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احلديث عن الفساد االداري واملالي 
ــي البالد  ــه ف ــرب اطناب ــذي يض ال
ــاد حديث ذو  ــتنزف ثروة العب ويس
شجون .. ولكن االمل معقود على 
ــاد  اللجنة العليا ملكافحة الفس
ــد ابو  ــها الفريق احم ــي يرأس الت
ــدر مطلع  ــث اكد مص ــف حي رغي
ــمه بان ابو  رفض االفصاح عن اس
ــه ليلةامس  ــرف بنفس رغيف اش
ــؤول رفيع  االول بالتحقيق مع مس
ــاء القي القبض  ــي وزارة الكهرب ف
ــى خلفية تورطه  عليه مؤخرا عل
ــي واداري كبيرة  ــاد مال مبلفات فس
ــب املصدر فان املتهم ادلى  وبحس
باعترافات خطيرة وكبيرة كشفت 
عن قضايا التالعب وطريقة العقود 
ــوال  ــتنزاف ام ــت اس ــي انتج الت

ــعب  الش املذكورة وحرمان  الوزارة 
ــاء  ــة الكهرب ــن خدم ــي م العراق
وطريقة حتويل املبالغ الى مصارف 
ــي (بيبلوس  ــل مصرف ــة مث لبناني
ــؤولني كبار  ــودة) وان وزراء ومس وع
ــب املال  ــاهموا باعمال نه ــد س ق
ــرق احترافية  ــرقتها بط العام وس
مت  ــركات  ش ــون  ميتلك ــؤالء  ه وان 
ــدات  تعاق ــرض  لغ ــها  تأسيس
ــتمرارية تدفق االموال  لضمان اس
ــم مناصبهم ..  ــد تركه ــى بع حت
ــاد  ــل جلنة مكافحة الفس وبفض
ــتور واللصوص  بدأ يتكشف املس
ــو االخر وان  ــاقطون واحدا تل يتس
ــعابها .. وادرى  اهل مكة ادرى بش
ــرق نهارا  ــام بات يس ــان املال الع ب
ــات العقود  ــل مافي ــارا من قب جه
املتجذرة في الوزارات منذ اكثر من 
ــنة وان الشركات الوهمية  (١٥) س
ــي ابتالع املال  ــهمت ف هي من اس

العام وان الضالعني هم حفنة من 
املتنفذة  ــخصيات  والش املقاولني 
ــزاب .. لقد فات هؤالء  التابعة الح

انهم سيكونون مبأمن من املالحقة 
ــة والعقاب الذي البد منه  القانوني
ــعب العراقي  وهذه هي حوبة الش

ــى مماتهم!!  ــتطاردهم حت التي س
ــرفاء  والش ــارى  الغي ــام  ين ــن  ول
ــيظلون يطاردون هؤالء  ليلهم وس

ــوا  ــة ليحيل ــرة واحلرامي السماس
ــاق ..  ــى جحيم ال يط ــم ال حياته
ــود  ــي كل اجله ــى ان نحي وال ننس
ــوا الضرب  ــول واصل ــة ونق املبذول
ــاد واقبضوا على  على رؤوس الفس
احليتان ليساقوا الى سوح القضاء 
مهما كانت اوزانها وال يحيق املكر 
السيئ اال باهله كما نطالب بضا 
ــواب بان تكون  ــة مجلس الن رئاس
ــتجوابات للوزراء واملسؤولني  االس
حقيقية حتت قبة البرملان وال نريد 
ــخصية  ــتجوابات دوافعها ش اس
ــة او حزبية ولعل ما يحصل  او ثأري
ــف  يكش ــة  املاضي ــرة  الفت ــي  ف
ــتجوابات  صراحة هزالة هذه االس
ــيئا سوى  التي لم نقبض منها ش
ــر الضجيج ..  الضجيج وليس غي
ــه االمر بان  ــا نطالب  من يعني كم
ــون االعالن عن موعد محاكمة  يك
وال  ــا  مقدس ــؤولني  مس او  وزراء 

ــر  ــا واكب ــاومة اطالق ــل املس يقب
ــة جنايات الكرخ  دليل ان محكم
ــن من  ــوم الثام ــددت ي ــداد ح ببغ
ــباط احلالي موعدا حملاكمة وزير  ش
ــابق (لؤي اخلطيب)  الكهرباء الس
بقضايا فساد مالي واداري وابلغت 
هيئة النزاهة وزارة الكهرباء مبوعد 
ــباط  ــة لكن الثامن من ش احملاكم
ــحاته  مر ولم نر ال ابو علي وال مس
ــا في نفوس  ــو ما يخلق احباط وه
ــاؤالت  ــني ويثير موجة تس العراقي
ــن اجلهات  ــد خطيرة مطلوب م ج
ذات العالقة اخلروج ببيان اليضاح 
ــدري  ن وال  ــل  يحص ــا  م ــة  حقيق
ــى من؟!  ــن يضحك عل ــة م صراح
ــل ميحوه  ــا ان كالم اللي ــل حق وه
النهار؟! وفي اخلتام نقول ان ذاكرة 
ــعب ال تصدأ وان زمن الفساد  الش
ــاء اهللا  ــي قصير ان ش االداري واملال

رغم ضراوته واساليبه القذرة.

كتب / رئيس التحرير
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ــان  ميس ــة  محافظ ــتيقظت  اس
وحتديداً في قضاء قلعة صالح صباح 
امس الثالثاء على جرمية مروعة وهي 
ــه الثالثة وذلك  ــل ابنائ ــام أب بقت قي
ــع زوجته.  ــبب خالفات عائلية م بس
ــة  ــرطة محافظ ــة ش ــرت مديري وذك
ــآت في بيان ، انه بعد  ميسان واملنش
ــاء قلعة  ــل بقض ــادث قت ــول ح حص
صالح جنوب مدينة العمارة ونتيجة 

ــه وجه قائد  ــادث وأهميت خلطورة احل
شرطة احملافظة العميد (عبد اخلضر 
جاسم محمد) بتشكيل فريق عمل 
ــات احلادث .واضافت  لكشف مالبس
ــه بعد  ــم مت اعتقال ــي والده ان اجلان
ــه وألكثر  ــه ومطاردت ــه من منزل هروب
من ساعة مت القبض عليه ومن خالل 
ــباب اجلرمية  ــه عن أس ــق مع التحقي
ــات عائلية مع  ــود خالف ــرف بوج اعت
زوجته وقيامه بتعاطي مادة اخملدرات، 
ــام اجلاني بخنق اوالده الثالثة  حيث ق
ــوت وهم  ــنقاً حتى امل ــن ش القاصري

ــنوات واخيه  ابنه الكبير وعمره ٩ س
ــع ابنته الصغيرة  ــنوات م البالغ ٨ س
ــى  ــارت ال ــنوات. وأش ــة ٥ س والبالغ
ــاً وقضائياً  ابتدائي اعترافاته  تصديق 
ومتت احالته الى القضاء لينال جزائه 
ــد اخرأكد رئيس  ــى صعي العادل. عل
ــوزراء مصطفى الكاظمي،  مجلس ال
ــم بالتجاوز على الرموز  أن البناءُ ال يت
ــات  املؤسس ــرب  وض ــات  واملقدس
ــم الدولة.وقال  وقطع الطرق، بل بدع
ــه على تويتر  ــي في تغريدة ل الكاظم
ــاء الدولة وهيبتها،  ، لن نتنازل عن بن

ــات األمنية  ــر  حلل األزم ــا الكثي أجنزن
ــة والصحية، الفتا الى ان  واالقتصادي
ــتحقاق وطني يحتاج  االنتخابات اس
إلى التضامن السياسي واالجتماعي.

واضاف ان البناءُ ال يتم بالتجاوز على 
ــات الدينية والوطنية  الرموز واملقدس
ــات وقطع الطرق، بل  وضرب املؤسس
ــن نتهاون مع  ــم الدولة، مؤكدا ل بدع
ــرايا  ــي وقت أعلنت س ــن. ف املتجاوزي
السالم، امس االثنني، نتائج اجتماع 
ــن مخطط  ــف ع عقدته بعد الكش
ــات، مشيرة إلى  ــتهداف املقدس الس

ــزة األمنية من  ــيقها مع األجه تنس
ــك اخملطط.املتحدث  ــاط ذل أجل إحب
ــي  التميم ــاء  صف ــرايا  الس ــم  باس
ــرايا  ــادة الس ــاع بق ــال ، إن االجتم ق
ــالن اجلهوزية  ــكريني خرج باع العس
ــرايا في  ــار الس التامة والبدء بانتش
احملافظات املهددة وهي بغداد وكربالء 
ــد  ــى أن التهدي ــيراً إل ــف، مش والنج
ــاس مبقدسات الشيعة  يشمل املس
ــر  غي ــات  مقدس ــك  وكذل ــنة  والس
ــلمني.وأضاف كان لدينا تنسيق  املس
ــة العراقية ولم  ــزة األمني ــع األجه م

ــات، مؤكداً أن العمل  نبخل باملعلوم
يتم بتنسيق عال بني السرايا وقوات 
ــل لإلرهابيني،  ــن اجل التوص األمن م
من جانب اخر كشف جهاز مكافحة 
ــة  حقيق ــاء،  الثالث ــس  ام ــاب،  اإلره
ــة حول  ــار زائف ــن أخب ــاع م ــا يش م
ــه الفريق  ــهاد أو إصابة رئيس استش
ــاعدي. ــن عبد الوهاب الس األول الرُك

ــرت في  وذكر بيان للجهاز، لقد إنتش
ــن األكاذيب  ملة م ــرة جُ ــة األخي األون
ر من  ــات املُزيفة التي تصدُ والتصريح
نهجة  جهات غير معلومة بطريقة ممُ

ــتهدف من خاللها  نهجة تس وغير ممُ
ــاز  بجه ــة  الرائع ــعب  الش ــة  عالق
ــه الفريق  ــاب ورئيس ــة اإلره كافح مُ
ــاعدي. ــن عبد الوهاب الس األول الرُك

ــر  ــل بالقول وذلك من خالل نش وأكم
ت الينا  زيفة المتُ ــار مُ تصريحات وأخب
بصلة في مواقع التواصل اإلجتماعي 
ــة الفريق  ــهاد أو أصاب ــل (إستش مث
األول الرُكن عبد الوهاب الساعدي أو 
بغة  ــمه فيها صُ تصريحات حتمل أس

سياسية).
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ــي الدولة، فيما  ــدة بيانات موظف ــن آخر تفاصيل قاع ــفت وزارة التخطيط، ع كش
ــمة.وقال  ــا إلى مليون نس ــنويا من ٨٥٠ ألف ــراق يزداد س ــكان الع ــارت إلى أن س أش
ــل على ملف املوظفني  ــوزارة عبدالزهرة الهنداوي، أن الوزارة تعم ــم ال املتحدث باس
في العراق بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة، وشكلت جلنة برئاسة وزير التخطيط، 
حيث وضعت اللجنة مجموعة توصيات، رفعت الى مجلس الوزراء وصدرت بقرارات، 
ــها مت تشكيل جلنة اخرى مبوجب االمر الديواني ٥٥ برئاسة رئيس جهاز  على أساس
ــاالت ووزارة الداخلية ومكتب رئيس  ــة ممثلني عن وزارة االتص ــز االحصاء وعضوي مرك
ــوزراء وايضا وزارة املالية وديوان الرقابة املالية وايضا  الوزراء واالمانة العامة جمللس ال

مدير عام البطاقة الوطنية في وزارة الداخلية.

التتمة ص«٣»
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كتب اِّـحرر السياسي
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ــس الثالثاء،  ــع، ام ــدر مطل ــاد مص   أف
ــؤولني بالوكالة  ــف مس ــاء تكلي بإنه
ــاه ٣٠  ــد أقص ــة مبوع ــر الدول ــي دوائ ف
ــدر نقالً عن  ــان املقبل.وقال املص نيس
ــيتم  ــة املالية البرملانية، إنه س اللجن
ــة وزير  ــو بدرج ــن ه ــف م ــاء تكلي انه
ــتقلة او وكالء  ــات مس ــاء هيئ او رؤس
ــارين  ــم واملستش ــم بدرجته ــن ه وم
ــات  واحملافظني املكلفني بادارة مؤسس
ــد اقصاه  ــة) في موع ــة (بالوكال الدول
ــدر الذي  ــان٢٠٢١.وأضاف املص ٣٠نيس
ــمه، أنه مت استثناء  فضل عدم ذكر اس

القادة العسكريني من هذا األمر.

بغداد /
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ــم مجلس  باس ــق  الناط ــن  أعل
ــس  ام ــم،  ناظ ــن  حس ــوزراء  ال
الثالثاء، أن قرارات وتدابير صارمة 
ستتخذها اللجنة العليا بشأن 
ــا، فيما أكد  ــتجدات كورون مس
ــوت على  ــوزراء ص ــس ال أن مجل

لبرنامج  ــة  ــة احلكوم إقرار خط
ــال ناظم خالل مؤمتر  اإلصالح.وق
ــدى  أب ــي  الكاظم أن  ــي،  صحف
ــأن مستجدات  قلقه الكبير بش
ــيراً الى أن  ــة كورونا، مش جائح
ــس الوزراء  ــر الصحة بني جملل وزي
ــى وضع صعب  ــا مقبلون عل أنن

في العراق ويجب اتخاذ التدابير 
ــون  املواطن ــاف  الالزمة.وأض
ــؤولون جميعا عن مواجهة  مس
ــاذ التدابير  ــة كورونا باتخ جائح
ــرارات وتدابير  الالزمة، وهنالك ق
صارمة ستتخذها اللجنة العليا 

بشأن مستجدات كورونا.

;Ô\Öï£]d;ÛÑ\Êö;k\Ô\Öpb;fl¡;‰Êfih;ÏË“ÁÖŸ¯\;ÎÑ] â’\
Ô]îÊîÂ;Ñ\É›¸\;k\Ñ] ê;k\Êê^;‡]“â’\;√⁄âËà

ــة لدى  ــفارة األمريكي ــت الس نوه
ــاء، عن إجراءات  ــداد، امس الثالث بغ
اخلضراء.وذكرت  باملنطقة  الطوارئ 
السفارة، ، أنه خالل االيام القادمة، 

ــة  االمريكي ــفارة  الس ــتُجري  س
ــي  الت ــارات  االختب ــن  م ــلة  سلس
ــمل معدات وإجراءات الطوارئ  تش
ــيصل صوت  ــت س خاصتنا.وأضاف
ــا من أنواع  ــارات اإلنذار وغيره صف

ــكان املقيمني  ــاء الى الس الضوض
ــفارة  ــة بالس يط ــق احملُ ــي املناط ف
ــذه التدريبات.وختمت  عند اجراء ه
ــا عن أي  ــدم باعتذاره ــول نتق بالق

ازعاج قد ينجم عن ذلك.

ــة، امس الثالثاء،  ــة املاليـــــة النيابي اعلنت اللجنــــ
ــتئناف اجتماعاتها ملناقشة مسودة مشروع قانون  اس
ــت الدائرة  ــام ٢٠٢١.وقال ــة لع ــة االحتادي ــة العام املوازن
االعالمية جمللس النواب ، ان اللجنــــة املاليـــــة تعقد 
ــاتها  ــتأنف فيه مناقش ــا رقم (٤٤) الذي تس اجتماعه
ــروع قانون املوازنة العامة االحتادية  ــودة مش بشأن مس

لعام ٢٠٢١.

ــرح يجري  ــس الثالثاء عن مقت ــة، ام ــفت وزارة التربي كش
ــوزارة،  ــة الرأي بال ــي الدليمي وهيئ ــر عل ــه بني الوزي تداول
يقضي باعتماد درجات نصف السنة كدرجة لالمتحانات 
الشهرية والكورس األول.مدير عام املناهج في الوزارة عادل 
ــوزارة قدمت مقترحا مت  ــي قال ، إن هيئة الرأي بال البصيص
ــر التربية علي مخلف الدليمي، يقضي باعتماد  رفعه لوزي
ــي احلالي  ــنة للعام الدراس ــات امتحانات نصف الس درج
ـ ٢٠٢١ كدرجة لالمتحانات الشهرية والكورس االول  ٢٠٢٠ـ 

للمراحل الدراسية االبتدائية واملتوسطة واالعدادية.

ÏÁÖ‚ç’\;k]›]uiŸˆ\;Ô]∆’b;ãÑÅh;ÏËd2’\ ;]‚h]¡]⁄ip\;À›_iâh;ÏËd]Ëfi’\;ÏzzzzzË’]∏\
Ï›Ü\Ê∏\;‡Ê›]Õ;ƒÂÖçŸ;ÏçÕ]fi∏ ــوات للق ــام  الع ــد  القائ ــد  أك

ــلحة مصطفى الكاظمي،  املس
امس الثالثاء، ضرورة احلفاظ على 
ــتقراره  أمن املواطن والوطن واس
وحمايته.وقال مكتب الكاظمي 

ــرأس اجتماعا أمنيا  ، إن األخير ت
ــاع  الدف ــري  وزي ــم  ض ــعا  موس
ــزة  األجه ــاء  ورؤس ــة  والداخلي
ــادة االمنيني.وجرى  ــة والق األمني
ــب البيان،  ــاء، بحس ــالل اللق خ
ــاع  األوض ــتجدات  مس ــث  بح

ــهدها البلد  ــي يش ــة الت األمني
وأهمية احلفاظ على أمن املواطن 
ــه  وحمايت ــتقراره  واس ــن  والوط
ــدد من  ــة ع ــة الى مناقش اضاف
ــدول  ــى ج ــة عل ــات املدرج امللف

االعمال.

Å÷e’\;ƒ]îÂ^;k\ÅqiâŸ;nueÁ;È⁄Ω]“’\;Ïà]Öd;:Ÿ^;ƒ]⁄ip\

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /
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البينة الجديدة / هيثم مجيد

ــل عدنان  ــيّد (جلي ــتقبل الس  اس
ــة العليا  ــس املفوّضي ــف) رئي خل
ــيّدة    ــات الس ــتقلّة لالنتخاب املس
(أليس وولبول) نائب املمثّل اخلاصّ 
ــدة في  ــألمم املتّح ــامّ ل ــني الع لألم
ــراق، امس االول االثنني في مقرّ  الع
ــور  بحض ــات  االنتخاب ــة  مفوّضي
ــن) مدير مكتب  ــيّد (أمير اراي الس
ــاعدة  ــدة للمس ــة األمم املتّح بعث
ــة (UNAMI)؛ لبحث رؤية  االنتخابي
ــتعداداتها إلجراء  ــة و اس املفوّضي
ــني.   والنازح ــارج  اخل ــات  انتخاب
ــس  ــيّد رئي ــث الس ــتهلّ احلدي اس
بًا بالسيّدة  مجلس املفوّضني مرحّ
ــتعدادات  اس ــا  مبيّنً ــف،  الضي

املفوّضية إلجراء انتخابات مجلس 
النواب العراقي املزمع إجراؤها في 

شهر تشرين األوّل من العام احلالي، 
ــن أعمال  ــه املفوّضية م ــا أجنزت وم

ا بدور بعثة األمم  ــيدً وإجراءات، مش
ــاعدة االنتخابية،  ــدة للمس املتّح
واجلهود التي تبذلها في دعم عمل 
املفوّضية، ورفدها باخلبراء الفنيني، 
يات التي  ــن أهم التحدّ ث ع ثُمّ حتدّ
ــيّما ما  ــير العمل، ال س تواجه س
ــات اخلارج في ظلّ  يتعلّق بانتخاب
الراهنة الناجتة  األوضاع الصحية 
عن جائحة كورونا، وما خلّف ذلك 
ــي أو كلّي لعدد من  ــن إغالق جزئ م
حة إلجراء االنتخابات  الدول املرشّ
ــا (٢١) دولة،  ــغ عدده ــا، البال فيه
ــه عن أمله  معربًا في الوقت نفس
ــدة دور  ــألمم املتّح ــون ل ــي أن يك ف
ــذه العقبة؛  ــل ه ــي تذلي ــل ف فاع
بغية الشروع بإجراءات التسجيل 
ــق التوقيتات  ــري على وف البايومت

ــدول  اجل ــي  ف ــة  املبيّن ــة  الزمني
االنتخابية  ــة  ــي للعملي العمليات
ــرّق رئيس  ــياق ذاته تط ــي الس . وف
ــن عملية  ــى احلديث ع ــس إل اجملل
تسجيل الناخبني النازحني واآللية 
ا، إذ  ــجيلهم بايومتريًّ املتّبعة لتس
أوضح بهذا اخلصوص أنّ املفوضية 
ــة عضو من  ــة برئاس لت جلن ــكّ ش
تتولّى  ــني،  املفوّض أعضاء مجلس 
ــجيل  ــة متابعة عملية تس مهمّ
ــل  داخ ــي  ف ــني  النازح ــني  الناخب
ــا  ــن جانبه ــزوح.و م ــات الن مخيّم
ــيّدة نائب املمثّل اخلاصّ  أثنت الس
ــدة على   ــامّ لألمم املتّح ــني الع لألم
مه السيّد  ــرح الوافي الذي قدّ الش
رئيس مجلس املفوّضني، وإحاطته 
ــي،  االنتخاب ــهد  املش ــات  بحيثي

ــا  تبذله ــي  الت ــود  اجله ــة  ن مثمّ
ــات  االنتخاب ــراء  إلج ــة  املفوّضي
ما قضية  ــيّ البرملانية املقبلة، ال س
ناخبي اخلارج  و الناخبني النازحني، 
ــكلّ ما في  ــنعمل ب إذ قالت:  « س
ــل املفوّضية،  ــم عم ــعنا لدع وس
ــن واثقون بقدراتها على إجراء  ونح
د «.  ــا احملدّ ــات في موعده االنتخاب
وقد أبدت استعدادها التامّ للتعاون 
ــع وزارتي  ــذل قصارى جهودها م وب
ــة  واخلارجي ــن،  ري واملهجّ ــرة  الهج
ــي ناخبي اخلارج  فيما يتعلّق مبلفّ
ــا له من أهمية كبيرة  والنازحني، مل
ــتورية،  ــم الدس ــق بحقوقه تتعل
ــاد آلية  ــرورة إيج دة على ض ــدّ مش
مناسبة تكفل لهم إجراء عمليّتي 

التسجيل واالقتراع .  

البينة الجديدة / منى خضري عباس 

ــة للمياه  ــأة العام ــددت الهي ج
ــق  لتحقي ــا  عزمه ــة  اجلوفي
ــعي  ــالل الس ــن خ ــا م اهدافه
ــب في  للوصول الى اعلى النس
اعمال حفر االبار ونصب طواقم 
ــع محافظاتنا  ــخ في جمي الض
العزيزة خدمةً منها للمواطنني

ــراض  لالغ ــاه  املي ــتخدام  والس
ــة  باالضاف ــة  اخملتلف ــة  اليومي
ــة اخلضراء  ــيع الرقع ــى توس ال
ــن بلدنا  ــعة م ــي مناطق واس ف
.كما  ــات  احليوان الرواء  ــك  وكذل
اكد املصدر االعالمي في الهيئة 
ــذه  ه ــة  حصيل ــت  كان ــث  حي
اجلهود اجناز (٢٣) بئر في العديد 
من احملافظات خالل شهر كانون 
ــام ٢٠٢١ باالضافة  الثاني من ع

ــص(٣٥) بئر ونصب (٢٠)  الى فح
ــة (٥) طاقم  طاقم ضخ  وصيان
ــاءت حصيلة هذه  ــخ .وقد ج ض
ــن  ــة م ــود متواصل ــار بجه االب
ــروع املوزعة في اغلب  خالل الف
محافظتنا بعد ان يتم الكشف 
عن املناطق اخملتارة جيولوجيا من 

ــوادر متخصصة عاملة  خالل ك
في الفروع وباشراف مباشر من 
ــني العاملني في  ــل املهندس قب
ــرق احلقلية . ففي العاصمة  الف
 (٢) ــاز  اجن مت  ــداد  بغـــ ــزة  العزي
ــع العامرية  ــي بئر مجم بئر وه
ــر  وبئ (١٩)م  ــق  بعم ــكني  الس

معمل بيبسي التاجي /٤ بعمق 
ــهر كانون الثاني  (٢٤)م خالل ش
ــص (٤) آبار  ــى فح ــة ال باالضاف
ونصب طاقم ضخ واحد بجهود 
ــني في فرقتي حفر (١١١)  العامل
ــروع بغداد  ــة ملش و(١١٢) التابع
ــة  ــاه الكافي ــر املي ــك لتوفي وذل
ــقي املزروعات باالضافة الى  لس
اخملتلفة  اليومية  االستخدمات 
.  اما في محافظة البصرة فقد 
ــاز بئرالرافضية الغربية /١  مت اجن
ــني وليد معن بعمق (١٨) م  ياس
ــود فرقة حفر (١٠٦) وذلك  وبجه
لالستخدامات اليومية اخملتلفة 
مع فحص بئر واحد في احملافظة 
ــاطات الهيأة  ــن نش . ومن ضم
ــي محافظتي  ــر بئر واحد ف حف
ــرف  االش ــف  والنج ــط  واس

وبأعماق مختلفة .

البينة اجلديدة/ عامر عبدالعزيز 
اعلنت وزارة التجارة عن مباشرة  الشركة العامة 
لتجارة احلبوب  بتوزيع احلصة االولى من مادة الرز 
ــة التموينية لعام  ــن مفردات البطاق احمللي ضم
٢٠٢١ .اكد ذلك املهندس عبدالرحمن اجلويبراوي 
ــركة العامة لتجارة احلبوب.وقال  مدير عام الش
ــارة الدكتور  ــذا لتوجيهات وزير التج بانه» تنفي
ــرة بتجهز وكالء  ــالء احمد اجلبوري متت املباش ع
ــواد الغذائية  في  ــارة امل ــة لتج ــركة العام الش
ــه االولى لعام ٢٠٢١  محافظة الديوانية بالوجب
من الرز احمللي املنتج في اجملارش االهلية ، مشيرا 
ــيابية عالية  ــة التوزيع جتري بانس ــى ان عملي ال
ولساعات متاخرة بغية رفد املادة ضمن مفردات 
البطاقة التموينية .واضاف الى ان مباشرة فرع 
الديوانية اليوم بتوزيع مادة الرز احمللي الياسمني 

ــواد الغذائية  ــى وكالء امل ــام عل ــذا الع ــاج ه انت
ــازا لم حتققه  ــد البطاقة التموينية يعد اجن لرف
الشركة منذ اعتماد الشركة بتوفير اساسيات 
الغذاء ( الرز و احلنطة ).وجاء  ذلك نتيجة احلرص 
وااللتزام باخلطة التي وضعت منذ بدء املوسم و 
ــالكات العاملة الختزال الزمن  الذي اعتمدتة امل
ــط التصنيعية للرز و  ــالل اعتماد  الضواب من خ
ــاب احملارش  ــود مع اصح ــراع بتوقيع العق االس
ــتخالص. بلغت (٥٨.٥)  ــبة اس االهلية و وفق نس
ــرة  ــرة هذه اخلطوات املباش ــي كانت ثم ٪  ، والت
ــام ٢٠٢١. واختتم  ــي توزيع الرز احمللي لهذا الع ف
ــر  ــركة  تباش ــراوي» الى ان مالكات الش «اجلويب
ــرز احمللي من بداية العام الول  وألول مرة بتوزيع ال
ــة الذي مت  ــة التمويني ــاد البطاق ــره منذ اعتم م

تصنيعه في اجملارش واحلكومية و االهلية.

