش مقع ــل ب وأرس
ــي وبعد  ــه في نيوجيرس لعائلت
ــة الثانية احتفظ  ــرب العاملي احل

ــه، وعرضه على  به في قبو منزل
ــط لبيعه مبا  ــع. اآلن يخط اجلمي
ــل عن ٢٠ ألف دوالر، قائال إن  ال يق
ا  العنصر «مضمون ليكون واحدً
ــارة على  ــر إث ــر العناص ــن أكث م
ــه إلى مجموعة  اإلطالق إلضافت
ــة.»  ــة الثاني ــرب العاملي ــار احل آث
ــزاد تتأكد من أن  وأضاف أن دار امل
ــذ من حمام  ــد املرحاض أخ مقع
ــذي كان بجوار  ــاص ال ــر اخل هتل

غرفة نومه.
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الدكتور ( حيدر العبودي) 
املتحدث الرسمي باسم الوزارة 


