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ــأن  الش ــي  ف ــوض  نخ ان  ــل  قب
السياسي واالقتصدي ال بد ان نشير 
الى مسألة بالغة اخلطورة تتعلق 
ــكلها وباء كورونا  باخملاطر اتي يش
ــجل ارتفاعا  ــدأ مؤخرا يس الذي ب
ــدد االصابات  ــي ع ــبوق ف غير مس
حيث اعلنت وزارة الصحة والبيئة 
امس االربعاء املوقف الوبائي لهذا 
ــوم البالد حيث  ــروس في عم الفاي
ــات (٢٢٨٢) ومتاثل  ــدد االصاب بلغ ع
(٨٠٢) حالة للشفاء وبلغت حاالت 
ــط .. ان هذا االرتفاع  الوفاة (٦) فق
ــو جراء روح  ــرد لالصابات ه املضط
ــت يتمتع بها البعض  الالمباالة ال
ــم يلتزموا  ــني الذين ل ــن املواطن م

الواجبة  والتعليمات  ــادات  باالرش
ــول لهذا البعض  ــا بودنا ان نق وهن
ــن املواطنني اننا ال نتمنى اصابة  م
ــم اعزاء وليس من  اي واحد فكلك
ــة باملرض  ــادي االصاب ــبيل لتف س
ــواها وال  ــة وليس س ــوى الوقاي س
ــن اال الوقاية او  ــام املواط ــار ام خي
ــفيات  ــرة مستش ــوت على اس امل
ــة فاختاروا ما بني  متهالكة وخرب
ــة  ــق باملوازن ــا يتعل ــا م االثنني.ام
 (٢٠٢١) ــنة  للس ــالد  للب ــة  العام
ــد اعضاء مجلس  فبودنا ان نناش
ــم املالن  ــول لهم بالف ــواب ونق الن
ــد موازنة تضمن  ــعبكم يري ان ش
ــي حتقيق  ــة تراع ــه .. موازن حقوق
وتوزيع  ــة  العدال ــان  التوافق وضم
التخصيصات املالية كي ال يتكرر 
ــيناريو موازنة عام (٢٠١٩) كما  س
نقول للسادة النواب ال تغرقوا في 

ــروا ان اقراراملوازن  خالفاتكم وتذك
ــعب الذي اتعبته  هي خدمة للش

ــروا  ــررة وتذك ــر املب ــات غي املناكف
ــؤولون  ــادة يانواب انكم املس ياس

امام اهللا اوال وامام شعبكم .. وفي 
مسألة ذات صلة نطالب بتخفيض 

ــدوالر مقابل الدينار  قيمة صرف ال
ــدم احلاق  ــن ع ــا يضم ــي مب العراق
الضرر بشرائح اجتماعية واسعة 
ــغيل املصانع  ــب بتش ــا نطال كم
فورا وحتريك عجلة االقتصاد كلها 
ــة البطالة  ــعب اكلته آف الن الش
ــرج  ــكوت او التف ــال للس وال مج
ــعب يعاني ويدفع الفاتورة  ازاء ش
ــيتحرك  ــة جدا .. فهل س الباهظ
ــاج ملزيد  ــر ام نحت ــن يعنيه االم م
ــير  ــن املعاناة؟!.كما ال بد ان نش م
ــي الذي حققته  ــى االجناز العلم ال
ــقيقة  ــة االمارات العربية الش دول
ــل)  ــبار االم ــت (مس ــا وضع عندم
ــب املريخ بعد رحلة  في مدار كوك
ــبعة اشهر لتصبح  استغرقت س
ــة تصل الى  ــة عربي ــك اول دول بذل
ــا نحن في  ــر .. ام ــب االحم الكوك
ــي حيص بيص  ــا ف ــراق فمازلن الع

ــا نتظاهر ونتخاصم  وقد يأتي يوم
ــعار احلطب .. فهل  ضد ارتفاع اس
يجوز ذلك يامن تتحدثون ليل نهار 
ــألة خطيرة  بالوطن؟!.وهناك مس
ــارة اليها بقوة تلك  وجديرة باالش
ــر بشكل  هي اخملدرات التي تنتش
ــباب  الش ــاط  اوس ــني  ب ــف  مخي
ــراق  ــف ان الع ــا يؤس ــي وم العراق
ــك  لتل ــط  فق ــرا  مم كان  ان  ــد  بع
اخملدرات اصبح اليوم سوقا رائجة 
ــواع  ــة ان ــى زراع ــا وحت لتصريفه
ــف اكثر ان اجلرائم  منها وما يؤس
ــباك  ــي باتت تهز ش ــعة الت البش
اجملتمع وكيانه بالصميم هي نتاج 
انتشار اخملدرات .. مطلوب اجراءات 
ــن صارمة وحترك فوري  رادعة وقوان
لوقف مخاطر هذه الظاهرة املرعبة 
ــيجر علينا  وتذكروا ان التهاون س

ويالت غير محمودة العواقب.
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ــة تنفيذ  ــة مراقب ــس جلن ــدث رئي حت
ــط  التخطي و  ــي  احلكوم ــج  البرنام
ــازم اخلالدي، امس  ــتراتيجي، ح االس
ــر خصخصة  ــول مخاط األربعاء، ح
ــة  املالية النفطية  وبيع أصول الدول
والصناعية والزراعية، الفتا إلى وجود 
ــن أمالكها  ــط لتجريد الدولة م خط
العامة ومصادر ثرواتها.وقال اخلالدي، 
ــرأي العام  ــان وال ــت انتباه البرمل نلف

العراقي الى ان موازنة ٢٠٢١ تضمنت 
ــواد كارثية اذا مت متريرها فانها تؤدي  م
ــة لصالح  ــة الدول ــل ملكي ــى نق ال
ــاب النفوذ  ــن اصح ــدود م ــدد مح ع
االستحواذ  واحملترفني في  السياسي 

على املال العام ومن تلك املواد:ـ
ــع  ببي ــمح  ــي تس الت  (٤٧) ــادة  امل  .١
والبنى  ــة  ــر لألصول الصناعي مباش
التحتية اخلدمية (محطات الكهرباء 
ــي وكافة  ــآت القطاع النفط ومنش
املصانع واملعامل ....) وعندها سيكون 
العراق وطنا وشعبا مرتهن بارادة جتار 

السياسة ومن استولى على األموال 
العامة في السنوات املاضية.

ــمح مبشاركة  ٢. املادة ( ٣٨) التي تس
ــي ملكية  ــاع اخلاص للدولة ف القط
ــح عندئذ  ــع القطاعات فتصب جمي
ــط  النف ــار  وآب ــاء  الكهرب ــات  محط
واملستشفيات وبقية البنى التحتية 
األخرى مملوكة بالشراكة بني الدولة 
ــك مثل  ــروف من ميتل ــار (ومع والتج
ــة األولى ثم  ــوال) في املرحل هذه األم
ــب  يتم نقل ملكيتها تدريجيا وبنس
ــاع  ــن القط ــريك م ــدة للش متصاع

ــى ان تصل خالل  ــار ال ــاص والتج اخل
ــنوات قليلة ملرحلة النقل الكلي  س
ــى التحتية ومصادر  مللكية تلك البن
ــروات العراقيني من الدولة العراقية  ث
ــال املتراكم  ــاب النفوذ وامل الى اصح
ــرقات العامة حتى يحكموا  من الس
ــتقبل  ــى مصير ومس ــم عل قبضته

األجيال لعقود طويلة من الزمن.
ــمح ببيع  ــادة (٤٢،٤١) التي تس ٣. امل
ــة اململوكة للدولة  ــي الزراعي االراض
ــرف فيها ، وهي  ملن ميتلك حق التص
ا في  ــة متامً ــي دور الدول ــوة تنه خط

تنمية القطاع الزراعي وتفتح أبواب 
ــم أثمان  ــب والتزوير في تقيي التالع
ا  تلك االراضي الشاسعة لتباع أكيدً
ــا من  ــذ أيض ــان وينف ــس األثم بأبخ
ــة املتنفذون   خالل هذه املادة الساس
ــول  األص ــذه  ه ــى  عل ــتحواذ  لالس
ــة .على  ــروات الوطني ــة للث الدائمي
ــاز األمن  ــد رئيس جه ــد اخراك صعي
ــدي، امس  ــي عبد الغني األس الوطن
االربعاء، ان هناك جهات حتاول حرف 
ــلمي. ــارها الس التظاهرات عن مس
ــدي قال ملتظاهري واسط عند  االس

لقائه بهم فور وصوله الى احملافظة، 
ــرات حق مكفول وال ميكن  ان التظاه
ــن حقه، مبينا  ــد منع املواطن م ألح
ــي أقف  ــة وقوة لك ــت بكل عزمي جئ
ــهم  ــي اخلطوات التي تس معكم ف
املطالب. بعملية االستقرار وحتقيق 
ــاك جهات حتاول حرف  واضاف ان هن
ــلمي،  ــارها الس التظاهرات عن مس
موضحا نسعى للوصول معكم الى 
ــاكل واملطالب وفقا  ــة للمش حلحل
ــت بحث  ــروعة. في وق ــرق املش للط
ــال النجم،  ــر التخطيط خالد بت وزي

امس االربعاء، مع ممثل البنك الدولي 
ــة دعم  ــل الدولي ــة التموي ومؤسس
ــة بتأمني  ــة العراقي ــود احلكوم جه
ــروس كورونا.وذكر  في اللقاحات ضد 
ــط،  ــر التخطي ــوزارة ، ان وزي ــان لل بي
ــث مع كل  ــم، بح ــال النج ــد بت خال
ــك الدولي رمزي نعمان،  من ممثل البن
ــة، في  الدولي ــل  التموي ــة  ومؤسس
ــاق التعاون  ــر، آف ــراق، بالل صفي الع
ــي عدد من  ــني اجلانبني ف ــترك ب املش

اجملاالت.
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اعلنت اللجنة املالية النيابية، امس األربعاء، موقفا بشأن صرف رواتب املوظفني لشهر 
ــباط احلالي.وقال عضو اللجنة املالية النيابية جمال كوجر ، إن املالية النيابية ترى  ش
ــة التصويت على املوازنة مع الكتل السياسية  ــبق جلس ــة تس ان تكون هناك جلس
ــة في  ــهيل متريرها بكل سالس ــق على املوازنة لتس ــل النيابية للتواف ــاء الكت ورؤس
ــات احلزبية. ورجح كوجر اقرار  ــواب بعيدا عن املزايدات االنتخابية واملناكف مجلس الن
مشروع القانون بداية االسبوع املقبل، الفتاً إلى أن رواتب شهر شباط سيتم إطالقها 
في موعدها احملدد حالها حال رواتب كانون الثاني املاضي.وعلى صعيد اخر أعلنت هيأة 
ــارك، مس االربعاء، أحباط محاولة تهريب (٤٩) حاوية حجم (٤٠) قدم حتتوي على  اجلم
ــة وبالتعاون مع جمرك  ــز جمرك املنطقة اجلنوبي ــة. الهيأة ذكرت ، أن مرك ــات ناري درج
ــى درجات نارية  ــب ٤٩ حاوية حتتوي عل ــاط محاولة تهري ــرة متكن من احب ــة البص بواب

وادوات احتياطية للدراجات مستعملة مخالفة للضوابط و التعليمات.
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فند قائد املقر املتقدم للعمليات 
ــوك، الفريق  ــتركة في كرك املش
ــس  ام ــة،  حربي ــعد  س ــن  الرك
ــاء، األنباء التي حتدثت عن  األربع
ــكيل قوة جديدة مشتركة  تش
ــمركة في  ــوات البيش ــم ق تض

ــه  إن ــة،  حربي ــال  احملافظة.وق
ــض  بع ــه  تناقلت ــا  مل ــه  ال صح
ــأن  بش ــة  املغرض ــات  الصفح
ــي كركوك والتهديدات  الوضع ف
ــوات. ق ــكيل  تش او  ــة  املزعوم

ــن اهلنا  ــود أن نطمئ ــاف ن واض
ــعبنا في كركوك بأن الوضع  وش

ــذا نرجو عدم  ــتقر، ل جيد ومس
ــاعات وعدم  ــذه االش تصديق ه
متابعة هذه الصفحات املغرضة.
ــى مواقع  ــات عل ــت صفح وكان
تداولت  ــي،  االجتماع ــل  التواص
أنباءً عن تشكيل قوه مشتركة 

في كركوك تضم البيشمركة.
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ــاء  األربع ــس  ام ــا،  تركي ــت  أعلن
ــكرية  عس ــة  عملي ــالق  إط ــن  ع
ــزب العمال  ــدة ضد أهداف ح جدي
الكردستاني شمال العراق. وقالت 
ــاع التركية في بيان لها  وزارة الدف
ــي حتمل  ــدة الت ــة اجلدي أن العملي

ــر ٢ انطلقت  ــم مخلب النس اس
ــة قارا  ــي منطق ــل املاضي ف اللي
العراقية، مضيفة أن عناصر حزب 
العمال الذي تعتبره أنقرة تنظيما 
إرهابيا يتكبدون خسائر ملموسة.
واضاف البيان، أن العملية أطلقت 
استنادا إلى حق تركيا املعترف به 

دوليا في الدفاع عن النفس، بهدف 
رد الهجمات اإلرهابية وضمان أمن 
حدود البالد.وكانت تركيا قد أجرت 
ــكرية  ــن العمليات العس عددا م
ضد حزب العمال الكردستاني في 
ــم احتجاجات  ــمال العراق، رغ ش

حكومة بغداد.

أكد رئيس اجلمهورية برهم صالح، 
ــلطة  ــاء، لرئيس الس ــس األربع ام
القضائية اإليرانية ابراهيم رئيسي، 
ــؤولية  ــام مس ــة أم أن دول املنطق
ــات  األزم ــاوز  بتج ــل  تتمث ــرة  كبي
ــال مكتب صالح ، إن  والتوترات.وق

ــي قصر  ــتقبل امس ف ــر اس األخي
ــلطة  ــالم ببغداد، رئيس الس الس
القضائية اإليرانية إبراهيم رئيسي 
والوفد املرافق له، لبحث العالقات 
ــن،  اجلاري ــن  البلدي ــني  ب ــة  الثنائي
ــعبني الصديقني،  ــا للش وأهميّته
ــخة في التاريخ،  وهي عالقات راس

ــائج مهمة  ــر ووش ــا أواص جتمعه
ــى قيم وروابط  ــة ترتكز عل وعميق
ــة  وثقافي ــة  وديني ــة  اجتماعي
ــتركة، تنفع  وجغرافية وثيقة مش
اللقاء  املنطقة.وأكد  البلدين وكل 
ــرورة  ض ــى  عل ــان،  البي ــب  بحس
ــني البلدين في  ــة العالقات ب تنمي

ــادل اخلبرات  ــف اجملاالت، وتب مختل
ــات وتفعيل  ــي مختلف القطاع ف
املبرمة بني  التفاهمات واالتفاقات 
ــيق في  والتنس والتعاون  اجلانبني، 
اجملالني القضائي والقانوني، ودعم 
ــأنه خدمة املصالح  ــا من ش كلّ م

املشتركة للشعبني..
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بغداد /

بغداد /

ــيد  ــار الصدري الس ــم التي ــد زعي اك
ــة  ــوات االمني ــدر، ان الق ــدى الص مقت
العراقية متر بحالة انهيار، فيما طالب 
ــات،  ــى االنتخاب ــي عل ــراف االمم باإلش
ــي  ــن باق ــل م ــدم التدخ ــريطة ع ش
ــات  ــص توجيه ــي ن ــا يل ــدول. وفيم ال

ــيد الصدر خالل املؤمتر الصحفي  الس
ــة احلنانة في  ــي منطق ــذي عقده ف ال
محافظة النجف االشرف: أوالً شكرا 
ــالم على انضباطهم،  ــرايا الس لس
ــات،  ــعب واملقدس ــم للش ومحبته
ــة، ولقد وصلني  ــم التام وجهوزيته
ــا ضد هيبة  ــد قال أنه ــض ق أن البع

ــككت طرفة عني  الدولة، وإني لو ش
ــالم ضد  ــرايا الس أن ما قامت به س
ــمحت به، بل هو  هيبة الدولة؛ ملا س
ــة املفقودة،  ــل تعزيز هيبة الدول ألج
ــيق  ــا أن خروجهم كان بالتنس علم

مع القوات األمنية.

