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ــدن الضيم  ــدث عن م عندما نتح
ــوب  ــط واجلن ــي الوس ــة ف العراقي
وبيان ما آلت اليه من واقع يرثى له 
وخدمات غائبة ومعيشة ال ترتقي 
الى مستوى وطن يطفو على بحيرة 
ــن نفط وفيه خيرات كثيرة فهذا  م
ــل مدننا العزيزة  ــي اننا نغف ال يعن
ــداد خارطة الوطن .. لكن  على امت
ــدن اجلنوب  ــن منصفني فان م لنك
والوسط قد نالها من احليف والغنب 
الشيء الكثير رغم التخصيصات 
املالية التي رصدت لها وذلك جراء 
ــاد املالي واالداري وعدم وجود  الفس

املسؤولية  الداء  مسؤولني مؤمتنني 
ــم يضاف الى ذلك كله  املناطة به
ــم تلعب  ــات ل ــي احملافظ ان مجال
الدور املرسوم واملرجتى منها وظلت 
ــغولة في النهب والتحاصص  مش
واملغامن ومن هنا فاننا نناشد باسم 
اهالي هذه املدن شبه املنكوبة كل 
ــرفاء واخليرين الن يشمروا عن  الش
ــوض بواقع هذه  ــواعدهم للنه س
ــا كما يجب ..  ــدن واعطاء حقه امل
التي  ــعبية  الش التظاهرات  ولعل 
اندلعت مؤخرا في اغلب هذه املدن 
ــرا واحدا فقط من مظاهر  اال مظه
ــم وغياب  ــنب والظل ــعور بالغ الش
ــي يجب  ــية الت ــات االساس اخلدم
ــب وتضحيات  ــر مبا يتناس ان تتوف
ــن ضد  ــارك الوط ــي مع ــا ف ابنائه

ــوى االرهاب  ــش كل ق ــم داع تنظي
ــر البد ان  ــأن اخ ــة .. وفي ش والرذيل
نشير الى قضية اساسية ومهمة 
تلك هي موضوعة احلوار بني بغداد 
واربيل الذي بات ينطبق عليه املثل 
ــعبي املعروف (يومية هزّي متر  الش
يانخلة) والننا مطالبون بالتخلص 
ــر احلبل ووقف الزيارات  من لعبة ج
ــل الى بغداد  ــة لوفد اربي املاراثوني
ــب يقتضي اجللوس الى  فان الواج
ــاء تلتقي  ــي بن ــوار وطن ــة ح طاول
ــة وصوال الى  ــات الصادق فيه الني
ــل باتفاق دائم  ــول جذرية تتمث حل
وحاسم وهذا ليس باالمر الصعب 
اذا ما اراد الطرفان التوصل الى حل 
مرض ونهائي .. وال بد ان نؤكد على 
ــف لنا  جملة حقائق بدأت تتكش

من خالل قراءة املشهد السياسي 
الراهن وهي وجود تقارب بني رئيس 
ــيد نوري  ــالف دولة القانون الس ائت
ــار الصدري  ــني زعيم التي ــي وب املال
ــاك  ــدر وهن ــدى الص ــيد مقت الس
ــرات تؤكد ذوبان جبل اجلليد  مؤش
بني القطبني الرئيسيني وان املرحلة 
ــن ذلك على االرض  املقبلة ستدش
ــل معلومات  ــي ظ ــري ذلك ف ويج
ــران عازمة  ــريبات تؤكد بان اي وتس
ــوه في  ــض الوج ــر بع ــى تغيي عل
 ٢٠٠٣ ــذ  من ــية  السياس العملية 
ــل  ــؤال : ه ــى الس ــد االن ويبق وحل
ــت اوراقها  ــذه الوجوه احترق الن ه
وانتهى دورها ام انها اساءت اليران 
ــف دورها  ــول جنمها وضع جراء اف

الفاعل في الساحة السياسية.

كتب / رئيس التحرير
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ــه رئيس مجلس الوزراء مصطفى  وج
ــل  ــق عم ــكيل فري ــي، بتش الكاظم
ملتابعة احملاصيل الزراعية املهرّبة.وقال 
ــة الوزراء ، إن  املكتب اإلعالمي لرئاس
ــى رئيس االحتاد العام  الكاظمي التق
ــة  ــة ومجموع ــات الفالحي للجمعيّ
ــني واملزارعني من  ــي الفالح ــن ممثل م
محافظة البصرة، واستمع الى عرض 

ــات التي  ق ــاكل واملعوّ ــامل للمش ش
ــل الزراعية  ــويق احملاصي ــه تس تواج
ــالل اللقاء الذي  ــة وإنتاجها، خ احمللّي
ــر والنفط. ــة ووزي ــره وزير الزراع حض

ه الكاظمي، وفقاً للبيان، اجلّهات  ووجّ
ــكيل  ــكل عاجل بتش ة وبش اخملتصّ
ــن الوطني  ــة جهاز األم ــق برئاس فري
ومديرية مكافحة اجلرمية االقتصادية 
ــة واحتاد  ــن مديريات الزراع ــني ع وممثل
اجلمعيات الفالحية ملتابعة احملاصيل 
ــف  ــة وضبطها.وكل املهرّب ــة  الزراعي
ــوزراء، الفريق مبهمة تفتيش  رئيس ال

ــويقية لضبط البضائع  املراكز التس
ــة املُهرّبني  ــن إحال ــة، فضالً ع املهرّب
ــالف  وإت ــاء  القض ــى  ال ــني  واملتورّط
يات املهرّبة التي يجري ضبطها،  الكمّ
ــراءات هو  ــذه اإلج ــدف ه ــاً أن ه مبين
ــي ودعمه. ــى املنتج احمللّ ــاظ عل احلف

وأشار البيان إلى أن قرارات بهذا الشأن 
ستصدر قريبا جدا عن مجلس الوزراء 
ــم،  ــني وإنتاجه ح ــم الفالّ ــل دع ألج
ــاد على التقومي الزراعي  وألجل اإلعتم
ــن املُنتجات  ــاج م ــد االحتي في حتدي
ــموح باستيرادها مبا ال  الزراعية املس

يلحق الضرر باإلنتاج احمللي. في وقت 
ــتقلة  ــة العليا املس ــدت املفوضي اك
ــات انها تراقب مصادر متويل  لالنتخاب
ــزاب التي  ــة لألح ــالت االنتخابي احلم
البرملانية  ــارك في االنتخابات  ستش
املقبلة، مبينةً ان نقل الناخبني يجري 
ــم  وفق الدائرة الواحدة.املتحدثة باس
ــالي قالت في  ــة جمانة الغ املفوضي
ــة ، ان «املفوضية  تصريحات صحفي
ــوص تنظيم  ــون بخص القان ــق  تطب
ــزاب التي  ــة لألح ــالت االنتخابي احلم
ــات املقبلة  ــي االنتخاب ــارك ف ستش

ومراقبة مصادر متويلها التزاماً بتنفيذ 
ــنة ٢٠١٥  ــون االحزاب رقم ٣٦ لس قان
ــى انظمة  ــه املفوضية ال والذي حتول
وتعليمات تخص هذا املوضوع». وفي 
الشأن الصحي أعلنت وزارة الصحة 
ــدة اجراءات  ــن وضعها ع ــة، ع والبيئ
ــن باإلجراءات  ــة بحق املقصري قانوني
الوقائية، فيما أكدت اتخاذ االجراءات 
ــاللة  ــة س ــة ملواجه ــة الالزم الوقائي
كورونا اجلديدة. وقالت مديرة العالقات 
العامة في اعالم وزارة الصحة وعضو 
ــوزارة ربى  ــاند لل ــق الطبي الس الفري

ــذ بداية  ــن ، ان الوزارة من ــالح حس ف
ــادة  زي ألي  ــة  متأهب ــي  وه ــة  اجلائح
ــك وضعت  ــدد االصابات مع ذل ــي ع ف
ــة وقانونية بحق  ــدة اجراءات وقائي ع
ــراءات  ــر ملتزم باإلج ــر وغي اي مقص
ــا اصدار قرارات  الوقائية ومن ضمنه
واجراءات احترازية للوقاية من انتشار 
ــرة الصحة  ــث اصدرت دائ الوباء، حي
ــة بتوجيه  ــي وزارة الصح ــة ف العام
ــي  ــم واملقاه ــوالت واملطاع ــة امل كاف
ــالق في حال  ــدروس باإلغ ــد ال ومعاه
ــراءات الوقائية.  ــزام باإلج ــدم االلت ع

ــة النزاهة  ــت هيئ ن ــن جانبها متكَّ م
ــدل  ــب ع ــط كات ــن ضب ــة م االحتاديَّ
ــة النجف  ــر في محافظ ــم آخ ومتَّه
األشرف؛ على خلفيَّة تأييد شهادات 
وهميَّة  ــل  ــبعة معام ــجيلٍ لس تس
ــي احملافظة.دائرة  ــوب ف ــلُّم احلب لتس
التحقيقات في الهيئة، وفي معرض 
حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط 
 ، ــرةٍ قضائيَّةٍ ذكَّ ــب مُ ت مبوج ــي متَّ الت
ــقٍ من مكتب حتقيق  أفادت بقيام فري

النجف األشرف.
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ــة املنتج احمللي وتوفير  ــر الزراعة محمد اخلفاجي، امس االثنني، على حماي ــدد وزي ش
سلة غذائية متكاملة للمواطن، فضال عن ضبط ومراقبة اسعار املواد في االسواق 
ــتيراد محصول الطماطم.  وذكرت الوزارة ان وزير الزراعة  ــتمرار منع اس احمللية، واس
ــول الطماطم  ــي فالحي ومزارعي محص ــد اجتماعاً مع ممثل ــد اخلفاجي، عق محم
ومنتجي الدواجن، في محافظة البصرة، بحضور سفيرة جمهورية العراق في روما، 
ــيدة صفية  ــة لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة الفاو الس املندوبة الدائم
ــديد بتطبيق وحماية املنتج  ــهيل.  واكد اخلفاجي، بحسب البيان، على التش الس
احمللي وتوفير سلة غذائية متكاملة للمواطن، فضال عن ضبط ومراقبة اسعار املواد 

في االسواق احمللية، واستمرار منع استيراد محصول الطماطم<

التتمة ص«٣»
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كتب اِّـحرر السياسي

ــزب الدميقراطي  ــم ح أعلنت الناطق باس
ــس االثنني  ــان دخيل، ام ــتاني في الكردس
ــفير. ــيحها ملنصب س ــحب ترش عن س

ــا على تويتر،  ــت دخيل في تغريدة له وقال
ــة قيادة الپارتي التب  ن عاليًا ثق ر وأثمّ أقدّ
ــرة من الزمالء  ــحني مع مجموعة خي رش
ــفير جلمهورية العراق. لشغل منصب س

ــيحي رغبة  ــحبت ترش وأضافت لكني س
ــي احلالي  ــي عمل ــتمرار ف ــي االس مني ف
كناطقة رسمية ملقر البارزاني، وأن أستمر 

في العمل مع الرئيس مسعود بارزاني.
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أكد وزير اخلارجية فؤاد حسني، امس االثنني، 
أهمية إعادة سوريا لعضوية اجلامعة العربية، 
ــعب الفلسطيني احلق  ــيراً الى أن للش مش
ــني في االجتماع  في تقرير املصير.وقال حس
ــة العرب في القاهرة،  الطارئ لوزراء اخلارجي
ــقاء العرب.  نرحب بعودة العالقات بني األش
وأضاف للشعب الفلسطيني احلق في تقرير 
ــوريا لعضوية  املصير ونؤكد أهمية إعادة س
ــدول  ــف ال ــاً مواق ــة، مثمن ــة العربي اجلامع
ــاة حلكومة العراق اثر  العربية لتقدمي املواس

العمل االرهابي في ساحة الطيران.
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كشف مقرب من زعيم التيار الصدري 
السيد مقتدى الصدر،امس االثنني، عن 
مخطط للهجوم على بعض املقدسات 
ــح  ــال صال ــداد واحملافظات.وق ــي بغ ف
ــه، وصلتنا  ــد العراقي في بيان ل محم
ــاك  ــأن هن ــدة ب ــبه مؤك ــات ش معلوم

اتفاقاً بعثياً داعشياً وبعض املندسني 
معهم للهجـوم على بعض املقدسات 
ــرف وكربالء املقدسة  في النجف االش
ــالم   الس ــرايا  وس ــداد  بغ ــة  والعاصم
تستعد لذلك.وأضاف أن االستهداف ال 
يخصّ املراقد الشيعية إن جاز التعبير 

لنشر الفتنة والفوضى.

أكد بطريرك الكلدان في العراق والعالم 
الكاردينال لويس ساكو، امس االثنني، أن 
ــراق األولى على مدى  ــارة البابا إلى الع زي
ــفاً عن جدول الزيارة.وقال  التاريخ، كاش
ــب وكالة االنباء العراقية،  ساكو بحس
ــراق األولى على  ــا إلى الع ــارة الباب إن «زي
مدى التاريخ وهي تاريخية وحتمل رسالة 
دعم كبير للقضية العراقية»، مؤكداً أن 

«رسالة البابا تركز على االحترام للحياة 
ــا متثل  ــارة الباب ــالم».وأضاف أن «زي والس
انفتاحاً كبيراً للعراق»، مؤكداً أن «البابا 
سيزور النجف األشرف وسيلتقي السيد 
ــه  ــى أن ــاكو ال ــتاني».ولفت س السيس
ــة واملرجعيات  ــا خطة مع احلكوم «لدين
ــارة البابا»،  ــى اختالفها لزي ــة عل الديني
ــتقبل  ــيراً الى أن «الكاظمي سيس مش

البابا في املطار».
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النجف االشرف /

وكاالت /

ــوزراء مصطفى  ــس ال ــس مجل ــد رئي أك
ــراق لن  ــني، أن الع ــي، امس االثن الكاظم
يصل لتنمية احلقيقية من دون مكافحة 
ــار إلى أن  ــا أش ــاد، فيم ــة للفس منهجي

االستثمار بالطاقة البشرية هو السبيل 
ــتقبلي  ــيس القتصاد مس للتأس األمثل 
إن   ، ــي  الكاظم ــب  مكت ــتدام.وقال  مس
األول  ــاع  االجتم ــوم  الي ــرأس  ت ــر  األخي
للمجلس الوزاري للتنمية البشرية لعام 
ــن القضايا  ــددا م ــش ع ــث ناق ٢٠٢١، حي
ــذ  ــه، واتخ ــدول اعمال ــى ج ــة عل املدرج
ــا. ــة به ــات املتعلق ــرارات والتوجيه الق

ــان، على أن  ــي، وفقاً للبي ــدد الكاظم وش
االستثمار بالطاقة البشرية هو السبيل 
ــتقبلي  ــيس القتصاد مس للتأس األمثل 
ــتدام يعالج التحديات ويؤمن ازدهارا  مس
ــل األمد، مضيفا أن دور الدولة ينبغي  طوي
ــى التحتية  ــيس البن ــه نحو تأس أن يتج
البشرية واملادية للتنمية، وإفساح اجملال 

ــريع  للقطاع اخلاص، لتحمل دوره في تس
عجلة االقتصاد وتوفير فرص العمل، التي 
ــتقبل عائلته. حتفظ كرامة املواطن ومس

ــى التنمية  ــل ال ــا لن نص ــى أنن ــار إل وأش
ــة منهجية  ــن دون مكافح ــة م احلقيقي
للفساد، الذي أخذ يؤسس لنهج استئثار 
ــوذ واخلروج عن القانون،  يعتمد على النف
ــدة مقلقة من التفاوت  وينتج حالة جدي
الطبقي، مبيناً أن احلكومة ستستمر في 
ــرارات الصعبة، رغم التداعيات  اتخاذ الق
ــدث من  ــد يح ــا ق ــم م ــية، ورغ السياس
ــاك، ولكن  ــعبي هنا أو هن ــوء فهم ش س
املسؤولية التأريخية التي وجدنا أنفسنا 
ــا املضي بخطوات حتقق  فيها حتتم علين

املصالح الوطنية اإلستراتيجية للبلد.
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بغداد /

بغداد /

بغداد /
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بغداد / البينة الجديدة
ــتاذ  ــن وزير التربية األس بتوجيه م
ــة  ــي وبرئاس ــد الدليم ــي حمي عل
ــار رئيس اللجنة الوطنية  املستش
ــة الدكتور  ــة اخلاص ــا للتربي العلي
ــس  ام ــت  انطلق ــدي  الزبي ــي  عل
ــل اخلاصة  ــد ورش العم االول  األح
ــة  اإلعاق ذوي  ــال  األطف ــم  بتعلي
وزارة  ــا  نظمته ــي  الت ــمعية  الس
ــس  اجملل ــع  م ــاون  بالتع ــة  التربي
الثقافي البريطاني وبالشراكة مع 
ــة  ــاد األوربي من اجل مناقش االحت
ــال الصم في املراحل  تعليم األطف
ــية املتقدمة بعد جناحهم  الدراس
ــات الوزارية للمرحلة  في االمتحان
ــوزارة في  ــت ال ــة .واوضح االبتدائي
ــد في كلمة  ــا إن الزبيدي أك بيانه

لهُ اهتمام معالي وزير التربية بهذا 
املوضوع كونه ميس شريحة مهمة 
من اجملتمع العراقي وهم األشخاص 
ــات  واالحتياج ــة  اإلعاق ذوي  ــن  م
ــل ضمن هذا  ــن نعم ــة ونح اخلاص
ــروع إلى وضع اخلطط الالزمة  املش
ــام  الع ــار  اإلط ــاور  مح ــذ  لتنفي
والدامج  التعليم املساوي  لتطوير 
ــع اقرانهم في املدارس  ودمجهم م
ــد مدير برنامج بناء  . من جانبه أك
ــم االبتدائي  ــي التعلي ــدرات ف الق
ــي  الثقاف ــس  اجملل ــي  ف ــوي  والثان
ــتاذ عمار طارق إن  البريطاني األس
ورشة العمل تعد مكملة الجتماع 
ــا للتربية  ــة الوطنية العلي اللجن
ــط  ــت اخلط ــي وضع ــة والت اخلاص
ــج التربوي ،  التنفيذية إلطار الدم

ــة  ــاً إن الهدف من عقد ورش متابع
ــو اطالع املديرون العامون  العمل ه
في وزارة التربية على إطار التعليم 
ــج بعد ان مت إطالقه من خالل  الدام
ــة بالتعاون مع  وضع خطة تنفيذي
كافة اجلهات ذات العالقة .واضاف 
ــم  ــد الص ــدراء معاه ــراك م ان إش
ــيق  في بغداد من اجل زيادة التنس
ــو  ج ــاد  وايج ــة  التربي وزارة  ــني  ب
ــن التعاون في هذا اجملال،  ايجابي م
وضمان استمرارهم بعد السادس 
ــد جناح جتربة  ــي خاصة بع االبتدائ
الوزارة في العامني املاضيني ، علماً 
ــراق في  ــوة تضع الع ــذه اخلط ان ه
ــدول التي تهتم بالفئات  مصاف ال
ــد مدير  ــن جانبه أك ــة .م املهمش
ــة الدكتور قيس  عام الكرخ الثاني

ــم  ــة تهت التربي وزارة  إن  ــي  الكالب
باألشخاص ذوي اإلعاقة والتعليم 
ــة في  ــد هذه الورش ــج إذ تع الدام
ــس  األس ــع  لوض ــة  األهمي ــة  غاي
ــتراجتيات للسنوات القادمة  واالس
ــه  علي ــير  ستس ــذي  ال ــج  واملنه
ــخاص ذوي  ــي دعم األش ــوزارة ف ال
ــهد األيام املقبلة  اإلعاقة ، وستش
ــودة تعليم  ــي ج ــة ف ــزة نوعي قف
ــريحة املهمة من اجملتمع  هذه الش
ــي الدول  ــول به ف ــو معم ــا ه وكم
ــوع  ــاً إن املوض ــة ، مضيف املتقدم
ــات الثالث  يحتاج الى دعم الرئاس
ــاء  ــوارد مالية النش ــص م وتخصي
بنايات مخصصة أو مدارس جديدة 
ــا التي تخدم  ــر فيها القضاي تتوف

األشخاص ذوي اإلعاقة .

بغداد / البينة الجديدة
ــام  ــر ع ــات مدي ــب توجيه حس
الدكتور  ــة  الرصاف صحة بغداد 
ــاعدي  ــعدون الس عبدالغني س
ــراف مديرة قطاع الرصافة  وبإش
الرقابة  ــه  ــورة فضيلة ط الدكت
ــم  املطاع ــع  تتاب ــة  الصيح

واالسواق التجارية ضمن الرقعة 
ــت  ــاع ، و قال ــة للقط اجلغرافي
ــتمرار متابعة  فضيلة طه مت اس
ــة  ومتابع ــعبية  الش ــم  املطاع
ــة االولية و االفران  املواد الغذائي
ــزن واالنتاج والنفاذ  من حيث اخل
ــادات  باإلرش العاملني  ــه  وتوجي

ــب  الواج ــة  والوقائي ــة  الصحي
ــة االعداد  ــالل مرحل ــا خ اتباعه
الكمامات  ــداء  بارت ــر  والتحضي
ــى  عل ــرص  احل ــع  م ــوف  والكف
ــي  ف ــن  الزبائ ــداد  اع ــص  تقلي
الصاالت ، و اضافت طه تضمنت 
ــواق بيع  اجلولة ايضاً متابعة اس

املواد الغذائية والتحري عن املواد 
ــواق  ــا في االس ــوع تداوله املمن
ــة الصالحية مع  ــواد منتهي وامل
ــتمرار باتباع  التأكيد على االس
ــل  داخ ــة  الوقائي ــراءات  االج
ــل  ــث التقلي ــن حي ــواق م االس

التزاحم من قبل الزبائن .

بابل / البينة الجديدة
اعلن مفتش اثار وتراث بابل قحطان 
ــرة بأنشاء مسار  عباس عن املباش
ــدف توجيه  ــن به ــبي للزائري خش
ــواح والزائرين للمدينة االثرية  الس
ومشاهدة املعالم االثرية املوجودة 
 ، ــة  ــيابيه منتظم بأنس ــا  داخله
ــاء  ــل ج ــاس ان العم ــح عب واوض
تنفيذاً لشروط منظمة اليونسكو 
بعد اضافة مدينة بابل التاريخية 

ــراث العاملي ، وقال  على الئحة الت
عباس ان هذا املشروع ياتي ضمن 
ــراق  ــة الع ــل عاصم ــاريع باب مش
ــة والذي يهدف الى اظهار  احلضاري
ــة بأبهى واجمل  مدينة بابل االثري
ــاً بعد ادرجها على  صورة خصوص
الئحة التراث العاملي حيث تشهد 
ــفراء والوفود  ــد الس ــة تواف املدين
االجانب والسواح من داخل العراق 

وخارجه.

البينة الجديدة / قاسم حوشي
ذوي  ــة  رعاي ــة  هيئ ـــرت  باش
ــة واالحتياجات اخلاصة  اإلعاق
ــؤون  والش ــل  العم وزارة  ــي  ف
االجتماعية مقابلة املتقدمني 
ــات العليا (املاجستير  للدراس
والدكتوراه) من االشخاص ذوي 
ــة واالحتياجات اخلاصة  اإلعاق
ــس  رئي ــال  االثنني.وق ــس  ام
ــام عبداللطيف  ــة عص الهيئ
التأهيل  ــم  ان قس ــي  التميم
ــع  جمي ــل  اكم ــوي  الترب
ــة  والفني ــة  اإلداري ــراءات  اإلج
ــني  املتقدم ــة  ــة مبقابل اخلاص

ــاون  ــا بالتع ــات العلي للدراس
ــع وزارة التعليم العالي.وبني  م
رئيس الهيئة انه على املتقدم 
األربعة  املستسمكات  تهيئة 
ــتمارة  مصورة وملء منوذج اس
ــني حديثتني  ــب صورت ــع جل م
ووثيقة دراسية مصدقة فضال 
ــادر عن  ــي ص ــر طب ــن تقري ع
ــة اخملتصة في  ــان الطبي اللج
ــة، مبينا فيه نوع  وزارة الصح
وطبيعة العوق ودرجة العجز، 
ــد التقدمي  ــيرا الى ان موع مش
سيكون يومي االثنني والثالثاء 

من كل أسبوع.

بغداد /البينة الجديدة 
ــدس  ــة املهن ــر الزراع ــن وزي أعل
ــن  ــي، ع ــرمي اخلفاج ــد ك محم
ــر ٥٠٠٠ طن من محصول  تصدي
ــى اململكة العربية  البطاطا، ال
ــذ عرعر  ــر منف ــعودية، عب الس
ــرى،  اخ ــن  ط و٥٠٠  ــدودي،  احل
ــر منفذ  ــة الكويت، عب ــى دول ال
ــن الفائض  ــفوان احلدودي، م س
ــي  ــي وف ــتهالك احملل ــن االس ع
ــة.  ــوارد الدول ــم م ــار تعظي اط

ــيد بجهود القوات األمنية  يش
ــع التهريب  ــق خطط من بتطبي
ــاد  ودعم املنتج احمللي ، كما اش
بجهود قوى االمن، التي أفضت 
إلى ضبط وإتالف كميات كبيرة 
ــل الزراعية املهربة،  من احملاصي
في سيطرات محافظتي ديالى 
رئيس  توجيهات  وفق  وكركوك، 
مجلس الوزراء ومتابعة السيد 
ــى  ــاظ عل ــدف احلف ــر، به الوزي

املنتج احمللي ودعمه.

بغداد / البينة الجديدة

ــركة  ــهمت وزارة النقل/ الش اس
ــعبة  ــري ش ــل الب ــة للنق العام
ــعة  واس ــة  بحمل ــات،  اخلدم
ــار الغزيرة  ــف مياه االمط لتصري
ــة  ــى العاصم ــت عل ــي هطل الت
بغداد واغلب محافظات القطر . 

ــركة االستاذ  وقال مدير عام الش
 : ــحماني  الش ــرمي  ك ــى  مرتض
ــوء توجيهات وزير النقل  على ض
ــدر  بن ــني  حس ــر  ناص ــنت  الكاب
ــركتنا  ش ــاهمت  س ــبلي  الش
ــن  م ــاه  املي ــف  تصري ــة  بحمل
ــد هطول  بع ــداد  بغ ــة  العاصم
ــام متتالية  ــة اي ــار  ولثالث االمط

ــوبها في  مما أدى الى ارتفاع منس
ــة بغداد  ــوارع العاصم اغلب ش
ــة للنقل  ــركة العام ومنها الش
ــحماني : وقد  ــري .وتابع الش الب
ــعبة  ــتنفر القائمون على ش اس
ــات طاقاتهم واعدوا لهذه  اخلدم
ــاعات  ــة عدتهم منذ الس املوج
ــر ومتكنوا من  االولى لزخات املط

لتكون  ــار،  االمط ــاه  مي تصريف 
ــتعداد دائم  ــى اس ــركة عل الش
ــاطاتها  ــا ونش ــة اعماله ملتابع
اليومية وتوفير بيئة عمل مالئمة 
لضمان انسيابية اداء مهامها ، 
ــتثنائية  االس باجلهود  ــيداً،  مش
ملوظفي شعبة اخلدمات في أجناز 

هذا العمل .