البينة الجديدة / صباح محسن
ــة دائرة  ــا على مراجع ــم نكن اعتدن ل
ــن املواطن ومتابعة  او جهة تهتم بأم
شؤونه ، اال وكان اخلوف والريبة حتيط 
ــك الدوائر  ــا عرف عن تل ــا ! وذلك م بن
ــن  ــع املواط ــا م ــا ، وتعامله وتكتمه
ــك ،  ــرية والش بطريقة غاية في الس
ــق بجانبه  ــة اذا كان االمر يتعل خاص
ــي االنتقال من  ــي ، او حتركاته ف االمن
ــب اختار سكناه  مكان الى آخر بحس
ــتدعي  او تغيير محل اقامته ، مما يس
اجراءات غاية في الصعوبة للحصول 
على املوافقات االمنية لذلك ، وكانت 
ــك الدوائر متثل حالة من  املراجعة لتل
ــوبة باخلوف مما قد تتسبب  التردد مش
له تلك املراجعة من اسئلة وشكوك 
ــو ال حاجته لها  ــى عنها ل هو في غن
ــكوك  ــوم الكثير من الش ، وكانت حت
ــك الدوائر  ــروم مراجعة تل ــول من ي ح
ــة وانها حتتل  ــا ! خاص ــر داره في عق
ــول اليها  ــة امنية صعب الوص امكن
ــك االجراءات  ــض من تل ــر بع ؟وبتغيي
ــد التغيير الذي  ــي تلك الدوائر ، وبع ف

حصل بواجهة تلك الدوائر وفي جوهر 
ــتحداث امكنة داخل  ــا ، مت اس عمله
ــهيل عملية  ــرطة ، لتس ــز الش مراك
ــكن بكل  ــى بطاقة الس احلصول عل
ــهولة ، وبتعامل انساني ،  ــر وس يس
ــعرك  ــؤول ، ومن خالل كادر يش ومس
ــة ، بطريقة  ــرة مدني ــط دائ بانك وس
ــلوب غاية  ــع املراجع باس ــل م التعام
ــاالت التردد واخلوف من  في اختصار ح
ــناه  ــك االمكنة .ومما ملس الدخول لتل
ومن خالل مراجعتنا ملكتب معلومات 
املنتظر ، ودهشتنا من سهولة الدخول 
ــلس وهادىء  ــز وعبر تعامل س للمرك

ــة العمل  ــل مجموع ــي من قب ومهن
ــب معلومات املنتظر وبوجود  في مكت
ــعد حميدان  مدير املكتب العقيد اس
ــتقبل  ــاعدي الذي يس ــط الس كحي
املراجعني في مكتبه بترحيب وتعامل 
ــاني فريد لم نعتده من رجل امن  انس
ــباك  ، مختصرا املراجعة من خالل ش
ــه من كادر  ــاعدين ل املكتب ، مع مس
املكتب ،  ويقوم باستقبال ممن يحتاج 
ــرة  يس ــكن وباجراءات مُ لبطاقة الس
ــع  املراج ــه  توجي ــع  م  ، ــرة  ومختص
ــه  اوراق ــب  جلل ــتثنائي  اس ــكل  وبش
ــة  ــق مبنطق ــا يتعل ــة وكل م االصولي

ــه بأقل من  ــكناه لتنتهي معاملت س
ــة ، وانهاء  ــن املراجع ــن زم ــاعة م س
ــابيع  حالة االنتظار اليام واحيانا الس
ــراءات تقليدية وروتينية  من خالل اج
ــابقة حتمل املراجع الكثير من املال  س
ــاذ قرارات  ــد اتخ ــد . ولكن وبع واجله
تهم املواطن ومن اعلى سلم في وزارة 
ــيد وزير  ــه من الس ــة وبتوجي الداخلي
الداخلية ، اصبح االمر اكثر مقبولية 
ــار  ــن ، واختص ــد للمواط ــل جه ، واق
ــات وجلب االوراق  ــر من املراجع للكثي
ــدور بطاقة  ــى صحة ص ــد عل للتأكي
ــارة هنا ،  ــكن .والبد لنا من االش الس
ــذي تقدمه تلك  ــؤول ال ــد املس للجه
ــهيل عملية مراجعة  املكاتب من تس
املواطنني لها ، وكان مكتب معلومات 
ــذي  وال ــن  املتمك ــكادره  وب ــر  املنتظ
ــلطة الروتني والقضاء  تخلص من س
ــراءات التقليدية املتعبة قد  على االج
ــوف واجلهد واملال  ــر من اخل ذلل الكثي
ــدى املراجعني وكان بحق عونا لهم ،  ل
ــاعدا في تقدمي خدمات ذات بعد  ومس

وطني وبعناصر تدرك مسؤوليتها .

نينوى / حاكم الشمري
ــي العراق  ــي ف ــفير البريطان زار الس
ــظ  ــه محاف ــي برفق ــتيفن هيك س
ــع النوري  ــوري جام ــوى جنم اجلب نين
ــع على أعمال  ــة احلدباء واطل واملئذن
ــق  الفري ــل  قب ــن  م ــار  اإلعم ــادة  إع
ــة العامة لآلثار  اآلثاري التابع للهيئ
ــية آثار وتراث نينوى،  والتراث ملفتش
ــر الذي تعرض  ــم الدمار الكبي وحج
ــية آثار  له اجلامع، وقال مدير مفتش
ــون: إنَّ  ــي حازم ذن ــوى عل ــراث نين وت
نينوى  البريطاني ومحافظ  السفير 
ــق، وكيفية  ــا على عمل الفري اطلع

التراثية  ــر  العناص وترتيب  ــق  التوثي
من أعمدة وبقايا الطابوق، كما جتول 
ــدة املئذنة  ــى اجلامع، وقاع في مصل
ــرح مفصل عن  ــاء ومت تقدمي ش احلدب
ــل وما مت اجنازه من قبل  طبيعة العم
ــور  ممثل ديوان  ــاري بحض الكادر اآلث
ــفير،  الس وتوجه  ــني.  الس ــف  الوق
ــام قضاء  ــوى، وقائمق ومحافظ نين
ــي إلى متحف  ــل زهير األعرج املوص
ــى  ــتمعا ال ــاري، واس ــل احلض املوص
ــد غازي  ــن قبل زي ــلٍ م ــرحٍ مفص ش
ــازه من قبل  ــف، ملا مت اجن ــر املتح مدي
ــذي مت تدريبه على  ــق اآلثاري ال الفري

ــة ، ودور منظمة  انقاذ القطع اآلثاري
ــف  الي ــة  ومنظم ــونيان،  سميثس
ــروع  ــم ملش ــر الداع ــف اللوف ومتح
ــة  اآلثاري ــع  والقط ــل  التأهي ــادة  إع
ــات االرهابية،  ــا العصاب التي دمرته
ــي  ف ــي  البريطان ــفير  الس ــول  وجت
ــورية  قاعات املتحف احلضرية واآلش
واإلسالمية واطلع على حجم الدمار 
الكبيرة الذي حل به ومصير القطع 
اآلثارية املدمرة بشكل كبير.وتساءل 
األوضاع  ــن  ــي ع البريطان ــفير  الس
ــة للمدينة، وعن كيفية عمل  األمني
ــازه،  ــا مت إجن ــة، وم ــات األجنبي البعث

ــن أنَّ هناك  ــه صورةٌ ع ــد قُدمت ل وق
ــت، وما زالت  ــة بعثات عمل مجموع
ــة األملانية  ــة بالبعث ــل واملتمثل تعم
ــة  املتمثل ــة  واألمريكي ــة  واإليطالي
ــا جامعة  ــي تدعمه الت ــاريع  باملش
ــلفانيا، وحجم الدعم الكبير  بانس
الذي تقدمه فضالً عن دعم مشاريع 
ــفير البريطاني  ــدة ، ووعد الس جدي
بتقدمي مقترحٍ للحكومة البريطانية 
الدولية بتكثيف اجلهود  واملنظمات 
لدعم قطاع اآلثار في املوصل وناقش 
ــي بريطاني  ــاء مركز ثقاف فكرة إنش

في مدينة املوصل .

البصرة / البينة اجلديدة
عقد وزير الزراعة، املهندس محمد اخلفاجي، امس االول اإلثنني، اجتماعاً مع 
ممثلي فالحي ومزارعي محصول الطماطم ومنتجي الدواجن، في محافظة 
ــا، املندوبة الدائمة لدى  ــفيرة جمهورية العراق في روم البصرة، بحضور س
ــهيل. ــيدة صفية الس منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة «الفاو» الس
ــي وتوفير  ــة املنتج احملل ــق وحماي ــديد بتطبي ــي، على التش ــد اخلفاج واك
ــعار املواد  ــة للمواطن، فضال عن ضبط ومراقبة اس ــلة غذائية متكامل س
ــتيراد محصول الطماطم، وتصدير  ــواق احمللية، واستمرار منع اس في االس
ــعودية ودول اخلليج وعدد من الدول  فائض االنتاج الى اململكة العربية الس
ــاري معهم دعما  ــر خللق تبادل جت ــوق للتصدي ــة، من خالل فتح س االوروبي
ــاء اكبر معمل  ــيتم انش لالقتصاد الوطني العراقي.واعلن اخلفاجي انه س
ــة الديوانية،  ــط، في محافظ ــرق االوس النتاج معجون الطماطم في الش
فضال عن انشاء عدد من املعامل االخرى في احملافظات املنتجة للطماطم، 
خالل العام احلالي، لالستفادة من فائض االنتاج في الصناعات التحويلية، 
الفتا الى اعطاءه التوجيهات واملوافقات الى مديريات الزراعة النشاء مراكز 
ــة، حتتوي على علوة ومركز  ــويقية منوذجية متطورة في احملافظات كاف تس

تسويقي ومخازن مبردة متطورة، الستيعاب املنتج الزراعي احمللي.

بغداد / البينة اجلديدة
ــترك واحلفاظ على جسور التواصل  بغية دميومة العمل والتعاون املش
ــني الدوائر اخلدمية ومن اجل تقدمي افضل اخلدمات للمواطنني في ظل  ب
ــركة  ــوء األحوال اجلوية وهطول األمطار،عقد كالً من مدير عام الش س
العامة لتوزيع كهرباء بغداد املهندس حسني عطا دهش الزبيدي، ومدير 
بلدية قناة اجليش عضو خلية األزمة  املهندس علي ناهي، اجتماعاً في 
ــر توزيع كهرباء  ــم ايضا كل من مدي ــيطرة بغداد املركزي، وض مركز س
الرصافة املهندس مصطفى خوام ،  ومدير السيطرة املركزية املهندس 
ــترك من اجل  ــبل العمل املش ــان س ــن. وتباحث الطرف ــد محس احم
ــبكة الكهربائية ووضع  ــوض بالواقع اخلدمي وتأمني مغذيات الش النه
اخلطط البديلة في حالة خروج بعضها عن العمل بسبب سوء األحوال 
ــاد السيد مدير بلدية  ــتمرة لليوم الثاني على التوالي. واش اجلوية املس
ــية والفنية للشركة العامة لتوزيع  قناة اجليش بدور املالكات الهندس
ــى كافة محطات الصرف  ــداد في تأمني التيار الكهربائي ال كهرباء بغ
ــيد املدير  الصحي ومحطات تصريف مياه االمطار .من جانبه، اكد الس
ــل اخلدمات رغم كل  ــي عملنا من اجل تقدمي أفض ــام، اننا جادون ف الع
املعوقات والتصدي لكل طارئ عرضي تتعرض له املنظومة الكهربائية. 
مؤكدا، على تأمني مغذيات طوارئ احتياطية في حالة تعرض اي مغذي 
ــبب ولضمان عمل كافة احملطات ومضخات   وخروجه عن العمل الي س

الصرف وبقائها في العمل.

بغداد / البينة الجديدة
ــبلي زار السيد  ــني بندر الش بتوجيه من وزير النقل الكابنت ناصر حس
ــد اهللا بايش امس  ــدس طالب عب ــوزارة النقل املهن ــي  ل ــل الفن الوكي
ــة الدارة النقل اخلاص  ــركة العام ــق ٨/٢/٢٠٢١ الش ــني املواف االول  االثن
ــم النقل ، وعقد  ــير عميلة تنظي ــاً على مجريات  س ــالع ميداني لالط
ــركة االستاذ  ــع  بحضور مدير عام الش ــيد الوكيل اجتماع موس الس
ــدي  ــتاذ زيد االس ــاريع االس ــرمي وبحضور مدير عام دائرة تنفيذ املش ك
ــلبيات واملعوقات التي  ــدة مواضيع لتحديد الس ــاول االجتماع   ع وتن
ــير  االعمال التي تقدمها الشركة للمواطنني ووضع احللول  تعرقل س
املناسبة  لها خدمة للصالح العام ، ووجه بايش  بضرورة تفعيل الدور 
التنسيقي لتشكيلي النقل اخلاص وتنفيذ املشاريع لتكثيف اجلهود 
باكمال اجناز املشاريع التي هي قيد االجناز لتقدمي مرائب متكاملة  من 
ــرج االجتماع بعدة نقاط مهمه  ــة اخلدمات للمواطن الكرمي .وخ ناحي
ــركة وحتديد االشكاالت وحلها  ــني الوضع املادي للش تهدف الى حتس

بصورة مباشرة بهدف االرتقاء مبستوى منظومة النقل ..

 ان كنت تدري فتلك مصيبة 
ــدري فاملصيبة  وان كنت ال ت
ــت مديرية املوارد  اعظم قام
املائية في محافظة ميسان 
شعبة ري علي الشرقي برفع 
دعوى قضائية ضد بعض من 
ــن ليس لهم  ــني الذي الفالح
ــي الدولة وليس لهم  نفوذ ف
ــع املوظفني الذين ال  عالقة م
ــانية  ــون ذرة من اإلنس ميتلك
واحلس الوطني واختارت عددا 
ــراء الذين ال  ــؤالء الفق من ه
ــوت يومهم وبدون  ميتلكون ق
ــع من قبل  ــابق انذار او من س
أي جهة مسؤولة وفي بداية 
ــنة  لس ــي  الصيف ــم  املوس
ــا  حكومتن ــمحت  س  ٢٠٢٠
ــة محصول  بزراع ــيدة  الرش
ــلب وبدأ الفالحون على  الش
ــى  ــه وعل ــك بزراعت ــوء ذل ض
ــس  ولي ــاص  اخل ــابهم  حس
ــم  ــل عليه ــة فض للحكوم
ــى اصحاب  ــا ال ــؤال هن الس
القرار واحلكومة ما هو عمل 
الفالح وماهوا البديل اذا منع 
ــة الزراعة  ــة عملي من ممارس
ــة ابائه  ــه ومهن ــي مهنت وه
وعياله هل تقبل احلكومة ان 

ميارس التجارة في اخملدرات  او 
السلب او النهب وفعال هذا 
ــك لتوفير  ــا يجبره على ذل م
ــه  لعائلت ــش  العي ــة  لقم
واصدرت محكمة جنح علي 
بالسجن  باحلكم  ــرقي  الش
ــهر او دفع غرامه مقدارها  ش
ــى بعض  ــار) عل ــون دين (ملي
الفالحني ونحن نريد متابعة 
ــؤال الى  املوضوع ويتوجه س
شعبة ري علي الشرقي هل 
ذكر جميع الفالحني من زرع 
ــلب وهل منع  محصول الش
ــن على نهر  ــض املتجاوزي بع
دجله وهل حوسب املتنفذين 
واصحاب العالقات  والقائمة 

تطول والكالم كثير.
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بغداد / البينة الجديدة
أبرمت الشركة العامـة للنقـل البـري عقـداً مع وزارة التجـارة 
ــئ البصرة الى  ــتـوردة من موان ــل مادة الرز واحلنطـة املس لنقـ
مخـازن الشركـة العامة لتجـارة املواد الغذائيـة مع مناقالت 
ــة ..ومت توقيع  ــواد احلبوب بني احملافظات كاف ــة لكافـة م داخلي
ــيـد مرتـضى  ــاري املفعول برعايـة الس ــد الذي أصبح س العق
ــركـة رئـيس مجـلس  ــر العـام للش ــحمـاني املدي كريـم الش
ــام املعنيـة  بعقود الشركة التي  اإلدارة ومتابعـة  مدراء األقس
ــاحناتهـا بالعمل والنهوض مبهمة تنفيذ العقـد  ستباشر ش
ــرة في بغـداد  ــركـة املنتش ــد توزيع املهـام على فروع الش بع
ــحمـاني بجهود  ــيـد مرتـضى الش ــاد الس واحملافظـات ..وأش
ــم بإجتـاه زيادة  ــي تعزيز خطوات عمله ــال النقل البـري ف رجـ
ــعي لتعظيم وارداتهـا والبحث عن فرص  عقود الشركة والس
عمل لتشغيـل أسطولهـا مبا يخدم مكانتها بني تشكيـالت 
الوزارة كشركة رائـدة في مجال النقل البري ..يذكر أن أسطول 
الشركـة العامة للنقـل البري يتولى تنفيـذ عـدداً من العقود 
املشتركـة مع بعض اجلهات الرسميـة والشركات احلكوميـة 
ــه من مواصفات  ــركـات القطاع اخلـاص مبا متتلكـ وكذلك ش
ــرعـة األداء وتقليـص فـارق  ــاز عملهـا من س ــة في أجنـ رصينـ
ــجلـة  الزمن واحلفـاظ على البضاعـة والتي تعـد ماركـة مس
ــركـة طيلـة سنـوات عملهـا  ــجل أداء شاحنـات الش في س

في قطاع النقـل البري .

بغداد / البينة الجديدة
ــؤون االجتماعية احمد حميد العلواني  عقد وكيل وزير العمل والش
ــائل التواصل  ــةILO عبر وس ــل الدولي ــع منظمة العم ــاً م اجتماع
ــان االجتماعي اجلديد  ــة قانون التقاعد والضم ــة ملناقش االلكتروني
املزمع التصويت عليه من قبل مجلس النواب بعدما استوفى جميع 
ــأن.  وحضر  ــات التعديل عليه من قبل الوزارة واصحاب الش متطلب
ــام دائرة العمل  ــاء كل من مدير ع ــذي جرى امس الثالث ــاع ال االجتم
والتدريب املهني رائد جبار باهض ومدير عام دائرة التقاعد والضمان 
االجتماعي للعمال خلود حيران فنجان وابدى كل منهم مالحظاته 
ــة العمالية وحتقق  ــية تصب في صالح الطبق عبر مداخالت نقاش

الستراتيجية املعدة من قبل الوزارة لذلك.
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ــاء، هدر  ــف، امس الثالث ــفت النائب عالية نصي كش
ــة بتفعيل  ــال العام، مطالب ــدوالرات من امل ــني ال مالي
ــت  وقال ــدة.  الفاس ــركات  للش ــوداء  الس ــة  القائم
ــام أهدرت  ــدوالرات من املال الع ــف ، إن ماليني ال نصي
ــدة واملقاولني واللصوص خالل  على الشركات الفاس
ــركة  ــركات ش ــنوات املاضية، ومن بني هذه الش الس
نورنكو التي أحيل إليها مشروع انشاء مركز معاجلة 
ــرق بغداد  النفط اخلام في املنطقة اجلنوبية حلقل ش
 ١٦٧ ــة  بقيم  EPCC PROJECT ( SC  -  -  ) ــي  النفط
مليون دوالر، حيث فازت هذه الشركة بالتحليل الفني 
ــب النفط  ــاء انابي ــروع انش ــاري، علماً أن مش والتج
ــي s - s١ متت احالته الى نفس  ــاز واملاء بني موقع والغ
ــركات عراقية  ــا أحالته جملموعة ش ــركة، وبدوره الش
ــت لديها  ــركات ليس (مقاول ثانوي) ، واغلب تلك الش
اعمال مماثلة .وأوضحت، ان شركة نورنکو حصلت في 

ــي  ــغل الرئيس عام على اكثر من عقد عمل مع املش
حلقل شرق بغداد النفطي ولم تنفذ ٪ من تلك العقود 
ــراً بل  ــركة EBS الصينية تنفيذا مباش املبرمة مع ش
ــرى، علماً  ــركات أخ ــك العقود الى ش ــة تل متت احال
ــركة نورنكو عائدة لزوجة وإبنة  ــهم ش بأن اغلب اس
ــيد ( جان  ــرکة EBS الصينية الس املدير املفوض لش
ــم وزير التخطيط بإدراج  ــائلة  ملاذا لم يق بي )  ، متس
ــركة على القائمة السوداء رغم اعطاء كل  هذه الش
ــركة؟ .وأضافت نصيف   ــاد هذه الش األوليات عن فس
ــف أن بيروقراطية بعض الوزراء هي السبب  من املؤس
ــادها ونهبها للمال  ــركات في فس في متادي هذه الش
العام  ، مشددة على  ضرورة قيام رئاسة الوزراء ووزارة 
ــوداء  التخطيط وهيئة النزاهة بتفعيل القائمة الس
ــركة مشبوهة من  ــدة ومنع أي ش ــركات الفاس للش
ــؤول حكومي  ــبة أي مس ــي العراق ومحاس العمل ف
يحاول التعامل معها أو مجرد قيامه بالتفاوض معها 

حول املشاريع .
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ــؤون  أفادت وكالة وزارة الداخلية لش
ــاء، بأن حماية  ــرطة، امس الثالث الش
ــد أطاحت  زاي ــيخ  ــفى الش مستش
ــيل  ــة غس بتهم ــني  املطلوب ــد  بأح
األموال.وذكرت الوكالة، أن قوة حماية 
مستشفى الشيخ زايد ضمن قاطع 

ــرادة وبناء على  ــآت الك حماية منش
معلومات استخبارية دقيقة، متكنت 
من إلقاء القبض على املتهم الهارب 
ــوب وفق املاده  ٢٤٠   (س. ع. ح ) واملطل
ق. ع  حسب األمر الصادر من محكمه 
ــوال واجلرمية  ــيل األم ــه  غس الغزالي
ــت، أن املتهم كان  االقتصادية.وأضاف
ــفى الشيخ زايد  راقدا داخل مستش

ــكل فريق عمل  ــث ش ــوارئ، حي للط
ــه الرابعه،لنصب  ــادة أمر املنطق بقي
ــوة حمايه  ــم من قبل ق كمني محك
الهدف، والقاء القبض عليه، ومنعه 
ــآ الى  ــيلمه اصولي ــروج وتس من اخل
ــتالم  اس ــل  بوص ــة  اخملتص ــات  اجله
ــراءات القانونية الالزمة  ــاذ اإلج التخ

بحقه اصولياً.

في  ــة  احمللي ــة  احلكوم ــت  وجه
ــم فوري ملوضوع  النجف، بحس
االراضي القريبة من صحن مرقد 
ــى أن يكون  ــام علي (ع)، عل االم
ــرة. ودعا  ــح العتبة املطه لصال

ــري  محافظ النجف لؤي الياس
ــي  القانون ــل  املمث  ، ــان  بي ــي  ف
للعتبة العلوية املطهرة واملمثل 
القانوني لبلدية النجف حلسم 
ــي قرب الصحن  موضوع االراض
ــى ان يكون  ــا ال ــريف، داعي الش
حسمها باجتاه العتبة العلوية 

ــائل  وس ــت  وكان ــذا  ه ــورا.  ف
ــع تواصل  ــالم محلية، ومواق اع
اجتماعي قد اثارت اجلدل بشأن 
ــى اراضي قريبة  وجود خالف عل
ــا دفع  ــوي م ــن العل ــن الصح م
البلدية الى رفع دعاوى قضائية 

لغرض حل اخلالف بشأنها.

ــني  ــوزراء، عبد احلس ــار رئيس ال ــح مستش أوض
ــاء، دور األمم املتحدة في  ــس الثالث ــداوي، ام الهن
ــن تتدخل  ــى أنها ل ــار إل ــا أش ــات، فيم االنتخاب
ــني  ــد احلس ــال عب ــة االنتخابية.وق ــي العملي ف

ــي االنتخابات  ــدة ف ــداوي، إن دور االمم املتح الهن
ــراف،  ــو املراقبة من خالل التقييم وليس االش ه
ــة االنتخابية  ــا ال تتدخل في العملي ــاً أنه مبين
ــاف أن العراقيني هم من يقومون  وال بإدارتها.وأض
ــي كل مراحلها، الفتاً الى أن  بإدارة االنتخابات ف

املرجعية حتدثت عن اشراف االمم املتحدة ومراقبة 
ــات، لكن من الناحية العملية فإن وزارة  االنتخاب
اخلارجية طلبت املراقبة فقط.وتابع الهنداوي أن 
ــة املعنية في اتخاذ قرار مراقبة االنتخابات  اجله
ــذه القرارات البد أن  ــو مجلس االمن ألن مثل ه ه

ــس االعضاء في  ــه باعتبار الدول اخلم تصدر من
ــا أن اجلمعية  ــي من تقرر ذلك، موضح اجمللس ه
ــرر، لكن  ــدة ممكن أن تق ــاألمم املتح ــة ب العمومي
ــرق هو أنها تأخذ وقتا طويالً جدا لكي تتخذ  الف
قرار مراقبة االنتخابات.يذكر ان املفوضية العليا 

املستقلة لالنتخابات، افصحت عن وجود رغبة 
ــي مراقبة العملية  ــاركة ف عربية ودولية للمش
ــم املفوضية  ــة باس ــت الناطق االنتخابية.وقال
ــدول العربية  ــر من ال ــالي ، إن الكثي ــة الغ جمان
واالجنبية أبدت رغبتها ومساعدتها في العمل 

ــي، الفتة الى أن املفوضية متواصلة في  االنتخاب
ــذه الطلبات من اجلهات  ــتقبال الكثير من ه اس
ــات ومنها الكويت  ــة واالجنبية واملنظم العربي
ــال وفنلندا والفلبني  ــعودية واليابان وفنزوي والس

ولبنان واليونان والهند وفرنسا.
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ــن الكعبي، امس الثالثاء،  ــا نائب رئيس مجلس النواب حس دع
ــات ملضاعفة اهتمامها باألبنية اجلامعية ومعاجلة  إدارة احملافظ
ــيرا الى العمل  االندثار الذي تعاني منه اجلامعات الرصينة، مش
ــز البحثية  ــة لدعم املراك ــة التخصيصات املالي ــى مضاعف عل
ــتقبل رئيس  ــي اجلامعات.وذكر مكتب الكعبي ، ان االخير اس ف
ــون ميري  ــد كلية القان ــان اجلبوري , وعمي ــل قحط ــة باب جامع
ــد منصور بحضور عدد  ــي ومعاون رئيس اجلامعة محم اخليكان
ــاء ، االتفاق على  ــالل اللق ــارين، وجرى خ ــواب واملستش من الن
ــراكة مع جلنة خبراء كليات القانون في اجلامعات العراقية  الش
ــارة من خبراتهم وتخصصهم في مجال تشريع  لغرض الستش
ــب البيان،  ــريعات.وقال الكعبي بحس ــني التش القوانني وترص
ــة تفتخر دوما بصروحها العلمية  انبلدان العالم واملدن العريق
ــة وتضعها على  ــا ومراكزها العلمية الرصين ــة بجامعاته ممثل
ــعتها  ــم البنى التحتية وتوس ــن حيث دع ــا م رأس اهتماماته
ــذب العلماء اليها , كونها على  ــام باملراكز البحثية وج واالهتم
يقني ان بداية التطور وفي جميع اجملاالت يبدأ من هذه املؤسسة 
ــات العراقية بتغيير نظرتها  العلمية .وطالب الكعبي املؤسس
ــتفادة  واالس ــا  له ــرب  االق ــا  وجعله ــة  العلمي ــات  للمؤسس
ــي في  ــريك اساس ــاراتها ، وجعلها ش ــا واستش ــن خبراته م
ــدروس ، مؤكدا  ــكل علمي م ــة بش ــط إلدارة املؤسس التخطي
ــة اجلامعية  ــر موضوعة تعرض االبني ــكل مباش متابعته وبش
ــه ضعف في  ــار , الذي يقابل ــادم واالندث ــة للتق ــا التحتي وبناه
االهتمام و التخصيصات . وابدى الكعبي حرص مجلس النواب 
ــالث اضعاف  ــة االقاليم لث ــات تنمي ــى مضاعفة تخصيص عل
ــعتها وتأهيلها  ــى تهتم احملافظات باألبنية اجلامعية وتوس حت
ــكل يليق بها, كما ميكن االستفادة من املنظمات الداعمة  وبش
لقطاع التعليم من حيث زيادة املنح الدراسية واقامة املؤمترات 

والتجهيزات املطلوبة .
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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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ــؤون  ــت وزارة العمل والش اعلن
ــاء،  الثالث ــس  ام ــة،  االجتماعي
ــات من  ــة اجلامع ــمول طلب ش
ذوي اإلعاقة باإلعفاء من األجور 
ذوي  ــة  هيئ ــية.رئيس  الدراس

ــوزارة عصام عبد  اإلعاقة في ال
ــف التميمي ، انه نتيجة  اللطي
ــم  ــال بني قس ــيق الفع للتنس
ــي الهيئة  ــوي ف ــل الترب التأهي
ــات والتخطيط  ــرة الدراس ودائ
واملتابعة ب وزارة التعليم العالي 
ــيتم  س ــي،  العلم ــث  والبح

شمول طلبة اجلامعات من ذوي 
اإلعاقة ممن لديهم نسبة عجز 
بنسبة ٧٠٪ باالعفاء من األجور 
التقارير  إلى  الدراسية استنادا 
ــن اللجان  ــادرة م ــة الص الطبي
الطبية الرسمية حصرا.واضاف 
البيان، ان وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي انشأت منافذ 
ــك ورابط للصفحة  خاصة لذل
ــن موقع وزارة  ــة ضم االلكتروني
ــتقبال  ــمي الس التعليم الرس
ــذه الفئة من الطلبة  طلبات ه
ــكل  ــم بش ــة اجراءاته وتكمل

فوري.
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ــط ثالثني طناً من  ــة االحتاديَّة من ضب ــت هيئة النزاه ن متكَّ
، فيما متَّ ضبط (٦) من  ــتورد بطرقٍ غير قانونيَّةٍ الدجاج املُس

ار املُتَّهمني في العمليَّة.  التُّجَّ
ــرض حديثها عن  ــة، وفي مع ــات في الهيئ ــرة التحقيق دائ
 ، رةٍ قضائيَّةٍ ذكَّ تفاصيل عمليَّة الضبط التي متَّت مبوجب مُ
ــق نينوى من  ــن مديريَّة حتقي ــن فريق عملٍ م ــادت بـتمكُّ أف
ــتورد بطرقٍ غير  ــوم الدجاج املُس ــاً من حل ــط ثالثني طن ضب
ــتيراد بعض  ؛ خملالفتها قرار مجلس الوزراء مبنع اس قانونيَّةٍ

ار املُتَّهمني. دةً ضبطها (٦) من التُّجَّ ؤكّ املواد الغذائيَّة، مُ
ــق حترَّك بناءً على ما جاء  وضحةً أنَّ الفري ــت الدائرة مُ وتابع
ــر الفرق امليدانيَّة التابعة ملديريَّة حتقيق النزاهة في  مبحاض
ن منع  ــوزراء املُتضمّ ــة قرار مجلس ال خالف ــوى برصد مُ نين
. نتج احملليّ إدخال بعض املواد الغذائيَّة املُستوردة؛ دعماً للمُ

ــطٍ أصوليَّةٍ باملضبوطات  ــارت إلى تنظيم محاضر ضب وأش
د قاضي  ــيِّ في العمليَّة، وعرضها رفقة املُتَّهمني على الس
ة بالنظر في قضايا النزاهة؛  تصَّ محكمة حتقيق نينوى اخملُ
ــن قانون  ــادَّة (١٩٤) م ــق أحكام امل ــرَّر توقيفهم وف ــذي ق ال

الگمارك.
ــى تصعيد  ــة كان قد حضَّ عل ــس الهيئ ــى أنَّ رئي ــار إل يُش
وتيرة عمليَّات الضبط باجلرم املشهود، والولوج إلى العمل 
ــات الدولة،  س ؤسَّ امليدانيّ من خالل احلضور الدائم داخل مُ
ــات املُواطنني،  ــعار حاج ــيما اخلدميَّة منها، واستش ال س

وردع التجار املُتالعبني بقوت الفقير.