التتمة ص«٣»

بغداد /

النجف االشرف /
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بغداد / االء علي
تواصل الكوادر الهندسية والفنية 
لشركة الفاروق العامة للمقاوالت 
ــكيالت وزارة  االنشائية احدى تش
ــات  والبلدي ــكان  واالس ــار  االعم
ــة  تنفيذ بناء (٧)  ــغال العام واالش
ــاء مدينة  ــة في احي مدارس موزع
املوصل على اجلانب االمين وااليسر 
ــالث  ــن ث ــة م ــون كل مدرس , تتك
ــق , يحتوي الطابق االول على  طواب
ــكل  ــون على ش ــة االدارة وتك بناي
ــق الثاني والثالث  قوس , اما الطاب
فيتكون من (٢٤) صف مع اخملتبرات 
, باالضافة الى ساحة كبيرة وبناية 
ــاص بالطالب  جملمع الصحيات اخل

ــة   ــرس , بقيم ــة احل ــك بناي , وكذل
 (٩٫٧١٩٫٩٦٥٫٥٠٠) ــا  قدره ــة  عقدي
ــبعمائة وتسعة  تسعة مليار وس
عشر وتسعمائة وخمسة وستون 
الف وخمسمائة دينار ، وللمزيد من 
ــى الكادر االعالمي  املعلومات التق
باملهندس احمد يحيى رشيد مدير 
ــدارس ليحدثنا  امل ــات  غرفة عملي
قائال « بعد ان اجنزت الشركة اعمال 
ــداد التصاميم  حتريات التربة ، واع
ــات وجداول  ــق املواصف ــة وف الالزم
ــي مت املصادقة عليها  الكميات الت
مع اجلهة املستفيدة ( وزارة التربية 
) باشرت عملها الفعلي في تنفيذ 
ــويات الترابية  ــال احلفر والتس اعم

ــانة  اخلرس ــدل وصب  واحل والفرش 
ــوال الى صب  ــس وص واعمال االس
البادلو كمرحلة اولى تلتها عملية 
ــقوف  نصب وتثبيت  اجلدران والس
ــاز في  ــبة االجن ــت نس ــث وصل حي
ــي  ــى ٥٢٪ , وه ــدارس ال ــوم امل عم
ــط له ،  ــة عن اخملط ــبة متقدم نس
ــدارس يجري  ــروع امل ــر أن مش يذك
ــوزارة بداية  ــذه ضمن خطة ال تنفي
ــتمر العمل به  ــاري ومس العام اجل
الهندسية  الشركة  بجهود كوادر 
والفنية التي جتاوزت كل املصاعب 
ــة التنفيذ  ــت  عملي ــي صاحب الت
منها ارتفاع سعر الدوالر وجائحة 

كورونا . 

بغداد / البينة الجديدة
ــدي التابع  ــر موقـع التحـ أعلـن مدي
ــزوراء العامـة إحدى  ــركـة الـ الى ش
ــادن  واملع ــة  الصناع وزارة  ــركات  ش
ــيـن زويـد : عن  املهندس : علـي حس
ــر ) الذي  ــات ( مصنـع الفالتـ إمكاني
ــع وإنتاج فالتر الهواء  يختص بتصني
التي  واخملروطي  األسطواني  بنوعيها 
ــات الكهرباء  ــي محط ــتخدم ف تُس
نتجات املصنع  الغازية ، كاشفاً عن مُ
ــاء وفالتر الوقـود  اجلديدة من فالتر امل
ــاص للمكتب  ــي تصريح خ .وأكـد ف
ــع  مصنـ ان  ــوزارة  ال ــي  ف ــي  اإلعالم
الفالتـر يحتوي على خطوط حديثة 
تعمل بتقنية أملانية لتصنيع وإنتاج 
ــادي عراقية خالصة  فالتر الهواء بأي
ــبة تصنيع ١٠٠٪ وباملواصفات  وبنس

ــتفيدة ،  ــة املُس ــن اجله ــة م املطلوب
موضحاً بأنه ونتيجة للطلب املُتزايد 
ــركة  ــد ارتأت الش ــر فق ــى الفالت عل
واملوقع إبرام عقد مُشاركة مع إحدى 

شركات القطاع اخلاص املدعومة من 
شركة أكسـز التركيـة املُتخصصة 
للمصنع  ــة  اإلنتاجي ــة  الطاق لزيادة 
ــيت فالتر  الى أكثر من ( ٢٥٠ ) ألف س

ــنوياً  س  / ــة  ومخروطي ــطوانية  أس
وإنتاج أنواع أخرى من الفالتر كفالتر 
ـــار الى ان للموقع  املاء والوقـود .وأش
ــركة  ــود من بينها جتهيز ش عدة عق
ــركة األسمدة  ــط وش مصافي الوس
ــر الهواء  ــة بكميات من فالت اجلنوبي
ــكال اجلهتني  ــيت ل بحدود ( ٣٦٠ ) س
ــركة مصافي  ــى جتهيز ش ــة إل إضاف
ــدود ( ٧٢ ) ألف فلتر ماء  ــط بح الوس
ــركة واملوقع بصدد  ، الفتاً الى ان الش
ــاء  ــر امل ــرح فالت ــة ط ــة إمكاني دراس
ــداً ان فالتر  ــوق احمللي ، مؤك الى الس
ــة ملثيالتها املُستوردة  نافس الهواء مُ
بدياً في نفس  ــعر ، مُ بالنوعية والس
وإنتاج  ــع  ــتعداد لتصني الوقت االس
ــب االحتياج  ــر بأنواعها وحس الفالت

والطلـب .

البينة الجديدة / قصي ال مسعود

ــام  ــر ع ــات مدي ــذا لتوجه تنفي
ــركة العامة لتوزيع كهرباء  الش
ــني عطا  ــدس حس ــداد املهن بغ
ــرورة تعظيم  ــش الزبيدي بض ده
ــوارد اجلباية وتقليل الضائعات  م
ــرعة  بالس ــال  االعم ــاز  واجن
ــرع توزيع  ــد مدير ف املمكنة..عق
كهرباء الصدر املهندس سعدون 
ــاء في مقر  ــداوي امس االربع الن
ــع  م ــعا  موس ــاع  اجتم ــرع  الف
ــكلة في القطاعات  اللجان املش
ــة  ــع اجلباي ــة واق ــرض متابع لغ
ــكل  بش ــا  تعظيمه ــة  وكيفي
ــاع  ــش االجتم ــح..  وناق الصحي
املغذيات املتداخلة ضمن الرقعة 

ــاع ملعرفة  ــكل قط ــة ل اجلغرافي
كمية الطاقة املباعة والضائعات 
ــل تقييم  ــن اج ــاع م ــكل قط ل
ــاهمت  التي س القطاعات  عمل 
ــاع  وارتف ــات  الضائع ــل  بتقلي
ــبة اجلباية وتوزيع السجالت  نس

ــة لتكون  ــكل منطق ــة ب اخلاص
ــون  ــص يك ــف مخت ــة موظ بذم
مشرف عليه..وتشكيل مجاميع 
ــراف على  ــرض املتابعة واالش لغ
ــس واجلباية  ــب املقايي ــة نص الي
ــدا على ان  ــاع موك ــي كل قط ف

ــوال  ــاس األم ــارئ املقي ــدد ق يس
اجملبية  بشكل يوميا وتقييم اداء 
ــق االحمال لكل  ــراء مع تدقي الق
ــتمع السيد مدير  مبنى.كما اس
ــات وامر  ــى كافة املعوق الفرع ال
ــش االجتماع الية  بتذليلها وناق
ــس من اجل  ــب املقايي عمل نص
تعظيم اجلباية اضافة الى ضرورة 
الزراعية  ــق  للمناط ــرد  ــل ج عم
ــل ترقيمها  ــوائية من اج والعش
وايجاد احللول القانونية من اجل 
والنهوض  ــا  له ــس  نصب مقايي
بواقع اجلباية وتوفير مستلزمات 
ــى ضرورة فرز  ــددا عل العمل..مش
ــتركني كل حسب  سجالت املش
ــكني جتاري صناعي)  صنفه ( س

وباالخص السجالت املشتركة.

البينة الجديدة / هيثم مجيد

ــارة الدكتور  ــر التج التقى وزي
ــي  ف ــوري  اجلب ــد  احم ــالء  ع
ــني املاضي ،  ــه، يوم االثن مكتب
العراق  ــدى  ل االردني  ــفير  الس
ــث  لبح ــي  الزعب ــر  منتص
ــات االقتصادية  ــر العالق تطوي
ــتثمارية  واالس ــة  والتجاري
ــل  ظ ــي  ف ــا  تنميته ــبل  وس
ــتفادة من  ــة البلدين االس رغب
ــرة  املتوف ــرص  الف ــع  جمي
ــة  االنتاجي ــاريع  ــة املش القام
واالستثمارية املشتركة وزيادة 
ــاري بني  ــادل التج ــم التب حج
ــر اجلبوري  الوزي ــد  البلدين.واك
ــة احلكومة  ــاء رغب اللق خالل 
ــر وتنمية  ــة في تطوي العراقي
ــدول  ــة ال ــع كاف ــات م العالق
ــدة فضالً  ــة االصع وعلى كاف

عن فتح قنوات اتصال جديدة 
تخدم الشعبني وان االردن لها 
ــراق وخاصة  ــأن مميز في الع ش
ــقيقة  انها من دول اجلوار  الش
املهمة التي تربطها مع العراق 
ــة وجتارية .من  ــات تاريخي عالق

ــفير االردني  ــه، اكد الس جانب
ــي ، ان اململكة  ــر الزعب منتص
ــي  تول ــمية  الهاش ــة  االردني
للعراق اهتماما استثنائيا  ملا 
ــات من بعد  ــه تلك العالق متثل
وثقافي  ــادي  واقتص اجتماعي 

وحضاري يربط البلدين».وأشار  
ــاح مركزا  ــي النيه افتت « أن ف
ــي بغداد  ــا جتاريا دائما ف اردني
على ارض معرض بغداد الدولي 
ــة  االردني ــات  املنتج ــرض  لع
ــيكون فرصة مهمة  والذي س
للدخول إلى السوق العراقية.

ــفير الى عدة  ــا تطرق الس كم
ــاركة  مش ــا  اهمه ــع  مواضي
ــابقة  الس الدورات  ــي  ف االردن 
ملعرض بغداد الدولي واستثناء 
ــلع االردنية والعراقية من  الس
مطابقة  واعتماد  ــجيل  التس
البضائع بني البلدين لتسهيل 
ــاري  .ومن اجلدير  التبادل التج
بالذكر « ان هناك زيارة مرتقبة 
ــي  ــد حكوم لوف ــداد  بغ ــى  ال
ــه وزيرة  ــتوى يترأس رفيع املس
ــارة االردني و  ــة والتج الصناع

يضم عدد من رجال االعمال.

بغداد / البينة الجديدة
واملهجرين،  ــرة  الهج وزارة  أعلنت 
 ٥٧ ــودة  ع ــاء،  الثالث االول  ــس  ام
مواطنا عراقيا من داخل تركيا الى 
ــن خطة الوزارة  ارض الوطن، ضم
دول  ــي  ف ــني  العراقي ــجيع  لتش

ــودة طوعيا. وقال  ــوار على الع اجل
ــؤون الهجرة  ــرة ش ــر عام دائ مدي
ــة،  ــوزارة، طالب اصغر دوس في ال
ــرة الهجرة  ــه من وزي ــه «بتوجي إن
ــرو،  ــق جاب ــان فائ ــن ايف واملهجري
وبالتنسيق مع السفارة العراقية 

ــرة و وزارة النقل العراقية،  في أنق
ــب الوزارة في اجلمهورية  قام مكت
التركية بإعادة ٥٧ مواطنا عراقيا 
ــة،  دوس الوطن».وأضاف  ارض  الى 
ــراً وعبر  ــادة املواطنني ب ــه «مت إع أن
ــع  التاب ــل  اخللي ــم  إبراهي ــذ  منف

لقضاء زاخو مبحافظة دهوك، بعد 
ــتكمال إجراءات دخولهم الى  اس
البالد».وأشار دوسة، إلى أن «اغلب 
ــى مناطقهم  ــادوا ال ــن ع العائدي
االصلية بعد حتريرها من سيطرة 

تنظيم داعش االرهابي».

بغداد / البينة الجديدة
ــر العدل  ــى توجيهات وزي ــاء عل  بن
القاضي ساالر عبد  الستار محمد 
ــل و  ــع العم ــى واق ــالع عل ، لالط
تبسيط  االجراءات لتسهيل عمل 
التابعة  للوزارة  ــات  واملديري الدوائر 

ــم إدارة اجلودة  ــر قس ــرى مدي ، اج
ــاملة  والتطوير املؤسسي في  الش
ــادل  ــر ع ــتاذ دلي ــدل األس وزارة الع
ــى مديرتي   ــارة تفقدية ال ــز، زي  عزي
التسجيل العقاري األولى  والثانية 
ــة تطبيق  ــة ملتابع ــي الكاظمي ف

معايير اجلودة  والتطوير أملؤسسي 
ــل  العم ــع  بواق ــاء  االرتق ــدف  به
ــم ادارة  ــر قس ــال مدي ــا  . وق فيهم
اجلودة والتطوير املؤسسي االستاذ 
 دلير عادل عزيز ، إن هذه الزيارة تأتي 
ضمن توجيهات  معالي وزير العدل 

القاضي ساالر عبد الستار محمد 
 لالطالع  على املشاكل واملعوقات 
ــل  الدوائر العدلية  التي تواجه عم
ــات التابعة للوزارة  وماهي  واملديري
ــاهم في  اهم  املقترحات التي تس
ــني واقع العمل لرفع  مستوى  حتس

ــص اجلهد  ــي وتقلي االداء املؤسس
ــت  للوصول الى تقدمي افضل  والوق
ــح العام   ــة للصال ــات خدم اخلدم
ــم ان الزيارة  ــر القس ــاف مدي . واض
ــاء  مبدراء  ــملت اللق ــة ش التفقدي
املديريات  ومت مناقشة واقع العمل 

ــاليب  الكفيلة التي  تسرع  واألس
ــكل  ــاز معامالت املواطنني بش اجن
 افضل ، مؤكداً على ضرورة تطبيق 
معايير نظام إدارة  اجلودة الشاملة 
ــة  ــي كاف ــي ف ــر املؤسس والتطوي

الدوائر  العدلية . 

بغداد / البينة الجديدة
ــته املنعقدة امس االول الثالثاء،  وجه مجلس الوزراء ، بجلس
برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، 
ــركات وزارة  ــركة العامة لتجارة احلبوب / احدى ش بقيام الش
ــداره (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار، فقط  ــارة، بصرف مبلغ مق التج
مائة مليار دينار من السيولة النقدية املتوفرة لديها لتسديد 
ــم (٢٠١٩-٢٠٢٠)، على أن يتم  ــتحقات الفالحني للموس مس
ــتحقات  ــد ورود مبالغ مس ــذا املبلغ الحقا عن ــتقطاع ه اس
ــني من وزارة املالية.وجاء هذا التوجيه املهم معبرا عن  الفالح
ــدى اهتمام اجمللس املوقر، مبد يد العون للفالحني واملزارعني،  م
وبناءً على ما يتم عرضه من قبل السيد وزير الزراعة املهندس 
ــات الدورية  ــي مختلف االجتماع ــرمي اخلفاجي، وف ــد ك محم
ــني، بغية  ــتحقة للفالح ــغ املس ــديد املبال ــة بتس للمطالب
ــة، ومواصلة دعم املنتج  ــم من تنفيذ اخلطط الزراعي متكينه
ــرار هذه  ــر الزراعة عاليا، إق ــيد وزي ــد ثمن الس ــي. كماوق احملل
ــا للفالحني واملزارعني،  ــتحقات والتي تعد حافزا مضاف املس

حلماية املنتج احمللي ودعم االقتصاد الوطني.

بغداد / البينة الجديدة
ــة واالحتياجات  ــة رعاية ذوي اإلعاق ــتقبـل رئيس هيئ اس
ــؤون االجتماعية عصام  ــل والش ــي وزارة العم ــة ف اخلاص
ــتثمار  ــي مقرر جلنة االقتصاد واالس ــف التميم عبداللطي
النيابية النائبة ميثاق احلامدي ممثال عن محافظة البصرة 
ــداد يوم االثنني  ــق لها في مقر الهيئة في بغ والوفد املراف
ــود املبذولة في  ــث اجله ــالل اللقاء بح ــي . وجرى خ املاض
ــة وفق اإلمكانات  ــة ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاص رعاي
ــؤون  ــار التميمي الى جهود وزير العمل والش املتاحة .واش
االجتماعية الدكتور عادل الركابي في السعي إلى تعديل 
ــع احتياجات  ــا ليتناغم م ــور أنف ــون املذك ــودة القان مس
ــا بالتعاون مع املظلة  ــات هذه الفئة واملضي قدم ومتطلب
ــي لالقرار  ــواب العراق ــس الن ــة مبجل ــريعية املتمثل التش
ــالت والتي تصب في  ــة على نصوص هذه التعدي واملصادق

مصلحة ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة في العراق .

بغداد / البينة الجديدة
ــركة املهندس علي  ــن قبل مدير عام الش ــر م بتوجيه مباش
عبد الكرمي املوسوي، اقامت شعبة العالقات واإلعالم مؤخرا 
ــركة  ــة دورية لزيادة الوعي األمني ملوظفي الش ندوة تثقيفي
ــة والتعاون مع رجال فوج  ــف بأهم اإلجراءات الوقائي والتعري
ــول اي خرق  ــع النفطية لتجنب حص ــة املواق ــرطة حماي ش
ــامح اهللا قد يحدث في املستقبل.حيث تشكلت  أمني الس
ــد املتقاعد  ــي العمي ــن اخلبير األمن ــن فيها م ــة احملاظري جلن
ــرطة نفط شمال بغداد العقيد  عدنان الكناني وآمر فوج ش
ــني واملقدم حسني والسيد علي القيسي ممثالً عن  عالء حس
ــط .تضمنت الندوة  ــة في وزارة النف ــم التصاريح األمني قس
ــادة اعضاء اللجنة ألهم املواضيع  ــرح تفصيلي من الس ش
ــا من قبل املوظفني  ــق باإلجراءات الواجب أتباعه التي تتعل
ــا اجلهات اخملتصة  ــبوهة واالبالغ عنه في رصد احلاالت املش
لكي يتم اتخاذ االجراءات الالزمة من منطلق ان احلفاظ على 

األرواح واملمتلكات واجب وطني .