البينة الجديدة / علي شريف
دير مُستشفى النسائية  اكد مُ
ــالء  بكرب ــة  مبحافظ ــد  والتولي
ــدر  حي ــور  الدكت ــة  املُقدسَ
هود حثيثة  الزاملي: إن هناك جُ
ــعي جاد على مدار الساعة  وس
ــل في وحدة  ــهُ املالك العام يبذل
اخلُدج إلستقبال جميع احلاالت 
املرضية لألطفال حديثي الوالدة 

سر التنفس الوالدي  بضمنها عُ
واإللتهابات البكتيرية وإنخفاض 
ــود. ول للمُ ــكر  الس ــاع  إرتف أو 

بالوالدة  املُرتبطة  ــاالت  وايضااحل
املُبَكرة. وأضاف الدكتورالزاملي: 
ــة  ــم غرف ــدج تض ــدة اخل إن وح
ــهل  لتُسَ الطبيعية  ــة  الرضاع
ــاع طفلها وثالثة  على األُم إرض
ــة املُركزة (  ــات وردهة العناي رده

RCU ) الفتاًإن الوحدة إستقبلت 
خالل العام املاضي ( ٨٤٩  )طفالً 
ــم الرعاية  ــت له دمَ ــاً وقُ خديج
الطبية والصحية الالزمة طوال 
ــا. من جانبه  م فيه ــرة رقودهِ فت
قال مسؤول الوحدة إختصاصي 
الوالدة  األطفال وحديثي  أمراض 
أحمد أصالن:إن  الدكتور محمد 
ــتوى  باملُس ــة  نف صَ مُ ــا  وحدتن

ــي الوالدة  ــة بحديث األول للعناي
ــي ومتريضي  ــم طب ــم طاق وتض
ــال  بأطف ــة  للعناي ــص  تخص مُ
ــن الدكتور علي  ؤلف م اخلدج مُ
والدكتور وسيم  اجلبوري  جميل 
ــورة مرمي  ــان والدكت ــعد الغب س
زهير املوسوي باإلضافة الى عدد 
ــني األقدمني  ــاء املُقيم من األطب
 
ٍ
واألطباء الدوريني ومالكٍ متريضي

ــهادة  ــى ش ــل عل ــوي حاص نِس
ــدوراتٍ تأهيليةٍ في  ب ــاركة  ش مُ
ــنيَ  ــدج. وب ــال اخل ــة أطف عاجل مُ
ــدة  الوح إن  ــالن:  الدكتورإص
ــات  التقني ــدث  بأح ــزة  ه جَ مُ
ــة  تبري واخملُ ــة  الطبي ــزة  واألجه
لدميومة العمل فيها وإستقبال 
ــة  املرضي ــاالت  احل ــف  ختل مُ
ل حاضنة  بضمنها احلاضنات وكُ

ــة  راقب مُ ــاز  جه ــى  عل ــوي  حتت
الفعاليات احليوية للطفل على 
ــزة إعطاء  ــاعة وأجه ــدار الس م
  c.p.a.pa ــزة)  وأجه ــوائل  الس
إلنعاش الطفل في حالة توقف 
ــن العمل  ــب ع ــس والقل التنف
ــي  ــس اإلصطناع ــاز التنف وجه
(Ventilatar ) باإلضافة الى جهاز 

فوتوعالج اليرقان الوالدي). 

بغداد / البينة الجديدة
اعلنت وزارة التجارة عن حتقيق اسطول نقل الشركة العامة 
لتجارة املواد االنشائية ( ٦٣٠) نقلة خالل شهر كانون الثاني 
ــة احمللية واملواد  ــة التموينية واحلنط ــي ملفردات البطاق املاض
ــركة علي حمدان  ــك مدير  مدير عام الش ــائية .اكد ذل االنش
ــل والصيانة احد  ــم النق ــاحنات قس الالمي واوضح « بان ش
ــركة انطلقت عبر احملاور الشمالية  االقسام املهمة في الش
ــزي لوزارة  ــطول املرك ــق باالس ــرقية لتلتح ــة والش واجلنوبي
ــم  ــيق مع قس التجارة  ضمن اخلطة املركزية املقررة بالتنس
ــة التموينية واحلنطة  ــردات البطاق ــل املركزي لنقل مف النق
ــركة  ــائية بني فروع الش ــة فضال عن  تدوير املواد االنش احمللي
في بغداد وجميع احملافظات ضمن اخلطة التسويقية. مشيرا 
ــبل  ــركة بكافة الس ــطول الناقل في الش ــى تعزيز االس « ال
ــا وتوفير كافة  ــاحنات وادامته املتاحة من خالل صيانة الش
املستلزمات الالزمة  وتأهيل سائقي الشاحنات الجناح عمل 

األسطول وادامته لتعظيم موارد الشركة .

بغداد / البينة الجديدة
ــوزارة العدل دورة  ــط العدلي التابعة ل ــت دائرة التخطي نظم
ــي الدوائر  ــة العربية) ملوظف ــالمة اللغ ــوان (س ــة بعن تدريبي
ــة  ــن ٢/٧/ ولغاي ــرة م ــات للفت ــة االختصاص ــة بكاف العدلي
ــت منى متي بيثون،  ٢٠٢١/٢/١١. وقالت مدير عام الدائرة الس
ــنوية  ــدورة نظمت تنفيذاً ملفردات اخلطة التدريبية الس ان ال
ــتوى االداء الوظيفي وذلك لتالفي  ــام ٢٠٢١، للنهوض مبس لع
ــمية.واضافت املدير العام، ان  وقوع األخطاء في األوامر الرس
ــم التدريب مبشاركة (٣٤) موظفاً  هذه الدورة أقيمت في قس
ــي صميم اخملاطبات  ــات والتي تكمن ف ــف االختصاص مبختل
االدارية، فضالً عن اساسيات اللغة العربية املتعلقة مبوضوع 

اقسام الكالم والعدد والعبارات احلياتية والتدقيق األمالئي.

ذي قار / البينة الجديدة
ــن اجراء عملية  ــز الناصرية للقلب م ــح فريق طبي في مرك جن
ــن أهالي محافظة  ــنة م ــة ملريضة تبلغ من العمر ٥٣ س طارئ
ــى .وقال مدير املركز ورئيس الفريق الطبي اجلراحي املعالج  املثن
الدكتور عقيل سلمان اخلفاجي ان املريضة راجعت املركز وهي 
ــر  ــود ورم في االذين االيس ــاكل في القلب ووج ــي من مش تعان
ــراء عملية جراحية طارئة للقلب ورفع الورم البالغ  حيث مت اج
حجمه (٧*٧)سم  وقد تكللت بالنجاح وهي االن تتمتع بصحة 
جيدة في ردهات اجلراحة. وأضاف أن جناح جراحة القلب تعتمد 
على كوادر مدربة وذات خبرات في اختصاصات التخدير وتروية 
ــة املركزة  ــوادر العناي ــب الصناعية) وك ــب (مضخة القل القل

والردهات ومركز الناصرية للقلب ميتلك تلك اخلبرات .

ــر احد مواطني مدينة الصدرجئتكم  اني املوطن جميل دعي
مبناشدتي  هذه راجيا االهتمام بقضيتي بسبب  قطع راتبي 
ــنه ٢٠٠٩ بدون سبب يذكر وهنا ارجو اعادته الني في  منذ س
ــى  الوضع  ــدي  اوالد يحتمدون عل ــي صعب ول ــع معيش وض
ــارع الني الاقوى  ــن ويتلخص ميا ذكرته مبا يجود به الش الراه
على توفيره ارجو مجددا  بالنظر لقضيتي الراهنه وحتما عند 
ــيكم اجتا حاجتي مبا يلبي  ــن على وضعي بكل احاس التمع
ــي وانا بالنظار ردكم  للخالص من الضايقة املالية  احتياجات
املكتوبة على عراقنا ومبانكم الني وجدت فيكم العون حلالة 
الفقراء واملعدمني فادعو من اهللا وبعد رعاتكم بان تستمعو 
الندائي املعفوفه بااللم والتفاتتكم الراععه خالصا من هذا 
اليف الذي بحق لينا واهللا املستعان  .. وتفضل  بقبول ندائي 

النكم املرجع الذي نلوذ به وقت الضيق.
املواطن جميل دعير صحن

٠٧٧٠٠٦٣٦٦٤٢

ــكر  ــدة ) تتقدم بالش ــة اجلي ــدة (البين ــر جري ــة حتري هيئ
ــي هيئة رعاية ذوي االعاقه دائرة  والعرفان الى املوظفني ف
ــل الطبي ملا يقوومون به من جهود كبيرة وخدمات   التأهي
ــكل ممنونية وطيب  ــه للمراجعني من ذوي االعاقه ب جليل
ــني  ــن ياس خاطر فبارك اهللا بهم وهم كل من (علي حس
ــيماء  ــعبة  واملوظفة ش ــر واحمد جندار مغير م ش م مدي

كاطع جندول  وحتسني علي جلوب باحث).
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بغداد / البينة الجديدة
ــركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد املهندس  بتوجيه من مدير عام الش
حسني عطا دهش الزبيدي، بأستنفار مالكات الشركة العامة لتوزيع 
ــؤون التوزيع  ــر العام لش ــيد معاون املدي ــل الس ــاء بغداد،يواص كهرب
ــر فرع توزيع  ــي، برفقة مدي ــني كاظم الفرطوس املهندس فراس حس
كهرباء الصدر املهندس سعدون النداوي وبعض مسؤولي القطاعات، 
ــائية لقطاعات الصيانة والوقوف  جوالته التفقدية الصباحية واملس
ــيطرة جميلة لالطالع  ميدانياً على عمل املغذيات.كما تواجد في س
ــات اخلاصة باعادة املغذيات  ــراف على عمل القطاعات والصيان واالش
ــي خرجت عن العمل. كما تفقد محطات الصرف الصحي لتأمني  الت
ــداد نتيجة هطول االمطار.  ــناد امانة بغ التيار الكهربائي لهم وإلس
ــددا، على املالكات املتواجدة بتكثيف جهودها واصالح العوارض  مش
ــة في حال حدوثها، مؤكداً على بذل اجلهود املتواصلة للحفاظ  الفني
ــني، ومنح االولوية لتجهيز  ــى دميومة التيار الكهربائي الى املواطن عل
الطاقة الكهربائية الى محطات الصرف الصحي من اجل استيعاب 
ــهدها العاصمة  كميات املياه التي قد تتجمع جراء االمطار التي تش
ــب املغذيات التي خرجت عن العمل  ــداد. موضحاً، انه مت اعادة اغل بغ
بسبب االمطار ووجه جميع مسؤولي القطاعات بالتواجد في مقرات 
ــل واعادة املغذيات التي تخرج عن  ــير العم العمل من اجل متابعة س
ــكاوي املواطنني واجنازها  ــرورة  االهتمام بش ــددا على ض اخلدمة، مش
ــاد بالهمم العالية التي تبذلها فرق الصيانة  ــرع وقت ممكن.واش باس
ــم املعنوية بالتعامل مع املواطنني اثناء تنفيذ أعمال الصيانة  وروحه

خدمة للصالح العام.

بغداد / البينة الجديدة
ــؤون التخطيط املهندس :  ــل وزارة الصناعة واملعادن لش  عقـد وكي
يوسـف محمـد جاسـم : امس االول األحد اجتماعاً موسعاً حضره 
الوكيل اإلداري ألمانة بغداد السيد : صبـار عـذاب مـذب : ومدير عام 
ــادة  الدائرة الفنية في الوزارة املهندس : ناصـر إدريـس املدنـي : والس
ــركة العامة للصناعات اإلنشائية والشركة  املُدراء العامني في الش
ــؤولني في الوزارة وأمانة  العامة للصناعات التعدينية وعدد من املس
ــراع في تنفيذ  ــث ووضع برنامج لغرض التهيئة واالس بغداد للتباح
ــك تنفيذاً لتوجيه  ــواع العاصمة بغداد وذل برى لتبليط ش حملة كُ
ــات املعنية  ــن تكليف الوزارات واجله ــوزراء املُتضم ــس مجلس ال رئي
ــكان والبلديات  ــي تضم وزارات الصناعة واملعادن واالعمار واإلس والت

والنفط وأمانة بغداد لتنفيذ هذه احلملة خدمةً للصالح العـام .
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ــة امس االثنني،  ــذرت وزارة الصحة والبيئ ح
ــات  االصاب ــدل  مع ــاع  ارتف ــتمرار  اس ــن  م
ــاون املواطنني  ــا نتيجة ته ــروس كورون بفاي
ــوزارة  ــرت ال ــراءات الوقاية.وذك ــق اج بتطبي
ــرات املتتالية اال  ــه رغم التحذي في بيان، ان

ــني  ــر للمواطن ــاون كبي ــازال ته ــاك م ان هن
ــت  انعكس ــي  الت ــة  الوقائي ــراءات  باإلج
وبشكل سلبي على املنحنى الوبائي وزيادة 
في عدد االصابات لألسف االصابات مازالت 
ــذا الصعود  ــتمر ه ــة تزايد وان اس ــي حال ف
سيؤدي الى اتخاذ قرارات اكثر شدة وصرامة 
ــبقها.واضاف البيان، ال بد من  ــن التي تس ع

ــراءات الوقائية من  ــني االلتزام باإلج املواطن
ــن والتباعد  ــة وتعقيم اليدي ــس الكمام لب
اجلسدي ومنع التجمعات بكافة اشكالها 
ــر ان معدل  ــداد االصابات، يذك للحد من اع
ــدأ بالتصاعد  ــروس كورونا ب ــات بفاي االصاب
مؤخرا نتيجة عدم التزام املواطنني بشروط 

واجراءات الوقاية ضد املرض.

ــي، ان  ــن التميم ــر الصحة حس ــن وزي اعل
ــدة من  ــة جدي ــي مرحل ــيبدأ ف ــراق س الع
ــهر احلالي،  ــل مع كورونا نهاية الش التعام

ــترفع الى  فيما حدد ابرز التوصيات التي س
ــالمة.وقال  ــا للصحة والس ــة العلي اللجن
ــة من  ــروط مطلوب ــة ش ــي، إن اربع التميم
املواطنني للوقاية من الفيروس منها ارتداء 
ــدي واالبتعاد عن  ــة واالبتعاد اجلس الكمام

ــدد  ــتخدام املعقمات.وش ــات واس التجمع
ــات القطاعية  ــرورة التزام املؤسس على ض
ــاص  اخل ــاع  والقط ــة  الدول ــات  ومؤسس
ــن  ــة ونح ــة، خاص ــات وزارة الصح بتعليم
ــي، على  ــهر احلال ــي نهاية الش ــون ف مقبل

ــي نبدأ مرحلة جديدة  توفير اللقاح وبالتال
ــديد  ــع الوباء، داعياً إلى تش من التعامل م
ــواق  ــي املوالت واالس ــيما ف ــراءات الس االج
ــأن  واجلامعات.وبش ــات  والكلي ــدارس  وامل
ــترفعها الوزارة الى جلنة  التوصيات التي س

الصحة والسالمة الوطنية، اشار التميمي 
الى ان من ضمن التوصيات هو التاكيد على 
وزارة التربية بالدوام يوم واحد في االسبوع 
ــبوع بالنسبة للجامعات  ويومان في االس
والكليات، اضافة الى منع التجمعات ومنع 

ــالة اجلماعة ومنع دخول اي زائر الى  قيام ص
ــة ما لم يرتدي الكمامة، مع  املراقد املقدس
ــاالت االعراس، ال  ــزاء وص ــع مجالس الع من
ــن تهاون كبير  ــيما بعدما ما الحظناه م س

في االلتزام باالجراءات الصحية.
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ــدت اللجنة املالية النيابية، انها اجرت تغييرات جوهرية في  أك
املوازنة ملعاجلة القطاع اخلاص، مبينة أن انها عملت ايضاً على 
ــك قيود املركزية في املوازنة.وذكرت اللجنة ، أن اللجنة املالية  ف
ــس اللجنة وحضور األعضاء،  ــة النائب هيثم اجلبوري رئي برئاس
عقدت امس االول، اجتماعها الثاني واالربعني ملناقشة مسودة 
ــام ٢٠٢١، بحضور  ــة االحتادية لع ــون املوازنة العام ــروع قان مش
ــادة وزراء املالية  رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والس
ــغال  ــكان واإلعمار والبلديات واألش ــط والنفط واإلس والتخطي
ــاً للبيان، إن العمل  ــام مجلس الوزراء.وقال اجلبوري وفق وأمني ع
ــية وهي خفض  ــة محاور رئيس ــة كان على خمس ــى املوازن عل
ــدروس وبعد  ــكل علمي م ــز وتقليل النفقات بش ــبة العج نس
ــة مستفيضة جاءت إثر لقاء أغلب الوزراء وعقد ما يقارب  دراس
ــن تعظيم  ــف األصعدة ، فضالً ع ــى مختل ــتضافة عل ٣٠٢ اس
ــرادات النفطية وغير النفطية.وأوضح أن املوازنة التي جاءت  االي
من احلكومة كان يغيب عنها الطابع االقتصادي وتراعي اجلانب 
ــتراتيجية املوازنة  ــة كتابة س ــادت اللجن ــي فقط ، لذا أع املال
وأجرت تغييرات جوهرية فيها مبا يضمن معاجلة القطاع اخلاص 
ــم املصارف الصناعية  ــاذ خطوات جريئة بهذا اجلانب ودع واتخ
والزراعية والعقارية ، كما كانت املوازنة حتوي على تكريس كبير 
ــك القيود.من جانبه  ــت اللجنة على فك تل ــة لذا عمل للمركزي
ــي تواصل  ــد اللجنة وه ــوزراء على جه ــس مجلس ال ــى رئي أثن
ــة وهي أمام  ــة موكداً دعمه للجن ــة املوازن العمل على مناقش
ــط الذي تتعرض  ــع على عاتقها والضغ ــؤولية تأريخية تق مس
ــارع العراقي.وامت البيان،  له حلني إقرار القانون الذي ينتظره الش
انصبت مداخالت السيدات والسادة أعضاء اللجنة على أهمية 
ــان تطبيقها وفق  ــذ املوازنة لضم ــر على تنفي ــرافها املباش إش
ــض الفقرات ، كما وراعت  ــة التي تبنتها وعدم تعطيل بع الرؤي
فيها تطوير االقتصاد العراقي ودعم أذرعه منها القطاع اخلاص 

والصناعة والزراعة.
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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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ــة النيابية،  ــررت اللجنة املالي ق
ــة  مالي ــات  تخصيص ــة  إضاف

ــل  مداخ ــل  وتأهي ــر  لتطوي
ــة بغداد.وقالت الدائرة  العاصم
ــان ، إن اللجنة  اإلعالمية للبرمل
ــررت إضافة تخصيص  املالية ق

ــام ٢٠٢١  ــي ضمن موازنة ع مال
إلعادة تأهيل مداخل العاصمة 
ــى أن  ــان إل ــار البي ــداد. وأش بغ
ــاً مضاعفة  ــة قررت أيض اللجن

ضمن  ــرودوالر  البت تخصيصات 
ــة ٢٠٢١ إلى (واحد ترليون)  موازن
املنتجة  ــات  للمحافظ ــب  تذه

للنفط.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ــي بغداد  ــة للتربية ف ــات العام ــة، املديري ــت وزارة التربي وجه
ــة بامتحانات نصف  ــزام بالتعليمات اخلاص واحملافظات بااللت
ــي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١. ــورس األول للعام الدراس ــنة ونهاية الك الس
ــفوية والتحريرية  ــان ان االمتحانات الش ــت الوزارة في بي وقال
ــة حضورياً ضمن املدة احملددة ، وتكون درجة  جتري داخل املدرس
امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس األول كما معمول به 
سابقاً، على ان يؤدي تالميذ الصفوف األربعة األولى امتحانات 
ــفوياً عدا دروس اللغات والرياضيات للصف  ــنة ش نصف الس
ــة الى ان  ــفوية وحتريرية ، باإلضاف ــون ش ــي تك ــع االبتدائ الراب
ــدول األمتحاني.وتابع  ــة والفنية يدخل ضمن اجل درس الرياض
ــوب  ــري والعملي لدرس احلاس ــد االمتحان النظ ــان يعتم البي
ــود امتحان  ــال عدم وج ــابقاً ، اما في ح ــه س ــا معمول ب كم
ــبة لطلبة  (عملي) يُعتمد (النظري) فقط (٥٠٪ ×٢) ، اما بالنس
ــفوي  ــمولة بالش ــؤدون االمتحانات املش ــاب فأنهم ي االنتس
ــن (٥٠٪ ×٢) ، اما املواد  ــفوية + التحريري) م ــات الش (االمتحان
ــفوي يكون امتحانهم من (٥٠٪ ×٢).وفي  ــمولة بالش غير املش
السياق ذاته اشارت املديرية العامة للتقومي واالمتحانات، الى 
ان درجة القرار لطلبة الكورسات تكون كما معمول به سابقاً 
ــةً ان إجراء االمتحانات  ــرار لكل كورس ، مضيف (١٠) درجات ق
ــة أذ (يعتبر الصف  ــدره إدارة املدرس ــدة أو أكثر تُق ــة واح ملرحل
ــات التحريرية وال يجوز وضع درس  ــدة ال تتجزأ في االمتحان وح
لكل شعبة من الصف) ، وفيما يخص الطلبة الذين انتظموا 
ــؤدون امتحانات  ــهرية) ي ــوا (امتحانات ش ــدوام ولم ميتحن بال
ــد على ضرورة  ــن (٥٠٪ ×٢) ، مع التأكي ــة الكورس األول م نهاي

أتباع اإلجراءات الوقائية والسالمة للتالميذ والطلبة.

بغداد /

حدد املعهد القضائي خمسة ايام كموعد لالعتراض على نتائج 
ــنة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١. ــدورة ٤٣ لس ــاءة للمتقدمني لل ــان الكف امتح
ــس القضاء االعلى أن املعهد القضائي  وذكر املركز االعالمي جملل
ــة أيام اعتباراً من  ــاب االعتراض على النتائج وملدة خمس فتح ب
ــمي ليوم  ــوم األحد املوافق ٧-٢-٢٠٢١ ولغاية نهاية الدوام الرس ي
اخلميس املقبل املوافق ١١-٢-٢٠٢١، الفتا إلى أن تقدمي االعتراضات 
سيكون في مقر املعهد القضائي.وأضاف املركز االعالمي أن يوم 
ــاعة التاسعة صباحا في مقر  ــبت املوافق  ٢٠/ ٢ ٢٠٢١ الس الس
ــفهي)  ــيكون موعدا (لالمتحان الش مجلس القضاء االعلى س
ــادة ممن اجتازوا اختبار املرحلة االولى(االمتحان  ــيدات والس للس

التحريري).

بغداد /

ــة  الصحي ــلطات  الس ــجلت  س
ــى  عل ــس  اخلام ــوم  للي ــعودية  الس
ــن ٣٠٠ إصابة جديدة  ــي أكثر م التوال
ــى  عل ــتجد،  املس ــا  كورون ــروس  بفي
ــي الوباء في  خلفية زيادة وتيرة تفش
أراضي اململكة.وأعلنت وزارة الصحة 
ــجيل ٣١٧ إصابة  السعودية عن تس
ــالل  ــي خ التاج ــروس  بالفي ــدة  جدي
ــاعات الـ٢٤ املاضية، مقابل ٣٨٦  الس
ــا ارتفعت حصيلة  إصابة أمس، فيم
ــدوى بواقع خمس حاالت  ضحايا الع
ــع وفيات في  ــدة، مقابل أرب وفاة جدي
ــل ٢٧٨ مريضا  ــابق، ومتاث ــوم الس الي
ــدد  ع ــي  إجمال ــفاء.وأصبح  للش
ــجلت في  ــات بكورونا التي س اإلصاب
ــذ بداية اجلائحة ٣٧٠٢٧٨  اململكة من
ــة  ــا ٦٤٠٢ حال ــدة منه ــة مؤك إصاب
ــفاء و٢٣٦١  ــة ش ــاة و٣٦١٥١٥ حال وف
ــة. ــا حرج ــطة ٤٠٨ منه ــة نش حال

ــم وزارة الصحة  ــذر املتحدث باس وح
ــز من أن  ــي متلف ــر صحف ــاء مؤمت أثن
ــا في معدل  ــلطات ترصد ارتفاع الس
ــا في اآلونة األخيرة،  اإلصابات بكورون
الفتا خاصة إلى تدهور الوضع الوبائي 
ــاض التي تخطت  ــي العاصمة الري ف
في الفترة األخيرة عتبة الـ١٠٠ إصابة 
ــجلت هناك خالل آخر ٢٤  يوميا (و س

ساعة ١٥٣ إصابة). 

حددت اللجنة القانونية النيابية، أولويات مجلس 
النواب قبل الذهاب إلى العطلة التشريعية.وقال 
مقرر اللجنة النائب محمد الغزي ، إن استجواب 
ــتجواب رئيس هيئة  محافظ البنك املركزي، واس
ــيكونان على جدول أعمال  اإلعالم واالتصاالت س

مجلس النواب.وأشار الى أن جدول أعمال اجمللس 
سيتضمن قانون املوازنة قبل الذهاب الى العطلة 
ــوزراء أكد في  ــريعية.وكان مكتب رئيس ال التش
ــابق، االتفاق على تكثيف عقد اجللسات  وقت س
ــلطتني التنفيذية والتشريعية، لضمان  بني الس
إقرار موازنة إصالحية حتفظ حقوق املواطن، وفي 

أقرب وقت.
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ــيد، امس االثنني، ذوي املتقاعد  دعا مصرف الرش
ــن الوفاة  ــرف لإلبالغ ع ــة املص ــي مراجع املتوف
بأسرع وقت ممكن.وقال املصرف ، أن هذه الدعوة 

ــل براتب  ــة تالعب قد حتص ــع اي حال ــاءت ملن ج
املتوفي بعد الوفاة وبالتالي يترتب تبعات مالية 
على ذويه.من جانب اخر أكد املصرف على ضرورة 
ــب والرقم  ــة اخلاصة بالرات ــاظ بالبطاق االحتف

السري وعدم تسليمها ألي جهة.