ــيعيد  ــن البيت األبيض أن عودة إيران لاللتزام الكامل باالتفاق النووي س أعل
الواليات املتحدة إلى االتفاق. وتخلت إيران عن بعض التزاماتها مبوجب االتفاق 
النووي، وعادت إلى تخصيب اليورانيوم وتشغيل أجهزة الطرد املركزي، وذلك 
ــحاب  ــى إعادة فرض العقوبات األمريكية على طهران في أعقاب انس ردا عل
إدارة الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب من االتفاق املوقع في عهد باراك 

أوباما في ٢٠١٥.
ــات املتحدة، حتدثت  ــية بالوالي ــي االنتخابات الرئاس ــو بايدن ف ــد فوز ج وبع
ــنطن عن إمكانية عودتها إلى تنفيذ االتفاق، لكنها أشارت إلى ضرورة  واش
ــة ملفات  عودة طهران لتنفيذ التزاماتها أوال، كما حتدثت عن ضرورة مناقش

أخرى متعلقة بإيران، مبا فيها برنامج طهران للصواريخ البالستية.

بغداد /

ــاح التميمي،  ــابق، صب طالبت النائب الس
ــاء، بتطبيق النظام اإللكتروني  امس الثالث
على اخلدمات املصرفية.وشددت التميمي،  
ــاد نظام  ــة باعتم ــارف العراقي ــى املص عل
اإللكتروني  ــور  التط ــة  ــي ملواكب اإللكترون
احلاصل في عمل البنوك واملصارف العربية 

والعاملية.
ــرف الرافدين  ــادت التميمي، بدور مص وأش
ــروض من خالل  ــل الق ــد الى جع الذي عم
التقدمي األلكتروني للحد من تفشي ظاهرة 
الفساد والروتني في ترويج املعامالت.وأكدت 
التميمي، أن فتح باب السلف للمتقاعدين 
والعسكريني من خالل النظام اإللكتروني 
ــد أحتياجاتهم االساسية  يسهم  في س

ويحرك العجلة االقتصادية للبالد.

ــن حتالف الفتح، امس الثالثاء، عن وضعه  اعل
ــام ٢٠٢٠.  ــت على موازنة لع ــروطاً للتصوي ش
ــال التحالف نحن نواب  ــب الوثيقة، ق وبحس
ــف الفتح  ــس حتال ــام رئي ــح ام ــف الفت حتال
ــي االجتماع املركزي،  ــاء هيأة القيادة ف واعض
ــة اال بعد  ــى املوازن ــدم التصويت عل ــن ع نعل
ــواد جديدة تخص  ــة كم ــواد التالي اضافة امل
ــعب العراقي املظلوم  ــرائح الش مختلف ش
في محافظة البصرة والوسط واجلنوب، علما 

ــم اضافة أي اعباء  ــوف لم يت ان هذه املواد س
ــام ٢٠٢٠.ووفقا  ــون املوازنة لع مالية على قان
ــرف  ــان املادة اجلديدة هي يكون س للوثيقة ف
ــو (١١١٩٠) دينار  ــي املوازنة ه ــدوالر ف صرف ال
ــة اجلديدة على  ــكل دوالر واحد.واملادة الثاني ل
ــات الوظيفية  ــتحداث الدرج وزارة املالية اس
لتثبيت جميع العاملني بعقود في املفوضية 
ــات لضمان نزاهة  ــتقلة العليا لالنتخاب املس
االنتخابات أخذ التعهدات الالزمة الستغالل 
ــة للرواتب  ــات املالية احلالي ــس التخصص نف

كعقود وعدم اضافة أي مبالغ اخرى.
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ÚÓœäñΩa@pbflÜ®a ــوزارة أن هذه اللجنة  ــم ال   وبني املتحدث باس

ــات  ــدة البيان ــتكمال قاع ــل الس ــدأت تعم ب
ــي ملوظفي الدولة من  ــة بالرقم الوظيف اخلاص
ــئت  ــة املوجودة التي أنش ــالل تطوير املنص خ
ــرق جوالة في  ــيير ف ــالل ٢٠١٧، وقامت بتس خ
ــتكمال  ــوزارات لغرض اس ــي ال ــات وف احملافظ
ــات اخلاصة ملوظفي  ــع املعلومات والبيان جمي

ــة من هذه اجلهات، موضحا أنه مت حلد  كل جه
االن تسجيل مليونني و١٠٠ ألف موظف ضمن 
هذه القاعدة التي ستكون منصة مهمة فيما 
يتعلق بإطالق رواتب الدولة، أي أن كل وزارة من 
ــب موظفيها عبر  ــيتم اطالق روات ــوزارات س ال
ــعار يرد من وزارة املالية الى هذه املنصة ثم  اش
الى الوزارة املعنية إلطالق الرواتب.وأشار الى أن 

ــهر إلكمال عملها،  اللجنة منحت مدة ٥ اش
والتي من املؤمل أن يستكمل في شهر حزيران 
ــي من ذلك  ــل، مؤكدا أن الهدف االساس املقب
هو بناء قاعدة بيانات شاملة عن كل موظفي 
ــف جميع  ــي ستكش ــة والت ــة العراقي الدول
ــد  ــوه اجلس ــكاالت املوجودة أو التي تش االش

احلكومي لتتم معاجلتها بسهولة.

ــة اإلرهاب  كافح ــاز مُ حاولة لزج جه ــا مُ ــادا اياه ع
ــة التي  ــه احلالي ــن مهام ــغله ع ــاكل تُش ــي مش ف
ــش اإلرهابية والتي  ــات داعـ ــل مبُالحقة عصاب تتمث
ــي األراضي العراقية. ــها ف اول إعادة هيكلة نفس حتُ
ــيكون هناك  ــاط مخططاتهم.وأوضح، أنه س وإحب
ــار إلى  ــار أمني مكثف في املناطق املهددة.يش انتش
ــم التيار  ــي املقرب من زعي ــد صالح العراق أن محم
ــابق  ــف في وقت س ــدى الصدر، كش ــدري مقت الص
ــط للهجوم على  ــس االول االثنني، عن مخط من ام
ــات في بغداد واحملافظات. وفي الشأن  بعض املقدس
ــوزراء مصطفى  ــث رئيس مجلس ال ــي بح السياس
الكاظمي ، مع رئيس اجلمهورية برهم صالح، جهود 
إقرار املوازنة، واالستعداد إلجراء عملية اإلنتخابات.
ــتقبل  ــب الكاظمي ، إن رئيس الوزراء اس وقال مكت
ــية  رئيس اجلمهورية، لبحث آخر التطورات السياس
ــن اجلهود  ــالً ع ــالد، فض ــي الب ــة ف ــاع العام واألوض
ــة االحتادية العامة  ــل إقرار قانون املوازن املبذولة ألج
ــفت مفوضية االنتخابات،  ــنة ٢٠٢١. فيما كش لس
ـــ ٧١ جهة  ــا دعوات ل ــن توجيهه ــس الثالثاء، ع ام
ــة املقبلة وضمان  ــة العملية االنتخابي دولية ملراقب
ــم املفوضية جمانة  ــا. وقالت الناطقة باس نزاهته

ــمية لـ ٥٢  ــالي ، ان املفوضية وجهت دعوات رس الغ
ــة دولية ملراقبة  ــفارة عربية واجنبية و ١٩ منظم س
ــون املفوضية رقم  ــق قان ــة، وف ــة االنتخابي العملي
ــادة ١٠ في  ــة من امل ــرة الرابع ــنة ٢٠١٩، الفق ٣١ لس
ــرة املذكورة  ــت الغالي، ان الفق ــل الثامن.وبين الفص
ــاد مراقبني  ــص على اعتم ــون املفوضية، تن ــي قان ف
ــيق مع وزارة  ــني في العملية االنتخابية بالتنس دولي
اخلارجية. وفي التطورات ايضا أكد وزير املوارد املائية 
ــيصل  ــيد احلمداني ، أن الوفد التركي س مهدي رش
ــة  ــالل الفترة القليلة املقبلة، ملناقش ــى بغداد خ إل
ــال نهر دجلة. ــول التعاون في مج ــل بروتوك تفاصي
وذكر احلمداني،  أن احلكومة العراقية قدمت مسودة 
ــة الرئيس  ــال نهر دجل ــاون في مج ــول للتع بروتوك
ــت حيز  ــا دخل ــى أنه ــيرا ال ــي، مش ــب الترك للجان
املناقشات ونحن االن بانتظار وفد من تركيا ملناقشة 
ــاء مركز  ــذي يتضمن انش ــول ال ــل البروتوك تفاصي
ــك تفهما كبيرا  ــاف، أن هنال ــي بغداد.وأض بحثي ف
من اجلانب التركي الحتياجات العراق املائية، مؤكدا 
ــن التعامل  ــع البوادر ايجابية، تتمثل بحس أن جمي
ــات وتأمني احلصص املائية التي تلبي  وتبادل املعلوم
ــه مت تزويد اجلانب التركي  ــار الى أن حاجة البالد. وأش

ــة واحتياجات واقع احلال  بجميع املعلومات املطلوب
املوجود في العراق، مضيفا أن الوزارة تعمل مع تركيا 
ــتجابة  ــى أمل أن تكون هنالك نفس االس وايران عل
من اجلانب االيراني لغرض الوصول للتفاهمات التي 
تخص الروافد املشتركة مع ايران. في وقت اكد مقرر 
اللجنة املالية النيابية احمد الصفار، امس الثالثاء، 
ان هنالك تفاؤل كبير في حصول انفراج قريب فيما 
ــال الصفار ،  ــم في املوازنة.وق ــق بحصة االقلي يتعل
ــي حصول انفراج قريب فيما  ان لدينا تفاؤل كبير ف
ــى اعتبار ان  ــة االقليم في املوازنة، عل يتعلق بحص
ــواء احلوار في هذا العام كانت ايجابية وكان لدى  أج
ــة للوصول الى اتفاق  حكومة االقليم جدية واضح
ــى بغداد  ــد الكردي ال ــالل مجيء الوف ــي من خ نهائ
ــرة طويلة ولقاء العديد  ــر من مرة والبقاء الى فت اكث
ــخصيات احلكومية والبرملانية للوصول الى  من الش
ــتور  ــجم مع الدس ــة مقبولة للجميع وتنس صيغ
ــتلم  ــا ان وفد االقليم اس ــة، مبين ــح العام واملصال
ــة البرملانية عن  ــع من اللجنة املالي ــؤال موس ١٣ س
ــدد املوظفني  ــركات وع ــاج النفط وتكاليف الش انت
ــادرات والواردات ومت احضار جميع االجوبة وهي  والص

موثقة بأدلة وتفصيل بيانات كاملة.
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الوافد اجلديد للصناعات  قاد 
ــى  مصطف ــة،  الكهربائي
ــوز مهم  لف فريقه  ــود،  محم

على أربيل، بهدفني دون رد. 
ــوط األول انتهى  ورغم أن الش
أن  إال  ــلبي،  الس ــادل  بالتع
ــات حصل على ركلة  الصناع
ــة ٥٠، جنح  ــي الدقيق جزاء ف
محمود في ترجمتها بنجاح.

ــن  متك ــيناريو  الس ــس  وبنف
ــجيل  التس ــن  م ــود  محم
ــزاء في  ــن ركلة ج ــددا م مج
ــة ٨٧، لتنتهي املباراة  الدقيق
ــات الكهربائية  بفوز الصناع

بهدفني دون رد.
ــات رصيده إلى   ورفع الصناع
النقطة ١٤ في املركز األخير، 
ــد ١٩ نقطة  ــد أربيل عن وجتم

في املركز ١٤.

محاوالت لحل أزمة داود
 مع النفط

كرييوس يهاجم ديوكوفيتش: 
إنه «قط» غريب األطوار

راموس: لم يكن أمامي أي خيار آخرصورة ميسي تثري غضب برشلونة قبل لقاء سان جريمان

ــة  اجلوي ــوة  الق ــب  قل
انتصار على  ــى  إل تأخره 
مقابل  ــني  بهدف ــاء  املين
ــي املباراة  ــدف واحد ف ه
ــت في ملعب  التي أقيم
حلساب  الدولي  الشعب 
اجلولة الثامنة عشر من 

الدوري العراقي املمتاز. 
ــق  حق ــذي  ال ــاء  املين
ــني  متتالي ــن  انتصاري
ــه اجلديد  ــد مدرب ــى ي عل
ــر دخل املباراة  عادل ناص

ومتكن  عالية  ــات  مبعنوي
ــدام  بأق ــدم  التق ــن  م
ــام مالك من  العبه حس
ــتقرت في  ركلة حرة اس
ــة ٣٠  ــباك بالدقيق الش
األول  ــوط  الش ــي  لينه

متقدما بهذا الهدف.
ــي  الثان ــوط  الش ــي   وف
ــوة اجلوية من  ــن الق متك
أن  النتيجة بعد  معادلة 
املباراة  حكم  ــب  احتس
ــجل منها  ركلة جزاء س
ــي  راض ــد  أمج ــب  الالع

ــة ٦٠ وواصل  في الدقيق
اجلوية مساعيه لكسب 
ــه ذلك  ــق ل ــاء وحتق اللق
بواسطة الالعب سامح 
ــعيد في الدقيقة ٨٥  س
ــوز  بف ــاراة  املب ــي  لتنته
ــني  ــة بهدف ــوة اجلوي الق

لهدف واحد.
ــع اجلوية رصيده إلى   ورف
ــي صدارة  ــة ٣٨ ف النقط
الترتيب فيما جتمد رصيد 
ــد النقطة ٢٠  امليناء عن

في املركز الثاني عشر. 

ــب  الع ــداد،  ح ــان  إحس ــل  وص
ا  منتخب األردن، إلى العراق، متهيدً
اجلماعية  ــات  بالتدريب لاللتحاق 

لفريق القوة اجلوية.
ــمي لنادي  ــار احلساب الرس وأش
ــر «فيس بوك»،  ــوة اجلوية عب الق
ــتقبال  ــداد حظي باس إلى أن ح

السفير األردني في العراق.
ــاز  اجله ــتأذن  اس ــداد،  ح كان 
ــي للمنتخب األردني ملغادرة  الفن
ــدف إمتام  ــي دبي به ــكر ف املعس

إجراءات انتقاله للقوة اجلوية.
وتعتبر هذه التجربة األولى حلداد 
في العراق، حيث يأمل الالعب في 

ــة الفنية املطلوبة  تقدمي اإلضاف
ــد حداد من  ــه اجلديد. ويع لفريق
الالعبني املميزين حيث يستطيع 
ــب في أكثر من مركز (ظهير  اللع
أمين، وارتكاز، وجناح أمين)، ولعب 
ــي األردن أبرزها  ــر من فريق ف ألكث

الرمثا والوحدات والفيصلي.
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*لو توجهت بالسؤال الى أي مسؤول رياضي عراقي عن تقييمه 
ــؤوليته خالل سنوات توليه منصبه  ألجابك  ملا حتقق حتت مس
ــه أو احتاده أو  ــداد أن نادي ــر واعت ــة وبلهجة فخ ــة واضح وبثق
ــازات وجناحات كثيرة رغم  ــته الرياضية قد حققت إجن مؤسس
ــوارد املالية  ــح االمكانيات وامل ــة الصعبة وش ــروف األمني الظ
ــي تعانيها  ــاب والعراقيل الت ــة والصع ــم والرعاي ــة الدع وقل
ــؤال اخر الى نفس  ــة العراقية , مع انك لو توجهت بس الرياض
ــى  حتقيقها ألجابك  ــؤول عن الطموحات التي يتمن هذا املس
ــتقر الظروف واألوضاع  ــف وحسرة انه يتمنى أن تس بلغة اس
ــه إمكانيات مالية كبيرة وتفتح أمامه  في البلد وأن تتوفر لدي
ــاب واحلواجز التي  ــزال كل الصع ــم والرعاية وأن ت ــواب الدع أب
ــداع واالجنازات  ــماء االب ــع رياضييه من بلوغ األعالي في س متن
ــلبيات ونقاط  ــؤال عن الس ــا اذا توجهت بالس ــة , أم الرياضي
ــؤول في  ــا هذا املس ــاء التي يراه ــوب واألخط ــف والعي الضع
ــة  غاضبة ثائرة  ــوف ترتعد فرائضه ويجيبك بلغ رياضته فس
ــن جهة معادية ألجل  ــك متحامل على رياضته أو مدفوع م ان
ــؤول احملترم الذي قد يتهمك باجلهل أيضا  تخريب ما بناه املس
ورمبا يتعدى سقف اتهامه احملظور ويضعك في خانة املتآمرين 
ــى املادة  ــة ويحيلك ال ــة اخلون ــك في الئح ــد يصنفك كذل وق
ــا انهم يكتفون  ــؤولني عن رياضتن ــكلة املس ٤  ارهاب ..!! مش
ــور أي منهم أن  ــف اململوء من الكأس ويتص ــر الى النص بالنظ
ــا ورعيتها بصك بقاء غير  ــؤول عن أحواله ميدان رياضته املس
قابل للنقض أو التغيير هي أرض حرام ال يجوز االقتراب منها أو 
ــها بأي كلمة نقد أو تأشير واقعي خلطأ أو حتى اشارة  تدنيس
ــؤولني ال  ــل أن البعض من هؤالء املس ــى خلل ما , ب ــة ال حريص
ــورا أو معتقدا أن  ــه متص ــى عن الكذب على نفس ــى حت يتوان
ــال أو تزلفا قد انطلت  ــى وان جامله بعضهم خج االخرين حت
ــا عقله - كذبة -  ــخت في زواي ــؤول الذي ترس عليه كذبة املس
ــم أنوف اجلميع ..!  ــاحق في القيادة رغ الئعتقاد بنجاحه الس
ــالل األعوام الفائتة  ــة الرياضة العراقية خ ــن يتمعن خارط وم
ــهولة ومن دون عناء يذكر ان تصريحات  ــف بس ــوف يكتش س
ــت أثوابا  ــا الرياضية قد لبس ــؤولني عن مفاصلن معظم املس
ــة زاهية ومن يقرأ تلك التصريحات وهو بعيد عن واقع  كرنفالي
ــوف يعتقد أو يتصور  ــدان احلقيقي للرياضة س ــال وعن املي احل
ــا حقيقيا ودائميا وال  ــة العراقية تعيش ربيع واهما أن الرياض
ــوى فصل الربيع  ــكان في تقومي الرياضة العراقية لفصل س م
ــادرة أن ايا من  ــتثناءات ن ــذا ومن دون أن تلتقط يوما ومع اس ه
ــؤولني قد اعترف يوما أن ناديه أو احتاده أو مقاطعته  هؤالء املس
الرياضية قد شهدت يوما حتت قيادته الظافرة خطأ أو إخفاقا 
ــل االعتيادية التي حتدث  أو توقفا في واحدة من محطات الفش
ــمها أو حجمها  ــة مهما كان اس ــيرة أي جهة رياضي في مس
ــذا الصنف من  ــن أن ه ــدن بالرغم م ــم الرياضة املتم ــي عال ف
ــم املأثورة في تصريحاته لكنه  ــؤولني كثيرا ما يذكر احلك املس
ــارة الى احلكمة االثيرة ( االعتراف باخلطأ فضيلة)  يتجنب االش
ــني وتصريحاتهم  ــؤولني الرياضي ــت كذلك في أمر املس .والالف
املتفائلة على طول اخلط وفي كل زمان ومكان إنهم يغتاضون 
ــخص اخللل  ــض اراؤك الصريحة التي تش ــرا عندما تتناق كثي
ــة على تزيني اخللل  ــع جوهر رؤيتهم القائم ــف العالج م وتوص
ــة املرة واملريرة  ــرب من مواجهة احلقيق ــل العيوب والته وجتمي
ــكينة  ــكلة عويصة ومزمنة ما زالت رياضتنا املس ,  وهي مش
ــؤولني الذين تستنزف  تعاني منها بوجود هذا الصنف من املس
اجلهود واملوارد حتت سلطتهم العجيبة مثلما حتارب الكفاءات 
ــى رؤاهم وأفكارهم  واخلبرات احلقيقية ألن أصحابها ال تتماش

مع مايريده املسؤول. 

الدنيا 
ربيع ..

ıb‰ÓΩa@Û‹«@âbñn„¸@ÍäÅdm@k‹‘Ì@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a

ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a@pbjÌâÜni@÷bzn€˝€@÷aä»€a@›ñÌ@ÖaÜy

ثنائية ليفاندوفسكي تقود بايرن ميونخ للفوز على األهلي

ــى الصربي  ــك كيروس، عل رد ني
ــش، الذي قال  ــاك ديوكوفيت نوف
ــرام لالعب  ــن أي احت ــه ال يك بأن

األسترالي خارج امللعب.
ــوس، ردًا على نوفاك:   وقال كيري
«إنه أمر غريب بالنسبة لي. لقد 
سمعت حديثه عندما قال إنه ال 

يحترمني خارج امللعب».
ــا ال أرتاح له.  ــا أيضً ــاف «أن  وأض
ــوار. لقد  ــب األط ــه (قط) غري إن
ــه في  ــا بقميص ــل ملوحً احتف

ــن أن أرتاح  ــت اجلائحة. ال ميك وق
ملثل تصرفات هذا الرجل». 

ــف ميكنه  ــتغرب كي وتابع: «أس
ــي ال تعجبه.  القول بأن تصرفات
في الواقع أقوم بتصرفات جيدة 
ــا أفلعه  ــب أكثر مم ــارج امللع خ

داخل امللعب».
ــة،  ــة خيري ــديَّ مؤسس وأمت: «ل
وأقوم مبساعدة احملتاجني، وتوفير 
بالكثير  ــرع  والتب الطعام لهم، 

من األشياء التي تسعدهم».

ــيرجيو  ــباني س حتدث اإلس
راموس، قائد ريال مدريد ألول 
ــه العملية  مرة عقب إجرائ
اجلراحية، إثر تعرضه إلصابة 

في الركبة.
ــابه  كتب راموس، على حس
ــع التواصل االجتماعي  مبوق
تويتر: «مرحبًا باجلميع! كل 
طط  ــير مثلما خُ شيء يس
له. أفكر بالفعل في العودة 
ــى العمل وإلى امللعب في  إل
ــكرا  ــت ممكن. ش ــرع وق أس

ــائل  ــى كل الرس ــال عل جزي
والدعم».

ــة،  النهاي ــي  «ف ــاف:  وأض
ــة  ــراء عملي ــررت إلج اضط
ــب أن  ــد يح ــة. ال أح جراحي
يكون في هذا املوقف، لكن 
ــيء أصبح اآلن رائعا  كل ش

بفضل اهللا».
ــة  العملي ــت  «كان ــع:  وتاب
ــة طبية  ــى نصيح عل بناء 
ــدي أي خيار آخر.  ولم يكن ل
ــي  ــول إنن ــط أن أق أردت فق
سعيد بكيفية حتول األمور 
ــأحاول العودة في أقرب  وس

وقت ممكن ملساعدة الفريق، 
ألنه ال يزال هناك وقت طويل 

في املوسم احلالي».
ــكر  وواصل: «أود أيضا أن أش
ــز وفريقه على  ــور الي الدكت
والعمل  ــة  الرائع ــة  املعامل
ــاء  أثن ــه  ب ــوا  قام ــذي  ال

اجلراحة».

أال  ــتطيع  أس ــف  «كي وأمت: 
ــى  عل ــا  جميع ــكركم  أش
ــت  ــائل املودة التي ملس رس
قلبي وتدفعني نحو العودة 

بقوة».

ــط، ملنحه  ــادي النف ــد داود وإدارة ن ــني محم ــاوالت جارية، ب ــت احمل ــا زال م
االستغناء واالنتقال إلى الشرطة، خالل امليركاتو الشتوي.

ــكل  ــكها بالالعب، لم تغلق الباب بش ــم أن إدارة النفط، ورغم متس وعل
ــل داود، الذي أعلن اعتزاله اللعب، والتمرد على النادي،  نهائي، لكن رد فع

عقد مهمة الوسطاء بني الطرفني.
ــط، خصوصا أن  ــي إدارة النف ــتمرة، إليجاد حل يرض ــاعي مس لكن املس
ــعى لترميم  ــيوية، ويس ــي البطولة اآلس ــاركة ف ــرطة تنتظره مش الش
ــال مصدر خاص  إن هناك بنودا في العقد بني الالعب والنفط،  صفوفه.وق

ستطبق ضد األول في حال واصل العصيان.

ــرت  روب ــدي  البولن ــم  النج ــاد  ق
ــرن ميونخ  ــكي فريقه باي ليفاندوفس
األملاني لتخطي عقبة األهلي املصري 
ــى ملعب (أحمد بن  ــوز (٢-٠)، ، عل بالف
ــة الدوحة  ــة القطري ــي) بالعاصم عل
ــي بطولة كأس  ــي ختام نصف نهائ ف
العالم لألندية.  سجل ليفاندوفسكي 
ــي الدقيقتني ١٧ و٨٥  ــي البايرن ف هدف
ــاري إلى اللقاء  ــد بالعمالق الباف وصع
النهائي املقرر يوم اخلميس املقبل أمام 
ــا يلعب  ــيكي بينم ــس املكس تيجري
ــي في  ــراس البرازيل ــد باملي ــي ض األهل
ــد املركزين الثالث  ــس اليوم لتحدي نف
والرابع.  استحق بطل أوروبا الفوز بعد 
ــم مجريات  ــيطرة تامة على معظ س
اللقاء بقيادة مدربه هانز فليك كما أن 
ــل أفريقيا قدم عرضاً جيداً  األهلي بط
ــيماني وتألق  ــو موس مع مدربه بيتس
ــناوي في  ــه الدولي محمد الش حارس

الذود عن مرماه.
ــى اللقاء  ــيطرته عل ــرض البايرن س  ف
ــري اختراق  ــة، وحاول جناب منذ البداي
ــرة بينية في عمق  ــاع األهلي بتمري دف

ــناوي  ــط اخللفي ولكن يقظة الش اخل
حرمت كومان من صناعة اخلطورة.

ــك دفاعي خالل  ــب األهلي بتماس ولع
البداية وأضاع جنابري ضربة رأس فوق 

العارضة.
ــرن مبرتدة  ــي مباغتة الباي  حاول األهل
ــورة بينما  ــال خط ــر ولكن ب ــن طاه م
ــحرية من  ــرة س ــناوي متري ــد الش أبع

ــة خطيرة  ــاع فرص ــذي أض ــان ال كوم
ــن بواتينج ولكن  ــد متريرة طولية م بع
ــف.  وافتتح روبرت   ــذ املوق احلارس أنق
ــح  لصال ــف  التهدي ــكي  ليفاندوفس
ــة ١٧ بعد  ــي الدقيق ــرن ميونيخ ف باي
ــت الكرة  ــن التمريرات ووصل فاصل م
ــم البولندي الذي أودع الكرة  إلى النج

في الشباك األهالوية.

ــلونة حالة من  برش ــش  يعي
ــة  مواجه ــل  قب ــب  الغض
باريس سان جيرمان، في ثمن 
ــبب  نهائي دوري األبطال؛ بس
ــل  ليوني ــد  القائ ــتقبل  مس
ــة  لصحيف ــا  ووفقً ــي.  ميس
ــإن  ف ــبانية،  اإلس ــاركا»  «م
مسألة ارتباط ميسي بسان 
ــرة  منتش ــت  كان ــان  جيرم
ــرة، ما جعل  ــهر األخي باألش
ــلونة يعرب عن استيائه  برش
ــتمرة  املس ــات  التعليق ــن  م
ــة  العاصم ــن  م ــة  القادم

الفرنسية حول البرغوث.
ــت  حدث ــه  أن ــى  إل ــارت  وأش
ــلونة قبل  إثارة جديدة لبرش
ــن  م ــط  فق ــد  واح ــبوع  أس
مواجهة سان جيرمان بدوري 
األبطال، حيث نشرت مجلة 
ــية  «فرانس فوتبول» الفرنس
ــي  ــا يحمل صورة ميس غالفً
ــا أضاف  ــس، م ــص باري بقمي

املزيد من الوقود إلى النار.
وتضمن عدد اجمللة الفرنسية، 
تقريرًا يتضمن آراء العديد من 
ــول كيفية مالئمة  اخلبراء ح
ــلوب اللعب في  ــي ألس ميس

سان جيرمان.
ــو  بوكيتين ــيو  ماوريس وكان 
ــان جيرمان والعبوه  مدرب س

ــدرو  وليان ــا  ماري دي  ــل  آنخي
ــار حتدثوا في  ــس ونيم باريدي
ــابيع األخيرة عن وصول  األس

ميسي احملتمل إلى بارس.
ــبب هذا في تصريحات  وتس
ــلونة  برش غاضبة من مدرب 
ــان، الذي قال «إنه  رونالد كوم
ــرم.. يتحدثون  ــر محت أمر غي
ــه العب  ــو. إن ــن لي ــرا ع كثي

ــا مباراة  ــلونة ولدين في برش
ــت الصحيفة  ــم». وأمت ضده
ــبانية تقريرها بالتأكيد  اإلس
ــي نفسه سئم  على أن ميس
ــتمرة  املس ــات  التكهن ــن  م
ــتقبله، وأنه حتى  ــول مس ح
ــأن  ــم يتخذ أي قرار بش اآلن ل
النادي الذي سيلعب له خالل 

املوسم املقبل.
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لندن / وكاالت / البينة الجديدة

ــعودي  ــي العهد الس أعلن ول
ــلمان  ــن س ــد ب ــر محم األمي
ــا  ــني خطط االثن االول  ــس  ام
ــاريع  إلقرار مجموعة من مش
ــدة التي تهدف  القوانني اجلدي
ــة  ونزاه ــاءة  كف ــز  تعزي ــى  إل
النظام القضائي في اململكة، 
ــأنها أن  ــن ش ــوة م ــي خط ف
ــام قانوني مدون  تؤدي إلى نظ
العهد  ــي  ول ــن  بالكامل.ودش
سلسلة إصالحات اجتماعية 
ــة تهدف إلى حتديث  واقتصادي
ال  ــي  الت ــة،  احملافظ ــة  اململك
ــام قانوني  ــا نظ ــد لديه يوج
ــع نصوص  م ــى  يتماش مدون 

ــالمية.ونقلت  اإلس الشريعة 
ــعودية عن  ــة األنباء الس وكال
ــري وضع  ــر قوله إنه يج األمي
ــى  عل ــة  النهائي ــات  اللمس
ــدة،  ــني اجلدي ــاريع القوان مش
ــام األحوال  ــروع نظ وهي مش
ــروع نظام  ــخصية ومش الش
ــروع  ومش املدنية  ــالت  املعام
ــات  للعقوب ــي  اجلزائ ــام  النظ
ــام  نظ ــروع  ومش ــة  التعزيري
ــتطرح على  ــم س ث ــات،  اإلثب
املعنية  ــات  والهيئ ــة  احلكوم
باإلضافة إلى مجلس الشورى 
قبل املوافقة النهائية عليها.