ــأن اخلدمي البلدي ونظراٌ للجهود  متابع ومراقب للش كَ
ــل الكادر املتقدم  ــاون اجلاد وَاملثمر من قب املبذولة والتع
ــكر والتقدير  ــرادة اتقدم بخالص الش ــرة بلدية الك لدائ
ــهيب املدير العام  ــمير رحيم ش والعرفان للمهندس س
ــة  ــادة املدرج ــول للس ــكر موص ــك الش ــرة وكذل للدائ
ــر خدمة لألهالي  ــم اجليد وَاملثم ــمائهم ادناه إلدائه اس

ومدينة بغداد احلبيبة .
١ ٠ املهندس عمار أسعد عليوي معاون املدير العام

٢ . املهندس وسام اياد محمد رئيس قسم اجملاري
٣ . املهندس علي هاشم ياسر رئيس قسم الزراعة

ــيد  ــيد عماد صادق عبد اجلبار مدير مكتب الس ٤ . الس
املدير العام

٥ . املهندس احمد شهاب شايع
عباس كرمي العلياوي/ الناشط في مجال اخلدمات
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البينة الجديدة / علي شريف

ــي العراق وممثل  ــويدو )ف ــور املدير القطري ملنظمة( س بحض
ــيوخ  ــدراء الدوائر وش ــار وجمع من م ــيد محافظ ذي ق الس
ــى من عمل  ــي للمرحلة األول ــر اخلتام ــائر أقيم املؤمت العش
املنظمة في دعم سبل العيش للمزارعني وقطاع الزراعة في 
محافظة ذي قار الذي نفذ في عموم املناطق لتحسني واقع 
ــاط الزراعي. وحتث مدير زراعة ذي  العوائل العاملة في النش
ــكر  قار الدكتور صالح هادي فرهود بكلمة له اثناء املؤمترش
ــوادر املنظمة ودعاهم  ــي قدمت من قبل ك ــا اجلهود الت فيه
ــي احملافظة.بعد ذلك  ــة القطاع الزراعي ف ــذل املزيد خلدم لب
ــة زراعة احملافظة للمنظمة تكرميا جلهودهم  قدم درع مديري
ــكر  في دعم القطاع الزراعي وعوائل املزارعني. من جانبه ش
ــري للمنظمة حضور  ــر القط ــني بوتاني املدي ــور حس الدكت
ــي املديرية لدعم  ــود الكوادرالزراعية ف الدكتور فرهود وجه
ــة اخملتلفة. وفي  ــق الزراعي ــل املنظمة في املناط ــاح عم وإجن
ــعب  ــم وقاية املزروعات في الش ــياق اخرتقوم كوادر قس س
الزراعية املنتشرة في االقضية والنواحي التابعة الى مديرية 
زراعة محافظة ذي قار بكشوفات ميدانية مستمرة ملتابعة 
منو محاصيل الطماطة واحلنطة واخلضروات ومالحظة تاثير 
ــار أي إصابة مرضية  ــدى انتش ــات احلرارة وم ــاض درج انخف
ــة وخصوصا  ــاء التوجيه باملعاجل ــخيصها واعط ممكن تش
ــح املبكر أو  ــة وكذلك القيام باملس ــى محصول الطماط عل

االحترازي للجراد الصحراوي خوفا من تواجده.

بغداد / البينة الجديدة
ــر عام صحة  ــتناداً لتوجيهات مدي اس
الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي 
الوقائية  ــراءات  ــق االج ــرورة تطبي بض
ــراءات  ــذ اج ــاد يتخ ــفى الرش مستش
ــن عدوى  ــة م ــددة للوقاي ــة مش وقائي
ــفى  فيروس كورونا .وقال مدير املستش
ــي ان تطبيق هذه  ــور علي الركاب الدكت
اإلجراءات يبدئ من مدخل املستشفى 
ــية  ــتعالمات الرئيس املتمثل  في االس
ال  ــن  الذي ــخاص  األش ــول  دخ ــع  ومن
يرتدون الكمامات حفاظاً على املرضى 
ــدد الركابي  ــن جانبه ش ــن .وم الراقدي
على التقيد التام مبنع اختالط الزائرين 
مع املرضى الراقدين في الردهات معزياً 
ــرازي وقائي فضالً عن   ذلك كأجراء احت
ــتمرة  التعقيم للمراجعني بصورة مس
لغرض استالم العالج من اجل احلفاظ 

على سالمة اجلميع  .
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ــات بغداد اللواء الركن احمد  اعلن قائد عملي
سليم، امس االربعاء، العثور على كدس عتاد 
ــط بغداد  ــد قرب محي ــة البو عبي في منطق
ــليم ، انه مت العثور على كدس  االمني.وقال س
ــد قرب محيط  ــة البو عبي ــاد في منطق للعت
ــش٢٢ يحتوي على  ــداد االمني قاطع ف٤ مل بغ
ــره ٨٢ تالف و٦٣  ــف و ٣٨ قنب ــره ١٢٠ تال ٤ قنب

قنبره ٦٠ تالف وعبوة على شكل جليكان ٢٠ 
ــور على (٤) مقذوف  ــر تالف، فضال عن العث لت
ــة  ــار ١٥٥ ملم في منطقة مدخل احلالبس عي
ومت العثور عليها ورفعها من قبل ف اس فق٦.
ــفة  واضاف انه مت العثور ايضا على عبوة ناس
ــلك من مخلفات  عبارة عن جلكان تالف مس
ــع ان  ــع ٣ ف٤ل٢٢.وتاب ــي مقل ــش االرهاب داع
ــل كتيبة  ــا من قب ــة مت رفعه ــا تالف جميعه

هندسة فق٦.

ــون علي  ــف عراقي ــن حتال ــب ع ــا النائ دع
ــادة باملوازنة تكون  ــري، الى اضافة م البدي
كخط عودة وتسمح مبراجعة بعض املواد 

اخلالفية في وقت يتم حتديده فيها لضمان 
ــي الضرر  ــكل أفضل ، لتالف ــا بش تعديله
ــة االحتادية  ــود احملكم ــدم وج ــل بع احلاص
ــال البديري ،  ــض املواد.وق ــي بع للطعن ف

ــوم تعيش بني  ــية الي ــوى السياس ان الق
ــرعة استكمال  نارين اولها احلاجة الى س
ــا  الرتباطه ــا  عليه ــت  والتصوي ــة  املوازن
ــم، والثانية هي  ــني ورواتبه ــوت املواطن بق

ــية من التعجل في مترير مواد بقصد  اخلش
ــاكل قد تضر  او دون قصد تظهر فيها مش
ــعب العراقي،  ــد وقوت الش ــاد البل باقتص
ــالل  ــن خ ــابق كان م ــل الس ــا ان احل مبين

ــة للطعن  ــة االحتادي ــى احملكم ــاب ال الذه
ــتفهام  ــواد التي عليها عالمات اس في امل
ــل تعطل  ــوم وفي ظ ــن الي ــبهات لك وش
احملكمة االحتادية فان جميع الطرق مغلقة 

اليقاف اي مادة باملوازنة تثير الشبهات ما 
ــي ان احلكومة واملعترضني على بعض  يعن
ــن باملوازنة بعد  ــم الطع ــن ميكنه املواد ل

التصويت عليها.
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ــال احملمداوي،  ــواب، النائب جم ــو مجلس الن ل عض حمّ
ــذ احلدودية في  ــط املناف ــؤولية عدم ضب ــة مس احلكوم
ــرار مجلس الوزراء  ــتان، داعيا إلى تطبيق ق اقليم كردس
ــي املنافذ  ــة ف ــوم الكمركي ــد الرس ــف توحي ــان مل بش
احلدودية وتسهيل انسيابية حركة دخول البضائع.وقال 
ــس الوزراء رقم  ــبق وان صدر قرار مجل ــداوي ، إنه س احملم
ــنة ٢٠١٩ بشان ملف توحيد الرسوم الكمركية  (١٣) لس
ــيابية حركة دخول  ــهيل انس ــي املنافذ احلدودية وتس ف
ــاً  البضائع في احملافظات كافة وتضمنت الفقرة (سادس
ــة والتدقيق الكمركية مع  ــن القرار الغاء نقاط الرقاب ) م
اقليم كردستان كل من ( فايدة – نينوى , شيراوه – شمال 
كركوك , ليالن – شرق كركوك ) النتفاء احلاجة لها اذا ما 
ــي تضمنها هذا القرار على  ــق كافة الفقرات الت مت تطبي
ــة  الهياة العامة للكمارك  ــى وزارة املالية االحتادي ان تتول
ــوص عليها في القانون. ــة مهامها الرقابية املنص ممارس

ــاف، بينت وزارة الزراعة مبوجب كتابها املرقم بالعدد  واض
(٢٢٥٥٥) املؤرخ في (١٧٧٢٠١٩) عدم التزام املنافذ احلدودية 
ــي والروزنامة  ــج احملل ــرارات حماية املنت ــم بق ــي االقلي ف
الزراعية .وتابع مع اصرار االقليم على عدم االلتزام بـبنود 
ــذا القرار نقترح اصدار قرار من مجلس الوزراء متضمن  ه
ــني (١ و ٢) من قرار مجلس  ــادة العمل بالفقرت التالي، اع
ــني التواجد الفعلي  ــنة ٢٠١٧ وحل ــوزراء رقم (٣٠٥) لس ال
لهيئة املنافذ احلدودية والدوائر ذات العالقة داخل منافذ 
ــة ل وزارة  ــن املطارات التابع ــا مديرية ام ــم مبا فيه االقلي

الداخلية االحتادية.

السنة السادسة عشرة / العدد (٣٥٩٠) الخميس ١١ / ٢ / ٢٠٢١
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ــة فؤاد  ــر اخلارجيّ ــلم وزي س
ــاء،  االربع ــس  ام ــني،  حس

ــالة  ــي رس الرئيس السيس
موجهة من رئيس اجلمهورية 
ــدث  صالح.املتح ــم  بره

ــة  اخلارجيّ وزارة  ــم  باس
ــال ، ان  ــاف ق حّ ــد الصَ أحم
ــني  ــر اخلارجيّة فؤاد حس وزي

ــي  الرئيس السيس ــلّم  يس
ــن رئيس  ــالة موجهة م رس

اجلمهوريّة برهم صالح.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /
بغداد /

ــاء، اجلهات  ــس االربع ــة ، ام ــة والبيئ ــت وزارة الصح طالب
الصحية الرقابية بتشديد الرقابة على املطاعم واملقاهي 
واملوالت واملتنزهات، فيما اكدت ان الوضع الوبائي في العراق 
ــوزارة ، ذكر انه إنطالقا  ــح مقلقا جدا.بيان صادر عن ال أصب
ــا و واجباتها  ــا مبهامه ــؤوليتها الوطنية والتزام ــن مس م
ــراتنا  ــير مؤش ــون الصحة العامة النافذ، تش ــب قان مبوج
ــي الى أن الوضع  ــادرة عن مراكز الرصد الوبائ الوبائية الص
ــب األصابة و  ــح مقلقا جدا و نس ــي في العراق أصب الوبائ
احلاالت املرضية احلرجة في تصاعد مع استمرار التهاون في 
تطبيق االحتياطات الوقائية من قبل املواطنني واملؤسسات 
احلكومية وغير احلكومية.واضاف البيان أن السيطرة على 
ــؤوليتنا جميعا و التخص وزارة الصحة وحدها،  الوباء مس
ــية في جناح  ــكاز الرئيس ــو نقطة االرت ــن الكرمي ه واملواط
ــات  ــيطرة على الوباء وكذلك تتحمل مؤسس خطط الس
ــات الدينية  ــات القطاع اخلاص واملؤسس الدولة ومؤسس
ــائر وكل اطياف  ــاء العش ــع املدني ورؤس ــات اجملتم ومنظم
ــؤولية في أجناح تلك اخلطط.وبحسب البيان  اجملتمع املس
اكدت الوزارة على ضرورة تطبيق االجراءات الوقائية وخاصة 
ارتداء الكمامات و تدعو الى إعتباره واجبا وطنيا واخالقيا، 
ــؤولية االخالقية والشرعية تقتضي احلفاظ على  ألن املس
النفس وحماية االخرين وعدم تعريض االخرين للخطر من 
خالل نقل الفايروس و التسبب بالعدوى واملرض بدون ظهور 

األعراض عند الشخص الناقل للعدوى.

ــول العالم ١٠٧ ماليني و٤٢٦ ألف إصابة،  جتاوزت حصيلة اإلصابات ح
ــدد املتعافني ٧٩  ــا، كما قارب ع ــات مليونني و٣٥١ ألف ــاوزت الوفي وجت
ــدة تتصدر القائمة، حيث  ــا. وما زالت الواليات املتح مليونا و٣٥٧ ألف
ــر من ٢٧ مليونا و١٦٦ ألفا،  ــل عدد اإلصابات املؤكدة فيها إلى أكث وص
ــد بإصابات تتجاوز  ــم تأتي الهن ــدد الوفيات ٤٦٥ ألفا. ث ــا جتاوز ع كم
ــا البرازيل بنحو  ــات تتجاوز ١٥٥ ألفا، تليه ــني و٨٤٧ ألفا ووفي ١٠ مالي
ــا قائمة الدول العربية  ــني و٥٤٨ ألف مصاب و٢٣٢ ألف وفاة. أم ٩ مالي
ــها العراق بنحو ٦٣٢ ألف مصاب و١٣ ألف وفاة، ثم املغرب  فعلى رأس
بحوالي ٤٧٦ ألف مصاب و٨٤٢٤ وفاة، تليها السعودية بنحو ٣٧٠ ألف 

مصاب و٦٤١٠ وفيات.

بغداد /

ــن الوطني عبد  ــاز األم ــد رئيس جه أك
الغني األسدي ، أن عودة تنظيم داعش 
ــدد على أن  ــم، فيما ش ــي مجرد حل ه
القوات األمنية مبختلف صنوفها تقف 
ــركات االرهابية. ــكل التح ــاد ل باملرص

ــن  األم ــاز  جه إن   ، ــدي  االس ــح  وأوض
ــركات  ــي رصد ح ــتمر ف ــي مس الوطن
خاليا داعش في كل مكان وإن ما يقوم 
ــن حتركات ال يتعدى كونه  به اإلرهاب م
رسالة إعالمية بأنهم متواجدون ولكن 
ــر قابل  ــم غي ــى االرض حل ــم ال عودته
ــنتواجد  ــى اننا س ــار ال للتحقيق.وأش
ــدات ألمن الوطن  اينما تتواجد التهدي

واملواطن.

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد 
ــتئناف  ــة محكمة اس ــي رئاس ــة ف املركزي
ــة، امس االربعاء، على  بغداد الكرخ االحتادي
ــي العراقي،  ــرف الزراع ــر املص ــن مدي كل م
ــي تكريت واربعة  ــر املصرف الزراعي ف ومدي

ــنوات  ــت س ــجن س موظفني اخرين بالس
بحق كل واحد منهما عن جرمية تقاضيهم 
مبالغ مالية مقابل متشية معامالت قروض 
ــال ، انه بناءا  ــز اإلعالمي ق للمواطنني.املرك
ــاد  ــة مكافحة الفس ــات جلن ــى حتقيق عل
ــرت محكمة جنايات  ــم املهمة، نظ واجلرائ
ــوى ملدير  ــة دع ــاد املركزي ــة الفس مكافح

ــت عليه  ــي وقض ــي العراق ــرف الزراع املص
ــن جرمية  ــنوات ع ــت س ــجن ملدة س بالس
ــية معامالت  ــوة) نظير متش ــه (رش تقاضي
ــروض للمواطنني.وأضاف البيان، أن حكما  ق
ثانيا بالسجن ملدة ست سنوات صدر بحق 
مدير املصرف الزراعي في تكريت عن جرمية 

تعاطيهم مبالغ مالية كرشوة.