بغداد /
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ــى اململكة  ــاج ال ــض االنت ــر فائ وتصدي
ــعودية ودول اخلليج وعدد  ــة الس العربي
ــوق  من الدول االوروبية، من خالل فتح س
ــر خللق تبادل جتاري معهم دعما  للتصدي
ــن  ــي.  واعل ــي العراق ــاد الوطن لالقتص
اخلفاجي، انه سيتم انشاء اكبر معمل 
ــرق  ــون الطماطم في الش ــاج معج النت
االوسط، في محافظة الديوانية، فضال 
ــل االخرى في  ــاء عدد من املعام عن انش
ــم، خالل  ــة للطماط ــات املنتج احملافظ
ــن فائض  ــتفادة م ــي، لالس ــام احلال الع
ــي الصناعات التحويلية، الفتا  االنتاج ف
ــاءه التوجيهات واملوافقات الى  الى اعط

مديريات الزراعة النشاء مراكز تسويقية 
ــي احملافظات كافة،  ــة متطورة ف منوذجي
ــويقي  ــز تس ــوة ومرك ــى عل ــوي عل حتت
ــتيعاب  ــورة، الس ــردة متط ــازن مب ومخ
ــار، الى انه  ــي احمللي.  واش ــج الزراع املنت
ــع  ــن املواضي ــدد م ــة ع ــيتم مناقش س
املتعلقة بالقطاع الزراعي خالل جلسة 
مجلس الوزراء املقبلة، منها جدولة ديون 
الفالحني واملربني وتطبيق االمن الغذائي 
واالقتصادي وفتح وانشاء العالوي ومراكز 
ــمدة  املبيدات واالس ــر  ــويق وتوفي التس
ــددا  ــم، مش ــزارع الطماط ــون مل والنايل
ــه املهني هو حماية املنتج  على ان واجب

ــم الفالحني واملزارعني واملربني  احمللي ودع
وتوفير املستلزمات واملستحقات املالية 
ــكالت واملعوقات التي  لهم وتذليل املش
يواجهونها.  واوضح البيان، ان السهيل، 
ــعادتها بحضور االجتماع  عبرت عن س
ــيتم تنسيق  مع الفالحني، مبينة انه س
ــم املنتج احمللي، وتوفير  اجلهود باجتاه دع
ــدي العاملة  ــغيل االي فرص العمل وتش
ــال عن  ــي، فض ــاد الوطن ــم االقتص ودع
ــن خالل  ــد اجلهود م ــى حش ــل عل العم
ــات الدولية بغية  ــيق مع املنظم التنس
رفد العملية الزراعية بالدعم الالزم ورفع 

مستوى التنسيق والتعاون املشترك. 

ــر؛ لقيامه  تَّهم آخ ــدل ومُ ــط كاتب ع   بضب
ــبعة معامل  ــجيل س ــهادات تس بتأييد ش
ــع ملصلحة عددٍ  ــدى القط ــةٍ على إح وهميَّ
ــلُّم حصةٍ من  ــرض تس ــخاص؛ لغ من األش
ــركة  احلبوب تصلُ إلى آالف األطنان من الش
ــف  ــرع النج ــوب - ف ــارة احلب ــة لتج العامَّ
األشرف.وتابعت الدائرة إنَّ الفريق الذي أجرى 
ــده معلوماتٍ  ــد رص ــة بع ــات الالزم التحرّي
ــذه عمليَّة الضبط  عن تلك اخلروقات وتنفي
ــاً من ضبط أصل  ن أيض ــقّ املُتَّهمني، متكَّ بح
ــة مبكائن تلك  ــجيل اخلاصَّ ــهادات التس ش
ــوفات وأصل سجل  املعامل ومحاضر الكش
ــجيل املكائن، الفتةً إلى أنَّ التحقيقات  تس
ــوفات وهميَّةٌ  األوليَّة بيَّـنت أن جميع الكش
ل الفريق إلى وجود  ، كما توصَّ وغير حقيقيَّةٍ
ــها؛  ــفٍ وهميٍّ آخر على القطعة نفس كش

ــل  معام  (٨) ــل  املعام ــوع  مجم ــح  ليصب
ــدد السفير  وهميَّة. وفي التطورات ايضا ش
ــاو على رفض  ــانغ ت الصيني في العراق تش
ــاحة لتصفية  ــتخدام العراق س ــالده الس ب
ــة مؤكدا دعم  ــابات االقليمية والدولي احلس
ــعب وحكومة العراق في مجال  الصني لش
ــرة. ــات املبك ــاب واالنتخاب ــة االره مكافح

ــفير  وقال تاو خالل مؤمتر صحفي عقده الس
ــة للتعريف باالجنازات  على منصة الكتروني
ــانع  الصينيّة املتحققة مع العراق.واكد تش
تاو ان بالده زودت املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات بواحد وعشرين منظومة اتصال 
عن بعد لتسهيل عملية عقد االجتماعات 
ــا مجموعة من التقنيات  اضافة الى منحه
املتطورة االخرى في هذا اجملال. في وقت رجح 
ــة النيابية جمال  ــن اللجنة املالي النائب ع

ــة هي موازنة  ــون املوازنة احلالي كوجرأن تك
ــار إلى أن التصويت على  ــنتني، فيما أش لس
ــبوع املقبل.وقال  ــيتم بداية األس املوازنة س
ــون موازنة  ــة احلالية قد تك ــر إن املوازن كوج
ــات  ــرب االنتخاب ــبب ق ــك بس ــنتني وذل لس
ــع  م ــة  اللجن ــاع  اجتم ــن  وع ــا.  وتبعاته
الكاظمي، أكد أن احلكومة أبدت استعدادها 
ــة املالية في مجلس  ــا تراه اللجن لتنفيذ م
ــداً عن  ــة بعي ــر املوازن ــرورة متري ــواب، وض الن
ــاز  ــية واالصوات النش ــات السياس املناكف
ــار كوجر إلى توقيع  ــي ال تريد ان تقر.وأش الت
ــرة تفاهم بني ديواني الرقابة املالية في  مذك
احلكومة املركزية وحكومة إقليم كردستان، 
مشدداً على أن ما مت االتفاق عليه بني بغداد 
ــي املوازنة بهذا اخلصوص  ــل وما أدرج ف واربي

كان عن قناعة تامة للطرفني.
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ــرطة، والنفط،  تلتقي إدارتا الش
داود،  ــد  محم ــال  انتق ــم  حلس

لألول.
ــن إدارة  ــرب م ــدر مق ــال مص وق
ــي تصريحات لكووورة:  النفط ف
«الشرطة متمسك بضم محمد 
ــرط أن  داود، والنفط لن ميانع بش
ــة املقدمة والعرض  تكون القيم
ــات اإلدارة  ــب مع طموح يتناس
التي تعاني هذا املوسم من أزمة 

ــرطة تقدم  مالية».وأوضح «الش
ــد، بدفع ٢٥٠ مليون  بعرض جدي
ــام  باإلضافة لضم حس ــار،  دين
ــط  النف إدارة  ــن  لك اهللا،  ــاد  ج
ــة املادية إلى  ــع القيم طلبت رف

٣٠٠ مليون دينار مع جاد اهللا».
ــاك تقاربًا في  ــى أن هن ــار إل وأش
ــني  ــني اإلدارت ــر ب ــات النظ وجه
واألمور تسير بشكل سلس وقد 
ــم صفقة االنتقال بشكل  حتس

رسمي مساء اليوم.

فشل مفاوضات أهلي جدة 
والشرطة العراقي

ترينكاو: انتظرت هدَّـ أمام 
بيتيس فرتة طويلة

كلوب عن أخطاء أليسون: األمر يبدو مضحكا!ميسي وترينكاو يفجران انتفاضة برشلونة ضد بيتيس

ــرف  املش ــر  زغي ــي  عل ــح  أوض
ــوة اجلوية، أن  ــرة بالق ــى الك عل
سينضمان  إفريقيني  مهاجمني 
ــالل الفترة  ــة الصقور خ لكتيب
ــل تعزيز كتيبة  ــة، من أج املقبل
املدرب أيوب اوديشو في البطولة 

اآلسيوية والدوري املمتاز.

ــد زغير في بيان عبر صفحة  وأك
ــاك  «هن أن  ــمية،  الرس ــادي  الن
ــة اإلدارية  ــن قبل الهيئ حتركا م
ــاز التدريبي  ــاور مع اجله وبالتش
ــى  ــني عل ــني اثن ــم مهاجم لض

مستوى عال مت االتفاق والتواصل 
مع وكيل أعمالهما لتعزيز خط 
الفريق  ــون  ــور ك ــوم الصق هج
ــاركة في دوري  مقبال على املش

أبطال آسيا».

الدولي  ــع  املداف ــاركة  وعن مش
ــي املواجهة  ــم ف ــد إبراهي أحم
ا  ــاء املقررة غدً املقبلة أمام املين
ــد أن الالعب بإمكانه  اإلثنني، أك
واليوجد حرمان  فيها  املشاركة 
ــي مواقع  ــض ف ــوه البع ــا ن كم

التواصل االجتماعي.
ــام طارق  ــاف أن الالعب هم وأض

ــذه املواجهة  ــي ه ــارك ف سيش
ــة الدولية  ــول البطاق ــد وص بع
ــه للفريق قادما  اخلاصة بانتقال

من اإلسماعيلي املصري.

ــوة اجلوية  ــع إدارة الق وعن توقي
ــيف  ــابني س ــع الالعبني الش م
رشيد وأحمد حسن، أكد أنهما 
ــق  ــة للفري ــة قوي ــالن إضاف ميث
ــة اخلاصة  ــة الفني ــون اللجن ك
ــكل  بش تابعتهما  بالتعاقدات 
ــيكونا  أنهما س ــدت  ووج كبير 
ــتقبل الصقور خالل الفترة  مس

املقبلة.

ــن  ــاد محس ــب عم ــل الالع أدخ
ــط والزوراء في  إدارتي نفط الوس
توقيعه  ــد  بع ــة  إداري ــكلة  مش
ــب رئيس نادي  للناديني. وقال نائ
ــط هيثم بعيوي في  نفط الوس
ــووورة:  لك ــة  خاص ــات  تصريح
ــرف إدارة نادي  ــب من تص «نتعج

ــي أعلنت تعاقدها مع  الزوراء الت
الالعب عماد محسن وهي تعلم 
أنه وقع مع نفط الوسط بشكل 
رسمي ومت توثيق عقده في االحتاد 

العراقي لكرة القدم».
ــط حتترم  وبني: «إدارة نفط الوس
ــرى وال ترغب  ــة األخ إدارات األندي
ــجال أو جدل مع  في الدخول بس

ــن كان األحرى بالزوراء  أي ناد، لك
ــك ارتباطه  ــة الالعب بف مطالب
ــكل  مع النادي أو مخاطبتنا بش
ــده  عق ــل  جتاه ــدم  وع ــمي  رس

معنا»..
وأمهلت إدارة نادي نفط الوسط 
ــن ثالثة أيام  الالعب عماد محس
ــاق بالفريق قبل  من أجل االلتح

اتخاذ اإلجراءات القانونية املتفق 
عليها بالعقد وفي لوائح الدوري 

العراقي.
ــادي الزوراء  ــى أن إدارة ن ــار إل يش
أعلنت صباح اليوم تعاقدها مع 
ــا أعلن نفط  ــن فيم عماد محس
الوسط قبل أسبوع تعاقده مع 

نفس الالعب.
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نبض الشارع

علي رياح  

ــع عشر ، أسوأ ما ميكن  االنحدار إلى الترتيب التاس
ــوال الدوري  ــاك وهي تتأمل أح ــف عنده عين أن تتوق
ــق الطلبة ،  ــت من فري ــة التي جعل ــوره العجيب وأم
ــابق  هذا القطب الكروي املكتنز تاريخا وإجنازا ، يس
ــج ببطولة ، وال  ــل لقب أو تتوي ــن ال من أجل ني الزم
ــاؤه التقليديون  ــه غرم ــل إلي ــعيا للحاق مبا وص س
ــرطة ، وإمنا لتفادي مصير  القوة اجلوية والزوراء والش
ــهدنا خالل  ــاز ، بينما ش ــدوري املمت ــوط من ال الهب
الساعات املاضية تطورات مؤسفة تتصل بالعالقة 
ــع القضاء واإلعالم وقبلها اجلمهور كنتاج للوضع  م

احملتقن بني النادي وأطراف أخرى!  
ــا للطلبة أال  ــري نتمنى بكل حبن ــذا الذي يج كل ه
ــاد مازلنا  ــث مبقدرات ن ــكل هذا العب ــون خامتة ل يك
ــرة العراقية في أزهى  ــول إن عافيته تعني أن الك نق
ــحب على  ــة تصيبه ستنس ــة عل ــا ، وإن أي أحواله

مجمل املشهد الكروي في العراق!  
ــه كل األمجاد  ــل الطلبة ، ل ــن لفريق مث ــف ميك كي
املبكرة ، أن يتخلى عن إرثه العميق الطويل الغني؟! 
كنت أطرح هذا السؤال في املواسم العديدة املاضية 
ــي ، فلم يعد الهدف  ــدر فيها خطه البيان التي انح
ــجيل  ــة أن يُحرز لقبا ، وصار بدال من ذلك تس والغاي
ــق غاية في  ــاظ ببعض البري ــور املؤثر واالحتف احلض
ــنده .. لكن أزمات النادي  ظل انعدام املوارد التي تس
حتولت إلى ما يشبه القاطرة التي جترّ وراءها تداعيات 
وأحزانا حتى بلغنا مع نهاية اجلولة السابعة عشرة 
ــي القلب ، ويترك ألف  ــن الدوري هبوطا مريعا يدم م
حسرة وحسرة على وجوه تلك القاعدة اجلماهيرية 
ــعيد وجمال علي ونزار أشرف  ــني س التي عمل حس
ويحيى علوان وكثيرون ممن كانوا معهم أو ممن تلوهم 
ــكيلها أيام نادي اجلامعة ،  من جنوم األنيق ، على تش
ليصبح التشبث بالنادي وقيادته وباال على اجلميع.  
ــم ، كما في املواسم املاضية ، جرّبت  في هذا املوس
ــن التعاقدات مع املدربني الذين  إدارة النادي جملة م
ــون عصا الرحيل ، كما  ــاقطون ثم يحمل كانوا يتس
جرّبت اإلدارة االستعانة مبا أمكن من الالعبني طبقا 
ــت النتيجة عجزا  ــي ، وكان ــر من غطاء مال ملا يتوف
جديدا على عجز سابق ، فلماذا ال يجرب املسؤولون 
ــاح اجملال أمام وجوه  ــن النادي طريقا ثالثا هو إفس ع
ــادة وتتعهد بتأمني الدعم  ــرى تتولى اإلدارة والقي أخ
ــن الفريق من إبرام أفضل التعاقدات  الالزم الذي ميك
ــه ، بدال من  ــه وتاريخ ــاة بنفس ــة للنج ــي محاول ف
ــور وحتى مع  ــات في العالقة مع اجلمه كل التداعي
ــة ، ثم ما تاله  ــى أهل املهن ــالم حدّ االعتداء عل اإلع
ــث النزاهة واحملاكم .  ــاعات األخيرة من حدي في الس
ــم يتوفر مثل  ــارا متناهيا .. وما ل ــؤال يقتضي إيث س
ــو أكثر فداحة مما  ــنصل إلى ما ه هذا اإليثار ، رمبا س
ــكالت تدور في  ــه من تراجع في النتائج ومش نعيش
ــيدفع اجلميع  ــالم ، وبعدها س ــاء القضاء واإلع فض

الثمن وليس (األنيق) وحده!  

كواليس األنيق .. 
وكوابيسه!!
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أندريسكو تعود للتنس بانتصار شاق

ــكاو جنم  ــكو ترين أعرب فرانسيس
ــعادته باالنتصار  ــلونة، عن س برش
ــالل  خ  (٣-٢) ــة  بنتيج ــب  الصع
ــي إطار  ــس، ف ــال بيتي ــة ري مواجه

منافسات اجلولة ٢٢ من الليجا.
ــجل ترينكاو الذي شارك بديال  وس
ــلونة،  في املباراة، هدف انتصار برش
ــادس على  ليُحقق الفريق فوزه الس

التوالي في الليجا.
ــح لقناة  ــكاو، في تصري ــال ترين وق
ــاراة: «أقوم  ــتار» عقب املب «موفيس
ــا وهجوميًا، وإذا كان  بعملي دفاعيً

ــداف فذلك  ــجيل األه مبقدوري تس
ا باالنتصار». أفضل، وأنا سعيد جدً

ــوط الثاني غيرنا  وأضاف: «في الش
ــر  ــكل أكب ــا بش ــا وخاطرن موقفن
ــت  وتلقي ــار،  االنتص ــي  ف ــا  وجنحن
ــي  وهنأن ــجيع  التش ــن  م ــر  الكثي

زمالئي بعد تسجيل الهدف».

ــاعدة  ــل كل يوم ملس ــع: «أعم وتاب
ــديد  ــب أن أحاول تس ــق، ويج الفري
ــددت  ــرات، واليوم س ــد من الك املزي

وكنت محظوظا بالتسجيل».

ــوب، مدرب  ــق يورجن كل عل
ليفربول، على سقوط فريقه 
ــة (٤-١)، على ملعب  بنتيج
ــتر  ــام مانشس ــد، أم أنفيل
ــة ٢٣ من  ــي اجلول ــيتي ف س

الدوري اإلجنليزي املمتاز.
ــي تصريحات  وقال كلوب ف
ــبكة  لش ــاراة  املب ــب  عق
ــبورتس: «لعبنا  ــكاي س س
لوقت طويل  ــدة  بصورة جي
ــرف أنكم  ــاراة، أع خالل املب
ــكل مختلف،  ــرون بش تنظ

قدمنا في الشوط األول كرة 
ــيتي  ــدم جيدة، وغير الس ق
ــوط  طريقة اللعب في الش
ــل على  ــم نحص ــي ول الثان
ــة ومنحناهم  خيارات كافي

الهدف األول».
فرصا  «منحناهم  ــاف:  وأض
ــجلوا الهدف األول  عدة، س
ــن مستوانا  وتعادلنا، وحتس
ــا ارتكبنا  ــك، لكنن ــد ذل بع

خطأين فادحني».
ــر (٣-١) في  : «مع التأخ وبنيّ
ــون األمر  ــتوى، يك هذا املس
رائعا  ــن  ــا، وكان فودي صعب

في الهدف الرابع، وإذا لعبنا 
كرة القدم كما لعبنا اليوم، 
ــبة  ــنفوز باملباريات بنس س

 .«٪١٠٠
ــون  وعلق على أخطاء أليس
ــدف األول  اله ــي  ــال: «ف قائ
ــه الكثير من  ــن لدي ــم يك ل
ــدف  اله ــي  وف ــارات،  اخلي
الثاني أساء مترير الكرة، رمبا 
ــي قدميه،  ــعر بالبرودة ف ش
ــكا لكن  ــدو مضح األمر يب
ــبق أن  ــرف املوقف، س ال نع
ــرا، لكنه ارتكب  أنقذنا كثي

األخطاء اليوم».

ــاعات القليلة املاضية، بشأن مفاوضات نادي  تسارعت األحداث في الس
أهلي جدة، مع سعد ناطق، مدافع الشرطة العراقي. 

ورفضت إدارة الشرطة التخلي عن الالعب، رغم مناشدته إياها بالسماح 
له بالرحيل.

وكانت إدارة أهلي جدة، قد أمهلت الشرطة حتى الساعة الثامنة بتوقيت 
السعودية، من اجل احلصول على رد نهائي. 

ــمي للشرطة على « تويتر»  ــر احلساب الرس وبعد انتهاء املدة احملددة، نش
ــوي صفحة  ــعد ناطق يط ــق عليها: «س ــع اإلدارة، وعل ــق م ــورا لناط ص

االحتراف، ويجدد والءه مع القيثارة».

ــكو،  اضطرت الكندية بيانكا أندريس
ــكا  أمري ــة  وبطل ــة  الثامن ــة  املصنف
املفتوحة ٢٠١٩، لبذل جهد هائل لدى 
ــات التنس، بعد غياب  عودتها ملنافس

طويل استمر ١٥ شهرا.
ــى  ــني، عل ــازت، االثن ــا ف ــك عندم وذل
ــال  ميهاي ــة  اخملضرم ــة  الروماني
ــكو (٦-٢ و٤-٦ و٦-٣) في الدور  بوزارنيس

األول لبطولة أستراليا املفتوحة.
ــذ  من ــا،  تخوضه ــاراة  مب أول  ــي  وف
ــة  ــة اخلتامي ــن البطول ــحابها م انس
ملوسم ٢٠١٩، في شينتشني الصينية، 
ــة، قدمت  ــي الركب ــة ف ــبب إصاب بس
ــا) أداء جيدا، ولم  ــكو (٢٠ عام أندريس
ــدل على  ــات ت ــا أي عالم ــر عليه تظه
ــي مواجهة املصنفة  ــدم االرتياح، ف ع
ــا للحجر  ــم خضوعه ١٣٨ عامليا.ورغ
ــوال ١٤ يوما في  ــدد، ط ــي املش الصح
ــتراليا  ــد وصولها إلى أس ــورن، بع ملب
الشهر املاضي، جنحت أندريسكو في 
الفوز باجملموعة األولى، بعد أن كسرت 

إرسال منافستها مرتني.
ــا)  ــة (٣٢ عام ــة الروماني ــن الالعب لك

ــي اجملموعة  ــتوى أدائها، ف رفعت مس
ــا  بعدم ــة  النتيج ــت  وعادل ــة،  الثاني
ارتكبت أندريسكو الكثير من األخطاء 
السهلة. وفي اجملموعة الثالثة، تقدمت 
ــكو ٤٠-٠، وكانت قريبة جدا  بوزارنيس
ــكو، خالل  ــال أندريس ــر إرس من كس
ــل أن تنجح  ــادل الالعبتني ٣-٣، قب تع
ــاظ على  ــي احلف ــابة ف ــة الش الكندي

ــالها، والفوز بالشوطني التاليني،  إرس
ــا لتضمن  ــم النتيجة لصاحله وحس

االستمرار في البطولة.
وستلتقي أندريسكو في الدور الثاني، 
ــو-وي، التي  ــيه س ــع التايوانية هس م
ــن اليوم، على  ــابق م فازت في وقت س
ــفيتانا بيرونكوفا (٧-٥  ــة تس البلغاري

و٦-٢).

حقق برشلونة انتصارًا صعبًا 
ــال  ري ــه  مضيف ــى  عل  (٣-٢)
بيتيس، ، في إطار منافسات 
اجلولة ٢٢ من الليجا.وسجل 
ــن، ليونيل  ــلونة كل م لبرش
 ،٥٩ ــة  الدقيق ــي  ف ــي  ميس
ــور رويز، مدافع بيتيس  وفيكت
ــاه، بالدقيقة  باخلطأ في مرم
٦٨، وترينكاو في الدقيقة ٨٧.

ــس، بورخا  ــال بيتي لري وأحرز 
الدقيقة  ــي  ف ــياس  إيجليس
٣٨، وفيكتور رويز في الدقيقة 

.٧٥
ــع  رف ــار،  االنتص ــذا  وبه
ــى ٤٣  ــده إل ــا رصي البلوجران
ــة جدول  ــي وصاف ــة، ف نقط
ــا، بينما جتمد  ــب الليج ترتي
ــد ٣٠ نقطة،  ريال بيتيس عن

في املركز السابع.
ــاراة بانطالقة من  ــدأت املب وب
ــب ريال  ــس مورينو، الع أليك
بيتيس، الذي راوغ مينجويزا، 
ــة داخل  ــرة عرضي ــل ك وأرس
منطقة اجلزاء، لكن لم يتقدم 
ــتغاللها، في  أي مهاجم الس

الدقيقة ٣.
ــو إلصابة في  أراوخ ــرض  وتع
الركبة اليسرى، بعد التحام 
ــو، العب  ــس مورين ــع أليك م
ــي الدقيقة  ــس، ف ــال بيتي ري

ــع  املداف ــتطع  يس ــم  ول  ،٧
املباراة،  ــتكمال  اس ــاب  الش
الدفع  ــان  ــدرب كوم امل ليقرر 
ــوجن، بدال منه،  بفرينكي دي ي

في الدقيقة ١٢.
ــياس،  إيجليس بورخا  ــح  وجن
ــدف التقدم  ــجيل ه في تس
ــي  ف ــي،  األندلس ــق  للفري
الدقيقة ٣٨، حيث تلقى كرة 
عرضية داخل منطقة اجلزاء، 
من زميله إميرسون، وسدد بني 
ــتيجن، حارس  ــي تير ش قدم

مرمى برشلونة.
الثاني،  ــوط  الش ــة  بداي ومع 
ــق  وأطل ــزا  مينجوي ــدم  تق
ــق  تأل ــة،  صاروخي ــة  تصويب

ــل روبليس، حارس مرمى  جوي
ريال بيتيس، في التصدي لها 

بالدقيقة ٤٨.
ــع بليونيل  ــرر كومان الدف وق
ــدال من  ــكاو، ب ــي وترين ميس
ــش،  وبيانيت ــج  بوي ــي  ريك
الهجومي  ــط  اخل ــيط  لتنش
ــح  جن ــل،  وبالفع ــا.  للبارس
ــريعا في تسجيل  ميسي س
أول  ــن  م ــادل،  التع ــدف  ه
ــديدة له في الدقيقة ٥٩،  تس
ــرة من زميله  حيث تلقى متري
ــل في  ــي، وتوغ ــان دميبل عثم
منطقة اجلزاء، قبل أن يصوب 
كرة أرضية قوية، أسفل يسار 

روبليس حارس ريال بيتيس.
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القــدس / وكاالت / البينــة 
الجديدة 

إن «أستراليا  قالت فلسطني، 
ــييس  ــاول تس ــرى حت ودوال أخ
عمل احملكمة اجلنائية الدولية 
ذلك  ــاء  عليها».ج ــط  والضغ
ــة  اخلارجي ــوزارة  ل ــان  بي ــي  ف
ــا على  ــطينية، تعليق الفلس
ــترالية  ــث نظيرتها األس حدي
في وقت سابق ، عن «مخاوف 
عميقة» لديها من قرار احملكمة 
ــداد صالحيتها  ــة بامت اجلنائي
لكافة األراضي الفلسطينية 
ــت  ١٩٦٧.وقال ــام  ع ــة  احملتل
ــطينية، إنها  اخلارجية الفلس
تدين «محاوالت أستراليا ودول 
ــمها) لتسييس  أخرى (لم تس

ــت  احملكمة».وأضاف ــل  عم
«الغرض من هذه التصريحات 
ــة  اخلارجي ــن  ع ــادرة  (الص
عمل  ــييس  تس ــترالية)  األس
احملكمة، ومحاولة ضغط غير 
ــو موقف  ــا، وه ــول عليه مقب
ــق  ــبل حتقي ــع س ــارض م يتع
ــاءلة».ودعت  واملس ــة  العدال
جميع الدول الحترام احملكمة، 
ــة  «ملالحق ــا  عمله ــرام  واحت
ــة  املرتكب ــم  اجلرائ ــع  أبش
الوزارة  ــت  العالم».وقال ــول  ح
ــطني،  فلس ــة  دول ــود  «وج إن 
حقيقة قانونية وسياسية ال 
ــا أو إنكارها، وال  ميكن جتاهله
ــي ما زالت  بد للحكومات الت
ــة أن تعود  ــذه احلقيق تنكر ه

ــى  إل ــف  تصط وأن  ــواب  للص
ــح من التاريخ  اجلانب الصحي
ــدرت  الصدد».وأص ــذا  ه ــي  ف
الدائرة التمهيدية في احملكمة 
ــرارا يقضي  ــا الهاي)، ق (مقره

ــى  عل ــة  القضائي ــا  بواليته
احملتلة  الفلسطينية  األراضي 
ــة وقطاع غزة  (الضفة الغربي
ــرقية)، وهو ما  ــدس الش والق
ــح حتقيق في جرائم  ميهد لفت

ــن األعمال  ــة ع ــرب الناجت احل
العسكرية اإلسرائيلية.بينما 
عبرت اخلارجية األسترالية في 
ــاوف عميقة»  بيان ، عن «مخ
ــرار الدائرة، مضيفة أنها  من ق
ال تعترف بـ «دولة فلسطني».
ــتراليا، أعلنت  وإضافة إلى أس
ــا  رفضه ــدة  املتح ــات  الوالي
ــرائيل  للقرار، الذي ترفضه إس
دول  ــارعت  س ــا  بينم ــا،  أيض
ــت  أعلن ــا  به.كم ــب  للترحي
ــا ال تتفق مع موقف  كندا أنه
ــة   الدولي ــة  اجلنائي ــة  احملكم
ــة  اخلارجي ــر  وزي ــال  ق ــث  حي
ــارك غارنو، في بيان  الكندي م
ــدا تدعم  ــره األحد، إن كن نش
ــة  الدولي ــة  اجلنائي ــة  احملكم

بقوة وعملها الهام باعتبارها 
القائم  الدولي  ــام  النظ ركيزة 
ــد غارنو أن  ــى القواعد.وأكّ عل
ــل الدولتني  ــالده ملتزمة بح ب
ــرائيلية-  اإلس القضية  حيال 
ــطينية معتبرا أنه «ال  الفلس
ــطينية  ميكن إقامة دولة فلس
ــات  املفاوض ــالل  خ ــن  م إال 
ــني». الطرف ــني  ب ــرة  املباش
ــدا ال تعترف  ــت إلى أن كن ولف
ــطينية وبالتالي  ــة فلس بدول
ــات  ــي االتفاقي ــاركتها ف مش
الدولية، مبا في ذلك نظام روما 
األساسي للمحكمة اجلنائية 
ــاف «أبلغت كندا  الدولية.وأض
احملكمة بهذا املوقف في عدة 

مناسبات».