ــي بيان  ــال األمير محمد ف وق
ــتمثل  إن القوانني اجلديدة «س
موجة جديدة من اإلصالحات، 

إمكانية  ــهم في  التي ستُس
التنبؤ باألحكام ورفع مستوى 
األجهزة  أداء  ــاءة  النزاهة وكف
ــة  موثوقي ــادة  وزي ــة  العدلي
ــة،  الرقاب ــات  وآلي ــراءات  اإلج
ــية  أساس ــزة  ركي ــا  كونه

ــادئ العدالة التي  لتحقيق مب
تفرض وضوح حدود املسؤولية، 
النظامية  املرجعية  واستقرار 
مبا يحدّ من الفردية في إصدار 
ــؤول  مس ــال  األحكام».وق
سعودي لرويترز إن وضع قواعد 

واضحة ألربعة قوانني رئيسية 
ــالل تطبيق  ــية من خ وأساس
واملعايير  ــات  املمارس ــل  أفض
ــة  اململك أن  ــي  يعن ــة  الدولي
ــد نحو تدوين  ــه بالتأكي «تتج
ــل»  بالكام ــون  القان ــام  النظ
ــم  العال ــات  احتياج ــة  لتلبي
ــزام مببادئ  االلت ــع  ــث م احلدي

الشريعة اإلسالمية. 
وأضاف «في حني يوجد قضاء 
الئق ومستقل، يتمثل االنتقاد 
ــي في أنه غير متسق  الرئيس
ــة  ــلطة تقديري ــاة س وللقض
ــن هذه  ــي العديد م ــرة ف كبي
ــؤدي إلى عدم  ــا ي ــا، مم القضاي
ــدرة على  ــدم الق ــاق وع االتس
التنبؤ».وأدى عدم وجود قوانني 

ــض  ــي بع ــت ف ــة للب مكتوب
ــى تناقض  ــا لعقود إل القضاي
في أحكام احملاكم واحملاكمات 
ــة، مما أضر بالعديد من  الطويل
ــم من  ــعوديني ومعظمه الس
النساء.ووجهت للرياض، على 
ــبيل املثال، انتقادات دولية  س
ــأن نظام  ــة بش ــرة طويل لفت
ــالح هذا  ــر وجرى إص ولي األم
ــال  ــي آب ٢٠١٩. وق ــون ف القان
ــد «كان ذلك مؤملا  األمير محم
ــر، ال  ــد من األفراد واألس للعدي
ن البعض  ــيما للمرأة، ومكّ س
ــؤولياته،  من التنصل من مس
ــي  ــرر ف ــن يتك ــذي ل ــر ال األم
ــذه األنظمة وفق  ــال إقرار ه ح

اإلجراءات النظامية».

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة 

ــي  ف ــني،  اللبناني ــرات  عش ــج  احت
ــة طرابلس  ــروت ومدين ــة بي العاصم
ــية  ــمال)، رفضا لألوضاع املعيش (ش
ــوال  ــر التج ــتمرار حظ ــة واس املتردي
ــة  ــر مكافح تدابي ــن  ــروض ضم املف
ــرات  عش ــرم  كورونا.وأض ــة  جائح
ــط  باإلطارات وس ــران  الني ــني  احملتج
ــة «الكوال»  ــق العام في منطق الطري
ــادة فتح احملال  ــوا بإع ــروت، وطالب ببي
ــر  تدابي ــبب  ــة بس املغلق ــة  التجاري
ــق  ــون طري ــع احملتج ــا قط كورونا.كم
ــط العاصمة، باإلطارات  «الرينغ» وس
املشتعلة، وفق وكالة األنباء الرسمية.
ــس، تظاهر عمال مطاعم  وفي طرابل

ومقاهي باملدينة، احتجاجا على عدم 
السماح لهم بالعمل، في ظل تواصل 
اإلغالق العام، حسب الوكالة.وذكرت 
ــتكوا من  الوكالة، أن املتظاهرين اش
االنعكاسات االجتماعية واملعيشية 
ــتمرار  ــي حال اس ــى أوضاعهم ف عل
ــن العمل.كما  ــالق وحرمانهم م اإلغ
ــى تأمني  ــم عل ــدم قدرته ــدوا «ع أك
ــذاء ودواء  ــات عوائلهم من غ احتياج
خاصة ألطفالهم»، وفق املصدر ذاته.و 
ــة اللبناني محمد  أعلن وزير الداخلي
ــن امس االول  ــي، البدء اعتبارا م فهم
ــف تدريجي إلجراءات  اإلثنني، بتخفي
ــات  ــب تصريح ــالق كورونا.وبحس إغ
ــف اإلجراءات الذي  فهمي، فإن تخفي
ــبوعني املقبلني،  ــي األس ــيطبق ف س

ــم واملقاهي  ــح املطاع ــمل فت لن يش
ــات أخرى. ــة وخدم التجاري ــالت  واحمل

ــلطات اللبنانية حالة  ــت الس وفرض
ــرا جزئيا  ــمل حظ طوارئ صحية تش
ــال التجارية منذ  للتجوال وإغالق احمل
٢٥ كانون الثاني املاضي، إلى ٨ شباط 
ــاع إصابات كورونا،  ــاري، جراء ارتف اجل
ــذ أواخر ٢٠١٩. ــزو العالم من الذي يغ
ــبوع  ــهدت مدينة طرابلس، األس وش
ة ضد  ــدّ ــات أليام ع ــي احتجاج املاض
إجراءات اإلغالق التي ضاعفت معاناة 
ــات  مواجه ــا  تخللته ــني،  اللبناني
ــن إصابة  ــفرت ع ــع قوات األمن أس م
ــاب.وأثارت  ــروح ومقتل ش ــات بج املئ
ــية على  إجراءات اإلغالق العام، اخلش
ــا أوضاعا  مصير عائالت تعاني أساس

ــكل  ــي بلد يش ــة ف ــة هشّ اقتصادي
ــة نصف اليد  ــال املياومون قراب العم
ــب وزارة العمل،  ــة فيه، بحس العامل
ــكانه إلى  ويحتاج ٧٥ في املئة من س
املساعدة.ويحذر العاملون في مجال 
ــاعدات  اإلغاثة من أنه في غياب املس
ــا تزداد  ــير منه ــزر اليس ــول الن أو وص
املصاعب على الفقراء الذين يشكلون 
اآلن أكثر من نصف السكان. ويشكل 
ــذي هوت فيه قيمة  االنهيار املالي، ال
ــى  ــر عل ــر خط ــة، أكب ــة احمللي العمل
ــرب األهلية  ــان منذ احل ــتقرار لبن اس
ــنة  ــى مدى ١٥ س ــهدها عل ــي ش الت
ــى ١٩٩٠ حيث تعمق  من عام ١٩٧٥ إل
ــية وعودة االغتياالت  االزمة السياس

االزمة االقتصادية للبنانيني.

القدس / وكاالت / البينة الجديدة 
ــرائيلي  اإلس ــوزراء  ال ــس  رئي ــل  وص
ــس االول اإلثنني  ــني نتانياهو ام بنيام
ــميا على تهم  ــرد رس ــى احملكمة لل إل
ــع دخول  ــه، م ــة إلي ــاد املوجه الفس
ــات  ــهد جلس محاكمته مرحلة تش
مكثّفة على مدى ستة أسابيع قبيل 
ــعى للفوز فيها بوالية  انتخابات يس
الذي يصف  ــو  نتانياه ــر  جديدة.وظه

ــخيفة»  ــده بأنها «س ــات ض االتهام
ــات التلفزيون أثناء دخوله  على شاش
ــدس قبل  ــة احملكمة في الق ــى قاع إل
ــة  ــن موعد بدء اجللس ــت قصير م وق
ــود. ــا كمامة واقية باللون األس واضع

ــم الدفاع  ــو وطاق ــيقدم نتانياه وس
ــي القدس  ــة ف ــة املركزي ــي احملكم ف
ــأن  اخلطوط العريضة ملرافعاتهم بش
ــة ملفات  ــة بثالث ــات املرتبط االتهام

ــال وخيانة  ــاد واالحتي ــق بالفس تتعل
ــة  ــات القادم ــتركز اجللس األمانة.وس
ــهادات وتقدمي األدلة.  على اإلدالء بالش
ــى املثول أمام  ــر نتانياهو عل وقد يجب
ــبوعيا، في  ــرات أس ــدة م ــة ع احملكم
وقت بدأ حملته خلوض رابع انتخابات 
ــهدها إسرائيل في أقل من عامني  تش
ــل. ــي ٢٣ آذار املقب ــتجري ف ــي س والت

ــد افتتاح احملاكمة  وفي أيار ٢٠٢٠ وعن

ــرائيل التي  ــى في تاريخ إس وهي األول
ــارس  مي ــة  ــس حكوم رئي ــتهدف  تس
د نتانياهو بالتهم املوجهة  مهامه، ندّ
ــخيفة».وطلب  ــه معتبراً انها «س إلي
ــدة  ــاء ع ــن القض ــذاك م ــوه آن محام
ــهر إضافية لدراسة عناصر األدلة  أش
ــوزراء البالغ ٧١  ــة ضد رئيس ال املقدم
عاماً.والشهر املاضي قدم ٥٠ مسؤوال 
ــابقا إفادات خطية إلى  ــرائيليا س إس

احملكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، 
ــب بالتحقيق مع  ــاس يطال ــي التم ف
ــراء غواصات  ــو في قضية ش نتانياه
أملانية، ما ميكن ان يوسع الئحة التهم 
ــاد.وتتعلق  املوجهة له في قضايا فس
«صفقة الغواصات» أو القضية ٣٠٠٠ 
ــوالت مزعومة في  ــق في عم بالتحقي
ــراء ٦ غواصات من شركة  صفقة لش

تيسنكروب األملانية.

دبي / وكاالت / البينة الجديدة 
ــي حيث  ــو ظب ــى أب ــار إل ــه األنظ تتج
ــبار «األمل»  ــع أن يصل مس ــن املتوق م
اإلماراتي، أول رحلة عربية استكشافية 
ــب املريخ،  ــدار كوك ــن نوعها، إلى م م
ــن أصل ثالث  ــه أول مهمة م ــا يجعل م
ــهر. ــب األحمر هذا الش ــغ الكوك تبل

ــني  ــارات والص ــن اإلم ــت كل م وأطلق
ــدة مهمات إلى كوكب  والواليات املتح
ــتفيدة من  املريخ في متوز املاضي، مس
ــال دفعة  ــؤاتٍ إلرس ــع فضائي م متوض
ــى املدار أو  ــدة من آليات البحث إل جدي
إلى سطح الكوكب األكثر استقطابا 
لالهتمام في اجملموعة الشمسية.وفي 
ــتصبح الدولة  ــاح املهمة، س ــال جن ح
ــل هذا  ــي حتتف ــة الت ــة الثري اخلليجي
العام بذكرى والدتها اخلمسني، خامس 
دولة في العالم تصل إلى املريخ بينما 
ــتصبح الصني السادسة في اليوم  س
ــد املرتقب، أضاءت  ــل املوع التالي.وقبي
ــون األحمر ليال،  ــارات معاملها بالل اإلم
ــة على  ــابات احلكومي ــت احلس ووضع
ــي صورة  ــل االجتماع ــائل التواص وس
ــتعد برج  ــل»، بينما يس ــبار «األم مس
ــي العالم، لعرض  ــة، أطول مبان خليف
ــدأت العملية التي  احتفالي ضخم.وب

ــس الثالثاء  ــةً ام ــتغرقت ٢٧ دقيق اس
ــاعة ١٥,٣٠ ت غ، أي ١٩,٣٠  ــد الس عن
ــدور  ي أن  ــي  وينبغ ــي.  احملل ــت  بالتوقي
املسبار إلى احلد الذي يسمح بإدخاله 
ــتمر عملية  ــاط، وتس ــدار االلتق في م
حرق الوقود باستخدام ستة محركات 
ــدة ٢٧  ــا في) مل ــي (دلت ــع العكس للدف

دقيقة ليقوم ذاتيا بخفض سرعته من 
١٢١ ألف كيلومتر إلى ١٨ ألف كيلومتر 
ــة  العملي ــتهلك  الساعة.وتس ــي  ف
املعقدة نصف الوقود في املسبار، كما 
ــبار  ــارة من مس ــيتطلب وصول إش س
ــة. ــدة ١١ دقيق ــى األرض م ــل» إل «األم

ــارة األميري رئيسة مجلس  وكتبت س

ــاء، ووزيرة  ــارات للفض ــة اإلم إدارة وكال
ــة هذا  ــا املتقدم ــة للتكنولوجي الدول
األسبوع في تغريدة «٢٧ دقيقة عمياء 
حتدد مصير ٧ سنوات من العمل».وفي 
حال جناح املهمة، سيقوم برج خليفة 
ــم، بعرض احتفالي  أطول مباني العال

ضخم.
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ــك وزراء اخلارجية العرب في  متس
ــارئ امس  ــام اجتماعهم الط خت
االول االثنني في مقر جامعة الدول 
العربية في القاهرة، بحل الدولتني 
ــطينية  الفلس ــة  القضي ــي  ف
ــامل  ــالم الش ــول إلى الس للوص
ــي املنطقة.وأفاد بيان للجامعة  ف
ــاع إن مجلس  ــام االجتم في خت
د على متسك الدول  اجلامعة «شدّ
ــذي  ال ــني  الدولت ــل  ــة بح العربي
ــطينية  الفلس ــة  الدول ــد  يجس
ــى  عل ــيادة  الس ذات  ــتقلة  املس
ــل  الدولي».ونق ــون  القان ــاس  أس
ــة  «ألي ــوزراء  ال ــض  رف ــان  البي
إسرائيلية  أو خطوات  مشروعات 
أحادية اجلانب»، مضيفا أن الوزراء 
ــة  ــددا مركزي ــدوا مج ــرب أك الع
والتزام  ــطينية  الفلس ــة  القضي
كافة الدول العربية بدعم حقوق 
املشروعة  الفلسطيني  الشعب 
ــطينية  الفلس ــة  الدول ــة  وإقام
ــتقلة كاملة السيادة، على  املس

ــن حزيران ١٩٦٧  ــوط الرابع م خط
ــرقية». ــا القدس الش وعاصمته

ــارئ للوزراء  ــد االجتماع الط وعق
ــر األمانة العامة  حضوريا في مق
جلامعة الدول العربية في القاهرة 
ــة مصر وبحضور أكثر من  برئاس
عشرة وزراء، وجاء مببادرة مشتركة 
ــر واألردن «للتأكيد على  ــن مص م
ــخ من دعم  املوقف العربي الراس
واحلقوق  ــطينية  الفلس القضية 
املشروعة للشعب الفلسطيني»، 
وزير  بيان للجامعة.وقال  بحسب 
ــامح شكري  اخلارجية املصري س
ــب  ــاح االجتماع، بحس في افتت
ــة، «لقد ظن  ــوزارة املصري بيان لل
البعض أن العالم العربي في ظل 
تلك الظروف الدقيقة قد انشغل 
العادلة  ــية  الرئيس ــه  عن قضيت
ــطينية  فلس ــة  دول ــة  إقام وأن 
ــيادة على حدود  مستقلة ذات س
ــا  وعاصمته  ١٩٦٧ ــران)  (حزي  ٤
ــزوت  ــد ان ــرقيــة ق ــدس الش الق
ــدول  ال ــات  أولوي ــدة  أجن ــى  عل
العربيـة، وهو الظن الذي يجانبه 

ــال األمني  ــن جهته ق الصواب».م
العام للجامعة العربية أحمد أبو 
ــه إن «اإلجماع  ــط في كلمت الغي
ــل الدولتني البد  ــى ح ــي عل الدول
ــرك عملي يقود  ــمَ في حت أن يُترجَ
ــل من محاوالت  إلى إنقاذ هذا احل
ــتمرة تهدف إلى  ــرائيلية مس إس
ــه».وأضاف أبو  تقويضه وتهميش
الغيط أن «النشاط االستيطاني 
ــدس  ــة والق ــة الغربي ــي الضف ف
ــرقية، يشكل عقبة خطيرة  الش
ــني، وهو  ــل الدولت ــق ح ــي طري ف
ــرعي وال قانوني  ــاط غير ش نش
ــرعية  الش ــرارات  لق ــف  ومخال
ــذا االجتماع  ــي ه الدولية».ويأت
ــات احلوار  ــع بدء جلس تزامنا م
ــي  ف ــطيني  الفلس ــي  الوطن
ــال  ــاركة ١٤ فصي ــرة مبش القاه
على رأسها حركتا فتح وحماس 
ــات تنظيم انتخابات  حول ترتيب
تشريعية ورئاسية فلسطينية 
ــب  ألول مرة منذ ١٥ عاما، بحس
ــمي  الرس التلفزيون  ــن  أعل ــا  م

املصري.
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ــني أيدي طرفي  ــكلة وتركها تكبر ب ــد صنع الرجل املش لق
ــلطة التنفيذية وهم رئيس الوزراء ورئيس اجلمهورية.  الس
ــطي أو يبتكر  ــيقبل بحل وس وال أعتقد أن أحدا منهما س
ــة احلكومة،  ــال ال يهني الطرف الثاني. حني كلفه برئاس ح
ــيقف  ــعيد يتوقع أنه اخترع خصما س ــم يكن قيس س ل
ــي  ــام املشيش ــي مواجهته في اللحظة احلرجة. فهش ف
ــعى إلى أن يفرض وزراءه على الرئيس من غير أن يبحث  يس
معه بطريقة ودية األسباب التي تدعوه إلى رفض مثولهم 
ــو االجراء الذي يؤهلهم  ــتورية. وه أمامه إلداء اليمني الدس
ــي  ــي كلفوا بها.لقد صار املشيش ــرة وظائفهم الت ملباش
ــا فرض رأيه  ــة يحاول من خالله ــر يتصرف بطريق هو اآلخ
ــي  ــن بعد. متبعا في ذلك نصائح الغنوش ــى الرئيس ع عل
ــذي نزع عن الرئيس كل صالحياته واقترح عليه أن يلتزم  ال
ــي وحركته ال  ــدود وظيفته الرمزية.وإذا ما كان الغنوش بح
يشعران باملسؤولية في مواجهة الكارثة االقتصادية التي 
ــد تدهور أوضاعها  ــن أن تضرب تونس في أية حلظة بع ميك
ــل بوقوع  ــال على التعجي ــا رمبا عم ــل أنهم ــة ب االقتصادي
ــي  ــة بهما فإن على املشيش ــباب خاص تلك الكارثة ألس
ــع وقوع تلك  ــل على من ــؤولية العم ــه تقع مس وحكومت
الكارثة مبا ميليه عليهما واجب اخلدمة العامة.اما أن يدخل 
ــي  ــة التي اخترعها الغنوش ــي طائعا إلى املتاه املشيش
ــي وأزماته القاتلة وراء ظهره فإن  ــعب التونس واضعا الش
ــية إلى مرحلة  ــرعة قياس ــك يعني أن الرجل انتقل بس ذل
االنفصال عن الواقع والقطيعة مع الشعب ولم يعد قادرا 
ــيني بأنه يصلح لالستمرار في  على اقناع أحد من التونس
ــان وراءه.  ــي وحركته يقف ــى وإن كان الغنوش وظيفته حت
ــتمر وقتا طويال إذا ما تأكدت مسألة  وهو ما ال ميكن أن يس
ــن موقفه  ــعيد بالتراجع ع ــاع الرئيس س ــله في اقن فش
ــني األربعة. ما ال يُفهم فعال هو ملاذا  الرافض للوزراء املعلق
ــم مع رئيس اجلمهورية  ــم يتجه رئيس الوزراء إلى التفاه ل
ــاد كانت هي العثرة؟ هل كان  ــبهات الفس وباألخص أن ش
ــراج رئيس الدولة في موقفه في مثل تلك  من الضروري اح
ن املستفيد من السعي في اجتاه اضعاف منصب  احلالة؟ مَ
ــس هو التعبير األمثل  ــس اجلمهورية؟ما يحدث في تون رئي
عن هروب منظومة احلكم من مواجهة األزمات التي يعاني 
منها الشعب التونسي وصار يضيق بها إلى درجة االنفجار. 
ــه أن يقضي رئيس  فمن املبكي واملضحك في الوقت نفس
ــب جل وقته في  ــي زمن كورونا العصي ــي ف الوزراء التونس
ــرض وزراء حتوم عليهم  ــس اجلمهورية وف ــة دحر رئي محاول
شبهات الفساد عليه. أين احلكمة من وراء ذلك؟فالشعب 
ــلى في  ــر في مصير ثورته فيما طبقته احلاكمة تتس يفك
ــعب  ــد وحياكة املؤامرات. أليس من حق الش ــب املكائ نص
ــه التي ضاعت بني  ــوارع باحثا عن ثورت ــرج إلى الش أن يخ
االنفاق والقصور ولم يعد لها أثر في السلوك احلكومي وال 

في اجنازاتها وال في مشاريعها وال في بنيتها.
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قالت ثالثة مصادر مطلعة إن الواليات 
املتحدة تبحث مجموعة من األفكار 
ــاق النووي  ــول كيفية إحياء االتف ح
ــا في ذلك خيار يتخذ فيه  اإليراني مب
اجلانبان خطوات صغيرة دون االلتزام 
ــن  ــت. وميك ــب الوق ــل لكس الكام
ــدل أن يبطئ  ــذا النهج املعت ملثل ه
ــذ إعالن الرئيس  تدهور العالقات من
ــب  ــد ترام ــابق دونال ــي الس األميرك
ــي ٢٠١٨  ــن االتفاق ف ــحاب م االنس
ويوقف انتهاكات إيران الالحقة التي 
ــتوى  ــا تقترب أكثر من مس جعلته
ــتخدام  ــوم لالس ــب اليوراني تخصي
في األسلحة.وقد ينطوي هذا اخليار 
ــازات  امتي ــنطن  واش ــة  إتاح ــى  عل
ــران قيمتها أقل من  اقتصادية لطه
ــات الذي نص عليه  تخفيف العقوب
اتفاق ٢٠١٥ مقابل توقف إيران أو رمبا 

ــا لالتفاق. ــن انتهاكاته تراجعها ع
ــادر أن الرئيس األميركي  وأكدت املص
ــته بعد.  ــم يقرر سياس جو بايدن ل
ــتئناف  وال يزال موقفه املعلن هو اس
ــاق  ــل باالتف ــا الكام ــران التزامه إي
ــدة  ــات املتح ــل الوالي ــل أن تفع قب
ــة  ــادر املطلع ــد املص ــال أح ذلك.وق
األميركية «يفكرون  ــة  املراجع على 
بشكل حقيقي». وأضاف أن األفكار 
ــودة  ع ــمل  تش ــونها  يدرس ــي  الت
ــووي املوقع  ــرة إلى االتفاق الن مباش
ــماه «األقل مقابل  عام ٢٠١٥ وما أس
ــوة مؤقتة.وقال مصدر  األقل» كخط
ــت إلى  ــدن إذا خلص ــر إن إدارة باي آخ
ــأن العودة الكاملة  أن التفاوض بش
ــا طويال،  ــتغرق وقت ــاق سيس لالتف
ــر اعتداال. ــا أكث ــى نهج ــد تتبن فق

ــل عليهم  ــذا املصدر «ه ــاف ه وأض
ــض العقوبات  ــة تخفيف بع محاول

ــى األقل  ــران عل ــى إي ــة عل املفروض
ــى التوقف  ــة عل ــا باملوافق وإقناعه
ــن بعض (خطواتها)  ورمبا التراجع ع
ــاق بني إيران  ــص االتف النووية؟».وقل
ــت قوى كبرى من نشاط طهران  وس
ــوم، مما جعل من  لتخصيب اليوراني
ــلحة  ــر أس ــا تطوي ــب عليه الصع
ــف العقوبات  ــل تخفي ــة مقاب نووي
االميركية والعقوبات األخرى. وطاملا 
نفت إيران سعيها المتالك أسلحة 
ــحب ترامب من  ــا انس نووية.وعندم
ــل  ــي ٢٠١٨، قائال إنه فش ــاق ف االتف
ــج طهران للصواريخ  في كبح برنام
ــي  ــا ف ــم وكالئه ــتية ودع الباليس
املنطقة، أعاد فرض عقوبات خانقة 
على االقتصاد اإليراني.وردا على ذلك، 
ــية  ــران القيود الرئيس ــت طه خرق
ــب اليورانيوم إلى  ــاق، بتخصي لالتف
ــت ٢٠ باملئة، وهو ما  درجة نقاء بلغ

يتجاوز احلد الذي وضعه االتفاق وهو 
ــه أقل من ٩٠ باملئة  ٣٫٦٧ باملئة، لكن
الالزمة لصنع األسلحة. كما رفعت 
ــن اليورانيوم منخفض  ــا م مخزونه
التخصيب واستخدمت أجهزة طرد 
ــكلة  ــزي متطورة.وتتمثل املش مرك
ــاء االتفاق فيمن  ــية في إحي الرئيس
أن  ــى  عل ــران  إي ــرت  وأص أوال.  ــدأ  يب
ــات املتحدة العقوبات  تخفف الوالي
ــال باالتفاق.  ــتئناف االمتث ــل اس قب
ــنطن العكس.وفيما قد  ــد واش وتري
ــف كل طرف، قال  ــارة ملوق يكون إش
ــم األعلى اإليراني آية اهللا علي  الزعي
ــران «النهائي  ــرار طه ــي إن ق خامنئ
الذي ال رجعة فيه» هو أنها لن تعود 
ــاق إال إذا رفعت  ــال لالتف ــى االمتث إل
ــي حني قال  ــات ف ــنطن العقوب واش
ــع العقوبات جملرد  ــن يرف ــدن إنه ل باي

عودة إيران إلى طاولة التفاوض.
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ــة  ــر ومواكب ــذا التغيي ــدث ه وال يح
ــاعر  ــن قبل ش ــر إال م ــة العص حرك
ــان مبا هو  ــى اإلتي ــن وقادر عل متمك
ــد أن يكون قد  ــد، ومختلف، بع جدي
ــياقات  ــة للس ــة التام ــم باملعرف أل
الفنية ألمناط الشعر وبحوره وأوزانه 
ــه، وهذا التيار من  وقافيته وتفعيالت
ــاعر  ــلح به الش ــة الذي يتس املعرف
يؤهله للقيام في البحث والتقصي 
ــر جديدة تدخل  ــول إلى عناص للوص
ضمن التراكيب الفنية لفن صناعة 
ومن  ــدة،  اجلدي ــعرية  الش القصيدة 
هذا املنطلق يقدم لنا الشاعر هادي 
ميّرة ابتكاراً شعرياً جديداً، يدخل  عُ
ضمن حالة التطور واحلداثة وما بعد 
احلداثة للقصيدة الشعرية اجلديدة، 
ــذه اجملموعة  ــا في ه ــث يقدم لن حي
ــعرية منطاً جديداً من القصيدة  الش
ــكل  بش ــزم  تلت ــي  الت ــعرية،  الش
ــعرية التي  ــدة الش ــح بالقصي واض
ــوزن والتفعيلة والقافية،  تخضع لل
ــية  احلس ــا  مفرداته ــتجزئ  وتس
ــعرية من عالم الشعر وأصوله،  الش
ــعر  (الش ــمية  تس ــه  علي ــق  وأطل
ــد  عن ــة  ثابت ــة  كحال ــعب)،  املتش
استخدام هذا النمط من القصيدة 
ــعرية العصرية، التي يأمل من  الش
ــاراً جديداً يدخل  خاللها أن تكون تي
ــاء القصيدة اجلديدة  ضمن تغيير بن
ــا ورتابتها إلى  واالبتعاد عن منطيته
ــن خروج  ــعر م ــث ما يجب للش حي
ــا املتبع إلى ما  ــدة من إطاره القصي
ــياق فني يعتمد  هو أكثر عمقاً وبس
ــدرة عالية من الوعي واإلدراك  على ق
ــف  ــوم القصيدة، حيث نكتش ملفه
ــذه التجربة  ــن خالل متابعتنا له وم
ــع فيها،  ــي املتب ــد الفن ــدى اجله م
ــدة لتلك  ــع وتوظيف القصي وتطوي
ــكيل  القدرات ومن خالله يقوم بتش
ــق  ــدة وف ــة القصي ــن وصناع وتكوي
ــق فني اختاره ليدخل من خالله  نس
ــة والتجديد وخلق  ــم احلداث إلى عال
تيار جديد يسهم في نقل القصيدة 
مما هي عليه إلى مفهوم أكبر وأوسع، 
ــعر  ــمي هذا النمط من الش وقد س
بالشعر املتشعب، ألنه حمال أوجه 
وله قراءات متعددة، حيث يتم تدوين 
ــة، ومنها  القصيدة املركزية الرئيس
تتفرع أربع قراءات جديدة للقصيدة 
ــاء األول للقصيدة  ــن البن مأخوذة م

