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ــرة متنينا مخلصني  في اكثر من م
ــي  الرقاب دوره  ــب  النائ ــؤدي  ي ان 
ــن امالءات  ــدا ع ــريعي بعي والتش
ووالءات حزبه او كتلته السياسية 
ــتند في عمله لعمقه مع  وان يس
ــن مصالح هذا  ــعبه ودفاعه ع ش
ــعب وليس مصالح احلزب او  الش
ــية التي ينتمي  ــة السياس الكتل
ــا زال  ــف م ــا ولكن مع االس اليه
ــذا االنتماء  ــدودا له ــض مش البع
ــؤاال لوجه اهللا  ونعود لنسأل : س
تعالى ماذا لو مترد (٣٢٩) نائبا على 
ومصاحلهم  ــة  الذاتي ــم  مصاحله
ــي  ــود الت ــروا القي ــة وكس الفئوي
ــريع  ــرعوا فورا بتش تكبلهم وش
القوانني والتشريعات التي تخص 
ــعب والوطن .. انه سؤال  هذا الش

ــادر من يعنيه  ــا فهل يب نراه ملح
ــروج  ــد واخل ــر التقالي ــر لكس االم
ــن باالنتظار ..  ــوف .. نح ــن املأل ع
ــود طرحها تلك  ــة ن ــاك قضي وهن
ــرائح  ــق بتعويض الش التي تتعل
ــراء االثار  ــة الفقيرة ج االجتماعي
ــة  املالي ــة  للسياس ــة  الكارثي
ــة املتخبطة في البالد  واالقتصادي
ــي  املال ــاد  الفس ــراء  ج ــك  وكذل
ــد الدولة  واالداري الذي نهش جس
ــوب  ــم مطل .. نع ــاد  العب ــر  وافق
ــة لدعم  ــراءات حكومية فوري اج
ــي ال تذهب  ــات الفقيرة ك الطبق
ضحية او تكون كبش الفداء على 
ــنني .. ولعل من ابرز  مر االيام والس
ــات الفقيرة  ــم القطاع ــبل دع س
ــو االرتقاء  ــطة الدخل ه و املتوس
ــذي  ــن ال ــي الراه ــع الصح بالواق
وصل حالة من التردي وهذا واضح 
خالل زيارة تفقدية الي مستشفى 

حكومي او مركز صحي وال بد من 
ــان املواطن هو من يدفع  التأكيد ب

فاتورة االهمال باهظة من صحته 
ــة  ــان احلاج ــا ف ــن هن ــه وم وراحت

ــي  الصح ــاع  القط ــم  لدع ــرز  تب
ــي الوقت ذاته  ــوة مثلما تبرز ف بق

ــى  غليظةعل ــع  باصب ــير  بالتأش
ــي تعمل ليل  ــاد الت حيتان الفس
ــل واملصانع  ــار لتعطيل املعام نه
ــل حتقيق مصاحلها  في البالد الج
ومنافعها الذاتية ولعل ما كشف 
ــة واملعادن في  ــر الصناع عنه وزي
ــني خير  ــل يوم ــز قب ــواره املتلف ح
ــى ما نقول وثبت بالدليل  مثال عل
ــؤولون  مس ــاك  هن ان  ــع  القاط
ــة  الصناع ــل  بتعطي ــون  متورط
ــتيراد الذي  الوطنية لصالح االس
يعد بابا من ابواب اهدار ثروة البالد 
ــة الصعبة ونرى  ــيما العمل وال س
ــعار  ــني ان تتم ترجمة ش مخلص
ــى واقع حال  ــي العراق) ال (صنع ف
عملي وهذا يتجسد من خالل غلق 
احلدود فورا ومنع استيراد الشلغم 
ففي بالدنا كل شيء متاح انتاجه 
ــت  ــذا التهاف ــاذا ه ــه  فلم وزراعت
على االستيراد؟!.وباملناسبة نحن 

ــة حلماية  ــوات احلكوم ــي دع نحي
ــى ايديها  ــد عل املنتج احمللي ونش
ــل اذا كانت تلك  ــاذا نفع ولكن م
الدعوات تصطدم بجدار اسمنتي 
ــا اثرا.وال  ــى وال يصبح له لتتالش
ــير الى مسألة في غاية  بد ان نش
ــام محكمة  ــة تلك هي قي االهمي
جنايات الكرخ في بغداد بتحديد 
ــباط احلالي  ــن من ش ــوم الثام الي
ــاء  ــر الكهرب ــة وزي ــدا حملاكم موع
السابق لؤي اخلطيب على خلفية 
ــاد مالي واداري وان هيئة  تهم فس
ــاء  ــت وزارة الكهرب ابلغ ــة  النزاه
ــن املفارقة ان  ــد احملاكمة لك مبوع
ــروب  ــن ه ــدث ع ــات تتح املعلوم
السيد الوزير الى خارج العراق وان 
محاكمة اليوم ستكشف اشياء 
ــود من  ــرة ويتبني اخليط االس كثي
ــرف بالضبط هل هذه  االبيض ونع

احملاكمات صورية ام حقيقية؟!.
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   أكدت قيادة العمليات املشتركة، 
امس االحد، ان القائد العام للقوات 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــلحة رئي املس
ــي، وجه بضرورة  مصطفى الكاظم
ــم  حماية املنتج احمللي.الناطق باس
ــتركة اللواء حتسني  العمليات املش
ــات ، إن  ــي تصريح ــي قال ف اخلفاح
ــدور  ــوم ب ــتركة تق ــات املش العملي
ــع  ــول البضائ ــع دخ ــي من ــر ف كبي

املقدمة  ــة  الالئح ــن  ــة ضم املدرج
أن  ــاً  مبين ــاً،  محلي ــر  تتوف ــي  الت
بالتنسيق مع  املشتركة  العمليات 
ــذ احلدودية عملت على  هيئة املناف
ــن العجالت التي  مصادرة الكثير م
ــن دون موافقات.ولفت الى  دخلت م
ــن املتهمني بإدخال  احالة الكثير م
ــتيراد  ــة من االس ــع املمنوع البضائ
ــن اجل منع  ــى احملاكم اخملتصة م ال
اي حالة اغراق لألسواق، مشيراً إلى 
ــرورة حماية  أن الكاظمي، وجه بض
املنتج احمللي. فيما شدد الكاظمي، 

امس األحد، على ضرورة األخذ مببدأ 
العدالة في توزيع الثروة بني مناطق 
ــة الوزراء أن  العراق.وذكر بيان لرئاس
رئيس مجلس الوزراء، أكد أن املوازنة 
ــودتها  ــلت مس أرس ــي  الت ــة  املالي
احلكومة في وقت سابق، تهدف الى 
ــادي ودعم  ــالح املالي واالقتص اإلص
القطاعات احليوية، التي من شأنها 
ــاكل  ــج جزءا كبيرا من مش أن تعال
االقتصاد العراقي التي يعاني منها 
ــدد  ــب البيان، ش منذ عقود.وبحس
ــتثمار  ــى أهمية اس ــي، عل الكاظم

ــط مؤخرا في  ــعار النف ــاع أس ارتف
ــى إبعاد  ــة، داعيا ال ــخة املوازن نس
ــي توزيع  ــية ف ــات السياس املناكف
الثروة بني مناطق العراق.وأكد ضرورة 
ــل  ــة والتعام ــات األمتت آلي ــل  تفعي
ــا تفعيل دور مجلس  الرقمي، وأيض
اخلدمة االحتادي، في مسار اإلصالح 
ــد اخر أكد  ــادي. على صعي االقتص
ــة النيابية ثامر  عضو اللجنة املالي
ــض جلنته  ــد، رف ــس األح ــان، ام ذيب
اجراء أي تسويات مع اإلقليم خارج 
ــى أن هناك  ــيرا إل قبة البرملان، مش

ــى أي اتفاق  ــة في التوصل إل صعوب
ــة  ــت حص ــأن بثبي ــرد بش ــع الك م
ــال ذيبان ، إن  ــم في املوازنة.وق اإلقلي
ــت معقدة ولم نتوصل  ”األمور ال زال
ــرد لغاية هذه  ــى أي اتفاق مع الك إل
ــر االتفاق  ــة“، مبينا أن ”متري اللحظ
ــليم  ضمن موازنة ٢٠٢١ اال بعد تس
كامل صادراته النفطية إلى شركة 
ــتضافت اللجـنة  ــومو“. وقد اس س
ــس النواب، امس  ــة في مجل املـاليـ
األحد، طـيف سـامي املـدير العـام 
املـالية.وذكر  وزارة  ــي  فـ للـمـوازنـة 

بيان للدائرة اإلعالمية للمجلس ، أن 
ــتضافت خالل  اللجـنة املـاليـة اس
ـــامي  ــس، طـيف س ــا ام اجتماعه
ــام للـمـوازنـة فـي وزارة  املـدير العـ
املـالية.وأعلنت عضو اللجنة املالية 
ــابق  ــت س ــي، بوق التميم ــدة  ماج
ــلمت احلكومة  امس، أن اللجنة س
ــن املوازنة بعد  ــد م ــخة اجلدي النس
ــتها قبل التصويت  التعديل لدراس
ــس  ــن مجل ــت اعل ــي وق ــا. ف عليه
ــد، ان  ــس االح ــى، ام ــاء االعل القض
ــي  ــة ف ــلطة القضائي ــس الس رئي

جمهورية ايران االسالمية سماحة 
ــي  ــم رئيس ــيد ابراهي ــة اهللا الس اي
ــوم االثنني. ــداد الي ــيصل إلى بغ س
ــان أنه بناء على  ــر اجمللس في بي وذك
دعوة رئيس مجلس القضاء االعلى 
ــل رئيس  ــق زيدان يص ــي فائ القاض
ــلطة القضائية في جمهورية  الس
ــماحة اية اهللا  ــالمية س ايران االس
ــي إلى بغداد  ــيد ابراهيم رئيس الس
اليوم االثنني املوافق ٨-٢-٢٠٢١ على 

رأس وفد قضائي عالي املستوى.
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ــروع (بنك املوظفني)  ــتكمال مش    اختارت وزارة التخطيط، حزيران املقبل موعداً الس
ــراءات االصالح  ــني منهم وذلك ضمن اج ــف الوهمي ــي خطوة حلصر اعدادهم وكش ف
ــم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، بحسب تصريح صحفي  احلكومي.وقال املتحدث باس
ــل ان يكتمل في حزيران  ــروع بنك املوظفني املؤم ــوزارة تواصل عملها الجناز مش إن ال
ــكلت وزارة التخطيط  ــات احلكومية.وش ــل بالتعاون مع بقية الوزارات واملؤسس املقب
فرقا جوالة من موظفي اجلهاز املركزي لالحصاء لزيارة املؤسسات احلكومية للحصول 
ــجيل اكثر من مليوني موظف لغاية االن ضمن قاعدة  على بيانات املوظفني، اذ مت تس
ــف تكمن ببناء قاعدة بيانات تفصيلية عن  ــني الهنداوي أن اهمية هذا املل البيانات.وب
ــهيل عملية صرف الرواتب عبر منصة الكترونية  املوظفني وفك اي ازدواج موجود وتس

ومعرفة التخصصات ومدة اخلدمة والتحصيل الدراسي وبيانات اخرى.
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كتب اِّـحرر السياسي

ــة  ــس جلن ــدي رئي ــازم اخلال ــب  ح ــدر النائ اص
ــج احلكومي والتخطيط  ــة تنفيذ البرنام مراقب
ــا   تضمن تعديالت  ــتراتيجي بيانا صحفي االس
ــا اضافة مبلغ مقداره ( ٥٠٠)  موازنة ٢٠٢١ ومنه
ــا وصفته باملتضررين  ــار دينار كتعويضات مل ملي
ــدوالر على  ــعر ال ــني نتيجة  فرق س ــن املقاول م
نشاطهاتهم ، وهذا املقترح يدلل بشكل واضح 
ــعر صرف  ــلبية لرفع س ــور اآلثار الس ــى ظه عل

الدوالر في وقت قصير جدا ، ولكن املستغرب ان 
ــيطال ماليني  اليلحظ الضرر والتضييق الذي س
ــمولني  ــن ذوي الدخل احملدود واملش ــني م العراقي
ــبكة الرعاية االجتماعية واملعتمدين على  بش
ــم أولى بالرعاية  ــحيح ، وه الدخل اليومي الش
واحلماية من الضرر املترتب على رفع سعر الصرف 
، لذا جندد مطالبتنا بإعادة سعر الصرف ليكون 
(١٣٠٠) دينار لكل دوالر لنحمي ماليني العراقيني 
ــتوى  ــات والتضييق على مس ــذه التداعي من ه
معيشتهم.ونطالب بإلغاء املادة (٥٦) التي تنص 
ــنة  ــتثناء العجز اخملطط باملوازنة لس ــى اس عل
٢٠٢١ من النسبة الواردة في قانون اإلدارة املالية 
ــمح بزيادة العجز عن نسبة  النافذ والذي اليس
ــتغرب ان  ٣٪ من الناجت احمللي اإلجمالي.ومن املس
تطالب احلكومة في املادة (٥٧) من قانون املوازنة 
ــر تعليمات تنفيذ املوازنة في اجلريدة  بعدم نش
ــمية وهو مايتنافى  مع الشفافية واتاحة  الرس

املعلومة للجهات الرقابية والرأي العام.

ــن شاكر  ــف رئيس كتلة بدر النيابية حس كش
ــي، امس االحد، عن توفير مجلس النواب  الكعب
نحو ٤٠ تريلون دينار ضمن املوازنة ومنع االنهيار، 
مبينا انه ال ميكن ايجاد حل بازمة كردستان دون 
ــلم كافة النفط املصدر منه.وقال الكعبي  تس
ــاهمت في توفير  ان ”اللجنة املالية النيابية س
نحو ٤٠ تريلون دينار بعد تقليص املوازنة من ١٦٤ 
ــل من ١٢٠ ترليون وتقليص العجز  تريلون الى اق
ــر املوازنة كما  ــي فيها“.واضاف ان ”متري التاريخ

جاءت من احلكومة فان مصير االقتصاد العراقي 
ــيك خصوصا بعد  ــار الوش ــيكون هو االنهي س
ــعر الدوالر وتاثيره على السوق احمللية مع  رفع س
ــح الكعبي انه ”ال حل  ــاع التخضم“.واوض ارتف
ــوى تسليم النفط بالكامل  ألزمه كردستان س
ــي مقابل  ــة واملصاف ــذ احلدودي ــدات املناف وعائ
ــتخراج  ــة مصاريف االس ــة كاف ــح احلكوم من
ــرار فان الكتل  ــب املوظفني وفي حال االص وروات
ــر املوازنة وفقا  ــتمضي في متري ــية س السياس

لألغلبية النيابية ومصالح الشعب“.

ــكان،  ــدوق االمم املتحدة للس ــن صن أعل
ــه لألخير  ــراق، امس األحد، دعم ــي الع ف
ــر بيان  ــكاني. وذك ــداد الس ــراء التع إلج
ــر التخطيط،  ــوزارة التخطيط ، أن وزي ل

ــث، امس، مع ريتا  ــد بتال النجم بح خال
ــدوق االمم املتحدة  ــة صن ــا، ممثل كولومبي
ــد املرافق  ــراق، والوف ــي الع ــكان، ف للس
لها، اجراءات واستعدادات الوزارة الجراء 
ــكان، ودور الصندوق  ــداد العام للس التع

ــود اجلهاز املركزي لالحصاء  في دعم جه
ــر، خالل  ــد التعداد.وأكد الوزي ــي تنفي ف
ــار الوطني  ــاء الذي حضره املستش اللق
ــام  ــر ع ــالق، ومدي ــدي الع ــداد مه للتع
ــاهر عبدالكاظم، أن  ــاون الدولي س التع

ــط، تبذل جهودا كبيرة من  وزارة التخطي
ــبة لتنفيذ  ــروف املناس ــل توفير الظ اج
ــباب تأجيل  ــيرا الى ان اس التعداد، مش
ــي كانت ترتبط  ــذه في العام املاض تنفي

بظروف صحية ومالية واجهت العراق.
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وافق وزير الزراعة، محمد اخلفاجي، امس األحد، على تصدير ٥٠٠٠ طن من 
ــعودية، عبر منفذ عرعر احلدودي.ووافق ايضا  محصول البطاطا، الى الس
ــت، عبر منفذ  ــول، الى دولة الكوي ــر ٥٠٠ طن من نفس احملص ــى تصدي عل
ــي اطار تعظيم  ــتهالك احمللي وف ــفوان احلدودي، من الفائض عن االس س
ــرع  ــن وزارة الزراعة.يُذكر أن العراق ش ــان صادر ع ــة، وفقاً لبي ــوارد الدول م
مؤخرا في تصدير احملاصيل الزراعية من اخلضر والفواكه الى دول اخلليج.
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ــتغاثة  ــالة اس   تلقت «البينة اجلديدة» رس
ــني في باريس  ــة من موظفات وموظف عاجل
ــلموا رواتبهم منذ سنة وهم على  لم يتس
مالك وزارة التربية العراقية .. نأمل املعاجلة 

الفورية.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

وكاالت /



2محليات

ÙÏ‰Ó„@ø@ÜÌåÌ@ÜÓËë@HQPTI@pbœä€@ÚÓ‰Óidm@·Óçaäfl@⁄âbím@Úzñ€a
نينوى / البينة الجديدة

ــتنادا لتوجيهات السيد   اس
وزير  الصحة والبيئة الدكتور 
ــي  التميم ــد  محم ــن  حس
ــراف ومتابعة مدير عام  وبإش
ــب العدلي الدكتور  دائرة الط
زيد عبد علي ومدير عام دائرة 
ــن  ــوى فالح حس ــة نين صح
ــؤولني  ــض املس ــي وبع الطائ
ــني ونخبة من  من كال الدائرت
اعالميي مركز الوزارة وبحضور 
ــخصيات  الش ــن  م ــد  العدي
واحمللية.  ــة  الدولي واملنظمات 

شارك فريق من وزارة الصحة 
ــيم التأبينية  ــة املراس والبيئ
ــهيد  ــييع رفاة (١٠٤) ش لتش
يزيدي ومواراتهم الى مثواهم 
ــو  كوج ــة  قري ــي  ف ــر  االخي
ــنجار  س ــاء  لقض ــة  التابع
ــار  واش نينوى.  في محافظة 
ــد علي مدير  ــور زيد عب الدكت
ــب العدلي ان  ــام دائرة الط ع
ــرت  العدلي باش دائرة الطب 
ــام بالبحث  ــر من ع منذ اكث
والتحري عن املقابر اجلماعية 
داعش  تنظيم  ــا  التي خلفه

ــن  املفقودي ــن  وع ــي  االرهاب
ــاس واعداد  لوضع حجر االس
ــق ضحايا  ــدة بيانات توث قاع
ــنجار،  ــاب في قضاء س االره
الرفات  موضحا مت استخراج 
 (DNA ) ونقلها واستخراج ال
ــا  ومطابقته ــات  العين ــن  م
ــات التي مت  ــدة البيان مع قاع
ــائها ومن ثم تسليمها  انش
ــد علي  ــم. وأضاف عب لذويه
ــة كانت متثل  ان هذه العملي
ــراءات  االج ــن  م ــلة  سلس
املعقدة وباشراف مباشر من 

ــة جمللس  العام األمانة  ــل  قب
الوزراء وخبراء ومنظمات دولية 
وتعد هذه الثمرة االولى .واكد 
عبد علي ان الدائرة مستمرة 
بعملها بعد التوقف  بسبب 
ــتئناف  جائحة كورونا ومت اس
ــتخراج  الس نتيجة  ــل  العم
(١٠٤) رفات وسيتم استثمار 
ــور ذوي  ــة بحض ــذه الفرص ه
ــارج العراق  ــهداء من خ الش
ــات  البيان ــدة  قاع ــيع  لتوس
ــق اكبر  ــج توثي ــق نتائ وحتقي

واشمل.

بغداد / البينة الجديدة
ــرة الثروة  ــة ومن خالل دائ ــت وزارة الزراع اعلن
ــاج الدواجن  ــد وتيرة انت ــة عن تصاع احليواني
واملتمثلة في إنتاج بيض املائدة وحلوم الدواجن 
ــذا العام وبواقع  ــهر كانون الثاني له خالل ش
(٢١٧٨٠٩٣٧٩ ) مليون بيضة مائدة و(١٤٢٨٠٠٠ 
ــس و(٦٠١٧٤٤٨) مليون  ــة تفقي ) مليون بيض
ــيما بعد  ــات كافة س ــم في احملافظ فروج حل
ــاريع  دة العديد من املش ــد من التهريب وعَ احل

للخدمة اإلنتاجية.  حيث اوضحت الوزارة ان 
الكميات املنتجة من بيض املائدة والتفقيس 
ــاريع العاملة فى هذا  عن طريق احلقول واملش
ــال لبيض مائدة  ــاع والبالغة (١٣٢) حق القط
ــم و(٤) مجازر  من خالل  و(٦٤٣) حقل فروج حل
ــة في  ــات الزراع ــن مديري ــواردة م ــر ال التقاري
ــتان، فيما  ــات كافة عدا إقليم كردس احملافظ
ــف العاملة (٦١) معمل   بلغ عدد معامل العل
انتجت اكثر من (١٠٩١٤٢) طن من العلف. كما 

بينت الوزارة ان حقول فروج اللحم استقبلت 
ــويق  ــة فيما مت تس ــون فرخ (١١٣٤٧٥١٩) ملي
ــن الدجاج فروج حلم الى  (٦٠١٧٤٤٨) مليون م
ــتمرار بتجديد  ــواق احمللية. مؤكدة االس االس
ــة عن  ــة مهن ــة ممارس ــازات رخص ــح إج ومن
ــاهمة في  ــق دائرة الثروة احليوانية للمس طري
ــن الغذائي للمواطن  زيادة اإلنتاج وتوفير االم
ــاء الذاتي وخلق فرص  ــن اجل حتقيق االكتف م

العمل دعما القتصادنا الوطني.

بغداد / البينة الجديدة
ــركات وزارة  ــركة العامة لألنظمة اإللكترونية إحدى ش أقامـت الش
ــم  ــراف قس ــالل مركزها التدريبي وبإش ــادن ومن خِ ــة واملع الصناع
ــوزارة دورة  ــة مبركز ال ــرة اإلدارية واملالي ــي الدائ ــب والتأهيل ف التدري
ــارات العاملني في  ــال القانوني لتنمية قدرات ومه ــة في اجمل تطويري
ــكيالت العامة التابعة للـوزارة .  وتناولـت الدورة التي اُقيمت  التش
ــا مدير عام  ــدة ( ٧ ) أيام وحاضر فيه ــليمانية مل حافظة الس ــي مُ ف
ــد فتـاح ناجـي :  ــيد : أحمـ ــرة القانونية في مركز الوزارة الس الدائ
ــات القانونية السيدة : هبـة  ــتثمارات والدراس ــم االس ورئيس قس
نافـع موسـى : محاور عدة شملت قانون التضمني رقم ( ٣١ ) لسنة 
٢٠١٥ وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون التضمني إضافة إلى موضوع 
ــق اإلداري .هـذا وتأتي إقامة هذه  ــة القانونية حملضر التحقي الصياغ
ــيد وزير الصناعة واملعادن وضمن  ــتناداً لتوجيهات الس الدورات اس
ــكيالتها ورفع  ــي الوزارة وتش ــب وتأهيل موظف ــة الوزارة لتدري خط
ــابهم خبرات عملية جديدة مبا ينعكس  كفاءتهم وقدراتهم واكس

على عملهم وأدائهم الوظيفـي.

Úr€br€a@Úœbïä€a@ÚÓiäm@‚b«@äÌÜfl@ÜÓé€a@µa@ÒÜëb‰fl
ــة  ــام تربي ــر ع ــودي مدي ــني العب ــيد حس الس
ــة الثالثة احملترم , بعد  محافظة بغداد الرصاف
ــمعة  ــناه عنكم من س ــمعناه وملس كل ما س
حسنة ممزوجة بإخالصكم لعملكم وهو االمر 
الذي يتكلم فيه البعيد قبل القريب حتى قيل 
انكم (كملك احلبشة اليظلم عنده احد) فاني 
ــط رحالي في  ــاب جنابكم واح ــرق ب ــوم اط الي
حضرتكم اال ان تقضي حاجتي , لقد تشرفت 

قبل ايام بلقاء جنابكم وملا شرحت لكم ظرفي 
الصحي واالسري وانطالقا من حسكم االبوي 
ــكم  ــكورا وبال ممانعة وفق هامش ــت مش وافق
ــدر امر نقلي  ــر (المانع لدي) وص ــون االخض بالل
ــة  ــيدة معصوم ــتي (م/الس ــن مدرس ــال م فع
للبنات) الى (م/الرحمة للبنات) بالكتاب املرقم 
ــن ما ان وصل  ــخ ( ١٣-١-٢٠٢١ )لك (٢٤٧٧) بتاري
االمر للمدرسة بعد يومني حتى اتصلت املديرة 

ــاء نقلي.وانا  ــرف (د.م) ليقوم االخير بالغ باملش
ــانيتكم التي عودمتونا  ــدكم بانس اليوم اناش
ــو الفصل وتفعيل  ــا بان يكون قولكم ه عليه
نقلي مجددا مراعاة لوضعي االستثنائي وكلي 

امل بجنابكم مع فائق الود والتقدير.
اِّـدرسة / وداد عبد الحسن خلف

اختصاص / اللغة العربية
موبايل (٠٧٧٣٦٦٣٦٣٢٨)
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واسط / البينة الجديدة
ــد  محم ــور  الدكت ــط  واس ــظ  محاف ــن  أعل
ــوع أصحاب  ــم موض جميل املياحي عن حس
ــني في جميع  ــة واالجراء اليوم ــود اجملاني العق
ــم الى عقود  ــة باحملافظة وحتويله ــر الدول دوائ
ــة والبالغ عددهم أكثر من ٢٨  نظامية وقانوني
ــي املوازنة  ــخص وتضمني حقوقهم ف ألف ش
ــك خالل إجتماع  ــة لعام ٢٠٢١.جاء ذل االحتادي
ــريحة  ــع ممثلني عن هذه الش ــوع عقد م موس

ــاب  أصح ــن  م ــا  غالبيته ــي  والت ــعة  الواس
ــتطاعوا سد النقص  الشهادات اخملتلفة واس
ــة خاصة  ــة باحملافظ ــي دوائر الدول ــل ف احلاص
احملاضرين في تربية واسط والذين يزيد عددهم 
ــي وإداري موزعني  ــر مجان ــن ٢٢ ألف محاض ع
ــت تعاني نقص  ــدارس التي كان ــي جميع امل ف
ــات التربوية. ــالكات واالختصاص ــر في امل كبي

ــذي حضره النائب عن  وأكد خالل االجتماع ال
ــر املركزية  ــدراء الدوائ ــة عباس يابر وم احملافظ

ــقيّات  واللجان املعنية إضافة الى ممثلي املنس
ــراً وحتملت  ــي صبرت كثي ــرائح الت لهذه الش
ــن  ــرار ٣١٥ م ــع بق ــمول اجلمي ــن ش ــراً ع كثي
محاضرين واداريني وحراس وحرفيني .. وحتتسب 
ــة  ــنوات اخلدمة ألغراض التعيني واملنافس س
على الدرجات الوظيفية القادمة وقال ال توجد 
ــد اليوم صفة اجر يومي او مجاني فاجلميع  بع
ــة وقانونية مع  ــود نظامي ــى عق ــون إل يتحول
ــد على إكمال كافة اإلجراءات املتعلقة  التأكي

ــال البيانات  ــبوع وإرس ــالل هذا االس بذلك خ
ــيتم وفتح  ــوان الرقابة املالية كما وس ــى دي ال
اضابير وظيفية خاصة بهم ، اسوة باملوظفني 
ــم بعد املصادقة على املوازنة  على املالك الدائ
ــح أن الفئات  ــم ادارياً .. وأوض وتكييف وضعه
املشمولة بقرار ٣١٥ هم كل من عقود صندوق 
دعم واسط وعقود تنمية االقاليم ومحاضري 
ــابقة  ــنوات الس وإداريي وحراس وحرفيني الس
مبا فيهم ٢٠٢٠ الذين يعملون في تربية واسط 

ــي الصحة والدوائر  ــك االجراء اليوميني ف كذل
ــي كل الدوائر. ــني اجملانيني ف ــة والعامل البلدي
ــا زالت  ــات قدمت وم ــى أن هذه الفئ ــار ال وأش
ــنوات عديدة  ــدم للمحافظة بال حقوق لس تق
ــات  ــرات واالختصاص ــن ذوي اخلب ــم م وأغلبه
ــن إنصافهم وأقل ما  ــدة واملهمة والبد م املفي
ــني بصفة  ــه أن يكون موظف ــن أن يقدم ل ميك
ــم وضمان حقوقهم  عقود قانونية مع دوائره

املالية وغير املالية.
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البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــم حمود منصور مدير عام الشركة العامة  أعـلـن املهنـدس قاس
ــكيالت وزارة التجارة عن توريد  ــة احدى تش ــارة املواد الغذائي لتج
ــا للمواطنني ضمن  ــام لغرض جتهيزه ــكر وزيت الطع مادتي الس
مفردات البطاقة التموينية واكد في تصريح له أن الشركة اجرت 
ــكر احمللي بواقع (٨١٫٢٨٠) طن لتجهيز  ــراء مادة الس تعاقدات لش
ــحب  ــة وتابع حمود بانه مت البدء بس ــة التمويني ــردات البطاق مف
ــص اخملتبري عليها  ــكر لغرض اجراء الفح ــاذج من مادة الس النم
ــركة وسيتم  ــيطرة النوعية في الش ــم الس من قبل مالكات قس
توزيعها اعتبارا» من اليوم االثنني في جميع محافظات العراق عن 
ــطول النقل اخلاص بالشركة لغرض جتهيزها للموطنني  طريق اس
ضمن مفردات البطاقة التموينية وأشار حمود  إلى قيام الشركة 
ــبوع  ــهد األس ــة لتوريد مادة زيت الطعام وسيش ــالن مناقص بإع
ــئ محلية لشراء املواد  منوها  املقبل إجراءت التعاقدات مع مناش
ــن وزارة املالية  ــي وصلت إلى وزارة التجارة م ــيادته ان املبالغ الت س
باأليام املاضية تضمن شراء تلك املواد وبني حمود أن  الوزارة تنتظر 
ــة للدولة لغرض إعداد برنامج مت تهيئته  اقرار قانون املوازنة العام

مسبقا يضمن استقرار نظام البطاقة التموينية لعام ٢٠٢١.