البينــة   / وكاالت  باريــس/ 
الجديدة

ــي  ــة ف ــات الفاعل ــوض اجله  تخ
ــباقا مع  االتفاق النووي اإليراني س
الزمن إلنقاذ االتفاق املهدد باالنهيار 
ــا في اجتاه  ــراز إيران تقدم بعد إح
ــت  ــة الذرية.و»الوق ــازة القنبل حي
ــة التي  ــوان املرحل ــد» هو عن ينف
بدأت منذ أن اتخذت طهران مطلع 
ــي قرار القيام بخطوة  كانون الثان
ــب  تخصي ــال  مج ــي  ف ــدة  جدي
ــة تعهداتها،  ــوم منتهك اليوراني
ــم  مه ــتحقاق  اس ــراب  اقت ــع  م
ــر االتفاق. ــبة ملصي ــد بالنس جدي

ــا نحو اإلدارة  وتتجه األنظار حالي
ــتعدّ  التي تس اجلديدة  األميركية 

ــرط وقف  ــودة إلى االتفاق بش للع
انتهاكاتها  طهران مسبقا كافة 
للمعاهدة، فيما يواصل اإليرانيون 
ــيناريو  بالس ــون  يطالب ــن  الذي
أوال  ــات  العقوب ــع  (رف ــس  املعاك
ــم بعدها)، جتاوز  ووقف انتهاكاته
.وبعد  النصّ ــب  ــم مبوج التزاماته
ــرى رمزية  ــاوزت تعهدات أخ أن جت
ــب االتفاق، زادت طهران  جدا مبوج
ــتوى تخصيب اليورانيوم إلى  مس
٢٠ باملئة في خطوة صغيرة لكنها 
تقربها أكثر من مستوى ٩٠ باملئة 
ــتخدام العسكري  املطلوب لالس
ــي تقلّص على نحو  وبالتالي، فه
ــددة حليازة املواد  خطير املهلة احمل
ــة  لصناع ــة  الالزم ــطارية  االنش

ــة الذرية.وهذه املهلة التي  القنبل
كانت سنة واحدة في إطار االلتزام 
ــووي، انخفضت إلى  ــاق الن باالتف
ــب مصادر  ــهر وبحس أش بضعة 
ــتة  ــرائيلية فإنها تقلّ عن س إس
ــن ذلك  ــر م ــكاد أكث ــهر أو بال أش
ــرى. ولطاملا نفت  ــادر أخ وفق مص
ــعى لتطوير سالح  طهران أي مس
ــة  نووي.ويعتبر اخلبير في مؤسس
ــتراتيجي في باريس  البحث االس
ــن  ــه م ــور أن ــني هوتكوفيرت بنيام
ــب  ــدات مبوج ــاوز التعه ــالل جت خ
ــرع اإليرانيون الوتيرة  االتفاق «يسّ
ــات ويُحلّ  ــتأنف املفاوض كي تُس
ــم في حالة  ــل العقوبات ألنه حب
حكومة  اقتصادي».وتواجه  نزيف 

ــن روحاني  ــس املعتدل حس الرئي
ــدم مبحافظي النظام  التي تصط
املناهضني لالتفاق، حتديا انتخابيا 
ــية  ــع االنتخابات الرئاس مهما م
ــي حزيران.ويرى  ــتُجرى ف ــي س الت
ــن امللف  ــي مقرب م ــدر أوروب مص
ــددون في  ــال فاز املتش ــه في ح أن
االنتخابات واختارت إيران «الهروب 
ــت احلال في  ــى األمام» كما كان إل
ــبقت االتفاق  ــي س ــنوات الت الس
النافذة».ويعتبر  النووي، «ستُغلق 
ــي أنه في  ــدر حكومي فرنس مص
ــمّ رفع الرهانات  الوقت احلالي «يت
ــدف الوصول إلى أفضل موقف  به
ــى  املفاوضات».ويخش ــي  ف ممكن 
ــب اإليرانيون  األوروبيون أن يكتس

مع مرور الوقت أيضا مهارة تقنية 
ــا. ويوضح  ــوع عنه ــن الرج ال ميك
«ال  ــه  أن ــور  هوتكوفيرت ــني  بنيام
ــكار أو عن  ــودة عن االبت ميكن الع
ــد يزيد  ــبة».وما ق ــرة املكتس اخلب
ــدم اإليرانيون  ــة هو أن يق الضبابي
ــي  ــن وصول مفتش ــدّ م ــى احل عل
ــة الذرية  ــة الدولية للطاق الوكال
إلى املنشآت النووية.ويقول املصدر 
ــال حصل ذلك  ــي إنه في ح األوروب
«سنصبح في شكل من أشكال 
ل. علينا إيقاف  األمر الواقع املعجّ
ــح األمر خطير  ــل أن يصب ذلك قب
ــن للرئيس األميركي  جدا».وال ميك
ــه أن يعطي  ــن جهت ــو بايدن م ج
ــيكا على  ــاع بأنه يوقع ش االنطب

ــي وقت ال يزال  ــاض لإليرانيني ف بي
ــما حول  ــه الكونغرس منقس في
العودة إلى االتفاق النووي.ويفضل 
ــد  ــج دونال ــة نه ــض مواصل البع
ــأن اتفاق  ــاوض بش ــب والتف ترام
ــمل تأطيرا لبرنامجها  أوسع، يش
اإلقليمية.  وأنشطتها  البالستي 
ــكل قاطع  وهذا األمر مرفوض بش
ــي تطالب  ــران الت ــن جانب طه م
ــأن  ــيء بضمانات بش قبل كل ش
ــوية،  العقوبات.وللتوصل إلى تس
ــني  األميركي ــى  عل ــيتعنيّ  س
ــى جدول  ــق عل ــني التواف واإليراني
ــق تعهداتهما  زمني إلعادة تطبي
بشكل تدريجي وإعادة بناء الثقة 

بينهما.
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أكدت تركيا امس االول االحد ان احلكومة 
الليبية اجلديدة تدعم الوجود التركي في 
ــكرية  ليبيا ولن تعارض االتفاقيات العس
ــا  ــبق وأن وقعته ــي س ــة الت واالقتصادي
ــبت  انقرة مع طرابلس.ودخلت ليبيا الس
ــداة انتخاب  ــة جديدة غ ــة انتقالي مرحل

ــة وموحدة يتعني  ــلطة تنفيذية مؤقت س
ــر  ــة والتحضي ــكيل حكوم ــا تش عليه
ــرر إجراؤها في  ــات الوطنية املق لالنتخاب
ــن الفوضى. ــاء عقد م ــون األول إلنه كان

ــا للوزراء  وانتخب عبداحلميد دبيبة رئيس
ــا، وذلك من  ــي ليبي ــرة االنتقالية ف للفت
ــوار الذي أطلق  ــاركني في احل جانب املش
ــاء الليبيني  ــرين الثاني بني الفرق في تش

ــرا برعاية األمم املتحدة. كما مت  في سويس
ــي موقت يضم ثالثة  تعيني مجلس رئاس
ــة  أعضاء وفاز محمد يونس املنفي برئاس
ــا العام  ــلت تركي ــس الرئاسي.وأرس اجملل
ــوريني  ــني س ــكريني ومقاتل ــي عس املاض
ــة فائز  لدعم قوات حكومة الوفاق برئاس
ــش الوطني  ــة اجلي ــي مواجه ــراج ف الس
ــا قبل ذلك اتفاقيات  الليبي.ووقعت تركي

ــواحلها  للتنقيب عن الغاز في ليبيا وس
على املتوسط الى جانب اتفاقيات امنية 
وعسكرية.وقال ياسني أقطاي مستشار 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان االحد 
ان «االتفاقيات التي كانت عقدتها تركيا 
ــابقة والوجود  ــاق الس ــع حكومة الوف م
ــن يتأثرا  ــي ليبيا ل ــكري التركي ف العس

باختيار احلكومة املؤقتة اجلديدة».

الخرطوم / وكاالت / البينة الجديدة 

دعا االحتاد األوروبي امس االول  األحد إلى 
والدبلوماسي»  ــلمي  الس «احلل  ضرورة 
ــودان  خلفض التوترات احلدودية بني الس
وإثيوبيا وايضا للتوصل حلل بشان ازمة 
ــرك خلفض التوتر  ــد النهضة، في حت س
ــني البلدين.جاء ذلك  املتصاعد مؤخرا ب
ــي بيكا  ــل االحتاد األوروب ــالل لقاء ممث خ
ــوداني  ــتو مع رئيس الوزراء الس هافيس
ــر اخلارجية عمر  ــدوك ووزي ــداهللا حم عب
قمر الدين بشكل منفصل في اخلرطوم، 
ــي البالد  ــة االحتاد ف ــني لبعث ــق بيان وف
ــودانية.وأوضح البيان أن  واخلارجية الس
هافيستو بحث خالل لقائه مع حمدوك 
«القضايا الداخلية، ووصول املساعدات 
ــانية إلى إقليم تيجراي اإلثيوبي  اإلنس
ــس أبابا»،  ــع أدي ــة م ــرات احلدودي والتوت
ــلمي  ــى «أهمية احلل الس ــددا عل مش
ــا  ــني إثيوبي ــرات ب ــي للتوت والدبلوماس
والسودان».وفي السياق ذكرت اخلارجية 
ــودانية في بيان أن الوزير قمر الدين  الس
ــر مع أديس  ــتو التوت ــش مع هافيس ناق
أبابا.وأكد قمر الدين خالل اللقاء «التزام 

ــدة واعتماد  ــودان مبيثاق األمم املتح الس
اخلرائط املوروثة من احلكم االستعماري 
وإميانه باحلوار البناء كوسيلة مثلى حلل 
ــلمية وودية».بدوره  ــات بصورة س اخلالف
ــوداني مع مبعوث  ــر الري الس بحث وزي
ــات  ــورات مفاوض تط ــي  األوروب ــاد  االحت
ــرة منذ  ــي املتعث ــد النهضة اإلثيوب س
ــنوات.وكان مجلس السيادة  سنوات س
السوداني  قد أكد األسبوع املاضي على 

ــتبعدا  ــز العالقات مع إثيوبيا، مس تعزي
ــدم التفريط  ــدد على ع احلرب، لكنه ش
ــودانية. ــن األراضي الس ــبر م في أي ش

ومؤخرا، شهدت حدود السودان وإثيوبيا 
ــش  اجلي ــل  لتدخ أدت  ــة  ــورات الفت تط
ــي،  ــون األول املاض ــي كان ــوداني ف الس
ــيطرة على كامل أراضيه»،  بهدف «الس
ــط اتهامات ينفيها نظيره اإلثيوبي   وس
ــك األراضي،  ــم عصابات تهاجم تل بدع

ــيم احلدود  ــزال مفاوضات ترس فيم ال ت
ــفير  ــى اآلن.بينما اتهم الس ــرة إل متعث
اإلثيوبي لدى اخلرطوم بيتال أميرو في ١٣ 
ــوداني  كانون الثاني اجلاري، اجليش الس
ــكرات داخل  ــى ٩ معس ــتيالء عل باالس
أراضي إثيوبيا منذ تشرين الثاني املاضي.
ومساء السبت املاضي وصل هافيستو 
ــي،  ــاد األوروب ــال لالحت ــوم ممث ــى اخلرط إل
ــمل كذلك  ــة إقليمية تش ــن جول ضم
ــعودية واإلمارات،  ــر والس ــا ومص إثيوبي
ــودان  ــب الس ــدة أيام.ويطال ــتمر ع تس
ــع إثيوبيا  ــات احلدودية م ــع العالم بوض
ــة ١٩٠٢، التي وقعت  ــى اتفاقي ــاء عل بن
ــه بأديس  ــام نفس ــار من الع ــي ١٥ أي ف
ــا (نيابة عن  ــا وبريطاني ــا بني إثيوبي أباب
السودان)، وتوضح مادتها األولى احلدود 
ــهد العالقات  البلدين.وتش الدولية بني 
ــودانية اإلثيوبية  على صعيدا آخرا  الس
ــد  ــبب اخلالفات حول ملئ س ــرا بس توت
ــغيله، وهو ما  ــي وتش ــة اإلثيوب النهض
ــوم تهديدا ألمنه القومي،  تعتبره اخلرط
ــدر الرئيس  ــر النيل املص ــث ميثل نه حي
ــودانيني باملياه وأيضا في  في متويل الس

توفير الطاقة الكهربائية.
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ــارة  دعا البطريرك املاروني مار بش
ــد مؤمتر  ــي الى عق ــرس الراع بط
ــاه االمم  ــان ترع ــاص بلبن ــي خ دول
اللبناني،  ــود  الوج إلنقاذ  املتحدة 
ــية  ــارات توبيخ قاس ــا عب موجه
ــة التي قال  ــة احلاكم الى الطبق
ــوية األزمة  ــن تس ــكوتها ع ان س
ــية واالقتصادية اخلانقة  السياس
ــود  ــزءا من اجلرمية».ويس ــل «ج ميث
ــان منذ اب  ــي لبن ــراغ احلكوم الف
املاضي بعد استقالة احلكومة اثر 
ــي مرفأ بيروت  ــار الهائل ف االنفج
الذي تسبب مبقتل أكثر من مئتي 
ــن ٦٥٠٠  ــخص وإصابة أكثر م ش

ــط حالة من االحباط  بجروح، وس
السياسيني. العام جتاه  الشعبي 

ــة االحد في  ــال الراعي في عظ وق
ــار  ــان املنه ــع لبن ــروت إن «وض بي
ــرح قضيته في  ــتوجب أن تط يس
ــة األمم  ــاص برعاي ــي خ ــر دول مؤمت
ــي أطره  ــان ف ــت لبن ــدة يثب املتح
ــي ترتكز  ــتورية احلديثة الت الدس
ــان ونظام احلياد  ــى وحدة الكي عل
ــة للوجود  ــات دائم ــر ضمان وتوفي
ــاف الراعي موجها  اللبناني».واض
ان  ــيني  السياس ــى  ال ــه  حديث
ــكوت جزء من اجلرمية بحق  «الس
ــلُ األيادي  ــعبه، وغس ــان وش لبن
ــتراك في اجلرمية. ال يجوز بعد  اش

ــربُ من  ــؤول الته ــوم ألي مس الي
املسؤولية ومن الواجبات الوطنية 
ــت أي ذريعة». ــي أنُيطت به حت الت

ــني الفريقني هوة  واضاف «توجد ب
ــلطة في  عظيمة. فأصحاب الس
مكان مع مصاحلهم وحساباتهم 
ــعب في مكان  وحصصهم، والش
ــم  وحرمانه ــم  عوزه ــع  م ــر  آخ
ــول بثقة على  ــم. كنا نع وجوعه
ــة وطنية  ــة مهم ــف حكوم تألي
ــة لردم  ــة محاول ــة، كبداي انقاذي
ــبب  الهوة. لكن اآلمال خابت بس
ــخصية  الش ــح  املصال ــب  تغل
ــؤولني عن  ــز املس ــة وعج والفئوي
ــال الراعي  ــي والتفاهم».وق التالق
ــر  ــعبنا يحتض ــة «ش ــي العظ ف
ــت. جميعُ دول  ــة ضمير مي والدول
العالم تعاطفت مع شعب لبنان 
ــن جرمية أعظمُ  ــه. فهل م إال دولت
ــمعوا.  ــذه؟ نادينا فلم يس ــن ه م
ــوا. بادرنا فلم  ــم يُجيب ــألنا فل س
ــب من املطالبة  يتجاوبوا. لن نتع
ــل، بل  ــن يرح ــعبنا ل ــق. وش باحل
ــينتفضُ من جديد  ــى هنا. س يبق
ــبُ بحقوقه،  ــارع ويطال ــي الش ف
ــلبيتُكم  ــب. س ــيثورُ، ويحاس س

ه قسرا نحو السلبية». تدفعُ
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بقدر االهتمام الكبير باالنتخابات من كل قطاعات الشعب 
ــمياً وحتى إقليمياً إال أن حالة  ــعبياً ورس ــطيني ش الفلس
ــتعدادات وما  ــعبي تصاحب اإلجراءات واالس من القلق الش
ــر، ليس فقط من حيث فرص  ــاذه من قرارات بهذا األم مت اتخ
ــا احملددة والتحديات التي تواجهها من  إمتامها في مواعيده
ــواء تعلق  ــطيني س ــي الفلس أطراف خارج احلقل السياس
ــة وحتى دول عربية،  ــرائيل أو أميركا والدول املانح األمر بإس
بل أيضاً من حيث قدرة االنتخابات التشريعية على إحداث 
ــي وإخراجه من حالة  ــام السياس ــر حقيقي في النظ تغيي
ــام.لو كان األمر يتعلق بانتخابات عادية في  العجز واالنقس
دولة مستقلة لكانت األمور أكثر وضوحاً وطمأنينة، مع أنه 
ــريعية في الدول العربية  ــبة لالنتخابات التش حتى بالنس
التي جتري فيها انتخابات فإن هذه األخيرة ال تغيِّر في النظام 
ــي كما ال تعكس حالة دميقراطية ألن البرملان الذي  السياس
ــه ليس صاحب  ــعب وتعبيره عن إرادت ــرض متثيله للش يُفت
ــع دميقراطي  ــاء طاب ــرد ديكور إلضف ــرار، بل مج ــلطة وق س
ــريع  ــي غير دميقراطي وحتى مهمة التش على نظام سياس
والرقابة تكون بال معنى أو قيمة ألن القرار في النهاية يبقى 
بيد السلطة التنفيذية والرئيس/امللك وبطانته، وفي بعض 
ــئلة املركزية حول  الدول بيد اجليش واألجهزة األمنية.واألس
ن هي اجلهة  ــي: مَ ــطيني ه ــياق الفلس االنتخابات في الس
ــطينيون االنتخابات؟  املقررة لالنتخابات؟ وملاذا يريد الفلس
ــي؟ حتى ال نكرر ما سبق  وما وظيفتها في النظام السياس
ــول االنتخابات فإن  ــن املقاالت ح ــي العديد م ــاه ف وأن كتبن
ــعبي فإنها مطلب وجزء من  االنتخابات كما هي مطلب ش
ــتراطات الدولية ومنصوص عليها في اتفاقية أوسلو،  االش
ــدي الكبير هو كيف جنعل االنتخابات مهمة نضالية  والتح
ــلو ومن  ــتحقاقات أوس ــي من اس ــر النظام السياس لتحري
االشتراطات األميركية واألوروبية؟الشعب الفلسطيني يريد 
انتخابات نزيهة إلحداث تغيير جذري في النظام السياسي 
ــية في غزة والضفة حتى يتم إخراج  وفي الطبقة السياس
النظام السياسي من أزماته املتراكمة الناجتة عن االحتالل 
وممارساته وعن ويالت االنقسام طوال ١٤ سنة، وإحداث هذا 
ــريعي  التغيير ال يكون من خالل انتخاب أعضاء مجلس تش
ــكلة ليست في اجمللس التشريعي ال املُنحل  فقط ألن املش
أو سابقه، كما أن اجمللس أو البرملان ليس صاحب قرار سيادي 
ــة وخصوصاً عندما  ــلطة التنفيذي ــرد أداة ببد الس بل مج
ــلطتان احلاكمتان  ــا الس ــح وحماس وهم ــوم حركتا فت تق
ــية أو بتشكيل  ــكيل القوائم الرئيس في الضفة وغزة بتش
قائمة مشتركة، هذا باإلضافة إلى أن الشعب الفلسطيني 
ــتات  ــزة والضفة فأهلنا في الش ــاكنة غ ال يقتصر على س
يجب ان يكون لهم رأي وحضور، وأي حديث عن إرادة الشعب 

يجب ان تشمل كل الشعب.

د. ابراهيم ابراش

رأي

الكويت / وكاالت / البينة الجديدة

 يبدو أن اخلالف على العفو عن معارضني 
من النواب السابقني (بينهم إسالميون) 
والناشطني السياسيني املدانني بأحكام 
ــل لغما قد  ــت ميث ــي الكوي ــة ف مختلف
ــان واحلكومة  ــاون بني البرمل ــد التع يفس
ــف  ــوزراء املكل ــس ال ــعى رئي ــي يس الت
لتشكيلها في حلظة تواجه فيها البالد 
ــا املالية.فبينما  ــوأ أزماته واحدة من أس
ــيخ  ــس الوزراء الكويتي الش يعكف رئي
صباح اخلالد الصباح على اختيار وزرائه، 
تعهد عدد كبير من النواب في حمالتهم 
االنتخابية مبا وصفوه «برفع الظلم» عن 
هؤالء املعارضني الذين أدينوا في القضية 
املعروفة بدخول أو اقتحام مجلس األمة 
ــدات على  ــق بتغري ــا تتعل ــي قضاي أو ف
مواقع التواصل االجتماعي.وكان معظم 
ــى تركيا أو  ــافروا إل ــؤالء املعارضني س ه
ــم رجعوا  ــن عددا منه ــدان أخرى، لك بل
ــملت  ــروطا» ش إلى الكويت ونفذوا «ش

ــلطات وقضاء  ــهم للس ــليم أنفس تس
ــجن وتقدمي اعتذار  ــن عقوبة الس جزء م
ــيخ  ــالد الراحل الش ــر الب ــوب ألمي مكت
ــدر األمير  ــد الصباح.وأص ــاح األحم صب
ــتجاب  ــا عمن اس ــوا خاص ــل عف الراح
ــان  ــؤالء النائب ــن ه ــروط وم ــذه الش له
السابقان وليد الطبطبائي وفهد اخلنة.