ــة، ومن مفرداتها ومن عاملها  الرئيس
ــطر  ــا وفكرتها، فيأخذ الش وثيمته
ــة اليمني  ــدة، أي جه ــون قصي ليك
ــدة متكاملة  ــا قصي ــون وحده وتك
ــاء والرؤية الفنية، ويأخذ العجز  البن
ــدة كلها، أي جهة  من كيان القصي
ــة  الثالث ــراءة  الق ــون  لتك ــار،  اليس
للقصيدة األم، وتكون القراءة الرابعة 
من القصيدة الثانية ولكن باملقلوب 
ــى، وتكون  ــى األعل ــفل إل ــن األس م
ــدة  ــن القصي ــة م ــراءة اخلامس الق
ــوب، مع األخذ  ــن باملقل الثالثة ولك
ــرة حيث  ــور كثي ــار أم ــر االعتب بنظ
ــرة بإعداد  ميّ ــاعر هادي عُ يقوم الش
ــة  القصيدة األم أي املركزية الرئيس
بشكل يؤهلها إلى أن تخضع لتلك 
ــعب من  املتغيرات، وميكن له أن يش
ــدة القراءات األربعة دون  تلك القصي
ــاء القصيدة  ــل في مجمل بن أي خل
ــة والتراكيب البنائية  الوزن التفعيل
ــم إال إذا كان بناء  ــذا ال يت األخرى وه
ــالً لذلك، وعن  ــدة األولى مؤه القصي
ــعبة  ــاء القصيدة املتش ــة بن عملي
ــعر املتشعب  ــاعر: (الش يقول الش
ــتحدث  مس ــعري  ش ــلوب  أس ــو  ه
ــاس قصيدة رئيسية  يبنى على أس
ــددة وكل  ــا قراءات متع ــرع منه تتف

قراءة من هذه القراءات متثل قصيدة 
ــراءات  ــوع من الق ــتقلة ومجم مس
ــدة يصبح خمس  الواح ــدة  للقصي
ــعب في  ــد أن يتم التش ــد بع قصائ
ــتخدام اجلمل والعبارات حسب  اس
ــي املبتكر في طريقة  الترتيب البنائ
ــراءة) ص ٦ .. وما زال هذا  النظم والق
ــط اجلديد  ــر والنم ــلوب املبتك األس
ــاج إلى الكثير من البحث، كون  يحت
ــة البناء  ــر ال يقتصر على عملي األم
ــعب  ــعر املتش اجلديد لقصيدة الش

ــي، فكل  ــياقها الفن ــا وس وهيكله
ــة التدوين  ــد لعملي ــو متهي ــذا ه ه
ــي  النصي داخل هذا البناء الهندس
ــد، ونحتاج أن ندخل عاملها، أي  اجلدي
ــعري،  ــنت النص الش ــا يتضمنه م م
ــي تدخل ضمن  ــي األدوات الت ــا ه وم
ــعرية،  ــنت النص، من املفردات الش م
ــة،  ــتعارات الصوري ــة، واالس والثيم
ــعري،  ــدة املوضوع، واحلس الش ووح
ــا ذهبنا  ــف أن م ــوف نكتش ألننا س
ــد من أجل  ــا هو إال طريق ممه إليه م
عملية تدوين النص الشعري، وعليه 
ــذا العالم  ــوف يكون مدخلنا له س
ــعر املتشعب  ــعري اجلديد الش الش
ــاب األول هو هذا البناء  من بابني، الب
ــص  ــنت الن ــو م ــي ه ــد، والثان اجلدي
ألهميته، وسوف نختار قصيدة األم 
ــي ضمن هذه  ــا األربعة الت وقراءاته
ــذا البناء  ــع على ه ــة لنطل اجملموع
ــك نكون مع  ــعري اجلديد، وكذل الش
منت النص الشعري داخل هذا البناء 
ــة، وصور  ــن رؤىً فني ــا يحتويه م وم
ــات تعبيرية، وكذلك  داللية، وانزياح
ــكلها وتكوينها، إذ  ــا وش موضوعه
إننا سنكتشف ومن خالل مضمون 
هذا النص، الذي يضع أمامنا مكانة 
ــرة، وتضحياتها،  ــي قلب األس األم ف
وشخصيتها، وتضحيتها، وحتملها 
ــع  ــا م ــقاء، وتعاضده ــآلالم والش ل
ــاء بالنعم، إلى  الزوج، وتزويدها األبن
ــي تضمنها  ــن األمور الت غير ذلك م
ــى القصيدة  ــذا النص، ولندخل إل ه

املركزية الرئيسة:
األم

أمٌّ     معطاء
تستحمل األلم     حتتمل الشقاء

ــم    تعاضد الزوج  ــزود األبناء بالنع ت

بالوفاءِ
م     تأبى  قْ حياتها كفاح تصارع السُّ

التراخي صامدة عنقاءُ
ــةً  ثابت ــا  خطواتِه  ، األرض  ــت  رحب
ــاكنة  بِ وس

لْ كالعلمِ     صافية القَ

كغار حاء وراءِ
ــم        لَ وقَ ــاس  رط بِقِ ــةُ  الْكلم ــبُ  تُكتَّ

فإنها أُنثى شبيهة احلوراءِ
ــةُ  ــمٌ     كوني لْ ــظ كَ ــاتها تلف همس

البقاءِ عذراءُ
ممِ     كثيرةُ الثراءِ  التْ للِقِ تَعَ

أُممٌ     عصماء   
ــفنا القصيدة  ــد اكتش ــذا فق وهك

ــا احملكم،  ــة بنائه ــة وعملي الرئيس
ــه هذه القصيدة  وكذلك ما تتضمن
ــا أربع  ــعب منه ــوف تتش ــي س الت
ــى القراءة الثانية  قراءات، لننتقل إل
ــن  ــطر م الش ــذ  تأخ ــوف  ــي س الت

القصيدة الرئيسة.. 
ــراءة الثانية  ــذه الق ــد ه ــذا جن وهك
ــكل مستقل،  تتحدث عن األم وبش
ــة  الرئيس ــدة  القصي ــن  ع ــدة  بعي
ــة األم وتضحياتها  ــد مكان حيث جن

وقدرتها على  وأهميتها وهمساتها 
ــل وهي تصارع األلم، مع أنها  التحم
ــدة األم  ــطر القصي ــوذة من ش مأخ
القصيدة الرئيسية، وهذا دليل يؤكد 
ــعب  ــعر املتش أن عملية البناء للش

ــي كبير جلعل  ــاج إلى قدرة ووع يحت
ــدة قائمة  ــة قصي القصيدة الرئيس
ــتخرج  ــذا يس ــع ه ــا وم ــد ذاته بح
الشاعر القراءات األربعة وهي كذلك 
قصائد قائمة بحد ذاتها ومستقلة 
ــى تنظيم منذ  ــل يحتاج إل وهو عم
ــذا  .وهك األول  ــص  الن ــداد  إع ــدء  ب
ــتقاة  ــا القصيدة املس تكتمل لدين
ــعب الذي ابتكره  ــعر املتش من الش
ــرة بالقصيدة  ميّ ــادي عُ ــاعر ه الش
ــة املركزية وقراءاتها األربعة  الرئيس
ــتقاللها  ولكل قصيدة قوامها واس
ــراءات  الق ــع  جمي أن  ــن  م ــم  بالرغ
ــة  ــن القصيدة الرئيس ــتقاة م مس
ــر يدل  ــري املبه ــل الفك ــذا العم وه
على قدرة الشاعر لقيادة هذا التيار 
الشعري وتقدميه للقارئ مع معالم 
ــارزة فيه، وبعد  ــوع الب التطور والتن
ــعب  ــعر املتش ــل هذا الش أن يكتم
يقوم بجمع هذه القصائد وتدوينها 
ــن القصيدة  ــل م ــكل متسلس بش
ــة  اخلامس ــدة  القصي ــى  إل ــى  األول
ــذا يكتمل  ــكل عنقودي ..وهك وبش
ــعب الذي  ــعر املتش لدينا بناء الش
ــرة، في  ــاعر هادي عمي ــره الش ابتك
عملية فنية مبهرة وجديدة، لتكون 
تيار جديد للشعر احلديث الذي خرج 
من قالب الرتابة نحو التنوع، ليكون 
شعر ملوجة جديدة تنافس ما أفرزته 
ــابقة، وسيكون  الس الشعر  حركة 
ــة التغيير  ــي عملي ــل ف ــه دور فاع ل

والتطور.

 الكتابة لألطفال ليست عملية سهلة 
يقوم بها أي واحد منا , مجرد ان يجمع في 
راسه فكرة ومدخال ونهاية لتلك الفكرة 
ــص أدبي ويقول  ــكل ن ويصوغها على ش
ــة لالطفال) , يقول ذلك مزهوا  أنها (كتاب
ــهولة من امتالك  وكانه متكن بهذه الس
ــى الكثيرين  ــي يصعب عل ــة الت الناصي
ــا والوصول إليها . ان ادب الطفل  اعتالءه
ــة , بل  ــن الكتاب ــي ف ــة ف ــة متقدم حال
ــون األدبية صعوبة  ــر من أكثر الفن ويعتب
ــى االطالق , فمن يريد ان يتصدى لهذا  عل
ــون :أوال  ــداع عليه أن يك ــن اإلب ــوع م الن
ــة التي تعمل  ــم التربوي ــا باملفاهي : ملم
على بناء الطفل وترسيخ بنيانه وجعله 
ــع , املفاهيم التي  عضوا فعاال في اجملتم
تتناسب وتتالءم مع مفردات وحياة اجملتمع 
ــريحة  ــي جنباته تلك الش الذي يضم ف
ــعة من األطفال .ثانيا: تربويا على  الواس
ــي حتى يعرف  ــتوى الواقع التطبيق مس
افاق اخلارطة اللغوية واملعرفية لالطفال 
والتي تتناسب حقيقة مع عمره ومستواه 
الدراسي بل وحتى مع بيئته وقيمه التي 
تعارف عليها لكي تكون كتاباته مقبولة 
ومفهومة وميتلك املصداقية لدى غالبية 
ــم التعامل معهم من  ــال الذين يت االطف
ــا للتواصل  ــة واملعنى حتقيق ــالل اللغ خ
املطلوب والذي يعد جسرا أمينا الن ننقل 
ــا نريد من قيم  ــن خالله الى االطفال م م
ــلوك تربوي اكماال  ــم وافكار وس ومفاهي
ــي نرتئيها.ثالثا:  ــالة الت ــا للرس وحتقيق
ــئ خياال  ــة االبداع املمتل ــكا لناصي ممتل
ــويقا وسالسة وبراعة في الصياغة  وتش
, واملوهبة وحدها تفتح اجملال واسعا امام 
ــالته من  ــال الن يكمل رس ــب االطف كات
ــتمرة واالطالع على  ــالل املتابعة املس خ
اجنازات االخرين وابداعاتهم الشتى وفي 

مختلف اجملاالت .

@fib–üˇ€@Úibnÿ€a
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في اجملموعة الشعرية 
(الشعر املتشعب) للشاعر 

هادي عميّرة، يخوض 
الشاعر جتربة جديدة من 
التجارب الشعرية، التي 

طاملا تخضع لضرورات 
املتغيرات احلياتية وتطورها، 

التي تدخل ضمن جزئيات 
حياتنا وتكون جزءًا من 

سلوكنا وطبائعنا وعاداتنا، 
مثل صفحات التواصل، 

واالنترنيت إلى غير ذلك من 
املتغيرات التي من الضروري 
جداً أن تواكب هذا التطور، 

تطور في املسيرة األدبية 
وانتقالها لتوازي حركة 

التطور، ومن ذلك املسيرة 
الشعرية التي خضعت 

لعدة تطورات وسارت مع 
متغيرات احلياة، ويشهد 

التاريخ منذ نشأة الشعر 
في عهد اجلاهلية إلى 

يومنا هذا بأن الشعر سار 
مع حركة احلياة، وتداخل 
مع عدة تيارات حداثوية 

كثيرة، ويعدّ هذا التغيير 
حالة صحية وطبيعية من 
أجل كسر الرتابة والقولبة 

والنمطية املقيتة، 

يوسف عبود جويعد

6ثقافية

منى فتحي حامد / مصر
عربية أنا

والعروبة تدلل أشعاري
بنسمات ربيع

بنغمات محبة وجداني
عربية أنا

واحلنني مدثر أغصاني
بغرامِ سندسيٌ

بياقوت وفيروز أقالمي
عربية أنا

أشتاق دفء أميري نزارِ
أتلهف عشقا

من  بني كؤوس عشاقِ
من عروبتي

زجل الروح بنثر بستاني
سماء متأللئة

بزخات عبير انتصاراتي
عربية أنا

و العود مراقص أحلاني
متغزال بالسمر

من فضاء أريج همساتي
مهد الربيع

و األلوان معانقة جلبابي
خصالت ذهبية

تنير الروح بِلحنِ أوتاري
مخملية الهيام

جورية واخلجل بِديواني
بالعروبة أحيا

من جنوبي لشمال الوادي
شرقية املالمح

حراب شمعاتي قديسة مبِ
راهبة باحلقول

حتى ضفاف نيل أوطاني
أهواكِ شامخة

أبٓيِة سامية شامخة بالسالمِ
أرجوكِ حبيبة

عروبة الدنيا شهد رواياتي
عربية أنا

العروبة بالوريد بلسم جناتي
شرقية و املُٓنى

ترياق بيلسان بِنبيذ أيامي

دأبت جريدة ( البينة اجلديدة ) على احتضان 
ــف توجهاتها  ــبابية مبختل ــات الش الطاق
ــار  ــل اظه ــن اج ــالزم م ــم ال ــدمي الدع وتق
ــا احلقيقي  ــذ طريقه ــذه الطاقات لتأخ ه
ــاالت ومن هذه  ــح في مختلف اجمل والصحي
الطاقات االبداعية ( غفران الزهيري) والتي 
ــرم ( عكاب  ــي اخملض ــا الصحف كتب عنه

سالم الطاهر ) هذه األسطر 
البينة الجديدة / غفران الزهريي

ــة ديالى.  ــنوات امضيتُها في جامع س
ــون . حصلتُ  ــة القان ــي كلي ــة ف طالب
ــم اكتف بذلك .  ــى البكالوريوس.ول عل
ــة ، فحصلتُ على  ــت الدراس بل واصل
شهادة املاجستير. وسأتقدم للحصول 
ــاء اهللا اوفق في  ــى الدكتوراه.وان ش عل
ــي امضيتها  ــنوات الت ذلك .كانت الس
ــة :قاعاتها .. ندواتها  في رحاب اجلامع

.. مكتبتها .. فعالياتها..كانت غنية مبا 
هو انساني وعلمي.في رحابها كانت لي 
ــات تفاعل واحترام وثقة . متبادلة  عالق
ــي والطالبي.وهي  التدريس مع الوسط 
ــداً ، تصحبني وانا  ــة ج ــة ثمين حصيل
ــاة العملية  ــي احلي ــة .ف ــارج اجلامع خ
ــات كبيرة ..  ــالم والطموح ــت االح كان
يانعة خضراء . خيال واسع . وما اجمل 
ــباب.  تخرجتُ ،  ــاالت الش ــذب خي واع
ــط حياة  كما هو غيري. انا االن في وس
عملية . وجلتُها حاملة آمال كبيرة.لكن 
الواقع ليس هو اخليال. وبدات بخطوات 
ــة. انتميت للنقابة  نحو احلياة العملي
ــاب يكرس  ــدر لي كت ــة . ص ذات العالق

رسالتي للماجستير. حمل عنوان :
ــي االمن  ــي للحق ،ف ــم القانون التنظي

الفكري. حضرت معارض كتب. 
ــراءة.  للق ــا  ــا طموح بُرنامج ــت  وضع
ــي  وف ــي.   عائلت ــجيع  بتش ــة  محاط
ــم والدي .وبقيت اتصاالتي مع  طليعته
ــتمرة من خالل  زمالئي في اجلامعة مس
ــل االجتماعي والهاتف  ــوات التواص قن
ــدِّ ما..ومن بعيد  ــو ما يعوض الى ح . وه
واصلت االطالع على نشاطات جامعة 
ــام زرتها  ــني زرتها..ومنذ اي ــا. ح غادرته

.وحني كنتُ في رحابها
ــت معي  ــات . كان ــتيقظت الذكري اس

حيثما توجهتُ . هنا..وهناك. 
ــي اطرافها  ــات جميلة حتدث مع ذكري

بلغة اعرف مفرداتها جيدا..
ــي وانا اجول  ــخوصها يتجولون مع ش
ــذ  ــة من ــآتها.فارقتُ اجلامع ــني منش ب

ــاهدتُ  ــم ذلك ش ــة. ورغ ــنوات قليل س
ــرية  ــي مبانيها. مجاميع بش اجلديد ف
ــتقر على  ــاحاتها ، اوتس تتجول في س

مقاعد الدراسة ، او في
ــذا التدفق. ــتُ به ــات املكتبة.فرح قاع

ــاعات امضيتها في  ــادرتُ س ــني غ وح
جامعتي السابقة..جامعة ديالى. وحني 

غادرتها شعرت انني
وان   . ــاً  نقي ــاً  جامعي ــواءً  ه ــتُ  تنفس
ــخوص ذكرياتي يودعونني في بابها. ش
لكن الذكريات تصحبني . وانا مسرورة 
ــت بعيدة  ــنة ليس بذلك . ورمبا ، في س
ــاعود طالبة في تلك اجلامعة ، حني  ،س
ــي القانون ، او  ــة دكتوراه ف تتوفر دراس

في جامعة اخرى تتوفر فيها الفرصة.

بغداد / البينة الجديدة

أقامت دائرة العالقات الثقافية 
العامة إحدى تشكيالت وزارة 
ــار  ــياحة واآلث ــة والس الثقاف
ــع املنظمة املدنية  بالتعاون م
لالعالم اجملتمعي صباح امس 
ــة حوارية  االول اإلثنني  جلس
بعنوان( تأثير االعالم  اجملتمعي 
ــى تنمية الفرد) على قاعة  عل
ــة التي أدارها  املتنبي  . اجللس
ــتاذ أحمد سمير وحاضر  األس
فيها كل من الصحفية علياء 
أسعد واإلعالمي أحمد عصام  
واحملامي حيان إبراهيم اخلياط 

ــن  ع ــث  باحلدي ــتهلت  أس  ،
أهمية اجملتمع املدني وتأريخه، 
ــى أن اول محطة  والتركيز عل
تلفزيونية كانت إحدى وسائل 
ــالم اجملتمعي في الواليات  االع
ــي  والت ــة  األمريكي ــدة  املتح
ــام  ١٩٦٨ و أن تلك  ــت ع أطلق
احملطة كانت حتت إدارة الغرفة 
ــا مت  ــئة، كم ــة الناش التجاري
ــائل االعالم  ــن وس ــث ع احلدي
اجملتمعي التي ينشؤها اجملتمع 
ــواء أكان  ــا س ــم فيه ويتحك
مجتمعا جغرافياً او مجتمعاً 
أو  ــة،  إعتباري ــخصية  بش
بعيداً  اجملتمع  مصالح تخص 

أو  ــية  ــح السياس عن املصال
التجارية التي تقودها األحزاب 
السياسية، أو تلك التي يروّج 
ــاص ، كما مت  ــا القطاع اخل له
ــة مواقع  ــى  أهمي ــارة إل اإلش
واالعالم  اإلجتماعي  التواصل 
ــث لعبت تقنية  اجملتمعي حي
ــي  ف ــراً   كبي دوراً  ــت  اإلنترني
ــاركة  واملش الدميقراطية  قوة 
ــي العالم أجمع. اجملتمعية ف

ــاء  علي ــة  الصحفي ــت  وقال
ــعد : أن لالعالم اجملتمعي  أس
ــرد  ــة الف ــي تنمي ــم ف دور مه
ــة اإلدراك لديه  العراقي وتقوي
امللموس  تأثيره  ولهذا نالحظ 

ــد اجلماهير وبالتالي  في حش
ــرأي العام في  ــر على ال التأثي
ــذا  وله ــة،  اجتماعي ــا  قضاي
ــم في  ــدور امله ــه ال ــح ل أصب
ــع احمليط  ــى الواق ــر عل التأثي
ــات األمور.  ــر مجري ــا وتغيي بن
ــة عرض فيلماً  وتخلل اجللس
ــاكنني  (الس بعنوان  ــاً  وثائقي
ــل ) فضالً  ــات النخي ــى رف عل
ــات من  ــن مداخالت ونقاش ع
احلاضرين . وفي ختام اجللسة 
مت توزيع الشهادات التقديرية 
على احملاضرين من قبل معاون 
ــرة خضر  للدائ ــام  الع ــر  املدي

خلف شهاب 

غفلة 
احسان علي العارضي

جترد الضلع من اللحم، بانت خبايا السنني، 
ــد احلزام خصر التمني، وأفلتت االحالم  ش
ــا، رمقتني ببرود:  من قفصي، ناديت عليه
ــك الزمهرير، حينها  ــل في مكانك يقلب ظ

قرضت أصابعي الفئران.
  **********

 اسناد
فاضل حمود

ــكنت  بني ليلة وضحاها صيروني غنياً، س
ــض  باه ــاً  ــت ملبس ــوراً فخمة،ارتدي قص
ــت  ــي مناخ صالح للعيش جلس الثمن،ف
ــت  ــذ وطاب،تناول ــا مال ــد فيه ــى موائ عل
الطعام مبالعق من ذهب،اعتدت على قيادة 
ــيارات فارهة،على الرغم من براعتي في  س

ــن مخطئاً حني  ــي لم أك ــدور.إال انن أداء ال
فشلت في جتسيد تلك الشخصية.

   **********
جناة

منى احمد البريكي
أحكم قبضة كالليبه حول رقبتها محاوال 
ــاره  ــرن ن ــي ف ــا ف ــرها،حاول أن يذوبه كس
ــندانه،  ــة، تأوهت بني مطرقته وس متوهج

حني هبت عليها ريح الرحمة  أبطلت إفك 
صنيعه.

   ********
حيرة عاشقة  

عزيز بنعبو
ــا، خرجت و قد  ــم جتد بني الرفوف ضالته ل
ــرة منها  ما أخذت،الحت لها  أخذت احلس
عجوز قرب املكتبة تفترش األرض، فأخذت 

ــي  جتاعيد  ــا  جتد ف ــا لعله ــو نحوه تخط
ــك التي   ــار الش ــواب يطفي ن ــوز ج العج
ــؤال و نتانة  ــة الس ــني صعوب ــا ، ب بداخله
املكان جلست، و بعد السالم ،ماذا علمتك 
احلياة ؟ نبست شفتاها،بدموع و ما تبقى 
ــت ،تعلمت  ــنني التي قاس ــن صوت الس م
ــك النعامة، و أن  ــض و كذل ــة تبي أن دجاج

الوطواط يلد.
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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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كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
جاسم  نصيف  املقدسة  كربالء  محافظ  استقبل 
لؤي  االشرف  النجف  محافظ  مكتبه   في  اخلطابي 
التعاون  اليات  ومناقشة  اللقاء بحث  ومت خالل  الياسري 
والتنسيق مابني احلكومة احمللية في احملافظة ومحافظة 
مبحافظ  نرحب   احملافظ  السيد  وقال   ، االشرف  النجف 
لتعزيز  ويأتي  مثمر  اللقاء  وكان  الياسري  لؤي  النجف 
التعاون والتنسيق من اجل مصلحة احملافظتني ، خاصة 
ليست  مبكانه  تتمتعان  والنجف  كربالء  محافظة  وان 
االجساد  الحتضانهما  ودولية  اقليمية  بل  محلية 
الطاهرة الل بيت النبوة (عليهم السالم) واضاف  السيد 
هوه  والنجف  كربالء   في  العمراني  التطور  ان  احملافظ 
و  مكمل لبعضهما  وستشهد كلتا احملافظتني  حركة 
تغير مستقبلي عمراني واضح .. من جانبة قدم محافظ 
كربالء  حملافظ  والتقدير  الشكر  الياسري  لؤي  النجف 
جلهوده الكبيرة  والتي اسهمت بشكل رئيسي بتحسني 

الواقع اخلدمي والعمراني في احملافظة.

بغداد / البينة الجديدة
اقيمت مؤخرا مسابقة التحمل لعموم مديريات الدفاع 
الدفاع  نادي  ساحة  على  جرت  والتي   . العراقي  املدني 
املدني العراقي في العاصمة بغداد بحضور السيد مدير 
عام الدفاع املدني ومدير العالقات واإلعالم وعدد من القادة 
االمنيني وسط تغطية اعالمية وفضائية واسعة ويشار 
لها بالبنان ، وفي صعيد متصل بارك العميد سمير رزاق 
ناصر مدير دفاع مدني واسط البنائه الضباط واملنتسبني 
على هذا االنتصار متمنيا التفوق والنجاح والتمييز لهذه 

املديرية املعطاء.

بغداد / البينة الجديدة
الدفاع  وزارة  قبول كفالة منتسبي  الرافدين  قرر مصرف 
املاستر  بطاقة  يحملون  ممن  القروض  لكافة  والداخلية 
كارد الصادرة من املصرف حصرا... وقال املكتب االعالمي 
للمصرف في بيان ان املصرف قرر ايضا قبول كفالة ضباط 
مع  والقروض  السلف  منح  في  والداخلية  الدفاع  وزارتي 
لدى  راتبه  موطن  كان  سواء  خدمة  استمرارية  تقدمي 
املصرف او غير موطن على ان يتم تقدمي كفالء عدد ٢ من 

الضباط عند تقدمي طلب القرض او السلفة.

بابل / البينة الجديدة
استقبل محافظ بابل احلقوقي حسن منديل  الوكيل 
االمير   عبد  حسني  السيد  املائية  املوارد  لوزارة  الفني 
احللة  تطوير كورنيش شط  التباحث حول مشروع  ومت 
وكيفية  املشروع   له  وصل  التي  املتقدمة  واملراحل 
وصول  وضمان  احملددة  املدة  خالل  بتنفيذه  االسراع 
وازالة  بالتساوي  احملافظة  في  االراضي  كافة  الى  املياه 
التجاوزات احلاصلة على شط احللة وخصوصا مع قرب 
فصل الربيع ، وكذلك مت التباحث حول ازالة الترسبات 
من شط احللة لضمان عدم ارتفاع املياه وكذلك تنظيف 

كافة املبازل في احملافظة.

حمافظ كربالء املقدسة يستقبل 
حمافظ النجف االرشف 

مديرية الدفاع املدين 
يف واسط حترز املركز األول عىل 

عموم حمافظات العراق

الرافدين يقرر قبول كفالة منتسبي 
الداخلية والدفاع يف منح القروض

حمافظ بابل يستقبل الوكيل الفني 
لوزارة املوارد املائية

بغداد / البينة الجديدة
ــدس محمد  ــظ بغداد املهن اكد محاف
ــديد  جابر العطا، التزام احملافظة بتس
جميع مستحقات الشركات واملقاولني 
املنفذين للمشاريع في العاصمة.وقال 
ــيد احملافظ خالل ترؤسه اجتماعا  الس
ــور  بحض ــني  املقاول ــن  م ــدد  ع ــم  ض
ــني العراقيني علي  ــاد املقاول ــس احت رئي
ــركات املقاوالت هم  ــنافي، إن «ش الس
ــية في البناء واالعمار،  اللبنة االساس
وان محافظة بغداد ملتزمة بتسديد ما 
ــركات  بذمتها من اموال ألصحاب الش
واملقاولني املنفذين للمشاريع اخلدمية 

ــى «ضرورة  ــددا عل في العاصمة»، مش
انصاف جميع الشركات التي تعرضت 
ــرر بأموالها ومعداتها، نتيجة  الى الض
تأخر صرف املستحقات املالية، او توقف 
ــذي تطلب  ــروع، االمر ال ــل باملش العم
ــاريع  ــريع عجلة العمل واجناز املش تس
ــار  الصحيحة».واش بالصورة  اخلدمية 
ــاكل، ومعوقات  العطا، الى «وجود مش
ــاب  اصح ــه  تواج ــت  كان ــة،  صعب
الشركات، عملت احلكومة احمللية على 
ــا»، الفتا الى «االتفاق على عقد  تذليله
اجتماعات دورية للكشف عن العقبات 
ــركات، من  ــه اصحاب الش ــي تواج الت

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

بغداد».

اِّـثنى / البينة الجديدة
عقدت جلنة الصحة والسالمة الوطنية 
ــى مؤخرا ، اجتماعها  في محافظة املثن
ــى أحمد  ــة محافظ املثن ــدوري برئاس ال
ــت الواقع الصحي  ــي جودة ، وناقش منف
ــررت  ــع وق ــم الوض ــة وتقيي ــي احملافظ ف

مايلي:ـ
١_ منع جميع  التجمعات في احملافظة 

وخصوصا   باملناسبات االجتماعية .

٢_ غلق  دور العبادة ، وغلق  كافة قاعات 
املناسبات احلكومية  واألهلية . 