بغداد / البينة الجديدة
ــرع توزيع كهرباء الصدر  ــية والفنية في ف اجنزت املالكات الهندس
التابع للشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد،عددا من اعمال نصب 
ــة اجلغرافية للفرع .وتضمنت  ــس الكهربائية ضمن الرقع املقايي
ــاً ثالثي االطوار  ضمن حملة  ــاً كهربائي االعمال، نصب ٢٥ مقياس
ــتالم ٣٥  ــة ٧٥٢ حي الضباط، الى جانب اس ــب املقاييس  حملل نص
ــتمرار  ــب مقاييس لهم، واس ــني لغرض نص ــة من املواطن معامل
أعمال نصب املقاييس من قبل اللجنة ضمن مناطق متفرقة.كما 
ــي فرع توزيع كهرباء ديالى  ــية والفنية ف تواصل املالكات الهندس
أعمال صيانة محطة بني سعد ٣٣ك.ف، في محافظة ديالى، بعد 
ــتمرة  ــبب متاس كهربائي، وان االعمال مس ــا إلى حرق بس تعرضه
العادة تشغيل احملطة بوقت قياسي لغرض إعادة التيار الكهربائي 

الى كافة املناطق التي مت انقطاع التيار الكهربائي فيها.
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التعديل االول لقانون التقاعد املوحد رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٩ اضاءات قانونية

الحقوقي 
ماجد الحسناوي

ــني الواقع   ــذا القانون لتحس ــرع ه ش
املعاشي للمتقاعدين وحتقيق العدالة 
ــوق  احلق ــاب  احتس ــي  ف ــاواة  واملس
التقاعدية واألستفادة من حركة املالك 
ــي للمتقاعد  ــن القانون ــل ألس بتعدي

ــباب  الش ــتقطاب  الس ــتفادة  واألس
ــف الى التقاعد  ٠تتحتم احالة املوظ
ــنة من  في حالتني (١)عند اكمال٦٠س
ــدة خدمته  ــض النظر عن م العمر بغ
ــمية  ــرت اللجنة الطبية الرس ،واذا أق
عدم صالحيته للخدمة ويستثنى من 
ــن القانوني لالحالة على  احكام الس
ــون اخلدمة  ــمولني بقان التقاعد *املش
ــب العلمي  ــة من حملة اللق اجلامعي
ــاء  ــاعد واالطب ــتاذ مس ــتاذ واس كأس
ــي  العدليون والتخدير والطب النفس
ــة  ــس الدول ــي مجل ــارون ف واملستش
ــارون املدنيون ومن يعمل بقيادة  والطي
ــمولني بقانون  الطائرات املدنية واملش
الفصل السياسي وذوي الشهداء من 
ــمولني  والثانية واملش ــى  الدرجة االول
ــهداء وقانون  ــة الش ــون مؤسس بقان
ــني  السياس ــجناء  الس ــة  مؤسس
ــى التقاعد عند  ــم ال ــون احالته ويك

ــنة اما املشمولني بقانون  اكمال ٦٣س
ــهداء والسجناء يكون  مؤسسة الش
السن القانوني لالحالة على التقاعد 
ــب التقاعدي  ــنة واليصرف الرات ٦٥س
ــنة ولديه  للموظف اال اذا اكمل ٤٥س
ــنة ٠ويعدل  ــن ١٥س ــل ع ــة التق خدم
ــادة  ١٤  من هذا  ــا») من امل ــد (ثاني البن
القانون ويكون كاالتي: يحال املوظف 
ــد اوال من   ــي البن ــه ف ــوص علي املنص
ــن  ــادة ١٤ الى التقاعد الكمال الس امل
ــرار  ــة بق ــباب صحي ــي او الس القانون
ــص او رئيس اجلهة غير  من الوزير اخملت
ــد االدنى  ــون احل ــوزارة ويك ــة ب مرتبط
ــهريا»  لراتب التقاعد ٤٠٠ألف دينار ش
ــني  ــح املتقاعد مخصصات حتس ومين
معيشة ليصبح الراتب التقاعدي مع 
مخصصات شهادة وحتسني معيشة 
ــهريا  ــار ش ــف دين ــن ٠٠ه ال ــل ع اليق
ــد  التقاع ــى  عل ــال  للمح ــرف  ٠ويص

ــنة مكافئة نهاية خدمة  ولديه ٢٥ س
ــاس كامل الراتب  ــب على اس وحتتس
ــرى  ــع اخملصصات مضروبا ×١٢  ويس م
على احلاالت من نفاذ التعديل.ويسرى 
ــف املتوفي في اخلدمه  هذا على املوظ
ــة التقل عن ٢٥  ــه خدمة تقاعدي ولدي
ــة نهاية  ــرف مبلغ مكافئ ــنة وتص س
اخلدمة الى خلفه املستحق ويستحق 
ــت لديه  ــي اذاكان ــول السياس املفص
ــنة وعمر اليقل ٤٥ سنة  خدمة ١٥ س
على ان يتم دفع التوقيفات التقاعدية 
ــون على  ــذا القان ــكام ه ــرى اح وتس
ــة بصفة عقد  ــني بدوائر الدول العامل
ــمولني بقرار  (موظف مؤقت) ومن املش
ــنة  ــم ٣١٥ لس ــوزراء املرق ــس ال مجل
ــتقطع التوقيفات  ــى ان تس ٢٠١٩ عل
ــة  ــه قرين ــاوية لراتب ــة املس التقاعدي
باملوظف على املالك الدائم ويستحق 
الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة 

عقدية التقل عن ١٥ سنة واكمل سن 
ــبة ٧٥٪من  ــنة من العمر وبنس ٥٠ س
ــب التقاعدي.وتقطع  احلد االدنى للرات
ــت او االخت عند  ــة او البن ــن الزوج ع
الزواج او التعيني وتعاد لها عند الطالق 
ــة ٠وتلغى  ــرك الوظيف ــل او ت او الترم
النصوص القانونية كافة التي تسمح 
ــتثنى  ــني راتبني او اكثر ويس باجلمع ب
ــني وذوي  ــجناء السياس من ذلك الس
ــب  ــهداء وضحايا االرهاب وحس الش
ــن  م   ١٤ ــادة  النافذه٠وامل ــني  القوان
ــاب  احتس ــاد  يع ــت  اوضح ــون  القان
ــة للمحالني على  التقاعدي ــب  الراوات
ــل   ــذا التعدي ــاذ ه ــل نف ــد قب التقاع
ــوة» بأقرانهم املشمولني باحكام  أس
ــون واليترتب اي اثر مالي عن  هذا القان
الفترة السابقة ٠٠وينفذ هذا القانون 
ــره في  ــخ   ٣١/١٢/٢٠١٩ ونش ــن تاري م

اجلريدة الرسمية.

بغداد / البينة الجديدة
تشارك وزارة العمل والشؤون االجتماعية في دورة قانون 
االداري  التحقيق  حملضر  القانونية  والصياغة  التضمني 
-٦-١٠-٢ من  للمدة  السليمانية  محافظة  في  املقامة 

٢٠٢١.وجرى متثيل الوزارة من خالل عدد من موظفي الوزارة 
الوزارة  رؤية  حضورهم  خالل  طرحوا  اقسامها  وبقية 
جتاه هدر املال العام واهمية قانون التضمني االجتماعي 
وانعكاساته على الشرائح اجملتمعية كون الوزارة تعنى 
الدخل  ومحدودي  املعاقني  وهم شرائح  اهمية  باكثرها 
وما يتوجب اتباعه لتحصني الوضع االقتصادي في ظل 
ان  الى  العراق.يشار  به  مير  التي  االقتصادية  التقلبات 
الدورة جرت بتمثيل واسع من قبل وزارة الصناعة واملعادن 
احمد  القانونية  الدائرة  عام  مدير  حضور  خالل  من 
والدراسات  االستشارات  قسم  ومسؤولة  عبدالفتاح 

القانونية وعدد من املستشارين في الوزارة.

بغداد / البينة الجديدة
محمد  الستار  عبد  ساالر  القاضي  العدل  وزير  وجه 
بارتداء  واملراجعني  الوزارة  موظفي  السبت،  االول   امس 
الكمامات الطبية وتعقيم ايديهم عند دخولهم مبنى 
الوزارة وكذلك كافة الدوائر العدلية التابعة للوزارة وذلك 
للحد من انتشار فايروس كورونا حفاظا على سالمتهم 
على  بناءً  انه  الوزير   السيد  وأشار  الوباء.  هذا  من 
توجيهات االمانة العامة جمللس الوزراء وحسب توصيات 
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية باتخاذ كافة 
اإلجراءات والتقيد بالتعليمات الصحية واالستمرار في 
الوزارة  والتعفير عند دخولهم مبنى  التعقيم  عمليات 
وااللتزام بها. مشددا معاليه إلى اتخاذ كافة اإلجراءات 
الوقائية  واإلجراءات  للتدابير  اخملالفني  بحق  القانونية 
سالمة  على  احلفاظ  اجل  من  االجراءات  هذه  ،وتاتي 

اجلميع من هذا الوباء.

البينة الجديدة / عباس كريم العلياوي
ألول مرة في تاريخها مدينة الشعب وضواحيها تشهد 
خلطوط  الطفح  حيث  من  فيها  األوضاع  إستقرار 
مجاري الصرف الصحي ومياه األمطار ألغلب محالتها 
بعد  تتعرض ألوضاع مأساوية  ان كانت  بعد  السكنية 
امني  السيد  قام  حيث   ، موسمية  امطار  اي  سقوط 
لليوم  ميدانية  بجولة  معن  كاظم  عالء  املعمار  بغداد 
تصريف  أعمال  ومراقبة  ملتابعة  التوالي  على  الثاني 
بغداد  امانة  وكيل  السيد  قيام  كذلك  األمطار  مياه 
بزيارة  كاظم   موسى  عمار  املهندس  البلدية  للشؤون 
اعمالها  سير  على  للوقوف  الرئيسية  اجملاري  محطات 
اثناء سقوط األمطار وكذلك األشراف ميدانياٌ على سير 
اعمال سحب مياه األمطار من الشوارع العامة وبرفقته 
قسم  ورئيسي  الشعب  بلدية  دائرة  عام  مدير  السيد 
اجملاري والنظافة على مدار الساعة للسيطرة الكاملة 
على الكميات الساقطة ضمن قاطع مسؤولية الدائرة 
يُجنبهم غرق محالتهم  املواطن بوضع مستقر  لينعم 

وأزقتهم الداخلية.

ان اكملت املرحلة  (دنا هديل عبد الستار) سبق  اني     
جامعة  في  االعالم  كلية  في  االعالم  دراسة  من  االولى 
االمام جعفر الصادق وفي عام (٢٠١١) وبسبب سفري مع 
زوجي الى خارج العراق وحتديدا في روسيا  انقطعت عن 
ولرغبتي  العراق  الى  الدراسة ومنذ سنتني تقريبا عدت 
الكلية  الى  رجعت  فقد  دراستي  اكمال  في  الشديدة 
املذكورة لكنني فؤجئت مبن يقول لي عليك باستحصال 
التعليم  وزير  معالي  مكتب  من  استثنائية  موافقة 
العالي والبحث العلمي وعليه فأنني اتطلع اليكم كأب 

لشمولي باالستثناء واملي كبير بكم ان شاء اهللا.
دنا هديل عبد الستار 

٠٧٧٢٣٣٠١٢٠٩
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 The Washington ــة  صحيف ــت  قال
ــات الرئيس األمريكي  Post إن تصريح
السابق، دونالد ترامب، حول تزوير نتائج 
االنتخابات الرئاسية وهجوم الكابيتول 

األمريكيني  ــب  الضرائ ــي  دافع كلفت 
ــون دوالر.وكتبت الصحيفة أن  ٥١٩ ملي
ــد اضطرت إلى  ــات الدولة كانت ق هيئ
ــة من امليزانية للرد  إنفاق أموال إضافي
ــملت  على أعمال ترامب وأنصاره. وش
ــي العديد  ــوم احملكمة ف النفقات رس

من الدعاوى، وتعزيز اإلجراءات األمنية 
ــراء أعمال  وإج االنتخابات،  ــؤولي  ملس
ــادة اإلعمار بعد الهجوم على مبنى  إع
الكابيتول.واعتبرت أن تكلفة مرابطة 
ــنطن  ــي في واش ــرس الوطن ــراد احل أف
ــول منتصف مارس القادم تتجاوز  بحل

ــاق ٢٨  إنف ــا مت  دوالر، كم ــون  ٤٨٠ ملي
ــن أثناء  ــى ضمان األم ــون دوالر عل ملي
مراسم تولي الرئيس األمريكي اجلديد 
السلطة.وقام أنصار الرئيس األمريكي 
ــي ٦ يناير  ــب، ف ــد ترام ــابق، دونال الس
ــوم على مبنى الكابيتول  املاضي بهج

(مقر الكونغرس) بعد تظاهرة لهم في 
ــفر عن قطع  ــنطن، األمر الذي أس واش
ــذي كان يناقش  ــرس ال ــل الكونغ عم
ــية، ملدة عدة  نتائج االنتخابات الرئاس
ساعات. كما أدت أعمال الشغب هذه 
ــدة، ومقتل  ــل متظاهرة واح ــى مقت إل

أعلن  ــداث  األح ــرطي.ونتيجة هذه  ش
ــي عزل ترامب  مجلس النواب األمريك
ــى التمرد، ولكن  بتهمة التحريض عل
ــى موافقة  ــاج إل ــزل حتت ــراءات الع إج
ــم يقرر ذلك  ــيوخ الذي ل مجلس الش

حتى اآلن.
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ــد،  ــس االح ــد، ام ــردي كاوه محم ــب الك ــب النائ طال
ــان في  ــوق االنس ــات حق ــة ومنظم ــة االحتادي احلكوم
ــراح املعتقلني  ــالق س ــوري إلط ــل الف ــم بالتدخ العال
ــجون كردستان بسبب  ــهر في س الذين زجوا قبل اش
ــد ، ان قوات  ــال محم ــة االقليم.وق ــم حلكوم انتقاده
ــد من املواطنني  ــل قامت باعتقال العدي االمن في اربي
ــط النهم  ــجون فق ــي الس ــهر ف ــل اش ــم قب ومت زجه
ــوا بحقوقهم ورواتب  ــة االقليم وطالب انتقدوا حكوم
ــني، ومن ثم قاموا باعتقال ذويهم الذين طالبوا  املوظف
باإلفراج عنهم.ولفت إلى أن مصير هؤالء املعتقلني ما 
ــدات واملطالبات  ــوال رغم العديد من املناش يزال مجه
ــة اربيل من اجل  ــة و الدولية املوجهة حلكوم الداخلي
إطالق سراحهم.واشار محمد، إلى انه في الوقت الذي 
ندين ونشجب بقوة هذه االعتقاالت العشوائية، نؤكد 
وتؤكد لنا هذه املمارسات التعسفية بان قمع احلريات 
ــكل ممنهج ضد املواطنني  وتكميم االفواه متارس وبش
ــل، متهما االجهزة  ــزة االمنية في اربي ــن قبل االجه م
األمنية التي اعتقلت املواطنني بأنها حزبية وتستخدم 
ــتان.واضاف،  ألغراض ومصالح احلزب احلاكم في كردس
لذا نطالب احلكومة االحتادية ومفوضية حقوق االنسان 
ــات  ــة للحري ــدول الداعم ــفارات ال ــدة وس واالمم املتح
ــان في العالم بالتدخل  وجميع منظمات حقوق االنس
ــؤالء املعتقلني وذويهم  ــراح ه ــوري ليس إلطالق س الف
فقط، وامنا إليقاف حمالت االعتقاالت واملداهمات ضد 
الناشطني املدنيني واملطالبني بحقوقهم من معلمني 

واساتذة وموظفني.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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حددت جلنة اخلدمات واالعمار في 
رت  ــواب ٣ عراقيل أخّ مجلس الن
ــة  الصيني ــة  باالتفاقي ــل  العم
ــاريع  مش ــة  بإقام ــة  اخلاص
ــتراتيجية في العراق. ووصف  س
رئيس اللجنة، وليد السهالني ، 
االتفاقية التي ابرمتها بغداد مع 
ــدا، اذا ما طبق  بكني بـاجليدة ج
الواقع،  ارض  ــى  ــا عل بروتوكوله
ــن اتفاقها  ــرج م ــاً ان تخ متمني
الشكلي الذي هو عبارة عن حبر 
ــا الواقعي. ــى ورق الى اطاره عل

ــه ال يوجد  ــهالني ان وأوضح الس
ــيء ملموس على  ــة االن ش لغاي
ــاك اي  ــس هن ــع، ولي ارض الواق
ــروع ميكن ان يطبق او ينجز  مش
ــالل املرحلة القريبة  او يعرض خ
ــري فقط  ــة واحلديث يج القادم
ــى  عل ــدد،  بروتوكول.وش ــول  ح
ضرورة أن ترى االتفاقية النور بعد 
ان مضى على ابرامها وقت طويل.

ــتوجه  ــف عن أن جلنته س وكش
ــس الوزراء  ــميا الى رئي كتابا رس
لالطالع  ــي  الكاظم ــى  مصطف
على تفاصيل االتفاقية بصفتها 
ــوع اخلدمات والبنى  تتعلق مبوض

ــل هناك  ــاءل ه ــة، وتس التحتي
ــي البنوك  ــغ موجودة االن ف مبال
ــة حيز التنفيذ،  الدخال االتفاقي
ــركات قدمت من  ــل هناك ش وه
ــراق القامة  ــني الى الع قبل الص
ــتراتيجية، وملاذا لم  ــاريع س مش
ــة االحتادية  ــم تتفاعل احلكوم ل
لتنفيذ املشاريع التي وعدت بها 
على ارض الواقع.من جانبه، حدد 

ــان املعموري  ــو اللجنة بره عض
ــي  ــت املض ــباب عرقل ــة اس ثالث
ــة العراقية ـ الصينية. باالتفاقي

ــاك بنوداً  ــال املعموري،  ان هن وق
ــي هذه  ــا ف ــل به ــب التعام يج
ملطالبات  واالستجابة  االتفاقية 
ــان بتفعيلها، اال ان  أعضاء البرمل
التباطؤ بسبب الظروف االمنية 
ــية والصحية التي مير  والسياس

بها العراق حالت  دون استئناف 
ان  ــاف  باجتاهها.واض ــرك  التح
ــراراً  ــراراً وتك ــة طالبت م اللجن
ــاريع  باملش ــل  العم ــتئناف  باس
ــاء الفاو او  ــتراتيجية كمين الس
ــداد املعلق بغض النظر  قطار بغ
ــعي  ــن ينفذه، مؤكداً الس عن م
باجتاه اجناز هذه املشاريع لكونها 

تتعلق مبستقبل العراق.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /
ــه رئيس مجلس القضاء األعلى، فائق زيدان، امس  وج
األحد، مبخاطبة وزارتي املالية والتخطيط الرسال صورة 
ــة العامة واملبالغ اخملصصة لكل محافظة. من املوازن
وذكر بيان للمجلس، أن رئيس مجلس القضاء االعلى 
ــني العامني  ــدان التقى امس ، املدع ــي فائق زي القاض
ــة احملافظات  ــتئنافية لكاف ــع املناطق االس في جمي
ــالم محمد  ــس االدعاء العام س ــور كل من رئي بحض
ــم  ــراف القضائي جاس ــي ورئيس االش ــوري البدران ن
ــوا  ــان، أن اجملتمعني ناقش ــود. وأضاف البي ــد عب محم
ــام بدور اكبر  ــادة اعضاء االدعاء الع ــرورة قيام الس ض
ــاد االداري، لذا وجه رئيس  ــال مكافحة الفس في مج
ــال  ــة وزارتي املالية والتخطيط الرس ــس مبخاطب اجملل
ــغ اخملصصة لكل  ــة واملبال ــة العام ــن املوازن صورة م
ــاريع اخملصصة لها اموال  محافظة مع تفاصيل املش
احملافظة ليتسنى العضاء االدعاء العام وبالتعاون مع 
هيئة النزاهة وديوان الرقابة املالية تشكيل فرق عمل 
ــاريع وأوجه صرف  ــتركة ملتابعة تنفيذ هذه املش مش
ــك الدعاوى  ــة وحتري ــة لكل محافظ ــغ اخملصص املبال
ــة للقانون. ــل إزاء كل مخالف ــكل عاج ــة بش اجلزائي
ــس اجمللس  ــه رئي ــداد، وج ــة بغ ــبة للعاصم وبالنس
ــاء العام  ــتركة بني االدع ــل عمل اللجان املش بتفعي
ــبق وان مت  وهيئة النزاهة وديوان الرقابة املالية التي س
تكليفها بإكمال اعمال مكاتب املفتشني العموميني 
في الوزارات واملؤسسات غير مرتبطة بوزارة والتحقيق 

في جميع اخملالفات القانونية.بحسب البيان.

بغداد /

ــد، انها  ــة، امس االح ــة النيابي ــدت اللجنة املالي أك
سلمت احلكومة النسخة اجلديدة من مسودة موازنة 
عام ٢٠٢١.وقالت عضوة اللجنة ماجدة التميمي في 
ــائل اعالم رسمية، إن اللجنة  تصريحات نقلتها وس
ــن املوازنة  ــدة م ــخة اجلدي ــة النس ــلمت احلكوم س
ــاح امس،  ــدت اللجنة صب ــام ٢٠٢١.وعق ــة لع العام
ــور رئيس مجلس  ــة واالربعني ، بحض ــة الثاني اجللس
الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزراء املالية والتخطيط 
والنفط واإلسكان واإلعمار والبلديات واألشغال وأمني 

عام مجلس الوزراء.

بغداد /

ــس األحد،  ــة النجف، ام ــرة صح ــت دائ وجه
ــات  ــم والقاع ــوالت واملطاع ــة امل ــق كاف بغل
ــراءات الوقائية  ــي ال تلتزم باإلج ــي الت واملقاه
ــال مدير الدائرة، رضوان  من فيروس كورونا. وق
ــات  ــه مدراء املؤسس ــه مت توجي ــدي ، إن الكن
ــمية موظفني  ــة  بتس ــة في احملافظ الصحي
ــع الداخلني بالكمامات  محددين لتزويد جمي

ــة  ــم أيديهم عند دخولهم للمؤسس وتعقي
ــب الصحة قدوة  ــون منتس ــة وان يك الصحي
ــن ارتداء  ــراءات الصحية م ــي االلتزام باالج ف
ــم  وتعقي ــدي  اجلس ــد  والتباع ــات  الكمام
ــة لإلصابة.وأضاف،  ــو األكثر عرض اليدين فه
ــيتم العمل به اعتبارا من  أن هذا التوجيه س
ــني االداريني في  ــراف املعاون ــوم وبإش ــذا الي ه
املؤسسات الصحية، داعيا إلى تعاون اجلميع 
الصحية.من جانب،  ــات  بالتوجيه ــزام  وااللت

ــي دائرة صحة  ــر الرقابة الصحية ف ــد مدي أك
ــود تعليمات من  ــتان وج ــف يحيى بس النج
ــة في وزارة الصحة بغلق  دائرة الصحة العام
ــات واملقاهي  ــوالت واملطاعم والقاع ــة امل كاف
ــروط  ــراءات الصحية وش ــي التلتزم باالج الت
ــتان، أن  ــروس كورونا.وتابع بس ــة من في الوقاي
ــتقوم مبتابعة  جميع فرق الرقابة الصحية س
ــيق والتعاون مع  ومراقبة هذه احملالت وبالتنس

غرفة عمليات تنفيذ مقررات خلية االزمة.
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ــد، على عدم  ــة، امس االح ــددت وزارة الداخلي ش
نشر حاالت محاولة االنتحار من بينها احلالة التي 
حصلة مؤخراً في العاصمة بغداد.ونشرت الوزارة 
ــوزارة تولي اهتماما  ــت فيه: ال ــع فيديو، قال مقط
ــدى الفتيات في  ــار اح ــة انتح ــرا في محاول كبي
ــل هكذا حاالت على  ــر مث بغداد وتوجه بعدم نش

ــرة  مواقع التواصل االجتماعي حفاظاً على األس
ــب الفيديو، قال مدير العالقات  العراقية».وبحس
ــعد معن، ان  واالعالم في وزارة الداخلية اللواء س
ــة انتحار احدى  ــاهد محاول «يوم امس اجلميع ش
الفتيات التي اسمها «منال» في العاصمة بغداد 
وتداولت كل وسائل االعالم احلادثة».واضاف معن 
ــوزارة اتخذت جميع االجراءات املعنية بها»،  ان «ال
ــان عراقي له محل اهتمام من  مبينا ان «كل انس

ــة العراقية».وتابع: «ذهبنا الى مكان  قبل احلكوم
ــوزراء الذي  ــات رئيس ال ــاءً على توجيه احلادث بن
ــيد  ــانية ومبتابعة الس يتهم بكل القضايا االنس
ــر  ــح مدي ــان الغامني».واوض ــة عثم ــر الداخلي وزي
العالقات واالعالم في وزارة الداخلية ان «الشرطة 
ــض االجراءات اخلاصة  ــتكون لها بع اجملتمعية س
ــي  ــالل تاهيلها النفس ــن خ ــال» م ــاة «من بالفت

والعقلي وغيرها».