ــول أو اقتحام  ــة دخ ــع قضي ــود وقائ وتع
ــرين الثاني ٢٠١١  ــس األمة إلى تش مجل
ــدد من املتظاهرين  حني اقتحم نواب وع
ــية في اجمللس احتجاجا  القاعة الرئيس
على أدائه في ظل سيطرة النواب املوالني 
ــتقالة  ــوا باس ــه وطالب ــة علي للحكوم
ــيخ ناصر احملمد  رئيس الوزراء آنذاك الش
ــاد وهو ما  ــاح الذي اتهموه بالفس الصب
نفاه نفيا قاطعا.ورغم استقالة الشيخ 
ــذه الواقعة وتعيني  ناصر بعد أيام من ه
ــاح خلفا  ــارك الصب ــر املب ــيخ جاب الش
ــة عدة مرات،  ــراء انتخابات نيابي له وإج
ظلت القضية متداولة في أروقة احملاكم 
ــرين الثاني  ــأنها في تش إلى أن صدر بش

٢٠١٧ حكم محكمة التمييز وهي أعلى 
ــة بحبس عدد  ــت احملكم محكمة.وقض
ــان جمعان  ــم النائب ــن املتهمني بينه م
احلربش ووليد الطبطبائي واملعارض البارز 
ــب الصيفي  ــدى النائ ــلم البراك.وأب مس
ــي أن يعفو أمير  ــارك الصيفي أمله ف مب
ــوة الزمالء»  ــن «األخ ــد ع ــت اجلدي الكوي
ــي تركيا.وقالت ثالثة مصادر  املوجودين ف
ــن هؤالء املدانني  إن الغالبية العظمى م
ــم مانع من الرجوع إلى البالد  ليس لديه
ــلطات وقضاء  ــليم أنفسهم للس وتس
ــفهي  فترة من العقوبة وتقدمي اعتذار ش
ــذار»  االعت ــة  «صيغ ــن  لك ــوب،  مكت أو 
املطروحة عليهم غير مرضية لهم حتى 
ــم إن محاوالت  ــدران منه ــال مص اآلن.وق
سابقة جرت من أجل «تخفيف» صيغة 
ــم تكلل بالنجاح.وقال  االعتذار لكنها ل
ــادت  مصدر ثالث إن حالة من التفاؤل س
أوساط املعارضة بعد تولية أمير الكويت 
ــد الصباح،  ــيخ نواف األحم اجلديد الش
بإمكانية تخفيف صيغة االعتذار وطي 

ــى ما هو  ــع بقي عل ــن الوض ــف، لك املل
ــع من كانون  ــه حتى اآلن.وفي التاس علي
ــاعات من  األول من العام املاضي وبعد س
ــة االنتخابات التي جرت في  إعالن نتيج
السادس من الشهر ذاته وفاز فيها نواب 
معارضون وتغير نحو ثلثي نواب البرملان، 
ــن األولويات  ــى عدد م ــق ٣٧ نائبا عل اتف
ــون العفو  ــرار قان ــي مقدمتها إق جاء ف
ــة  ــام تقدم خمس ــامل.وبعدها بأي الش
ــي مجلس  ــراح بقانون ف ــأول اقت نواب ب
ــامل عن  األمة احلالي يتعلق بالعفو الش
هؤالء.وتعيش الكويت في الوقت احلالي 
ــتقطاب بني احلكومة والنواب  أجواء اس
ــتجوابا  اس ــوا  قدم ــن  الذي ــني  املعارض
لرئيس الوزراء في كانون الثاني يتهمونه 
ــع البرملان.وأيد نحو  فيه بعدم التعاون م
ــني  ــن أعضاء البرملان اخلمس ــا م ٣٧ نائب
ــفر  ــتجواب وهو ما أس ــني االس املنتخب
ــادة تكليف  ــتقالة احلكومة وإع عن اس
الشيخ صباح اخلالد بتشكيل احلكومة 

اجلديدة.
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ــن بالنا وعن بال   وحتى ال يغيب ع
ــني  بالكتابة ،  ــن املعني ــر م الكثي
ــيفية  ــة هي وظيفة أرش فالكتاب
ــرة فتخزن  الذاك ــة  ــوم بوظيف تق
كلما يخص اإلنسان .واملشتغلون 
ــد «الكتابة  ــال وأقص ــذا اجمل في ه
ــل  أج ــن  م ــون  يعمل  » ــة  الروائي
ــي  ــني الوع ــة ب ــوة احلاصل ردم اله
والالوعي في هذه احلياة .بإعتبارها 
ــري ، يقوم على  هي جنس أدبي نث
ــز على  ــي املرتك ــي القصص احلك
ــك  ــة  لتل ــدت الرواي ــال ، وتص اخلي
ــعبنا  ــها ش التي عاش ــداث  األح
ــي  ــزو األمريك الغ ــد  ــي بع العراق
ــخصيات معينة  ــكل ش على ش
ــية  ــمة على أحداث رئيس ومقس
ــادن لبعض  ــوم املع ــرت الي .» ظه
ــه اليومية  ــاس « ص١١..  حيات الن
 ، ــخصية  الش ــه  بيانات ــك  ،وكذل
ــم تعب  ــا رغ ــرص عليه ــي ح والت
ــي بلده ،  ــها ف ــي عاش ــاة الت احلي
ــي « عبد القادر  ــد  هنا الروائ وأقص
« . وهو الداعي إلى تفعيل وتطوير 
ــان والنهوض به  ــخصية اإلنس ش
روحيا ونفسيا ،  من خالل كتاباته 
ــكل لديه محطات هامة  التي تش
ــة ، وهي متميزة   ــي رحلة الكتاب ف
ــي  الت ــات  والثيم ــات  باملوضوع
ــي أحزاب  ــكلة ف ــا .»املش تعاجله
ــلطة ذات التوجهات الدينية  الس
ــداث  األح ــك  تل ــش  عاي ص١٢١..  
ــني املتخيل ،وهو  ــا حصل وب بني م
ــه  ــه ، وتاريخ ــكل كيان ــت ب ينص
ــه املاضية ، وكذلك  ــه وأيام وذاكرت
يهتم بتوظيف مفاهيم التداولية 
لضبط خطابه الروائي ، وهو بهذا 
ــا « القادر «  ــتطاع أن يصوغه اس
ــرده املمتع واملفعم بالقيم  في س
ــفاف  ــة من اإلس ــة اخلالي اجلمالي
ــارد  ــل َ الس ــم يتخ ــرذم ،ول والتش
ــره اجلمالي  ــن مظه ــادر « ع « الق
ــذه  الرواية  ــم ه ــي مجمل عوال ف
ــا» «املتغيرات وفي  «  أصناموفوبي
ــر  ــدم تبعث ــان «ص٥ .. وع كل األزم
ــوال  ــا ط ــظ عليه ــي حاف رؤاه الت
ــو متمرس  ــي ، وه ــيجه الروائ نس
بهذه  الصنعة منذ انطالق روايته 
ــرة اخلوف «  ــة « دائ ــى املعنون األول
ــام ٢٠١٢ ، والتي  ــدرت ع ــي ص والت
ــئلة  ــدأ أثارة األس ــن مب ــا م حوله

ــدد ، والتعايش  ــص التع ــي تخ الت
ــوق  وحق ــات  واحلري  ، ــة  والتنمي  ،
ــرورة  ــاك ض ــى أن هن ــان  «إل اإلنس
ــير  ــدم اعتبار أي دين أس ــة لع الزم
زمن نشوئه،فثمة عوامل تاريخية 
اجتماعية وثقافية تسهم بإنتاج 
ــان ،جتعلها  ــم جديدة لألدي مفاهي
ــة مع كل املتغيرات  حية ومتفاعل
ــن  ــم تك ــان «.. « ل ــي كل األزم وف
ــذا وجدنا  ــاً خياراً، هك األديان يوم
أنفسنا قد اخترنا وانتهى «ص٦١.. 
ــه كل هذه  ــو يضع نصب عيني وه
ــاً على منجزه  ــئلة ، محافظ األس
ــدد على الدوام ملراقبة  الثري واملتع
ــم  ــا يحدث في بلده ، حيث يرس م
شخوصه التي عايشها من خالل 
واقعهم املشتعل بالطائفية  التي 
ج جوانب كبيرة  منها االحتالل  أجّ
ــذي إجتاح البالد ، لهذا إنطلق «  ال
راسم عبد القادر « بشخوصه وهو 
يُعبّر عنهم تعبيرا دقيقا مدروسا  
ــي دون تطرف أو  ــكل موضوع وبش
ــدة أودين، فهو مدرس  إنتماء لعقي
مادة الكيمياء ودخل أثناء دراسته 
ــي دواءًا  ــي مختبراتها كي يعط ف
ــم الضاج  ــذا العال ــى ه ــاً إل صاحل
باحلروب والفنت ،فهو يعمل بحرص 

ــمعة  ــعال ش ــد  , من أجل إش وج
ــط هذا الظالم ،  وفي هذا  في وس
ــل الواقعي في حدود ما هو  املتخي
واقعي ، وهو ما حصل ويحصل في 
هذا اجملتمع .» موضوعنا لهذا اليوم 
ــد الطائفي « ص٤٧..  ألنه  هو الش
ــرب الطائفية  رَ  لنا كارثة احل ــوّ ص
ــد من  ــرح العدي ــذا يط ــو به « وه
ــي حتمل في  ــئلته املتعبة والت أس
ــن الطيبة واحملبة  طياتها الكثيرم
ــي تعايش معها  ــاس الت لهذه الن

ــه ، فجاء العنوان  خالل فترة حيات
ــذه الرواية التي  ــاً ملفاهيم ه الزم مُ
ــل في طيات صفحاتها ، إدانة   حتم
لهذه األفكار اخلاطئة التي حملها 
ــفته املريضة ،  ــي فلس البعض ف
ــل على عدد  ــو يظهر ويبرز اخلل وه
ــة باملنغصات  ــات املمتلئ الصفح
التي زرعها االحتالل األمريكي بني 
أبناء الشعب .وهو يتجدد بطرحه 
، هذا الروائي الذي أمعن  كثيرا في 
ــد  ــذه الرواية  ، إذ تتجس ــة ه كتاب
ــص بتركيبة  فنية ونظام  أمامنا ن
ــلس . « نعم  ــي س ــردي وجمال س
ــة  ــراع أي ــم وراء ص ــي ، ه ــا أخت ي
سمكتني في محيط البحر، ولكن 
ــاً «ص١٧٩ ..  ــة فينا أيض هناك عل
ــي العنوان « أصناموفوبيا  وهنا يأت
ــفة هؤالء  « مخيفاً من حيث فلس
املصابني بعقدة اخلوف وهو اخلوف 
من الصنم «فوبيا « وهو رجل الدين 
ــرف الذي ال يقبل غيره ، ال بل  املتط
ــه «.. « هل  ــي يقتل ــره وبالتال يُكفّ
ــرب الطائفية التي  ــمعتم باحل س

حصلت في كثير من البلدان ؟ 
ــم ملمحا  ــل يحكي عنه وهو ظ
ــي هذه  ــه ف ــوا إلي ــا تعرض ــن م ع

احلرب الطائفية من عام ٢٠٠٣ إلى 
ــخوصه التي  ــام ٢٠٠٧ ،حتى ش ع
رسمها وعمل عليها ظلت أسيره 
ــك الفترة الصعبة ،  ذاكرته في تل

ــم  منه «  و
ــد + منى  ــن عبدالواح ــواء الرك الل
ــرمد + زهير «  ــدم قصي + س +  مق
ــذا على  ــرده ه ــتغل بس وهو يش
ــع املزري  ــذا الواق ــم ه فك طالس
واملتشظي بفعل احلكومات التي 

توالت على شعبنا العراقي ، وهي 
طالسم ملغزة ،فجاء هذا «احلكي 
ــه التي طبعت  ــالل روايت « ومن خ
ــي  دار اجلواهري وهي من القطع  ف
ــي صفحة ١٧٩  ــط وتقع ف املتوس
ــه  إزاء  ــر وهواجس ــه اآلخ . وقلق
ــه العراقي  ــي واقع ــدث ف ــا يح م
يّب إلى اآلمال والتطلعات كما  اخملُ
ــل نعترض  ــعوب .. « ه ــة الش بقي
ــأره ؟ص١٠٠.. وهنا  ــذ بث على األخ
ــهير  ــول الكاتب الش ــتذكر ق إس
ــام مملة  ــخيوف « أي ــوان تش « انط
ــر  ــوم غي ــول ون ــتقبل مجه ومس
ــق وأمنيات  ــد مره منتظم ، جس
ــائد ،واأليام متر  ــت الوس تترتب حت
ــك اهللا  ــد «   لعن ــيء جدي ، وال  ش
ــي « ص١٧١..  والكتابة  مقدم قص
هي إحدى أهم وأبرز طرق التواصل 
ــيلة مهمة  ــاس ، وهي وس بني الن
ــة  ــاعر الدفين ــن املش ــر ع للتعبي
ــب  ــة لتقري ــي محاول ــن ف لآلخري
املسافات ، ونحن نفهم بأن السرد 
نقل احلادثة أو احلوادث من صورتها 
ــة ، ألي صورة لغوية تفيد  الواقعي
« احلكي « مستخدماً لغة ناطقة 

بالشخصيات مكثفة األحداث .

ــبر ألغوار  ــاق معرفية وس ــياحة صحفية وآف ــي س ف
ــاء عمد الدكتور أحمد  ــة في حوارات متينة البن خفي
ــوال- حوارات  ــوال واألح ــه «األه ــد في كتاب عبد اجملي
ــأنني العراقي والعربي» أن يصحبنا  صحفية في الش
ــة والثقافية  ــؤون االجتماعي ملقاربة العديد من الش
ــه الكاتب أن يكون  ــى نحو اراد من ــية، وعل والسياس
ــيما  ــاً قيمة للعاملني في حقل الصحافة الس دروس
ــى أزرار جتارب  ــباب منهم ليضعوا اصابعهم عل الش
من سبقهم، وعبر ما اعتمدوه من اساليب في احلوار، 
وفي التعرف على خفايا الشخصيات اخملتارة املتحاور 
ــوار، وعالقة ذلك  ــادة احل ــن اختيار م ــا، فضال ع معه
ــاخنة، وعلى وفق  باهتمام الرأي العام بالقضايا الس
بوصلة  تؤشر  اهمية املعلومة والفكرة، في التأسيس 
ــا واملرور  ــتكمال تأطير صوره ــي اس ــارة، وف ــي االث وف
ــخصيات،  باالنطباعات التي ميكن تكوينها عن الش
ــة نظراته  ــالل معاين ــة الدقيقة، ومن خ ــر املعرف عب
ــن حنجرته في  ــيقى الصوت اخلارج م وزفراته وموس
ــب كتاب  ــه او إحباطاته.يكتس ــه او فرحه وآمال هم
ــد، اهميته في  ــد اجملي ــي احمد عب ــث واألكادمي الباح
ــف عن كثير من االسرار، وفي اماطة اللثام عن  الكش
جوانيات االحداث املسكوت عنها ومعرفة التباين بني 
ما هو معلن ومخفي، فضال عن عالقة ذلك بحيثيات 
العمل الصحفي، السيما مايتعلق باملهارة االعالمية، 
وبطبيعة الشخصيات التي تصنع االضواء، أو تبحث 
ــا تدلي به  ــا، أو من خالل م ــالل لقاءاته ــا، من خ عنه
ــور كارزمي مهم  ــكار أو من حض ــات أو اف من معلوم
ــورة او عند محط اهتمام  ــر، حتى تكون في الص ومؤث
ــاهدين.الكتاب فرصة  املتابعني من القراء او من املش
للتعرف على تلك املالمح وعن خفاياها، وعماينضوي 
حتت سلطة االعالم احلاسمة من عوالم وصور، والتي 
ــة اخلطاب االعالمي،  ــة عنها ابراز اهمي تعني الكتاب
ــي والثقافي  ــياق الوطن ــي الس ــوره ف ــة حض واهمي
ــئلتها،  ــاج الى املعرفة والى أس ــي، ألننا نحت واملعرف
ــوج الى عوالم  ــتطيع الول ــؤال وحده من يس ألن الس
ــخصية  ــرة ش ــد اختار املؤلف ثماني عش املعرفة.لق
ــة حاول من خاللها  ــي مواقع واختصاصات مختلف ف
ــم وعواملهم، ومن  ــن حياته ــاءة جوانب مهمة م اض
ــية، والتي  ــة والثقافية والسياس ــيرتهم االعالمي س
ــن العراقي وواقعنا  ــي جوهرها هموم الوط تعكس ف
ــي الذي نواجه من خالله كثيرا  االجتماعي والسياس
ــات الكبرى التي حتتاج دائما الى مقاربات  من التحدي

واضاءات االعالم الوطني واملهني.
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دأب الكاتب والروائي 
العراقي « راسم عبد 

القادر»على حياكة 
ما يكتبه  في أعماله 
الروائية والقصصية 

التي نشرها  في عدة 
دور نشر عربية وعراقية ، 
وهو  يعمل على منجزه 

اإلبداعي بطريقة مغايرة 
عن الكثير من الذين 

سبقوه والذين زاملوه 
في هذا  اجملال الصعب 

من الكتابة وألن أسلوب  
« الشللية  « املتعارف 

عليه في معظم أوساط 
املثقفني من العرب وغير 
العرب يلعب دوراُ مهما 

فيما بينهم على أساس 
هذه الشللية وكما يقال 
«شيّلني  وأشيلّك « من 

أجل تقاسم املنافع فيما 
بينهم ، ومن هنا يقول 

على لسان شخوصه .ملن 
أقرأ وملن أكتب ؟ ال أحد 

يقرأ اآلن ! ص١٧٩ .

قراءة / قاسم ماضي زغري

6ثقافية

د.عبداالله جاسم
الحت ايادي احلرامي..
تسرق وضح النهاري..

تأكل مال اليتيم وقوت صغاري..
أين حماة الدياري...؟
أين أسود البراري...؟

هل رحلوا..؟
أمْ ناموا  كنوم النَعامِ في الصحارِ.

ال تعتبي حبيبتي فكلنا نيامٌ ..
وأن صحونا فنحن في نهر من الوهم 

جاري..
مازالوا يدمرون كل جميل نادر املعاني 

واالطوارِ..
وكل يوم أفعالهم تزيد إحتضاري..

وبانت عليهم جناتها وباتت ترفض 
االعذارٍ..

شيدوا القصور واملوالت بخمس من 
نفط آباري..

أنا الكرة الضعيفة  في ملعب 
الكاكات..

تداعبني اقدام سنان وشعالن..
أال تبا حلياة تطوف بها جرثومة 

املوسادي..
يقتلون الناس عنوة..

وينسبون صنعتهم للخالق الباري..
أال صبرا بني قومي.. 

فاهللا ال يهمل فاسداً يعبث في 
العبادِ..

نحن كتبنا على كمامة االفواه ..
.. ه ممنوع علينا الكالمٍ صَ

 يصدرون كل يوم ضدنا الف قرار وقرارٍ..
يرفعون سعر الصرف ويسقطون 

الديناري..
يرضون اسيادهم بقيمة تزيد من شأن 

دوالر..
ال احب ان اهزم  حبيبتي..  
فحبك مازال فقير دون قراري..

ما عليك أال ان تفكري ..
او تختاري...

يش ذليل ... عَ
او بجنة حتفها اشرف االسوارِ..

متابعة / البينة الجديدة
ــه هو  ــمى لدى نيتش ــن األس الكائ
ــقة عملية التحرر،  من يتحملُ مش
ــات التي  ــربَ على القناع ــنُ احل ويعل
ــدً  ــة وأش ــداء احلقيق ــي أع ــه ه برأي
. إذاً فإنَّ فحوى  ــذبِ ــن الك خطورةً م
ــالومي  ــا لس ــي كتبه ــالة الت الرس
«على املرء أن يواجه عناء إنعتاقه من 
أغالله هو، وأخيراً على املرء أن ينعتقَ 
ــاً» يعكسُ ما  ــن ذلك اإلنعتاق أيض م
ــه من التفوق على  يصبو إليه نيتش
ثله  ــن مُ ــداً ع ــاب بعي ــه والذه نفس
ــرُ التباين في أفكاره  األمر الذي يفس
ــها بكل  باختالف املراحل التي عاش
ــوان معرفي.  ــودي وعنف ــب وج صخ
ــاة مؤلف  ــي في حي ــدأُ األساس واملب

«أفول األصنام» هو تفكيك املفاهيم 
ــك ال يصحُ  ــارة، لذل ــفية الق الفلس
ــه املتناقضة  ــتغراب من مواقف اإلس
ــي صاحبها  ــخصيات الت حول الش
ــبة له،  أو كانت مبثابة بارادامي بالنس
ــا إذ أن تكوينه  ومن ثمَّ انقلبَ عليه
ــة  اجلدلي ــة  بصف ــزُ  يتمي ــي  العقل
ــجالي،  ــاب الس ــى اخلط ــزوع إل والن
ــى أنَّ  ــه الفتاً إل ــفُ منهج ــو يص فه
«هذا املفكر ليس في حاجة إلى من 
ــو يفعل ذلك  ــدهُ، فه ــهُ ويفن يدحض
ــه ببراعة متناهية» ما يعني  بنفس
ــه آخر للتقويض  ــر هو وج أنَّ التفكي
ــياق أنَّ  ــتُ في هذا الس والنقد.والالف
ــي امتداد  ــه الفكرية ه حياة نيتش
ــاهُ من  ــا عان ــة، وم ــيرته احلياتي لس

األمراض اجلسدية املنهكة متخضت 
ــة، إذ جنحَ  ــي الرؤي ــه التحوالت ف عن
ــى الذهب،  ــل مكابداته إل ــي حتوي ف
ــاً من املعاناة  فبالتالي أصبح صائغ
ــكالت  ــد زادته املش ــكاره عليه ق أف
ــة وحدةً إلى أنْ لم يرافق هذا  الصحي
املسافر في أكثر أيام حياته صعوبة 
ــوى ظله. لذا يقول نيتشه: لعلي  س
أعرف أفضل من أي شخص آخر ملاذا 
ــو يعاني  ــرءُ لوحده؟ فه ــك امل يضح

ــراع  ــره إلخت ــق يضط بعم ــده  لوح
ــن تلك الوحدة بدالً من  الضحك. لك
ــرت له فرصة  ــبب له األرق، وف أن تس
ــتبطان  ــذات واإلس ــي ال ــق ف للتعم
ــه  في عامله الفكري. إذاً رحبَ نيتش
ــارس احلياة باعتبارها  بالتحديات وم
ــفياً، وكان منط معيشته  خيارا فلس
والصياغات  ــردات  باملف ــه  ل ــاً  ملهم
الفلسفية. وقد أشار سبينوزا إلى أنَّ 
ــفة الكبار يحملُ ختم  فكر الفالس
ــدية حسب ما  حساسيتهم اجلس
يذكر ذلك فريدريك لونوار األمر الذي 
أدركتهُ لوسالومي أيضاً فهي تسردُ 
ــه الفكرية في كتابها  ــيرة نيتش س
ــوازاة  مب ــة»  فكري ــيرة  س ــه  «نيتش

رصدها لصورة حياته الباطنية .

علي البدر

ــاتٍ  ــبب منبه ــمُ بس احلل ــون  أيك  -
ــم كارين هورني  موضوعيةٍ كما تزع
ــق رغبة مكبوتة  وجماعتها أم حتقي

حسب إدعاء فرويد ومدرسته؟
ــد يكون ذاك و..قد  - قد يكون هذا وق

يكون ال هذا وال ذاك.
- تتخلص من اإلجابة بطريقة ذكية 

كما عهدتك!
- تعترف إذن أنني ذكي.

ــح. حلمك  ــيادة املرش - بالتأكيد س
على طاولة املناقشة. املهم أنا معك 
ــك الباطن.  ــق ما يكبته عقل لتحقي

إطمئن.
ح! ماذا تقصد؟  - مرشّ

- أن تكون... أن تكون.. كما تخزنه من 
طموح. كما ترى .. أراني أجيب نيابة 

ــد. كل  ــاز إلى فروي ــك تنح ــك بان عن
معطياتنا تشير لرغبتك أن...

ا. - أكون رئيسً
- أصبت وستكون. أحالمك بنوعيها 
ــم  ك ــارع»  «ق ــق.  للتحقي ــة  قابل

.. كَ أكرَهُ
.... .. هواءَكَ .. ماءَكَ عبَكَ .. شَ

. يُفترَض أنه مُشتتٌ قبل  ٌ عنيدٌ شعب.
عشرات السنني. ولكن.. ال تقلق. كل 
البرملانية  شيء محسوب.. األغلبية 
ــرات من منظماتنا  والعش تساندك 
ــويه الرموز  ــتمر بتش املدنية وسنس
ــعب. جنحنا مع  ــا الش ــي يحبه الت

البعض و..

- و البعض اإلخر؟
- البد من مضاعفة اجلهد. قد ننجح 
ــب الفخامة،  ــد... املهم يا.. صاح وق
ــوى ترديد القسم، الذي  ما عليك س
ــنني، وأنت  ــل س ــاس قب ــه بحم رددت
ــق أحالمك أو أنت صاح.  نائم في عم

أفهمت؟
- البد أن تسمع همسي االن. لتطمئن 

على األقل!
ا. أفضل اإلبتعاد.. - عفوً

ا إذن. - تريد صراخً
- وأكثر.

ــم ، أنني  - « أعلن مبوجب هذا القس
أتخلى بشكل مطلق وكامل عن كل 

والء وإخالص ألي حاكم أجنبي أو دولة 
ــيادة أجنبية كنت من رعاياها،  أو س
ــتور وقوانني «أل........»  ــأدعم دس وس
ــداء في  ــد كل اعت ــا ض ــع عنه وأداف
اخلارج أو الداخل، وسأحمل السالح 
ــاعدني  احلاجة. س ــي  تقتض عندما 
ــارك لك «قارع»، ال تهتم  يارب.». - مب
ــرجون ومن  إن عاتبك حمورابي أو س
ــرين  ــال ثورة العش ــف لفهم كرج ل

كما يسمونها.
- بالتأكيد.

ــوية بدل املاء  ــرب النفط س - سنش
ونخمد أي بركان قد يتفجر.

ــة  ــوات غريب ــك. أص ــي ذل ــك ف - أش
مٌ تتطاير وصراخ  مَ ــمعها االن. حُ أس
في كل مكان ورنني أجراس متواصل 

يزعجني..
- قم يا رجل. ماذا دهاك. تفرك عينيك 
وترفس غطاءك وصراخك مأل الدنيا.

ــه  ــم بتغيير مالبس ــاءه وه أزال غط
وتناول حقيبته متهيئًا للخروج.

- أال تتناول إفطارك؟ قالت الزوجة.
ــعادة  ــوم. ال. البد من اخلروج. س -  الي

السفير ينتظرني.
- سفير!

ــه أو رمبا  ــمي علي ــم ألعيد قس - نع
أرجع ملكاني ثانية.

البينة الجديدة/ علي شريف 

ــي  ف ــي  الثقاف ــت  البي ــام  أق
ــرف  ــف األش ــة النج محافظ
ــات  ــرة العالق ــى دائ ــع إل التاب
وزارة  ــي  ف ــة  العام ــة  الثقافي
ــار  واآلث ــياحة  والس ــة  الثقاف
ــا للهيئة اإلدارية  حفال تكرميي

ــة الفنانني في  ــدة لنقاب اجلدي
ــت  البي ــر  ــال مدي احملافظة.وق
ــرف  الثقافي في النجف االش
ــكول بعد كلمة  ــيد كش رش
ــذا التكرمي هو  ــة: إن ه ترحيبي
ــت الثقافي  ــورة عمل البي باك
ــا  ــد وأيض ــه اجلدي ــي موقع ف
ــة بني  ــير العالق ــي لتجس يأت
ــيط هذا  الفن والثقافة وتنش

ــع  الواق أرض  ــى  عل ــة  العالق
ــة الفعاليات  ــالل إقام ــن خ م
ــطة الثقافية والفنية  واألنش
ــرب  ــه أع ــتقبال.من جانب مس
ــب  ــي نقي ــم زاه ــان ناظ الفن
ــن  ــة ع ــي احملافظ ــني ف الفنان
شكره وتقديره لهذه االلتفاتة 
ــروع  مش ــا  لدين ــا:  موضح
ــة متكاملة  عمل كبير وخط

ــوض بالواقع الفني رغم  للنه
واملعوقات. ــات  التحدي حجم 

بعد ذلك طرح أعضاء الهيئة 
ــؤولي  ــدة ومس ــة اجلدي اإلداري
ــعب لنقابة الفنانني في  الش
النجف االشرف مجموعة من 
ــهم  ــكار والرؤى التي تس األف
ــع الفني في  ــي تطوير الواق ف
ــرة. وفي  ــة بصورة كبي احملافظ

ــة قدم البيت  ختام االحتفالي
الثقافي درع االبداع والثقافة 
ــة الفنانني متمنني لهم  لنقاب
ــاح في عملهم. التألق والنج
ــت  البي أن  ــارة  االش ــدر  وجت
الثقافي النجفي على تواصل 
ــات  ــع كافة املؤسس ــم م دائ
والنقابات والعناوين الثقافية 

في احملافظة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــور نوفل أبو رغيف، امس  ــياحة واآلثار الدكت ــتقبل وكيل وزارة الثقافة والس اس
ــيقني والفنانني العراقيني  ــد، مبكتبه مبقر الوزارة، وفداً من جتمع املوس االول األح
ــيقيني العراقيني .وقال  ــني واملوس ــريحة الفنان ــتقل، لبحث طرق دعم ش املس
ــم التوجهات  ــاء أن «الوزارة تدع ــتهل اللق ــل أبو رغيف خالل مس ــور نوف الدكت
ــاق  ــي وتدعم كافة األنس ــي واملدني والنقاب ــل املهن ــة و العم ــة والفني الثقافي
ــة اجلمالية الفنية» الفتاً إلى أن «الوزارة كباقي القطاعات التي تضررت  اإلبداعي
ــاطات واملهرجانات  ــف األعمال والنش ــببت بتوق ــن جائحة كورونا والتي تس م
ــدمي الدعم الالزم  ــات ذات العالقة لتق ــة، واعداً مبفاحتة اجله ــيقية والفني املوس

للنهوض بالواقع الفني العراقي وعدم إندثاره» .
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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متظاهرو عقود الكهرباء 
يطالبون بالتثبيت

اخلطايب  يستقبل رئيس حمكمة 
استئناف كربالء االحتادية 

وزير اخلارجية جيتمع مع نظرييه 
املرصي واالردين يف القاهرة

حمافظ واسط يضع حجر االساس 
لثالث مدارس يف قضاء الصويرة

ذي قار / البينة الجديدة
امس  قار،  ذي  كهرباء  توزيع  عقود  من  العشرات  تظاهر 
املالك  على  بتثبيتهم   للمطالبة  املديرية  امام  االثنني، 
الدائم للوزارة، وصرف رواتبهم املتأخرة.وأفاد مراسلنا في 
توزيع  بدائرة  العقود  موظفي  من  العشرات  ان  احملافظة، 
دائرتهم  امام  امس  صباح  منذ  تظاهروا  قار،  ذي  كهرباء 
للوزارة.واضاف  الدائم  املالك  على  بتثبيتهم  للمطالبة 
مراسلنا، أن موظفي العقود في احملافظة، تبلغ اعدادهم 
نحو  ٤٠٠ موظف.واشار مراسلنا، الى أن املتظاهرين أكدوا 
عدة  اشهر  منذ  الشهرية  رواتبهم  يتسلموا  لم  بانهم 

رغم احتجاجاتهم املستمرة للمطالبة بصرف رواتبهم.