ــه املوظفني بارتداء  الكمامات  ٣_ توجي
ــتخدام  املعقمات ،   ومينع دخول أي  و اس
ــات احلكومية  ــن  للدوائر واملؤسس مواط
ــب اخملالفني على  ــة ويحاس ــدون كمام ب
ــة العامة   ــد  على املديري ــك ، و التأكي ذل
ــه ادارات املدارس  بارتداء   للتربية  بتوجي
ــوادر التعليمية  ــات من قبل الك الكمام

ــذ والطلبة ،  مع  ــية والتالمي و  التدريس
استخدام مواد  التعفير .

ــول  ــيابية  الدخ ــة إلنس ــع خط ٤_ وض
ــل املراجعني  ــفيات من قب ــى  املستش ال

وبتنظيم من  القوات األمنية  . 
ــاب   املطاعم  ــه  جميع أصح ٥_ توجي
ــي واملوالت واحملال التجارية بوضع  واملقاه
ــائل  ــن مع وس ــر الزبائ ــات  لتعفي محط
ــني لهذه  ــبة اخملالف ــم ، و  محاس التعقب

التوجيهات  .
ــة في  ــوات  األمني ــة الق ــزام كاف ٦_ ال
ــيطرات  وفي املؤسسات احلكومية   الس
باستخدام الكمامات و وسائل التعقيم  

 .
ــة  املنظم ــة  اجلرمي ــة  مديري ــوم  تق  _٧
االقتصادية مبتابعة األسواق فيما يخص 
ــواد التعفير ،  ــعار  بيع الكمامات وم أس

ومحاسبة املتالعبنب باألسعار . 

ــي ناحية  ــي ف ــح ميدان ــراء مس ٨_ اج
الدراجي والقرى التابعة لها بسبب زيادة 

حاالت االصابة . 
ــة  ــدات اإلداري ــاء الوح ــه رؤس ٩_  توجي
ــق  ــة تطبي ــي مبتابع ــة والنواح باألقضي
ــكيل جلنة من قبل  هذه اإلجراءات ، وتش
املعاونني واملستشارين للمحافظ ملتابعة 
ــز احملافظة  ــي مرك ــة ف ــر احلكومي الدوائ

وتزويد خلية االزمة بتقارير عن ذلك.

ميسان / البينة الجديدة
عقدت خلية االزمة في ميسان برئاسة 
دواي  علي   » األستاذ  ميسان  محافظ 
الزم « رئيس اخللية اجتماعها اخلامس 
والعشرون . وذلك بناءً على مستجدات 
ومتابعة  العراق  في  الوبائي  املوقف 
اإلجراءات األحترازية والوقائية املتخذة 

ملواجهة فيروس كورونا حيث تقرر:
*تكون نسبة الدوام الرسمي في كافة 
 ٪٥٠ احلكومية  والدوائر  املؤسسات 
الزام  مع  شباط  شهر  نهاية  لغاية 
واتخاذ  الكمامات  بارتداء  املوظفني 
والصحية  الوقائية  اإلجراءات  كافة 
والسرعة في إجناز معامالت املراجعني.

مبنع  األمنية  اجلهات  *توجيه 
والزامهم  عام  بشكل  التجمعات 
التدابير  وإتخاذ  اجلسدي  بالتباعد 

الوقائية الالزمة
عمل  متابعة  اخملتصة  اجلهات  *على 
واملطاعم  التجارية  واالسواق  املوالت 

باالجراءات  التزامهم  يخص  فيما 
الوقائية وغلق اخملالفني لذلك .

*على مديرية شرطة محافظة ميسان  

االجتماعية  الفعاليات  اقامة  منع 
مراسيم  اي  او  العزاء  (مجالس 
حدوث  توجب  التي  اخرى)  ملناسبات 

جتمعات بشرية .
*غلق املقاهي الغير مرخصة و التشديد 
باستخدام  املرخصة  املقاهي  على 
املواد ذات االستعمال الواحد وااللتزام 

بكافة االجراءات الوقائية الالزمة .
احلدودي  الشيب  منفذ  مديرية  *على 
من  الصادرة  بالتوصيات  االلتزام 
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة 
واخلروج  الدخول  يخص  مبا  الوطنية 
باالجراءات  االلتزام  على  التأكيد  مع 

الوقائية واالحترازية .
محافظة  شرطة  مديرية  *على 
الداخلية  السيطرات  متابعة  ميسان 
أرتداء  على  والتشديد  واخلارجية 

الكمامات ملنتسبي السيطرات واتباع 
ومحاسبة  الوقاية  درجات  اقصى 

املقصرين .
في  الكمامات  بارتداء  املواطنني  *الزام 
االماكن العامة واثناء مراجعة الدوائر 

احلكومية . 
اإلعالمية  الرسائل  تكثيف  *استمرار 
الوقاية  بأساليب  التوعية  في 
فيروس  انتشار  مخاطر  من  والتحذير 
القرارات  تقييم  إعادة  وسيتم  كورونا. 
حسب املوقف الوبائي لفيروس كورونا 
الكرام  مبواطنينا  ونهيب  ندعوا  .كما 
واإلجراءات  بالتوجيهات  االلتزام 
أعلى  بتطبيق  واالستمرار  الوقائية 
درجات املسؤولية وبأقل عدد ممكن من 
وأرواح  أرواحهم  على  حفاظاً  اإلفراد 

عوائلهم.

حمافظ دياىل يستقبل رئيس مؤسسة الشهداء 
دياُّـ / البينة الجديدة

ــتقبل محافظ ديالى االستاذ مثنى  اس
ــهداء  ــة الش ــي رئيس مؤسس التميم
ــد املرافق له  ــيد كاظم عويد والوف الس
ــور النائب  ــة وبحض ــوان احملافظ في دي
ــة ومدير  ــة بعقوب ــر بلدي ــي ومدي الفن
البلديات باالضافة الى مدير التسجيل 
العقاري .التميمي بني انه متت املناقشة 

ــة فرز و  ــة وبحث الي ــع الدوائر املعني م
ــرائح الشهداء  توزيع قطع االراضي لش
ــق احملافظة  ــي عموم مناط ــى ف واجلرح
.واوعز التميمي لدوائر البلديات والدوائر 
املعنية في احملافظة على ضرورة ايجاد 
قطع اراضي مناسبة وذات مواقع جيدة 
ــوا وقدموا  ــرائح الذين ضح لهذه الش
ــن الدماء الزكية دفاعاً عن البلد  انهر م

ــر الذين حققوا  ــادة النص وكانوا هم ق
ــتقرار في  واالس ــن  االم ــم  بتضحياته
ــدد التميمي على  ــة والبلد.وش احملافظ
ــاز كل املتعلقات في  ــي اجن ــراع ف االس
ــع االراضي  ــل توزيع قط ــر من اج الدوائ
ــرائح في  ــمول جميع الش متوعدا بش
ــع االراضي خالل  ــع قط ــة بتوزي احملافظ

الفترة املقبلة.

قرارات جلنة الصحة والسالمة يف حمافظة املثنى 

خلية األزمة يف ميسان تعقد االجتامع اخلامس والعرشون 

حمافظ بغداد : ملتزمون بتسديد مستحقات الرشكات املنفذة للمشاريع اخلدمية

البصرة / البينة الجديدة
ــظ عماد  ــب احملاف ــر مكت ــى مدي التق
عبداخلالق العيداني، مبكتبه الرسمي 
ــة  ــر مدين ــة، مدي ــوان احملافظ ــي دي ف
ــوي.  ــة لطفي املوس ــرة الرياضي البص
ــث  العديد من  ــرى خالل اللقاء بح وج
القضايا وامللفات ذات العالقة بقطاع 
الرياضة والشباب. وجدد مدير مكتب 
ــة احمللية على  ــظ تأكيد احلكوم احملاف

ــة  ــات الرياضي ــع الفعالي ــم جمي دع
ــرة، وكان  ــى أرض البص ــي تقام عل الت
آخرها احتضان «جذع النخلة» للقاء 
الشقيقني العراقي والكويتي.. إضافة 
ــتقبال  ــرات اجلارية الس ــى التحضي إل
ــه  زيارت ــالل  خ ــج  اخللي كأس  ــد  وف
املرتقبة إلى احملافظة لتقييم املالعب 
واملنشأت الرياضية، ومدى استعدادها 
ــن جانبه  ــي ٢٥.م ــتضافة خليج الس

ــر  الكبي ــدور  ال ــوي»  املوس  » ــن  ثم
ــؤول ملكتب احملافظ خالل حفل  واملس
ــقيق  ــد الكويتي الش ــتقبال الوف اس
ــني املنتخبني  ــاراة الودية ب ــة املب وإقام
الشقيقني.وفي ختام اللقاء قدم مدير 
ــاً تذكارياً ملدير  ــة درع ــة الرياضي املدين
ــظ تثميناً جلهوده ودعمه  مكتب احملاف
ــة في  ــات الرياضي ــل للفعالي املتواص

احملافظة.

احلكومة املحلية يف البرصة جتدد تأكيدها 
عىل دعم كافة الفعاليات الرياضية 

صالح الدين / البينة الجديدة
 شكل محافظ صالح الدين د. عمارجبر 
خليل  جلنة اشراف جديدة لتنفيذ طريق 

تكريت ـ العلم ويحيل اللجنة السابقة 
واملرور  البلديات  ويوجه  التحقيق  على 
على  حتذيرية  مرورية  عالمات  بنشر 

الطريق حلماية أرواح و ممتلكات املواطنني 
لناحية  الرئيسي  الطريق  افتتح  كما   ،
السجلة جنوب احملافظة ومبسافة ٥ كم 
هذه  في  املواطنني  تتقالت  سيسهل  ما 
أهالي  رحب  و  املهمة  الزراعية  املنطقة 
مؤكدين  الدين  صالح  مبحافظ  الناحية 
و  االعمار  في  جلهوده  الكبير  دعمهم 
االصالح و خدمة أهله ، كما أعلن املباشرة 
بانشاء ٤ بوابات بني صالح الدين و بغداد 
من  اعتبارا  االنبار  و  نينوى  و  وكركوك 
البوابات  ان  األسبوع املقبل.وقال احملافظ 
سامراء  وسدة  العبايجي   في  ستكون 
وشرق تكريت  والشرقاط ، مبا يؤمن توحيد 
و تسهيل حركة  األمني  اجلهد  اختزال  و 
النقل اضافة الى منح جمالية عمرانية 

ملداخل صالح الدين.

حمافظ صالح الدين يشكل جلنة ارشاف 
جديدة لتنفيذ طريق تكريت- العلم

نينوى / البينة الجديدة
ــداهللا عبد قضاء  ــوى جنم عب ــظ نين زار محاف
احلمدانية وافتتح شارع املصرف احليوي الذي 
ــكل كامل  ــه كوادر مديرية البلديات بش اجنزت
ــيدا  ــود املبذولة ومش ــا اجله ــي  مثمن ومنوذج
ــر اخلدمية  ــاء مع الدوائ ــاون اهالي القض بتع
ــب وتنظيم  ــة وترتي ــى نظاف ــي احلفاظ عل ف
ــكل احلضاري  ــر دوما بالش ــم لتظه مناطقه
ــتالم  ــرف على اس ــا اش ــق بها.كم ــذي يلي ال
ــوع (كيا) مت جتهيزها  ــة املاء ٢٠ عجلة ن مديري
بتمويل من خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩، 
ــود وجبات اخرى من  ــد محافظ نينوى وج واك
ــليمها للمديرية  ــيتم تس ــي س ــات الت االلي
ــهم  خالل االيام القليلة املقبلة والتي ستس
ــام اخلاصة باملديرية والتي تخدم  في اجناز امله

الصالح العام.

حمافظ نينوى نجم عبداهللا عبد 
يزور قضاء احلمدانية
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قحطان جاسم جواد
ــي  ــومر الدول ــان س ــينطلق مهرج س
لألفالم الطويلة الروائية والتسجيلية 
ــه دورة اخملرج صاحب  ــق علي الذي أطل
ــة ٢٤ / ٤/ ٢٠٢١  ــي ٢١ /٤ ولغاي ــداد ف ح
ــا»  عربي ــعة  واس ــة  دولي ــاركة  مبش
ــوف يتم تكرمي مجموعة  وأجنبيا»،وس
ــينما في االفتتاح كاخملرج  من رواد الس
ــل واخملرج فيصل  ــكري جمي محمد ش
ــري والفنانة فوزية عارف واخملرج  الياس
ــوري محمد ملص ومدير التصوير  الس
ــن  كمال عبد العزيز واخملرج ناصرحس
ــن زيدان  ــد  الصاوي وأمي ــوم خال والنج
ــوري ومدراء  ــن خ ــا ونادي ــيرين رض وش
ــيد ووليم دانيال  التصوير شكيب رش
ــان الراحل  ــد والفن ــوري بوزي ــرج ن واخمل
ــس املهرجان اخملرج  ــاء البياتي. رئي ضي
السينمائي نزار شهيد الفدعم حدثنا 
قائال : هناك جلنة حتكيم دولية الختيار 
الفائزين في األداء والتصوير واإلخراج 
ــف من  ــل فلم.وتتأل ــاج وأفض واملونت

ــر التصوير كمال  ــال نعيم ومدي د. إقب
ــود  ــان هول ــد رودف ــز والناق ــد العزي عب
عضو االحتاد الدولي للنقاد الفايبرسي 
ــد كاظم  ــد ملص والناق ــرج محم واخمل
ــا تتكون من.  ــلوم. وهناك جلنة علي س
ــد الكرمي  ــالم ود. إزهار عب ــذى س د.ش
ــتاذ نزار  ــال واألس ــتاذ عمار جم واألس
الفدعم رئيس ومؤسس املهرجان.وقد 
وصلتنا العديد من املشاركات العربية 

واالجنبية
 *ملاذا مهرجان سومر؟

ــر املنتجة لألفالم  ــم حتى غي ـ   العال
تقيم مهرجانا سنويا للسينما وجتذب 
ــياحة واإلعالم  ــينما والس صناع الس
ــائل  ــا. وتوجه عبر املهرجان الرس إليه
إلى العالم ،إال العراق الفتقاره ملهرجان 
ــل رغم تعدد  ــينمائي للفلم الطوي س
ــات عندنا  واختالف عناوينها  املهرجان
ــهولة  لس ــر  القصي ــم  للفل ــا  لكنه
ــق ألنت وقلة  ــه عن طري ــول علي احلص
ــني فيه من  ــب العامل ــه ،واغل تكاليف

الهواة والشباب وغير احملترفني ، بعكس 
ــذي توظف  ــي الطويل ال ــم الروائ الفل
ــدوالرات  ــات ماليني ال ــي صناعته مئ ف
ــبا»  ــكل حضوره وعرضه مكس و يش
ــا» ويعمل فيه  ــا» وفني ــا» وثقافي جتاري
ــهولة  ــن الس ــس م ــن. فلي ــوم الف جن

احلصول على األفالم الطويلة إال بالثقة 
والعالقات بني إدارة املهرجان وشركات 
اإلنتاج السينمائي. . إن إقامة مهرجان 
ــبه حفل فعالية إقامة  سينمائي يش
ــون األنظار  ــث تك ــة  حي ــة كروي بطول

كلها مشدودة إليها جمهور وإعالم.

ما دور وزارة الثقافة فيه؟  *
ــاج اليه.الن  ــدا ونحت ــا مهم ج - دوره
ــدر عليه اال  ــان اليق ــذه املهرج مثل ه
ــابقة  ــات ذات خبرة  وجتربة س مؤسس
واملال  والفنادق  ــتديوهات  االس ومتتلك 
ــرى وهو  ــتية االخ ــا اللوجس والقضاي
ــذا لم تكن الوزارة  ما نحتاجه متاما ,.ل
ــاك مفاحتات  ــن تفكيرنا وهن بعيدة ع

معها في طور الدراسة واملفاوضات.
*وتداعيات الكورونا كيف ستتعاملون 

معها؟
ـ   الكورونا تلقي بظاللها على حياتنا، 
ــان في  ــت املهرج ــبق وان اجل ــد س وق
العام املاضي .لكننا نلتزم بالتعليمات 
ــبة  ــنخلق ظروفا مناس الصحية. وس
لعرض االفالم كعروض سينمائية  في 
ــن القاعات  ــدا» ع ــواء الطلق بعي اله
ــار  ــلم حلص ــا ال نستس ــة ألنن املغلق
ــي القاعات نحاول  ــى ف الفايروس.وحت
ــوس اجلمهور  ــي جل ــد ف ــق التباع خل

والضيوف.

متابعة / البينة اجلديدة
 B ــي برنامج خالل لقائها ف
MY GUEST الذي يقدمه بالل 

العربي، قالت الفنانة ريهام 
عبد الغفور إن التمثيل فعل 
ــرة أهمها  ــوراً كثي ــا أم معه
ــياً.وأوضحت  نفس ــا  عاجله ــه  أن
ــن أزمة ثقة  ــت تعاني م أنها كان
ــل  التمثي ــن  لك ــس،  النف ــي  ف
ــذا األمر. ــاعد على عالج ه س

ــا عندما  ــرت ذلك بأنه وفس
ــخصيات تخرج  ــدم الش تق

ــاعرها مما ساعد على  كل طاقاتها ومش
ــا الثقة.يذكر أن ريهام  عالجها وإعطائه
عبد الغفور عرض لها مؤخراً حكاية «ربع 
ــل «إال أنا» وحققت  ــراط» من مسلس قي
ــاً كبيراً، وهي من تأليف أمني جمال،  جناح
إخراج أحمد حسن، وشارك في البطولة 
ــاد، محمد  ــش، نادية رش ــى دروي مصطف
علي رزق، إبراهيم السمان، سناء يوسف، 
محمد الصاوي، شاهيستا سعد، عصام 
ــقا، رضوى جودة.وتشارك ريهام عبد  الس
ــل  ــور في رمضان ٢٠٢١ في مسلس الغف
ــربيني وأحمد  «قصر النيل» مع دينا الش

ــري فواز  ــد اهللا وصب ــالح عب ــدي وص مج
ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد 

صالح ومحمد حامت ونبيل عيسى.

فنانو بابل: يفتخرون بانتفاض 
عنقاء مرسح الرشيد من حتت الرماد

بغداد / البينة الجديدة 
ــينما واملسرح احمد حسن موسى وفدآ  استقبل مدير عام دائرة الس
ــالع على عمليات  ــل التأريخ واحلضارة لإلط ــل فناني محافظة باب ميث
اإلعمار اجلارية في مسرح الرشيد.وإستذكروا ماتعرض له املسرح من 
ــتنهاض  ــرق وهدم على يد أعداء الثقافة والفن وصوآل الى حالة اس ح
ــيد من حتت الرماد والركام ومن  ــرح الرش ــال مبنى مس الهمم وإنتش
ــور العراقي احملب  ــروي للجمه ــر الفينيق لكي ي ــيء نهض طائ الالش
ــباب في  حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة.. ومن ليالي الهوى والش
ــيد في كرنفال فرح بغداد.  ــيدمن على خشبة مسرح الرش زمن الرش
ــزة باإلمكانيات الذاتية  ــي لألعمال املنج ــاهدة الوفد البابل وبعد مش

متنوا كل التوفيق والنجاح لدائرة السينما واملسرح ومن ألقٍ الى ألق.

رهيام عبد الغفور:هذا ما فعله التمثيل يب

مهرجان سومر السينامئي الدويل لألفالم الطويلة روائية ووثائقية

* ماهي طريقة عمل هذا الفن؟
ــو فن طي الورق والذي كثيراً  - ه
ــة اليابانية،  ــا يرتبط بالثقاف م
ــل ورقة  ــدف منها هو حتوي اله
مسطحة إلى الشكل النهائي 
ــت  النح ــات  تقني ــالل  خ ــن  م

والطي.
ــك  ــي ميكن ــال الت ــرز األعم * أب

عملها ؟ 
ــهورة  - هنالك عدة أعمال مش
ــرة الورقية  ــا عمل الطائ ، منه
ــي بالطي  ــزورق وطائرالكرك وال
الورقي ، وميكن جمع عدد قليل 
من طيات األوريكامي األساسية 
بطرق مختلفة لصنع تصاميم 

ــر الكركي  ــد طائ ــدة، ويع معق
ــكال شهرة في  أحد أكثر األش
ــكل  فن طي الورق الياباني بش
ــاذج تبدأ بورقة  ــام، هذه النم ع
ــن أن تكون  ــي ميك ــة والت مربع
جوانبها بألوان وأشكال وأمناط 
ــي  ــر األوريغام ــة، يعتب مختلف
ــته منذ  الياباني والذي مت ممارس

عصر اإليدو (١٦٠٣ - ١٨٦٧) .
 * معلومات أخرى ؟

- نشأت تقاليد طي ورق متميزة 
في أوروبا والصني واليابان والتي 
ــكل  لم يتم توثيقها غالباً بش
ــني، وكان  ــن قبل املؤرخ جيد م
ــا أنها كانت  يبدو في معظمه

منفصلة حتى القرن العشرين 
، باليابان ، أقدم امنوذج من الورق 
ـــ إيهارا  ــدة قصيرة لـ في قصي
ــايكاكو في عام ١٦٨٠ والتي  س
ــة  ــر فيها تصميم الفراش يذك

ــتخدمة أثناء  ــة املس التقليدي
 ، ــتوية  الش ــاف  الزف ــالت  حف
ــض الوظائف  ــغل الطي بع ش
ــدو  إي ــرة  فت ــي  ف ــة  االحتفالي
الثقافية اليابانية، كانت تعلق 
ــبه على  على الهدايا والتي تش
ــدة  ــات املعاي ــر بطاق ــد كبي ح
وتطورت  ــوم.  الي ــتخدمة  املس
ــكال  ــكل من أش ــذه إلى ش ه
الترفيه، وأول كتابني تعليميني 
نشرا في اليابان كانا ترفيهيني 
ــاك نوع  ــا، كان هن ــي أوروب ، وف
ــي املناديل والذي  متطور من ط
ــني ١٧ و١٨،   ــالل القرن ــر خ ازده
ــذه الفترة قل هذا النوع  بعد ه
ــي معظمه، ونسب املؤرخ  ونس
ــى بداية  ــاالس ذلك إل جوان س

ــل طي  ــل مح ــذي ح ــزف ال اخل
ــاره رمزاً  ــل املعقد باعتب املنادي
ــدة  مائ ــى  عل ــالء  النب ــة  ملكان
ــض  بع ــك  ذل ــع  وم ــاء،  العش
ــد املرتبطة  ــات والقواع التقني

ــت لتكون  ــذا التقليد واصل به
ــة األوروبية ،  ــن الثقاف ــزءاً م ج
ــر أو نحت  ــو فن حف ــك ه وكذل
ــروع لفن  ــب أحد الف ورق الكت
االوريكامي بدأ في القرن احلادي 
ــدول االوربية  ــرون في ال والعش

قبل ثمان سنوات أو أقل .
* متى كانت بداياتك ؟

- بدأت العمل في حفر النحاس 
ــماء  األس ــل  لعم ــة  والفض
ــكال عند أحد االصدقاء  واالش
، وكان يستهويني منذ الصغر 
ــة ، وفي  ــح الفرص ــن لم تت لك
ــتوقفتني  ــام ٢٠١٦ اس ــام ع ع
ــم  إس ــا  عليه ــت  نح ــورة  ص
ــة على حافة  ــة االجنليزي باللغ
ــدأت بالتجربة  ــاب فب ورق الكت

ــن إلى أن  ــث عن هذا الف والبح
أصبح لدي بعض األصدقاء في 
ــادل االفكار  ــدول االوربية وتب ال
ووصلت إلى مرحلة اإلتقان في 
ــل بتقنية عالية  هذا الفن اعم

ــم ( املميز  ــم أطلقوا علياّ إس ث
ــي الوحيد الذي  ــالده) ألنن في ب
ينحت الكتب باللغة العربية ، 
وارسلت لهم بعض التصاميم 
ــة وكذلك طلبو  بلغتنا اجلميل
ــة العربية  ــي اعلمهم اللغ من
ــابقات في  ــاركت في مس ، وش
ــر منصات  ــة عب االوربي ــدول  ال
وحصلت  االجتماعي  التواصل 

على جوائز معنوية 
ــماء  ــى نحت االس ــت عل عمل
ــا العربية  ــدة منه ـــ لغات ع بـ
واالنكليزية والتركية والهندية 
٣D ــية  الهندس ــكال  واالش

ــات  ــة ولوح ــر الطبيعي واملناظ
عاملية وشخصيات 

مشهورة.

* هل هنالك مردود مالي منها ؟
ــات احلمد هللا  ــن املبيع ــا ع - ام

على هذه النعمة كثيرة 
ــم  ــي اس ــب من ــض يطل والبع
ــالد وهدايا  ــاد املي ــركة وأعي ش

ــماء  وأس ــخصية  ش ــور  وص
لألطباء والصيادلة .

ــي  الت األدوات  ــن  ع ــا  حدثن  *
حتتاجها ؟

ــض  البع ــاب  الكت ــة  نوعي  -
اطلبها من خارج العراق تكون 
ــمك  ــدا وسُ ــورق جي ــة ال نوعي
ــكل  مختلف ، والصورة او الش
ــب  حس ــاته  مقاس ــذ  تأخ
ــط  ــم تخطي ــم يت ــوب ث املطل
ــي العمل  ــرة ف الصورة واملباش
ــم  ــتعملة القل ، واألدوات املس
واملساطر الهندسية والفرجال 
ــارط التي تستخدم في  ، واملش
ــة ، وكذلك  ــات اجلراحي العملي
ــود الذي  ــص  بأنواعه والع املق
ــض  ــواء ، وبع ــتخدم للش يس

االدوات من صنعي .
* أنواع النحت؟

ــح  باملصطل ــه  علي ــق  يطل  -
 SHADOW  IN & OUT  ــزي االجنلي

بدرجات 
ــات  ــض الدرج ٤٥ ،  ١٨٠ .. وبع
اخملتلفة حسب الشكل ، ولدي 
ــة عمل ولي بعض الطلبة  ورش
ــة  ــون بهم مدرس ــاول أن أك أح
ــات  الكلي ــى  إل ــا  به ــل  وندخ
واملدارس ويكون عمل  واملعاهد 
ــبوق به في آسيا ، وقد  غير مس
ــى أن يصلو  البعض منهم أمتن
ــى التقنية التي وصلت اليها  إل
ــك طريقة أخرى  ــوم ، وهنال الي

ــى الورق املقوى  لعمل احلفر عل
ــاء  ــورق بامل ــب ال ( الكرتون)يرط
ــف  ــى يج ــر حت ــا انتظ وبعده
ــمة الورق ،  ويتم تخطيط الرس
وأبدأ بأزالت الورق الزائد حسب 
الظل والضوء فتظهر الصورة ، 
فمنهم من يحب ان يكون هناك 
ــا أفضل إن تكون بدون  لون ، وأن
ألوان ، والطريقة العمل في فن 
ــم باخليط  ــا الرس الفيلوغرافي
ــور  ص ــات  جداري  ، ــمار  واملس
هندسية  وأشكال  شخصيات 
ــماء على  ــارف نباتية وأس وزخ

قطع اخلشب .

بدأت العمل يف حفر النحاس والفضة لعمل األسامء 
واالشكال عند أحد االصدقاء

الفنان أنور الجبوري : فن االوريجامي يعتمد على تخطيط الصورة واِّـقاسات بشكل هندسي 

فن االوريكامي بدأ يف القرن احلادي والعرشون 
يف الدول االوربية قبل ثامن سنوات أو أقل

ــن األوريجامي ، فاملواد  رمبا ال يعرف البعض عن ف
ــية  ــتعملة ال تتعدى بعض األدوات الهندس املس
ــا كان ل  ــة املزيد عنه ــة ، وملعرف ــب الورقي والكت
ــان أنور  ــوار مع الفن ــة اجلديدة)  ح ــدة البين (جري

اجلبوري 
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كشفت الفنانة دنيا عبدالعزيز، أن هناك عدداً كبيراً 
من الفنانني ساندوها ووقفوا إلى جانبها بعد رحيل 
والدتها التي كانت ترتبط بها ارتباطاً كبيراً، مؤكدة 
ــى شخصني كان لهما دور كبير  أنها ال ميكن أن تنس
ــد رحيل والدتها،  ــاندتها والوقوف معها بع في مس
ــؤاد، موضحة أنها  ــد ف ــاهني ومحم ــا إلهام ش وهم

ظلت لعدة شهور ال ترد على أحد، وال 
تخرج من البيت، أو حتتك بأحد، 

ــى رحيلها، خاصة  حزناً عل
ــا طوال  ــم تفترق أنهما ل

ــا  أنه ــت  العمر.وتابع
بعد وفاة والدتها قررت 
ــفر إلى اخلارج من  الس
مبفردها،  ــاء  البق أجل 
رشاقتها  ــبب  س وأن 
ــد  والنك ــزن  احل ــو  ه
الذي تعيشه، خاصة 
والدتها. ــاة  وف ــد  بع

«أمتنى  وأضافت: 
عملية  ــراء  إج
ولكن  ــل  جتمي
بشكل  ليس 
ــه،  ــغ في مبال
أخاف  ــن  ولك
من احلقن فأنا 
ــا  فوبي ــديّ  ل
ــا، لذلك  منه
ــدة  بعي ــا  أن
ــذه  ه ــن  ع
املوضوعات»، 
ــدت أنها  وأك
ــر في  ال تفك
ــي  ف ــزواج  ال
الفترة  ــذه  ه
ب  ــبا س أل
 ، ة ــد ي عد
أبرزها أنها ال 
متلك الطاقة 
الكافية من 
إجراء  ــل  أج

اخلطوة،  هذه 
«بعد  ــة:  قائل

وفاة والدتي ال أرى 
ــيئاً، فأنا أمر  ش
ظروف  بأصعب 
ــي  حيات ــي  ف
ــى  ــة إل باإلضاف

ــد أن أركز  أنني أري
في عملي، خاصة أن 

هناك أعماالً فنية جديدة 
أقوم بتصويرها.