بغداد /
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ــن منديل السرياوي،  اعلنت محافظ بابل احلقوقي حس
ــدة ملواجهة ارتفاع  ــن حزمة قرارات جدي امس االحد، ع
ــرياوي ، انه من خالل  االصابات بفيروس كورونا.وقال الس
ــة قررنا مع  ــالل االيام املاضي ــف الوبائي خ ــة املوق مراقب
ــبة  ــة االتي -يكون الدوام بنس ــة االزمة في احملافظ خلي
ــال فرق الى املدارس  ٥٠٪ في جميع دوائر احملافظة. - ارس
ــى كافة الدوائر من  ــي فيها اصابات. -منع الدخول ال الت
ــم بأتخاذ  ــزام املوالت واملطاع ــات. -ال ــس الكمام دون لب
ــة. -غلق كافة اجلوامع  كافة االجراءات الوقائية الفعلي
ــى دائرة  ــراس . - تتول ــك قاعات االع ــينيات وكذل واحلس
ــي احملافظة التثقيف على  ــالم واالتصال احلكومي ف االع
ــة الردهات الوبائية  ــس الكمامات. -اعادة افتتاح كاف لب
ــع كافة التدخالت في نقل  ــي االقضية والنواحي. - من ف

املرضى من والى املستشفيات.

 
ــت مديرية تربية ذي قار، امس االحد، عن حاجة احملافظة الى قرابة ٩٠٠ بناية  اعلن
مدرسية للقضاء على الدوام املزدوج في مدارس احملافظة. وقال مدير التربية رياض 
ــية للقضاء على نوعية الدوام  العمري ، ان احملافظة بحاجة الى ٨٧٦ بناية مدرس
ــذا العدد املطلوب ال ميكن ان  ــون دوام احادي وليس مزدوج.ولفت الى ان ه ــي يك وك
ــف الواحد وفي حال ان يكون الصف  ــكلة اكتظاظ الطلبة داخل الص ينهي مش

منوذجي ال يتجاوز الـ٢٥ طالب فنحن بحاجة الى ضعف هذا العدد.
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ــمي، استجابة    ووصف املتحدث الرس
مؤسسات الدولة لهذا املشروع باجليدة 
بعد صدور توجيهات من مجلس الوزراء 
ــا  ــة علي ــكيل جلن ــدد وتش ــذا الص به
ــة وزير التخطيط، وهناك تفاعل  برئاس
ــدة البيانات  ــاون الجناز تفاصيل قاع وتع
ــات الدولة. ــي مؤسس ــة مبوظف اخلاص

ــف  ــة علي عالوي كش ــر املالي وكان وزي
ــن ان اكثر  ــات صحفية  ع ــي تصريح ف
ــني فضائيون  ــن املوظف ــن ١٠ باملئة م م
ــراوح عددهم  ــو رواتب، حيث يت ومزدوج
ــني ٢٠٠  ــة ب ــات احلكومي ــي املؤسس ف
ــبة  ٤٠ باملئة من  ــى ٣٠٠ ألف، وان نس ال

رواتب املوظفني موطنة والنسبة بتزايد.
ــه، توقع عضو اللجنة  وفي االطار نفس
املالية النيابية ماجد الوائلي، أن يقضي 
ــروع بنك املعلومات الوظيفي على  مش
ــني وازدواج الرواتب في  ــرة الفضائي ظاه
البرنامج  ــيمكن  الدولة.وس مؤسسات 
ــدد املوظفني  ــة ع ــن معرف ــة م احلكوم
ــن  ع ــال  فض ــم،  بينه ــب  الروات وازدواج 
ــل  ــني، والتموي ــى الفضائي ــاء عل القض
ــي الرواتب ببعض الدوائر، فضالً  الزائد ف
عن امكانية استخدام ذات البطاقة في 
خدمات الدفع املسبق لشراء احلاجيات 
ــديد اخلدمات االلكترونية.وسبق  او تس

ــط بان احلكومة  ــرت وزارة التخطي ان اق
ــن عدد  ــمية ع ــة رس ــك احصائي ال متتل
ــجل لدى  ــني في الدولة وما مس املوظف
ــو ٢ مليون و  ــاء املركزي ه جهاز االحص
ــن بيانات  ــف موظف فقط .. لك ٧٠٠ أل
ــور..  املذك ــم  الرق ــي  تناف ــة  املالي وزارة 
ــدد  ع ان  ــر  تظه ــة  التقريبي ــام  واالرق
ــالل العام ٢٠٠٣  ــني في العراق خ املوظف
ــي ٢٠٢٠ بلغ ٤ ماليني  ــغ ٨٥٠ ألفا وف يبل
ــف، وارتفع اإلنفاق  ونصف املليون موظ
ــني واملتقاعدين من  ــب املوظف على روات
ــي ٢ مليار دوالر عام ٢٠٠٤ إلى اكثر  حوال

من ٤٣٫٣ مليار دوالر عام ٢٠٢٠.

ــتخبارات التابعة الى وزارة  ــأن األمني اعلنت وكالة االس    وفي الش
ــا ينتمون لداعش  ـــ (١٣) ارهابي ــس االحد، االطاحة ب ــة، ام الداخلي
ــة بغداد.الوكالة  ــتخباراتية في العاصم ــتباقية اس بعمليات اس
ــني مديريات  ــتخباري ب ــيق العمل االس ــه من خالل تنس ــت ، ان قال
وكالة االستخبارات للقصاص من عناصر عصابات داعش االرهابي 
ــتخبارات املتمثلة  ــت مفارز وكالة االس ــي العاصمة بغداد، متكن ف
ــتخبارات بغداد في  ــرطة االحتادية واس ــتخبارات الش مبديريتي اس
ــى (١٣) ارهابيا مبناطق متفرقة  ــة من القاء القبض عل وزارة الداخلي
ــاب) النتمائهم  ــادة (٤اره ــكام امل ــني وفق اح ــن احملافظة مطلوب م
ــض صادرة بحقهم من  ــات داعش االرهابي وفق مذكرات قب لعصاب
القضاء لعملهم ضمن العصابات االجرامية فيما يسمى قواطع ( 
كركوك ونينوى وشمال بغداد و دجلة) حتت كنى واسماء مختلفة.
ــليمهم الى  ــم باالعتراف وتس ــن اقواله ــان انه مت تدوي ــاف البي اض
جهات الطلب مبوجب وصالت استالم اصولية. في وقت وجه رئيس 
ــس القضاء االعلى فائق زيدان، االدعاء العام باتخاذ االجراءات  مجل
ــر بيان عن مجلس القضاء ،  ــاد االداري.وذك الفاعلة ملكافحة الفس
ــي فائق زيدان التقى امس  ــس مجلس القضاء االعلى القاض ان رئي
ــتئنافية لكافة احملافظات  املدعني العامني في جميع املناطق االس
ــالم محمد نوري  ــس االدعاء العام س ــادة كل من رئي ــور الس بحض

البدراني ورئيس االشراف القضائي جاسم محمد عبود. واضاف أن 
اجملتمعني ناقشوا ضرورة قيام السادة اعضاء االدعاء العام بدور اكبر 
في مجال مكافحة الفساد االداري، لذا وجه رئيس اجمللس مبخاطبة 
ــال صورة من املوازنة العامة واملبالغ  وزارتي املالية والتخطيط إلرس
ــاريع اخملصصة لها  ــل املش ــة مع تفاصي ــكل محافظ اخملصصة ل
ــنى العضاء االدعاء العام وبالتعاون مع هيئة  اموال احملافظة ليتس
ــكيل فرق عمل مشتركة ملتابعة  النزاهة وديوان الرقابة املالية تش
ــاريع وأوجه صرف املبالغ اخملصصة لكل محافظة  تنفيذ هذه املش
ــل إزاء كل مخالفة للقانون.  ــكل عاج وحتريك الدعاوى اجلزائية بش
ــس  األحد، أن الظروف  ــر التخطيط خالد بتال، ام ــي وقت أكد وزي ف
ــروع  ــه العراق دفعت إلى تأجيل مش ــة التي تواج ــة واملالي الصحي
ــكاني العام املاضي.وقال بتال في بيان صدر عن الوزارة  التعداد الس
، إن «العمل لم يتوقف في مشروع التعداد السكاني، وأنّ قطاعات 
ــا اخلاصة بتنفيذ التعداد». ــل اخملتلفة تواصل تنفيذ خططه العم
ــة صندوق األمم  ــا كولومبيا ممثل ــالل اجتماع مع ريت ــد الوزير، خ وأك
ــط، تبذل جهودا  ــراق، أنّ «وزارة التخطي ــكان في الع ــدة للس املتح
كبيرة من اجل توفير الظروف املناسبة لتنفيذ التعداد»، واستعرض 
ــكان، ودور الصندوق  ــتعدادات الوزارة إلجراء التعداد العام للس اس

في دعم جهود اجلهاز املركزي لإلحصاء في تنفيد املشروع».
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ــي حكيم  ــدرب العراق ــل امل وص
ــان،  ــلطنة عم ــى س ــاكر، إل ش
ــدا  متهي ــد،  األح ــس  ام ــاح  صب
ــويق  ــة تدريب الس ــي مهم لتول
ــم الكروي  فيما تبقى من املوس
ــل حكيم مع املعد  احلالي. ووص
ــني، لتوقيع  ــي حس ــي عل البدن
ــبق له  ــه س ــا بأن ــود، علمً العق
تدريب الفريق، وحقق معه لقب 
 .٢٠١٧ ــام  ع ــلطان  الس كأس 

ــودة املدرب  ــويق بع ــب الس ورح
العراقي من جديد، عبر حسابه 
ــع «تويتر»،  ــى موق ــمي عل الرس
ــن جديد».  ــالً: «مرحبًا بك م قائ
ويحتل السويق املركز الرابع في 
ــدوري العماني،  ــدول ترتيب ال ج
ا  بـ١٣ نقطة من ٨ جوالت متخلفً
ــف املتصدر  ــاط خل ــارق ٩ نق بف
ــى ربع نهائي  ــيب، وتأهل إل الس
كأس السلطان، وخسر موقعة 

الذهاب أمام عبري (١-٠).

الزوراء العراقي يقرتب من 
حسم صفقة موريتانية

زياش: تشيلسي يهاجم
 أكثر مع توخيل

سولسكاير يوضح طبيعة إصابة بوجباالبورتا: ميسي جعلنا نبكي.. وما حدث معه جريمة

 ١٧ ــة  اجلول ــات  منافس ــت  اختتم
ــي املمتاز، والتي  ــن الدوري العراق م
ــهدت تعثر ٣ أندية تنافس على  ش

املراكز األولى.
ويعد القوة اجلوية، أكبر املستفيدين 
ــي  ــي، الت ــدوري احملل ــة ال ــي جول ف
ــم على  ــا فوز القاس ــهدت أيضً ش
ــب النتيجة  ــط، بجان ــط الوس نف

الطيبة لنفط ميسان والكهرباء.
ــة الدوري،  ــكيلة جول ــا تش اختارن

على النحو التالي: 
حراسة املرمى 

ــى القوة  ــب: حارس مرم ــد طال فه
ــي مواجهة الطلبة  اجلوية، تألق ف
ــببًا  ومتكن من إنقاذ مرماه، وكان س

أساسيًا في فوز فريقه. 
الدفاع 

ــاع نفط  ــب دف ــر: قل ــني مط حس
ا في وجه  ا منيعً ــدً ميسان، كان س
هجمات الزوراء، وتكفل بإنهاء عدد 
ــل للدفاع  من الهجمات، واستبس

عن مرمى فريقه.
ــوان: قلب دفاع الزوراء الذي  جنم ش
ــا غابت  ــل، عندم ــاح احل كان مفت
حلول اخلط األمامي، وسجل هدف 
التعادل في الرمق األخير أمام نفط 

ميسان.
ــم،  أحمد نعيم: ظهير أمين القاس
ــه للفوز على  ــن من قيادة فريق متك
ــباك في  ــط، بهز الش ــط الوس نف
الدقيقة السادسة من الوقت بدل 

الضائع. 
ــر امليناء،  حمزة عدنان: ظهير أيس
ــا، وأوقف هجمات  ا منيعً ــدً كان س
العبي الديوانية، وجنح في مساندة 
ــي بطلعاته املميزة  اخلط الهجوم

وعرضياته املتقنة.
الوسط 

ــكاز احلدود،  ــاس علي: العب ارت عب
ــط  ــاهم في إبطال مفعول وس س
ــي انتهت  ــاراة الت ــط، في املب النف

بالتعادل السلبي.
ــر  املدب ــل  العق ــم:  قاس ــد  محم
ــز بتمريراته اجليدة،  ــرطة، ومتي للش
ــن الفرص في لقاء  وصنع الكثير م

الكهرباء. 
ــب الكرخ،  ــد الرحمن: الع عمر عب

ــد مفاتيح  ــذكاء وكان أح ــرك ب حت
ــاء الصناعات  ــه في لق لعب فريق

الكهربائية. 
الهجوم 

ــف،  ــم النج ــه: مهاج ــد لفت أحم
يظهر في الوقت املناسب، وسجل 
ــباك  ــه الوحيد في ش ــدف فريق ه

أمانة بغداد.
ــو الذي  ــم زاخ ــد: مهاج ــاد أحم زي
ــمه، ومتكن من  يقدم أفضل مواس
ــجيل ثنائية فريقه في شباك  تس

السماوة.  
ــني: واصل مهاجم القوة  أمين حس
ــن من خطف  ــة، تألقه، ومتك اجلوي
هدف الفوز أمام الطلبة بعد جهد 

مميز.

ــش،  ديوكوفيت ــاك  نوف ــي  الصرب ــر  أق
ــعر مبزيد  املصنف األول عامليًا، بأنه يش
ــي أولى  ــد عام ف ــا بع ــة عامً ــن الراح م
البطوالت األربع الكبرى مبوسم التنس 
ــل بـ٨  ــوج بالفع ــورن، حيث ت ــي ملب ف

ألقاب.
ــمي قبل  ــر الصحفي الرس ــي املؤمت وف
بطولة أستراليا املفتوحة التي تنطلق 

ــش: «هذا  ــال ديوكوفيت ــوم اإلثنني، ق ي
ــدة وثقة  ــاعر جي ــي مش ــكان مينحن امل
ــي حالة  ــت ف ــد  إذا كن ــرة. بالتأكي كبي
ذهنية جيدة، فال يهم املكان الذي تلعب 
به، ولكن هنا أشعر أنني بحالة جيدة». 
ــتهل ديوكوفيتش مشواره في  وسيس
البطولة أمام الفرنسي اخملضرم جيرميي 
شاردي، الذي لم يعرف طعم الفوز أمام 

الصربي في كافة املواجهات الـ١٣ التي 
ــذه املواجهة،  ــت بينهما.  وعن ه جمع
ــة أمام جيرميي  ــال «لدي نتائج إيجابي ق
ــاعد. لعبه يعتمد على إرسال  وهذا يس
ــاه، لكنني أعتقد  ــات جيدة بيمن وضرب
ــي كأس احتاد  ــذه املباريات ف ــه بعد ه أن
ــتعد  ــي التنس احملترفني أنني مس العب
ــا يخص  ــه فيم ــن رأي ــة». وع للمنافس

التعليقات األخيرة التي أدلى بها احمللي 
ــي قال من خاللها أن  نيك كيريوس والت
الصربي «عدمي الفائدة» للتشكيك في 
ــي وضعتها  ــر الصحي الت قواعد احلج
احلكومة األسترالية، أجاب ديوكوفيتش 
ــة رائعة. إنه  ــب يتمتع مبوهب «في امللع
ــة، لكن خارج  ــم لعالم الرياض أمر مه

امللعب ال أكن له أي احترام».
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فاهم حسن فتاح

ــات بني الدول  ــي لتكوين العالق ــم وعامل ايجاب ــفير دائ الرياضه س
ــزه في الرياضة وحتويل فائض  ــع بلدان املعمورة تفتخر مبا تنج وجمي
خبراتها من املعلومة الفائضة أيضا وفق البروتوكوالت التي تعقدها 
ــم ويجري جتديدها ان اقتضت احلاجة منها او انتفت منها  دول العال
ــن الغرائب  ــري الكثير م ــن في بلدنا جت ــة او تلك أما نح ــذه الدول ه
لأللعاب كافة من إهمال وإقصاء ومحاربة بالوشاية والنفاق االسود 
اقول مرغما رغم علمي بأن العابنا أصبحت منسية بسبب ان أغلب 
املمارسني بات  الكثير منهم غير راغب بهوايته فال عندنا استمرارية 
ــتركة حتى  ــكرات مش ــى رغبة وكذلك ال توجد معس ــد حت وال توج
ــاعة ضوئية  ــم ألن العالم ابتعد عنا س ــوار وليس العال ــع دول اجل م
ــذ املنجز الرياضي العاملي  ونقارنه بني  ويصعب تعويضها وبتنا ناخ
ــر املنجز العراقي ان وجد ولناخذ منوذج واحد وخاصة بعد (٢٠٠٣)  فق
ــتركة  ــل متارين رياضية مش ــاركة او لنق ــم تكن لنا اي مش ــث ل حي
أشبه باملناورات العسكرية ما يحفزني دائما مبواضيع مختلفة عن 
ــة  ــم) الذي يجثم على روحية الرياضي عندنا وطموحاته ممارس ( اله
ــر االحتادات التي  ــف أكث لعبته مع الالعبني خارج بلده وعندنا لالس
تهتم بالشاي والقهوة ونوعيتها على اللعبة املعنيني بها حيث لم 
يجري اي احتاد بطولة داخل العراق رمبا باستثناء احتاد املصارعة قبل 
ــتقيل  ــابق املقال وليس املس فترة من الزمن وهنالك احتاد الكرة الس
ــعودية لتقييم األوضاع  الذي أقام مباراة في ملعب البصرة مع الس
من اجل إقامة خليجي ( ٢٤)  وكانت كرنفال افرح العراقيني جميعا 
ــراق لكنها  ــتكون من حصة الع ــن ان خليجي س ــن الكل م واطمئ
ــا من مبدأ األخوة  ــترك العراق منطلق ــلطنة عمان واش اعطيت لس
اخلليجية والعربية ونعرف ان العراق هو قوة لهكذا دورات وفي الوقت 
ــة خليجي( ٢٥ )من  ــتلزمات إقام ــي وبعد أن أكملت جميع مس احلال
ــم توفير األمان  ــات للجمهور واأله ــجير وخدم ــوراع وتش فنادق وش
ــهد مدننا اي حادث يعكر األجواء باستثناء التفجيرين  حيث لم تش
االخيرين تزامنا غير معني بزيارة املنتخب الكويتي الشقيق مع وفد 
ــة أن العراق  ــاع في البصرة واحلقيق ــاد اخلليجي لتقييم األوض االحت
ــرة دول فيها  ــتركت عش ــة كاس العرب عام (١٩٦٦)واش ــم بطول نظ
ــالد العربية  ــاركة كل الب ــام (١٩٧٠)مبش ــطني ع وكذلك كأس فلس
ــتثناء دول املغرب العربي الرتباطها بتصفيات كأس العالم في  باس
نفس العام وهناك دورات للعرب اقيمت عندنا منها املالكمة والسلة 
ــام  ــوى وكذلك بطولة العالم لكمال االجس ــة والعاب الق واملصارع
ــيزم)  واشتركت فيها دول عديدة  ــكرية  ( الس وبطولة العالم العس
ــارك فيها العراق وهنالك من البطوالت  منها هولندا وتركيا ولم يش
ــع  اجملال لذكرها نستطيع التنظيم في كل وقت  الكثيرة التي ال يس
ــعر ان كافة احتاداتنا ومسؤوليها  وزمان لكننا كاعالم واجلمهور نش
ــتعداد فقط  ــن جفاف األفكار الكثير عندهم اس (عواجيز) ولهم م
ــتثناء  احتاد الكرة  ــو إقامة الدعاوي في احملاكم باس ــادرون عليه ه وق
ــاكل التي عبرت قارات العالم  يستطيع تنظيم بطولة  وله من املش
اخلليج ألن احلكومة هي التي تستضيف ومتول البطولة ألن البطولة 
ــخة الرابعة في  ــتراكه في النس ــية منذ دخول  العراق واش سياس
ألدوحة عام(١٩٧٦)  أعضاء الوفد الكويتي أكدوا على أحقية البصرة 
في اقامة خليجي (٢٥) هدا شعور واحساس الوفد الكويتي لكن من 
ــة لن تقام عندنا وامنا  ــة اقول ومتاكد ان البطولة القادم باب املتابع
ــك للصلح الذي  ــر او البحرين واالرجح في قطر وذل ــتقام في قط س
ــار خلليجي(٢٦) وتكرار نفس  ــا أما العراق ما عليه إال اإلنتظ مت بينهم

األعذار والتسويف اململ وللعراق رب يرعاه 

 خليجي (٢٥) باي باي 
âÎÜ€a@Ú€Ï¶@ÚÓ€brΩa@Ú‹Óÿín€a@âÜñnÌ@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a@·ubËfl
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ديباي: أرفض مقارنتي مع بنزيما

ــاش، جنم  ــي حكيم زي ــاد املغرب أش
األملاني  ــب  لع ــي بطريقة  تشيلس
ــد  اجلدي ــدرب  امل ــل،  توخي ــاس  توم

للبلوز.
ــت،  أعلن ــي  تشيلس إدارة  ــت  وكان
اإلجنليزي  ــة  إقال ــي،  املاض ــهر  الش
ــادة الفريق،  ــن قي ــك المبارد م فران
بسبب تراجع النتائج، وتعاقدت مع 

توخيل.
ــي تصريحات للموقع  وقال زياش، ف
ــد  «أعتق ــي:  لتشيلس ــمي  الرس
ــي يهاجم اآلن  أنك سترى تشيلس

بشكل أكبر، ويسيطر على املباراة 
أكثر».

ــي: «هذا ما  ــم املغرب ــاف النج وأض
ــه في آخر مباراتني،  حاولنا القيام ب
ــتحواذ، ومن  حيث نلعب على االس

هنا نحاول الهجوم كثيرًا».

ا أن  ــاش: «ليس من اجليد دائمً وأمت زي
يغادر املدرب ويأتي مدير فني جديد، 
ــي بأفكار  ــد يأت ــدرب اجلدي ــن امل لك
ــا  ــدة واجلميع يكون متحمسً جدي

للعمل حتت قيادته».

ــي جونار  ــدم النرويجي أول ق
الفني  ــر  املدي ــكاير،  سولس
ــد، حتديثًا  ــتر يونايت ملانشس
تعرض  ــي  الت اإلصابة  ــول  ح
ــالل تعادل  لها بول بوجبا خ
الشياطني احلمر مع إيفرتون 

. ،(٣-٣)
وتعرض بوجبا لإلصابة خالل 
ــاراة،  ــن املب ــوط األول م الش

واستبدل بفريد في الدقيقة 
.٣٩

ــي  ف ــكاير،  سولس ــال  وق
ــع  املوق ــا  أبرزه ــات  تصريح
يونايتد:  ملانشستر  الرسمي 
ــي الفخذ..  ــة بوجبا ف «إصاب
ــذا  ــة، ل ــة عضلي ــدو إصاب تب
سيجري الفحوصات الالزمة، 

ا». ونتمنى أن يتعافى سريعً
ــد  ــا بع ــة بوجب ــي إصاب وتأت
ــهر املاضي،  ــي الش ــه ف تألق

ــر العب  ــث كان قد اختي حي
ــد، كما  يونايت ــي  ف ــهر  الش
ــار جماهير الفريق  وقع اختي
على هدفه في مرمى فولهام 
ــهر  ــل في ش ــون األفض ليك

يناير/كانون ثان املاضي.
ــب القميص رقم  وكان صاح
ــي ٢٨ مباراة  ــارك ف ــد ش ٦ ق
ــي  ف ــابقات  املس ــع  بجمي
ــم احلالي، سجل فيها  املوس

أربعة ٤ وصنع ٣ أخرى.

ــي نواذيبو، من االنتقال إلى  ــيدي توده، مهاجم إف س اقترب املوريتاني س
الدوري العراقي عبر بوابة الزوراء.

ــكل  ــد مصدر مقرب من الالعب، أن االتفاق املبدئي بني الطرفني مت بش وأك
ــوص الطبية لالنضمام  ــي، ويبقى فقط وصول الالعب وجتاوزه الفح نهائ

للنادي العراقي.
ــيكون  ــن حويبيب، ويتألق مع الفريق، وس ــم الزوراء، املوريتاني احلس ويض

توده ثاني موريتاني في الدوري العراقي.
ــوط،  ــة منها كينج نواكش ــدة أندية محلي ــوده، لعب لع ــيدي ت وكان س

وانتقل منذ عامني إلى إف سي نواذيبو.

ــض ممفيس ديباي، جنم أوملبيك ليون  يرف
ــي املقارنة مع كرمي بنزميا، رغم  الفرنس

إشادته مبهاجم ريال مدريد اإلسباني.
سجل ديباي هدفني في فوز فريقه على 
ستراسبورج ٣-٠ في الدوري الفرنسي، 
ــا رصيده إلى ٦٧ هدفا مع ليون في  رافع

كل البطوالت.
وبذلك، يتجاوز ديباي عدد األهداف الذي 
ــجله بنزميا مع فريقه السابق خالل  س

الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٩.
ــة ليكيب  ــر صحيف ــس عب ــال ممفي وق
ــجيل  ــا مهاجم رائع، يواصل تس «بنزمي
ــي  ــن ال أريد مقارنة نفس ــداف، لك األه
ــعيد  به». وأضاف الالعب الهولندي «س
بأهدافي وأدائي مع الفريق، بنزميا مصدر 
إلهام بالنسبة لي، وفخور ألنني جتاوزته 

في عدد األهداف».
ويفصل ممفيس ديباي هدفني فقط عن 
زميله السابق، نبيل فقير، الذي سجل 
٦٩ هدفا بقميص ليون بني عامي ٢٠١٣ 
ــادس  ــل ديباي املركز الس و٢٠١٩. ويحت
ــون على مدار  ــر بالئحة هدافي لي عش

ــذي  ــرت ال ــل رامب ــف آجني ــه، خل تاريخ
سجل ٦٨ هدفا بني عامي ١٩٦٠ و١٩٧٠، 
ــوري دي نالو  ــدر القائمة فل بينما يتص
ــاراة بني  ــا في ٤٩٥ مب ــد ٢٢٢ هدف برصي

عامي ١٩٦٠ و١٩٧٤.
ــر أن ممفيس يلعب بصفوف الفريق  يذك
ــا من  ــام ٢٠١٧ قادم ــذ ع ــي من الفرنس

مانشستر يونايتد اإلجنليزي.

ــح  دافع خوان البورتا، املرش
ــة برشلونة، عن  على رئاس
األرجنتيني ليونيل ميسي، 
قائد البارسا، بعد أن تعرض 
ــوم،  ــض الهج ــرًا لبع مؤخ
عقب واقعة تسريب عقده 

مع النادي الكتالوني.
ــوار  ح ــي  ف ــا،  البورت ــال  وق
ــبكة «أوليه»  ــراه مع ش أج
ــا متفائل  ــة: «أن األرجنتيني
ــي رغم انتشار  بشأن ميس
ال  ــي  الت ــة  الزائف ــار  األخب
ــي  أحبها.. يقولون إن ميس
ــذا  وه ــلونة  برش ــد  يفس

كذب».