بغداد / البينة الجديدة
اعمال  انطالق  االثنني،  امس  اخلارجية،  وزارة  اعلنت 
االجتماع الثالثي بني وزير اخلارجيّة فؤاد حسني ونظيريه 
القاهرة.واضافت  املصرية  العاصمة  في  واألردني  املصري 
وزير اخلارجية فؤاد حسني، بحث مع نظيريه  ان   ، الوزارة 
خالل  الصفدي،  أمين  واالردني  شكري،  سامح  املصري 
اجتماع عقد في القاهرة، آلية التنسيق الثالثي وتفعيل 

مذكرات العمل املشتركة بني العراق ومصر واالردن.

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
نصيف  املهندس  املقدسة  كربالء  محافظ  استقبل 
كربالء  استئناف  محكمة  رئيس  اخلطابي  جاسم 
االحتادية القاضي االستاذ رحيم نومان الياسري  ونائبيه 
القاضي رشيد حمزة محل والقاضي علي منصور رحم 
واملستشار القانوني للسيد احملافظ محفوظ التميمي 
اللقاء  خالل   ، احملافظة  في  القانوني  القسم  ومدير 
انه  مؤكدا  العراقي  القضاء  بدور  احملافظ  السيد  اشاد 
صمام امان للمواطنني واجملتمع بشكل عام ومؤسسات 
الدولة ، مضيفا ان احملكمة املوقرة في كربالء املقدسة 
القانون  تطبيق  في  الكبير  الدور  لها  ومايزال   كان 
االعمار  مسيرة  ودعم  الدولة  ومؤسسات  هيبة  وحفظ 
والبناء واخلدمات في كربالء املقدسة ، من جانبه اشاد 
واخلدمات  والبناء  االعمار  رئيس احملكمة بحملة  السيد 
السلطات  كافة  بني  التعاون  ان  موكدا  احملافظة  في 
وحفظ  املواطنني  الى  اخلدمات  تقدمي  هو  احملافظة  في 

حقوقهم وكرامتهم.

واسط / البينة الجديدة 
املياحي  جميل  محمد  الدكتور  واسط  محافظ  قال 
الصويرة  قضاء  في  مدارس  لثالث  االساس  حجر  وضعنا 
 ١٢ ومدرسة  جومييسة  منطقة  في  صف   ٩ مدرسة  هنّ 
منطقة  في  صف   ١٨ ومدرسة  جبيل  منطقة  في  صف 
املدرسية ستساهم  في  االبنية  ان هذه  وبني   ، البطلية 
والقرى  للمناطق  لسنوات  ومعاناة  كبيرة  مشاكل  حل 
اجملاورة ألماكنها اخملصصة..مضيفا نعمل على زيادة اعداد 
لتغطي  كافة  والنواحي  االقضية  في  املدرسية  االبنية 
احلاجة.. وشكر وثمن املوقف املشرّف للمواطنني املتبرعني 

لألراضي الذين لوالهم ملا متكنا من إحالة هذه املشاريع.

بغداد / البينة الجديدة
ــدس محمد  ــظ بغداد املهن اكد محاف
ــديد  ــر العطا، التزام احملافظة بتس جاب
جميع مستحقات الشركات واملقاولني 
ــة. ــي العاصم ــاريع ف ــن للمش املنفذي

ــه  ــظ خالل ترؤس ــيد احملاف ــال الس وق
اجتماعا ضم عدد من املقاولني بحضور 
ــني العراقيني علي  ــاد املقاول ــس احت رئي
ــاوالت هم  ــركات املق ــنافي، إن "ش الس
ــاء واالعمار،  ــية في البن اللبنة االساس
وان محافظة بغداد ملتزمة بتسديد ما 
ــركات  بذمتها من اموال ألصحاب الش
ــاريع اخلدمية  واملقاولني املنفذين للمش

ــى "ضرورة  ــددا عل ــي العاصمة"، مش ف
انصاف جميع الشركات التي تعرضت 
ــا ومعداتها، نتيجة  الى الضرر بأمواله
ــة، او  ــتحقات املالي ــرف املس ــر ص تأخ
ــر الذي  ــروع، االم ــل باملش ــف العم توق
ــل واجناز  ــة العم ــريع عجل ــب تس تطل
املشاريع اخلدمية بالصورة الصحيحة".

ــاكل،  ــى "وجود مش ــا، ال ــار العط واش
ومعوقات صعبة، كانت تواجه اصحاب 
الشركات، عملت احلكومة احمللية على 
ــى "االتفاق على عقد  تذليلها"، الفتا ال
اجتماعات دورية للكشف عن العقبات 
ــركات، من  ــاب الش ــي تواجه اصح الت

اجل االرتقاء مبستوى العمل في تنفيذ 
ــد رئيس احتاد  ــاريع".من جانبه اك املش
ــنافي،  الس ــني علي  العراقي ــني  املقاول
ــص بتوصيات مهمة  ان "االجتماع خل
منها تذليل الصعاب التي تواجه عمل 
القدمية  ــاريع  ــيما املش ــركات، س الش
ــدارس،  امل ــاء  بن ــاريع  ــة، ومش واملتلكئ
ــوفات املتأخرة"،  داعيا  ــة الكش ودراس
ــركات واملقاولني  ــاب الش ــع اصح جمي
الى "االستمرار بالعمل، واجناز املشاريع 
ــات  ــرعة واملواصف ــم، بالس ــة له احملال
احملددة، من اجل االرتقاء ببناء العاصمة 

بغداد".

بغداد / البينة الجديدة
ــي على قاعة  ــبت املاض جرت يوم الس
ــيد  ــرض بغداد الدولي، وبرعاية الس مع
ــد كرمي  ــدس محم ــة املهن ــر الزراع وزي
ــيد مدير عام  ــراف الس ــي، واش اخلفاج
ــة ورئيس  ــزات الزراعي ــركة التجهي ش
ــي،  الكعب ــب  طال ــا  إدارته ــس  مجل

ــاء  ــار أعض ــة الختي ــات الدوري االنتخاب
ــدورة الثامنة).   ــس االدارة اجلدد (ال مجل
ــب  ــني الكعبي أن  االنتخابات وحس وب
ــد جرت  ــر ، ق ــيد الوزي ــات الس توجيه
بأجواء دميقراطية، الختيار عضوين من 
ــر احتياط،  ــركة مع اخ ــبي الش منتس
ــون في  ــون العامل ــى املوظف ــث ادل حي

الشركة بأصواتهم الختيار من يجدون 
ــاءة والنزاهة واخلبرة  ــروط الكف فيه ش
من املرشحني الذين متت دراسة سيرهم 
ــيح .موضحا  الذاتية وأهليتهم للترش
ــة ورقابية  ــكيل جلنة تنفيذي انه مت تش
عالية املستوى وتهيئة كافة االجراءات 
واملتطلبات الضرورية الجراء االنتخابات 

ــيرا إلى ان عملية  بطريقة شفافة.مش
ــني بأصواتهم توضح مدى  إدالء املوظف
ــم على جناح هذه  اهتمامهم و حرصه
ــتحقون الفوز  العملية و تقدمي من يس
ــتماع الى مطالبهم  ــم واالس لتمثيله
ــا  ــا مب ــالدارة العلي ــم ل ــال صوته وايص
ــتوى  يخدم الصالح العام ويرتقي مبس

اخلدمات.وقد اسفرت نتائج االنتخابات 
عن فوز االستاذ حيدر جياد عبد باملركز 
االول بحصوله على ١٠٩ صوت واالستاذ 
ــر محمود ب٨٧ صوت واملركز  عادل خض
ــتاذ ليث صادق  ــث (احتياط) االس الثال
هالل ب٨٢ صوت لعضوية مجلس ادارة 

الشركة اجلديد.

قطاع املدائن يواصل محالت املسح امليداين لفريوس كورونا 
بغداد / البينة الجديدة

ــتناداً لتوجيهات مدير عام  دائرة صحة بغداد الرصافة   اس
ــرق الصحية  ــاعدي واصلت الف ــد الغني الس ــور عب الدكت
ــد الوبائي ملنع  ــن  بحمالتها  للرص ــاع املدائ ــة لقط التابع
ــي فيروس كورونا وذلك بفحص الوافدين من املناطق  تفش
ــيطرة اللج التي تقع  ــى محافظة بغداد في س اجلنوبية ال
ــاع الدكتورة  ــرة القط ــاع .وقالت مدي ــدود القط ــة ح نهاي
ــمري  ان الفرق الصحية باشرت بجمع العينات  وسن الش
ــك املناطق الى بغداد   ــوائية لفحص الوافدين من تل العش
ــالمة  ــرات املتخصصة للتأكد من س ــى اخملتب ــالها ال وارس
اجلميع.وفي ذات السياق اكدت الشمري ان احلمالت تضمنت 
ــف املواطنني حول االجراءات الوقائية واهمية  توعية وتثقي

التباعد االجتماعي للوقاية من االصابة بفيروس كورونا.

الرقابة الصحية يف قطاع البلديات االول جتري 
محلة مسائية يف منطقة البلديات

بغداد / البينة الجديدة
ــاع  ــة لقط ــة التابع ــرق الصحي ــرت الف اج
البلديات حملة مسائية على احملالت العامة 
ــن توجيهات  ــات  ضم ــم و الكوفي و املطاع
ــور عبد اللغني  ــر صحة الرصافة الدكت مدي
ــم مبقررات  ــة مدى التزامه ــاعدي ملعرف الس
ــراف مديرة القطاع  خلية االزمة و ذلك بإش

ــذى املوسوي ، و قالت الدكتورة  الدكتورة ش
شذى املوسوي متت متابعة احملالت و االسواق 
ــالت اجلزارة )  ــز و االفران و مح ــة (اخملاب العام
ــة اجلغرافية للقطاع للحد من  ضمن الرقع
انتشار فيروس كورونا تنفيذا لالمر الديواني 
ــزام  ــه الت ــنة ٢٠٢٠  ومت متابع ــم ٣٢١ لس رق
اصحاب احملالت بارتداء الكمامات والكفوف 

ــوف يتم  ــد البدني بني املواطنني وس والتباع
ــني منهم ، و  ــراءات بحق اخملالف ــاذ االج اتخ
ــع الكمامات على  ــوي مت توزي اضافت املوس
ــد االجتماعي و كذلك مت  ــني و التباع املواطن
ــائل الصحية و حث  توزيع الفولدرات و الرس
ــني على االلتزام مبقررات خلية االزمة  املواطن

و احلفاظ على التباعد االجتماعي.

بغداد / البينة الجديدة
ــة، امس االثنني، نصـب  اعلنت وزارة الصناع
ــمـدة  األس ــة  لصناعـ ــة  العامـ ــركـة  الش
ــن  حلقـ ــدة  جديـ ــات  منظومـ ــة،  اجلنوبيـ
ــة  إلدام ــة  الكيمياويـ ــواد  واملـ ــات  املضافـ
العمليـة اإلنتاجيـة.وقال مدير عام الشركة 
العامـة لصناعـة األسمـدة اجلنوبيـة، خالـد 
كاظـم ناجـي، انه مت نصب منظومات جديدة 

ــواد الكيمياوية لضمان  ــن املضافات وامل حلق
دميومة العملية اإلنتاجيـة.واضاف ناجي، أن 
نصب منظومة حقن املضافات الكيمياوية، 
ــتفادة القصوى من املياه  جاء لتحقيق االس
ــاكل  مش ــل  وتقلي ــاً  صناعي ــتخدمة  املُس
ــات  املضاف أن  ــبات.واوضح  والترس ــآكل  الت
ــراج التبريد  ــي أب ــتخدم ف ــة تس الكيمياوي
ــف الصيانة  ل ــاءة املياه وتقليل كُ ــادة كف لزي

ــاء واحلفاظ على  ــتهالك الكهرب وتقليل اس
ــك املضيفات حتتوي املياه  املُعدات.وبني ان تل
املراد تبريدها على مجموعة من األمالح مثل 
ــيوم واملغنسيوم ( أهـم  بيكاربونات الكالس
ــتطيع  ــيـب ) والتي ال يس ــببـات الترس س مُ
ــي صوتها الذائبة عند  املاء االحتفاظ بها ف
زيادة عدد مرات التركيز مما يؤدي إلى ترسبها 

على املُبادالت احلرارية.

رشكة االسمدة اجلنوبية نصب منظومـات جديـدة حلقـن 
املضافـات واملـواد الكيمياويـة

نينوى / البينة الجديدة
ــة والغابات  ــتير في كلية الزراع ــالة ماجس ــت رس ناقش
ــة املوصل عن دور حامض البرولني ومخصب نانوي  بجامع
ــالة التي  ــات اجليرانيوم.وتهدف الرس ــوس في منو نب أوبتم
ــى اطالة فترة  ــان، ال ــة آالء صباح عصم ــا الطالب قدمته
النمو اخلضري وحتسني الصفات النوعية لنبات اجليرانيوم 
ــي البرولني  ــة دور احلامض االمين ــري من خالل دراس العط
ــني صفات نبات  ــوي  OPTMUS PLUS في حتس ــب النان واخملص
اجليرانيوم العطري وتقليل ضرر االجهاد املائي على النبات.

ــالة ان الرش باحلامض االميني البرولني  واستنتجت الرس
ــى زيادة معنوية في  ــوي OPTMUS PLUS يؤدي ال وخملصب النان
ــات النمو اخلضري واجلذري واحملتوى الكيميائي،  أغلب صف

فضال عن الصفات التشريحية للنبات.

رسالة ماجستري يف جامعة املوصل تناقش دور حامض الربولني 

الدليمي يستقبل نخبة من اعيان 
ووجهاء منطقة القادسية الثانية

االنبار / البينة الجديدة
ــتقبل محافظ االنبار الدكتور علي فرحان الدليمي، نخبة من  اس
ــية الثانية في الرمادي، واطلع على  اعيان ووجهاء منطقة القادس
احتياجات منطقتهم، واستجاب ملطالبهم، ووجه الدوائر اخملتصة 
ــروع اجملاري واملياه الصاحلة للشرب وبقية  بالعمل على تنفيذ مش

اخلدمات البلدية لساكني املنطقة وباسرع وقت ممكن.

البصرة / البينة الجديدة
ــرة  ــعد العيداني  « لألس ــدس أس ــظ البصرة «املهن ــارك محاف ب
ــهم  ــتهم الدميقراطية بإقامة عرس ــة ممارس ــة البصري الصحفي
ــي» في تصريح  ــال «العيدان ــرع البصرة. وق ــي اخلاص بف اإلنتخاب
ــوان محافظة البصرة ان الصحافة البصرية  للمركز اإلعالمي لدي
لها دور كبير في إظهار احلقائق، رغم بعض الدخالء الذين يحاولون 
تشويه الوجه احلقيقي للسلطة الرابعة، وأضاف انه وعلى الرغم 
ــتركة  ــماء مش ــني إال أن الصحفيني اختاروا أس ــود قائمت من وج
لتشكيل الهيئة اإلدارية للنقابة .ويذكر إن اإلنتخابات التي جرت 
ــة احمللية، بحضور محافظ  ــبت املاضي في مبنى احلكوم يوم الس
ــفرت  ــؤولي احملافظة أس ــرة وعدد من القيادات األمنية ومس البص
عن فوز صادق العلي مبنصب رئيس فرع البصرة بحصوله على ٦٢ 

صوت مقابل ٥٢ صوت للرئيس السابق عباس الفياض.

حمافظ البرصة يبارك للصحفيني 
عرسهم اإلنتخايب 

انطالق انتخابات أعضاء جملس ادارة الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية

حمافظ بغداد : ملتزمون بتسديد مستحقات 
الرشكات املنفذة للمشاريع اخلدمية

قراءة يف قانون ألغاء األمتيازات املالية للمسؤولني اضاءات قانونية

الحقوقي
ماجد الحسناوي

ــل الفوارق  ــذا القانون لتقلي يهدف ه
بني ابناء الشعب وتخفيض النفقات 
ــع تخصيص  ــاء االمتيازات ٠ومين والغ
ــات الثالث    ــالج في الرئاس مبالغ للع
ــريعية والتنفيذية  ــلطة التش كالس
ورئاسة اجلمهورية وجميع مؤسسات 
ــع تخصيص مبالغ لبدالت  الدولة ومين
ــكام هذا  بأح ــمولني  للمش ــار  االيج
ــوز  ــار واليج ــك عق ــن ميتل ــون مل القان
ــيارات لكل  ــص اكثر من (٥)س تخصي
ــس مجلس  ــة ورئي ــس الدول ــن رئي م
الوزراء ورئيس مجلس النواب واليجوز 

ــيارات لكل  ــص اكثر من (٤)س تخصي
ــالث واليجوز  ــات الث ــن نواب الرئاس م
تخصيص اكثر من (٣)سيارات للوزراء 
ــي  ــون ف ــن يعمل ــم وم ــن بدرجته وم
الهيئات  ورؤساء  التنفيذية  السلطة 
واحملافظني واليجوز تخصيص اكثرمن 
ــوزراء  ال وكالء  ــن  م ــكل  ل ــيارة  (٢)س
ــص  تخصي ــوز  واليج ــارين  واملستش
اكثر من سيارة واحدة لكل من املدراء 
ــم بدرجتهم وكذلك  ــني ومن ه العام
تلغى مخصصات الضيافة للرئاسات 
ــرات  ــتئجار الطائ ــع اس ــالث ومين الث

ــات الثالث من خزينة  اخلاصة للرئاس
ــمية وبأمكان  ــة اال للوفود الرس الدول
ــرات  الطائ ــتخدام  اس ــات  الرئاس
الرئاسية التابعة لرئاسة الوزراء ومينع 
الصرف النقدي ألجور وقود السيارات 
ــتبدل بكابونات  ــدة للدولة وتس العائ
ــود العائدة  ــن محطات الوق للتزود  م
ــات الوقود  ــوزارة النفط وحتديد كمي ل
املصروفة للسيارة واالليات في جميع 
ــغ  ــد املبال ــة وحتدي ــات الدول مؤسس
ــة  والضياف ــتريات  للمش ــة  اخملصص
ــن  ــة م ــواج احلماي ــحب اف ــم س ويت

ــابقني  ــات الثالث والوزراء الس الرئاس
عام  ــية من  السياس ــخصيات  والش
ــد  القائ ــى  ويتول االن  ــة  ولغاي  ٢٠٠٣
العام عدد عناصر حمايتهم ٠ تسري 
ــات  ــذا القانون على الرئاس احكان ه
الثالث ونوابهم وكذلك رئيس مجلس 
ــة  ــاء احملكم ــى واعض ــاء االعل القض
ــس  ــاء مجل ــا واعض ــة العلي االحتادي
والوكالء  ــني  واحملافظ ــوزراء  وال النواب 
ــارين واملدراء العامني ٠ينفذ  واملستش
ــره في  ــخ نش ــن تاري ــون م ــذا القان ه

اجلريدة الرسمية.

شكر و تقدير 
ــة  (البين ــدة  جري ــدم  تتق   
ــكر والتقدير  اجلديدة) بالش
ــيدة عبير  إلى الكاتبة الس
ــن جمهورية مصر  توفيق م
ــاالت  املق ــى  عل ــة  العربي
ــرة التي  ــص القصي والقص
ــا ..  ــي جريدتن ــرها ف مت نش
ــا كل التوفيق  ــني له متمن

في عملها.



ــون في الدم  ــباب زيادة الده تعد اس
من املشاكل الوخيمة بسبب تراكم 
الدهون على جدران االوعية الدموية 
ــات اخرى   ــى مضاعف ــؤدي ال ــي ت الت
ــات دموية وقلبية ، او  كحدوث جتلط
ــل كلوي ,  ارتفاع ضغط الدم   وفش
ــم احلفاظ على معدل  لذلك من امله
ــترول والدهون الثالثية  في  الكولس

اجلسم . 
ــدم  ال ــط  ضغ ــب  تراق ــت  كن اذا 
ــك،  ــترول لدي ــتويات الكوليس ومس
فثمة شيء آخر قد يحتاج  للمراقبه 

إنه الدهون الثالثية.
ــع من الدهون  ــتوى مرتف فوجود مس
ــن خطورة  ــن أن يزيد م ــة ميك الثالثي
ــراض القلب, لكن  ــة بأحد أم اإلصاب
ــن اختيار منط احلياة الذي يعزز  س حُ
الصحة العامة ميكن أن يساعد في 

ا. تقليل الدهون الثالثية أيضً
ــواع  ــد أن ــي أح ــة ه ــون الثالثي الده
الدهون املوجودة في الدم فعند تناول 
ــمك أي سعرات  الطعام، يحوِّل جس
ــتخدامها  ــاج إلى اس ــة ال حتت حراري
على الفور إلى دهون ثالثية قد  تُخزَّن 
ــي  ــريد ) ف ــة (الغليس ــون ثُالثي الده
اخلاليا الدهنية في وقت الحق، تطلق 
ــون الثالثية لإلمداد  الهرمونات الده
كان   إذا   , ــات  الوجب ــني  ب ــة  بالطاق
ــعرات احلرارية  الطعام  أكثر من الس
التي حترق بانتظام، وخاصة األطعمة 
ــبة عالية من  ــوي على نس التي حتت
ــون لديك  ــد يك ــدرات، فق الكربوهي
ــون الثالثية  ــع من الده معدل مرتف

(فرط ثالثي غليسريد الدم).
ــون  ــاع الده ــاهم ارتف ــن أن يس ميك
الثالثية في تصلب الشرايني أو زيادة 
ــريان , مما يزيد من  سمك جدران الش
ــكتة دماغية،  ــر اإلصابة بس مخاط
ــراض القلب  ــة، وأحد أم ــة قلبي وأزم
ــديد في  ــن أن يؤدي االرتفاع الش ميك

الدهون الثالثية إلى اإلصابة بالتهاب 
حاد في البنكرياس .

ــون  ــاع الده ــون ارتف ــا يك ــا م غالبً
ــاالت أخرى  ــة على ح ــة عالم الثالثي
ــد  ــة بأح ــر اإلصاب ــن مخاط ــد م تزي
ــكتة الدماغية،  أمراض القلب والس
ومن بينها السمنة ومتالزمة األيض 
ــاالت التي  ــن احل ــة م ــي مجموع وه
ا من الدهون  تتضمن كمية كبيرة جدً
ــر، وضغط الدم  املوجودة حول اخلص
ــون الثالثية،  ــاع الده ــع، وارتف املرتف
ــكر في  ــبة الس ــك ارتفاع نس وكذل
ــتويات الكوليسترول غير  الدم ومس

الطبيعية.
ن  هّ ــرف بتدَ ــرض يع ــا م ــاك ايض وهن
ــيّ ال  ــد الدهن ــرض الكب ــد أو م الكب
ــف يُذكر  ــكلة أو تل ــبب أي مش يُس
ــاالت، ولكن في حاالت  في بعض احل
ــبب التهاب الكبد، وإذا  أخرى قد يُس
ــرب  ا عن ش كان هذا االلتهاب ناجمً
ــذه احلالة  ــى ه ــق عل ــول يُطل الكح

التهاب الكبد الدهنيّ الكحوليّ  . 
ا عن غير ذلك فعندئذ  وإذا كان ناجمً
ــيّ  الدهن ــد  الكب ــاب  بالته ــرف  يُع
ــض احلاالت قد  ــي  وفي بع الالكحول
ل  ــكّ ــد إلى تش ــاب الكب ــؤدي الته ي
ــيج الندبيّ أو ما يُعرَف بتليّف  النس
ــم  اجلس ــة  حملاول ــة  كنتيج ــد  الكب

ر  معاجلة االلتهاب املوجود، وقد تتطوّ
ع هو  ع في الكبد ، والتشمّ إلى تشمّ
ب الكبد تؤثر  مرحلة متقدمة من تندّ
ــف الكبد  ــلبيّ في وظائ ــكل س بش

وبُنيته .
ــاب  بااللته ــون  الده ــذه  ه ــط  وترتب

ــة  مقاوم ــادة  وزي ــب  القل ــراض  وأم
ــكري  ــولني مما يزيد خطر الس األنس
ــن  البط ــي  ف ــون  الده ــاب  واكتس
ــاول املزيد  ــب تن ــك يج (الكرش),لذل
ــات، إذ تظهر العديد من  من البروتين
ــات أن الذين يزيدون من تناول  الدراس

ــالك دهون  ــون إلى امت ــني، مييل البروت
ــن يتناولون  ــي البطن من الذي أقل ف
ــا غذائيا يحتوي كمية أقل من  نظام
ــل تناول البروتني  البروتني حيث يعم
ــهية ويعزز الشعور  على تقليل الش

باالمتالء .