دنيا عبد العزيز: 
أمتنى إجراء جراحة جتميل 

وهذا موقفي من الزواج
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10اقتصادية
بغداد / البينة الجديدة

ــي التعاوني من  ــرف الزراع يقترب املص
ــجيع  بتش ــة  اخلاص ــروض  الق ــالق  اط
ــادرة البنك  ــة وفق مب ــاريع الزراعي املش
ــهامه  ــزي، بينما اكد املصرف اس املرك
ــة والصناعية  ــروض التجاري ــح الق مبن
ــاع الزراعي.وقال مدير  ــاندة للقط الس
ــي  ف ــد  وحي ــر  خضي ــاد  رش ــرف  املص
ــل حاليا وفق  ــث ، ان املصرف يعم حدي
ــة بدعم  ــة اخلاص ــات احلكومي التوجه
ــجيع الصناعة  ــاع الزراعي وتش القط
ــام القليلة  ــا ان االي ــاندة، موضح الس
ــالق القروض من  ــهد اط املقبلة ستش
ــزي الداعمة  ــادرة البنك املرك ــالل مب خ

ــع ٢٥٠ مليار  ــني واملزارعني وبواق للفالح
دينار وبنسبة فائدة ٤ باملئة».واضاف ان 
«هذا املبلغ سيشجع املستفيدين على 
ــاريع زراعية جديدة تسهم  انشاء مش
ــيرا الى  ــاج الوطني، مش بتفعيل االنت
ــتمر مبنح قروض زراعية  ان املصرف مس
ــات املزارعني  ــتهدف ايضا فئ اخرى تس
ــواء كانوا  ــتثمرين س واملس والفالحني 
ــاهمة  ــون مس ــركات وتك ــرادا او ش اف
ــن كلفة  ــبة ٨٠ باملئة م ــرف بنس املص
املشروع».وتابع، ان املصرف عمد مؤخرا 
ــدة لهذه  ــبة الفائ ــض نس ــى تخفي ال
ــرة ولغاية  ــروض بعد ان كانت قصي الق
ــد ٨ باملئة اضحت االن ٥ باملئة  عام واح

ــروض الطويلة  ــدة الق ــى فائ ــوال ال وص
لفترة استرداد اكثر من ٥ سنوات والتي 
ــرى ٨ باملئة وانخفضت  ــت هي االخ كان
ــى ٧ باملئة.واوضح وحيد،  ــل ال االن لتص
ان «مبالغ القروض للمزارعني والفالحني 
التي مينحها املصرف تتراوح بني ٥٠ الى 
١٥٠ مليون دينار، اذ تتطلب قيام املزارع 
ــند  ــد االرض الزراعية او س ــدمي عق بتق
امللكية ونوع املشروع الراغب بانشائه 
ــواء كانت هذه املشاريع موسمية او  س
ــاء بستان او  ــتيكية او انش بيوتا بالس
مزارع دواجن او بحيرات وغيرها اليطلب 
منه جدوى اقتصادية وضمانات محددة 

اضافة الى كفالة موظفني».

بغداد / البينة الجديدة
ــان عبداجلبار،  ــر النفط إحس أكد وزي
ــة  ــهد اضاف ــي سيش ــام احلال أن الع
ــوم  ــل بالي ــف برمي ــن (٨٠) ال ــر م اكث
ــركة  ــة الى انتاج ش ــة تكريري كطاق
ــا  ــر وفق ــال الوزي ــي اجلنوب.وق مصاف
ــوزارة تلقت «البينة  لبيان صادر عن ال
ــام  ــه، إن «الع ــخة من ــدة» نس اجلدي
ــة أكثر من ٨٠  ــهد إضاف احلالي سيش
ــة تكريرية  ــل باليوم كطاق ألف برمي
ــي اجلنوب،  ــركة مصاف ــى انتاج ش إل
ــب اجناز متقدمة  بعد حتقيقها  لنس
ــر الرابعة  ــدة التكري ــروع وح في مش
ــوم، ومن  ــف برميل بالي ــة ٧٠ ال بطاق

ــهر تشرين االول  املؤمل إجنازها في ش
ــب  ــة إلى حتقيق نس ــل، باإلضاف املقب
ــروع وحدة االزمرة  اجناز كبيرة في مش
ــوم ومن  ــل بالي ــف برمي ــة ١١ أل بطاق
اخملطط إجنازها في شهر متوز املقبل».  
وأضاف، أن «هناك مساع للوصول إلى 
ــب اجناز متقدمة جدا في مشروع  نس
برج التبريد بطاقة ١٢ ألف م٣/ ساعة، 
ــال اخلدمة في  ــيدخل مج ــذي س وال
شهر نيسان املقبل، ومشروع املراجل 
ــاعة  طن/س  ٣٠٠ ــة  بطاق ــة  البخاري
ــاه بطاقة ٣٠٠  ــروع تعامالت املي ومش
ــيدخالن اخلدمة  ــاعة اللذان س م٣/س
ــام احلالي  ــن الع ــع األخير م ــي الرب ف

ــال مدير عام  ــع البيان، وق ٢٠٢١». وتاب
شركة مصافي اجلنوب حسام حسني 
ــاريع التي تقوم الشركة  ولي، إن املش
بتنفيذها ستعمل على زيادة وحتسني 
ــي االوكتاين، فضال  انتاج البنزين عال
ــاج من منتجات النفثا،  عن زيادة االنت
ــت الوقود،  ــني، زي زيت الغاز، الكيروس
ــك  ذل ــى  ــالً عل ــائل، فض الس ــاز  الغ
ــدات االنتاجية  ــتعمل جميع الوح س
ــون بكامل  ــى الده ــا مصف وبضمنه
ــى قدماً في  ــا»، مؤكدا «املض طاقاته
ــة ٥٥ ألف  ــروع  FFC بطاق تنفيذ مش
ــاريع الواعدة في  برميل ويعد من املش

الصناعات التكريرية في العراق».

بغداد / البينة الجديدة 
ــي البرملان،  ــة املالية ف ــفت اللجن كش
ــتقطاع من  عن وجود خيار مطروح الس
ــخص راتبه يتجاوز املليون دينار. كل ش

وقال عضو اللجنة املالية، جمال كوجر، 
ــات ما زالت تدور  في حديثه إن «املناقش
ــتقطاع  ــأن فقرة اس داخل البرملان بش
ــني واملتقاعدين، وان  الرواتب من املوظف

البرملان سيكون أمام ثالثة خيارات وهي 
املطروحة حالياً للنقاش داخل اللجنة 
املالية بشأن مصير هذه الفقرة».وأشار 
ــتبعد ولم  ــى أن «اخليار األول وهو مس إل
ــون باإلبقاء على  ــوالً نيابياً، ويك يلق قب
ــب املذكورة في  االستقطاع وفق النس
املشروع احلكومي لقانون املوازنة» ولفت 
ــى أن «اخليار الثاني، وهو جعل  كوجر، إل

ــتقطاع بنسب قليلة ويشمل من  االس
ــى مليون دينار،  ــتلم رواتب تفوق عل يس
لكي ال يؤثر ذلك على الوضع االقتصادي 
ــى أن «اخليار الثالث،  بنحو عام».ونوه، إل
ــو تام،  ــتقطاعات بنح ــذف االس هو ح
ــني واملتقاعدين، على  ــائر املوظف عن س
ــات وأصحاب  ــط الرئاس ــمل فق أن يش
ــي الدولة،  ــا واخلاصة ف ــات العلي الدرج

ــلة  ــا املرس ــدالت ذاته ــب واملع وبالنس
ــدد  احلكومي».وش ــروع  املش ــب  مبوج
ــام داخل  ــى أن «التوجه الع ــر، عل كوج
مجلس النواب، وبنحو شبه متفق عليه 
بني الكتل، بأن تتم معاجلة الفقرة التي 
تتعلق باالستقطاع وعدم اإلبقاء عليها 
وفق ما جاء به املشروع احلكومي».ويرى، 
ــني وأغلبهم من ذوي  ــل املوظف أن «حتمي

ــؤولية اإلخفاق في  ــدود مس الدخل احمل
ــو أمر غير منطقي،  إدارة امللف املالي، ه
ــرف الدوالر». ــعر ص بالتزامن مع رفع س
ــرورة أن تنصرف  ــى كوجر، إلى «ض ومض
ــول أخرى  ــث عن حل ــى البح ــة إل الدول
ــدم التفكير  ــز املالي، وع ــة العج ملعاجل
ــول على التمويل من خالل رواتب  باحلص

املوظفني والطبقات الفقيرة».

الكهرباء: ضياع ما يقارب ٥ آالف ميغاواط من الطاقة بسبب قلة جتهيز الغاز
بغداد / البينة اجلديدة

اكد املتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد 
ــا يصــــل من الغاز حاليا  العبادي، ان م
ــي  ـــ ٧ ماليني قدم مكعب قياس ــدر ب يق
يوميا، مشيراً إلى أن الكمية تعد قليلة 
ــون قدم  ــع ٥٠ ملي ــة م ــدا باملقارنــــ ج
ــت تصل يوميا  ــــــي كان مكعب قياس
ــا يقارب ٥ آالف  ــــــبب بضياع م مما تس
ــة املتاحة.وقــــال  ــن الطاق ميغاواط م
ــه «خــــالل  ــادي في حديث ، ان العبــــ
ــــــنوات املاضية عمدت الــــوزارة  الس
ــة  توليديــــ ــات  طاق ــر  توفيــــ ــى  ال
ــف ميغــــاواط من  ــى ٣٢ ألــــ تصل ال
ــة  ــى انتاجي ــول إلــــ ــن أن حت املمكــــ
ــود الكفيل  ــر الوق ــال توفــــ فــــي ح
بتشــــغيل احملطات والتخصيصــــات 
ــراء أعمــــال التأهيل  املاليــــة إلجــــ
ــاف أن «اإلنتاج احلالي  ــة».  وأض والصيان

ــاز أعمال  ــال إجن ــع في ح ــن أن يرتف ميك
الصيانة الدورية على عدد من الوحدات 
ــم  ــتعدادا ملوس التوليدية واحملطات اس
ــا أن «الوحدات  ــل»، مبين ــف املقب الصي
التي جتري عليها أعمال الصيانة احلالية 
آالف   ٥ ـــ  ب ــة  اإلنتاجي ــا  طاقاته ــدر  تق
ميغاواط». وبخصــــوص الغاز اجملهــــز 
من اجلانــــب اإليراني لتشــــغيل عدد 
ــح العبادي، أن «ما  من احملطات، أوضــــ
يصــــل من الغاز حاليا يقدر بـ ٧ ماليني 
قدم مكعب قياسي يوميا»، مشيراً إلى 
أن «الكمية تعد قليلة جدا باملقارنــــة 
ــــــي  ــع ٥٠ مليون قدم مكعب قياس م
كانت تصل يوميا مما تســــبب بضياع 
ــاواط من الطاقة  ــارب ٥ آالف ميغ ما يق
ــوزراء  ــس ال ــد أن «رئي ــة».  وأكــــ املتاح
مصطفى الكاظمي يولــــي اهتمامــــاً 
ــاء وهنــــاك عناية من  مللــــف الكهرب

ــة املنتجة قبل  ــاء بالطاق ــه لالرتق قبل
ــل»، موضحاً  ــف املقب ــــــم الصي موس
ــوزارة  ــض الصالحيات لل ــح بع أنه «من
ــن  ع ــال  فضــــ ــا  أدائه ــــــني  لتحس
ــات  مالية لضمان  ــاد تخصيص ايجــــ
ــة والتاهيل في  ــاز اعمــــال الصيان اجن
ــل والتوزيع  ــاج والنق ــات االنت قطاعــــ
ــر  أكث ــاعات  بس ــني  املواطن ــز  لتجهي
ــع، أن «وزيــــر  ــاء».  وتابــــ ــن الكهرب م
ــة  غرف ــاع  اجتم ــرأس  ت ــاء  الكهربــــ
ــــــتعدادات  اس ــــــة  ملناقش عمليات 
ــراق  الع ــق  ملناط ــؤولية  املس ــع  قواط
ــــــمالية  والش ــة  واجلنوبي ــطى  الوس
ــم الصيف ووفق  والفرات األوسط ملوس
ــتثنائية التي منحت  ــات االس الصالحي
ــل  ــــــؤون النقــــ ــوزارة لش ــل ال لوكي
ــزار قحطان  ــع املهندس نــــ والتوزيــــ

التميمي، واملديرين العامني».  

آلـيـــات جـــديــــدة لــقـــــــروض االسـكـــــــــــــــــــــــــان
بغداد / البينة اجلديدة

ــع آلية  ــة بوض ــة اخملتص ــرت اللجن أج
ــن  ــدداً م ــاء، ع ــس الثالث ــراض، ام اإلق
ــط الصادرة،  ــى الضواب ــالت عل التعدي
ــروعات  ــن بينها منح القروض للمش م
السكنية بحسب النسبة السكانية 
ــبة الفقر، باإلضافة  للمحافظات ونس
ــكان  ــدوق اإلس ــروض صن ــح ق ــى من ال
ال  ــي  الت ــكنية  الس ــدات  الوح ــاء  لبن
ــن «١٠٠ متر مربع». ــاحاتها ع تقل مس

ــس الوزراء  ــة العامة جملل ــرت االمان وذك
في بيان صحفي اطلعت عليه «البينة 
ــتناداً إلى ما جاء في  اجلديدة»، انه «إس
ــة اخملتصة بـ  ــات اجتماع اللجن توصي
ــاريع  ــح القروض للمش ــع آلية ملن (وض

ــة  مخفض ــدة  فائ أو  ــدة  فائ ــدون  ب
باالستفادة من املبالغ املرصودة لتمويل 
ــراف عليها بهدف  تلك املشاريع واإلش
ــاع االقتصادي اخلاص  تفعيل دور القط
ــرت اللجنة  ــا)، أج ــهيل إجراءاته وتس
خالل جلستها الرابعة املنعقدة بتأريخ 

٢٠٢١/١/٢٤، التعديالت اآلتية: 
ــروض  الق ــح  متن  (٣ (أوالً/  ــرة  الفق  .١
ــب  بحس ــكنية  الس ــروعات  للمش
ــات  للمحافظ ــكانية  الس ــبة  النس
ــب  ــع (٦٠٪ بحس ــر بواق ــبة الفق ونس
ــب  ــكانية و ٤٠٪ بحس ــبة الس النس
ــرة قبل  ــت الفق ــر)، وكان ــبة الفق نس
ــروض  الق ــح  ن «متُ ــن  تتضم ــل  التعدي
ــب  بحس ــكنية  الس ــروعات  للمش

النسب السكانية للمحافظات». 
ــروض  ــح ق ن ــاً/ ١/ ب) متُ ــرة (ثاني ٢. الفق
ــدات  الوح ــاء  لبن ــكان  اإلس ــدوق  صن
ــكنية التي ال تقل مساحاتها عن  الس
ــة البناء ومبا ال  ــر مربع) أو إضاف (١٠٠ مت
ــبعني مليون  ــة وس يتجاوز عن (خمس
دينار) في مراكز املدن واحملافظات و (ستني 
مليون دينار) في أقضية محافظة بغداد 
ــارج مراكز  ــني مليون دينار) خ و (خمس
ــداد ال  ــدون فائدة ومبدة س ــات، ب احملافظ
ــنة، مقابل عمولة  تزيد عن عشرين س
ــرة واحدة  ــتوفي مل إدارية مقطوعة تس
ــا (٥٪) من القرض وبضمان العقار  قدره
نفسه وبكفالة يقبلها املصرف.وكانت 
ــح قروض  ــل، «متن ــل التعدي ــرة قب الفق

ــكان لغرض بناء الوحدات  صندوق اإلس
ــكنية التي ال تقل مساحاتها عن  الس
ــة البناء ومبا ال  ــر مربع) أو إضاف (١٠٠ مت
ــبعني مليون  ــة وس يتجاوز عن (خمس
ــدن واحملافظات بدون  دينار) في مراكز امل
ــرين  ــداد ال تزيد عن عش فائدة ومبدة س
ــة مقطوعة  ــنة مقابل عمولة إداري س
ــا (٥٪) من  ــدة قدره ــتوفى ملرة واح تس
القرض وبضمان العقار نفسه وبكفالة 
ــدات  الوح ــراء  وش ــرف  املص ــا  يقبله
ــكنية  ــات الس ــي اجملمع ــكنية ف الس
ــبق وأن حصلت  ــتثمارية، التي س اإلس
ــن الصندوق  ــى متويلها م ــة عل املوافق
ــبعني  ــة وس ــاوز (خمس ــغ ال يتج مببل
ــداد ال  مليون دينار) بدون فائدة ومبدة س

ــنة، مقابل عمولة  تزيد عن عشرين س
ــرة واحدة  ــتوفى مل إدارية مقطوعة تس
ــا (٥٪) من القرض وبضمان العقار  قدره

نفسه وبكفالة يقبلها املصرف». 
ــري آليات اإلقراض  ٣. الفقرة (ثالثاً) تس
ــمل ما  ــابقة، لتش ــى القروض الس عل
تبقى من أقساط تلك القروض للمبادرة 
ــا على املدة  ــها من حيث توزيعه نفس
اجلديدة للقرض ونسبة الفائدة، مبعنى 
ــاط املسددة سابقاً  عدم شمول األقس
ــت الفقرة  آنفاً.وكان ــورة  باآلليات املذك
قبل التعديل «تسري الضوابط واآلليات 
ــابقة التي حصلت  ــى القروض الس عل
عليها موافقة اللجنة العليا لإلقراض 

وفقاً جلدول يعده املصرف.

بغداد / البينة الجديدة
ــة ميثاق  ــواب النائب ــس الن ــو مجل ــدت عض اك
ــلمت  ــة املالية النيابية س ــدي، ان اللجن احلام
ــروع قانون  ــة ملش ــة النهائي ــة الصيغ احلكوم
ــوء األخضر  ــار الض ــا بصدد انتظ ــة وانه املوازن
ــى التصويت، مرجحة  ــرة لعرضها عل من األخي
ــا للتصويت  ــة عليها وعرضه ــة احلكوم موافق
ــدي في  ــت احلام ــاري .وقال ــبوع اجل ــة األس نهاي
ــع لعرض  ــياق املتب ــي، ان “ الس ــث صحف حدي

ــوب إعادة التعديالت على  املوازنة للتصويت وج
ــتيضاح  ــى احلكومة لالس ــون ال ــروع القان مش
ــود اعتراضات من قبل  ــان رأيها وفي حال وج وبي
ــه  ــتقوم باعادتها للجنة وبعكس احلكومة س
ــر لعرضها على  ــوف يتم منح الضوء األخض س
ــوف لن  التصويت “ .وأضافت ان ”رد احلكومة س
يتاخر اكثر من يومني مرجحة موافقة احلكومة 
ــبوع  ــتعرض للتصويت نهاية األس ــا وس عليه

اجلاري“ .

وكاالت / البينة اجلديدة
ــززت بيانات ضعيفة  ــعار الذهب، حيث ع ارتفعت أس
ــال مزيد من التحفيز  ــف األميركية اآلمال حي للوظائ
ــدوالر، وإن كان ارتفاع عوائد  ــى ال ــي وضغطت عل املال
أدوات اخلزانة قد حد من مكاسب املعدن.وكان السعر 
ــى ١٨١٣٫٩٦ دوالر  ــوري للذهب مرتفعا ٠٫١ باملئة إل الف
ــب األميركية اآلجلة  ــود الذه ــة. وصعدت عق لألونص
ــجل ١٨١٥٫٥٠ دوالر.وقال هوي لي،  ٠٫١ باملئة أيضا لتس
االقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي، «األسواق أفزعها 

ــتوى املنخفض للغاية للوظائف  على نحو مبرر املس
غير الزراعية في تقرير يوم اجلمعة وهو ما يثير ضبابية 
اقتصادية فضال عن توقعات كبيرة ملزيد من التحفيز 
املالي من الواليات املتحدة، والذهب يتجاوب مع ذلك.» 
ــهرين يوم اجلمعة املاضي  بعد  نزل الدوالر عن ذروة ش
ــف األميركية أججت بواعث  ــات ضعيفة للوظائ بيان
ــدة. لكن  ــي الواليات املتح ــن تعاف بطيء ف ــق م القل
ــندات اخلزانة ألجل عشر سنوات إلى  ارتفاع عوائد س

أعلى مستوى لها منذ آذار من العام املاضي.

الربملان بانتظار الضوء االخرض 
احلكومي لعرض املوازنة عىل التصويت

الذهب يرتفع بفعل هبوط الدوالر 
وآمال التحفيز األمريكي

املالية النيابية تكشف عن خيار مطروح الستقطاع من كل شخص راتبه يتجاوز املليون دينار

النفط تعلن اضافة اكثر من (٨٠) الف برميل 
باليوم كطاقة تكريرية ملصايف اجلنوب

املرصف الزراعي: إطالق قروض زراعية بفوائد منخفضة زحوفات بحرية 
ال يكرتث هبا أحد

كاظم فنجان الحمامي
الدعامات  موقف  تعكس  أمامكم  املعروضة  الصور 
الثالثاء  اليوم  لهذا  العرب  شط  مصب  في  احلدودية 
محطتها  إيران  أنشأت  ٢٠٢١.فقد   /  ٢  /  ٩ املوافق 
الغارقة  العراقية  الرافعة  حطام  فوق  األولى  املالحية 
ثم  البحر،  جهة  من  العرب  شط  مدخل  منتصف  في 
باشرت بدق ركائز وقوائم فوالذية جديدة لتقيم عليها 
محطة أخرى في مكان مثير للقلق يجعل مصير ميناء 
تستمر  وهكذا  الريح.  مهب  في  النفطي  ميّة  العُ خور 
املكاسب  من  املزيد  إلحراز  وهناك  هنا  من  الزحوفات 
وحدودنا  املنكمشة،  سواحلنا  حساب  على  احلدودية 
البحرية املتراجعة، وذلك بسبب غياب الهيئة البحرية 
العراقية العليا. وبسبب عدم وجود من يسمع نداءاتنا 
املتكررة التي عرف بها القاصي والداني.الطامة الكبرى 
ال  العراق  في  الرسمية  وغير  الرسمية  األفعال  ردود  ان 
بلغت  مهما  الوطنية  للنداءات  األيام  هذه  تستجيب 
قوتها وخطورتها، خصوصا بعدما أصبحت تلك املواقف 
كل  عن  فتغافلت  والتجاهل،  التغليس  ألمراض  أسيرة 
اخلروقات واالنتهاكات التي وقعت في مياهنا اإلقليمية، 
السفن  فيها  وتعرضت  األلغام،  فيها  ظهرت  وهكذا 
وصارت  النفطية،  النفايات  فوقها  وطفت  للقرصنة، 
فيها  واختفت  واملتسللني.  للمهربني  مفتوحاً  مسرحاً 
البحرية  القوة  رجال  عون  في  اهللا  وكان  الدولة.  هيبة 
الشاغل  شغلهم  صار  الذين  السواحل  خفر  ورجال 

معاجلة هفوات األغبياء والعابثني.

بغداد / البينة اجلديدة
أن   ، البخاتي  النيابية جاسم  اخلدمات  اكد عضو جلنة 
٦٠٠ مليون دوالر هي إجمالي املبالغ التي حصلت عليها 
الدولة من شركات االتصاالت وهو رقم ضعيف مقارنة 
البخاتي في حديث صحفي،  بدول مجاورة للعراق.وقال 
إن ”٦٠٠ مليون دوالر إجمالي املبالغ التي حصلت عليها 
احلكومة من شركات االتصاالت الثالث اسياسيل وزين 
سوء  يعانون  املشتركني  ”ماليني  أن  وكوروك“.وأضاف 
املبيعات  ضريبة  فرض  استمرار  عن  فضال  اخلدمات، 
كبير  خلل  ”وجود  الى  مشيرا  الشحن“،  كارتات  على 
في قضية تفعيل ٤G“.وطالب البخاتي، أعضاء مجلس 
ضريبة  ارتفاع  استمرار  لظاهرة  بـ“التصدي  النواب 
ملاليني  املقدمة  اخلدمات  وسوء  الشحن  كارتات  أسعار 

املشتركني“.

وكاالت / البينة اجلديدة
ينتظر  إذ  الرئيسية،  العمالت  أمام  الدوالر  استقر 
املتعاملون املزيد من البيانات عن أداء االقتصاد األميركي 
بعد تقرير وظائف مخيب لآلمال األسبوع املاضي أنهى 
يشهد  األميركية.ولم  للعملة  االرتفاعات  من  سلسلة 
أن أظهرت بيانات أن  الدوالر بعد  اليورو تغيرا يذكر أمام 
القطاع الصناعي األملاني جتنب االنكماش في ديسمبر 
كانون األول.ورغم إجراءات العزل العام ملكافحة فيروس 
ساعد  فقد  خارجها،  وفي  أملانيا  في  املستجد  كورونا 
املعتمد على  أوروبا  اقتصاد في  أكبر  الطلب من الصني 
الصادرات على تخفيف وطأة اجلائحة.ويقلل املضاربون 
إن  يقولون  احملللني  بعض  لكن  املدينة،  الدوالر  مراكز 
املتحدة  الواليات  من  أفضل  اقتصادية  بيانات  صدور 
هي  كوفيد-١٩  مكافحة  في  تقدم  حتقيق  ومواصلة 
املكاسب. من  ملزيد  الدوالر  لتحقيق  املطلوبة  العوامل 

وارتفع الدوالر أمام اليورو ٠٫١ باملئة مسجال ١٫٢٠٣٢ دوالر 
اجلنيه  اجلمعة. وسجل  يوم  باملئة   ٠٫٧ انخفض  أن  بعد 
باملئة   ٠٫١٥ بلغ  بانخفاض  دوالر   ١٫٣٧١٥ االسترليني 
للدوالر.وأظهرت نتائج ظهرت في نهاية األسبوع املاضي 
أن االقتصاد األميركي أتاح فرص عمل أقل من املتوقع في 
يناير كانون الثاني كما أن عدد من خسروا وظائفهم في 

الشهر السابق كان أكبر من العدد املبدئي.

اخلدمات النيابية : 
٦٠٠ مليون دوالر امجايل 
مبالغ رشكات االتصاالت

 الدوالر يستقر بعد تكبده 
خسائر بسبب بيانات وظائف 

خميبة لآلمال
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نظرة عىل قانون اللجنه االوملبيه العراقيه اضاءات قانونية

الحقوقي 
ماجد الحسناوي

ــه واملعترف بها  ــه الوطني ــه االوملبي اللجن
ــه الدوليه ويهدف  من قبل اللجنه االوملبي
ــه للقيام  ــى: *دعم اللجن ــذا القانون ال ه
ــي  الداخل ــا  وفقا»لنظامه ــالتها  برس
ــادئ األوملبيه  ــى القواعد واملب ــاظ عل *احلف
ــة احلركه  ــة ورعاي ــز وحماي ــر وتعزي *تطوي
ــيخ املثل العليا  ــه في العراق *ترس االوملبي
ــي  تعاط ــة  ومكافح ــة  الرياضي ــروح  وال
املنشطات وفقا»للقانون الدولي ملكافحة 
املنشطات ٠ومن الوسائل لتحقيق اهداف 
ــة  ــدورات األوملبي ــم ال ــي تنظي ــون ه القان

ــة التي تقام  ــة واألقليمية والعربي والدولي
ــادات الرياضية  ــاعدة االحت في العراق ومس
ــب  ماديا»ومعنويا»وفنيا»وحس ــا  ودعمه
ــع  م ــال  الفع ــاون  والتع ــات  االمكاني
ــر  ــة وغي ــة احلكومي ــات الرياضي املؤسس
ــاح  اجن ــتلزمات  ــة مس وتهيئ ــة  احلكومي
ــاركة املنتخبات العراقية في الدورات  مش
ــة والعربية  ــة واالقليمي ــة والدولي االوملبي
ــة في  ــالكات العامل ــر امل ــة وتطوي والقاري
ــج لرفع  ــط والبرام ــداد اخلط ــة وأع اللجن
ــف  ــي وتتأل ــاز العال ــة االجن ــاءة رياض كف
ــة و واملكتب  ــن اجلمعية العام ــة م اللجن
ــلطة العليا  التنفيذي وتعد اجلمعية الس
للجنة وتتالف من اعضاء اللجنة االوملبية 
ــادات االوملبية  ــراق واالحت ــي الع ــة ف الدولي
املنتمية الى االحتادات الدولية والرياضيني 
ــن الدورات  ــراق في واحدة م ــن مثلوا الع مم
ــرة وتتولى اجلمعية  ــة الثالث االخي االوملبي
ــة  ــم السياس ــه املهام التالية رس العام
ــس ومكتب تنفيذي  ــة وانتخاب رئي العام
ــة اللجنة ونظامها  باالغلبية واقرار موازن
الداخلي واملصادقة على حسابات اللجنة 
ــابات  واحلس ــي  القانون ــب  احملاس ــر  وتقري

اخلتامية للسنة املاليه املنتهية مناقشة 
ــب التنفيذي  ــي يقرها املكت ــع الت املواضي
ــن رئيس  ــذي يتالف م ــا املكتب التنفي ام
ــة العامة ملدة  ــاء تنتخبهم اجلمعي واعض
ــه تنفيذ قرارات  ــنوات ومن مهام اربعة س
اجلمعية وادارة شؤون اللجنة من النواحي 
ــروع  ــة والفنية واملالية  واعداد مش االداري
ــة اجلمعية ووضع  ــة وتنفيذ سياس املوازن
البرامج واخلطط الالزمة لتنفيذ السياسة 
ــرام العقود التي  ــة واملوافقة على اب العام
ــوارد املالية  ــة اما امل ــل اللجن يتطلبهاعم
ــرادات تكون منح حكومية او تبرعات  فاالي
وهبات مقدمة للجنة من الداخل او اخلارج 
ــا وتودع  ــه له ــوال اململوك ــتثمار االم اس
اللجنة اموالها في احد املصارف العراقية 
احلكومية فقط االحكام العامة اليتقاضى 
رئيس واعضاء املكتب التنفيذي املنتخبون 
اي راتب او مخصصات لقاء اداء واجباتهم 
ويكون عملهم طوعيا»عدا نفقات السفر 
ــبي  ــني من منتس ــد الرياضي ــة يع واالقام
اجلهات الرسمية والطلبة متفرغني خالل 
ــم العراق في احملافل الرياضية  فترة متثيله
ويفرغ رئيس واعضاء املكتب التنفيذي من 

منسبي اجلهات الرسمية للعمل االوملبي 
ــات اجلمعية  ــات انعقاد اجتماع وحتدد الي
ــير العمل فيهما  ــب التنفيذي وس واملكت
والنصاب والية التصويت واالنتخاب حسب 
ــس اللجنة  ــي يصدره رئي ــام الداخل النظ
وينشر في اجلريدة الرسمية وحسب املادة 
ــوية  ــس مركز للتس (١٦)من القانون يؤس
ــخصية  ــم الرياضي ويتمتع بش والتحكي
واالداري  ــي  املال ــتقالل  واالس ــة  معنوي
ــة وفقا  ــات الرياضي ــي املنازع ــص ف ويخت
جمللس التحكيم الرياضي الدولي بناء على 
النظام الداخلي ويتألف من رئيس حاصل 
ــي القانون  ــهادة جامعية عليا ف ــى س عل
ــرة سنوات وثالثة  وله خبرة التقل عن عش
ــهادة جامعية  ــني على ش ــاء حاصل اعض
ــرة سنوات  اولية لهم خبرة التقل عن عش
ــي اجملال الرياضي واليعمل بنص يتعارض  ف
مع احكام هذا القانون٠٠٠والغرض من هذا 
ــريعية مناسبة  القانون لتوفير ارضية تش
ــة الوطنية العراقية واعداد  للجنة االوملبي
ــم يؤهلهم  ــة مهاراته وتنمي ــني  الرياضي
للتنافس الدولي وترسيخ املبادئ االوملبية 

ونشرها بني الرياضيني.