ــكل يفهم أن  ــاف: «ال وأض
ــال أكثر مما  ــي يدر دخ ميس
ــذا مهم  ــادي. ه ــف الن يكل
للغاية ألن األنباء سارت في 
ــس. وقد ثبت  املعاك االجتاه 
ــث دخل  ــدر ثل ــل ي أن ليوني

النادي، بينما يكلفنا ٨٪».
ــتوى  املس ــى  «عل ــع:  وتاب
الرياضي فإن تأثيره واضحة: 
ــدوري األبطال ٤  ــاز ب ــد ف لق
ــي  ف ــوالت  بط و١٠  ــرات،  م
ــوالت كأس  ــدوري، و٣ بط ال
ــم، و٦ ألقاب في كأس  العال
ملك إسبانيا. ولم نفز بهذا 
القدر من البطوالت من قبل 

في التاريخ».
ــتوى  ــى املس ــل: «عل وواص
أن  ــم  أعل ــخصي،  الش
ــق  ــاب بالضي ــي مص ميس
والدليل هو رد فعل احملامني 
إنها  التسريب،  واقعة  على 
شكوى ضد وسائل اإلعالم 
ــل  احملتم ــخصيات  والش
تورطها في تسريب العقد.. 
ــا تأثيرات  ــة وله ــذه جرمي ه
بالنسبة  للغاية  حساسة 

للشخص اجملني عليه».
ــي األفضل  ــل: «ميس وأكم
ــدر  ــه ال يق ــخ. إن ــي التاري ف
ــب  الالع ــو  ه ــن  م ــن..  بثم
ميسي..  لألطفال؟  املفضل 
ــذي يخيف  ــب ال ــن الالع م
منافسينا؟ ميسي، لذا فإنه 
ــد جعلنا  ــدر بثمن، لق ال يق
ــة، جماهير  بعاطف ــي  نبك

البرسا مع ميسي».
ــتحافظ  س ــف  «كي وأمت: 
ــا في  ــي؟ البارس على ميس
ــنقوم بإعادة  وضع حرج، س
ــول  ــون باألص ــة الدي هيكل
ــا مقتنع أن  ــا.. أن التي لدين
ــاء. من أجل  ــد البق ــو يري لي
ــادل  املتب ــرام  واالحت ــب  احل
ــه لبعضنا  ــع ب ــذي نتمت ال

البعض».
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تونس / وكاالت / البينة الجديدة
ــم من االحتاد  ــع آالف احملتجني بدع  جتم
التونسي للشغل بوسط تونس اليوم 
ــبت في أكبر مظاهرة بتونس منذ  الس
ــوق فرضته  ــنوات، وذلك في حتد لط س
ــوارع  الش ــت  أغلق ــي  الت ــرطة  الش
ــن العاصمة. ــعة م ــة واس في منطق

ــرى اغتيال  ــاء لذك ــي التجمع إحي يأت
ــط بارز عام ٢٠١٣ واحتجاجا على  ناش
ــرطة يقولون  انتهاكات من جانب الش
إنها عرّضت للخطر احلريات املكتسبة 
ــرارة  ــي أطلقت ش ــورة ٢٠١١ الت ــي ث ف
العاصمة  ــهدت  العربي».وش ــع  «الربي
ــة وإغالق  ــديدات أمني ــية تش التونس
ــل مظاهرة دعا لها معارضون  طرق قبي
وحقوقيون في الذكرى الثامنة الغتيال 
ــت  بلعيد.وأغلق ــكري  ش ــاري  اليس
أجهزة األمن املقاهي واملطاعم واحملالت 
ــة  ــب بورقيب ــارع احلبي ــة بش املفتوح

ــا أغلقت الطرق  ــط العاصمة. كم وس
ــع  م ــة  العاصم ــط  وس ــى  إل ــة  املؤدي
تعزيزات أمنية مكثفة ملنع املتظاهرين 
ــر وزارة الداخلية. ــول إلى مق من الوص
ــن  ــوات األم ــان إن ق ــهود عي ــال ش وق
ــة  ــط املدين ــول وس ــا ح ــت طوق فرض
ــن الناس  ــيارات وكثيرا م ومنعت الس
ــارع  ــوارع احمليطة بش ــن دخول الش م
ــع اآلالف.وقال  احلبيب بورقيبة مع جتم
ــالتي (٢٤ عاما)  ــم الوس املتظاهر هيث
ــر احلريات  ــت مستعدا ألخس «أنا لس
ــذ كان عمري ١٤  ــت فيها من التي عش
عاما». ورفع احملتجون شعار «ال خوف ال 
ــارع ملك الشعب»، ونددوا  رعب... الش
بعنف الشرطة.وقالت نعيمة الساملي 
ــاج «نطلب  ــاركت في االحتج التي ش
ــعيد أن يتدخل  ــس س ــن الرئيس قي م
ــت  ــة حول ــات... احلكوم ــة احلري حلماي
العاصمة إلى ثكنة ولن نسمح بهذا».

ــات احلقوقية  ــرات اجلمعي ــت عش ودع
واملنظمات ونشطاء حقوقيون وأحزاب 
ــرة، التي من  ــذه املظاه ــية له سياس
املتوقع أن يشارك فيها اآلالف.ومن بني 
ــية  ــني للتحرك الرابطة التونس الداع
ــان، اجلمعية  للدفاع عن حقوق اإلنس

ــات  الدميقراطي ــاء  للنس ــية  التونس
واملنتدى التونسي احلقوق االجتماعية 
ــيرات  ــى عكس املس واالقتصادية.وعل
السابقة في موجة االحتجاجات التي 
ــرت في أرجاء تونس في األسابيع  انتش
األخيرة، يلقى جتمع السبت الدعم من 

ــغل، وهو  ــي للش االحتاد العام التونس
أقوى منظمة سياسية في البالد ويبلغ 
ــمير  عدد أعضائه مليون عضو.وقال س
ــفي األمني العام املساعد لالحتاد  الش
ــي للشغل «هي صيحة  العام التونس
ــات التي نرى  ــزع حلماية الثورة واحلري ف
ــد عقد من  ــددة بع ــا أصبحت مه أنه
الثورة.. الوضع االقتصادي واالجتماعي 
ــنتصدى ملن يهدد  في حالة كارثية وس
قوت وحريات التونسيني».وقال محمد 
ــزب التيار  ــان عن ح ــو البرمل عمار عض
ــس الوزراء  ــي إنه اتصل برئي الدميقراط
ــط تونس  ــى إغالق وس ــاج عل لالحتج
ــات  هتاف ــرون  املتظاه ــة.وردد  العاصم
ــالمي،  ــزب النهضة اإلس ــة حل مناهض
ــة  ــات احلكومي ــي االئتالف ــريك ف الش
ــعار الربيع العربي  املتعاقبة، ورددوا ش
ــام». النظ ــقاط  إس ــد  يري ــعب  «الش

ــهر املاضي  ــات الش ــب احتجاج وعق

االقتصادية  األوضاع  طالبت بتحسني 
ــم وزارة  واالجتماعية ، ذكر الناطق باس
ــلطات  الداخلية خالد احليوني، أن الس
ــرا  ــلّ ٦٣٠ متظاه ــى األق ــت عل اعتقل
ــاء البالد.وفي حني  ــف أنح ــي مختل ف
ــيني، الذين خاب  ــض التونس ــوق بع يت
ــار انتفاضتهم،  ــي ثم ــن جن أملهم م
ــل يتذكرونها  ــية أفض لظروف معيش
ــجب  ــمولي، ش ــام احلكم الش ــن أي م
ــات  ــوظ للحري ــع امللح ــرون التراج آخ
ــا الدميقراطية.وأعاد توتر  ــي كفلته الت
ــتقطاب  األجواء إلى األذهان حالة االس
ــالمي  إس ــال  اغت ــا  بعدم ــي  السياس
ــط العلماني  ــدد احملامي والناش متش
ــهد تونس منذ بداية العام  بلعيد.وتش
ــة غاضبة  ــركات احتجاجي ــد حت اجلدي
ــتمرار األزمة  ــل اس ــي ظ ــدة ف متصاع
ــاع وتزايد  ــور األوض ــة وتده االقتصادي

نسب الفقر والبطالة.

الخرطــوم / وكاالت / البينــة 
الجديدة

االول  ــس  ام ــوم  اخلرط ــذرت  ح  
ــا لبدء  ــأنّ خطة إثيوبي ــبت ب الس
ــن خطة ملء  ــة م ــة الثاني املرحل
ل  ــكّ يش ــل  الني ــى  عل ها  ــدّ س
«تهديدا مباشرا» ألمنها القومي.

ــس أبابا أعلنت في متوز  وكانت أدي
ــد للعام  ــق هدفها مبلء الس حتقي
األول، وأكدت أخيرا أنّها ستستمر 
ــار التوصل  ــدون انتظ ــي ذلك، ب ف
ــوم والقاهرة  ــاق مع اخلرط إلى اتف
ــألة اخلالفية.وقال  حول هذه املس
ــوداني ياسر عباس  وزير الري الس
ــرس «إذا متّ امللء  ــة فرانس ب لوكال
ــي متوز  ــة ف ــدّ النهض ــي لس الثان
املقبل، فهذا تهديد مباشر ألمننا 

ــر  ــذا األم ــاف أنّ «ه القومي».وأض
ــكان الذين  ــف الس ــيهدد نص س
ــودان»  ــط الس ــكنون في وس يس
على صعيد «مياه الري للمشاريع 
ــن  ــاء م ــد الكهرب ــة وتولي الزراعي
ــذ  ــرص ومروي».ومن ي الرصي ــدّ س
ــودان  ــاوض الس ــد، تتف ــو عق نح
ــول إدارة وملء  ــا ح ــر وإثيوبي ومص
ــذي تبنيه  ــدّ النهضة ال خزان س
أديس أبابا على النيل األزرق، ولكن 
بدون التوصل إلى اتفاق.وسيكون 
املشروع الذي مت إطالقه عام ٢٠١١ 
أكبر منشأة كهرمائية في إفريقيا 
ــى دولتا  في حال اكتماله. وتخش
ــر أن يهدد  ــودان ومص املصب الس
ــاس  ــآتهما.وقال عب ــد منش الس
ــتحالة في  ــاك اس ــيكون هن «س

تشغيل سد الرصيرص إذا لم يكن 
ــة اتفاق ملزم حول كمية املياه  ثم
املتدفقة من سدّ النهضة وتبادل 
يومي للمعلومات».وفي حال عدم 
ر الوزير أن  ــدّ ــل إلى اتفاق، ق التوص
ــروي ٣٠ باملئة من  ــد م ــد «س يفق

الطاقة الكهربائية التي يولدها»، 
ــات  ــى محط ــلباً عل ــر س ــا يؤث م
ــودان  ــرب.ويقترح الس ــاه الش مي
ــاد  واالحت ــدة  املتح األمم  ــاطة  وس
ــات املتحدة حول  اإلفريقي والوالي
ــت آخر جولة  ــذه القضية. وكان ه

ــهر  ــت الش ــد أخفق ــة ق تفاوضي
ــد  ــهد مفاوضات س املاضي.وتش
ــب  ــدادا متكررا بس النهضة انس
ــد، حيث  ــات حول ملء الس خالف
ــاورات مرارا وشكلت  تعثرت املش
ــر  مص ــني  ب ــية  دبلوماس ــة  أزم
ــة وإثيوبيا من  ــودان من جه والس
جهة أخرى، إذ يرى كل منهما في 
ــروع تهديدا  موقف اآلخر من املش
ــرت العالقات بني  وجودية له.وتوت
ــر منذ أن بدأت أديس  إثيوبيا ومص
أبابا في ٢٠١٢ ببناء «سد النهضة 
ع أن يصبح  ــذي يتوقّ العظيم» ال
ــدر للطاقة الكهرمائية  أكبر مص
في أفريقيا. وأثار املشروع اإلثيوبي 
ن لها  مخاوف مصر ألنّ النهر يؤمّ
ما نسبته ٩٠ باملئة من إمداداتها 

املائية.وتقول إثيوبيا الدولة األكثر 
تعداداً للسكان في شرق إفريقيا 
ــرع منواً  ــة االقتصاد األس وصاحب
ــروع ضروري  ــارة، إن املش ــي الق ف
ــة لديها. ــق برامج التنمي لتحقي
ــودان على نفس الرأي  وتقف الس
مع مصر، حيث أعلنت السلطات 
ــا  ــرا أن موقفه ــودانية مؤخ الس
ــة  ــة املصري ــع احلكوم ــق م يتواف
ــة األثيوبي. ــد النهض ــأن س بش
ــودان  ــة بني الس ــهد العالق وتش
ــد آخر خالفا  ــا على صعي وإثيوبي
ــدود  ــيم احل ــأن ترس ــا بش عميق
ــود، حيث  ــذ عق ــني البلدين من ب
ــابيع  بلغ اخلالف أوجه خالل األس
املاضية إلى حد التلويح بعمليات 

عسكرية.

باريس / وكاالت / البينة الجديدة
ــة  ــدة للتربي ــة األمم املتح ــرت منظم  اعتب
أن  ــكو)  (يونيس ــة  والثقاف ــم  والتعلي
ــى  ــية عل ــة والسياس ــروط الصحي «الش
ــل بعد» لتنظيم  ــه اخلصوص لم تكتم وج
ــاء اإلرث الثقافي  ــني إلعادة بن مؤمتر املانح
ــار املرفأ قبل  ــره انفج ــروت الذي دمّ ــي بي ف
ــهر.وأضافت املنظمة أنه «على  ــتة أش س

ــني القيام بكثير  ــم من أنه ال يزال يتع الرغ
ــراث، لكن الكثير من األمور قد  من أجل الت
ــيما في قطاع التعليم،  متت بالفعل» ال س
ــي ٤ آب ودمر  ــع ف ــذي وق ــار ال ــذ االنفج من
ــى مقتل  ــروت وأدى إل ــاء كاملة من بي أحي
ــخص.وأوضحت املنظمة  ــر من ٢٠٠ ش أكث
ــة»  ــت «مواتي ــة» ليس ــروف احلالي أن «الظ
ــذي أعلنت عنه  ــد اجتماع املانحني ال لعق

ــكو أودري أزوالي  ــة لليونيس ــرة العام املدي
ــد حكومة»  ــد بع ــه «ال توج ــر آب ، ألن أواخ
ــؤوليتها صرف التمويالت  سيكون من مس
ــت  املؤمتر.وأضاف ــذا  ه ــيجمعها  س ــي  الت
«نفضل املضي قدماً على املستوى الثنائي 
ــريع  ــي»، لكن «ميكن تس ــت احلال في الوق
ــكيل احلكومة.أواخر  اخلطوات» مبجرد تش
ــارة إلى لبنان أن  ــت أزوالي خالل زي آب ، أعلن

ــراً دولياً جلمع  ــتنظم مؤمت ــكو س اليونيس
ــم االرث املعماري  ــل ترمي ــل من أج التموي
ــكو أن  رت اليونيس ــروت. وقدّ والثقافي لبي
ــة حتتاج إلى مئات ماليني اليورو. هذه املهم
ــاً لدعم قطاع  ــكو أيض وتتحرك اليونيس
ــار أحلق أضراراً بنحو  التعليم، إذ أن االنفج
.في هذا اإلطار، تقول املنظمة  ١٦٠ مدرسةً
ــود من أجل إعمار  ــيق اجله التي تولت تنس

ــةً قيد الترميم حالياً  املدارس، إن ٩٧ مدرس
بعد ستة أشهر من االنفجار، فيما سيبدأ 
ــيما  ــةً أخرى، ال س ــل على ١٤ مدرس العم
بفضل متويل قطري بقيمة ١٠ ماليني يورو.
وقالت أزوالي في تصريح «بعد ستة أشهر 
ــكو تواصل  على االنفجار، ال تزال اليونيس
ــال التعليم  ــي مج ــة ف ــا الكامل تعبئته

والتراث والثقافة. 

طرابلس / وكاالت / البينة الجديدة
 

ــة القائمة  ــترطت احلكومة الليبي اش
في الشرق امس االول السبت تصديق 
ــليم  لتس املنتخب  ــواب  الن ــس  مجل
ــة  ــلطة التنفيذي ــى الس ــا ال مهامه
ــي اختارها اجلمعة ملتقى  اجلديدة الت
ــرا برعاية االمم املتحدة.ومتهيداً  سويس
ــون األول ،  ــات املقررة في كان لالنتخاب
ــوار الليبي  ــاركون في احل انتخب املش
ــاً  رئيس ــة  دبيب ــد  محم ــد  عبداحلمي
ــا  ــوزراء، ومحمد يونس املنفي رئيس لل
ــني له هما  ــي ونائب ــس الرئاس للمجل
ــني. ــد اهللا حس ــي وعب ــى الكون موس
ــة التي  ــادر عن احلكوم ــان ص وذكر بي
ــرق  ــي طب ــي ف ــد اهللا الثن ــا عب يقوده
ــش الوطني الليبي  واملدعومة من اجلي
ــر «ننتظر كلمة  ــادة خليفة حفت بقي
الفصل من أعضاء مجلس النواب في 
ــم مت اختياره  ــليم املهام ألي جس تس
ــاف ان «احلكومة  ــا للقانون».وأض وفق
ــتمرة في أداء مهامها املناطة بها  مس
ــا للقانون الليبي وبناء على الثقة  وفق
ــة لها من قبل مجلس النواب  املمنوح

ــل البيان عن  ــرعي املنتخب».ونق الش
ــتعدة  ــه إن حكومته «مس الثني قول
ــال اعتماد  ــا في ح ــليم مهامه لتس
اجلسم اجلديد (من طرف برملان طبرق)».

ورحب اجليش الوطني الليبي مبخرجات 
ــدث  ــال املتح ــرا. وق ــاع سويس اجتم
باسم اجليش أحمد املسماري عبر قناة 
ــخصيات  ــدث الليبية «نهنئ الش احل

ــغل  الوطنية التي جرى انتخابها لش
ــة الوطنية، عبد  ــام رئيس احلكوم مه
احلميد دبيبة واجمللس الرئاسي محمد 
ــة واملنفي  ــى دبيب ــر ال ــي». وينظ املنف
ــخصيات املوالية  على انهما من الش
لتركيا، وهنأهما الرئيس التركي رجب 

طيب اردوغان.
ــتوكل إلى  ــول األمم املتحدة إنه س وتق
ــتقبلي مهمة  ــس االنتقالي املس اجملل
ــة  الدول ــات  مؤسس ــد  توحي ــادة  «إع
وضمان األمن» حتى االنتخابات املقررة 
في كانون األول.واوضحت  مبعوثة األمم 
ــتيفاني  ــدة إلى ليبيا باإلنابة س املتح
ويليامز في ختام عملية فرز لألصوات 
نقلتها األمم املتحدة مباشرة عبر الهواء 
ــوزراء املكلف،  ــس ال ــني على رئي «يتع
ا، تشكيل  خالل فترة ال تتجاوز ٢١ يومً
ــج عمله إلى  ــدمي برنام ــه وتق حكومت
ــة الكاملة  ــواب للمصادق مجلس الن
ــيكون أمامه ٢١  ــد ذلك س عليه».وبع
ــة البرملان. ولفتت  ــا أخرى لنيل ثق يومً
ــل  مبعوثة األمم املتحدة إلى أنه إذا فش
ــيعود إلى املشاركني في  في ذلك، فس

احلوار الليبي أمر البت في املوضوع.

وكاالت / البينة الجديدة 

ــس  ام ــي  تونس ــؤول  مس ــن  أعل
ــارة  ــتئناف الزي ــبت اس االول الس
ــى  إل ــم  العال ــود  ليه ــنوية  الس
ــرة جربة  ــس «الغريبة» بجزي كني
ــان  ــي ٢٥ نيس ــرق) ف ــوب ش (جن
ــد إلغاءها العام املاضي  املقبل بع
ــح  ــة كورونا.وأوض ــبب جائح بس
ــر اجلهوي  ــي املدي ــام احملواش هش
(احمللي) للسياحة في والية مدنني 
ــرة: «مت حتديد  ــي تتبع لها اجلزي الت
موعد مبدئي لزيارة الغريبة خالل 
ــان،  ــذا العام ابتداء من ٢٥ نيس ه
ــول اإلجراءات  ــار «.وح ــى ٢ أي وحت

الصحية املتبعة خالل الزيارة في 
ظل جائحة كورونا قال احملواشي: 
الوضع  ــع  م التكيف  ــنحاول  «س
ــالد مهما كان نوعه  الصحي بالب
ــعى  ــا كانت الظروف».وتس ومهم
ــم الغريبة  تونس إلى إجناح موس
في كل عام وفي السنة احلالية ملا 
ــات إيجابية على  له من انعكاس
املوسم السياحي في جزيرة جربة 
املنطقة السياحية األولى بالبالد.

ــة»  ــس «الغريب ــارة كني ــد زي وتع
ــوس اليهود  ــة إحدى طق في جرب
ــزور آالف منهم  ــم، حيث ي بالعال
ــوات  الصل ألداء  ــرة  اجلزي ــنويا  س
ــة»  «الغريب ــس  والتبرّك.وكني

ــد اليهودية في  ــدم املعاب ــن أق م
ــه إلى نحو  ــود تاريخ إفريقيا ويع
ــس من  ــون الكني ٢٤٠٠ عام.ويتك
بنايتني كبيرتني، األولى مخصصة 
ــا بيت  ــد داخله ــادات ويوج للعب
للصالة حتيط به زوايا يجلس فيها 
ــهم اخلاصة  ــزوار لتأدية طقوس ال
بالزيارة مثل إنارة الشموع وترتيل 
التوراة واألدعية، أما الثانية فتقام 
ــث تعزف  ــاالت، حي ــا االحتف فيه
فيها  وتوزع  التونسية  املوسيقى 
ــية. التونس ــعبية  الش األكالت 

ــم  ــن أه ــة م ــرة جرب ــر جزي وتعتب
ــد اليهود في تونس،  مناطق تواج
ــو ١٢٠٠  ــا حاليا نح ويعيش فيه
ــود مقام  ــزور بعض اليه منهم.وي
بالعاصمة تونس  «سيدي محرز» 
ــرن  ــة الق ــاؤه نهاي ــذي مت إنش وال
العاشر ويُعتقد أنه يدعو لتمكني 
ــكن  اليهود من حق العيش والس
في تونس.ويعتبر اخلبراء ان ثقافة 
ــان واالنفتاح  ــامح بني االدي التس
ــدرة على  ــر تضمن الق ــى اآلخ عل
تنمية روح املواطنة والدميقراطية 
وتقوية العالقات االجتماعية بني 

االفراد واجملموعات.

Ô„aäÌg –@Ô◊7flc@âaÏy
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يقول الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون انّه «سيبذل كل ما 
ــنطن وطهران». األكيد ان  ــتطيع من اجل حوار بني واش يس
ــية وعلى رغبة  ــن نيّة فرنس مثل هذا الكالم يدلّ على حس
ــي اخلليج وفي  ــة كلّها، ف ــتقرار في املنطق ــي توفير االس ف
ــا،  ــرق العربي، خصوصا في لبنان. تبدو فرنس منطقة املش
احلريصة على لبنان اكثر من معظم السياسيني اللبنانيني، 
ــب دورا إيجابيا على  ــران تلع ــل اي ــعى الى جع ــا تس وكأنّه
الصعيد اإلقليمي، علما انّ ليس ما يشير الى ان لديها نوعا 
من العالقة اخلاصة بإيران تسمح لها بالتوسط بينها وبني 
ــيظلّ مطروحا هو  ــؤال الذي س الواليات املتحدة. لكن الس
اآلتي: حوار إيراني – أميركي من اجل ماذا؟ ما الذي يستطيع 
ــرّف كدولة  ل وتتص ــل ايران تتعقّ ــي عمله جلع رئيس فرنس
ــها اوّال وتأمني الرفاه واخلبز  ــتعداد لالهتمام بنفس على اس
ــؤال التحدي  ــرا؟ يختزل مثل هذا الس ــعبها ثانيا وأخي لش
الذي يواجه اإلدارة األميركية اجلديدة التي يبدو واضحا انّها 
ة. في  ــي مجاالت عدّ ــن إدارة دونالد ترامب ف ــف كلّيا ع تختل
ــا  ــذه اجملاالت التعاون مع أوروبا، خصوصا مع فرنس م ه مقدّ
ة من بينها سلوك ايران واالتفاق في شأن  ات عدّ في شأن ملفّ
ــروطها. كان الفتا  ــا النووي الذي تريد العودة اليه بش ه ملفّ
ــة  ــو اخلطاب االخير جلو بايدن، وهو االوّل له عن السياس خل
ــارة الى امللفّ  ــه، من أي إش ــتتبعها ادارت ــة التي س اخلارجي
ــان الرئيس األميركي وادارته ما  النووي اإليراني. يوحي ذلك ب
د مع أوروبا من هذا امللفّ في  ــي صدد بلورة موقف موحّ زاال ف
ــا وأملانيا وبريطانيا على مستوى  ــاورات مع فرنس اطار مش
ــة. قد تكون هناك حاجة الى وقت قبل معرفة  وزراء اخلارجي
ــتكون هناك سياسية إيرانية متماسكة جتاه  الى ايّ حد س
ايران.في نهاية املطاف، الكرة في امللعب اإليراني حتّى لو بدا 
ــة اخلارجية.  ــاك تغييرا اميركيا على صعيد السياس انّ هن
ــر املوقف من اليمن ومن  ــل تعبير عن هذا التغيي يظلّ افض
ــانية» فيه. كانت الترجمة العملية للتغيّر  «الكارثة االنس
ــعودية ومن  ــة العربية الس ــن اململك ــف م ــي املوق االميرك
ــعودية  ــتوعبت الس ــي اليمن. اس ــكرية ف ــا العس حملته
ــا تتعرض لعدوان  ــرض من زاوية انّه ــف األميركي املعت املوق
مصدره اليمن وان هدفها وقف هذا العدوان الذي تقف وراءه 
ــى حدّ كبير،  ــعودي منطقي ال ــران. مثل هذا املوقف الس اي
ــات «عاصفة احلزم»  ــا في االعتبار مقدم ــا اذا اخذن خصوص
التي انطلقت في آذار – مارس من العام ٢٠١٥. قبل «عاصفة 
ــيطرتهم  ــرة بعد س ــدأ احلوثيون يجعلون، مباش ــزم»، ب احل
ــبتمبر ٢٠١٤، مناطق معيّنة  ــى صنعاء في ٢١ أيلول – س عل
ــتهدف اراضي  ــمال اليمن قاعدة صواريخ إيرانية تس في ش
ــه على ايران بالتعاون  ــا تضغط ب امللكة.ما الذي لدى فرنس
ــع بريطانيا واملانيا وأميركا كي تفرج عن رهائنها العربية،  م

مبا في ذلك لبنان؟ 

خري اهللا خري اهللا

رأي

البينــة   / وكاالت   / واشــنطن 
الجديدة

ــي جو بايدن  ــد الرئيس األميرك  يعي
ــريع وإن كان غير مباشر  ــكل س بش
املتحدة  ــات  الوالي ــات  أولوي ــة  موازن
ــط، متراجعا عن  ــرق األوس في الش
ــة» في  ــلفه «الفوضوي ــة س سياس
ــع  ــاه الوض ــف باجت ــة للتكي محاول
ــي على ما كانت عليه خالل  الطبيع
ــاراك أوباما  ــابق ب ــرة الرئيس الس فت
ــية الهادئة في  ــودة للدبلوماس والع
محاولة للترفع ببالده عن االنقسامات 
ــة وجتنيبها  ــض التوتر باملنطق وخف
ــى واحلروب.وبعد  ــن الفوض ــدا م مزي
أسبوعني على توليه الرئاسة، أعلن 
ــتار على صفحة  ــدال الس بايدن إس
ــكرية  ــة العس ــالده للحمل ــم ب دع
ــا «أدت إلى  ــن التي قال إنه ــي اليم ف
ــتراتيجية». وإس ــانية  إنس ــة  كارث
ــي تطرّق إلى  ــي أول خطاب رئيس وف
ــته اخلارجية، كان من امللفت  سياس