ــال قيادي  ــاء ، اعتق ــا، امس األربع ــت تركي أعلن
ــتاني بعملية  ــال الكردس ــزب العم ــارز في ح ب
ــة  ــنجار مبحافظ ــاء س ــي قض ف ــتخبارية  اس
ــي التركية.أفادت وكالة  نينوى ونقله إلى األراض
ــتخبارات التركية  ــأن االس ــول التركية ب األناض
ــادي بارز في حزب العمال  ألقت القبض على قي
ــتاني في شمال العراق. وذكرت الوكالة  الكردس
أن تركيا جلبت القيادي املدعو إبراهيم بارمي، بعد 
ــتخبارية في منطقة  القبض عليه بعملية اس
ــارت الوكالة إلى أن وزارة  ــنجار العراقية.واش س
ــوي فجر اليوم  ــذت إنزال ج ــاع التركية نف الدف
ــى جبل كارة في منطقة العمادية مبحافظة  عل

دهوك ضمن عملية باسم مخلب النسر ٢.
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ــة  ــة العراقي ــود احلكوم ــم جه ــا، دع ــن بينه م
ــد فيروس  ــات ض ــني اللقاح ــق بتأم ــا يتعل فيم
ــاريع في إطار  ــا، ومتويل مجموعة من املش كورون
ــني الطرفني. من  ــة ب ــم املوقع ــرات التفاه مذك
ــتقلة  ــة العليا املس ــت املفوضي ــا أعلن جانبه
ــع آليات  ــن وض ــاء، ع ــس االربع ــات، ام لالنتخاب
ــجيل البايومتري. وقالت  ــدة لعملية التس جدي
ــس واعضاء مجلس املفوضية  املفوضية ،ان رئي
ــدوا اقرار اليات  ــتقلة لالنتخابات أك العليا املس
جديدة لتسهيل إجراءات التسجيل البايومتري 
للناخبني املشمولني بالتصويت العام واملقيمني 
ــة  ــم االصلي ــر محافظاته ــات غي ــي محافظ ف
ــي اي محافظة  ــجيلهم بايومتريا ف ــح تس تتي
ــق بياناتهم في  ــى وف ــدون فيها عل ــم متواج ه
ــق  الوثائ ــب  وبحس ــة  االصلي ــم  محافظاته
ــت  يتم  ــن قبلهم.وأضاف ــة م ــة املقدم الثبوتي
ــتالم بطاقاتهم وتصويتهم يوم االقتراع في  اس
ــماح  ــيرا الى الس ــم االصلية، مش محافظاته
ــز االقتراع  ــر مرك ــة تغيي ــراء عملي ــاء بأج لالبن
ــل احملافظة او من  ــى دائرة اخرى داخ ــن دائرة ال م
ــتثناءً من حاالت ايقاف  محافظة الى اخرى ؛ اس
التغيير، لذا تدعو مفوضية االنتخابات الناخبني 

ــراء عملية  ــني بأج ــرار والراغب ــمولني بالق املش
التغيير, مراجعة مركز التسجيل الكائن ضمن 
الرقعة اجلغرافية للعائلة مستصحبني معهم 
ــماؤهم  ــة التي تتضمن اس ــة التمويني البطاق
ــوال املدنية  ــة ، و هوية االح ــماء العائل ــع اس م
وشهادة اجلنسية العراقية او البطاقة الوطنية 
ــجلني بايومتريا سابقا. وفي  املوحدة لغير املس
الشأن األمني أعلنت خلية االعالم االمني، امس 
االربعاء، انطالق عملية أمنية كبرى في ثالث في 
ــة فلول تنظيم  ــامراء واالنبار، ملالحق بغداد وس
ــش االرهابي.وذكرت اخللية ، أن عملية أمنية  داع
ــي مناطق غرب  ــت ف ــعة انطلق ــتركة واس مش
بغداد وجزيرة الكرمه وشرق بحيرة الثرثار، حيث 
شرعت بها قيادات العمليات في بغداد وسامراء 
ــد  احلش ــكيالت  تش ــع  م ــتراك  باالش ــار  واالنب
ــناد طيران  ــامراء وبإس ــعبي في االنبار وس الش
ــراف وتخطيط قيادة  اجليش والقوة اجلوية وبإش
ــت اعلنت مديرية  ــتركة. في وق العمليات املش
ــس االربعاء، عن  ــكرية، ام ــتخبارات العس االس
ــد االرهابيني متخفيا مع  ــاء القبض على اح الق
رعاة االغنام وهو احد عناصر التفخيخ مبحافظة 
ــتخبارية  ــة قالت ، انه بعملية اس االنبار.املديري

ــتخبارية  ــة االس ــة املعلوم ــزت بدق ــة متي نوعي
ــا تبقى من فلول  ــة واملتابعة املثالية مل واملالحق
ــيق مع  داعش االرهابي وخالياه النائمة وبالتنس
قسم استخبارات قيادة عمليات اجلزيرة متكنت 
ــكرية في  ــتخبارات العس ــعبة االس ــارز ش مف
ــاة الثامن من القاء  ــابعة ولواء املش الفرقة الس
ــني متخفيا مع رعاة  ــى احد االرهابي القبض عل
ــرة راوة باجتاه صحراء  ــام ومحاوال عبور جزي االغن
ــال رئيس حكومة  ــامية. على صعيد اخر ق الش
ــرور بارزاني، امس االربعاء،  اقليم كردستان مس
ــط في املنطقة إلى  ــليم ملف النف ان طلب تس
ــوا عليه.وذكر  ــن يوافق ــتوري ول ــداد غير دس بغ
ــتند  بارزاني في مؤمتر صحفي ان مطالبنا ان تس
امليزانية الى الدستور وبشفافية وان تنفق مالية 
املنطقة، مردفا مشكلتنا مع احلكومة االحتادية 
ــمركة. ليس املوازنة فقط بل املادة ١٤٠ و البيش
ــاف ما نصر عليه هو االتفاق بني احلكومتني  واض
ــودة  ــني وبغداد التي تنص عليها مس االقليميت
ــن النفط  ــف برميل م ــليم ٢٥٠ ال ــة بتس املوازن
ــة، داعيا  ــدات الفدرالي ــة بنصف العائ او القيم
ــى توحيد موقفها من  ــتانية ال االطراف الكردس

املوازنة.

ــرر التأكيد بضرورة احملافظة على  ثانيا أك
ــا الكثير من  ــة الدولة التي انتهكه هيب

األطراف الداخلية واخلارجية.
ــة انهيار  ــة في حال ــا القوات األمني ثالث
ــل الوقوف  ــدق، ولن احتم ــي خطر مح وف
ــام االنتهاكات  ــكوت أم ــى التل والس عل
ــرطة وباقي  ــد أخوتي في اجليش والش ض
ــى وقتلى  ــة، فهناك جرح القوات األمني
ــوات األمنية  ــم فالق ــارخ عليه وتعد ص
ــوا حماة للفاسدين؛ بل إنهم حماة  ليس
ــتقالل  ــيادة واالس والس ــن واحلدود  الوط

والشعب.
ــرات اإلصالحية  ــع التظاه ــا نحن م رابع
ضد الفساد، بشرط أن تكون سلمية بال 
حرق وقطع للطرق وجتاوز على مؤسسات 

الدولة، وبال قتل وصلب.
ــد على أيدي القوات األمنية،  خامسا أش

ــم  دعمه ــي  الكاظم األخ  ــى  عل ــا  كم
ــاة العنف من  ــني ودع للتصدي للمندس

املتظاهرين املشاغبني.
ــي بإرجاع  ــد األخ الكاظم ــا تعه سادس

هيبة الدولة، وعليه االلتزام بذلك.
ــة األجواء  ــح اجلميع بتهيئ ــابعا أنص س
ــات  ــاح االنتخاب ــل إجن ــة ألج الدميقراطي
ــنا من خالل احلوار  املبكرة، وليكن تنافس

والطرق السلمية وترك العنف.
ــق مبقتل  ــاء التحقي ــب بإنه ــا نطال ثامن
ــا ونطالب  ــلميني، كم ــن الس املتظاهري
بالتحقيق بقتل القوات األمنية، ومعاقبة 
الفاعلني فوزا، حفاظا على هيبة الدولة.

ــة، ولن  ــوزراء إصالحي ــة ال ــعا رئاس تاس
ــا  عليه ــع  بالترب ــدين  للفاس ــمح  نس
ــراف األممي على  ــرا اإلش ــلع قلع عاش ش
ــريطة  االنتخابات املبكرة مرغوب به، ش

عدم التدخل من باقي الدول.
حادي عشر التطبيق على األبواب، وعلى 
ــدا، ولن  ــك أكي ــة دون ذل ــان احليلول البرمل
ــمح بالتطبيع إطالقا وإن كلفنا ذلك  نس

الدماء.
ثاني عشر يجب إنهاء األزمة االقتصادية 
ــي مير بها البلد، فإن املتضرر منها هم  الت

فقراء الشعب.
ــدة بتبني  ــح األمم املتح ــر أنص ثالث عش
ــاء في  ــني الفرق ــادف ب ــامل وه ــوار ش ح
العراق، وليس بالضرورة أن يكون سياسيا 

بل أعم.
رابع عشر مبناسبة تسنم رئاسة جديدة 
ــحاب فورا  في أمريكا، فعلى احملتل االنس
بالطرق الدبلوماسية والبرملانية، لتجنيب 
العراق أن يكون ساحة الصراعات الدولية 

واإلقليمية.
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ـــ ١٩ الحتاد  ــررت اجلمعية العمومية ال ق
ــان األوملبية العربية، الذي عقد عن  اللج
ــل دورة األلعاب العربية املقرر  بعد، تأجي
إقامتها في بغداد ٢٠٢١، بسبب جائحة 

كوفيد-١٩.
ومت االتفاق على إرسال تعميم إلى كافة 
ــي أن يكون  ــدول األعضاء، ملن يرغب ف ال
ــتضافة  البلد البديل، في حال تعذر اس

بغداد للدورة في موعد آخر.
ــة التواصل  ــد على أهمي ــا مت التأكي كم

ــة  ــباب والرياض ــس وزراء الش ــع مجل م
العرب بهذا اخلصوص. واعتمد االجتماع 
ــد  ــت عب ــاة بن ــيخة حي ــمية الش تس
ــس احتاد  ــا لرئي ــة، نائب ــز آل خليف العزي
ــة،  العربي ــة  الوطني ــة  األوملبي ــان  اللج
ــهاماتها وخبراتها  تقديرا لعطائها وإس
ــرأة عربيا  ــة امل ــي دعم رياض ــزة ف املتمي
وقاريا ودوليا. كما مت اعتماد جدول أعمال 
ــم ٣٣ و٣٤، واعتماد  املكتب التنفيذي رق
ــن املالي واألدبي، والتقرير املقدم  التقريري

من الشيخة حياة، عن رياضة املرأة.

نفط ميسان يعرب أمانة بغداد 
بضربة مبكرة

رئيس نادي النفط حسني طالب: 
لم نقف بوجه رغبة الالعب محمد داوود

فينيسيوس: ريال مدريد سينهي الليجا على ما يرامبريلو: إنرت ميالن لم يسدد أي كرة على اِّـرمى

ــادال قاتال من  خطف الكرخ تع
الزوراء بهدف لكل فريق بستاد 
ــاب  ــاحر أحمد راضي حلس الس
اجلولة الثامنة عشر من الدوري 

العراقي املمتاز.
ــم  ــا ول ــوط األول كان باهت الش
يوفق أي فريق في حتقيق مبتغاه 
ــي بالتعادل  ــاراة لينته ــن املب م

السلبي.
وفي الشوط الثاني متكن العب 
ــم  الرحي ــد  ــد عب ــزوراء مهن ال
ــي املقدمة  ــع فريقه ف ــن وض م
بالدقيقة ٧٧، لكن العب الكرخ 
عمر عبد الرحمن عادل النتيجة 
برأسية في الدقيقة ٨٥ لتنتهي 

املباراة بالتعادل اإليجابي.
ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة 
ــي فيما رفع  ــي املركز الثان ٣٣ ف
ــى النقطة ٢٢  الكرخ رصيده إل

في املركز التاسع.

تعادل مثير

ــادال قاتال ٢  ــدود تع ــف احل خط
ــي  ــة ف ــه الطلب ــن ضيف ـ ٢ م
املباراة التي أقيمت على ملعب 

التاجي.

ــة لفريق احلدود  ــح النتيج افتت
اهللا  ــد  عب ــري  النيجي ــرف  احملت
ــة ٣٠ وأنهى  ــي في الدقيق كوف
ــوط األول من املباراة  احلدود الش

متقدما بهذا الهدف.
وفي الشوط الثاني عادل العب 
ــة وكاع رمضان النتيجة  الطلب
ــف  وضاع  ،٥٥ ــة  الدقيق ــي  ف
ــة في الدقيقة  الطلبة النتيج
ــزاء  ــة ج ــاراة بركل ــن املب ٦٨ م

سجلها محمد جفال.

ــة حتى  ــدم الطلب ــتمر تق واس
الدقيقة  ــرة وفي  الدقائق األخي
٨٣ سجل العب احلدود منار طه 
ــي لتنتهي  ــدف التعادل الثان ه
ــي  اإليجاب ــادل  بالتع ــاراة  املب

بهدفني لكل منهما.
ورفع احلدود رصيده إلى النقطة 
ــر  ــن عش ــز الثام ــي املرك ١٦ ف

وبنفس الرصيد الطلبة حل في 
املركز التاسع عشر.

نتيجة بيضاء

ــلبي  الس ــادل  التع ــم  حس
ــة  الديواني ــق  فري ــة  مواجه
ــط والتي  ــط الوس ــه نف وضيف
أقيمت في ملعب اإلدارة احمللية 

في الديوانية.

ــي  ــة فف ــت مغلق ــاراة كان املب
الشوط األول أبعد حارس نفط 
ــرة  ــان ك ــي كطف ــط عل الوس
احملترف ماكسي روالن بعد انفراد 
ــا تألق حارس الديوانية  تام فيم
ــجاد  ــي رد كرة س ــث معن ف لي
ــرة أبعدها  ــم من ركلة ح جاس
احلارس بصعوبة لتنتهي املباراة 

بالتعادل السلبي.
ــط رصيده إلى  ورفع نفط الوس

ــز الرابع  ــي املرك ــة ٣٠ ف النقط
ــز  ــة باملرك ــل الديواني ــا ح فيم
الثالث عشر بعد أن رفع رصيده 

إلى النقطة ٢٠.

مباراة متكافئة

تقاسم فريقا السماوة وضيفه 
القاسم نتيجة مباراتهما التي 
جرت في ملعب السماوة، حيث 

انتهت بهدف لكل فريق.

ــة مميزة  بداي ــجل  ــم س القاس
ــدار بهدف مبكر  ــت أهل ال وباغ
ــن املباراة عبر  ــي الدقيقة ٥ م ف
العبه علي كرمي، لكن السماوة 
ــة مع نهاية  ــاد وعدل النتيج ع
ــد  أمج ــدف  به األول  ــوط  الش

سعد.
ــى حالها  ــت النتيجة عل وبقي
ــي لتنتهي  الثان ــوط  ــي الش ف
ــادل اإليجابي بهدف لكل  بالتع

فريق.
ــى  إل ــده  ــماوة رصي الس ــع  ورف
ــابع  النقطة ١٦ في املركز الس
عشر فيما رفع القاسم رصيده 
ــز  املرك ــي  ف ــة ١٧  النقط ــى  إل

السادس عشر.
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نبض الشارع

د. حسـني الربيعي

ــة تعريف معقد، تتطلع من خاللها الدول (حكومات  للتنمي
ــاط  ــتقرار والرفاه. والرياضة نش ومجتمعات) للتطور واالس
ــيها  ــاق، ومتكن ممارس ــة واالنعت ــروح باملتع ــري يغذي ال بش
ــني فيها من االندماج واالنخراط في عجلة التنمية،  والعامل
التنمية والرياضة يتبادالن األدوار في معادلة الغاية والوسيلة 

في دورة فلسفية رائعة.
 فان كانت الغاية هي التنمية، فان أحد وسائلها هي الرياضة، 
وبنفس السياق، وبالتبادل، اذا كانت الرياضة هي الغاية، فال 
ــك أن التنمية وسيلتها، السيما نحن بصدد التعامل مع  ش
مفهوم شامل للتنمية وهو ”التنمية املستدامة“، وتعريف 

أوسع للرياضة على أنها ”أمن وطني“.
ــرت املواثيق واملعاهدات الدولية بأن التنمية (حق)، وكذلك  أق
ــدول أصبحت  ــا، وهذا يعني أن ال ــة، فهي (حق) أيض الرياض
ــة ومتطلباتها  ــعوبها عن القيام بالتنمي ــؤولة أمام ش مس
االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية.

ــة تعني  ــق في التنمي ــدول على احل ــان موافقة ال ــك ف كذل
ــادل لكل ابناء  ــكل ع ــرورة توجيه جهود التنمية بش بالض
البلد، حيثما كانوا، لتوفير املوارد الالزمة، لنسق من التطور، 
ــاوية مع  ــي التنمية متس ــه ف ــرد بأن فرص ــه الف ــعر في يش
ــاواة  ــعرون بعدم املس االخرين، أبناء احملافظات في بلدنا يش
في توزيع جهود التنمية البشرية, على أقل تقدير في مجال 
ــة، والدليل ارتفاع أصوات التهميش من أبناء البصرة  الرياض
ــي تنظيم اخر حدث رياضي أقيم هناك, وهي مباراة العراق  ف
ــت لدرجة وصلت حد الدعوة الى (اقليم البصرة) فما  والكوي

العمل؟.
ــتقرائنا بعدم  ــك كان متوقعا الس ــود التأكيد هنا بأن ذل ون
ــي محافظاتنا.  ــات التنمية في الرياضة ف تكاملية متطلب
فعندما يقام في البصرة مثال صرح (جذع النخلة) فهذا يعني 
أنه سيكون قبلة لتنظيم أحداث من مستوى دولي، فالبد أن 
تتوفر فرص في التنمية البشرية ألبناء هذه املدينة، تعزز من 
ــراف على احداث من  ــم ومتكنهم من التنظيم واالش قدراته
هذا املستوى، فمن غير املعقول أن تبقى (املعرفة) و (الفرص) 
ــا الى احملافظات كلما دعت  ــزة في العاصمة لتصديره مترك
ــل، بأن أبناء احملافظات عليهم  احلاجة لها.  نكرر الرأي القائ
تأكيد حضورهم ومشاركتهم في كل الفعاليات واالحداث 
الوطنية والدولية، من خالل املبادئ الفيدرالية والدستورية، 
ــاواة والتوزيع اجلغرافي، بتثبيت حقوقهم  في العدالة واملس
ــات  ــية للمؤسس ومتثيلهم في القوانني واالنظمة األساس
ــاطات  ــادات والنقابات وكل التنظيمات التي تدير نش واالحت

التنمية املستدامة.
ــيطا بهذا  ــى احلكومة وأذرعها أن تعي بأن تقصيرا بس  وعل
ــامح اهللا-  شرخا وطنيا  ــأن, قد اليؤسس او ينتج –الس الش
كبيرا نحن في غنى عنه، واقصد هنا حتديدا دعوات الكراهية 
ــال، واالقاليم وما الى ذلك، قد ميارس احتاد  والتفرقة واالنفص
ــة اقصائية بسيطة جتاه شخص أو مجموعة،  رياضي ممارس
ــد، من هنا تأتي أهمية  ــتعود بالضرر على كل البل لكنها س
احلصانة الفكرية والوطنية للعاملني في االحتادات والنقابات 
ــتوى بلد، أرجو أن  ــؤونا على مس ــات التي تدير ش واملؤسس

يكون املغزى واضحا.