االسباب و عوامل اخلطورة:
ــرية   البش ــا  اخلالي ــوي  حتت
ــن  م ــا  زوجً  23 ــى  عل ــادة   ع
ــة من  ــومات موروث الكروموس
ــن. وحتدث متالزمة  كال الوالدي
ــدى الفرد  ــا يكون ل داون عندم
ــة، أو  ــة كامل ــخة إضافي نس
ــوم  الكروموس ــن  م ــة  جزئي
ــؤدي إلى درجات  ــم 21؛ مما ي رق
متفاوتة من اإلعاقة العقلية، 
واالختالالت اجلسدية. وال يزال 
ــد  ــوم الزائ ــبب الكروموس س
ــل، أو جزئي غير  ــكل كام بش
ــدة  ــك ع ــن هنال ــروف لك مع
ــع من  ــن أن ترف ــببات ميك مس
ــني مبتالزمة  ــر إصابة اجلن خط
ــذه العوامل:  ــن بني ه داون و م
ــن اإلجناب. تزيد فرص  تأخر س
ــاب  ــل مص ــرأة لطف ــاب امل إجن
ــة داون مع تقدم العمر،  مبتالزم
ــاء  النس ــات  بويض ألن  ــذا  وه
ــنًا تكون أكثر عرضة  األكبر س
ــر  غي ــي  الصبغ ــام  لالنقس
تزداد خطورة حمل  الصحيح. 
ــاب مبتالزمة  ــرأة بطفل مص امل
ــا.  عامً  35 ــن  س ــد  بع داون 

الطفل السابق مبتالزمة داون، 
ــث إن األزواج الذين لديهم  حي
ــاب مبتالزمة  ــل واحد مص طف
ــون لديهم احتمالية  داون، يك
ــل آخر  ــاب طف ــو %1) إلجن (نح
ــون  ــة داون. ك ــاب مبتالزم مص
ــالً للتبدل  ــد الوالدين حام أح
الصبغي اجليني ملتالزمة داون. 
ميكن لكلٍ من الرجال والنساء 
ــدل الصبغي اجليني  نقل التب

ملتالزمة داون ألطفالهم.
االعراض: كل شخص مصاب 

ــرد يعاني  ــة داون هو ف مبتالزم
ــة  ومنائي ــة  عقلي ــكالت  مش
ــديدة.  خفيفة أو معتدلة أو ش
ــاء  ــض أصحّ ــون البع ــد يك ق
ــر يعانون  ــا البعض اآلخ بينم
ــرة  كبي ــة  صحي ــكالت  مش
كتشوهات خطيرة في القلب. 
ــون  والبالغ ــال  األطف ــز  يتمي
املصابون مبتالزمة داون مبالمح 
ــن أن  ــم م ــزة. بالرغ ــه ممي وج
جميع املصابني مبتالزمة داون ال 
ــون نفس مالمح الوجه،  ميتلك

فإن أبرز املالمح تتضمن: الوجه 
ــر  الصغي ــرأس  ال ــطح,  املس
ــان  اللس و  القصيرة  ــة  والرقب
ــى  ــة إل ــون املائل ــارز و اجلف الب
األعلى (شقوق جفنية)  وأذنني 
ــني  ــب أو صغيرت ــكل غري بش
ــف ويدين  ــر عضالت ضعي توت
ــني بتجعيد  عريضتني قصيرت
ــد وأصابع  ــف الي ــد في ك واح
ــبيًا ويدين ورجلني  قصيرة نس
ــة و  ــة مفرط ــني ومرون صغيرت
ــرة على  ــاء صغي ــا بيض نقاطً

من  ــة)  (القزحي ــون  املل ــزء  اجل
ــفيلد  ــني تدعى بقع بروش الع
ــك  ميتل ــد  ق ــول.  الط ــر  وقص
ــة  ــون مبتالزم ــال املصاب األطف
ــا ولكنهم  ا عاديً ــمً داون جس
ــأ ويظلون  ــكل أبط ينمون بش
أقصر عن غيرهم من األطفال 
يعاني معظم  ــر.  العم بنفس 
ــة  ــني مبتالزم ــال املصاب األطف
داون من ضعف إدراكي معتدل 
ــر اللغة،  ــط. تأخ ــى متوس إل
وتأثر كل من الذاكرة القصيرة 

والطويلة األجل.
العالج والوقاية:

ــه ال  ــول أنّ ــف الق ــن املؤس م
يوجد عالج شافٍ من متالزمة 
ــل  ــن التعام ــن ميك داون، ولك
ــي حتدث  ــع االضطرابات الت م
ــاب باملتالزمة كأي  ــدى املص ل
ــا، ويوصى  ــر وعالجه ــرد آخ ف
ــة  الطبيّ ــة  الرعاي ــر  بتوفي
ــاب من قبل  ص ــام للمُ واالهتم
حية  ــة الصّ ــني بالرعاي اخملتص
صاتهم؛  ــف تخصّ على مختل
ــاء  األطب ــك  ذل ــن  ويتضمّ
ــة  املتنوع ــم  بتخصصاته

حسب حالة املصاب الصحية، 
ون، وأخصائيّي  واملعلمني اخلاصّ
ــني املهنيون،  ــق، واملعاجل النط
ــون،  الفيزيائي ــني  واملعاجل
ــني،  االجتماعي ــني  واألخصائي
فمن املمكن أن يلتحق األطفال 
ــون من  ــن يعان ــون الذي املصاب
ــي مدارس  ــم ف ــات تعل صعوب
على  ــول  للحص ــة  ص متخصّ
ــي، والذي قد  ــم التعليم ع الدّ
ــارات اللغوية، ويجدر  يعزز امله
ــة  ــن للمتابع ــه ميك ــر أنّ الذك
ــني  املصاب ــال  لألطف ــرة  املبك
ــاهم  يس أن  ــة  املتالزم ــذه  به
ــني وتعزيز مهاراتهم  في حتس
ــى  ــةً إل ــر، إضاف ــكل كبي بش
بدور  ــاهمة  للمس ــم  جتهيزه
ــع. ال توجد أي  ال في اجملتم فعّ
ــع اإلصابة مبتالزمة  طريقة ملن
ــود عوامل  ــن عند وج داون، لك
الشخص  اخلطورة قد يحتاج 
ــاري  استش ــة  مراجع ــى  إل

األمراض الوراثية قبل احلمل.

* دكتوراه احياء مجهرية 
طبية

ــير واملرور في  ال يخفى على اجلميع أن نظام الس
كل اصقاع املعمورة في هذا الكوكب املستدير 
ــاهم ذلك  ــكل صحيح سيس ــا طبّق بش ، اذا م
ــرة على حفظ النظام واالستقرار  بصورة مباش
ــني االعتزاز  ــوس املواطن ــي نف ــن ويبعث ف واالم
ــا أرى كمواطن  ــون ونظام ،وأن ــود دولة وقان بوج
ــاه وطني ، أن  ــؤولية جت ــعر باملس احمل هم واش
ــني والقنوات  ــني املهن ــرم واالعالمي اإلعالم احملت
ــة بهذا االمر ويجب ان  الفضائية احملترمة معني
ــؤولية من خالل  ــا تلك املس ــذ على عاتقه تاخ

ــم اخللل والال  ــج حوارية كبيرة بحج عمل برام
ــداد وجميع  ــهده بغ ــذي تش ــث ال ــام والعب نظ
ــروري في  ــام امل ــألة ( النظ ــي مس ــات ف احملافظ
العراق ) ،برنامج ضخم ينبري له مقدموا برامج 
ــذا يكونون من احملاورين  قنواتكم احملترمة وياحب
ــوي امام  ــور ق ــون بحض ــن يتمتع ــاء الذي االقوي
الضيف ، يُدعى لهذا البرنامج مدير املرور العامة 
ــرطة  وامني بغداد وقائد عمليات بغداد ومدير ش
ــير واملرور في بغداد يقع  ــداد ، إذ أن نظام الس بغ
ــدأ البرنامج بعرض  ــى عاتق هؤالء األربعة ،يب عل
ــن خالل  ــبقا م ــون معد مس ــر يك ــريط تقري ش
ــخصون ويصورون كل  ــرام يش ــليكم الك مراس
ــاكل واخلالفات املرورية احلاصلة واملسببة  املش
ــوق ، السيارات  لهذا االخالل املروري ( اجازة الس
التي حتمل اضواء والفتات منافية للنظام املروري 
ــايدات في  ــايدين وثالث س ، الوقوف والتوقف س
ــوارع  ــوارع ، الوقوف في مدخل الش ــر الش اكث
ــي التنظم  ــات الت ــدارس واجلامع ــة ، امل الفرعي
مسألة وقوف السيارات ملوظفيهم وذوي الطالب 
ــات  ــم ، املؤسس ــم واصطحابه ــد توصيله عن
ــي االخرى  ــي ه ــر الت ــض الدوائ ــة وبع احلكومي
ــياراتهم ، اصحاب  ــبب عبثية في وقوف س تس
الكيات والتكاسي ووقوفهم اخلاطئ عند ركوب 

ــوارع الفرعية ،  ــب وانزاله في مداخل الش الراك
مما يسبب ازمة وعبثية في نظام السير ، لسواق 
ــي احظانهم عند  ــون اطفالهم ف ــن يحمل الذي
ــم ارها اال في هذا  ــادة وهذه ظاهرة طبعا ل القي
ــاحنات الكبيرة  ــيارات احلمل والش ــد ! ، س البل
ــدل على انهم  ــيرهم في خط االجتياز مما ي وس
اليعرفون شيء عن قانون السير أو ال يحترمونه 
ــيارات احلديثة ( ضوء  ــي في الس ــوء اخللف ، الض
ــيء عنه  ــواق اليعرفون ش ــاب ) اكثر الس الضب
ــي الليل وهذا الضوء هو  ــتعل ف فتراه دائما مش
ــتغل في جو  ــوء البريك فإذا ما اش ــوى من ض اق
ليس فيه ضباب ممكن ان يسبب حوادث ، طبعا 
في كل العالم هنلك شوارع مهمة يكون فيها  
ــاء بداية الدوام ونهايته  ــك ) قوي جدا اثن ( ترافي
ــوف والتوقف من  ــوع الوق ــة ممن ــع عالم ، فتوض
ــع تواجد مفارز  ــى الوقت كذا ، م ــت كذا ال الوق
ــوف ، بعد االنتهاء  ــب ومتنع اخملالف من الوق تراق
من هذا التقرير يبدأ احلوار مع مدير املرور العامة 
حول كل هذه املشاهدات واخملالفات ومناقشته 
ــث يكون البرنامج  حولها بدقة متناهية ، بحي
ــل للتبرير ، اذ ان ما حاصل من  والنقاش غير قاب
ــذوذ  ــروري في العراق هو ش ــل في النظام امل خل
غير معقول عن قاعدة االنضمة املرورية االدمية 

ــل املدعوين  ــن حولنا ، وحتمي ــي كل العالم م ف
ــون ونظام  ــق قان ــي تطبي ــؤولية ف ــل املس كام
ــير ، واتخاذ إجراءات صارمة وحلول قانونية  الس
ــة مدير املرور  ــادة عنها ، ومن خالل مناقش ال حي
العامة حول هذه املشكالت واخللل احلاصل في 
ــك تداخالت في  ــتكون هنال ــير ،  س نظام الس

ــتدعي تدخل او مناقشة امني  املهام بحيث يس
ــؤولية امانة  ــداد وقائد العمليات ، حول مس بغ
ــاء باركات متعددة الطوابق  بغداد في عدم إنش
ــيارة  الس ــع  جمي ــتوعب  وتس ــة  كافي ــون  تك
ــارع او ذاك ،  ــي هذا الش ــاج الوقوف ف التي حتت
ــات عن عدم  ــد العملي ــؤولية قائ وبالتالي مس

ــات من الوقوف  ــراءاات في منع املركب ــاذ اج اتخ
ــي الباركات اخملصصة للوقوف ، وهذا طبعا  اال ف
ــات ، ويجب أن  ــد مادي للبلدي ــيكون فيه عائ س
ــان باهظة  ــات صارمة باثم ــون هنالك عقوب تك
ــة للمخالف ،  ــيارات لكي تكون رادع وحجز س
النه واجلميع يعلم ان من أمن العقاب ساء االدب 
ــوف يخرج  ــك أن املقدم س ــذا موجز  وبال ش ،ه
بصيغة اقوى مما كتبت ويضيف معلومات اكثر 
الن هذا من اختصاصه ،وهكذا تستمر البرامج 
ــالل  ــاكل واإلخ ــوم واملش ــع الهم ــاول جمي بتن
احلاصل في جميع مؤسسات الدولة ومرافقها ، 
مثل البلديات واملاء ( النه ال يوجد بشر على وجه 
رون في املاء الصافي مثلنا نحن شعب  االرض يبذّ
ــاء ) ، والكهرباء  ــني واالنبياء واخللف علي واحلس
ــا ) والطرق  ــوارع املطفية دائم ــح الش ( مصابي
ــرطتها واملشاكل  واالعمار والداخلية وبعض ش
ــن انهم ال  ــببهم ، والتي تنم ع ــي حتدث بس الت
يفقهون شيء من عملهم الشرطوي واحملافظة 
ر  على األمن والقانون ، وهكذا تبنى االوطان وتعمّ
ــة وفاهمة ، الوطن  ــا تكون ادارتها حكيم عندم
ــاني والشرعي من  ــؤولية والشعور اإلنس واملس

وراء القصد .. واهللا شاهد على ما اقول.
ولكم الشكر والتقدير.

سلبية الدهون المرتفعة في الدم  
9طب وعلوم

ــني أو ادنى من القبر ,حيث  يبدأ العد التنازلي حلياته, حقيقة نحن نتألم ملا نراه  ــى  قاب قوس ــبان  , فعندما يكبر املرء في مجتمعنا وكأنه أمس ــان الى امراض لم تكن باحلس دائما مايتعرض االنس

في مجتمعات الغرب من تفائل بحياة جديدة بعد سن السبعني او نهاية الستينات  وما يقدمه القائمون على مقدرات هذه الفئة العمرية من حياة رغيدة تزهو بلرقي وتأمني صحي وحق مواطنة 

واالفضلية في كل مرفأ في ذاك اجملتمع .لكن مع االسف الشديد نفتقر لهذه املكارم احلقة في مجتمعاتنا , فلرمبا ينفق كبيرنا معاشه كله في عالجات وقوت  , رغم فناء العمر في آهات خدمته 

ما  ى إِذا مَشى بِهِ  ...................       رَبُّهُ لِلسوقِ أَلفاهُ دِرهَ
تّ  إِلى الدينارِ حَ

شُّ . نَهَ

يَّما الءُ وَخَ لَّ الغَ  إِذا حَ
ليلٌ ثيرَ املالِ وَاخلَفضُ وارِفٌ    ..................     قَ إِنَّ كَ

فَ

االمربيولوجي
رائد عبداالله عباس

متالزمة داون .. اسبابها واعراضها وكيفية الوقاية منها

تعد متالزمة داون واحدة من 

ــر االضطرابات اجلينيَّة  أكث

ــراب  اضط ــي  وه ــيوعاً  ش

ــام  االنقس ــببه  يس وراثي 

ــي اخلاليا  ــر الطبيعي ف غي

ــخ  مما يؤدي إلى زيادة النس

ــي  ف ــي  اجلزئ أو  ــي  الكل

ــوم 21. وتسبب  الكروموس

ــادة الوراثية الزائدة  هذه امل

واملالمح  النمو  تغيرات في 

ــدية التي تتسم بها  اجلس

متالزمة داون ويختلف تأثير 

ــخة اإلضافية  ــذه النس ه

من مُصاب إلى آخر.

  * د. نزار علي شريف

الى من يهمه االمر

املواطن / عقيل العالق 

NO.3588.TUE.9.FEB.2021العدد (٣٥٨٨) الثالثاء ٩ / ٢ / ٢٠٢١ 
إعداد : منة اهللا حسين



حوارات

Êbÿç¸aÎ@âb‡«¸a@ÒâaãÎ@ø@ÚÓˆbí„¸a@÷Îâb–€aÎ@ÚÓçÜ‰:a@Îb–€a@>◊äë@‚b«äÌÜfl
ZH@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I@�€@òbÅ@âaÏy@ø@Ü◊˚Ì@âÏj¶a@ÛéÓ«@÷aãä€a@Üj«âb‡«@êÜ‰ËΩa

* ما هي طبيعة عمل شركتكم؟
ــية العامة  ــركة الفاو الهندس - ش
ــية  ــركات الرئيس ــن الش ــر م تعتب
ــركة تنفيذية  ــة وتعد اكبر ش املهم
في وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
ــوزع مهامها في قطاع  العامة، وتت
اجلسور وقطاع مشاريع املاء واالبنية 
ــكنية، اضافة الى ان  واجملمعات الس
ــى العمل في  ــدرة عل ــركة الق للش
ــة، من ضمنها  ــي التكنولوجي املبان

مصافي النفط ومعامل الغاز.
ــاطات واسعة مع  ــركة نش ان للش
ــن خالل  ــة، وم ــم وزارات الدول معظ
التي اجنزتها  ــاريع  ــتعراض املش اس
ــركة، جند انها قد اجنزت حوالي  الش
ــروع منذ سنة ٢٠٠٣ وحلد  (٢٨١) مش
ــاوزت الترليون دينار  ــة جت االن، بكلف
ــلمت  ــد اجنزت كلها وس ــي، وق عراق
الى اجلهات املستفيدة دون اي تلكؤ 

او تأخير.
ــن التفصيل عن  ــيء م ــا بش * حدثن

قطاع االسكان؟
ــاك الكثير من االجنازات في هذا  - هن
ــأنا مجمع سكني  اجملال، حيث انش
في كركوك ومجمع سكني اخر في 
ــع وزارة الهجرة  ــان بالتعاون م ميس
ــات  مجمع ــك  وكذل ــن،  واملهجري
ــي اجلهاد،  ــي منطقة ح ــكنية ف س
ــالم،  ــة النجف - حي الس ومحافظ
واالن يوجد لدينا مجمعني سكنيني 
ــد التنفيذ بالتعاون مع محافظة  قي
ــني  مجمع ــك  كذل ــا  ولدين ــل،  باب
ــن العمل في  ــكنيني متوقفان ع س
ــطرة والقبلة بسبب  منطقتي الش
ــات املالية،  ــر التخصيص عدم توفي
ــتمرة حاليا  ــركتنا مس ــا ان ش علم
بانشاء اجملمع السكني في اخلالص.

ــكنية  ــا هي اعداد الوحدات الس * م
ــة  ــكل محافظ ــائها ل ــي مت انش الت

وكيف يتم توزيعها؟
هذه اخلطة لها عالقة بدائرة السكن، 
ــدد اجملمعات  ــوم بتحديد ع التي تق
السكنية لكل محافظة، وبالنسبة 
لنا، فان املشاريع التي ذكرناها اعاله 
ــت احالتها علينا،  هي فقط التي مت
ــكنية  حيث مت احالة ٣ مجمعات س
علينا من دائرة السكن، وهي مجمع 
ــة، علما  والقبل ــطرة  والش اخلالص 
ــا متوقفات، والوحيد  ان اثنني منهم
ــع اخلالص،  ــو مجم ــل ه ــذي يعم ال
اضافة الى مجمعني سكنيني واطئ 
ــع محافظة بابل، وكذلك  الكلفة م

اجناز مجمع سكني في العمارة.
* هل لديكم مشاريع ستراتيجية؟

ــا باجناز ٤  ــر باننا قمن ــن نفتخ - نح
ــاريع كبرى مهمة ومت تسليمها  مش

ــاريع  ــتفيدة، اما املش ــات املس اجله
قيد التنفيذ فهي اربعة.

ــاتريع  مش ــاء  بانش ــم  قمت ــل  ه  *
ــاء  بن ــال  مج ــي  ف ــتراتيجية  س

املستشفيات؟
ــفى  ــث ان املستش ــد، حي - بالتأكي
ــه وزارة االعمار  ــذي اجنزت ــد ال الوحي
ــفى الطفل  ــكان هو مستش واالس
ــعة ٢٦٠  ــان، بس ــوالدة في ميس وال
ــتمرة  ــرير، وهو يعمل بصورة مس س
ــل طاقته، وادى دورا  منذ ٢٠١٧ بكام
ــة الفعلية  ــد احلاج ــي س ــرا ف كبي
ــا يوجد لدينا  ــان، كم حملافظة ميس

ــي  ف ــي  الهضم ــاز  اجله ــروع  مش
ــذي مت اجنازه  ــرة، وال محافظة البص
ــاح  االفتت ــك  وش ــى  عل االن  ــو  وه

والتسليم .
* حدثنا عن مشاريع املياه؟

- هناك ثالثة  مشاريع مهمة للمياه 
ــروع ماء  ــذ، ومنها مش ــد التنفي قي
كركوك، علما ان هناك مشروع اخر 

ــروع ماء  ــابقا وهو مش مت تنفيذه س
ــة ١٠ االف متر مكعب،  تلعفر بطاق
علما ان مشروع كركوك قد مت اجنازه 
ــب، واالن  ــف متر مكع ــة ١٢ ال بطاق
قيد التنفيذ مشروعني والتي كانت 
ــات  التخصيص ــبب  بس ــة  متوقف
ــنة  ــي هذه الس ــل ف ــة، ونتأم املالي
ــنة ٢٠٢١  ــاء املالي لس ــر الغط توفي
لكي نستمر بالعمل، وباحملصلة فان 
ــاء، اثنان منها  ــاك ٤ مجمعات م هن

اجنزت، واالثنان االخران قيد التنفيذ
* ما هو دوركم في حملة اعادة اعمار 

املناطق احملررة؟

ــاريع  ــرات املش - قد قمنا باجناز عش
في تلك املناطق،  ومنها بناء مدارس 

ودوائر وجسور.
ــي  ــور ف ــاريع اجلس ــن مش ــاذا ع * م

مختلف محافظات العراق؟
ــاريع، ومنها  - لدينا الكثير من املش
ــررة، ووفقا  ــق احمل ــص املناط ــا يخ م
ــذا اجملال،  ــي ه ــة ف ــا الطويل خلبرتن

ــار وتأهيل  ــادة اعم ــا باع ــد قمن فق
ــر الضلوعية وجسر امام ويس  جس
ــاك  ــل، وهن ــا بالكام ــي مت اجنازه الت
ــازه، وحاليا  ــر في املوصل مت اجن جس
ــر تكريت  ــرين جس يتم تنفيذ جس
ــيتم  ــر الدوز الذي س - العلم وجس
ــهر، اما  ــذا الش ــا في ه ــازه قريب اجن
ــر تكريت العلم فقد وصل الى  جس
ــل متقدمة، بعد ان كان يعاني  مراح
ــاكل مالية، فتم توفيره من  من مش
تخصيصات البنك الدولي قبل ايام 

وحصول املوافقة على ذلك.
ــور خارج  ــوزارة للجس ــا خطة ال ام

ــر  جس ــاك  فهن ــررة،  احمل ــق  املناط
ــازه بالكامل، وكذلك  الدراجي مت اجن

جسر في الناصرية.
ــر اقرار املوازنة اثر على  * هل ان تأخي

عملكم؟
ــي نعمل لصاحلها  ــات الت - الن اجله
ــة، لكي  ــات مالي ــك تخصيص ال متل

نستطيع املباشرة بالعمل.

* كيف يتم معاجلة هذا االمر؟
ــة  ايجابي ــوة  خط ــاك  هن ــت  كان  -
ــط،  ــا وزارة التخطي ــت به ــد عمل ق
استنادا الى توجيهات رئيس الوزراء، 
ــلف املالية  ــدمي الس ــة تق واملتضمن
اجلاهزة والتي ساهمت بشكل كبير 

في دفع العمل نحو االمام.
ــي  الت ــات  املعوق ــم  اه ــي  ه ــا  م  *

تواجهكم؟
ــاكل،  املش ــن  م ــر  الكثي ــاك  هن  -
ــف، حيث يوجد  ومنها عدم التكلي
ــوادر الفنية  ــن الك ــا الكثير م لدين
ــية، ولكن ال يتم تكليفنا  والهندس

ــث اننا جند ان االعمال  باالعمال، حي
ــني  املقاول ــى  ال ــاط  تن ــاريع  واملش

االهليني.
ــي  ــا ه ــا، م ــة كورون ــالل جائح * خ

املشاريع التي اجنزمتوها؟
ــالل تلك  ــل خ ــا العم ــد واصلن - لق
ــاريع في  الفترة واجنزنا عدد من املش

عام ٢٠٢٠، وصل الى ١٠ مشاريع.

*  ما هي هذه املشاريع؟
ــاريع موزعة بني  ــذه املش ــت ه - كان
وزارة النفط ووزارة االعمار واالسكان، 

وبضمنها مشروع كركوك املوحد.
ــوزارات املتعاونة  ــر ال ــي اكث ــا ه * م

معكم؟
ــكان والبلديات  - وزارة االعمار واالس
ــن اكبر  ــي م ــة، ه ــغال العام واالش
الوزارات الداعمة لنا واملتعاونة معنا 
ــاريع،  وكذلك وزارة  ــال املش في مج

النفط.
* وماذا عن وزارة الكهرباء؟

- كانت في السابقة متعاونة معنا، 

ــاريعها الى  ــل مش ــن بعد حتوي ولك
املناقصات اخذت تناط الى القطاع 

اخلاص.
* هل يتم تكليفكم من قبل صندوق 

االعمار؟
- كال، ال يوجد لدينا تكليف باعمال 
ــعى  من قبل الصندوق، رغم اننا نس
ــك املناطق  ــاء تل ــاعدة ابن ــى مس ال

وتقدمي اخلدمات لهم، علما ان هناك 
ــم تكليفها  ــاريع يت ــر من املش كثي
ــر  ــر الضلوعية وجس لنا مثل جس
ــر مام ويس قبل اكثر  الدراجي وجس
من سنة، ولكن االن ال يوجد مثل هذا 

التكليف، بل هناك تنافس فقط.
ــاريع في  ــم اعمال ومش * هل لديك

محافظة كربالء املقدسة؟
- طبعا، لدينا مشروع مدينة الزائرين 
ــح العتبة  ــا باجنازه لصال الذي قمن
ــة الى  ــة، اضاف ــينية املقدس احلس
مشاريع خدمية عديدة في محافظة 
ــة في  ــال مهم ــا اعم ــالء، ومنه كرب
منطقة ما بني احلرمني شملت اعادة 
تأهيلها باملرور واملسقفات بالتعاون 
ــن كانت  ــور، ولك ــركة املنص مع ش

حصة االسد من نصيبنا.
* ما هي االشياء التي تطلبونها من 

وزارتكم؟
- وزارتنا لم تقصر معنا باي شيء وفق 
ــة امامها، فهي  ــات املتاح االمكاني
تبذل كل ما في وسعها للشركات، 
ولكن االمر يتعلق بقرار من مستوى 
ــن اعادة تفعيل  اعلى، والذي يتضم
مسألة تكليف االعمال للشركات، 
وزارة  ــص  ــال تخ اعم اي  ان  ــا  ومنه
ــة املناقصات،  ــار ال متر من بواب االعم

بل تتحول الى شركات الوزارة.
* هل الكوادر املوجودة لديكم كافية 

لديكم الجناز كافة املهام؟
- نعم، كافية وتسد احلاجة احلالية، 
ــي هذه  ــاك فائض ف ــد هن ــل ويوج ب

الكوادر.
* هل تقومون بادخال املهندسني في 

دورات تدريبية؟
ــي دورات  ــى ادخالهم ف ــل عل - نعم
ــة لهم رغم اخلبرة املتراكمة  تطويري
ــعبة التدريب  ــث ان ش ــم، حي لديه
ــة  باقام ــنة  الس ــوال  ط ــتمر  تس

الدورات.
* وهل االليات واملعدات كافية الجناز 

االعمال املوكلة اليكم؟
ــد، وفي  ــكل جي ــم، كافية بش - نع
ــا الليات تخصصية  حالة احتياجن
فنقوم بالتأجير من القطاع اخلاص.