حمزة مصطفى

ــات  ــام األيدولوجي ــة أي ــالوفة» القدمي ــى «الس ــا ال عدن
ــل» األحزاب  ــكو «تنش ــمولية. حني تعطس موس الش
ــدا مائير من  ــة. أو إذا قالت غول ــي املنطق ــيوعية ف الش
ــنجر  «خلت إنني فلم أكسل ولم أتبلد».  فتى قال كيس
ــار الطفولي مثلما كان يسمى آنذاك, رمبا من  وألن لليس
ــترو بدلة  قبل خصومه, حصة فإنه في حال إرتدى كاس
ــس الطراز واللون والياخة ودخن البايب تقدح  جديدة نف
ــى وزن «أدك روحي نذر  ــد عل ــعراء بالقصائ ــر الش حناج
للجايب بشارة». لكن األيام دول وكذلك األيديولوجيات. 
ــي تونغ وقبله شواي الي, وعلى جبهة الدب  مات ماتوس
ــولف الذي كان سيفه  ــي رحل بريجنيف فسوس الروس
باشطا في التكفير األيديولوجي. املوت أسرع ممن تبقى 
ــيرننكو  ــني. أندروبوف ومن بعده تش ــن عجائز الكرمل م

ــوف «هادم اللذات ومفرق اجلماعات».  حتى جاء غورباتش
في الطرف اآلخر من العالم كان ريغان منتشيا بسلسلة 
ــرب النجوم وحرب  ــت تتوزع بني ح ــه التي كان إنتصارات
ــار بـ «ليلة مقمرة» جداربرلني.  إنهاك اخلصوم, حتى إنه
وقعت كل الفؤوس على كل الرؤوس. كرت السنون, صار 
ــن  فوكاياما  «نهاية التاريخ».  ــم قطبا أحاديا وأعل العال
ــاد كتابة التاريخ ..  ــرعان ماطلع له بوتني صفح, فأع س
ــها.  إستبدلت تصدير  صفح. إنتصرت الصني على نفس
الكتاب األحمر بدشداشة شاكر ويشماغ بروجي. ليس 
ــن راح ومبن جاء. رحل أصحاب األلقاب  ملنطقتنا دخل  مب
ــود في البيت األبيض.  الرنانة والطنانة. حل  أوباما األس
وجاء الهدهد يخبرنا أن األملان حتكمهم إمرأة ولها عرش 
ــاقي بلقيس. بقينا  ــا المتلك س ــكلتها إنه عظيم. مش
ــنة  نتفرج «ع الرايح وع اجلاي». لهونا أربعة أعوام  اإل س
مع ترمب, فلقد حلت اجلائحة. عادت الشتائم بني بكني 
ــنطن وفي غفلة من الشتائم دخل بايدن «حفظه  وواش
ــواب متفرقة.  ــت األبيض من أب ــاه» وفريقه البي اهللا ورع
ــزوة الكابيتول  طلعت  فالدميقراطية األميركية وبعد غ
ــدن؟ ال أحد يدري. رمبا  ــا «خرنك». ماذا في جعبة باي مثلن
ــائل تهنئة  ــا» الذين بعثوا له رس ــأل عن ذلك «ربعن نس
ــا. كلما حتدث بايدن  ــهور لفرزها والرد عليه يحتاج ٦ ش
ــيادته.  ــا. إذا عطس تناولنا الفلوأوت نيابة عن س صمتن
ــي خطاباته. هل «دك الناقصة»؟ الم  لكن ال وجود لنا ف

يكن مخبوصا بنا من قبل؟  لنحمله على ٧٠ محمل.

بايدن «حفظه اهللا ورعاه»

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقار العامة

دائرة التسجيل العقار َّـ واسط االوُّـ
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ ٤٥٢٩/٢ 
اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ ٣٨ الخاجية 

الجنس/ ارض الدار مع بنائها 
النوع/ ملك صرف 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/  ٢٩٨,٦٦ م٢
اِّـشتمالت/ يتكون من استقبال  ومطبخ وهول و غرفتني نوم وصحيات 
و ثالث غرف نوم وَّـ الطابق العلوي هول وصحيات مسقف بالكونكريت 
ــتايكر و واجهت العقار حجر قرميد  درجة  ــلح السطح مبلط بالش اِّـس

العمران جيده
اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 

واردات و اِّـبيع السنوية/ 
الشاغل/ صاحب العالقه

مقدار اِّـبيع / 
ــط االوُّـ    باِّـزايدة العلنية  ــجيل العقاري َّـ واس ــتبيع دائرة التس س
ــون حسن مهدي) لقاء طلب  للعقار اِّـوصوف اعاله العائد للرهني  (حس
ــج التجاري) البالغ (١١٧,٠٠٠,٠٠٠)  الدائن اِّـرتهن (مصرف الخلي
ــذه الدائرة خالل  ــرتاك مراجعة ه ــار فعلى الراغب َّـ االش ــون دين ملي
ــذا االعالن  ــر ه ــخ النش ــي لتاري ــوم التال ــن الي ــارا م ــا) اعتب (٣٠يوم
ــة او كفاله بصرفية ال تقبل  ــتصحبني معهم تأمينات قانونية نقدي مس
ــار وان  ــون دين ــدرة (٢٥٨٠٠٠٠٠) ملي ــة اِّـق ــن القيم ــن ١٠٪ م ع

اِّـزايدة ستجري َّـ الساعة (١٢) ضهرا من اليوم االخري.
دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقار العامة

دائرة التسجيل العقار َّـ واسط االوُّـ
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ ٨٧٧٣/٢ 
اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ ٢٩ داموك  

الجنس/ ارض الدار مع بنائها 
النوع/ ملك صرف 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/  ٤٣٨ م٢
ــخ و صحيات َّـ  ــه و هول داخلي و مطب ــة نوم و صال ــتمالت/ غرف اِّـش
ــي و صحيات َّـ الطابق  ــة غرف نوم و هول داخل ــق االرضي اربع الطاب

العلوي السقف بالكونكريت درجة العمران جيده
اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 

واردات و اِّـبيع السنوية/ 
الشاغل/ صاحب العالقه

مقدار اِّـبيع / 
ــط االوُّـ    باِّـزايدة العلنية  ــجيل العقاري َّـ واس ــتبيع دائرة التس س
ــان) لقاء طلب  ــد للرهني  (علي بدن الدخ ــار اِّـوصوف اعاله العائ للعق
ــج التجاري) البالغ (١١٧,٠٠٠,٠٠٠)  الدائن اِّـرتهن (مصرف الخلي
ــذه الدائرة خالل  ــرتاك مراجعة ه ــار فعلى الراغب َّـ االش ــون دين ملي
ــذا االعالن  ــر ه ــخ النش ــي لتاري ــوم التال ــن الي ــارا م ــا) اعتب (٣٠يوم
ــة او كفاله بصرفية ال تقبل  ــتصحبني معهم تأمينات قانونية نقدي مس
ــون دينار وان  ــدرة (٢٣٥٢٠٠٠٠٠) ملي ــة اِّـق ــن ١٠٪ من القيم ع

اِّـزايدة ستجري َّـ الساعة (١٢) ضهرا من اليوم االخري. 
دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقار العامة

دائرة التسجيل العقار َّـ واسط االوُّـ
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ ٣٩٣/٥ 
اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ ٣٨ الخاجية 

الجنس/ ارض الدار مع بنائها 
النوع/ ملك صرف 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/  ٦٢٢,٨٢ م٢
ــي و مطبخ وصحيات  ــتقبال و غرفتني نوم و هول داخل ــتمالت/ اس اِّـش
ــوي االرضيه من اِّـرمر و  ــات َّـ الطابق العل ــة غرف نوم و صحي و اربع

السقف بالكونكريت درجة العمران جيده
اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 

واردات و اِّـبيع السنوية/ 
الشاغل/ صاحب العالقه

مقدار اِّـبيع / 
ــدة  باِّـزاي االوُّـ     ــط  واس َّـ  ــاري  العق ــجيل  التس ــرة  دائ ــتبيع  س
ــن هويدي  ــه  (سوس ــد للرهين ــاله العائ ــوف اع ــار اِّـوص ــة للعق العلني
ــاري) البالغ  ــرف الخليج التج ــن اِّـرتهن (مص ــاء طلب الدائ عباس) لق
ــرتاك مراجعة  (٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب َّـ االش
هذه الدائرة خالل (٣٠يوما) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر هذا 
االعالن مستصحبني معهم تأمينات قانونية نقدية او كفاله بصرفية ال 
تقبل عن ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة (١٣٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار وان 

اِّـزايدة ستجري َّـ الساعة (١٢) ضهرا من اليوم االخري.
 دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقار العامة

دائرة التسجيل العقار َّـ واسط االوُّـ
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ ٣٧٢/٢ 
اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ ٣٨ الخاجية 

الجنس/ ارض الدار مع بنائها 
النوع/ ملك صرف 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/  ٢٠٠,٣٠,٥٠ م٢
ــتمالت/ دار يحتوي على طارمه اماميه مع مرافق صحيه و مطبخ  اِّـش
ــتقبال و هول داخلي و غرفتني نوم و صحيات  ــرياميك و اس مغلف بالس

َّـ الطابق االول / مسلح / و درج عادي و َّـ الطابق العلوي بيتونه
اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 

واردات و اِّـبيع السنوية/ 
الشاغل/ صاحب العالقه

مقدار اِّـبيع / 
ــط االوُّـ    باِّـزايدة العلنية  ــجيل العقاري َّـ واس ــتبيع دائرة التس س
ــن مهدي) لقاء طلب  للعقار اِّـوصوف اعاله العائد للرهني  (عباس حس
ــج التجاري) البالغ (١٠٤,٠٠٠,٠٠٠)  الدائن اِّـرتهن (مصرف الخلي
ــذه الدائرة خالل  ــرتاك مراجعة ه ــار فعلى الراغب َّـ االش ــون دين ملي
ــذا االعالن  ــر ه ــخ النش ــي لتاري ــوم التال ــن الي ــارا م ــا) اعتب (٣٠يوم
ــة او كفاله بصرفية ال تقبل  ــتصحبني معهم تأمينات قانونية نقدي مس
ــون دينار وان  ــدرة (١٠٥٣٠٠٠٠٠) ملي ــة اِّـق ــن ١٠٪ من القيم ع

اِّـزايدة ستجري َّـ الساعة (١٢) ضهرا من اليوم االخري.
دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقار العامة

دائرة التسجيل العقار َّـ واسط االوُّـ
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ ٧٢٩/٣ 
اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ ٣٨ الخاجية 

الجنس/ ارض الدار مع بنائها 
النوع/ ملك صرف 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/  ٢١١ م٢
ــول ومطبخ  ــتقبال  وه ــق االول اس ــن طابقني الطاب ــون م ــتمالت/ يتك اِّـش
ــوم و صحيات و هول  ــوم واحده  و طابق ثاني غرفتني ن ــات و و غرف ن وصحي
ــتايكر درجة  العمران  ــلح بالكونكريت االرضيه كاشي و سطح مبلط ش مس

جيده
اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 

واردات و اِّـبيع السنوية/ 
الشاغل/ صاحب العالقه

مقدار اِّـبيع / 
ــجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ    باِّـزايدة العلنية للعقار  ــتبيع دائرة التس س
اِّـوصوف اعاله العائد للرهني  (احمد حمزه محسن) لقاء طلب الدائن اِّـرتهن 
ــون دينار فعلى  ــاري) البالغ (١٠٤,٠٠٠,٠٠٠) ملي ــرف الخليج التج (مص
الراغب َّـ االشرتاك مراجعة هذه الدائرة خالل (٣٠يوما) اعتبارا من اليوم 
ــر هذا االعالن مستصحبني معهم تأمينات قانونية نقدية  التالي لتاريخ النش
ــدرة (١٩٦٣٠٠٠٠)  ــة ال تقبل عن ١٠٪ من القيمة اِّـق ــه بصرفي او كفال

مليون دينار وان اِّـزايدة ستجري َّـ الساعة (١٢) ضهرا من اليوم االخري.
دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ



اليكاد مير يوم اال وتكون هناك تظاهرة يقوم بها خريجون 
ــم يحملون  ــاص او ذاك او حتى ممن ل ــذا االختص ــن ه م
ــرص عمل يؤمنون من  ــالت او مهارات للمطالبة بف مؤه
ــم ولعوائلهم ولكي  ــالل له ــة خبزهم احل ــا لقم خالله
ــم وبحقوقهم  ــعرون بآدميته ــوا كرامتهم ويش يحفظ
ــوا  ــعورهم بانهم ليس ــتورا.. واالهم ش ــة دس املكفول
ــرية فاعلة ومؤثرة  ــابية بل طاقات بش مجرد ارقام حس
ــعة واملتنوعة..  ــكل مدياتها الواس ــة البناء ب في عملي
ــت مبقدورها ان توفر فرص  ــد يقول قائل ان الدولة ليس ق
ــا ولكن باملقابل  ــاع اليه العمل لكل باحث عنها او س
من غير الصحيح ان جتلس الدولة على التل وهي تتفرج 
ــعة من ابناء شعبها وهم يتظاهرون  على قطاعات واس
ــال.. نريد وظائف..  ــزل: نريد عم ــون  هتافهم املزل ويطلق
ــر الى لبة املوضوع او بيت  القصيد لنقول  ولنقترب اكث
ــل بالوظائف احلكومية  ــوح ان فرص العمل التتمث بوض
ــب صادرة وواردة صعودا والتتمثل فقط بالوزارات  من كات
ــي تتمثل بكل  ــة بل ه ــر احلكومي ــات والدوائ واملؤسس
ــغال التي  ــن واحلرف واالش ــة وامله ــات االنتاجي القطاع
ــد ان نعترف بان  ــاص واخملتلط.. والب ــا القطاع  اخل يوفره
ــاتها ودوائرها كافة متخمة االن  وزارات الدولة ومؤسس
ــى ليقال بان بعض هذه  ــداد غفيرة من املوظفني حت باع
ــار حتي بتامني  ــتوعب اعدادهم وحت ــكاد تس الدوائر الت

مستلزمات جلوسهم في الغرف!!
 ان توفير فرص العمل طريق لزرع االمل في النفوس وهذه 
ــي اي خطط حكومية  ــون اولية ف ــة يجب ان تك حقيق
ــتثمارها في  ــرية واس ــتيعاب الطاقات البش باجتاه اس
ــرص العمل  ــار  واالنتاج.. توفير ف ــاء واالعم ــة البن عملي
ــي ليتعداه  ــاع احلكوم ــن اطار القط ــب ان تخرج م يج
ــات الميكن ان تنهض  ــى قطاعات اخرى وهذه القطاع ال
ــتثمار حقيقي وفاعل  ــاك اس ــاه مالم يكن هن مبا نتمن
يتمثل مبشاريع ومصانع ومعامل ومدن صناعية عمالقة 
ــول دواجن عمالقة  ــكان عمالق ومزارع وحق وقطاع اس
ــاء بالدوران  ــدات حركة االعمار والبن ــدوا انه متى ب وتاك
ول املواطن  ــوف يتحّ ــوف تتحرك املفاصل االخرى وس س
العراقي الى عملة نادرة ولن جتد عاطال ولن جتد هناك من 

يستجدي او يتسول او يبيع( احلاجيات اخلرده)!!
ــون اولوية  ــب ان تك ــل للعراقي  يج ــرص العم ــر ف توفي
ــل حتقيق هذا  ــخر اجلهود الج ــة ويجب ان تس للحكوم
ــب املنال بل  ــس باحللم الصع ــد ان هذا لي ــدف واكي اله
يحتاج الرادة وطنية حقيقية قادرة لتحقيق املتستحيل 
ــور كل اخلوانق واملطبات واحلفر  ــاوز كل العقبات وعب وجت
ــم اهللا وتوكلنا  ــات.. توفير فرص العمل يبدا بس والطس
ــون على  ــل نحن عازم ــال بالنيات فه ــى اهللا واالعم عل
ــود ام مازال  ــروع الفوري بالوصول الى الهدف املنش الش
ــوم على  ــخير والن ــد من ( الش ــعا ملزي ــي الوقت متس ف

احلصير)!!.

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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(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٥٨٩) - االربعاء - ١٠ - شباط - ٢٠٢١
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــف الزعاجكم .. نعمل خلدمتكم .. يافطة تعودنا  نأس
عليها عندما تكون هناك اعمال صيانة تقوم بها دائرة 
ــة من الدوائر احلكومية وفي املقدمة منها أمانة  خدمي
ــن يعمل الجل خدمة  ــداد ونحن نقول بورك لكل م بغ
املواطن ويأسف الزعاجه لكن االزعاج احلقيقي يكمن 
ــة او اعمال الترميم  ــة في ان تطول مدة الصيان صراح
ــديد جدا وهذا  وتأخذ وقتا طويال كونها جتري ببطء ش
ــق قناة  ــة في نف ــوارعنا وخاص ــي ش ــل اآلن ف ماحاص
اجليش بالقرب من وزارة النقل حيث مضت مدة طويلة 
على قيام هذه الترميمات او اعمال الصيانة في النفق 
املذكور ماتسبب بازدحامات مرورية خانقة واألزعج من 
ذلك كله أال يتسلم املواطن التموينية كاملة املفردات 
ــي األمر  ــا واألزعج ف ــي يتمناه ــدة الت ــة اجلي وبالنوعي
ــردات التموينية بطريقة  ــع هذه املف ــا أن يتم توزي ايض
ــيط غير املريح .. وليس هذا االزعاج وحده فقط  التقس
الذي يعانيه املواطن العراقي فهناك انقطاعات التيار 
ــال ونهارا  ــتمرا لي ــكل يكاد يكون مس الكهربائي بش
ــارات التي  ــت تلك امللي ــك اين ذهب ــأل من اعماق وتس
ــنوات املاضية  ــت لقطاع الكهرباء طيلة الس خصص
ــت تعدنا بواقع  ــات التي كان ــن آل احلال بالتصريح واي
ــأل ايضا : من هو  ــي جيد وصيف مثلج؟!. ونس كهربائ
ــى يحق له  ــة املواطن؟ حت ــل بالفعل خلدم ــذي يعم ال
ــس ببعيد  ــل خلدمتكم) ولي ــب (نعم ــى ويكت ان يتباه
ــردي للعديد  ــاك الواقع املت ــات االخرى هن عن االزعاج
ــتوى  ــفيات احلكومية التي ماعادت مبس ــن املستش م
ــاد الذين  ــة وكان اهللا بعون العب ــفيات األهلي املستش
ــالج او التطبب او  ــية للع ــمح ظروفهم املعيش التس
ــراء األدوية في هذه الظروف الصعبة .. وال ننسى ان  ش
ــو الواقع اخلدمي  ــة االزعاجات ايضا ه ــير من جمل نش
املتردي اصال حيث النفايات واالزبال التي متأل الساحات 
ــطية في بعض املناطق الشعبية  وحتى اجلزرات الوس
ــير  ــد عندما نش ــا اح ــا أال يلومن ــى مخلص ــا امتن وهن
ــال ونكتب عليه  ــى مكامن اخللل واالهم ــا عل باصبعن
ــوة وجرأة وليعلم القارىء بأننا عندما نتصدى لهذه  بق
ــنا كوننا جزء من  املوضوعات فان األلم يحزّ في نفوس
ــذا الواقع املرير الذي ندفع ثمنه باهظا .. وامتنى ايضا  ه
ــر وحاالت فيها  ــوة على ظواه ــأ للكتابة بقس أال نلج
ــير  ــي الواقع نريد ان نش ــاس ألننا ف ــاف واذى للن اجح
ــرّنا ان نكتب  ــة مفرحة .. نعم يس ــاالت ايجابي الى ح
ــازات تتحقق على األرض وهذا واجب الصحافة  عن اجن
ــرق  ــلط الضوء على كل ماهو ايجابي ومش عندما تس
ــه خلل او  ــلبي وكل مافي ــر الس ــس فقط ان تؤش ولي
ــرى يافطة جديدة  ــف .. واخيراً امتنى مخلصاً ان ن ضع

تقول «نعمل خلدمتكم» ووداعا ايها االزعاج.

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني
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متابعة / البينة الجديدة
ــول لبنانية،  ــن أص ــة، م ــة الكولومبي ــأت املطرب فاج

ــور لها  ــدث ظه ــي أح ــا ف ــاكيرا جمهوره ش
ــعر جديد  ــالل لون ش ــوك جديد، من خ بل

ــاكيرا  تزامنا مع عيد ميالدها.وغيرت ش
ــتهرت  ــقر الذي اش ــعرها األش لون ش

ــرة قررت  ــذه امل ــنوات، وه ــه منذ س ب
ــاكيرا  ــرت ش ــه باألحمر.ونش تلوين
ــي  ــتغرام» وه ــر «انس ــات عب لقط

تقوم بتصفيف شعرها واختارت 
ــعر الناعم على  ــريحة الش تس

ــذي تظهر  ــكل ال ــس الش عك
الكيرلي. ــعر  بالش ــا  دائم به 
ــاكيرا  ــر بالذكر أن ش واجلدي

حتتفل بعيد ميالدها الـ٤٤، 
ــني «ميالن  ــي ام لطفل وه
ــا  ــن حبيبه ــا» م وساش

ــباني  العب كرة القدم اإلس
جيراد بيكيه.

متابعة / البينة الجديدة
ــا موقع  ــة أجراه بينت دراس
التي  Opinion Way األعراض 
ــى املعاناة  ــدل عل ــن أن ت ميك
ــديد واملزمن.  ــن التوتر الش م
ــياق  الس ــذا  ه ــي  ف ــدد  وع
ــرى ال  ــة وأخ ــات معروف عالم
ــر  ــرون. وذك ــا الكثي يالحظه
النوم  املوقع مثالً اضطرابات 
واالستيقاظ مرات عدة خالل 
الليلة الواحدة. كما أشار إلى 
ــر أن يؤثر على  أنه ميكن التوت
ــور  ــبب ظه ــرة وأن يس البش
ــباب الذي ينتج عن  حب الش
زائدة  ــة  ــرة لكمي البش إفراز 
ــت إلى  ــم. كما لف ــن الزه م
ــؤدي إلى  ــن ذلك أن ي أنه ميك
التساقط غير املبرر للشعر. 

ــبب إفراز  وأوضح أن هذا يس
وهي  ــيتوكني  للس ــم  اجلس
أن  ــن  ميك ــة  التهابي ــا  خالي
ــكلة.  وفي  ــذه املش حتدث ه
ــه، رأت دراسة  السياق نفس
حديثة أن التوتر الدائم يؤدي 
إلى الشعور بألم الرأس غير 

ــا إلى  ــباب كم ــح األس واض
ــى في  ــديد حت ــب الش التع
ــير احتاد  ــات الراحة. ويش أوق
أطباء القلب الفرنسي إلى أن 
التوتر والقلق يسببان انفاقاً 
ــراً للطاقة ما ينتج عنه  كبي

اإلحساس باإلرهاق.

متابعة / البينة الجديدة
ــر مقطع فيديو على مواقع  انتش
ــة  ملذيع ــي،  االجتماع ــل  التواص
ــة ضحك  ــت في نوب ــة دخل عربي
ــا  ــد ضيوفه ــق أح ــبب تعلي بس
ــات.  على عالقة الصني بالفيروس
ــج  برنام ــة  صفح ــرت  ونش
«تفاعلكم» على «تويتر» مقطع 
ــارة دندراوي  ــة س ــو للمذيع فيدي
ــة ضحك  ــا في نوب ــاء دخوله أثن
ــرة.وكتبت:  مباش ــواء  اله ــى  عل
ــول ارتباط  ــف بني ح ــوار طري «ح

الدكتور  ــات...  بالفيروس ــني  الص
ــد لهم عذرا  ــاول جاهدا أن يج ح

ولكن».وتسبب تعليق استشاري 
األمراض املعدية ثامر اخلشان على 

ــات في  ــني بالفيروس عالقة الص
ضحك املذيعة التي تستضيفه».
ــأل  ــدراوي كانت تس ــر أن دن يذك
ــدى ارتباط الصني  ــان عن م اخلش
ــكل عام، ليرد  ــات بش بالفيروس
ــه  ل ــس  لي ــوع  «املوض ــا:  عليه
ــة بالصني بقدر ما له عالقة  عالق
ــول  االجتماعية».وح ــادات  بالع
أن  ــد  «يؤك ــه  حديث كان  إذا  ــا  م
الفيروسات لها عالقة بالصني، رد 
ــاول أن يجد لهم  الضيف بأنه ح

عذرا لكنه لم يوفق».

متابعة / البينة الجديدة
ــرة  املعمّ ة  ــدّ اجل ــت  أصبح
ــز  هوكين ــي  آم ــة  البريطاني
ــوك بعدما  ــة موقع تيك ت جنم
ــر فيديو لها وهي تغنّي  انتش
ــام احلرب  ــود إلى أي ــة تع أغني
العاملية األولى أثناء احتفالها 

ـــ١١٠. وفي  ــا ال ــد ميالده بعي
ــد  أح ــط  فالتق ــل،  التّفاصي
أحفاد هوكينز فيديو لها وهي 
 It’s A Long Way To» ــي تغنّ
Tipperway» في عيد ميالدها 
ــو  ــل الفيدي ــي وحص التّاريخ
ــره على أكثر من ١٠٠  منذ نش

ــت  ــاهدة.وقد انهال ــف مش أل
التعليقات املؤثّرة الّتي كتبها 
ــى الفيديو  ــتخدمون عل املس
ــى  ــاركته عل ــت مش ــذي متّ الّ
ــرب رواد  ــعٍ كما أع نطاقٍ واس
اإلنترنت عن إعجابهم بصوت 

اجلدة.
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متابعة / البينة الجديدة
بالنسبة إلى كثيرين، تعد القهوة 
ــيا من الروتني اليومي،  جزءا أساس
ــي  ــيء ف ــك أول ش ــواء كان ذل س
الصباح أو في فترة ما بعد الظهر. 
ــان  ــون لفنج أن يك ــن  ــن ميك لك
ــي  ــر إيجاب ــي تأثي اليوم ــوة  القه
ــب ما كشفت  غير متوقع، بحس
ــروب  ــول املش ــة ح ــة حديث دراس

املفضل للماليني.
فقد أظهرت الدراسة، التي نشرت 
في موقع «ريسيرتش غايت» على 
اإلنترنت، أن شرب القهوة ميكن أن 
يقلل من احتمالية فقدان السمع 

لدى الرجال.
ــال  الرج أن  ــون  الباحث ــد  ووج
ــوة  قه ــان  فنج ــربون  يش ــن  الذي
ــا كانوا  ــل يومي ــى األق ــدا عل واح
ــي املئة  ــبة ١٥ ف ــل عرضة بنس أق
ــك  ــن أولئ ــمعهم، م ــدان س لفق

ــروب. ــربون هذا املش ــن ال يش الذي
ــن حوالي  م بيانات  ــتخدام  فباس
ــا،  وإناث ــورا  ذك ــخص،  ش  ٣٧٠٠٠
ــوة قد  ــة أن القه ــرت الدراس أظه
ــبب  ــمع، بس ــون مفيدة للس تك
ــادة لاللتهابات  ــا املض خصائصه
ــي حتتوي  ــدة الت ومضادات األكس
عليها، بحسب ما ذكرت صحيفة 

«مترو» البريطانية.