أنه لم يأت على ذكر إسرائيل عندما 
ــاء حتالفات مع  ــيعيد إحي قال إنه س
ــه  ــن، في موقف عكس ــاء آخري زعم
ــوزراء  ــد برئيس ال ــه بع ــدم اتصال ع
نتانياهو.وبينما  بنيامني  اإلسرائيلي 
ــدد حيال  ــي نهج متش ــد بتبن تعهّ
ــات التي  ث عن التحدي ــيا وحتدّ روس
ــريعا  متثّلها الصني، اكتفى باملرور س
ــارخ عما  ــران، في تناقض ص على إي
ــلفه  ــه في عهد س ــال علي كان احل
ــابق دونالد ترامب الذي  الرئيس الس
لطاملا اعتبر أن اجلمهورية اإلسالمية 
ل تهديدا عامليا وأطلق حملة  ــكّ تش
ــملت  ــوى» عليها ش ــوط قص «ضغ
إعالنه االنسحاب من االتفاق النووي 
ــت  ــذي تفاوض ــام ٢٠١٥ ال ــرم ع املب
ــا، والتي كان  ــه إدارة باراك أوبام علي
ب  ــس فيها.ويعقّ ــب الرئي ــدن نائ باي
املستشار اخملضرم في شؤون الشرق 
ــن  ــة م ــدى وزراء اخلارجي ــط ل األوس
ــر على األمر  ــني آرون ديفيد ميل احلزب

قائال «في حالة إسرائيل، وهي عالقة 
قرر ترامب إعادة تأهيلها بعد أوباما، 
فإن إدارة بايدن مستعدة لترك املزيد 
ــبة  ــافة، وإن لم يكن بنس ــن املس م
ــى أن إدارة  ــر إل ــار ميل متناظرة».وأش
بايدن تتروى قبل إجراء رابع انتخابات 
تشهدها الدولة العبرية في غضون 
ــي مارس/آذار، نظرا الحتمال  عامني ف
ــد تأييد  ــة نتانياهو، الذي حش هزمي
ــات املتحدة ضد  احملافظني في الوالي
ــال  ــال إيران.وق ــا حي ــة أوبام سياس
ــة  ميلر الباحث حاليا لدى <مؤسس
«هذه  ــي>  الدول ــالم  للس ــي  كارنيغ
ــارة إلى أن األمور ليست كاملعتاد  إش
ــل  ــي تعام ــة الت ــبة للطريق بالنس
ترامب من خاللها مع اإلسرائيليني».
ه ميلر إلى  ــوّ ــران، ن ــبة إلي أما بالنس
ــارة على ما يبدو  ــل إش أن بايدن يرس
ر وزير  مفادها «ال نالحق طهران». وحذّ
أنتوني بلينكن  ــي  اخلارجية األميرك
ــة إلعادة  ــن العملية الطويل مرارا م

ــى  ــووي، عل ــاق ٢٠١٥ الن ــاء اتف إحي
ــنيّ مبعوثا إلطالق  ــه ع ــم من أن الرغ
ــي في هذا االجتاه. احلراك الدبلوماس
ــز على القيم  ــد بايدن بالتركي وتعهّ
ــت إدارته  ــة بينما تعامل الدميقراطي
ببرود مع الرئيس التركي رجب طيب 
ــن  ــق ترامب الذي يش ــان، صدي ردوغ
ــة أمنية على حراك طالبي.كان  حمل
ــات املتحدة ال  ــدن أوضح أن الوالي باي
تزال تدعم اململكة في ملفات أخرى، 
بينما وصف املتحدث باسم اخلارجية 
ــس موقف اإلدارة  األميركية نيد براي
ــرّد «عودة إلى اإلجراءات  على أنه مج
ــي تقتضي مراجعة  ــة» الت الطبيعي
ــدن  باي ــلحة.ويعد  أس ــة  صفق كل 
ــي مجلس  ــا ف ــى ٣٦ عام ــذي قض ال
ــطية في  ــخصية وس ــيوخ، ش الش
ــض دعوات  ــي ورف ــزب الدميقراط احل
ــارية إلعادة النظر بشكل أوسع  يس
في التحالف مع إسرائيل التي يزداد 

ميلها إلى اليمني.
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ــابك  تش ــب  الكات ــد  جس
ــي  ــة ف ــات االجتماعي العالق
ــط فيها  ــد اخلل ــات تعم ثيم
ــي ،  ــني العاطفي والسياس ب
ــل الرواية  ــور بط ــد الغف فعب
ــاً ،  ــعاد) عاطفي ــط بـ(س يرتب
ــى) ، وله  ــزوج من (ليل وهو مت
ــت) والفتاة  ــا الفتى ( رأف منه
ــال) ، وقد كان اخليط الذي  ( آم
ــد بني عبد الغفور وسعاد  ش
ــائية زرقاء اعطته  مظلةً نس
ــه من مطر  ــا ليقي نفس اياه
ــتائي، وفي اللون االزرق  يوم ش
الذي  احلزن  ــد  سيمائية جتس
ــة  ــة الرواي ــه ثيم ــغ ب تصطب
ــده حتى  ــة عن ــت املظل وبقي
ــا أثار حفيظة  دخوله بيته مم
ــكوكها الكبيرة  ــه وش زوجت
 ، ــائية  نس ــة  املظل ــون  لك  ،
ــك  ــرة والش ــار الغي ــدأت ن وب
حتى أن الزوجة بدأت تتصرف 
تصرفات تفتقر الى العقالنية 
ــزءاً  ج ــا  كدفنه  ، ــة  واحلكم
ــاء البيت  ن ــي فِ ــن املظلة ف م
ــا ظاهراً رمزاً  وابقاء جزء منه
ألدانة الزوج ، وكذلك تكسير 
ــخ عمداً  ــون في املطب الصح
ألزعاج الزوج واالحتجاج على 
ــن هذا أن  ــه، واألدهى م تصرف
الزوجة رفضت فتح باب الدار 
ــه يوماً ما  ــا بعد عودت لزوجه
من عمله ، ومنعت ولديها من 
فتح الباب ، وهو يطرق وينادي 
ــور فيأتي ردها  ــا عبد الغف : أن
ــم  ــا بهذا االس ــد لدين : ال أح
ــم الذي  ــق األل ــيداً لعم جتس
ــه  ــا ، الرتباط ــي قلبه ــرز ف غُ
ــرأة أخرى منحته  عاطفياً بام
الزوجة  ــات  ، وتصرف مظلتها 
ــني الزوجني ،  ــت الهوة ب عمق
مما دفع الزوج لاليغال بتطوير 
ــعاد حتى انتهت  عالقته بس
ــزواج ، ولو  ــة بال ــك العالق تل
تصرفت الزوجة االولى ( ليلى) 
ــة رمبا لتالفت ما وصل  بحكم
اليه احلال ، فالرجل بدأ يشعر 

ــي كبير : ( وماذا  بفراغ عاطف
عليَّ أن أفعل مع امرأة – ليلى- 
عزفت عني من أول بذرة شك 
... وحرمتني  ــي  ــل وكرهتن ، ب
ــا  وم  ... ــي  الزوج ــي  ــن حق م
ــعاد واهللا إال تعويضاً نادراً  س
ــى) ص٢٤٠. إذا  – كذا- عن ليل
ــة الرواية املهيمنة  كانت ثيم
ــاول ما جرى بني  عاطفية تتن
ــعاد،  ــور وليلى وس عبد الغف
ــم يغفل عن  ــب ل ــأن الكات ف
ــد  جتس ــية  سياس ــارات  اش
أهالي  العالقات بني  ــابك  تش
احمللة ، فثمة اشارة الى اليمني 
ــار بني ابناء تلك احمللة  واليس
ــه (  ــاري يقابل ــد اليس ، فخال
ــالمي، ولكن ليس  ماهر) األس
ــراع بينهما فكالهما  ثمة ص
مضطهد من النظام السابق 
ــلطة  الذي أنفرد ممثلوه بالس
ــاريني  باليس ــني   باطش
أن  ــب  عج وال  ــالميني،  واالس
جند أن (خالد) اليساري يرتبط 
ــه ( ماهر)  بعالقة صداقة مع

االسالمي ، فيعيره بعضاً من 
ــارة  ــب احلمراء، وهي اش الكت
ــار ، ولذلك  ــة اليس ــى ثقاف ال
ــم  أنّت  )  : ــالمي  االس ــول  يق
تأخذون منا ما تُصدرونه الينا) 
ــتخرج  فيرد خالد : ( نحن نس
ــق االرض ثم  ــة من عم املعرف
ــرد  ــع ) ، في ــرها للجمي ننش
ــا من  ــن نأخذه ــر : ( ونح ماه
السماء ونرش بها األرض) وقد 

جاء التعبير في غاية التوفيق 
ــر واقعي وآخر مثالي ،  بني فك
ــة الكاتب في  ــذا هي لغ وهك
ــون املعنى  ــر عن مكن التعبي
ــات واقعية مادية لها  بصياغ
ــع  ــا لتتس ــزاح عنه دالالت تن
ــي به  ــا توح ــى مب ــرة املعن دائ
ــعاد  (رفعت س االلفاظ:  تلك 
ــت  ...غاص ــا  قهوته ــان  فنج
ــطح  ــى الس ــا ال ــرة منه نظ
البني الذي سرعان ما كشف 
ــود  ــفة منه عن االس بعد رش
املدلهم  ــود  فاألس  ، املدلهم) 
ــر، وكأنه جاء  يوحي مبا ال يس
ــة ويركز  ــة املظل ــق زرق ليعم
ــق وهو ما  ــزن العمي داللة احل
حدث للزوجة (ليلى) األم التي 
ماتت كمداً، وجند هذا املنحى 
ــان أم  ــر على لس ــن التعبي م
سمير األرملة املتصابية التي 
ــت ليجلب  ــل الفتى رأف ترس
ــتهي  لها الصمون ، وهي تش
ــتْ  ــياً : ( وضع ــى جنس الفت

ي ، وسلطت  كفيها على كتفِ
ــى عينيَّ ،  ــاً عل ــراً عميق نظ
ــة مع حلظتنا  وقالت متطامن
ــكراً لك  ــرة احملايدة ، ش احلاض

على صمونك احلار... ) ص٢٠٤، 
ــا : (  ــى قوله ــى معن وال يخف
ــب  ــار) ، فالكات ــك احل صمون
ــة  ــل من املادة احملسوس يجع

دالٌ  ــي  فه ــيميائياً،  س ــزاً  رم
ــول هو  ــار) ملدل ــون احل (الصم
ــرأ الرواية  ــتهاء، ومن يق األش
ــيجد في ثناياها مناذج من  س
ــه املتعة  ــراز ، متنح ــذا الط ه
ــلط الضوء  ــة ، وتس واملعرف
ــن املمكن أن  ــى محلة م عل
ــا لغيرها، ألن  ــون أمنوذج تك
ــب كان مصباحاً  الكات قلم 
ــن عالقات  ــب م ــاء جوان أض
ــض .  ــم ببع ــر بعضه البش
وأشارَ مبوت األم الى انقضاء 
مرحلةٍ متيزت باحملبة والصدق 
ــات االجتماعية ،  في العالق
وابتداء مرحلة احلزن والكذب 
األنسانية  العالقات  وتزييف 
 ، ــراب  واالغت ــوت  وامل باملرض 
ــد الكاتب كل هذا  وقد جس
ــة  ــردية واقعي ــوات س بخط
ــا متهيد  ــدثٍ فيه ــكل ح ، ل
ــبقه ، مما يجعل املتلقي  يس
مبا  ومفكراً  ــاً  ومقتنع ملتذاً 

يقرأ .

ــاعرة ..ذات يوم كنت جالسة غارقة في الصمت وسط ضجيج  للش
اآلخرين كنت عاجزة عن خلق حوار.. مع ان اهللا منحني لسانا لكني 
لم اجيد استخدامه تناولت قلما وورقة ومثل خرساء جتيد فك اخلط 
ــية اخذت  ــت الورقة وبنوع من النرجس ــدات الكلمات تنهمر طوي ب
ــدة خملاطبة اآلخرين  ــي اداتي الوحي ــن يومها وه ــر وم طريقها للنش
وخلق نوع من احلوار معهم.. من تلك اللحظة وانا غارقة في بحر من 
هذه الفوضى اللذيذة التي انقذتني من رتابة العالم وسماجته وهي 
ــخاصه احملبطني وجنومه  ــي بكائناته العجيبة واش ــعر انه عامل الش
ــن دون  تلك القيود الثقيلة  ــرة عالم آخر مواز لعاملنا هذا ولك الكثي

التي تكبلنا.. وهي تقول:                                 
املوجة جاءت في موعدها

لكن السحاب غاب
  وانا اقول ما قاله محمود درويش:

قصائدنا بال لون..بال طعم..بال صوت
اذا لم حتمل املصباح من بيت الى بيت

وان لم يفهم البسطا معانيها
فأولى أن نذريها

ونخلد نحن للصمت
ــي واملوضوعي خللق  ــعري هو حصيلة تفاعل الذات ــون النص الش  ك
ــع املدى املعرفي  للمنتج   ــوره  املؤطرة باطار مجتمعي متناغم م ص

من جهة والكاشف عن وعيه ورؤاه من جهة اخرى ..
 روحي التي تذوي كشمعة

   وتذوب كعاصفة
   روحي التي اطلقتها مع الريح

   فهربتها االزمنة
   وشحنها رصيف لرصيف

ــتفيض في ايحاءاته..   فالنص وان كان وجيزا في عباراته لكنه مس
ــاد بنية متناهية الدقة مع وحدة موضوعية  اذ تكثيف اللغة واعتم
ــعرية املكثفة..وانعكاسات نفسية التي  تعلن  مؤطرة لصوره الش
ــة املعيارية  ــدة عن اللغ ــة ايحائية بعي ــة توظف لغ ــن ذات مأزوم ع
ــتخدام الصيغ البالغية.. اجملاز واجلناس واالستعارة والرمز.. كي  باس
ــتنطاق صورها املكتنزة بنشوة االحتراق  ــتدعي املستهلك الس تس

املتوهج وعوامله اجلمالية والداللية..
حني اغلق الباب

عندها حتتويني بجناحي غربتها
الوحدة تبرز مخالبها لتقبض علي

انشغل بتقليم اظافرها
لئال تسيل الذكريات

  فالشاعرة تستنطق ذاتها عبر حوار االنا.. وتعلن رموزها مبحموالتها 
ــن رؤاها جتاه  ــفت ع ــا.. ودالالتها املتفجرة التي كش ــا ومكاني زماني
ــري واالنزياحي.. فضال  ــلوب اخلب الوجود الكوني..مبزجها ما بني االس
ــا معتمدة توصيف  ــرد لتمرير فكرته ــتعارتها تقنيات الس ــن اس ع
ــوض لتعطي نصها  ــة والغم ــدة عن الضبابي ــهد بالفاظ بعي املش
ــالل افادتها  ــتهلك(املتلقي)..من خ ــي الذاكرة..واملس ــر ف قوة التأثي
ــداد الزمني..فقدمت نصوصا برؤية  ــعري على االمت من املعطى الش
ــتثمار لغة مكتظة بااليحاء والطاقة الداللية  ــعرية واعية..باس ش
ــلوبية  ــعرية..مع توظيف تقنيات فنية واس لتحقيق فضاءاتها الش

كالتكرار والنداء من اجل تعميق التجربة واغنائها.
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(موت األُم) رواية 
للكاتب حنون مجيد 

تقع في واحدٍ وعشرين 
فصالً، تدور معظم 

احداثها في منطقة 
من بغداد هي منطقة 
( حي األكراد) القريبة 
من مرقد الشيخ عبد 
القادر الكيالني، وهي 
منطقة شعبية بكل 

ما في الكلمة من 
معنى ، والروائي ميد 
أدواته ليسبر أعماق 

هذه املنطقة ، فيرسم 
لوحة للعالقات التي 

تتشابك في شتى 
األجتاهات مما يذكرنا 

برائعة فؤاد التكرلي 
( الرجع البعيد) ، وقد 

جاءت ( موت األم) 
لترسم صورة عن هذه 
احمللة ، ولكن في زمن 
آخر غير زمن (الرجع 

البعيد) ، 

أمني قاسم اِّـوسوي

6ثقافية

حيدر حاشوش العقابي

توهمت ان لي حلم

فتوقف النهر 

عن الكبرياء… 

 .……

السكني 

التي بني اضالعي

مازلت اراودها

كي تخرج بكامل زهوها

وهي حتمل دمي.. 

 ………

على ضفة احللم

سقط

الكثير 

من بجع عيوني… 

 . ……

تأخر

املوت كثيرا

في مصادقتني

فقد كنت طفال

في عيونه… 

 …

حاولت

ان اكمم الوجع

فسقط من فمي… 

   .…

ملح

دموعي

مازال 

يعج باملوتى.. 

   ..…

ماينقصني 

الكثير

الكثير

اقصد انا…

نشور
محمد علي بالل

اشتدت عليه يد الغدر، متزقت 
أوصاله، لم تشفع له أوغاريت 
ــن  ــاء م ــا، زأرت املومي وال زنوبي
ــدت لها فرائص  أجداثها، ارتع
ــع  م ــى  عيس ــاء  ج ــذالن؛  اخل

خرفانه والذئاب حترسه.
  **********

نبوءة
فوزية الكوراني 

ــال وجال فيها؛  بعد خطبة ص
انتصبنا مدججني بالسالح

ــد   عن ــات،   العراف كل  ــل  نقت
خروجه من حصان طروادة؛

ــن  ــال م ــماء واب ــرت الس  أمط
ــقائق  ش ــرت  أزه ــم:  اجلماج

النعمان.
   *******

تقلب
فاضل حمود

ــك  وش ــى  عل كان  ــا  بعدم
ــري  ظه ــه  ل ــي،أدرت  معرفت
مذهوالً،  أغلقت بوجهه الباب 
ــت عني احلرج  مضظرباً ، أزاح
مغادرته،قبل أن يتذكرني ذلك 
ــول عندما كنت مدعاة  املتس

للشفقة.
  ******

دورة
احالم البياتي

ــع أوراق اخلريف  ــت جتم أصبح
ــة البيت  ــاقطة في باح املتس
ــلب،  ــوح على حقل الش املفت
ــمة  إلتفتت إلى ضرتها مبتس
يوما جتمعني  ــيأتي  ، س بخبثٍ
ــاد، هكذا هو  ــي بعد احلص مع
ــرع  ــي حتى يطبق ش ال يكتف
ــي  ــن ف ــة مل ــه املعروف اهللا بآيت

شاكلته.

بغداد / البينة الجديدة
ــاعر  عن دار املنت في بغداد لعام ٢٠٢١، صدرت للش
ــدة،  ــعرية جدي ــة ش ــاعدي، مجموع ــد الس حمي
ــلة إصداراته الشعرية. ــة في سلس هي السادس

ــعرياً بني النثر  ــة على (٥١) نصاً ش احتوت اجملموع
ــاعدي ، الذي بدأ  ــاعر حميد الس والتفعيلة.وللش
ــط ثمانينيات القرن  ــيرته الشعرية منذ أواس مس
ــس مجموعات  ــذه اجملموعة، خم ــي ، قبل ه املاض
ــعرية هي ( أرقٌ يدقُ الباب - في احلزن تشبهني_  ش
عميان بصباحات ملونة_ الصبار ميشي حافياً_ 

أرافق العاصفة وأغني) .

متابعة / البينة الجديدة
ــوت الثقافية  ــل القصور والبي تواص
ــات الثقافية  ــة لدائرة العالق التابع
وزارة  ــكيالت  تش ــدى  إح ــة  العام
الثقافة والسياحة واآلثار، نشاطاتها 

الثقافية والتوعوية اخملتلفة. 
البصرة 

ــرة  ــي البص ــة ف ــر الثقاف ــام قص اق
ــار  ــرة األنتح ــت ظاه ــة تناول جلس
وسبل معاجلتها. حاضر فيها  مدرب 

التعافي النفسي  كرمي الفارس  .
حديثة

ــي حديثة  ــت الثقافيّ ف ــم البي  نظ
أُصبوحة ثقافيّة حواريّة  استضافت 
ــم عبد  ــب والروائي راس ــا الكات فيه
ــاوره الدكتور  وثاب  القادر احلديثي ح
ــر حيث حتدث الكاتب  خالد آل جعف
ــي  ــا  ف ــي أصدره ــه الت ــن مؤلفات ع

مجال القصة والرواية والتي حملت  
ــت  ــن حت ــالة م ــزة ، رس عنوان(العزي

األرض) ّ.
بغداد اجلديدة 

اقام البيت الثقافي في بغداد اجلديدة 
ــيول  ــدوة توعوية حول مخاطرالس ن
والفيضانات  حاضرت فيها املتطوعة 
ــالل االحمر العراقي  في جمعية اله

ــذى نعيم ومشاركة  / فرع بغداد ش
ــل، ادارها االعالمي عقيل  امجد خلي

العالق. 
العزيزية 

ــل في  ــرأة والطف ــدة امل ــت وح  أقام
البيت الثقافي في العزيزية بالتعاون 
مع روضة فاطمة االهلية مرسم حر 

لألطفال وعلى قاعة الروضة .

كركوك
عقد في البيت الثقافي في كركوك 
االجتماع االول الختيار مبدعي الفن 
ــام ٢٠٢٠ والذي  ــة واالدب لع والثقاف
ــج يقام  ــي حفل بهي ــيكرمون ف س
بهذه املناسبة بعد ان يتم اختيارهم 

من قبل اجلهات ذات العالقة . 
بابل 

ضيف البيت الثقافي البابلي الفنانة 
التشكيلية نداء العلي للحديث عن 

جتربتها الفنية مع عرض مناذجها 
الفلوجة 

ــي في الفلوجة  ــم البيت الثقاف  نظ
ــباب ورياضة  بالتعاون مع منتدى ش
ــر  عش ــادي  احل ــرض  املع ــة  الفلوج
ــوم الكاريكاتيرية للفنان كرمي  للرس
كلش، شهدتها  قاعة منتدى شباب  
ــني لوحة تعبر  ــرض ثالث .تضمن املع
ــن كورونا و اخرى  عن الثقافة في زم
ــاخرة .على هامش املعرض كانت  س
ــة تضمنت التعريف  هنالك أصبوح
ــتاذ عبد  ــان  كلش، ادارها االس بالفن
السالم احملمدي تناولت سيرة حياته 
ــهادات  ــة والش ــخصية والفني الش
ــة الى  ــا باالضاف ــي حصل عليه الت

املعارض التي ساهم فيها . 

واسط
ــط   ــي في واس ــت الثقاف ــام البي أق
ــات  ندوة حوارية تناولت دور املؤسس
ــانية في  واملنظمات واحلمالت اإلنس
ــار وباء كورونا ، ادارها األستاذ  انحس

محمد صالح الهاشمي .
احلسينية 

ــينية    أقام البيت الثقافي في احلس
ــائر  ــية ثقافية حول دور العش أمس
ــذ العادات والتقاليد  العراقية في نب
ــيخ عالء  ــف الش ــي مضي البالية،ف
ــذي أكد ان  ــمري ال ــني الش ابو حس
العشائر من خالل مواقفها الوطنية 
ــار  املميزة  تلعب دورا وطنيا بارزا يش
ــات التي  ــد التحدي ــه بالبنان ض الي
تواجه البلد ومنها حفظ االمن ونبذ 

الطائفية ودميومة استقرار البلد. 

بغداد / البينة الجديدة 

ــفيرمملكـــة  س استقبـــــل 
ــيد  ــداد الس ــي بغ ــبانيا ف اس
ــرة  دائ ــكوبارمديرعام  اس
ــة  ــة العام ــات الثقافي العالق
االستاذ فالح حسن شاكرمن 
اجل توطيد العالقات الثقافية 
ــبانية. وجرى  ــة / االس العراقي

ــة بعض  ــالل اللقاء مناقش خ
ــي  الت ــة  الثقافي ــات  املوضوع
ــض االفالم  ــت انتاج بع تضمن
الوثائقية العراقية التي تخص 
ــجلة  املس ــة  االثاري ــع  املواق
العاملي  ــراث  الت ــة  ــى الئح عل
ــا  ومنه ــبانية  االس ــة  باللغ
ــي عن بابل  ــاج فيلم وثائق انت
ــاون  ــبانية بالتع ــة االس باللغ

بني مؤسسة( ابجد )الثقافية 
ــرة  ودائ ــر  والنش ــة  للترجم
ــة  ــة العام ــات الثقافي العالق
ــل التعريف بهذا  وذلك من اج
ــبانيا  ــع وأهميته في اس املوق
والدول التي تتحدث أالسبانية. 
كما تضمن اللقاء ايضا بحث 
ــة(  ــبل التعاون مع مؤسس س
فاكتوم )الفنية من اجل اقامة 

دورات تدريبية وورش عمل فنية 
وتبادل اخلبرات في مجال االثار 
والتراث. ومت اإلطالع ايضاً لبحث 
التعاون مع( البيت العربي )في 
ــبانيا من اجل اقامة بعض  اس
ــة والفنية  الثقافي ــطة  االنش
ــيق  بالتنس ــني  الفنان ــار  لكب
ــة اضافة  ــات املعني ــني اجله ب
ــض املهرجانات  ــى اقامة بع ال

ــات الثقافية. وكذلك  والفعالي
ــي مدى امكانية  مت التباحث ف
ــي مجال  ــاون ف ــن للتع البلدي
ــر. وفي نهاية  والنش الترجمة 
ــفير  ــعادة س ابدى س ــاء  اللق
اسبانيا استعداده للتعاون من 
اجل تنفيذ املوضوعات التي مت 
طرحها من قبل مدير عام دائرة 

العالقات الثقافية العامة.
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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تقرير و تحقيق
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تغريد العزاوي
ــة اإلحتادية  ــي احملكم ــار ف يقول املستش
ــم التميمي  ــا القاضي حميد هاش العلي
ــاز القضاء العراقي في مرحلة ما  إن : جه
بعد ٢٠٠٣ م. واجه حتديات جمة ، لعل من 
ــي ، والفوضى  ــور الوضع األمن أبرزها تده
السياسية ، وهيمنة الكتل واألحزاب على 
مفاصل الدولة ، ومراكز صنع القرار . لكن 
بالرغم من ذلك ففي اآلونة األخيرة وجدنا 
توجه نخبوي ، لعديد من فرسان العدالة 
القضائية للخروج من هذه األزمة ، ورفض 
كل أشكال التسيس والتهديدات ، ولكن 

ــة ، ونتمنى  ــك احملاوالت خجول ــا تزال تل م
ــتقاللية القضاء  أن تتطور إلى مرحلة إس
ــكل كامل ، من أي ضغط أو تأثير قط  بش
ــي إن تقييم أداء القضاء  . ويضيف القاض
ــر ، يعتبر من  ــت احلاض ــي في الوق العراق
األمور اجلدلية بسبب تعدد اإلختصاصات 
واملسؤوليات ، إال أنه بشكل عام نستطيع 
ــبعون باملئة ،  ــبة ٧٠ ٪ س ــه نس أن نعطي
ــي الدولة العراقية  حيث ال يوجد جهاز ف
ــأن تقييم  ــا بش ــن التقصير . ام ــال م خ
ــاة العراقيني ، يبني  ــع األمني للقض الوض
ــم التميمي إلى أننا  القاضي حميد هاش
ــة احلماية التامة ، وإن  لم نصل إلى مرحل
ــبي  الوضع األمني للقضاة العراقيني نس
ــورة تصاعدية  ــن بص ــس مطلق ، لك ولي
ــردة ، فإن الوضع اآلن مختلف عن أيام  مط
٢٠٠٥ إلى ٢٠١٤ م  من ناحية احلماية ، ومن 
ــاء فاألمور  ــتقاللية للقض ــة اإلس الناحي

تتجه نحو األحسن . 
تهديدات واغتياالت

ــي  ــد القاضي والسياس ــه يؤك من جهت
ــل عبد اللطيف إن  ــي - الدكتور وائ العراق
ــلطة  ــلطة القضائية متثل أهم س : الس
ــريعية  ــلطات الثالث ( التش من بني الس
ــك ألنها  ــة ) ، وذل ــة - القضائي - التنفيذي
تطبق القوانني وحتقق العدالة ، وتردع كل 
من يخرج عن القوانني في أي منزلة كانت 
ــؤولية ، مبا في ذلك رئيس الدولة(  من املس
رئيس اجلمهورية ) ، وهذه املسؤولية حتتاج 
إلى تطبيق القوانني بعدالة ، بغض النظر 

ــخاص ، وقد يواجه القاضي في  عن األش
ــئة عن  ــات الناش ــض التحدي ــه بع عمل
السلطة التنفيذية أو التشريعية ، أو حق 
اخلارجني عن القانون ( العصابات املنفلتة 
ــددا كبيرا من القضاة  ــيرا إلى إن ع ) ، مش
ــد مت اغتيالهم ، وعدد آخر  ــد ٢٠٠٣ م. ق بع
ــؤالنا لتوضيح  ــم .وعن س ــد مت تهديده ق
الرؤية القانونية املوجبة ، لإلحالة اجلبرية 
ــاة العراقيني للتقاعد في  لعدد من القض
ــة األخيرة ، مبحافظتي نينوى وصالح  اآلون
ــة  ــا متعلق ــة قضاي ــى خلفي ــن عل الدي
ــد اللطيف  ــاب القاضي عب ــش ، أج بداع
قائال : ما يتعلق بعزل القضاة ، فالقضاة 
ــتور  ــني للعزل وفق أحكام الدس غير قابل

ــد  ــى التقاع ــم إل ــا إحالته ــي ، أم العراق
ــون التنظيم  ــكام قان ــاال ألح ــم أعم فتت
ــنة ١٩٧٩ م املعدل  القضائي رقم ١٦٠ لس
ــال القاضي إلى التقاعد  ، وال يجوز أن يح
ــرعي ، أو  قبل املدة القانونية ، إال بعذر ش
ــا يخل مبهنية القاضي ،  ثبوتا بإرتكابه م
ــبة  وهي حاالت نادرة جدا تتطلب محاس
قانونية قضائية ( اإلشراف القضائي وفق 
ــنة ٢٠١٦ ) ، أو طبقا  ــون رقم ٢٩ لس القان
ألحكام القانون املذكور أعاله ، منسجما 
ــنة  ــون اخلدمة املدنية رقم ٢٤ لس مع قان
ــد اللطيف إن  ــور عب ــرى الدكت ١٩٦٠ م .وي
ــراق يؤكد حاالت  ــي الع ــرف الراهن ف الظ
ــي العراقي ، من  التدخل بالعمل القضائ

ــني ، أو من قبل  ــيني العراقي قبل السياس
السلطتني التنفيذية والتشريعية .