ــاون مع  ــكال التع ــي اش ــف ه * كي
احملافظات؟

ــع  ــود م ــن العق ــد م ــا العدي - لدين
ــتقل  احملافظات التي لها كيان مس
وكأنها وزارة، وهناك تعاون وتنسيق 

جيد معهم.
* كلمة اخيرة؟

ــكر كادر جريدة البينة اجلديدة  - نش
ــن واجبنا  ــا، ونح ــم لن ــى زيارته عل
ــد وارضاء اهللا  ــي خدمة البل الرئيس

تعالى.

وزارتنا لـم تقرص معنا باي يشء وفق االمكانيات 
املتاحة امامها فهي تبذل كل ما يف وسعها للرشكات

10 NO.3588.TUE.9.FEB.2021العدد (٣٥٨٨) الثالثاء ٩ / ٢ / ٢٠٢١ 

شركة الفاو الهندسية العامة احدى تشيكالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة من اكبر الشركات الرائدة في مجال البناء واالنشاءات وهي نفذت 
واجنزت مئات املشاريع منذ تأسيسها وحلد االن ومشاريعها غطت جميع محافظات العراق وامليزة التي تتميز بها هذه الشركة هي انها شركة متعددة 
االختصاصات وتعمل في جميع القطاعات فهي نفذت مشاريع في مجال اجلسور ومحطات الكهرباء واملشاريع النفطية ومشاريع املياه وفي مجال قطاع 

االسكان واالبنية وفي القطاع التكنولوجي وهذه امليزة جائت خالل  دورها الكبير واملتميزة في اعادة اعمار العراق عام ١٩٩١ فبعد تدمير اغلب البنى التحتية للبالد قامت هذه الشركة باعادة اعمار عشرات اجلسور ومحطات 
الكهرباء ومصافي النفط واالبنية احلكومية واخلدمية واملستشفيات فاصبحت كوادر هذه الشركة متتلك خبرات وطاقات كبيرة ومتميزة مكنتها من تنفيذ مشاريع عمالقة في تلك الفترة واصبحت هذه املشاريع 
اليوم من معالم العاصمة بغداد مثل جسر ذو الطابقني وساعة بغداد وبرج اتصاالت املامون ومستشفى الدكتور كمال السامرئي وسايلو احلبوب في خان ضاري وبعد عام٢٠٠٣ استطاعت الشركة من توظيف 
خبراتها في اعادة اعمار العراق فتمكنت من اجناز عشرات  املشاريع وفي مختلف القطاعات ومن املشاريع العمالقة التي تفتخر الشركة حاليا باجنازها هو مشروع مستشفى الطفل والوالدة سعة (٢٦٠) سرير 
في محافظة ميسان ومشروع ماء كركوك والذي تبلغ طاقته االنتاجية(١٢٠٠٠) م٣/ ساعة وهو من املشاريع السراتيجية في محافظة كركوك ومت تنفيذه وفق احدث املواصفات العاملية وبايادي عراقية١٠٠٪ دون 

االستعانة انتاجية قدرها(١٠٠٠٠) م٣/ ساعة وكذلك استطاعت وبفترة قياسية من اعادة اعمار جسر الصرافية احلديدي وسنتاول هنا اهم املشاريع التي اجنزتها الشركة وفي مختلف القطاعات.

حاورة / وسام نجم 

لدينا العديد من العقود مع املحافظات التي هلا كيان مستقل  وهناك تعاون وتنسيق جيد معهم
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فقدان وثيقة مدرسية

ــل عباس)  ــم فاض ــم (قاس ــية وبأس ــدت مني  الوثيقة اِّـدرس فق
ــهيد خليل الساعدي للبنني واِّـعنونة  والصادرة من اعدادية الش
ــن يعثر عليها  ــاء على م ــة الرصافة /٢ فالرج ــة تربي اُّـ مديري

تسليمها اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير.

براءة اخرتاع/ نموذج صناعي
ــزي للتفتيش  ــاز اِّـرك ــة رئيس الجه ــت موافق حصل
ــة  ــاذج الصناعي ــجل النم ــة  مس ــيطرة النوعي والس
ــجيل النموذج  ــول التس ــى قب ــه عل ــة  لوظيفت اضاف
ــنجاب واِّـرفقة  ــوم كيس جبس الس ــي اِّـرس الصناع
صورته طيا يحتوي على ارضية لون ابيض وشخصية 
ــدي القميص االصفر  ــوزي  ويرت ــنجاب باللون ج الس
ــون االزرق على من لدية اعرتاض على قبول  والبنطل
ــرتاض لدائرتنا خالل مدة  ــجيل تقديم اع ذالك التس

(٣٠) يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

براءة اخرتاع / نموذج صناعي
ــزي للتفتيش  ــاز اِّـرك ــة رئيس الجه ــت موافق حصل
ــة  ــاذج الصناعي ــجل النم ــة  مس ــيطرة النوعي والس
ــجيل النموذج  ــول التس ــى قب ــه عل ــة  لوظيفت اضاف
ــرة واِّـرفقة  ــبابيك اِّـس ــوم كيس ش ــي اِّـرس الصناع
ــون بيجي  وصورة  ــا يحتوي على ارضية ل صورته طي
ــكل شباك  جدار  باللون االصفر   وصورة حبة على ش
اصفر اللون وقطعة جنب وقطعة بصل  مكتوب عليها 
ــيه  ــبابيك باللون االحمر وكلمة جبنة فرنس كلمة ش
ــرتاض على قبول  ــن لدية اع ــون االبيض على م بالل
ــرتاض لدائرتنا خالل مدة  ــجيل تقديم اع ذالك التس

(٣٠) يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

ضمان أوسع لالنتشار

إعالناتكم في
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براءة اخرتاع / نموذج صناعي
ــزي للتفتيش  ــاز اِّـرك ــة رئيس الجه ــت موافق حصل
ــة  ــاذج الصناعي ــجل النم ــة  مس ــيطرة النوعي والس
ــجيل النموذج  ــول التس ــى قب ــه عل ــة  لوظيفت اضاف
ــرة واِّـرفقة  ــبابيك اِّـيس ــوم كيس ش الصناعي اِّـرس
ــون بيجي  وصورة  ــا يحتوي على ارضية ل صورته طي
ــكل شباك  جدار  باللون االصفر   وصورة حبة على ش
اصفر اللون وقطعة جنب  قطعة بصب  مكتوب عليها 
ــية  ــبابيك باللون االحمروكلمة جبنة فرنس كلمة ش
ــرتاض على قبول  ــن لدية اع ــون االبيض على م بالل
ــرتاض لدائرتنا خالل مدة  ــجيل تقديم اع ذالك التس

(٣٠) يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

براءة اخرتاع / نموذج صناعي
ــزي للتفتيش  ــاز اِّـرك ــة رئيس الجه ــت موافق حصل
ــة  ــاذج الصناعي ــجل النم ــة  مس ــيطرة النوعي والس
ــجيل النموذج  ــول التس ــى قب ــه عل ــة  لوظيفت اضاف
ــم  ــبابيك الباس ــوم كارتونة جبس ش الصناعي اِّـرس
ــى ارضية لون بيجي   ــة صورته طيا يحتوي عل واِّـرفق
وصورة جدار  باللون االصفر   وصورة حبة على شكل 
شباك اصفر اللون مكتوب عليها كلمة شبابيك باللون 
ــون االبيض على  ــيه بالل ــر وكلمة جبنة فرنس االحم
ــجيل تقديم  من لدية اعرتاض على قبول ذالك التس
ــا من تاريخ  ــالل مدة (٣٠) يوم ــرتاض لدائرتنا خ اع

نشر هذا االعالن.



ــواها من  ــف هذا الذي يحدث في بالدنا دون س ــيء مؤس  ش
ــا.. في دول  ــن اقصاها الى اقصاه ــم قاطبة م كل دول العال
ــواء اكانت قصيرة ام  ــم االخرى يجري اعداد املوازنة س العال
طويلة االجل ..موازنة تشغيلية ام غيرها من توصيفات قبل 
انتهاء السنة املالية بستة اشهر على اقل تقدير اما عندنا 
ــير وبعملية  ــراق فهي عادة ماتولد بعد مخاض عس في الع
ــة الى كرة قدم  ــراق تتحول املوازن ــة .. عندنا في الع قيصري
تتقاذفها ارجل الكتل واالطراف السياسية ويتصرف النواب 
ومن خلفهم قواهم السياسية بطريقة ( هذا لي وذاك لك) 
ــدى لها اجلبني.. في  ــر من مزايدات وصفقات ين واليخلو االم
ــم للموازنة بوصفها  ــم ينطلقون من نظرته كل دول العال
ــة وضرورة حتمية الزمة لعملية اليناء واالعمار  حاجة وطني
والتقدم والنهوض وحتقيق انعاش اقتصادي ورفع للمستوى 
ــد يرى لها اثرا  ــي االعندنا فانها تاتي وتذهب وال اح املعيش
ــق امليزانيات  ــر ملاذا لم حتق ــد حتقق على االرض وهذا يفس ق
االنفجارية او اخلنفشارية نهضة عمرانية او تقدما ملموسا 
ــارف  ــد واجملاالت..في دول العالم عندما تش ــى كل الصع عل
ــنة املالية على االنتهاء تكون هناك حسابات ختامية  الس
ــاع او ذاك وهل مت االنفاق على  ــوا كم رصد لهذا القط ليعرف
ــف متاما.. فال  ــر مختل ــا عندنا فاالم ــد منه؟؟ ام ــق ما اري وف
ــابات ختامية والهم يحزنون ومن يدلني على حسابات  حس
ــاقدم له  ــف الى الياء س ــزة ومدققه من االل ــة منج ختامي
ــا على جيده واقبله من جبينه واصفق  جائزة ذهبية اعلقه

له بحراه واقدم له جكاره!!
ــا بني صاعد ونازل ..بني جر وعر..بني اخذ  موازنة( ٢٠٢١) عندن
ــبيعية )  ــتولد( س ورد حتى بات هناك من يرى بان املوازنة س
ورمبا سترقد في ردهة اخلدج ورمبا هي مشوهة وفيها ما فيها 
ــط هذه  من االلغام التي تعجز عن وصفها االقالم ولكن وس
الظلمة وفي هوس الزحمة يولد بصيص امل  بخروج املوازنة 
من النفق املظلم حيث عقد رئيس،مجلس الوزراء مصطفى 
ــاء اللجنة  ــد اجتماعا مع اعض ــي امس االول االح الكاظم
ــة ومواصلة  ــود املوازن ــت خالله بن ــة البرملانية نوقش املالي
ــريعية  ــلطتني التنفيذية والتش ــترك بني الس التعاون املش
بغية االسراع في اقرارها حيث جرى وبحسب مصدر رسمي 
ــمي  االتفاق على تكثيف عقد اجللسات  ــم خش دون ان يش
بني السلطتني التنفيذية والتشريعية لضمان اقرار موازنة( 
اصالحية) حتفظ حقوق املواطن والتتجاوز على جيبه وقوته 
ــلطتني تكامليا  اليومي وفي اقرب وقت وان يكون عمل الس
ــاله وان تعمالن بروح الفريق الواحد  وليس كل يغني على لي
ــؤولية التاريخية للخروج بالبالد من  ــعيا للنهوض باملس س
اوضاعها احلالية وان يكون الهدف االسمى هو توزيع الثروات 
ــتور وعدم اقحام  ــى كل مناطق العراق وفق مباديء الدس عل
املناكفات السياسية في قضايا صميمية متس حياة الناس 
ــية.. اخوان باختصار نريد اقرار املوازنة بسرعة.. نريد  املعيش
ــة فيها الغام.. ووقانا اهللا  ــة حتفظ احلقوق وليس موازن موازن

شر االلغام وكفانا معاناة!!.

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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــي على  ــكل اساس ــي يعتمد وبش ــل الوظيف ــاح العم ان جن
ــة اعتماداً على جاهزية  ــة العمل داخل املنظومة اإلداري جدي
ــات  ــي اداء واجباتهم على امت وجه وفقاً لسياس موظفيها ف
ــة اإلدارية، من خالل اتباع اصول  النظم الوظيفية للمؤسس
ــة وعملية إلدارة العمل مبهنية عالية بعيداً عن األهواء  علمي
ــأنها الضرر في اجواء العمل الوظيفي  النفسية التي من ش
ــة  ــي من العمل داخل املؤسس وخلق حالة من النفور النفس
اإلدارية من خالل خلق اجواء مضطربة داخل منظومة العمل، 
ويأتي ذلك بسبب االنحراف باألخالق الوظيفية كونها هي من 
الواجبات األساسية للموظف العام والتي هي في حقيقتها 
تعبر عن واقع احلال االجتماعي وتنبع من قيم اجملتمع ومبادئه 
ــه األديان من نظم ومبادى وقيم كان لها األثر  وفقاً ملا جاءت ب
ــي ال ميكن ألي  ــرية والت ــب اجملتمعات البش ــر في تهذي الكبي
مجتمع أن ينحرف عنها ألنها مغروسة في النفوس واملشاعر 

وتعبر عن األخالق الفطرية لألفراد.
ــغله  ــي الذي يش ــز القانون ــر املرك ــة تعتب ــة العام فالوظيف
ــتقل في وجودها باحلقوق والواجبات  املوظف العام والتي تس
ملن يشغلها دون ان تتأثر بأي شيء اخر فهي من املبادئ والتي 
ــاني من خالل تقدمي املنفعة  ــص باجلانب العملي واالنس تخت

العامة وصوالً للصالح العام.
وألن العمل اإلداري يتطلب التدرج الهرمي مبستويات تنظيمية 
تسلسلية وفقاً ملا تتطلبه مهمة اجلهة اإلدارية، وهذا التدرج 
ــرؤوس حيث يخول  ــى وجود رئيس وم ــؤدي بطبيعة احلال ال ي
ــال موظفيه  ــة متابعة اعم ــس اإلداري صالحي ــون الرئي القان
السابقة والالحقة، وقد ينحرف الرئيس اإلداري عن مقدسات 
واخالقيات العمل من خالل استغالله لسلطته في الضغط 
ــي الوظيفي)  على بعض موظفاته من خالل (التحرش اجلنس
ــة او تكليفهم بأعمال  ــالل فرض عقوبات مقنع وذلك من خ
ــارج اختصاصهم او نقلهم للعمل ضمن طاقمه من أجل  خ
ــتغل املوظف سلطته في اجناز  مقاصد ال اخالقية، او قد يس
ــهيل اجراءاتها  األعمال املوكلة اليه بتهور في اجنازها او تس
ــياً مقابل هدر  من خالل التعرض للمراجعات وابتزازهن جنس
ــاء بطريقة وحشيه، وبطبيعة احلال ان مثل هذه  كرامة النس
ــاع دائرة  ــى مجتمعاتنا تؤدي الى اتس ــة عل ــال الدخيل األفع
الفساد الالأخالقي من خالل تكوين مافيات للدعارة تؤدي الى 
زيادة معدالت اجلرمية بشتى انواعها، فانتشار البغاء واالعتداء 
ــال التي  ــق من األعم ــض على الفس ــرض والتحري ــى الع عل
ــا القانون وأصعب من  ــا قواعد األخالق قبل أن يجرمه جترمه
ــفتني ألن األخالق الوظيفية هي الوعاء  أن تنطلق بني ثنايا ش
الذي تستمد منه اإلدارة جناح مقاصدها األساسية وتساهم 

في توطيد املقومات االجتماعية واألخالقية للمجتمع.

اللواء الدكتور/ عدي سمري حليم

راي
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ــاء املادة  ــد البعض أن بق ــد يعتق ق
ـــ  ــة ب ــي األذن واملعروف ــراء ف الصف
ــمع» األذن مضر، لكن ذلك غير  «ش
ــذه املادة  ــا، فوجود ه صحيح متام
ضروري، والسبب هو أن شمع األذن 
ــاعد على بقاء مجرى السمع  يس
ــاخ  ــي األذن من األوس ــا ويحم لزج
ــإن إفراز هذه  ــار، ورغم ذلك ف والغب
ــج الكثيرين ما يدفعهم  املادة يزع

إلزالتها بكافة الوسائل املتاحة.
ــدر قائمة  ــة تتص ــواد القطني االع
ــمع  ــتخدمة إلزالة ش األدوات املس
ــر  التحذي ــارات  عب ــم  ورغ األذن. 
ــب  عل ــى  عل ــا  أحيان ــة  املكتوب
ــي حتذر  ــة»، والت ــواد القطني «األع
ــبة  ــتخدامها «غير مناس ــن اس م
ــني»، فان الكثير من  لتنظيف األذن
ــذه التحذيرات.  ــاس تتجاهل ه الن
ــواد األذنني  ــف هذه األع فهل تنظ

حقا؟
ــتبعد أن تكون هذه  ــر املس من غي
ــواد القطنية غير مالئمة حقا  األع

ــكل فعال، بل  ــمع بش إلزالة الش
ــد  ــف ق ــة التنظي ــى إن عملي وحت
تليها زيارة اضطرارية إلى أخصائي 
ــو أن البعض  ــبب ه ــمع والس الس
ــتخدام هذه األعواد، ما  يسيء اس
يؤدي بدوره إلى إيذاء مجرى السمع 
ــبب في إحداث ثقب غشاء  أو يتس
ــر مؤلم جدا  ــو أم ــة األذن، وه طبل
ويحتاج إلى تدخل جراحي أحيانا.

ــب رئيس  ــمان، نائ ــم فيش  يواخي
ــراض األنف  ــة ألم ــة األملاني الرابط
ــدوره من  ــذر ب ــرة يح واألذن واحلنج

ــة في  ــواد القطني ــتخدام األع اس
ــف األذن فهي ال تقل خطورة  تنظي
ــرات  قط ــتخدام  اس ــن  ع ــه  برأي
ــف األذنني املضرة،  وبخاخات تنظي
ــا عنها  ــتغناء كلي باالس وينصح 
حسب ما أورده موقع «أوغسبرغه 

ألغماينه» األملاني.
ويعتقد البعض أن عملية تنظيف 
ــون  تك ــة  القطني ــواد  باألع األذن 
ــدان  العي ــراج  إخ ــدى  ل ــة،  مجدي
ــن األذن بلون  ــاء النظيفة م البيض
ــك االعتقاد خاطئ،  أصفر. لكن ذل
ــاعد على  القطنية تس ــواد  فاألع
ــمع املوجود في  التخلص من الش
ــمع فقط. وفي  مقدمة مجرى الس
ــر مختلف  ــون األم ــق األذن يك عم
ــواد  باألع األذن  ــف  فتنظي ــا.  متام
القطنية يؤدي إلى ضغط الشمع 
ــمع،  ــل مجرى الس ــوة إلى داخ بق
ــي بجفاف  ــد ينته ــذي ق ــر ال األم
الشمع داخل األذن مسببا التهابا 

في األذن.

ــاول إحدى بلدات في والية  حت
ــة  األميركي ــيبي  ميسيس
ــكان جدد لالنتقال  إغراء س
إليها عبر تقدمي حزمة مالية 
تصل قيمتها إلى ٦١٠٠ دوالر 
للعيش  ــل  ينتق ــن  م ــكل  ل

فيها.
ــس»  «فورب ــة  مجل ــت  ونقل
ــدة  عم ــن  ع ــة،  األميركي
ــون،  غيبس دان  ــيز،  نانتش
ــو «خلق  ــه إنّ الهدف ه قول
حياة جديدة في املنطقة من 
خالل جذب العمال الذين لم 
ــق املدن  ــم بري ــد يعجبه يع
ــون اإلقامة  ــرة ويفضل الكبي

هنا في جوهرة املدينة».
ــة تعد  ــذه املدين ــر أن ه يذك
ــول  ط ــى  عل ــة  مدين ــدم  أق

ــتهر  ــيبي وتش نهر املسيس
ــث  ــة حي ــا التاريخي مبنازله
ــن ١٠٠٠ منزل  ــم أكثر م تض
ــجل الوطني  مدرج في الس
ويبلغ  ــة  التاريخي ــن  لألماك

ــي  حوال ــكانها  س ــدد  ع
ــا  ــي أيض ــمة وه ١٥٠٠٠ نس
ــاول الطعام، وقد  لتن وجهة 
ــة  ــميتها «عاصم ــت تس مت

البسكويت في العالم».

ــو  ــبوع ه ــذا االس ــرز ه ــدث االب احل
ــهدناه  ــذي ش ــدث ال ــة للح تكمل
ــني تاريخ ٢٠  ــرة الواقعة ب ــني الفت ب
ــر، عندما مت  ــون الثاني يناي و٢٨ كان
ــب املريخ واورانوس  اللقاء بني كوك
ــكل مربعا  ــرج الثور الذي يش في ب
ــمش والقمر اجلديد  فلكيا مع الش
ــي انقالب  ــا يعن ــر م ــوم ١١ فبراي ي
ــة ما ينذر باخلوف  باالوضاع الفلكي
من تصرف متهور في بعض االماكن 
ــى ازمة  ــة تؤدي ال ــل عام او ردة فع
ــاكل  ــات وحروب ومش ــر ونزاع وتوت
ــات  وانقالب ــرات  وتظاه ــية  سياس
ــل احلزن واالغتيال  وثورات. فترة حتم
والزالزل... سقوط طائرات، عمليات 
ــة،  الطبيع ــي  ف ــورة  ث ــكرية،  عس
عواصف وشتاء قاسي, ومن املمكن 
ــي بعض  ــة ف ــرب اهلي ــع ح ان تندل
ــني الطوائف،  ــيما ب ــن، ال س االماك
ــية،  سياس ــة  انظم ــر  تتغي ــد  وق
ــكو العالم من مخاوف ونتائج  ويش
ــراءات  ــض االج ــة لبع ــر متوقع غي
ــاع التي  ــذ لضبط االوض التي تتخ
ــا بعض االنظمة الفاعلة في  يقرره
العالم. في التالي، نقدم اليكم ابرز 
االحداث الفلكية هذا االسبوع مع 

ــني عقيقي. ال  ــك جاكل ــة الفل عامل
تزال الكواكب اجلبارة تراوح مكانها 
ــتري  ــمس واملش في برج الدلو. الش
ــرة وعطارد املتراجع في  وزحل والزه
ــر  الدلو، هذه املواقع الفلكية تبش
ــن النجاح والتقدم  بفترة متألقة م
ــالت واللقاءات  ــن اجملام واالزدهار، م
ــغف... ما  ــب والش ــازالت واحل واملغ
يزيد مواليد االبراج الهوائية اجلوزاء 
ــة ويجعلهم  ــزان والدلو جاذبي واملي
محط االنظار واالهتمام، ويدفع بهم 
ــي بعض اجملاالت.  ــى املقام االول ف ال
كما ال يزال كوكب املريخ يتنقل الى 
جانب كوكب اورانوس في الثور، في 
ــع الكواكب املتنقلة  مربع فلكي م
في برج الدلو، فتكون هذه املربعات 
ــدا توحي ببعض الكوارث  دقيقة ج

ــانية  واالنس والطبيعية  ــة  املناخي
والسياسية كما االقتصادية. لكن 
ــب النظر الى االمور من الناحية  يج
االيجابية واملتفائلة. فإن هذا الطالع 
لقاحات  ــاد  بإيج ــي  يوح ــي  الفلك
نهائية لألوبئة ولوباء كورونا حتديدا 
في فترة من اخلوف واالخطار واملوت 
التي ال نزال نعيشها . اما بالنسبة 
ــيطرة على  ــواء الفلكية املس لالج
هذا االسبوع وحركة القمر السبت 
ــي القوس ما  ــان القمر ف ــد، ف واالح
ــل مواليد االبراج النارية تنعم  يجع
ــات مرتفعة  ــدة ومعنوي باجواء جي
ــيطرتها على االمور  ــتعيد س فتس
ــني االثنني  ــراً. ب ــاً باه ــق جناح وحتقّ
ــى برج  ــر ال ــل القم ــاء ينتق واالربع
ــل مواليد  ــا يجع ــدي الترابي م اجل

ــور والعذراء  ــة كالث ــراج الترابي االب
ــوس  ــراج ملم ــم بإنف ــدي تنع واجل
وتعاطف كبير. تتبدل الظروف يومي 
اخلميس واجلمعة مع انتقال القمر 
ــد الى برج الدلو، فتحصد كل  اجلدي
ــزان والدلو  ــوزاء واملي ــن مواليد اجل م
الدعم والتقدم وتكون فترة ايجابية 
ومناسبة لالعمال التجارية واملالية 
ــبوع هو  . اما احلدث االبرز هذا االس
ــد يومي اخلميس  وجود القمر اجلدي
ــي مربع  ــرج الدلو ف ــة في ب واجلمع
فلكي مع املريخ واورانوس من الثور 
ــدة على  ــر ببدايات جدي ــذي يبش ال
كافة االصعدة ملواليد اجلوزاء وامليزان 
ــال  ــاً باالم ــم فلكي ــو، ويترج والدل
الزاهرة والتقدم، بحيث توسع دائرة 
الى  ــخصية وتتجه  اتصاالتك الش
ــاطات جديدة غير تقليدية وقد  نش
ــدات مالية او على  ــل على عائ حتص
ــوف  زيادة على الراتب. باختصار س
ــراج النارية فترة  تعيش مواليد االب
مهمة ستشعر بفائض من احليوية 
ــد بانطالقة  ــر اجلدي ــم القم ويعده
ــى ترؤس  ــاعدهم عل ــدة مما يس جي
فريق او قيادة مسيرة او امام منصب 

جديد او تقدير او ترقية او تكرمي.
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هيئة حترير جريدة البينة اجلديدة 
ــكر والعرفان الى  ــدم بالش تتق
ــي دائرة  ــاط واملوظفني ف الضب
ــدر  ببغداد  ــوال مدينة الص اح
ملا يقومون به من جهود كبيرة 
للمراجعني  ــة  ــات جليل وخدم
ــب خاطر ..  ــكل ممنونية وطي ب
ــم وهم كل من .  فبارك آهللا به

املقدم ايسر علي حسني(ضابط 
ــة)  ــية العراقي ــهادة اجلنس ش
ــد و  ــد الواح ــادق عب ــد ص الرائ
ــم  هاش ــم  باس االول  ــالزم  امل
ــوض حيدر جويد  املياحي واملف
ــف زين العابدين  عجيل واملوظ
ــداوي واملوظف  ــي هزبر احملم عل

احمد جاسم تويه املوسوي

املوظف احمد جاسم املوسوي

ــراث االنبار  ــار وت ــش اث ــف مفت كش
ــي عن جتاوز   ــم الدليم محمد جاس
ــن املواطنني على موقع باجي  عدد م
ــه في عام  ــن عن اثريت ــري واملعل االث

٢٠١٢ في قضاء الفلوجه.
ــة اثار  ــي ان مراقبي ــح الدليم واوض
ــذت اجراءاتها  ــراث الفلوجة اتخ وت
ــرطة الفلوجة ومت  ــع ش ــاون م بالتع
ــخاص واالليات واقامة  احتجاز االش

دعوى  قضائية ضدهم.
ــع بضرورة  ــي باجلمي ــاب الدليم واه
ــة  االثري ــع  املواق ــى  عل ــة  احملافظ

وحمايتها من التجاوزات .

مالزم اول باسم هاشم

بغداد / البينة الجديدة