التنمية والرياضة
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راموس يبلغ ريال مدريد بقراره النهائي

ــر  ــي وزي ــات معال ــد توجيه  بع
النفط بتوفير كل وسائل الدعم 
ــورة  بص ــة  الرياضي ــب  للمواه
ــة، والرياضة بصورة عامة،  خاص
وألن الالعب لديه رغبة في متثيل 
ــيا،  ــي دوري أبطال آس ــن ف الوط
ــذه الرغبة  ــف عائقاً ه ــم نق فل
سيما وأنه سيدافع عن سمعة 

العراق قارياً.  
ــال  ــى انتق ــة عل ــا املوافق * قررن
ــى نادي  ــد داود ال ــب محم الالع

ــة  ــت رغب ــا كان ــرطة طامل الش
ــو  ه ــة  بخاص ــك،  بذل ــب  الالع
ــي صفوف  ــل ركيزة مهمة ف ميث
لكرة  العراقي  الوطني  املنتخب 
ــب: قرارنا  ــدم.  * وأضاف طال الق
ــل املصلحة العامة  جاء من أج
ــد داود ليس ابن  ــب محم فالالع
ــط بل هو ثروة وطنية،  نادي النف
ــا هذا  ــك أتخذن ــوء ذل وعلى ض
ــو  ه االول  ــتفيد  فاملس ــرار  الق

املنتخب الوطني.

فينيسيوس  البرازيلي  رفض 
ــال مدريد،  ــم ري ــور، جن جوني
االستسالم في الصراع على 
ــم ابتعاد  ــا، رغ ــب الليج لق

أتلتيكو مدريد بالصدارة.
ا  وحقق ريال مدريد فوزًا مهمً
على خيتافي، مساء الثالثاء 
رد،  دون  ــني  بهدف  ، ــي  املاض
ــن اجلولة  ــاء مؤجل ع في لق

األولى.
ــيوس،  وعن ذلك قال فينيس
ــا  نقلته ــات  ــالل تصريح خ

صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
الكتالونية: «في الهدف األول 
وقمت  ــاحة،  ــدي مس ل كان 
ولم يخطئ  ــة،  رائع بتمريرة 

بنزميا في تسجيلها».
ــي،  ــتعيد ثقت ــاف: «أس وأض
ــب لوقت  ــرص على اللع وأح
ا مبا  ــدً ــعيد ج ــا س ــر.. أن أكث
ــي، وأريد  ــه أمام خيتاف قدمت
ــتمرار على هذا النهج،  االس

ا». ومساعدة الفريق دائمً
ــق دخل املباراة  وتابع: «الفري
ــن  م كان  ــديد،  ش ــز  بتركي
ــكل  بش االنطالق  ــب  الصع

جيد، دون التدرب كثيرًا على 
النظام اجلديد.. لكن بعد ذلك 
ــارت األمور على ما يرام».  س
ــاب:  الش ــي  البرازيل وأردف 
ــا هدف واحد، وهو  «كان لدين
ــة وحتقيق  ــدمي مباراة رائع تق
النقاط الثالث، واالقتراب من 
ــوز بالدوري  ــو الف هدفنا، وه

مرة أخرى».
ــوز  نف أن  ــب  «يج ــم:  وخت
ــا  وأن ــة،  املتبقي ــات  باملباري
ــيء  ش كل  أن  ــن  م ــد  متأك
ــرام في  ــينتهي على ما ي س

الليجا».

ــان نتائجه الطيبة وحقق فوزا جديدا على ضيفه أمانة  واصل نفط ميس
ــان األوملبي،  بغداد بهدف دون رد، في املباراة التي أقيمت، على ملعب ميس

ضمن اجلولة الـ١٨ من الدوري العراقي املمتاز.
ــجل هدفا مبكرا عبر الالعب  ــان ضغط في بداية املباراة وس  نفط ميس

حسني مطر في الدقيقة التاسعة من املباراة.
ــة املباراة، متحديا كافة  ــان على هذا الهدف حتى نهاي وحافظ نف ميس

الهجمات التي شنها الضيوف، ليخطف ٣ نقاط مهمة. 
ــابع، فيما جتمد  ــان رصيده إلى النقطة ٢٧ في املركز الس ورفع نفط ميس

رصيد أمانة بغداد عند النقطة ٢١ في املركز العاشر. 

ــباني، امس  ــي إس ــر صحف ــال تقري ق
األربعاء، إن سيرجيو راموس، قائد ريال 
مدريد، أبلغ اإلدارة بقراره النهائي حول 

مستقبله.
ــال مدريد  ــد راموس مع ري وينتهي عق
ــث قدم له  ــم، حي ــة هذا املوس بنهاي
ا  ــو بيريز، رئيس النادي، عرضً فلورنتيني
ــمني مع تخفيض  للتجديد ملدة موس
ــة  لألزم ــرًا  نظ  ،٪١٠ ــبة  بنس ــه  راتب
االقتصادية التي مير بها النادي، وهو ما 

رفضه الالعب.
وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
ــن يعدل عن  ــبانية، فإن راموس ل اإلس
رأيه، وسيتمسك مبوقفه احلالي برفض 
ــل إن األمر قد وصل إلى  عرض الريال، ب
ــتقبله في نادٍ  ــغ ناديه بأن مس أنه أبل

أوروبي ميكنه تلبية مطالبه املالية.
وأوضح التقرير، أن ريال مدريد كذلك ال 
ــد لديه أي نية لتقدمي عرض جديد  توج
لتغيير قرار راموس، وستشهد الفترة 
ــي، بتوديع  ــد امليرجن ــة قيام قائ املقبل
ــني جدرانه منذ  ــادي الذي يتواجد ب الن

عام ٢٠٠٥.

وأشار التقرير، إلى أن النمساوي ديفيد 
ــخ، هو األقرب  ــا، مدافع بايرن ميون أالب
ــيك عن  ــض رحيل راموس الوش لتعوي
ــينضم  ــة وأنه س ــد، خاص ــال مدري ري
ــد انتهاء  ــال حر، بع ــة انتق في صفق
ــه بنهاية هذا  ــده هو اآلخر مع نادي عق

املوسم.
ــيغيب  ــوس س رام أن  ــر  ــر بالذك جدي
ــهر  ــال مدريد حتى ش ــوف ري عن صف
ــان املقبل، وذلك خلضوعه  أبريل/ نيس
ــروف املفصلي  ــة في الغض إلى جراح

للركبة.

ــر  املدي ــو،  بيرل ــا  أندري ــال  ق
ــي ليوفنتوس، إن التأهل  الفن
ــا كان  إيطالي ــي كأس  لنهائ
ا  ــيدً ــه، مش ــم أهداف ــن أه م
التعادل  بأداء مدافعيه خالل 
ــر  إنت ــه  ــع ضيف ــلبي م الس
الثالثاء،  أمس  ــاء  ميالن، مس
ــي،  ــف النهائ ــاب نص ــي إي ف
ــأن البيانكونيري فاز  ــا ب علمً
ــزا ذهابا  ــي ميات ــي جيوزيب ف

.(٢-١)
وأوضح بيرلو، خالل تصريحات 
ــبورت»:  س «راي  ــبكة  لش
ــع لتحقيق هذا  ــت أتطل «كن
اإلجناز.. أنا في بداية مسيرتي 
(التدريبية) وكان لدي أهداف، 
ــوبر،  ــوز بكأس الس وهي الف
كأس  ــي  لنهائ ــول  والوص
ـــ١٦ من دوري  ــا، ودور ال إيطالي

أبطال أوروبا».
ــب كان األمر  ــاف: «كالع وأض
املباراة..  بعد  وينتهى  أسهل، 
ــدأ التفكير  ــدرب، تب ــا كم أم
ــة فورًا.. لم  ــي املباراة التالي ف
ــد، اآلن  ــيء بع ــق أي ش نحق
ــاراة  ملب ــتعد  ونس ــنرتاح  س

السبت».
ــتوى  مس ــي  ف ــه  رأي ــن  وع
ــورة  خط ــع  ومن ــه،  مدافعي
ــو  لوكاك ــو  روميل ــي  الثنائ

ــز، قال بيرلو:  والوتارو مارتيني
إنني محظوظ  ــرًا  «قلت كثي
٤ مدافعني جيدين  المتالكي 
ــون  يتأقلم ــم  إنه ــة..  للغاي
ــاع  الدف ــي  ــا ف ــع طريقتن م

ويتحسنون».
ــدرب  مب ــه  مقارنت ــول  وح
ماكس  ــبق،  األس ــوس  يوفنت
ــن اجليد أن  ــري، قال: «م أليج
ــمع هذا، لكن عليّ الفوز  أس

.« مبا فاز به أوالً
ــاراة مختلفة  وتابع: «كل مب
ــا.. إنتر  ــا أو بعده ــا قبله عم
أي  ــه  لدي ــن  تك ــم  ل ــالن  مي
تسديدات على املرمى تقريبًا، 
ــا أكثر من  ــا نحن خلقن بينم

ا». فرصة، وراضون جدً
ــة  ــي بداي ــو: «ف ــل بيرل وأكم
ــب بطريقة  ــم كنا نلع املوس
ــب  نلع اآلن  ــا  لكنن  ،(٤-٤-٢)
ــا،  متام ــة  مختلف ــة  بطريق
ــى (٤-٤-٢) في حالة  تتحول إل

الدفاع فقط».
ــاركة  ــباب عدم مش وعن أس
ــارو موراتا،  ــاال وألف ــو ديب باول
ومدى إمكانية البدء بالثنائي 
إلى جوار كريستيانو رونالدو، 
ــك  ــون ذل ــل أن يك ــال: «آم ق
ــر كان موراتا  ا.. أمام إنت متاحً
زال  وال  ــى،  احلم ــن  م ــي  يعان
ديباال يشكو من مشاكل في 

الركبة».

RPRQ@ÖaÜÃi@ø@ÚÓiä»€a@lb»€˛a@ÒâÎÖ@›Óudm

 وكاالت / 

 وكاالت / 

 وكاالت / 

 بغداد / 

 بغداد / 



بروكسل / وكاالت / البينة الجديدة
ــرائيل،  ــا االحتاد األوروبي إس  دع
امس االول الثالثاء، إلى التراجع 
ــتيطان  االس ــة  سياس ــن  ع
ــدال عن  ــل ب ــعية والعم التوس
ــدم منازل  ــف ه ــى وق ــك عل ذل
الفلسطينيني وتسهيل وصول 
ــى  إل ــانية  اإلنس ــاعدات  املس
ــطينية.وقال  الفلس اجملتمعات 
ــم  ــتانو املتحدث باس ــر س بيت
السياسة اخلارجية للمفوضية 
ــان، إن االحتاد  ــي بي ــة، ف األوروبي
ــة  «سياس ــدة  بش ــارض  يع
ــتيطانية  االس ــرائيل  إس
ــي هذا  ــذة ف ــراءات املتخ واإلج
ــات النقل  ــياق، مثل عملي الس
القسري واإلخالء وهدم ومصادرة 

األوروبي،  ــاد  لالحت ا  املنازل».ووفقً
فقد نزح حوالي ٦٠ فلسطينيًا 
ــذ أن  ــاالً - من ــم أطف - ٣٥ منه
ــرائيلية  ــوات اإلس ــادرت الق ص
وهدمت ٤٦ مبنىً متلكه عائالت 
فلسطينية في منطقة همسة 
ــور األردن. ــمال غ الفوقا في ش

ووصف البيان التطورات األخيرة 
ــف لعمليات  بأنها «اجتاه مؤس
املصادرة والهدم التي شهدتها 
ــام املاضي»  ــرائيل طوال الع إس
ــتمرت إسرائيل رغم تفشي  اس
املتحدث  كورونا.وأضاف  فيروس 
ــي يعتبر أفعال  أن االحتاد األوروب
ــرائيل «غير قانونية مبوجب  إس
ــا  وباعتباره ــي  الدول ــون  القان
الدولتني».يشار  أمام حل  ا  عائقً

أن محكمة الصلح اإلسرائيلية 
ــت  كان ــدس،  بالق ــة)  (االبتدائي
ــي إجالء  ــررت العام املاض ــد ق ق
ــي  ــم ف ــن منازله ــة م ١٢ عائل
ــح  ــراح لصال ــيخ ج ــي الش ح
ــرائيليني.ونص  إس مستوطنني 
ــى أن تخلي ٤ عائالت،  القرار عل
منازلها الشهر املاضي، لكنها 
ــة  للمحكم ــا  التماس ــت  قدم
ــطني،  فلس القرار.وثمنت  ــد  ض
ــرائيل،  دعوة االحتاد األوروبي، إس
ــكال التوسع  إلى «وقف كل أش
ــي  ف ــك  ذل ــتيطاني».جاء  االس
تغريدة عبر تويتر، لعضو اللجنة 
ــني  ــة فتح، حس ــة حلرك املركزي
ــن  ــيخ «نثم ــيخ.وغرد الش الش
ــي  ــاد األورب ــف االحت ــا موق عالي

ــتيطاني،  االس التوسع  ــأن  بش
ــتوى  ــى أن يرتقي إلى مس ونتمن
ملا  ــطني،  بدولة فلس ــراف  االعت
تشكله هذه اخلطوة من أساس 
ــل الدولتني». ــاظ على ح للحف

وحل الدولتني مبني على أساس 
ــام ١٩٦٧، مبا  ــل ع ــا قب ــدود م ح
الدولي،  ــون  القان ــى مع  يتماش
وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، 
واالتفاقيات الثنائية، مع القدس 
عاصمة لكال الدولتني (فلسطني 
وإسرائيل).وتسعى إدارة الرئيس 
ــدن إلعادة كل  ــي جو باي األميرك
من الفلسطينيني واإلسرائيليني 
ــم  ــات رغ ــة املفاوض ــى طاول ال
إبقائها للسفارة األميركية في 

القدس.

باريس / وكاالت / البينة الجديدة 
أوقفت السلطات الفرنسية امس 
ــخاص  ــة أش االول الثالثاء خمس
ــق بتهديد  ــار حتقيق يتعل في إط
ــل بعد أن  ــاة تدعى ميال بالقت فت
ــرين الثاني فيديو  نشرت في تش
مثيرا للجدل تنتقد فيه اإلسالم، 
ــة باريس.ومت  ــرت نياب ــا ذك وفق م
ــخاص الذين  ــف هؤالء األش توقي
تراوح أعمارهم بني ١٨ و ٢٩ عاما، 
ــب املصدر نفسه، في عدة  بحس
ــالد ووضعوا رهن  ــن الب مناطق م
احلبس االحتياطي لدى الشرطة 
اإللكتروني»  ــب  «الترهي ــة  بتهم
ــار  ــي إط ــل» ف ــد بالقت و «التهدي
ــم  التحقيقات التي يجريها قس

الكراهية على  مكافحة خطاب 
ــس مؤخرا  تأس ــذي  ال ــت  اإلنترن
ــة العامة في باريس  ويتبع للنياب
لف مبتابعة التحقيق الذي بدأه  وكُ
ــي في منتصف  القضاء الفرنس
ــرين الثاني.وتلقت ميال التي  تش
ــتبلغ ١٨ عاما قريبا سيال من  س
ــاركت على تويتر  التهديدات وش
ــدات التي تلقتها بالقتل،  التهدي
ــير إلى مقتل املدرس  بعضها يش
ــل باتي.وقال محامي ميال  صاموي
ــارد مالكا «أصبح التهديد  ريتش
ــائعا»، مضيفا «لقد  ــل ش بالقت
ــخص  حان الوقت ليعلم كل ش
يُهدد باملوت أنه قد يتم توقيفه ثم 
ــيمثل أمام القضاء وسيكون  س

وزير  ــجل جنائي».وكتب  لديه س
ــد  جيرال ــي  الفرنس ــة  الداخلي
دارمانان على تويتر «الدولة تعمل 
ــاة  الفت ــب  ميال».وتطال ــة  حلماي
ــف وهو ما  ــي التجدي ــا ف بحقه
ــارلي إيبدو  ــمح لصحيفة ش س
ــتهدفها  اس ــي  الت ــبوعية  األس
هجوم جهادي دام في عام ٢٠١٥، 
ــي ذلك  ــا ف ــان مب ــة األدي مبهاجم
ــالم.ودافع الرئيس الفرنسي  اإلس
إميانويل ماكرون في شباط ٢٠٢٠ 
ــر الكاملة» مبا  عن «حرية التعبي
في ذلك احلق في التجديف الذي 
ــي. ــارض والقانون الفرنس ال يتع
ــددون بالقتل عقوبة  ويواجه امله
بالسجن تصل إلى ثالث سنوات 

ــورو.  ي ــف  أل ــا ٤٥  ــة قدره وغرام
ــخصني  كم على ش ــد حُ وكان ق
ــجن بتهمة  ــام املاضي بالس الع
ــا  كم ــل.  بالقت ــاة  الفت ــد  تهدي
ــام ضد آخرين  ــت لوائح اته وجه
التهديدات  ــي  ف ــق  التحقي ــي  ف
بالقتل في كانون الثاني.وتخوض 
ــارك  ــية مع ــلطات الفرنس الس
ــن جبهة بني مراقبة  على أكثر م
االلكترونية  ــاءات  الفض محتوى 
ــات التطرف  ــح خطاب ــة كب جله
ــى  وعل ــة  والعنصري ــة  والكراهي
ــلوكيات  ــة س مراقب ــي  ف األرض 
ــاجد أو منابر  وخطابات في املس
ــتبه في أنها تروج ملثل  دينية تش

تلك اخلطابات.  

القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة
ــس  ام ــة  املصري ــلطات  الس ــت  أعلن  
ــح احلدودي  ــاء فتح معبر رف االول الثالث
ــمى»  ــل غير مس ــاع غزة «ألج ــع قط م
ــى منذ  ــرة األول ــني، للم ــي كال االجتاه ف
ــجيع  ــن نية لتش ــنوات كبادرة حس س
ــطيني، في وقت  ــوار الوطني الفلس احل
ــات  ــه محادث ــرة في القاه ــتضيف  تس
ــى ما قال  ــطينية، عل بني فصائل فلس

ــؤول لوكالة  ــال املس ــؤول أمني.وق مس
ــلطات املصرية  ــرس إن «الس ــس ب فران
ــاء) معبر رفح  ــت امس االول (الثالث فتح
ــمى للمرة األولى منذ  إلى أجل غير مس
ــنوات»، مؤكدا أن «أول حافلة قادمة  س
ــزة وصلت اجلانب املصري». من قطاع غ

ــن جلنة االنتخابات  وتزامنا، وصل وفد م
ــى القطاع  ــطينية ال ــة الفلس املركزي
ــات  ــراء االنتخاب ــتعدادا إلج ــك اس وذل

ــطينية ألول مرة منذ ٢٠٠٦.وكان  الفلس
قادة الفصائل الفلسطينية قد شرعوا 
في حوار بني الفصائل في القاهرة على 
مدى يومني ملناقشة القضايا السياسية 
العامة  باالنتخابات  ــة  املتعلق والفنية 
املقبلة في فلسطني.وقال وليد العوض 
عضو املكتب السياسي حلزب الشعب 
ــطيني، إن مصر قررت إعادة فتح  الفلس
ــر، موضحا  ــعار آخ معبر رفح حتى إش

ــه مبوقع التواصل  ــي بيان عبر صفحت ف
ــبوك أن «إعالن مصر  ــي فيس االجتماع
الشقيقة مشكورة عن فتح معبر رفح 
ــاً بإجراءات  ــر مصحوب ــعار آخ حتى إش
ــر  جدية لتخفيف معاناة الناس، مؤش
ــير عليه جلسات احلوار في  ايجابي تس
«إنها خطوة  ــوض  الع القاهرة».وأضاف 
ــذي يزول فيه  ــد انه بالقدر ال هامة تؤك
ــام تزول أثاره وخطوة فتح املعبر  االنقس

ــى معبر رفح من جانب  خير دليل «.وعل
ــنطي «أنا  قطاع غزة، قال إبراهيم الش
ــهر أن يفتح املعبر  انتظر منذ ستة أش
ــرر فقدت  ــالق املتك ــذا اإلغ ــبب ه فبس
ــي اجلامعة». ــي األول ف الفصل الدراس
ــغ ٥٠ عاما «هذا  ــون البال ــر زن وقال ياس
ــاعة بدون  ــب أن يفتح ٢٤ س ــر يج املعب
ــة حاالت  ــدار العام فثم ــى م توقف عل

إنسانية صعبة جدا»

الجزائر / وكاالت / البينة الجديدة
ــاريو  بوليس ــة  جبه ــت  أعلن
ــس االول الثالثاء  ــة ام االنفصالي
ــود مغاربة  ــت ثالثة جن أنّها قتل
ــا مقاتلوها  ذه ــات نفّ ــي هجم ف
ــي منطقة جبال وركزيز  االثنني ف
ــم يصدر  ــوب اململكة.ول ــي جن ف
ــى أول  ــوري عل ــرب رد ف ــن املغ ع
ــة االنفصالية عن  ــالن للجبه اع
ــل  ــوع داخ ــذا الن ــن ه ــوم م هج
ــذ خرق وقف  ــي اململكة من أراض
ــاريو  إطالق النار من طرف بوليس
ــر  الثاني.ونش ــرين  تش منتصف 
وكالة  أوردته  ــاً  بيان االنفصاليون 
ــاء الصحراوية حول «هجوم  األنب
ــتهدف مقر حراسة  ــر اس مباش
ــي منطقة  ف ــي  املغرب ــش  للجي
ــق التراب  ــي عم ــال وركزيز ف جب
ــني املاضي. ــر اإلثن ــي» فج املغرب
ــن مقاتلونا  ــاف البيان «متك وأض
من السيطرة متاماً على النقطة 
املستهدفة وتدميرها بالكامل»، 
من دون اإلشارة إلى تكبّد اجلبهة 
ــة  العملي ــفرت  خسائر.وأس أي 

بحسب املصدر عن «مقتل ثالثة 
جنود مغاربة منهم ضابط صف» 
ــتيالء  ــة» واالس هو «قائد احلراس
ووثائقهم». ــلحتهم  «أس ــى  عل

ــن «عملية  ــدث البيان ع ــا حت كم
ــي  ف ــل  تفاصي دون  ــابهة»  مش

ــرق اململكة  ــة تويزكي ش منطق
ــدود اجلزائرية. ــرب احل ــة ق املغربي
ــرين  ــرب في ١٣ تش ــل املغ وأرس
ــى أقصى جنوب  ــي قواته إل الثان
ــرات احلدودية مع  منطقة الكرك
ــة من  ــرد مجموع ــا لط موريتاني

عناصر بوليساريو أغلقوا الطريق 
ــت  موريتانيا.وكان ــى  إل ــة  املؤدي
بوليساريو زعمت الشهر املاضي 
دت  ــت الكركرات وتوعّ أنّها قصف
ــارت  أش ــا  بينم ــد»  بـ»التصعي
الرباط إلى «طلقات استفزازية».
ــي «يا بالدي»  ــر املوقع املغرب ونش
ــاع الصحراوية»  بيان «وزارة الدف
ــود، معلّقاً  وخبر مقتل ثالثة جن
«تواصل جبهة البوليساريو نشر 
ــوص عملياتها  ــا بخص ادعاءاته
العسكرية ضد القوات املسلّحة 
ــني  ــزاع ب ــل الن املغربية».ويتواص
ــاريو منذ عقود  املغرب والبوليس
ــراء املغربية. ويقترح  حول الصح
املغرب الذي يسيطر على ثمانني 
باملئة من مساحة الصحراء، منح 
ــاً ذاتياً حتت  ــذه املنطقة حكم ه
سيادته، بينما تطالب بوليساريو 
املفاوضات  ــت  باالنفصال.وتوقف
ــة والتي  ــراء املغربي ــول الصح ح
ــارك  ــدة وتش ــا األمم املتح ترعاه
فيها أيضا اجلزائر وموريتانيا، منذ 

ربيع العام ٢٠١٩.

طهران / وكاالت / البينة الجديدة
ــتدعت إيران امس االول  الثالثاء  اس
ــدى طهران  ــي ل ــفير البلجيك الس
ــة وإدانة  ــى محاكم ــاج عل لالحتج
الدبلوماسي اإليراني أسداهللا أسدي 
ــجن ٢٠ عاما  ــه بالس ــم علي واحلك
ــي مخطط إرهابي  بتهمة التورط ف
اإليرانية  ــة  لتفجير جتمع للمعارض
(مجاهدي خلق) في باريس عام ٢٠١٨ 
ــا رودي جولياني  ــره وقته كان يحض
ــة نيويورك  ــابق لبلدي ــس الس الرئي
ــابق  ومحامي الرئيس األميركي الس
دونالد ترامب.ومحاكمة وإدانة أسدي 
ــؤول إيراني في اإلحتاد  هي األولى ملس
ــي (الثورة  ــذ ثورة اخلمين األوروبي من
ــت  أطاح ــي  الت  ١٩٧٩ ــالمية)  اإلس

بنظام الشاه في إيران.وقال املدعون 
ــراف املدنية في  ــون واألط البلجيكي
االدعاء إن األسدي أدين بالشروع في 
ــا يتصل مبخطط  ــل إرهابي فيم عم
ــرطة  الش ــه  أحبطت ــذي  وال  ٢٠١٨
ــية والبلجيكية. ــة والفرنس األملاني
ــة األنباء اإليرانية (ايرنا)  ونقلت وكال
ــة  ــي وزارة اخلارجي ــؤول ف ــن مس ع
ــفير البلجيكي  اإليرانية قوله للس
ــم محكمة أنتويرب ينتهك  إن «حك
ــي ويتجاهل التزامات  القانون الدول
ــران  إي ــة  جمهوري ــاه  جت ــكا  بلجي
ــران ال  ــإن إي ــي ف ــالمية وبالتال اإلس
تعترف به بأي شكل من األشكال».
ــجن ثالثة إيرانيني آخرين ملدة ١٥  وسُ
ــي احملاكمة لدورهم  و١٧ و١٨ عاما ف

ــركاء في اخملطط اإلرهابي الذي  كش
ــطة  أيقظ اخملاوف اإلرهابية من أنش
ــى لـ»إرهاب  ــة إيرانية مبا يرق تخريبي
ــدي وسط  دولة».وتأتي محاكمة اس
ــران ودول  ــني طه ــم أصال ب ــر قائ توت
ــات منها ما  ــبب خالف ــة بس أوروبي
ــان ومنها ما  ــوق اإلنس يتعلق بحق
يخص االنتهاكات النووية اإليرانية.
ــكال  ــاج اإليراني ش ــر االحتج ويعتب
ــدي  ــار قضية اس ــن يغير في مس ل
ــد  ــة ق ــذه احملاكم ــل إن ه ــيئا ب ش
ــيني أو  تفتح باب مالحقة دبلوماس
ــبه التورط  ــي اخلارج بش ــني ف إيراني
ــبق أن  ــات إرهابية.وس في مخطط
ــة اخملابرات  ــت عواصم أوروبي اتهم
ــة بالضلوع في مخططات  اإليراني
وكان  ــا.  أراضيه ــى  عل ــة  إرهابي
ــاد األوروبي قد أضاف في ٢٠١٩  اإلحت
لقائمته  ــة  إيراني ــرات  وحدة مخاب
ــى  عل ردا  ــة  اإلرهابي ــات  للتنظيم
إرهابية على  هجمات ومخططات 
ــة.  وأعلن حينها  ــي األوروبي األراض
ــع إيرانيني اثنني وإدارة األمن  أنه وض
ــوزارة اخملابرات  ل التابعة  ــي  الداخل
ــاب  اإلره ــة  قائم ــى  عل ــة،  اإليراني

اخلاصة باالحتاد.
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ــألمم املتحدة  ــة األمني العام ل ــة ذهبت مبعوث ــة مهم بأي
ــائي إيراني، للقاء  ــخارت إلى طهران بزي نس جينني بالس
ــد على خامنئي، وهي  ــار املرش على أكبر واليتي مستش
املعتمدة رسميا في بغداد؟جنني بالسخارت يراها الشارع 
ــة، انحرفت عن  ــض كنموذج ملبعوثة أممي العراقي املنتف
مسارها الدبلوماسي، وحتولت إلى غطاء إلرهاب طائفي، 
ــيق مع  ــة عن القانون، بالتنس ــيات خارج تقوده ميليش
حاضنتها اإلقليمية املهيمنة على مفاصل نظام احلكم 
ــؤولية  ــي العراق.يتحمل األمني العام لألمم املتحدة مس ف
ــمه،  انحراف بعثته األممية في بغداد، فهي العاملة باس
ــي إطار احلفاظ على  ــوم لها ف واملكلفة بأداء الدور املرس
ــيادة العراق، والكشف عن املمارسات التي متس بتلك  س
ــروع.غضب  ــي غير مش ــل خارج ــر أي تدخ ــيادة عب الس
ــتد على زيارة ممثلة األمني العام إلى طهران،  ــعبي يش ش
ــام اإليراني في عرف  ــي، ال يعني النظ ــأن داخل لبحث ش
ــة بغضب عراقي،  ــيادي جتاوزت مبادئه عمدا، غير آبه س
وجدت لها مبررا في بيانها الرسمي الذي جاء فيه:»هذه 
ــاعدة  الزيارة تأتي تعزيزا لتفويض بعثة األمم املتحدة ملس
العراق، مبوجب قرار مجلس األمن رقم ٢٥٢٢ (لعام ٢٠٢٠)، 
ــير احلوار والتعاون اإلقليميني، مبا في  والذي يتضمن تيس
ــة والتجارة والبيئة  ــول قضايا أمن احلدود والطاق ذلك ح
واملياه والبنية التحتية والصحة العامة والالجئني».دور ال 
يقره عرف دبلوماسي، تتواله بعثة األمم املتحدة في بغداد، 
ــة عن أصحاب  ــتئذان، وتقرر نياب ــى احلدود بال اس تتخط
القرار، وال تعترف بسيادة بلد تؤدي فيه مهمة دبلوماسية، 
ــتهتر مبشاعر شعبه.يلقب ثوار االنتفاضة الشعب  وتس
ــية» القادرة على  ــخارت بـ «املرتش العراقي جينني بالس
ــن الدولي في تقاريرها الدورية اخلالية  خداع مجلس األم
من أية مصداقية، فهي حتجب جرائم امليليشيات املوالية 
ــلب، وتخفي الدور اإليراني  إلى إيران من خطف وقتل وس
ــرارات الدولية  ــا يتناقض مع الق ــي في العراق مب التخريب
التي حددت مهامها في تقدمي الوقائع بكامل تفاصيلها، 
ليتسنى للمجتمع الدولي اتخاذ القرارات بشأنها. بعثة 
ــخارت، أضحى  ــل قيادة جينني بالس ــدة في ظ األمم املتح
ــفيرة لدى إيران ترعى مصالح هيمنتها  دورها وكأنها س
ــطحية، وتقدم له  ــى العراق الذي ترى أزماته برؤية س عل
حلوال «إنشائية» في برنامج غير قابل للتطبيق، تعرضه 
ــتناني، هو  ــى علي السيس ــيعي األعل على املرجع الش
ــلطات املتنفذة، وتبرئها من  ــبه برتوش جتمل دور الس أش
مسؤولية الكوارث التي تضرب البالد.يتساءل العراقيون 
ــران  ــا طه ــدة وجهته ــة األمم املتح ــت مبعوث ــاذا جعل مل
والنجف في أداء مهمتها الدبلوماسية، دون اعتبار لقوى 
احلراك الشعبي املتواصل في مدن العراق.واقع بعثة األمم 
ــبوه في العراق، يدعو مجلس األمن الدولي  املتحدة املش
ــي دائرة  ــة ووضعها ف ــذ بتقاريرها الدوري ــدم األخ ــى ع إل
ــف عن خيانة  ــن مغالطات تكش ــبة ملا تقدمه م احملاس

األمانة في أداء مهمة دولية.  