ــخصية وضعف سيادة  قلة احلماية الش
ــس هيئة  ــه ينوه رئي ــن جانب ــون . م القان
ــراق ، القاضي  ــي الع ــبق ف ــة األس النزاه
ــإن : القضاة في العراق  رحيم العكيلي ب
يواجهون الكثير من التحديات والضغوط ، 
من أجل اإلحتفاظ بإستقاللهم وحيادهم 
ــاد واجلرائم  ــا في جرائم الفس ، وخصوص
ــون  يتعرض ــم  بأنه ــدد  ويش  ، ــة  اإلرهابي
ــم للكثير من اخملاطر  وعوائلهم وأطفاله
ــر الدولة قدر كاف  ــدات ، إذ ال توف والتهدي
ــا يتوفر  ــاة ، بخالف م ــن احلماية للقض م
ــا للنواب في البرملان  من حماية مبالغ به

ــلطة  ــي الس ــؤولني ف ــي ، وللمس العراق
ــادة األمنيني ، وهو  ــة ، وكبار الق التنفيذي
ــون صعوبات كبيرة في  ما يجعلهم يعان
ــا املهمة أو اخلطيرة  التعاطي مع القضاي
ــوء األوضاع األمنية وضعف  ــبب س ، بس
إن  ــي  العكيل ــر  القانون.ويعتب ــيادة  س
القضاء العراقي كمفصل مهم وأساسي 
ــة ، يعاني  ــة العراقي ــل الدول ــن مفاص م
مثلما تعاني عموم املؤسسات األخرى في 
ــك إلى ضعف القانون  الدولة ، مرجحا ذل
ــذة ( الرديفة  ــلط بعض القوى الناف وتس
ــي  ــى مفاصل صنع القرار السياس ) ، عل

والتنفيذي واألمني .
سطوة األحزاب والكتل السياسية

ــات  ــورد للدراس ــس مجموعة امل ــا رئي أم
ــي جنم القصاب  واإلعالم ، احمللل السياس
ــريعية  ــلطة التش ــى الس ــول : عل ، فيق
ــة أن يجعلون القاضي العراقي  والتنفيذي
ــم  أكثر حصانة وحماية ، ألنه الذي يحس
ــد ، وبني  ــد والالفاس ــل بني الفاس ويفص
ــات  ــر احلماي ــني ، وإن توفي ــارق واألم الس
ــل من توفير احلمايات  للقضاة ، تعد أفض
ــؤولني التنفيذيني .  ــيني أو املس للسياس
ويلفت القصاب إن القضاة ليسوا هابطني 
ــي فإنهم يتعرضون  ــن الفضاء ، وبالتال م
ــية واجتماعية ،  ــات سياس ــى ضغوط إل
ــطوة  ــية لها الس ــل السياس إذ إن الكت
والقوة والنفوذ على السلطة التشريعية 
ــض األحيان  ــة ، وكذلك في بع والتنفيذي

باألمور القضائية.

ــاع حجم حتدي األعراف القبلية  ــية املتنفذة في الدولة العراقية ، وإتس ــار اجلرمية في العراق ، وهيمنة األحزاب السياس ــيطرة اجملاميع اإلرهابية اإلجرامية ، وازدياد انتش ــالح املنفلت ، وس ــار الس في ظل انتش

ــعرون باألمان إجتاه  ــائرية في اجملتمع العراقي ، منذ غزو اإلحتالل األمريكي للعراق عام ٢٠٠٣ م . يواجه القضاة العراقيون حتديات كبيرة في أداء عملهم املهني والقضائي اليوم . إذ بات الكثير منهم ال يش العش

حماية أنفسهم وعوائلهم من أيادي اإلجرام واإلرهاب ، ما يضعهم بني حتدي اخلوف والقلق ، وبني ثقل املسؤولية القانونية واألخالقية ، التي تترتب على عاتقهم . (البينة اجلديدة) أعدت تقريرا مختصا ، وتوجهت 

ــي أداء عملهم القضائي ، وعن الرؤية القانونية  ــي يواجهها القضاة في العراق اليوم ، وما هي الضغوط القانونية التي تفرض عليهم ف ــأن التحديات الت ــى قانونيني ومختصني ، ملعرفة آراءهم بش ــئلة إل باألس

املوجبة لإلحالة اإلجبارية التي طالت بعض القضاة العراقيني باآلونة األخيرة ، في محافظة نينوى وصالح الدين ، على خلفية إتهمات بقضايا داعش.
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العكيلي القصاب عبد اللطيف
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عكاب سالم الطاهر 

 نهاية عام ١٩٥٩ ، كانت زيارتي االولى لها.. وعندما وصلتها مساءً ، كان باستقبالي ، التربوي الشاب عصام مال حويش  ، صاحب مكتبة 

العروبة ، والطالب درع ظاهر السعد ، رئيس االحتاد الطالبي في حينها.  وعام ١٩٨٠ ، كانت زيارتي الثانية لها.كنت في جتوال ملتابعة توزيع 

ــام. خطف االرهابُ املدينة.و..  ــورية العراقية. وزرتها عام ١٩٩٧.  ومرت احداث جس املطبوعات العراقية ، وصوالً للقائم ، على احلدود الس

ــيمة مت طرد  الرهاب. ونهضت املدينة ، كالعنقاء ، من بني الركام.   ويوم اخلميس ٢١ -- ١ -- ٢٠٢١ ، كانت زيارتي  بصعوبة وتضحيات جس

احلالية لها.  لكن لهذه الزيارة قصة طويلة . فيها ماهو مؤلم. وتقول وقائع حفظتها ذاكرتي. في متوز ٢٠١٩ ، صدر كتابي شواطئ الذاكرة. 

وواظبت على التوجه به نحو احملافظات. لتوزيعه وإقامة ندوات ذات عالقة به. 

ــد املدن التي عزمتُ   وكانت مدينة الرمادي اح
ــا. الدكتور طه جزاع وخالل  على التوجه اليه
ــتُ الدكتور  ــهر ايلول من عام ٢٠١٩ ، التقي ش
ــان . وكنا في مكتب  طه جزاع في جريدة الزم
ــور احمد عبداجمليد ، رئيس حترير اجلريدة.  الدكت
ــل توقيع  ــة حف ــي القام ــن رغبت ــتُ ع افصح
ــواطئ الذاكرة. ودعوت الصديقني  لكتابي : ش
الدكتور احمد والدكتور طه للمؤازة في اقامة 
ــان ترحيبهما.  ــدا الصديق ــل وحضوره. اب احلف
ــف .وعلى اجلهة  ــك الدكتور طه بالهات وامس
الثانية من اخلط الهاتفي ، كان الدكتور احمد 
ــد ، رئيس نقابة الصحفيني ، فرع االنبار  الراش
ــاً مبا عزمنا عليه.     ــد مرحب . كان الدكتور الراش
ــدوة والن الصديق الدكتور  ــد   موعد الن مت حتدي
طه ، قد فتح لي الباب لدخول فضاءات مدينة 
ــتمرت اتصاالتي  ــادي العظيمة ، فقد اس الرم
ــد. وحددنا يوم ٧ -- ١٠  مع الدكتور احمد الراش
ــدوة وحفل التوقيع.  ــدا لعقد الن -- ٢٠١٩ موع
ــوية باتخاذ اإلجراءات التنفيذية. مع  وبدأنا س
ترحيب اعتز به من الصديقني احمد عبداجمليد 
ــن الدكتور  ــجع م ــه جزاع. وترحيب مش و.. ط
ــرب من املوعد ،  ــد. وحني كنا نقت احمد الراش
حدث ما لم يكن متوقعاً..   اندلعت مظاهرات 
واحتجاجات. صحبها عنف . وسالت دماء. وفي 
ــماء العراق ، كانت هناك سحابة حزن والم  س
ــال هاتفي مع الدكتور  عميق. التأجيل  وباتص
ــى تأجيل الندوة وحفل  ــد ، مت االتفاق عل الراش
التوقيع الى وقت آخر مالئم.  وكانت التداعيات 
ــهر آلخر كنا نتطلع  وراء هذا التأجيل. ومن ش
الى موعد مناسب. وفجأة حلت جائحة كورونا 
ــدوة. لكني لم  ــوي ملف الن ــكنا ان نط . واوش
ــاً.. وكان ما كان  كانت  ايأس. وبقي االمل قائم
ــا العنف والعنف  ــات التي صاحبه االحتجاج
ــبب الرئيس في  املضاد ، وجائحة كورونا ، الس
تأجيل ندوة توقيع كتابي في نقابة الصحفيني 
ــرع االنبار . لكني لم أيأس. وبقيت  العراقيني ف
ــة ، مهما كانت  ــف. واحتني الفرص اراقب املوق
ــبي في الوضع  ــن النس ضعيفة. ومع التحس
ــحة االمل تتسع  االمني والصحي ، كانت فس
ــى حد ما . ولكن : من يلقي حجرا في بحيرة  ال

الصمت ؟. من يعيد قطار الندوة الى سكته ؟. 
ــاؤالت مع نفسي ، ولم يكن  تداولت هذه التس
ثمة جواب.  كان البرد القارس والسماء امللبدة 
بالغيوم ، تلقي بظلها الثقيل . كل ذلك مقترن 
.. ان اطرق باب  بحضور اجلائحة. رغم ذلك قررتُ
املدينة العظيمة ، الرمادي . ولي ثقة بان األبواب 
ستفتح امامي . علي ان احاول ، وال اقول اغامر. 
ــاحة املتحف في العالوي..  وهكذا كان.. من س
ــة ، بحثاً عن  ــواء اجلوي ــف االن دققتُّ في كش
ــمس. واخترت يوم اخلميس . رغم انه  يوم مش
ــدوام  واحلضور. في  ــد ال يكون مفيدا جلهة ال ق
ــر ، من يوم اخلميس املصادف ٢١  الصباح املبك
ــاحة املتحف. وبغتة  ــت في س -- ١ – ٢٠٢١ كن
ــمعته ينادي : نفر واحد رمادي.وهكذا كنت  س
ــد ،وانطلقت بنا  ــو احم ــائق اب ــى جوار الس ال
السيارة.املدينة تستيقظ .. تزيح غطاء النوم..

ــب الطريق  ــيارة تنه ــعر والس هكذا كنت اش
ــتعيد تقييماً  ــة غرباً ..حينها كنت اس متجه
سمعته ، قبل اجلائحة ، من صديق  عندما قال 
ــدتُ فيها بدايات عمل  ــي : زرتُ الرمادي . ووج ل
ــمعته  ــي الى ( دبي ) عراقية .. هذا ما س تفض
ــكل  من الصديق. لكني لم اتقبله يومها  بش
ــؤوالً نيابياً رفيعاً   ــمعت مس كامل، بعد ان س
ــكان جديد  ــرورة البحث عن م ــدث عن ض يتح

لرمادي جديدة ، بديال عن مكانها احلالي.
  سيطرة الصقور

 ، ــدت  وج وان  ــيطرات.  الس ــة  قل ــت  الحظ  
ــا قليال عند  ــف. فقط توقفن ــس هناك توق لي
ــاء .. املدن  ــور . وواصلنا.  االحي ــيطرة الصق س
ــتقبل اشعة  على جانبي الطريق جميلة. تس
ــل مدينة  ــوم جديد. ندخ ــمس وتتهيأ لي الش
ــة. ومن  ــة :الفلوج ــداث الدامي ــع واالح اجلوام
ــور.    نحو  ــد التقط الص ــرها اجلدي على جس
ــارفها ، رحبت بنا  ــى مش ــن عل ــة ونح اجلامع
مدينة الرمادي. طلبتُ من السائق ان يوصلني 
ــتعداده.  الى جامعة االنبار . ابدى ابو احمد اس
ــعة صباحاً كنت في استعالمات  وقبل التاس
ــيارته.  ــاتذة بس ــة. وصحبتُ احد االس اجلامع
وكان توجهي نحو املكتبة املركزية للجامعة. 
ــوه  ــتقبلتني وج ــة. واس ــاب املكتب ــت ب وطرق

مرحبة. اتذكر منهم :  عبدالكرمي ..و .. باسم .. 
وفرح .. وكوكبة من مكتبني مثابرين.   

اجلولة امليدانية
ــي املدينة ،  ــة ف ــام بجول ــأ للقي ــن نتهي ونح
ــد  طرحت على الزميلني : الدكتور احمد الراش
ــود مدير اعالم احملافظة  ، والدكتور محمد حم
ــوية على  ــت عليهم ضرورة ان نطلع س ، طرح
ــئات التي تعرضت للتدمير من االرهاب ،  املنش
 . ــادة اعمارها. وكان لي ما اردتُ وتلك التي مت اع
ــة. في االحياء التي  ــا في جولة ميداني انطلقن
ــب والبكر واحلوز  ــهدت اعنف املعارك :امللع ش
واملعلمني واجلمهوري. في البيوت املهدمة ، في 
ــفى العام  ــل الزجاج املدمر ، في املستش معم
املدمر ، وغيرها، كانت مشاهد التدمير تعلمنا 
ان االرهاب كان هنا. باملقابل كانت معالم اعادة 
ــكوا  ــاء تؤكد ان اهل االنبار متس ــار والبن االعم
ــواعدهم أعادوا  ــاالرض. وطردوا االرهاب ، وبس ب
ــة مدن احملافظة  ــار. املدينة ، واتوقع كاف االعم
ــنب الرماد. مدن االنبار  ــض كالعنقاء من ب ، تنه
ــا. تنظر  ــد جراحه ــاً ، تضم ــادي امنوذج ، والرم
ــاب. وفي  ــة. تتخطى الصع ــتقبل بثق للمس
ــني: الدكتور احمد  ــر : من خالل الصديق االخي
ــي محافظة  ــني ف ــب الصحفي ــد ، نقي الراش
ــود ، مدير اعالم  ــور محمد حم ــار ، والدكت االنب
ــل العالميي  ــكر اجلزي ــدم بالش ــة، اتق احملافظ
املدينة ، خاصة من رافقونا في اجلولة.والشكر 
ــني : احمد عبود و  ــن الرائع ــول للمصوري موص

اسامة الراشد.الرمادي : وداعاً والى لقاء.
ــات البناء  ــر رجعة.• راي ــرِد االرهاب الى غي • طُ
ــار كامل مع كتيبة  ــار تخفق عالياً.• نه واالعم

من حراس البوابة الغربية لعراق.
( ٣ )عندما انهيتُ ما جئتُ من اجله في املكتبة 
املركزية جلامعة االنبار ، عمدتُ لالتصال هاتفياً 
ــب الصحفيني  ــد ،نقي ــور احمد الراش بالدكت
فرع االنبار.رحب الصديق الراشد ، وتفاجأ حني 
اعلمتُه انني في مكتبة اجلامعة. اتفقنا على 
ــي بالعنوان.  بعد  ــاء في مقر الفرع. وزودن اللق
ــق قليلة ، عاد الدكتور احمد ، ليقول لي :  دقائ
ابق في مكانك.. الدكتور نعمان سيتوجه اليك 
ــك الى حيث مقر الفرع.  مع الدكتور  ، ويصحب

ــاعة ، امضيتُه في حوار  نعمان..حوالي ربع س
ــة املركزية ، يتصدرهم  ونقاش مع كادر املكتب
ــور عبدالكرمي ، حني اطل الدكتور نعمان  الدكت
نوار في املكتبة املركزية لنغادر سوية الى مقر 
ــكرت كادر املكتبة. وودعتُهم. فرع النقابة .ش

ــز املدينة.  ولم  ــي اجلامعة بعيدة عن مرك مبان
االحظ وسائط نقل عام ، اهلي او حكومي.في 
ــر من املباني  املهدمة ،  الطريق الحظت الكثي
ــي كان هنا.نصل  ــا ان االرهاب الداعش لتخبرن
ــى مكتب رئيس  النقابة.القابل  املقر. وادلف ال
ــل الصحفي  ــل الزمي ــار من قب ــب احل بالترحي
ــالء من  ــة الزم ــد وبقي ــد الراش ــور احم الدكت
ــرع  ــني ، ف ــة الصحفي ــة لنقاب ــة العام الهيئ
ــت عدداً  ــاوري الحظ ــار .  االجتماع التش االنب
غير قليل من االخوة الصحفينب.ومن النقاش ، 
عرفتُ انهم موجودون حلضوراللقاء التشاوري 
ــتجري  س ــي  الت ــرع  الف ــات  النتخاب ــدا  متهي
ــن كانون ثاني  ــرين م اخلميس ، الثامن والعش
ــة االجتماعات ،  ــادروا  الى قاع ــني غ ٢٠٢١.وح
ــون معهم.  ــى ان اك ــد عل ــر الدكتورالراش اص
ــاهم في  ــون على منصة احلديث ، واس بل واك
النقاش.وكان ذلك موقفاً مهنياً محمال بدفء 
املشاعرونقائها. وعلى املنصة كانت لي كلمة.
ــد  ــاء ، قدم لي الدكتور الراش ــي ختام اللق وف
ــة ال تقدر بثمن ، واعتز بها. انها املصحف  هدي
ــد الرحمن  ــي عب ــور االعالم ــريف .  الدكت الش
ــوه احلاضرين ، تعرفتُ على  ــي ؟! من بني وج عل
ــتعدتُ  ــور عبدالرحمن علي. عندها اس الدكت
ــه. كان ذلك عام ١٩٩٦حني  وقائع لقائي االول ب
ــب الثاني  ــى اجلان ــي بيتي. وعل ــف ف رن الهات
ــتير ،  ــة املاجس ــن االتصال كان طالب دراس م
عبدالرحمن.  حددنا موعداً للقاء. وهكذا زارني 
في بيتي. كان موضوع اطروحته : صحافة ذي 
قار.حتدثتُ له. نال املاجستير فالدكتوراه.وعام 
٢٠٠٤ ، واثناء اقامتي معرضاً للكتاب في كلية 
ــة ، التقيت الدكتور املدرس في  املامون اجلامع
تلك الكلية ، عبدالرحمن علي.واالن هو استاذ 
االعالم في جامعة االنبار.تصافحنا واستعدنا 
ــدارات  ــي ، وبعض اص ــض كتب ــات. بع الذكري

مكتبتي كانت حاضرة. اهديت ما حملتُه.

فندق حديث تحت االنشاء َّـ مدينة الرمادي

مع كتيبة من حراس البوابة الغربية للعراق

صور تقول : االرهاب دمر وتم طرده!!



االنتفاضات  ــلة  سلس بعد 
ــكام  ح ــد  ض ــعبية  الش
ــد امللكي  العه ــي  العراق ف
ــم الى  ــن كان انتمائه والذي
(بريطانيا  ــة  وخاص ــرب  الغ
سلسلة  وكذلك  العظمى) 
ــي ارتكبت بحق  الت اجلرائم 
ــي املظلوم  ــعب العراق الش
نزلت  التي  ــب  دائما واملصائ
ــعب  ش ــتيقظ  اس ــه  علي
ــاح احد ايام متوز  العراق صب
ــورة وطنية  ــام ث ــد بقي اخلال
ــر  املظف ــه  جيش ــا  يقوده
ــاة واخلونة وضد  ــد الطغ ض
ــتعمارية وبني  املصالح االس
ــار  واستفس ــر  واخ ــؤال  س
ــادة اجليش  ــأن احد ق تبني ب
ــل فيه من  الباس ــي  العراق
ــن  وم ــدة  احلمي ــات  الصف
ــه وحب  ــجاعة والنزاه الش
ــه  وحب ــه  وجيش ــعب  الش
واحترام امته العربية اجمليدة 
ــم علما  ــن في العال واخليري
ــات احلميدة  ــأن هذه الصف ب
شوهدت بالتجربة في حرب 
-1947) ــنة  س ــطني  فلس
رفاقه  قبل  ــن  م 1948)وذلك 
القادة واملرؤسني واملنصفني 
وقد اثبتت السنني الالحقة 
ــه  ــل ونبل ــذا الرج ــدق ه ص
ــعبه  لش ــه  وحب ــه  ووطنيت
ــة  العربي ــه  وامت ــه  وجيش
وذلك عند اختياره امرا للواء 
ــو من االلوية القريبة  (19)وه
ــداد العاصمة .. اجد  من بغ
نفسي مضطرا ان اكتب الى 
ابناء شعبي العراقي بشأن 
كيف استقبل هذا الشعب 
ثورة 14/متوز/1958 ومفجرها 
ــها املظفر  ــا وجيش وقائده
ــط  ــدث ضاب ــي اح ؟ بصفت
اشترك بثورة 14/متوز اخلالدة 
ــض على  ــم مي ــه ل ــا ان علم
تخرجي سوى 14يوما  واعود 
ــعبي العراقي  واذُكر ابناء ش
ــام  ــد امت ــه وبع ــى طيبت عل
املهام املكلف بها مع قادتي 
ــرار خالل  ــن الضباط االح م
ــد  ــوز اخلال ــي (14و15) مت يوم
ــري من قيادة  صدر كتاب س
ــو كافة الضباط  الثورة يدع
ــى االلتحاق الى  الوطنيني ال
مديرية ادارة الضباط لغرض 
ــدات  ــى الوح ــيبهم ال تنس
ــرب العراق  ــي غ ــدة ف اجلدي
ــن الفلوجة وحتى  ابتداءا م
ــم قد وصلتهم  (H3) لكونه
ــرا  انكلت ــأن  ب ــات  معلوم
االردن  ــع جيش  م وبالتعاون 
ــة  ــتغلون حداث ــوف يس س
ــون بالهجوم  ــورة ويقوم الث
ــن املنطقة  ــراق م ــى الع عل
ــون  ــك يقوم ــة وكذل الغربي
باملظالت على  ــوي  بأنزال ج
منطقة الهضبة بالقرب من 
والغرض هو  بحيرة احلبانية 
14/متوز وعلى  ــقاط ثورة  اس
الفور مت تشكيل نواة الفرقة 
ــيب  الرابعة املدرعه ومت تنس
ــم الركن محيي الدين  الزعي
ــخص  الش ــد  احلمي ــد  عب
ــدم بعد الزعيم  الثاني بالق
ــن  ــم وم ــرمي قاس ــد الك عب
ــل الضباط االحرار قائدا  اوائ
ــيبي  للفرقة  وعليه مت تنس
ــة  املدرع ــة  الرابع ــة  للفرق
مبنصب مرافق القائد الزعيم 
ــن عبد  الدي ــن (محيي  الرك
ــد ) التحقت الى مقر  احلمي
ــكيل  التش احلديثة  الفرقة 
ــوم (18/متوز /1958) مبنصب  ي
ــدد  ــد وكان ع ــق للقائ مراف
ــاط  الضب ــن  م ــني  امللتحق

ــاط   وضب ــوان  واالع ــادة  الق
ومت  ــخص  (400) ش ــف  الص
ــاتني  بس ــة  منطق ــار  اختي
ــرب  ــع ق ــي تق ــل الت النخي
ــرات اليمنى  ــر الف ضفة نه
الفلوجة  ــاء  وتبعد عن قض
بحدود (20كيلومتر ) بالقرب 
ــطية بني  ــة وس ــن منطق م
ــكر  ومعس الفلوجة  قضاء 
احلبانية الذي كان فيه بقية 
ــن الضباط واملراتب  قليلة م
ــي  ــش (الليف ــز وجي االنكلي
ــز  االنكلي ــادة  لقي ــع  التاب  (
 (400) اي  ــدد  الع ــذا  ه وان 
اصبح نواة تشكيل الفرقة 
ــن  (2م ــص  بالتخصي وكان 
ــف كطباخني   الص ــاط  ضب
ــرض اعداد  ــادة لغ ــر الق ملق
ــاط و(2) من  ــام للضب الطع
ــم  واجبه ــف  الص ــاط  ضب
ــاط  ضب ــم  ملطع ــني  طباخ
الصف واملراتب وكانت اكثر 
واملعدات  ــة  اخلدمي االجهزة 
ــر  غي ــالت  واملواص ــة  الفني
ــا في بداية  مكتملة لكونن
ــكيل الفرقة وهنا اعود  تش
العراق  ــعب  البني موقف ش
ــه  واخالص ــه  وحب ــل  النبي
ــل  ــه الباس ــة وجيش لثورت
ــا التأريخ ويعلم  كي يذكره
ــراق اليوم  ــعب الع ــا ش به
ــد منها العبر والدروس  ويأخ
ــف  ــة وكي النبيل ــف  واملواق
ــعب  ــت العالقة بني ش كان
ــل ؟  ــه الباس العراق وجيش
ــد  ــا كان القائ ــول بينم .. اق
وصحبه من الضباط القادة 
ــي تهيئه الطعام  حائرين ف
لضباط  ــبة  بالنس وخاصه 
ــب وفي حدود  واملرات الصف 
والنصف  العاشرة  الساعة 

ــوز  ــوم (19مت ــن ي ــا م صباح
ــاب  ب ــى  ال ــت  وصل  (1958
القيادة احلديث ثالث عجالت 
ــة بكافة املواد  حمل محمل
الغذائية وترجل من العجلة 
االولى شخص عراقي اصيل 
ــي ويضع  ــدي الزي العرب يرت
على رأسه (سدارة فيصلية 
) وصاح بأعلى صوته (اخوتي 
قادة الثورة ) ارجو قبول هذه 
الهدية املتواضعه من ابناء 
وانا  ــالت)  (اجلمي ــيرتي  عش
اخوكم الشيخ عبد الكرمي 
ــالت  ــيرة اجلمي ــيخ عش ش
ــن وجهاء  ــي اخواني م ومع
العشيرة وهذا العمل واجب 
ــورة وكانت  ــاه الث ــا جت علين
ــة  محمل ــى  االول ــة  العجل
باالغنام والثانية بالرز العنبر 
والدهن احلر املعبأ بصفائح 
ــت  البي ــز  ــع خب م ــة  خاص
ــة محملة بالفواكه  والثالث
ــي  (رق ــة  املتنوع ــر  واخلض

,بطيخ,حتى السكروالشاي 
وامللح والشخاط ) علما بأن 
ــالث  ــي ث ــام كان يكف الطع
ــه نقوم  ــات ومايزيد من وجب
ــى القرى اجملاورة  بتوزيعه عل
ــي  ــوم الثان ــي الي ــا وف ملقرن
ــس املوعد وصلت ثالث  وبنف
ــالت حمل الى باب املقر  عج
ــواد واكثر  ــس امل ــا نف وفيه
ــلة من عشيرة(  كانت مرس
البوعيسى )  وعلى رأسهم 
ــا النجباء  ــيخها وابنائه ش
ــث وصلت  الثال ــوم  الي وفي 
ــلة من  ــالت مرس ثالث عج
ــة ) ــيرة (احلالبس ــل عش قب

ــيخ  الش ــم  مقدمته ــي  وف
وافراد العشيرة اخليرين وفي 
ــت ثالث  ــع وصل ــوم الراب الي
عجالت محملة بكافة املواد 

الغذائية مرسلة من عشيرة 
ــهم  (البوعلوان ) وعلى رأس
ــيرة  العش وابناء  ــيخها  ش
اخمللصني وفي اليوم اخلامس 
وصلت ثالث عجالت محملة 
ــلة من  باملواد الغذائية مرس
ــاء الفلوجة (بيت عرمي  وجه

ــوم التالي وصلت  ــي الي ) وف
ثالث عجالت محملة باملواد 
ــاء جتار  ــن وجه ــة م الغذائي
ــهم  رأس ــى  وعل ــة  الفلوج
(الكبيسات ) وقد بقي مقر 
ــور  يوما منش  (20) ــة  الفرق
ــيوخ  ــى وجهاء وش ــدر عل ق
ــالء  النب ــائر  العش ــاء  وابن
ــة وعند  ــاء الفلوج ــن ابن م
ــي الى بغداد  ــدور امر نقل ص
ــيد وحتديدا  ــكر الرش معس
ــي  ــوج الثان ــر (الف ــى مق ال
ــدرع  امل ــر  العاش ــواء  الل  (
(امن  ــة  ــؤول عن خط واملس
ــرية  بغداد ) مبنصب امر الس
واملسؤول عن حماية  االولى 
ــار  ــا الب ــورة وابنه ــد الث قائ
ــم  ــم عبد الكرمي قاس الزعي
ــي تنقالته اخلارجية خارج  ف

ــاء عودتي  ــاع واثن وزارة الدف
ــني وصولي  ــداد وح ــى بغ ال
ــتريح في  للفلوجة كي اس
ــة  ــي واذا بكاف ــد املقاه اح
ــي ومطاعم  املقاه اصحاب 
الكباب ينادون بصوت واحد 
ــى  ــردد ال ــكري يت ان اي عس

ــمع  ــى او املطعم يس املقه
كلمة (واصل ) من اصحابها 
ــعبه  ــذا كان العراق وش هك
ــل  ــه الباس ــل وجيش النبي
متوحدا في السراء والضراء 
واخوة ميثلون شعبا واحدا .. 
ــعب العراق وجيش واحد  ش
ــل  ــش العراق الباس هو جي
ــعب  ــذي كان ميثل كل ش ال
ــراق وارجو من قادة اليوم  الع
ــالق ووطنية  ــادة نبل واخ اع
ــه الذي كان ميثل كل  جيش
ــي يرضى عنكم  ــراق لك الع
ــوله وروح الشهيد  اهللا ورس
واخوته  ــم  الكرمي قاس عبد 
ــهداء الذين  من القادة والش
ــهم من اجل  ضحوا بأنفس
ــعبه واالمة  حب العراق وش
ــدة ففي االيام  ــة اجملي العربي
االولى لثورة 14متوز ال تسمع 
ــا واحدا  ــعبه اال صوت من ش
ــش العراق  ــاش جي ــادرا ع ه
ــي  ــعب العراق ــاش الش .. ع
ــكري  ــل رأس اي عس وتقبي
ــوارع العراق  ــول في ش يتج
ــد  بع ــف  االس ــع  م ــن  ولك
ــابيع قليلة من ايام ثورة  اس
14 متوز اال وبدأت االنقسامات 
ــح  واملصال ــة  واحلزبي
ــخصية تبرز لتؤثر على  الش
مسيرة الثورة وتفتت شعب 
ــام  االنقس ــر  وظه ــراق  الع
ــيتني .. قوة  بني قوتني رئيس
وهي االكثرية تنادي ب(احتاد 
ــي ) وقوة اخرى تنادي  فيدرال
والرضوخ   ( ــة  ب(وحدة عربي
ــر  ــادة مص ــات قي ــى طلب ال
العسكرية املشكوك فيها 
وبعد سلسلة من املؤامرات 
ــم التي ارتكبت بحق  واجلرائ
ــعب العراقي والكوارث  الش
واحملن التي نزلت عليه تسلط 
ــي  العروب ــي  القوم ــار  التي
ــي  وباالخص البعثي الفاش
على مقاليد احلكم بانقالب 

ــند من قبل قوى  دموي مس
الغدر واخليانة يقوده اشباه 
ــض الضباط  الرجال من بع

ــل  الداخ ــن  م ــلني  الفاش
ــاعدة قوى الظلم من  ومبس
الغرب ومبساعدة بعض دول 
ــدة  ــة واحلاق ــوار الرجعي اجل
على وجودها بسبب مسيرة 
ــادة  بقي ــة  الوطني ــراق  الع
ــد الكرمي  ــم الركن عب الزعي

ــني  ــه اخمللص ورفاق ــم  قاس
ــباط  (٨ش ــالب  بانق ــك  وذل
ــود ١٩٦٣) والذي خسر  االس
 18) ــراق  الع ــعب  ش ــه  في
ــب لهم  ــي الذن ــف ) وطن ال
ــراق وذلك  ــب الع ــوى ح س
في االيام االولى فقط لهذا 
االنقالب االسود بني شهيد 
ــل ومفصول ومحال  ومعتق
الى التقاعد ورغم ذلك بقي 
االوفياء  العراق  ابناء شعب 
ــورة 14متوز  ــن ث ــون ع يدافع
ــبوعني في  ــدة جتاوزت اس م
دفاعا عن  ــق  املناط ــض  بع
ــا عبد الكرمي  الثورة وقائده
قاسم واخص بالذكر اهالي 
ــي مدينة  ــة واهال الكاظمي
الثورة والشاكرية ومنطقة 
حي االكراد في باب الشيخ 
ــي  ف دار  ــف  االل ــة  ومنطق
ــاش  والوش اجلديدة  ــداد  بغ
ــارع الكفاح  في الكرخ وش
بأكمله في منطقة الرصافة 
ــل  ــذي حص ال ــدث  احل ان   .
ــاله  ــوز 1958 ومات ــوم 14مت ي

ــة في  ــرات مهم تغيي ــن  م
احلكم  ــقاط  اس مقدمتها 
ــام  النظ ــة  واقام ــي  امللك
ــة  سياس وتبني  اجلمهوري 
عدم االنحياز  والغاء جميع 
ــتعمارية  االس ــدات  املعاه
واملاسة باالستقالل  اجلائرة 

الوطني واخلروج من االحالف 
(حلف  وخاصة  العسكرية 
ــتقالل  االس بغداد) وحتقيق 
ــي التام والسيادة  السياس
وحترير  ــة  الكامل ــة  الوطني
االقتصاد والعملة العراقية 
ــترلينية  االس ــة  الكتل من 
ــائر  العش ــم  حك ــاء  والغ
ــي وحترير  ــام االقطاع والنظ
املاليني من الفالحني الفقراء 
وذلك بأصدار قانون االصالح 
الزراعي وحترير اكثر من (99%) 
ــي العراقية من  ــن االراض م
ــط االجنبية  ــركات النف ش
ــب  اكت ان  ــتمررت  اس ــو  ول
ــهر بهذا  ــر من ش ــدة اكث مل
ــرد  ــدد لم امتكن من س الص
ــا  ــي حققته ــزات الت املنج
ثورة 14متوز1958 وعليه ومن 
ــتنتج  كل ماتقدم فأني اس
االتي : اخوتي شعب العراق 
واخمللصني  ــالء  النب ــه  وقادت
سائال اهللا ان يحمي اجلميع 
ــى مجده  ــراق ال ــد الع ويعي
ووحدته وطيبته ان ماحصل 
يوم 14 متوز كان ثورة وطنية 
ــة فرضتها  ــة وحتمي اصيل
ــة  ملح ــة  تأريخي ــروف  ظ
ــا  جماهيري ــا  مطلب وكان 
ــه  في ــاركت  ش ــعبيا  وش
االحزاب والقوى السياسية 
االحتاد  املنضوية في جبهة 
تنظيمات  ــت  وكان الوطني 
ابن  بقيادة  الباسل  جيشه 
ــعب العراق البار الزعيم  ش
عبد الكرمي قاسم وصحبه 
ــعب  لش ــني  واحملب ــالء  النب
ــي االداة الضاربة  ــراق ه الع
ــعب  الش ــذ مطالب  لتنفي
ــورة  الث ــق  وحتقي ــي  العراق
واالستقبال العارم من قبل 
ــد  ــي لقائ ــعب العراق الش
ــل ..  ــه الباس الثورة وجليش
ــورة 14متوز حصيلة  كانت ث
ــر  ــاالت جماهي ــم نض تراك
ــدادا  وامت ــراق  الع ــعب  ش
ــرورا  م ــرين  العش ــورة  لث
ــعبية  الش ــات  باالنتفاض
والوثبات الوطنية ولكن مع 
ــف سرعان ما استغل  االس
ــداء  واع ــعب  الش ــداء  اع
ــل  ونب ــة  طيب ــانية  االنس
ــعب ونبل واخالق  هذا الش
ــم  الزعيم عبد الكرمي قاس
ــوز  14مت ــورة  ث ــقطوا  ليس
ــود  ــباط االس بانقالب (٨ش
ــذي مت التخطيط  ١٩٦٣) وال
ــر القتلة واعداء  لهُ في دوائ
ــم  العواص ــي  ف ــعوب  الش
الغربية ومت تنفيذه بالداخل 
ــباه  ــالء واش ــل عم ــن قب م
ــة واحلاقدون  ــال واخلون الرج
ــى ماهو خير ودمتم ودام  عل

العراق الواحد االصيل 

* امر الحماية الخارجية 
للشهيد عبد الكريم قاسم 

يف الذكرى (٥٨) النقالب  شباط االسود ١٩٦٣.. اللواء املتقاعد (شاكر حممود العزاوي ) آمر احلامية 
اخلارجية للزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم يروي ذكريات خاصة لـ (                                      ) ..

* اللواء اِّـتقاعد 
شاكر محمود العزاوي

امر حماية الزعيم في مقر جريدة البينة اجلديدة وكان في استقباله رئيس التحرير التنفيذي عبد الزهرة البياتي

لقطات من يوم االنقالب الدامي

الزعيم عبد الكرمي قاسم يخر مضرجا بدمه ..  شهيدا الجل العراق 

لقطة تذكارية تعود 
لسنة ١٩٨٣ المر حماية 

الزعيم في منطقة احلدود 
العراقية / التركيه / 

االيرانية (كاني ماسي) 
العراقية .. هكذا كان قادة 
العراق وهكذا كان حبهم 

لوطنهم
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خلفيات االنقالب
ــنوات اخلمس األولى من عمر  ــهدت الس ش
اجلمهورية العراقية (منذ االطاحة بامللكية 
ــة من التطورات  ــي ١٤ متوز ١٩٥٨) مجموع ف
ــع العراقي  ــي اجملتم ــرة ف ــرات الكبي والتغي
ــاً  واجتماعي ــياً  سياس ــدة،  اجلدي ــة  والدول
ــة وثقافياً. فقد كانت فترة مليئة  واقتصادي
ــص اجلماهير  ــي تخ ــة الت ــرارات الثوري بالق
املسحوقة طول التاريخ، واملشاريع التنموية 
ــهدت الساحة السياسية  اجلديدة. كما ش
ــات حادة  ــهدت مصادم ــاً لكنها ش انفتاح
ــية  ــني التيارات السياس ــة ب ــاً دموي وأحيان
ــث العراقي واحلزب  ــزب البع وخاصة بني ح
الشيوعي العراقي.                                        
وكان عبد الكرمي قاسم قد أصدر القانون 

رقم (٨٠) الذي حدد مبوجبه املناطق 
التي تنقب فيها شركات النفط 

األجنبية في العراق، وأنشأ 
شركة النفط الوطنية، مما أثار 
غضب بريطانيا وأمريكا اللتان 

أخذتا تخططان لإلطاحة به 
ألسباب كثيرة. فأعطت اإلدارة 

األمريكية الضوء األخضر 
للمخابرات األمريكية بدعم 

البعثيني وإسقاط قاسم. 
يقول امللك حسني (إنني أعلم 

بكل تأكيد بأن ما حدث في 
العراق يوم ٨ شباط 

١٩٦٣ كان 
بدعم 

اخملابرات األمريكية CIA. لقد عقدت 
عدة لقاءات بني حزب البعث واخملابرات 

األمريكية، ومنها اجتماعات عقدت في 
الكويت). وكان علي صالح السعدي 

أحد رموز االنقالب يصرح أمام الصحافة 
اللبنانية (لقد جئنا إلى السلطة بقطار 

أمريكي).
ــفت وثائق وزارة اخلارجية البريطانية  وكش
ــالب بعث  ــي لدعم انق ــه الغرب ــن التوج ع
ــلة من  ــرية مرس ــة س ــي برقي ــراق. فف الع
ــداد إلى لندن  ــة في بغ ــفارة البريطاني الس
ــرة أيام  ــة في ٢٨١١٩٦٣ ، أي قبل عش مؤرخ
ــالب، أن روي ملبورن القائم بأعمال  من االنق
الواليات املتحدة قال للسفير البريطاني (أن 
ــة] تفكر أنه حان  ــة [األمريكي وزارة اخلارجي
ــتمر..  ــم املس الوقت لترد على تهجم قاس
ــاء رصيد  ــان للبدء في بن ــد ح ــت ق وأن الوق
ــم، من أجل  مع معارضي قاس
اليوم الــــــذي سيحدث 
فيه تغيير في احلكومة 

في بغداد).
من  برقية  ــف  وتكش
البريطانية  السفارة 
في واشنطن إلى وزارة 
اخلارجية يوم ٨٢١٩٦٣ 
أن مدير قسم الشرق 
وزارة  ــي  ف ــى  األدن
األمريكية  ــة  اخلارجي
السيد سترونغ قال (إن 
انقالب ٨ شباط لو أنتج 
ــاً ذا طبيعة بعثية،  نظام
ــوف  ــاته س ــإن سياس ف
تكون مقبولة على 
ــن  م ــح  األرج
الواليات  قبل 
ة  ــد ملتح ا
األمريكية، 
ــاك  وأن هن

ــة  ــر [بحكوم املبك ــراف  االعت ــن  ــد م فوائ
ــوف يفضلون انتظار  االنقالب]، ولكنهم س
ــدول العربية  ــل عدد من ال ــراف من قب االعت
ــهم، لكي ال  قبل أن مينحوا االعتراف بأنفس
يعطوا االنطباع أنهم وراء الثورة وأن قادتها 

كانوا تابعني للواليات املتحدة).
ــية فإن  ــرق لكل األعراف الدبلوماس وفي خ
ــرات  ــورط اخملاب ت ــفت  ــة كش وزارة اخلارجي
املركزية األمريكية في االنقالب بعد ساعات 
ــم وقبل أن تكون  من بداية التمرد ضد قاس
ــد أعطوا تعليمات  نتائجه أكيدة متاماً. فق
ــفارتهم ببغداد  ــي س ــال ف ــم باألعم للقائ
ــم باالعتراف.  ــني ووعده ــال النقالبي لإلتص
ــالت الغربية وخاصة  وكتبت الصحف واجمل
األمريكية والبريطانية مقاالت رحبت فيها 
باالنقالب، وتوقعت حتسناً في العالقات بني 

العراق والغرب بعد االنقالب.
تنفيذ االنقالب

ــوم  ــاح ي ــني صب ــات االنقالبي ــت دباب تقدم
ــرقي  ــكر (أبو غريب) ش ــن معس اجلمعة م
ــاع حيث يقيم  ــالل وزارة الدف ــداد، الحت بغ
ــم، ودار  ــة عبد الكرمي قاس رئيس اجلمهوري
االذاعة في منطقة الصاحلية (وسط بغداد).
ــرات احلربية من  ــي اثرها الطائ وانطلقت ف
ــت مدرج الطائرات  قاعدة احلبانية، فقصف
ــت بذلك دون  ــيد، وحال ــكر الرش في معس
ــات فوق  ــدة طلع ــت بع ــتخدامه. وقام اس
ــاع لرفع معنويات  بغداد وخاصة وزارة الدف
ــد الكرمي  ــة معنويات عب ــني وزعزع املهاجم
قاسم وأنصاره. توجه بعض املشاركني وهو 
يرتدون بدالت عسكرية إلى مرسالت اإلذاعة 
في أبو غريب وبث البيانات والتعليمات قبل 
أن يتم االستيالء على إذاعة بغداد الرئيسية 
في الصاحلة. ومن خالل استوديو احتياطي 
ــان رقم واحد  ــن االنقالبيون من بث البي متك

بصوت حازم جواد.
ــر البقاء في  ــم فقد آث ــا عبد الكرمي قاس أم
ــهولة  ــاع إلدارة املعركة لس وزارة الدف
ــى الوزارة. لقد  االتصال، وملناعة مبن
ــم أنها مجرد حركة  اعتقد قاس
مترد صغيرة، كالتي مرت من قبل، 
ــيتمكن من إخمادها في  وأنه س
ساعات قالئل على غرار ما صنع 
ــة عبد الوهاب  للقضاء على حرك
ــن خالل بيان  ــواف عام ١٩٥٩، م الش
ــاء على التمرد، وقصف  يوجهه للقض
ــرد وقيادته، لكن  ــرات ملقر التم بالطائ
اغتيال قائد القوة اجلوية جالل األوقاتي 

وتدمير مدرج الطائرات في معسكر الرشيد 
ــرة وزارة  ــة ومحاص ــيطرة على االذاع والس
الدفاع حالت دون ذلك.متكن االنقالبيون من 
ــة التي أصبحت  ــى دار اإلذاع ــيطرة عل الس
ــم  مقراً للحركات وإدارة االنقالب. بقي قاس
ومعه العقيد فاضل عباس املهداوي، رئيس 
ــم اجلنابي  ــعب، واملقدم قاس محكمة الش
ــا بقية الضباط  ــب كنعان خليل. أم والنقي
ــاعة  ــت جنح الليل.في الس ــد هربوا حت فق
الثانية ليالً أرسل قاسم صديقه الصحفي 
ــع االنقالبيني،  ــي ليتفاوض م ــس الطائ يون
ــى، وطلب  ــه قد انته ــن أن رئيس ــه أيق لكن
ــكان يريدون،  ــماح له باخلروج إلى أي م الس
دون أن يعلم أن قرار إعدام الزعيم قاسم قد 
اتخذ من قبل. في صباح ٩ شباط استسلم 
ــى دار اإلذاعة. ولم يكن  ــم، ومت جلبه إل قاس
ــا ينتظر  ــيعدمونه، بل رمب ــم س ــر أنه يفك
محاكمته. وبالفعل طلب منهم محاكمته 
ــي أطلقت عليه  ــن رصاصات الغدر الت ولك
ــتوديو كانت هي الرد. وأعدم رفاقه  في االس
معه وعرضت جثثهم على شاشة تلفزيون 

بغداد كي يصدق الشعب أنه مات.

احلرس القومي البشع
ــلطة،  ــث العراقي الس ــتلم حزب البع اس
ــالم عارف  ــد الس ــني العقيد عب ــم تعي فت
ــاً للجمهورية، والعقيد أحمد حسن  رئيس
ــاً للوزراء وعلي صالح السعدي  البكر رئيس
ــراً للداخلية، وصالح مهدي عماش وزيراً  وزي
للدفاع، وطالب شبيب وزيراً للخارجية. لم 
حتقق احلكومة أي من شعاراتها بل انشغلت 
ــيوعيني والقاسميني  في صراعات ضد الش
ــل واحد من أهم  ــد الناصر واألكراد. ولع وعب
ــو احلرس القومي  معالم القمع واإلرهاب ه
الذي تأسس في ٢٨ شباط ١٩٦٣ ويتألف من 
قوة عسكرية هدفها معاونة اجليش لضبط 
األمن الداخلي. وقد أخذت مجاميع وعناصر 
ــوارع  احلرس القومي تقيم احلواجز في الش
ــني  ــن، مدني ــيارات والعابري ــش الس ، وتفت
ــة رهيبة  ــارت منظم ــى ص ــكريني، حت عس
ــا أو االعتراض  ــتطيع أحد مواجهته ال يس
ــب واخلوف بني  ــث الرع ــى تصرفاتها، تب عل
ــرس القومي  ــت عناصر احل ــني. وكان املواطن
ــباب املنحرف األخالق ال يتوانى عن  من الش
ــي مجتمع  ــة ف ــكاب الرذيلة والفاحش ارت

ــادون احلانات الليلية،  ــظ. (فكانوا يرت محاف
فيفرضون على أصحابها ما يشاؤون، وعلى 
ــن طلبات األغاني إلى  الفنانني والفنانات م
ــعة  طلبات املضاجعة) ورغم اجلرائم البش
ــم من البعثيني  التي ارتكبها، فما زال قس
حتى اآلن يتفادون ذكرها أو التعليق عليها، 
ــي كتاباتهم ومؤلفاتهم  ــد لها ذكر ف وال جت
ــن تلك  ــف ع ــم الكش ــم يت ومذكراتهم.ول
ــني في  ــقوط االنقالبي ــد س ــم إال بع اجلرائ
ــالم عارف  ــد الس ــره عب ــذي دب ــالب ال االنق
ــد  ــي ١٨١١١٩٦٣. فق ــث ف ــزب البع ــد ح ض
ــن  ــدق، م ــع ال تص ــن فضائ ــف ع مت الكش
ــاب وقتل. وصدر  ــاالت وتعذيب واغتص اعتق
ــون) الذي  ــاب (املنحرف ــس العام كت في نف
يصور فضائع تلك الفترة. وقد تضمن صوراً 
ــن آالت قطع األصابع إلى  ألدوات التعذيب م
اخلوازيق التي يجري إجالس املعتقل عليها، 
ــراوات والكيبالت ، وأرائك  ــى العصي واله إل
ــيدات، واالعتداءات  اغتصاب الفتيات والس
ــرقة. كما مت الكشف عن  على الناس، والس
العديد من املقابر اجلماعية من ضحايا تلك 

الفترة.

ــادة املهزومني في  ــاكلة الق  ومن على ش
ــل أن يقدح  ــي بغداد, فهل يعق مصر وف
الزعيم اخلالد بن الشعب البار الذي أصاب 
ارد لقواعد  ــرّها , والطّ ــبق ش خبرها وس
عيبة  ــر كلها ومن تلك قاعدتي الشّ الشّ
ــو الذي أصدر  ــة البرطانيتني ,وه واحلباني
ــنة  ــم ( ٨٠) لس ــجاع الرق ــون الشّ القان
ــركات األجنبية  ١٩٦١م الذي أصاب الشّ
عيد الداخلي  ــى الصّ ا عل ــم , أمّ مي بالصّ
ــنة ١٩٥٨م قانون  فالقانون رقم (٣٠) لس
ــاوى  ــالح الزّراعي العظيم الذي س اإلص
بني املدنية والرّيف والذي كان حلماً يراود 
املتعبات  ــا  وأمهاتن ــاكني  املس ــاالت  خي
بأقتناء زرّ الكهرباء وصنبور املاء , بعد هذا 
ــت  اعد  توجس ــد والفيض الصّ املد الرّائ
ــة واخلارجية من  اخلي ــر الدّ ــز الشّ دهالي
ــاعة  ــتمر حتى بدأت س هذا الغيث املس
ــي الداخل  ــولّ ف ــك الذي ــر بتحري ف الصّ
ــني  ــة ) الفارغ ون ( بالقومجي ــمّ ــا يس ممّ
ــياطني للتوجه  ــونية الشّ ــع املأس وتواب
ــذي يعتلي  ــر االمريكي ال ــى قطارالشّ ال
ــعدي)  ــه املقبور (علي صالح الس ناصيت
ــورة والقائد وهذا  ــل اإلطاحة بالث من أج
ــكالم أو من وحي اخليال  لم يكن هذراً لل
ا  ــاب وأمنّ ــة عواطف األحب ــن حاكمي أو م
ــق اإلمبرياليني بأنّ الثّامن من  تؤكده وثائ
ــو حصيلة  ــباط عام ١٩٦٣م ه ــهر ش ش

ــن الداخل واخلارج أذ  ــبوه م للتدافع املش
يوخ  أكد ذلك املؤرخ في جلنة مجلس الشّ
ــذي يعد ماقاله  ــي ( دفيد وايز) ال االمريك
ــرات املركزية للفترة  ــة بوكالة اخملاب حج
ــد الرئيس  ــي عه ــن ( ١٩٥٨ – ١٩٦١ ) ف م
ا  ــبق ( ايزنهاور) فضالً عمّ االمريكي االس
ــق البريطانية وأول  ــفت عنه الوثائ كش
ــي١٩٦٣/١/٢٨م  ــم (١) ف ــك الوثيقة رق تل

ــة البريطانية الى  ــن اخلارجي ــادره م الص
ــفيرها في بغداد ( كودوفورد) واألخرى  س
ــلة أيضاً  ــي ١٩٦٣/٣/٥م مرس رقم (١٩) ف
ــود  ــداد ( دي الك ــي بغ ــفيرها ف ــى س ال
ــري احملموم  ــذا التّدافع التّأم ــد) وه جايل
ــأن الزعيم  ــرار ب بني هذا وذاك أيقن االش
قد اكتسب حكماً متزايد من االجراءات 
ــوس خطر على مصاحلهم  التي متثل ناق

ــا , من  ــي املنطقة برمته ــراق وف في الع
ــورة قد  ــق املذك ــر أنّ الوثائ ك ــر بالذّ اجلدي
ــة الرّاحل  ــا الى العربي ــا وترجمه ره صوّ
 ( ــي  الزوبع ــم  ابراهي ــل  خلي ــد  العمي  )
ــرى  ــيدة ( يس ــي موضوع أخر أن الس وف
ــة التّوجه كانت  ــت ) القومي ــعيد ثاب س
ــم  ــدو اللّدود للزعيم عبدالكرمي قاس الع
ــي عملية االغتيال  ــاركت ف وهي التي ش

ــارع  ــلة هي وأبوها وأخوها في ش الفاش
الرشيد في  ٧/تشرين االول / ١٩٥٩م التي 
ــتارجبار  ــا الصحفي (املرحوم س التقاه
ــدة اثناء  ــدة البينة اجلدي ــس جري ) مؤس
تواجده في العاصمة دمشق قبل احداث 
ــوريا األخيرة حتى انه ذهب الى بيتها  س
ــتقبال املعدة  ــة االس ــي غرف ــس ف وجل
ــروف فوقع نظره  ــو مع ــوف كما ه للضي
على صورة كبيرة للزعيم اخلالد في غرفة 
ــتقبال فاستغرب مما رأى لعدو أرادوا  االس
ــق صورته  ــرة قصيرة تعلّ ــه وبعد فت قتل
ــرة والعيون  ــدوه , فأجابته باحلس بدار ع
ــة أنّ هذا الرّجل هو الزعيم الزّاهد  الباكي
ــجاع واحملب للفقراء واحملرومني  وهو الشّ
ــع النّظير  ــامح املنقط وانّه اجلّم بالتس
ــهر  ــو يوم الثامن من ش ــل إنقالبي , مقاب
مير فقد خسر  مة والضّ شباط عدميي الذّ
ــذي يصعب التكهن مبن  العراق الرجل ال
ــهبت بالقول  يخلفه كذلك إنّها قد أس
باطني لم  حفي املرحوم بأنّ الشّ أمام الصّ
ا قتلوا شعباً بأسره  ــخصاً وإمنّ يقتلوا ش
ــانية والتّواضع  انّهم قتلوا احلياة واالنس
ــر على منت  ــة . هذا احلوار قد نش والنّزاه
ــرق  ــابعة من جريدة املش فحة الس الصّ
ــرة  ــوان ذاك ــت عن ــوم ٢٠٢١/١/٧ م حت لي
عراقية ( الرحمة والغفران للزعيم اخلالد  

عبدالكرمي قاسم ولرفاق دربه االفذاذ .