عبد الرحمن جعفر الكناني

رأي

القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة
ــس االول الثالثاء  ــاس ام ــة حم ــت حرك أعلن
ــة فتح  ــتها حرك ــت مع منافس ــا توصل أنه
ــى اتفاق  ــطينية إل ــل الفلس ــي الفصائ وباق
على «آليات» إجراء االنتخابات الفلسطينية 
ــالل االجتماعات التي تعقد  املرتقبة وذلك خ
ــود املصاحلة  ــى جه ــي ترع ــرة الت ــي القاه ف
ــو  عض ــة  احلي ــل  خلي ــطينية.وقال  الفلس
ــي حلركة حماس في بيان إن  املكتب السياس
ــطينية تتفق على  «الفصائل والقوى الفلس
ــس الوطني  ــراء االنتخابات للمجل آليات إج
ــية، مبا في ذلك تشكيل  والتشريعي والرئاس
البيان  بالتوافق».وتابع  ــات  االنتخاب محكمة 
«كما مت االتفاق على العودة إلى القاهرة خالل 
ــكيل  ــس وآليات تش ــل لوضع أس (اذار) املقب
ــد باالنتخاب والتوافق». اجمللس الوطني اجلدي
ــس وفد حركة فتح  ــال جبريل الرجوب رئي وق
ــام القادمة  ــرة في تصريح «في األي في القاه
ستقوم اللجنة املركزية حلركة فتح بتشكيل 

جلنة من أجل البدء بإعداد قوائم لالنتخابات»، 
ــرائيلي  اإلس ــوزراء  ال ــس  «(رئي أن  ــا  مضيف
ــه يعتبران اليوم  ــني) نتانياهو وحكومت بنيام
ــبة لهم».وقالت الفصائل  يوما حزينا بالنس
ــطينية في بيان ختامي الجتماعاتها  الفلس
ــراكة  ــرة إنها اتفقت على أن «الش في القاه
ــات  بانتخاب ــدأ  يب ــل  كام ــار  مس ــة  الوطني
ــة األولى من  ــريعي وهي املرحل ــس التش اجملل
ــه انتخابات  ــس الوطني، تلي ــات اجملل انتخاب
ــلطة ومن ثم استكمال تشكيل  رئاسة الس
ــا أمكن  ــاب حيثم ــي باالنتخ ــس الوطن اجملل
ــاركة  والتوافق حيث ال ميكن، ومبا يضمن مش
ــة التحرير  ــي منظم ــطيني ف ــكل الفلس ال
ــرعي  ــل الش ــا املمث ــطينية بوصفه الفلس
والوحيد للشعب الفلسطيني».وأشارت إلى 
ــي الذي حدد  ــزام باجلدول الزمن ــرورة «االلت ض
ــريعية والرئاسية،  ــوم االنتخابات التش مرس
ــا في مدينة القدس  مع التأكيد على إجرائه
ــتثناء». والضفة الغربية وقطاع غزة دون اس

ــكيل  ــان أنه مت االتفاق على «تش وأضاف البي
ــق من  ــات بالتواف ــا االنتخاب ــة قضاي محكم
ــة الغربية وقطاع  ــن القدس والضف قضاة م
ــة حصرا دون  ــى أن تتولى هذه احملكم غزة عل
ــة متابعة كل  ــات القضائي ــن اجله ــا م غيره
ــة ونتائجها  ــة االنتخابي ــق بالعملي ما يتعل
ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسيا 
ــكيلها وتوضيح مهامها استنادا لهذا  بتش
ــد بنود  ــص أح ــا للقانون».ون ــق وطبق التواف
االتفاق على أن «تتولى الشرطة الفلسطينية 
ــة وقطاع غزة  ــي الضفة الغربي دون غيرها ف
بزيها الرسمي تأمني مقار االنتخابات ويكون 
تواجدها وفقا للقانون».كما شدد البيان على 
ــة التي تضمن  ــاذ اآلليات الالزم ــرورة «اتخ ض
ــا  ــن جوانبه ــدس م ــات بالق ــراء االنتخاب إج
ــحا وانتخابا».وفازت  ــك ترش ــة مبا في ذل كاف
ــي آخر انتخابات  ــالمية ف حركة حماس اإلس
تشريعية فلسطينية في ٢٠٠٦، لكن حركة 
ــرف بهذا الفوز ما أدى إلى اندالع  فتح لم تعت

ــام  ــني الطرفني وانقس ــة ب ــتباكات دامي اش
ــتمر إلى اليوم.وأدى االنقسام  ــي مس سياس
ــع األراضي  ــني الطرفني إلى وض ــي ب السياس
ــيني  سياس ــني  نظام ــت  حت ــطينية  الفلس
ــلطة  ــني في غياب برملان واحد، فالس مختلف
ــة محمود عباس حتكم  الفلسطينية برئاس
ــي الضفة الغربية احملتلة حيث يعيش نحو  ف
ــر حماس منذ  ــمة، بينما تدي ــون نس ٢٫٨ ملي
ــذي يضم نحو  ــر ال ــزة احملاص ــاع غ ٢٠٠٧ قط
ــطيني  ــمة.ووقع الرئيس الفلس مليوني نس
ــوما إلجراء  ــون الثاني مرس في منتصف كان
ــا محللون  ــوة اعتبره ــي خط ــات، ف االنتخاب
ــطينيني الكتساب الشرعية  وسيلة للفلس
وجاءت قبل أيام من تنصيب الرئيس األميركي 
ــد توليه  ــاد التأكيد بع ــذي أع ــدن ال ــو باي ج
ــا لعملية  ــه على حل الدولتني اساس منصب
ــرق األوسط وأعاد االتصاالت  السالم في الش
مع السلطة الفلسطينية واملساعدات التي 

كان سلفه دونالد ترامب قد الغاها.
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ــوب بأن  ــرر وحدة  SSR احلاس  تق
ــوارات الروائي انس  ــر كل ح تنش
ــل  ــع التواص ــى مواق ــي عل حلم
   TS-SSRاالجتماعي (قرر ٢٩٨١٩٥٧
ــتعيد معلومات محذوفة  ان يس
ــع حقيقة  ــى موق ــرها عل وينش
حيث تعود بشر مدير انس حلمي 
ــب). هذا  ــر بعض ما يكت ان ينش
ــي الكاذب، يفتح  احلوار االفتراض
ــر صدقاً  ــالً اخر اكث ــص مدخ للن
ــببيته، عندما يبدئ جهاز  من س
حوارات  ــتعراض  باس ــوب  احلاس
ــع مجموعة من  ــي م ــس حلم ان
ــه والذين كان معظمهم  اصدقائ
ــعد  ــاء، وهنا يبدئ  س ــن النس م
ادواته الفنية  سعيد باستخدام 
واملعرفية في صياغة شخصياته 
ــا وتناقضاتها،  وميولها وافكاره
ــيميائي عن  ــد الس ــاب البع بغي
النص وتفاعالته البيئية ( تأثيث 
اي  ــيؤ:  (التش و  ــدث)  احل ــكان  م
ــال باملكان وتأثيراته  ارتباط االبط
ــلوكية عليهم). النفسية والس
ــة  مختلف ــخصيات  ش ــبع  س
ــياً  (بيئياً ومعرفياً وثقافياً ونفس
ــت معرفي  ــاه ثاب ــلوكياً ) اجت وس
ــي واحد هو (انس  وثقافي ونفس
ــار النص في  ــذي اش ــي)، ال حلم
ــه على انه الروائي  بعض محطات
ــه، وذلك بذكر أسم روايته  نفس
ــة) وهذا  ــد (فيرجوالي محل النق
ــعار تطميني للقارئ إليقاعه  اش
ــاع) اي  ــم االقن ــرف ب(وه ــا يع مب
حضور الروائي في نصه. حوارات 
ــة،  مقتضب ــرى  واخ ــة  مطول
ــريعة بني  ــردية س ــاالت س وانتق
ــت  تنوع ــي  الت ــوارات،  احل ــذه  ه
ــيني هما  ــاخصني رئيس ــني ش ب
ــع احلفاظ  ــس) م ــة واجلن (الثقاف
ــة مركزية، هي  على بؤرة عالئقي
ــس حلمي مع  ــل ان ــة البط عالق
(روح هائمة) والتي سعى الروائي 
ــذه العالقة من  ــال ه ــى انتش ال
واقعها االفتراضي الى الوجودي، 
حني اقدم بطله على السفر الى 
ــتراليا لرؤيتها، بعد ان عرفت  اس
ــية مع  ــة عالقته اجلنس بطبيع
انتقالة  ــي  ف ــاء،  ــا ميس قريبته
سردية عمودية، غريبة ومفاجئة 

ــص  الن ــة  افقي ــع  م ــت  تقاطع
ــذ  ــذي اخ ــي، ال ــقه احلكائ ونس
ــاً افتراضياً هو اقرب  منحاً حواري
الى ما يسمى ب(مسرح العبث)، 
ــي  ــن التعاط ــص م ــل الن فأنتق
ــي وبواعثه  ــع العالم االفتراض م
ــية وتأثيراته على سلوك  النفس
ــى احلديث  ــر، ال ــان املعاص االنس
ــادئ البطل انس  ــالق ومب عن اخ
ــارس  ــض ان مي ــذي رف ــي، ال حلم
ــع روح هائمة، لتعارض  اجلنس م
ــع مبادئه واخالقه  ــذا الفعل م ه
ــامية.. لكنه برر هذا  وقيمه الس
ــه في  ــان بطل ــل على لس العم

حوار الحق بينهما :
ــن أعبرت احمليط  ــة :لك روح هائم
ــة ايام فقط  ــادئ لتبقى ثالث اله

هل انت مجنون ؟
ــد اخبرتك منذ  ــس حلمي: لق ان

البداية
روح هائمة: مالذي اخبرتني به ؟

انس حلمي: انني مجنون
ــون)  ــردة ( مجن ــرت مف ــا فس رمب
ــذب الذي طال  ــن التذب الكثير م
ــس حلمي،  ــخصية البطل ان ش
وتأرجحها بني (الرذيلة والفضيلة، 
العهر والشرف، الصدق والكذب، 
املكر والنبل)، وما يفسر جزء من 
هذا التذبذب، هو االطار احلكائي 
العام الذي منحه صفة (الصياد) 
ــي الذي زج  ــي العالم االفتراض ف
ــاكل  ــه هربا من مش ــه في نفس
ــه حاول ان  ــة معقدة.. لكن زوجي
ــه لدور  ــالف ذلك، بلعب ــر خ يظه
ــني واالَخر، كما  ــة بني احل الضحي
ــاء)  في طبيعة عالقته مع (ميس
ــني  ح ــرة،  بالعاه ــا  لقبه ــي  الت
خطط والح عليها الستدراجها 
ــي ميارس  ــي ك ــاء حقيق ــى لق ال

ــا حتقق له  ــا اجلنس، وعندم معه
ما اراد، استنكر ما حصل، والقى 
باللوم عليها . (فيرجوالية)  نص 
ــرد الروائي،  ــم الس ــي عال رائد ف
ــلوب  ــج التجريد كأس النه انته
ــزاً على ركيزتني  ــوي، متعك حداث

أساسيتني:
اوال: العنوان الغريب (فيرجوالية) 
ــار الروائي الى معناه من  الذي اش
خالل حوار ثقافي بني انس حلمي 

وروح هائمة :
ــي العالم االفتراضي  - اهال بك ف

في الفيرجوالية
- ماذا ؟

ــة من  ــي كلم ــة ه - الفيرجوالي
 virtual) ــن ــوذة م ــي مأخ اختراع
ــم  العال ــي  تعن ــي  وه  (world

االفتراضي.
ــي  ــح العلم ــذا املصطل ــن ه لك
الروائي  ــتنبطه  التقني الذي اس
ــو  ــني، ه ــني انكليزيت ــن مفردت م
ــظ واملغزى  ــن حيث اللف قريب م
ــمى  يس ــي  طب ــح  مصطل ــن  م
(متالزمة فيرجولي): وهو نوع من 
ــية النادرة،  ــات النفس االضطراب
ــه يرى  ــخص أن ــي توهم الش الت
ا،  ا واحدً ــخصً ــاس ش ــع الن جمي
فأي شخص يقابله سواء يحبه 
ــخص.  ــه هو نفس الش أو يكره
ــة التي رمبا تكون قد  وهذه املقارب
حدثت مصادفة في العنوان، هي 
مماثلة جلزء من السلوك النفسي 
للبطل، الذي اعتمد على الشك 
ــزي مع كل  ــة وامليل الغرائ والريب
ــار  املتحاورات.. لكن يبقى ما اش
ــي تعريف العنوان  اليه الروائي ف
ــا مع  ــي تعاطين ــاس ف ــو األس ه

النص وعنوانه.
ثانيا: العالم افتراضي، الذي زج 
ــه، من خالل  ــي ابطاله في الروائ
ــي  االجتماع ــل  التواص ــع  مواق
ونوافذه التي تتيح للمستخدم 
ــاور مع االخرين بكل حرية،  التح
ــه  ــن كل ادوات ــص م ــد الن وجتري
ــكل  ــة واملؤثرة، التي تش الفاعل
ــن الروائي  ــية للف ــم رئيس دعائ
ــى  عل ــاده  واعتم ــدي،  التقلي
ــي ايصال ما يريد،  احلوار فقط ف
ــة حداثية، وهي  ــتخدماً لغ مس
االداة الوحيدة لدى سعد سعيد 

ــمت  ــي ادارة النص، والتي اتس ف
ــي انتقاء  ــاطة والذكاء ف بالبس
ــتوى  املس ــاة  ومراع ــردات،  املف

في  لثقا ا
للمتحاورين، وحضور  ــي  واملعرف
العلمية  احلداثية  االصطالحات 
ــرة، وكان  ــة املعاص والتكنلوجي
ــص في هذا  ــى الن ــب ان يبق يج

ــدي،  ــي التجري ــار االفتراض االط
ــى الواقع  ــن االنزالق ال ومنعه م
ــدث في عالقة  ــي، كما ح الفعل
ــة، وتطور  ــع روح هائم البطل م
ــق االفتراضية بدافع  هذه العالئ
ــن الروائي  ــت، لك ــزي منفل غرائ
اعادة النص الى واقعه االفتراضي 
التجريدي من خالل  اخلامتة، التي 
ــوارا افتراضيا كاذبا بني  مثلت ح
بر  وحدة SSR وبني انس حلمي، عَ
ــي جيدا ازمة  ــفي يع حوار فلس
االنسان املعاصر في هذا العالم 

املادي وسطوته عليه:
ــن  ــذي ل ــذا ال ــكني ه ــا مس - ي
ــدا ولذلك  ــه اب ــتطيع اتقان تس

ستبقى مجرد الة
- قلت لك اني لست بالة

ــت  لس ــت  ان ــت  ماكن ــا  كائن  -
بإنسان ولذلك لن تفقه املنطق 

احلقيقي 
- لم افهم ما تريد قوله

- ولن تفهم .. فاإلنسان يستطيع 
ان يخرق املنطق احيانا ومع ذلك 

يبقى بأمان.

ــدمي عقله - كثيرًا  ــغل الناقد العربي الق  لم يش
ــر اخللق اإلبداعي، ولرمبا اكتفى بالتأويل  - في س
ــن)؛ ولكنه  ــوادي عبقر وحفلة (اجل ــطوري ل األس
ــعري  ــص الش ــة للن ــات املغذي ــم باملرجعي اهت
ــاعدة على كثرته وذيوعه، فقال ابن سالم  واملس
ــس بالكثير وإمنا  ــعر لي اجلمحي: ((وبالطائف ش
ــني األحياء...  ــعر باحلروب التي تكون ب يكثر الش
ــعر قريش أنه لم تكن بينهم نائرة  والذي قلل ش
ــعر عمان))، فرد  ــم يحاربوا، وذلك الذي قلل ش ول
اجلاحظ املعتزلي العقلي  على ابن سالم الناقد 
ــي والتوثيقي  ــذي اتبع املنهج التاريخ الديني ال
في نقد الشعر العربي القدمي واملولود من البيئة 
ــابقني)  الفقهية الدينية واملؤمن بأفضلية (الس
ــظ: ((وبنو حنيفة  ــى (الالحقني)،  فقال اجلاح عل
مع كثرة عددهم وشدة بأسهم وكثرة وقائعهم 
وحسد العرب لهم على دارهم وتخومهم وسط 
ــعرًا  أعدائهم .. ومع ذلك لم نر قبيلة قط أقلّ ش
ــف النقدي  ــذا التوصي ــني نفكك ه منهم)).وح
ــق الرؤية  ــعري على وف ــكل الش ــي للتش العرب
ــع النظام  ــس الفكري م ــد التجان ــة جن الثقافي
ــي، الذي يؤكد على عالمة املؤمن احلقيقية  الدين
ــو مبتلى، بل (إذا أحبّ اهللا عبدا  هي (االبتالء) فه
ــوة وهو  ــدة والقس ابتاله) فالعنف الذي هو الش
ــكل  ــيا في التش ضد الرفق أصبح عامال أساس
ــعر) وال يخفى  ــا (الش ــاة ومنه ــي) للحي (اجلمال
ا إال بعد  ــرج ناقدً ــد العربي القدمي ال يتخ أن الناق
ــازة النقد فابن  ــه املنظومة الدينية إج أن جتيز ل
ــة الدينية في  ــالم فقيه في األصل، والفاعلي س
ــؤرة مركزية في  ــة نابعة من ب ــي فاعلي النقد ه
ــص القرآني  ــي مركزية الن ــة العربية وه الثقاف
ــتقطب املنجز العربي اإلبداعي ليكون  الذي اس
شاهدا (ناقصا) على جماله (املتكامل).. فالقرآن 
ــف) وابتالء واحلامل له مبتلى  أنزل في حلظة (عن
ــا في (الغيب)..  ــتقراره ليس في (الواقع) وإمن واس
ــي   ــص الدين ــرية للن ــراءة البش ــاءت الق ــم ج ث
لتجعل منه إجازة سماوية للعنف البشري ومن 
ثم فالتفسير البشري ال يقل قداسة عن النص 
السماوي.. إذن كان من الطبيعي أن تتسرب تلك 
األنساق إلى الرؤية النقدية للنص الشعري الذي 
ل  ــي، واجلار املفضّ ــار) األول للنص القرآن يعد (اجل
ــلطة) التي حتكم بـ (شرعية السماء) وألن  (للس
السلطات العربية مازالت حتكم باسم (الوحي) 
ــعر من رحم العنف مازالت  فإن ثقافة والدة الش
ــخة في مجتمعاتنا؛ وألن العرب تستهجن  راس
ــرعية)  ــى (الوالدة الش ــا تصر عل ــط فإنه اللقي

للشعر.
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فنارات

د. أحمد الزبيدي
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مبعزل عن عناصر الرواية 
الرئيسية، التي يستمد القارئ 
منها معطيات النص ودالالته، 

كتب سعد سعيد روايته ( 
فيرجوالية) لتكون نصا حكائيا 

مجرداً، يشكل احلوار عموده 
الفقري، بغياب عنصر الزمان، 
الذي يلعب دوراً مهما في بناء 

النسق احلكائي وتسلسله، 
وعنصر املكان املسؤول عن منح 

القارئ منصة لرؤية االحداث 
والتفاعل مع بيئتها، اضافة 
الى افتقادها اهم عنصر في 

السرد الروائي وهو (احلدث 
احلقيقي)، الذي يشكل قطب 
الرحى الذي يدور حوله النص 

ويستمد منه شرعيته ووجوده. 
كل هذا االرباك الذي احدثه 

سعد سعيد في ابجديات السرد 
الروائي، هو باحملصلة ال يشكل 
مثلبة عليه، بقدر ماهو ايذان 
بوالدة اسلوب سردي حداثي، 
ميكن ان يتواكب مع التطور 

احلضاري والتقني الذي يشهده 
العالم، برؤية فنية تفاعلية 

تستمد ادواتها منه، فهو نص 
افتراضي غرائبي غير واقعي 

في معطياته وبواعثه، ينشأ 
من حصول عطل في حاسوب 

روائي، ينتج عنه حوارات جدلية 
افتراضية بني الكاتب ووحدة 

(TS-SSR٢٩٨١٩٥٧) في احلاسوب 
والتي لم تخلو هذه اجلدليات 
من حضور املنطق والفلسفة 

فيها.. (TS-SSR٢٩٨١٩٥٧  ال 
يفهم معنى كثير من الكلمات 

يستخدمها بشر مثل فلوس 
جنس، انثى، رجل، امرأة، شرف، 
اخالق، مبادئ وغيرها) بعد هذا 
احلوار بني انس حلمي مع وحدة 

SSR  في احلاسوب، والذي يطلق 
عليه اصطالحا (السرد الكاذب) 

كون احد طرفي احلوار ليس له 
وجود حسي على ارض الواقع.. 