في صبيحة منتصف شهر رمضان ، يوم اجلمعة ١٤ رمضان املوافق ٨ شباط ١٩٦٣ أفاق العراقيون على بيان تذيعه اإلذاعة العراقية يعلن فيه 

استالم حزب البعث العراقي السلطة واإلطاحة بالزعيم عبد الكرمي قاسم. لم يكن العراقيون على علم بأنهم سيمرون بزمن هو من أحلك 

األزمنة التي مروا بها من قبل، ملا تضمنه من عنف ودموية ووحشية وفوضى قام بها احلكام اجلدد.

÷aä»€a@s»i@ÉÌâbm@Âfl@ÚÌÏflÖ@Úz–ï@QYVS@¬bjë@X@l˝‘„a

بغداد / البينة الجديدة

         حسن عودة املاجدي 

ــة  اجلائح ــى  عل ــل  طوي ــت  وق ــرّ  م

ــباطية السوداء ولم يستكشف  الش

واء فوخزاتها مالزمة  لها أي نوع من الدّ

ــن تعاقب  ــم م ــرفاء بالرغ ــكل الش ل

ــم األطباء ففي  يم  وتزاح ــنني الضّ س

ــباط  ــهر ش كل إطاللة للثامن من ش

ينتشر كوفيدها ويداهم األجساد , إذ 

اهد العصر على  يبقى ذلك اليوم الشّ

بية واألوغاد ,   ــة الباغية من الصّ احلفن

وإالّ كيف تزوّر احلقائق ويقدح األمجاد 

في أبواق املقبور( هيكل ) 

A@Ôüb������jí€a@ÜÓœÏ�����������ÿ€a
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11 NO.3587.MON.8.FEB.2021العدد (٣٥٨٧) االثنين ٨ / ٢ / ٢٠٢١  إعالنات
 ( إعالن )                                                                    

 ) ١/٢٠٢١ رزمه (  
، لما كنتم متهمين وفق المواد المؤشرة إزاء أسمائكم في أدناهإلى المتهمين الغائبين المدرجة أسمائهم و عناوين سكنهم 

الصحـف المحلية على أن تحضـروا إم�ام المحكم�ة العس�كرية لجه�از مكافح�ة القضايا المبينة أدناه لذا اقتضى تبليغكـم في 
اإلرهاب خالل مده ثالثين يوما من نشر هذا اإلعالن في الصحف و عند عدم حضوركم سوف تجرى محاكم�ـتكم غيابي�ا و 

و تسليمكم إلى اق�ـرب  تحجز أموالكم المنقولة و غير المنقولة و يطلب من كافه الموظفيـن العموميين إلقاء القبض عليكم
 جهـة عسكـرية أو مركز شرطــه و يـلزم األهلـيين الذين يعلمون محل اختفائكم بإخبار الجـهات المسؤولة بــذلك

                                                                                                          
 

 اللواء الحقوقي                                                                                                                                     
  كافحة اإلرهابرئيس المحكمة العسكرية لجهاز م                                                                               

 ت الرتبة أسم المتهم الرباعي عدد الدعوى المادة القانونية عنوان السكن
قرب مدرسة ال /ناحية القادسية/النجف

 ١ ج ط حسين سعدون حميد عبود 2021/13 )أوال/33( ياسين االبتدائية

 ٢ ج ط حيدر جاسم مزهر جابر  2021/14 )أوال/33( 28-د/5-ز/573-م/الرافدين/بغداد

 ٣ ج ط خميس احمد علي حمد 2021/15 )أوال/33( الرضوانية الشرقية/اليوسفية/بغداد

 ٤ ج ط سامي كريم جبار عوض 2021/17 )أوال/33( 14-د/65-ز/575-م/مدينة الصدر /بغداد

 ٥ ج ط حيدر علي جبار عليوي 2021/16 )أوال/33( 2-االسكان الصناعي/البطحاء/ذي قار 

 ٦ ج ط سالم محمد حسن مجيد 2021/18 )أوال/33( 10-د/31-ز/211-م/الزهور/بغداد

 ٧ ج ط سلمان عباس سلمان جلوب 2021/19 )أوال/33( قرب جسر الكوفه الحديدي/الكوفه/النجف

 ٨ ج ط سجاد محمد خلف شرموط 2021/20 )أوال/33( قرب جامع ال عمران /حي العسكري/كربالء

 ٩ ج أول علي سعدي هادي فراس 2021/21 )أوال/33( 13-د/66-ز/424-مالحرية /بغداد

 ١٠ ج أول علي رافع هادي مظلوم 2021/22 )أوال/33( سبع البور/بغداد

 ١١ ج ط علي زيدان خلف فالح 2021/23 )أوال/33( 2-د/4-ز/413-م/حطين/ميسان

 ١٢ ج ط محمد نوريعلي صباح  2021/24 )أوال/33( 37-د/12-ز/854-م/ابو دشير/بغداد

 ١٣ ج أول سجاد جاسم موات هليل 2021/26 )أوال/33( حي االمير/ميسان 

 ١٤ ج ط علي فاهم دارم حسين 2021/27 )أوال/33( 304-م/الجمهوري/ديوانية

 ١٥ ج ط علي عباس هالل ماشي 2021/28 )أوال/33( القاسم/ بابل

 ١٦ ج ط علي عبد النبي رشك كاظم 2021/29 )أوال/33( 32-د/53-ز/517-م/المنتظر/بغداد

 ١٧ ج ط علي عباس جبار مجيتل 2021/30 )أوال/33( 15-د/13-ز/573-م/الرافدين/بغداد

 ١٨ ج ط علي سلمان سهيل عذيب 2021/31 )أوال/33( قرية الرجيبة/الزبيدية/واسط

 ١٩ ج ط فاضل خزعل خلف حاتم 2021/32 )أوال/33( 68-د/33-ز/556-م/الرافدين/بغداد

 ٢٠ ج ط علي كاظم محسن حسين 2021/33 )أوال/33( 45-د/1-ز/556-م/الرافدين/بغداد 

 ٢١ ج ط عمر أحمد قاسم زينل 2021/34 )أوال/33( 8شقة-د/64-ز/302-م/الوزيرية/بغداد
 ٢٢ ج ط علي عادل عباس خضير 2021/35 )أوال/33( المحاربين/الثورة/الحلة/بابل

  ٢٣ ج ط قصي قاسم طعيمة بردان 2021/36 )أوال/33( 19-د/38-ز/869-م/العاملحي /بغداد
 ٢٤ ج ط علي هارف نكرار حسي 2021/37 )أوال/33( 16-د/11-ز/557-م/الحبيبية/بغداد

 ٢٥ ج ط سجاد جواد عيسى الشبالوي 2021/25 )أوال/33( 1-د/8-ز/315-م/حي الصدر/الديوانية
 

 

 ( إعالن )
 ) ٢٠٢٠/ ٢رزمه (  

  -.حكمت المحكمة العسـكرية لجهاز مكافحة اإلرهاب على المدانين المدرجة أسمائهم أدناه غيابيا بما يلي :١
 المعدل  ٢٠٠٧لسنه  ١٩رقم  /ثانيا/ثالثا/أ) من ق ع ع٦٢/أوال) و (ثالثة أشهر) وفق المادة و (٣٣الحبس الشديد لمدة (ستة أشهر) وفق المادة (. أ

)م��ن ق��انون أص��ول ٨١بحق��ه العقوب��ة أعتب��ارآ م��ن ت��أريخ إلق��اء الق��بض علي��ه أو تس��ليم نفس��ه نادم��آ م��ع مراع��اة إحك��ام الم��ادة ( تنف��ذ. ب
  ٢٠١٦لســـــنة   ٢٢رقم  العسكري المحاكمات الجزائية

إل�زام الم�وظفين و المكلف�ين بخدم�ه عام�ه باإلخب�ار ع�ن مح�ل اختفائ�ه . منح الحق للموظفين العموميين بإلقاء القبض عليه أينما وجد و ج
 ٢٠١٦لسـنة  ٢٢/ثالثا /رابعا ) مــــن قــــــــانون أصــــول المحاكمـات الجزائيــة العسـكري رقــــــم ٨٠استناد ألحــــكام المادة (

يوما من تأريخ نش�ر ه�ذا اإلع�الن وبعكس�ه  ٩٠سميه خالل .لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية وتسليم نفسك إلى اقرب جهة عسكريه ر٢
)من ق�انون أص�ول المحاكم�ات ٨١بعد نفاذ ألمده القانونية أعاله ة المنصوص عليها بالمادة ( ييصبح الحـكم الغيابي بمنزلة الحكم الو جاه

  ٢٠١٦لســـــنة   ٢٢رقم  العسكري الجزائية
 الحقوقي                اللواء                                                                                                            

  رئيس المحكمة العسكرية لجهاز مكافحة اإلرهاب                                                                               
   ت     أسم المتهم الرباعي و اللقب                    عدد الدعوى           القانونيةالمادة  مدة العقوبة               

 ١ انور صباح علي محمد الكناني 2020/310 )أوال/33( ستة أشهر

 ٢ علي حسين عبد العالي فرج  2020/314 )أوال/33( ستة أشهر

 ٣ قيس أبو خوذة سلمان زغير  2020/313 )أوال/33( ستة أشهر

 ٤ ابراهيم فاضل ثابت كريم 2020/312 )أوال/33( ستة أشهر

)أ/ثالثا/ثانيا/62)(أوال/ ستة أشهر+ثالثة أشهر  ٥ الفتالوي مهند رزاق دعار عبود 2020/241 (33

)أ/ثالثا/ثانيا/62)(أوال/ ستة أشهر+ثالثة أشهر  ٦ زيدون هادي عطية خميس 2020/252 (33

 ٧ فاخر رحيم شايع محمد 2020/476 )أوال/33( ستة أشهر

 ٨ محمد علي كامل حسون 2020/418 )أوال/33( ستة أشهر

)رابعا/أوال/63)(أوال/ ستة أشهر+ثالثة أشهر  ٩ اسامة انور علي نوري 2020/89 (33

)أ/ثالثا/ثانيا/62)(أوال/ ستة أشهر + ثالثة أشهر  ١٠ حسام حمود غضيب غياض 2020/240 (33

)ب/ثالثا/ثانيا/62)(أوال/ ستة سنوات  ١١ حجي علي نعمان خان امير 2020/316 (33

)أ/ثالثا/ثانيا/62)(أوال/ ستة أشهر + ثالثة أشهر  ١٢ احمد درعم سلمان حسن  2020/384 (33

+ثالثة اشهر ستة أشهر )ثالثا/أوال/62)(أوال/   ١٣ قاسم عباس جاسم محمد 2020/303 (33

)أ/ثالثا/ثانيا/62)(أوال/ أشهر ثالثةستة أشهر +   ١٤ علي قاسم سيد حرز  2020/400 (33

 ١٥ احمد جواد صفصاف بالل  2020/458 )أوال/33( ستة أشهر

 ١٦ سعدي طالب حسين صالح 2020/429 )أوال/33( ستة أشهر

)أوال/ ستة أشهر  ١٧ عادل كامل محمد هزاع  2020/264 (33 

 ١٨ عمر كامل لطيف جاسم  2020/317 )أوال/33( ستة أشهر

 ١٩ عادل ياس خضير اسعد 2020/245 )أوال/33( ستة أشهر

 ٢٠ عماد جامل منصور خضير  2020/256 )أوال/33( ستة أشهر

 ٢١ احمد عزيز اويح جحيل 2020/497 )أوال/33( ستة أشهر

 ٢٢ احمد ماجد حميد العزاوي )2020/أ/46( )ب/ثالثا/ثانيا/62( ثالثة اشهر 

سنوات ثالثة  ٢٣ احمد إسماعيلعلي احمد  )2020/396( 327 

 

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت مني الوثيقه اِّـدرسية وبأسم (احمد 
عباس مالك) والصادرة من اعدادية اِّـقدام 
 ٢٠٢٠/١٢/٦ ٣٧َّـ  ــة  واِّـرقم ــني  للبن
ــليمها اُّـ  فالرجاء على من يعثر عليها تس

جهة االصدار.
مع الشكر والتقدير.

فقدان وثيقة
ــم  ــية وبأس ــة اِّـدرس ــي  الوثيق ــدت من فق
(مقتدى حيدر محمد عباس) والصادرة من 
ــم الصناعية واِّـعنونة  اعدادية مدينة العل
ــاء على من  ــدي فالرج ــة الفراهي اُّـ جامع

يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت مني الوثيقة اِّـدرسية وبأسم (مازن 
ــن اعدادية الفرات  علي ياس) والصادرة م
اِّـهنية واِّـعنونه اُّـ وزارة الداخلية /كلية 
الشرطة واِّـرقمة ٦١٠ َّـ ٢٠٠٨/٨/٣ 
ــليمها اُّـ  فالرجاء على من يعثر عليها تس

جهة االصدار مع التقدير.

ضمان أوسع لالنتشار

إعالناتكم في



ــا (البينة  ــت به ــوء حملة قام ــى ض عل
ــأن  ــالل الفترة املاضية بش ــدة) خ اجلدي
ــم  غلق متحف الزعيم عبد الكرمي قاس
ــتجابة لهذه  ــيد واس ــارع الرش في ش
ــأة العامة  ــس الهي ــه رئي ــة ، وج احلمل
ــني  ــراث  د. ليث مجيد حس ــار والت لآلث
ــف الزعيم عبد الكرمي  مدير وكادر متح
قاسم بافتتاحه اليوم االثنني مبناسبة 
ــباط على أن يكون دخول اجلمهور  ٨ ش
مجاناً جاء ذلك خالل زيارة رئيس الهيأة 
إلى متحف الزعيم لالطالع على واقعه 
ــة  ــة كاف ــات املطلوب ــة االحتياج وتلبي
ــور  ــام اجلمه ــه أم ــتمرارية افتتاح الس
ــرمي  ــد الك ــد عب ــم اخلال ــي الزعي ومحب
قاسم. وأوضح د.ليث إن املتحف يحتاج 

إلى صيانة عامة للبناية واملوجودات من 
ديكورات وصيانة القاعات التي تشمل 
ــات وقاعة  ــلحة وللمقتني ــة األس قاع
ــوزراء مؤكداً  ــدروع والهدايا وغرفة ال ال
ــة  ــمل منظوم ــة تش ــى ان الصيان عل
ــرات  املم ــة  وصيان ــارة  واالن ــد  التبري
ــة وتأثيث  ــة واألرصفة اخلارجي الداخلي
غرف املوظفني وتعزيز احلماية للمتحف 
ــف يحتاج إلى  ــاف د.ليث إن املتح .وأض
دعم مستمر لغرض الصيانة والترميم 
ــة مما يتطلب  ــون البناية قدمية وتراثي ك
ــدمي الدعم املالي  ــوزارة والهيأه تق من ال
رغم الظروف التي مبر بها بلدنا.واستمع 
ــن مدير املتحف والكادر  رئيس الهيأة م
ــي  ــات الت ــاكل واملعوق ــى املش ــه إل في
ــر بحلها  ــم اليومي وأم ــرض عمله تعت

ومعاجلتها بأسرع وقت ممكن.

ــة ينزله اهللا تعالى  ــماوية رباني رغم ان املطر هبة س
ــر العميم بات  ــا اال ان هذا اخلي ــي به بلدة ميت ليحي
ــكان املدن على وجه  ــيما لس عندنا في العراق والس
اخلصوص مشكلة تنغص حياتنا وجتعلنا في حالة 
من الدوران والقلق واملتاعب التي الحصر لها اللشيء 
ــو التحوط  ــتعد لالمطار كما ه ــم نس ــوى اننا ل س
ــم مبا فيها تلك  ــه دول عديدة في العال ــذي تقوم ب ال
التي اوضاعها االقتصادية في حال اليسر.. سالوفة 
ــت تتملكنا ما ان  ــن االمطار بات ــية  والرعب م اخلش
يحل موسم الشتاء،او نسمع نشرات االحوال اجلوية 
او مايصدر من افواه املنبئني اجلويني او يتوقعونه من( 
ــقوط  ــبت ومع س ــع)!!.. منذ امس االول الس كراكي
ــا حذر االتي.. ــر وضعنا ايدينا على قلوبن حبات املط
ــارت كبه وتواصل هطول  ثم كبرت حبات املطر فص
ــكلت سواقي ونهيرات صغيره ثم صارت  املطر فتش
ــع الحقا لتصبح بحيرات تغمر شوارع  بركا لتتوس
ــات العراقية  ــد من احملافظ ــداد والعدي ــة في بغ وازق
ــبكات للصرف الصحي ومياه  االخرى يقابل ذلك ش
االمطار بلغ بها العمر عتيا وشاخت فلم تعد قادره 
على تصريف ماجادت به السماء وخاضت السيارات 
ــل فتعطلت من  ــاه االمطار والوح ــات في مي واملركب
ــباق اما اصحاب  تعطلت واجتازت من اجتازات الس
الدرجات النارية والتوك توك فكان حالهم يرثى لهم 
رغم مهاراتهم و( بهلوانياتهم).. في بغداد العاصمة 
خرج امينها املهندس( عالء كاظم معن) من مكتبه 
ــا بالالئمة على  ــوال  وملقي ــدا االح ــوال ومتفق متج
ــوائيات.. وفي ناحية احلمزة ببابل  التجاوزات والعش
ــراء املطر  ــكينة ج ــزل عائلة مس ــقف من ينهار س
ليموت طفال ويصاب بجروح اربعة من افراد العائلة 
ــوارعها  ــرق الكثير من ش ــرف تغ وفي النجف االش
ــاع املدني  ــاء التابعة للدف ــيارات االطف ــرع س فته
ــف االمر عند  ــف املياه ولم يتوق ــارك في تصري لتش
ــط  ــارع اربع محافظات في الوس حدود ذلك بل تس
ــرف وبابل والديوانية وواسط  واجلنوب( النجف االش
واملثنى) لتعلن تعطيل الدوام الرسمي بفعل موجة 
االمطار القوية التي ضربت مناطق واسعة من البالد 
ــمال ديالى تعلن االدارة احمللية لناحية قزانية  وفي ش
ــن املرتفعات  ــة قادمة م ــيول عارم ــاح س ــن اجتي ع
ــر الوديان  ــهول العراقية لتغم ــة باجتاه الس االيراني
ــهول في ديالى باملياه ويستتبع ذلك استنفار  والس
اجلهود حلماية املواطنني من مخاطرها.. سؤال اخير 
اشوكت نستفيد من كل قطرة ماء نازلة على االرض 
ــوكت نبني سدودا ومصدات مياه خلزن السيول  ؟ اش
االتية من ايران؟؟ اشوكت نبني خزانات عمالقة خلزن 

مياه االمطار؟؟
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

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

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

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

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

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

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

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

فيه غايته عكس صورة سلبية بعيدة عن الواقع الفعلي.

اللواء الدكتور/ عدي سمري حليم

راي
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متابعة / البينة اجلديدة
ــروس كورونا  ــار في ــدو أن انتش يب
ــات  ب  ١٩-Covid أو  ــتجد  املس
يسيطر على كل مفاصل حياتنا. 
ــة  ــه عارض ــرت عن ــا عبّ ــذا م وه
ــلمى  ــاء واملمثلة املصرية س األزي
ــاء احتفالها بيوم  ــف أثن أبو ضي
ــدد من  ــث تناقل ع ــا، حي ميالده
احلسابات الناشطة على تطبيق 
الصور والفيديوهات «إنستغرام» 
ــا  فيه ــرت  ظه ــلمى  لس ــورة  ص
نع  ــوى صُ ــع قالب حل ــي تقط وه
ــروس  للفي ــداول  املت ــكل  بالش
ــه بالكرميا  ــتجد، ودوّنت علي املس
ــه أنها  ــاً أكدت في ــاً طريف تعليق
ــن عمرها،  ـــ٢٧ م ــت في ال ــا زال م
ألنها ال حتتسب العام املاضي، أي 
ــم املتابعون بني من  ٢٠٢٠.وانقس
ــا الطريفة ومن  أثنوا على فكرته

ــا باالنتقادات حيث  هوا إليه توجّ
ــي دبي  ــت حتتفل ف ــا كان رأوا أنه
ــرون للحجر  ــا يخضع الكثي فيم
ــار  ــي من أجل احلد من انتش املنزل
ــي التعليقات  العدوى. ومما جاء ف
على أحد تلك احلسابات: «راحت 
ــول ما  ــت ورقصت وتق ــي ونط دب

ــة وما  الناس احملبوس ــب.  يحتس
ــافرت وش تقولني  ــت وال س خرج
عليها؟» و»هي لسة قايلة مبارح 
ــعاد يونس عمرها ٢٨  ببرنامج إس
ــوت بكورونا  ــنة» و»الناس بتم س
ــمها ايه  وانتِ عملة طورطة باس

ده بجد؟».

متابعة / البينة اجلديدة
أعلن رينيه بيشيل، ممثل وكالة 
ــيا،  الفضاء األوروبية لدى روس
ــني،  األوروبي ــاء  الفض رواد  أن 
ــى احملطة  ــيطيرون إل الذين س
ــة على منت  ــة الدولي الفضائي
ــون  يتدرب ــون»  «دراغ ــات  مركب
ــيل في  ــيا. وقال بيش في روس
ــريط الفيديو املنشور على  ش
ــموس»  كوس «روس  ــع  موق
ــوب»، «بغض  ــبكة «يوت في ش
ــن أن رواد الفضاء في  ــر ع النظ
ــى  عل ــيطيرون  س ــتقبل  املس
األمريكية،  ــاء  الفض ــات  مركب
ــري في مركز  فإن تدريبهم يج
ــيا.  ــاء بروس ــداد رواد الفض أع
فمثالً رائد الفضاء املقبل توما 

ــكي، والذي يليه ماتياس  بيس
ــي  ف ــا  حالي ــان  يتدرب ــر،  ماوري
ــان فيرنير،  ــز».وكان ي هذا املرك
الفضاء  ــة  لوكال ــام  الع املدير 
ــد أعلن في حديث  األوروبية، ق
ــية  ــتي الروس ــة نوفوس لوكال
ــالت رواد الفضاء  لألنباء، أن رح
األوروبيني مستقبال إلى احملطة 

ــة على منت  ــة الدولي الفضائي
مركبات «سويوز» ميكن أن تتم 
ــرة  بطريقتني: املقايضة املباش
ــيا  غير النقدية بني أوروبا وروس
أو باالتفاق بني الواليات املتحدة 
ــد معدات  ــيا مقابل توري وروس

أوروبية لناسا.

متابعة / البينة اجلديدة
ضجة كبيرة أحدثتها الفاشينيستا السعودية 
ــبب  ــع التواصل بس ــى مواق ــل األنصاري عل ام
فيديو تناقله عدد من احلسابات الناشطة على 
ــتغرام» ظهرت فيه وهي جتلس في  تطبيق «إنس
ــار طبقها.  ــم منتظرة أن يتم إحض ــد املطاع أح
ــاول برغر يحتوي  ــارت إلى أنها ترغب في تن وأش

ــت إلى أنها  ــراط. ولفت ــب عيار ٢٤ قي على الذه
حضرت إلى املكان لهذه الغاية. ومت تقدمي الطبق 
ــن الذهب. ــرة م ــا وتبني أنه يحتوي على قش له

ــن التعليقات على أحد  ــذا األمر موجة م واثار ه
ــر من ٢٩  ــع أكث ــق املقط ــث حق ــابات حي احلس
ــاري للكثير من  ــاهدة.وتعرضت األنص ــف مش أل
ــرون في ما  ــة حيث رأى الكثي ــادات الالذع االنتق

ــتعراض اللذين ال  ــه نوعاً من التبذير واالس فعلت
ــي التعليقات: «ربنا ال  طائل منهما. ومما كتب ف
ــفهاء منا» و»وش وضعهم  تؤاخذنا مبا فعل الس
وهم يتفاخرون بأكل املعدن؟ بالنهاية يضر املعدة 
ــكر على نعمة العقل.»  ــم حلمدهللا والش واجلس
ــكر. لوين بتوصل املسخرة ؟»  و»احلمداهللا والش

و»يارب احلمدهللا على نعمة العقل».

متابعة / البينة اجلديدة
ــل الفنان  ــد جن ــد أحم اك
ــزت  ع ــل  الراح ــري  املص
والده  ــزاء  إن ع ــي،  العاليل
ــازة  اجلن ــى  عل ــر  اقتص
ــروف  للظ ــرا  نظ ــط  فق
العالم. ــهدها  يش ــي  الت

ــال أحمد أن والده توفي  وق
ــى جراء  ــأة، ولم يتوف فج
ــروس كورونا  ــه بفي إصابت
ــداول البعض، الفتا  كما ت
ــري  ــم املص النج ان  ــى  ال
البالغ من العمر ٨٦ عاما، 

توفي في سالم وهدوء كما 
ــاكرا  كان يتمنى دائما، ش
ــى ذلك،  ــل عل ــز وج اهللا ع
ــوم.  الي ــيا  روس ــب  بحس
ــل الفنان الراحل  ووجه جن
ــاه  ــكر لكل من واس الش
ــده، وكل من  ــاة وال في وف
ــازة، مبينا أنه  ــر اجلن حض
ــعب  ــزي أيضا كل الش يع
ــاة والده،  ــي وف ــري ف املص
ــس هو وحده من تلقى  ولي
ــني  املصري ــكل  ف ــزاء  الع

حزنوا على رحيله.
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متابعة / البينة اجلديدة
ــيس  ــا الفاتيكان فرانس ــني باب ع
ــل مجمع  ــي منصب وكي ــرأة ف إم
ــوق التصويت  ــاقفة مع حق األس
ــائل العقيدة  في هيئة تدرس مس
الرئيسية، مخالفاً بذلك التقليد 
ــر  غي ــوة  خط ــي  ف ــيحي  املس
مسبوقة. وتتقلد بذلك الفرنسية 
ــاً مهماً في  ــكار منصب ــي بي ناتال
الكنيسة ظل حكراً على الرجال.

ــذا التعيني في إطار رغبة  ويأتي ه
البابا فرانسيس في إصالح اجملمع 
ــاس من لعب  ــاء والن ومتكني النس

دور أكبر في الكنيسة.
ــش  ــو غري ــال ماري ــاد الكاردين وأف
ــاقفة إن  األمني العام مجمع األس
بابا الفاتيكان فرانسيس قد عني 

ــي منصب وكيل اجملمع مع  امرأة ف
ــوق التصويت في هيئة تدرس  حق
ــية،  الرئيس ــدة  العقي ــائل  مس
مخالفا بذلك التقليد املسيحي.

ــي بيكار  ــية ناتال وكانت الفرنس
ــر هو  ــع وكيل آخ ــت م ــي عين الت
ــان  ــباني لويس مارين دي س االس
ــينودس  ــي س ــبت ف ــان الس مارت
ــارة  مستش ــل  تعم ــاقفة،  األس
ــال إن  ــال الكاردين ــذ ٢٠١٩. وق من
ــة  ــى رغب ــدل عل ــكار ي ــني بي تعي
ــر للمرأة  ــاركة أكب البابا في مش
ــي  ــرار ف ــاذ الق ــة اتخ ــي عملي ف
ــدد  أن «ع ــاً  ــة»، موضح الكنيس
ــرات  كخبي ــاركات  املش ــاء  النس
ــاءات  اللق ــي  ف زاد  ــتمعات  ومس

األخيرة للمجمع».