قراءة / احمد عواد الخزاعي

6ثقافية

سحر ابراهيم زغري

حينما يجثو النوى .....
على صدر دروبنا ......

يكون قدرنا ان نلملم ...
نعاس الذكريات .....

ورذاذ الشوق .....
ونغزل من وبر النسيان ...

طريقا اخرى ......
انا أمرأة ....

اعتنقتك عشقا ....
وارتدت من زبد الوعود ....

جلبابا ....
فأمطرت جالبيبي جفاءا ....

على جسدي املتعطش للوصال .....
قد انساك ...

وابصق علقم شهدك 
من فم ذاكرتي ....

لكنك ستبقى الليل 
وانا عروسك الزجنية 

التي ارتدت آلليء ذكراك 
عقدا 

على سماء جيدها 
كن طيفا 

يراقص الوسن
بأنامل الشوق

فخشبة االنتظار 
ستنهار حتما 

حتت وطأة الظنون

متابعة / البينة الجديدة

ــور والبيوت  ــت القص احتضن
ــرة  لدائ ــة  التابع ــة  الثقافي
ــة العامة،  ــات الثقافي العالق
إحدى تشكيالت وزارة الثقافة 
ــياحة واآلثار العديد من  والس

الفعاليات الثقافية. 
البصرة 

ــفراء حتاور،  ضمن مشروع س
ــباب البصرة  ــن ش ــدد م زار ع
ــي البصرة.  ــة ف ــر الثقاف قص
القيام بجولة  الزيارة  تخللت 
ــذي يعد  ــة القصر ال في بناي
التراثية وشيدت  القصور  من 

أوائل القرن املاضي، كما كان 
ــوار مع إدارة  ــة ح هناك جلس
القصر تناولت جوانب ثقافية 

وتراثية. 
الديوانية 

والفنون  الثقافة  ضيف قصر 
ــاون مع  ــة بالتع ــي الديواني ف
ــزة فاضل  ــاد االدباء د. حم احت
ــية ثقافية  ــف في أمس يوس
ــعر قراءة  ــوان (نظام الش بعن
ــن  رحم د.  ــا  أداره ــدة)  جدي

غركان. 
كركوك 

ــي  ف ــي  الثقاف ــت  البي ــام  أق
كركوك بالتعاون مع مفوضية 

 ) ــول  ح ــدوة  ن ــات  االنتخاب
ــد لالنتخابات  ــون اجلدي القان
ــث  والتحدي ــجيل  والتس
ــا  فيه ــدث  حت ــري)  البايومت
األقدم في  القانوني  ــاور  املش
ــات كركوك  انتخاب مفوضية 
ــن  ــراد ع ــد اهللا م ــني عب حس

قانون االنتخابات اجلديد. 
واسط

أقام البيت الثقافي في واسط 
ــط  بالتعاون مع جامعة واس
ندوة ثقافية بعنوان (التعليم 
األلكتروني وأثره في املؤسسة 
ــراق). أدار  ــة في الع التعليمي
ــيد محمد صالح  الندوة الس

فيها  ــتضاف  واس الهاشمي 
ــني  ــد حس د. محم ــن  م كل 
ود. محمد حسب  السويطي 
ــا  ــث قدم ــي. حي اهللا القريش
ــات  مقترح ــال  مفص ــرحا  ش
ــة التربوية من  تطوير العملي
ــتوى العلمي  ــع املس أجل رف
ــي ظل  ــداث ف ــة األح ومواكب

الظروف التي مير بها البلد. 
الفيلي

ــرى البيت الثقافي الفيلي  أج
املاكيرة  ــع  إلكترونيا م ــاء  لق
ــني،  ــى حس ــينمائية من الس
ــيرتها  ــت خالله عن س وحتدث

الذاتية والفنية.

وهن
احسان علي العارضي

ــي وراء ظهره،  ــى كل أحالم  رم
أشبع كرشه بحقي، تربع على 
ــواء حبله  ــدري، خنقني بالت ص
ــم أزل أكابر أني  ــول رقبتي، ل ح
على قيد احلياة؛ ملتحفا قبري!

    ***********
تقلب

فاضل حمود
ــك  وش ــى  عل كان  ــا  بعدم
معرفتي،أدرت له ظهري مذهوالً،  
أغلقت بوجهه الباب مضظرباً ، 
أزاحت عني احلرج مغادرته،قبل 
أن يتذكرني ذلك املتسول عندما 

كنت مدعاة للشفقة.
  *********
رأس املال

أكرم ياور رمضان
ــض عليه،  ــر إلقاء القب صدر أم
ــة،  ــكار هدام ــر أف ــة نش بتهم
وفتشوا داره لم يجدوه، فصاح 
رجل األمن: سيدي فتشنا بيته 

لم جند غير كتابٌ واحد، عنوانه 
أعاله.

   ***********
نشور

محمد علي بالل
اشتدت عليه يد الغدر، متزقت 
أوصاله، لم تشفع له أوغاريت 
ــن  ــاء م ــا، زأرت املومي وال زنوبي

ــا، ارتعدت لها فرائص  أجداثه
ــع  ــى م ــاء عيس ــذالن؛ ج اخل

خرفانه والذئاب حترسه.
  ***********

دورة
احالم البياتي

ــع أوراق اخلريف  ــت جتم أصبح
ــاقطة في باحة البيت  املتس

ــلب،  الش املفتوح على حقل 
إلتفتت إلى ضرتها مبتسمة 
ــيأتي يوما جتمعني  ، س بخبثٍ
ــاد، هكذا هو  معي بعد احلص
ــرع  ــي حتى يطبق ش ال يكتف
ــن في  ــة مل ــه املعروف اهللا بآيت

شاكلته.
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عبد الهادي الزعر
أتذكر قوال مأثورا ألحد القصاصني 
ــة  ــب خمس ــاده  (أكت ــرب مف الع
ــى غايتى وغيرى  جمل توصلنى ال
ــات واليصل  ــر صفح ــب عش يكت
ــى ذاك فى  ــه )يتجل ــى الي ملا يبغ
ــرة حصراً  ــة القصي خضم القص
ــب  ــى صع ــس أدب ــا جن ..   لكونه
ــى  ــن حتل ــه أال م ــراس اليقتحم امل
باجلرأة والتكثيف واملفارقة واالمياء 
والتلميح وشىء من البالغة واجملاز 
ــا قرأنا  ــن حياتن ــة م ــى مرحل -  ف
ــك احلكاء  ــان ) ذل كثيرا ل (موبس
ــني يذكر  ــاذق فح ــدى احل النورمان
ــدم ترابطه  ــا ، نالحظ ع ــا م حدث
ــابق وال هو متهيد حلدث  بحدث س

الحق  ولكن بعد حني يلملم  ذاك 
التبعثر ليضع القارىء أمام لوحة 
سردية متكاملة  تتضمن البداية 
ــرف (  ــو مايع ــل وه ــدة واحل والعق
ــداث  )فاالح ــة  املفكك ــة  باحلبك
وشخوصها اليجمعها سوى أنها 
ــقف زمنى  ــا فى س ــرك وحتي تتح
ــة واحدة ،  ــد   وبقعة جغرافي واح

وهى الهثة نحو النهاية.

البينة الجديدة / علي شريف
ــي محافظة  ــت الثقافي ف ــام البي اق
ــات  منص ــن  ع ــة  ثقافي ــدوة  قارن ذي 
ــي  ــة وبحضورموظف ــال احلديث االتص
ــر فيها  ــدوة حاض ــت الثقافي.الن البي
الصحفي علي عبدالكرمي متحدثاعن 
ــة  ــة متمثل ــال احلديث ــات االتص تقني
ــال وبالتحديد منصة  ــات االتص مبنص
ــتخدم  ــات( googl) والتي تس اجتماع
ــات للتواصل  ــورش واالجتماع ــي ال ف
ــتخدامها مؤخرا بسبب  ــر اس وانتش
جائحة كورونا و التي كثر استخدامها 
ــك  وكذل ــة  التعليمي ــة  العملي ــي  ف
ــر الدولة  ــي تقيمها دوائ ــدورات الت ال
ان  احملاضرعبدالكرمي  ــد  ملوظفيها.واك

هذه الندوة الثقافية تعتبر سعيا من 
ــل ندوات ثقافية  البيت الثقافي لعم
ومحاضرات رقمية تصب في مصلحة 
ــاء الثقافي  ــتمرار العط ــل واس العم
ــراك الثقافي  ــل واحل ــة التواص ودميوم

ضمن اهتماماته املستقبلية .

البينة الجديدة / حاكم الشمري 
ــرة التحريات  ــح مدير عام دائ  افتت
ــلغم ،  ــي عبيد ش ــات عل والتنقيب
الغالب  ــميعة  النائب س وبحضور 
ــة جلنة الثقافة واإلعالم في  رئيس
ــار محافظ األنبار  البرملان ومستش
للشؤون الثقافية وقائممقام قضاء 
ــرطة الفلوجة  الفلوجة، ومدير ش
ــار محمد  ــار وتراث األنب ومفتش آث
جاسم مراقبية آثار وتراث الفلوجة 
ــييدها من تخصيصات  التي مت تش
ــؤولون  احلكومة احمللية. وأبدى املس
ــتعدادهم التام   ــة اس ــي احملافظ ف
ــاعدة  لتقدمي العون، والدعم، واملس
ــتراتيجيات  ــط والس ــع اخلط لوض
ــوض  ــار للنه ــار األنب آث ــية  ملفتش

ــي احملافظة.من  ــاري ف ــع اآلث بالواق
ــميعة  جانب آخر أكدت النائب س
الغالب  بذل املزيد من اجلهود لتكون 
ــاً مميزاً في  ــة األنبار إمنوذج محافظ
إبراز اجلانب الثقافي ملا متتلكه هذه 

احملافظة من أرثٍ حضاريٍّ عريقٍ .

@Ò7ñ‘€a@Úñ‘€a@Ú–é‹œ@Â«@ıÛë @pbñ‰fl@Â«@ÚÓœb‘q@ÒÎÜ„@·Ó‘ÌZâb”@á@øb‘q
ÚrÌÜßa@fibñm¸a

ÚuÏ‹–€a@taämÎ@âbqa@ÚÓj”aäfl@ÚÌb‰i@Äbnnœa



albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8الحصاد

امام انظار السيد رئيس الوزراء
امام انظار رئيس هيئة التقاعد الوطنية

متقاعد مظلوم .. انصفوه رجاءً

منتسبي اجليش العراقي  السابق ..
يطالبون برصف مبالغ االجازات املرتاكمة

العراقية  الدولة  خدم  كاظم)  ناصر  (ضياء  املتقاعد 
كان  وملا  دينار فقط  الف   (٥٣٠) بحدود  وراتبه  عاما   (٤١)
مستلفا لقرض فان مجموع ما يتقاضاه اآلن فقط (٣٠٠) 
مصطفى  الوزراء  رئيس  السيد  يسأل  وهو  دينار  الف 
الكاظمي ورئيس هيئة التقاعد الوطنية : هل يستطيع 
املتهالك  املبلغ  بهذا  ملدة شهر  يعيش  ان  فيكما  واحد 
الذي  بالشكل  املتقاعدين  رواتب  لرفع  .. دعوة مخلصة 

يحفظ كرامتهم.

جمع   بعثها  مناشدة  رسالة  اجلديدة)  تلقت(البينة   
غفير من منتسبي اجليش العراقي السابق ممن  احيلوا 
على التقاعد عام ٢٠٠٣ بقرار من احلاكم املدني االمريكي  
بول برمير سييء الصيت .. ورغم املناشدات واملعاناة لم 
تصرف هذه الفروقات حلد االن .. وهم يضعون شكواهم 
 .. املوقر  النواب  مجلس  في  املالية  اللجنة  رئيس  امام 
وانصافهم حسب املادة (٣٤) من قانون رقم (٢٦) لسنة 

٢٠١٩ (قانون التعديل االول).
عنهم / رسول الحمداني

وزيرالنفط: 
هذا العام سيشهد اضافة (٨٠) الف 

برميل باليوم طاقة تكريرية 
بغداد / البينة اجلديدة

ــركة العامة  اختتمت وزارة النقل / الش
ــا  دورته ــة  العراقي ــة  اجلوي ــوط  للخط
ــالمة  التخصصية في مجال ادارة الس
ــز التدريب املتقدم  التي اقيمت في مرك
ــي  ــن موظف ــدد م ــاركة ع ( SMS ) مبش
ــركة  الش ــام  ع ــر  مدي ــركة.وبني  الش
الكابنت كفاح حسن : نُفذت هذه الدورة 
ــتناداً لتوجيهات وزير النقل الكابنت  اس
ــبلي بأعتبارها من  ــني الش ــر حس ناص

ــدى منظمة  ــم الضوابط املعتمدة ل اه
الطيران املدني العاملية (ICAO) وقوانني 
 (ICAA) ــلطة الطيران املدني العراقي س
ــتوى وقابليات  والتي تهدف الى رفع مس
ــركة على  ــي الش ــة ف ــالكات العامل امل
ــس الصحيحة في ادارة السالمة  االس
ــن جانبة  ــالمة الطيران.م ــة وس املهني
اوضح محاضر الدورة االستاذ عالء حسن 
مهدي : ان املشاركني خضعوا خالل مدة 
الدورة الى دروس مكثفة شملت تعريف 

املشاركني بسياسة الشركة في جانب 
السالمة واملفاهيم االساسية لألخطار 
ــتوياتها واتخاذ  ــد مس ــوادث وحتدي واحل
ــتباقية حسب القوانني  االجراءات االس
ــب املتعلقة  ــة اضافة الى اجلوان الدولي
ــؤوليات التي تقع على  بالواجبات واملس
التقنيات  ــتخدام  واس ــني  املوظف عاتق 
ــة  االلكتروني ــات  والتطبيق ــة  احلديث
 IQ) ــة دالئل العمل للحصول على الئح

SMS) لكتابة التقارير.

صالح الدين / البينة الجديدة
ــريع  ــة الرد الس ــات فرق ــت قطع متكن
ــتركة مع  ــة مش ــة نوعي ــالل عملي خ
جهاز األمن الوطني، امس االربعاء، من 

ــلحة غير مرخصة في  العثور على أس
ــالح الدين،وذكرت القيادة  محافظة ص
في بيان ، أن «العملية متت بالتعاون مع 
ــي، حيث مت خاللها  ــاز األمن الوطن جه

ــش ملنطقة  ــب دهم وتفتي ــذ واج تنفي
ــرقي احملافظة وعثرت  طوز خورماتو ش
ــلحة اخلفيفة  على عدد كبير من األس

غير مرخصة».

وزير العمل يتابع مناشدات املواطنني 
ويوجه بتلبيتها بشكل فوري

بغداد / البينة الجديدة
ــة الدكتور  ــؤون االجتماعي ــر العمل والش وجه وزي
ــدة عبر  عادل الركابي بزيارة مواطنة اطلقت مناش
ــمولها بخدمات  ــائل االعالمية  لش عدد من الوس
وامتيازات الوزارة. اذ توجه فريق  من املركز االعالمي 
ــارة املواطنة التي  ــوزارة لزي ــد امليداني في ال والرص
ــس لديها اي معيل  ــح  انها ام لثالث بنات ولي اتض
ــي مدينة  ــدى قريباتها ف ــكن وتعيش مع اح والس
ــا للحريق  ــدى بناته ــداد وتعرضت اح ــدر ببغ الص
ــات النازحني.وفي  ــدى مخيم ــم باح ــالل وجوده خ
ــد الفريق تقريراً مفصالً عن وضعها  ضوء الزيارة اع
االجتماعي والصحي الى الوزير المكانية شمولها 

براتب الرعاية االجتماعية.

بغداد / البينة الجديدة
ــة املركزية،  ــة اجلنائي ــدرت احملكم أص
ــجن ملدة  ــس االربعاء، حكماً بالس ام
ــة مالية  ــنة وغرام ــرة س خمس عش
ــة  ــار لثالث ــني دين ــرة مالي ــا عش قدره
ــج وتعاطي  ــة التروي ــني عن جرمي مدان
املواد اخملدرة في بغداد.وذكرت اجلنائية 
ــان ، أن»احملكمة نظرت  املركزية في بي
ــني وأصدرت  ــة مدان ــوى لثالث ــي دع ف
ــة عشر  ــجن ملدة خمس حكما بالس
ــع غرامة  ــد منهما م ــكل واح عاما ل
ــني دينار  ــرة مالي ــة مقدارها عش مالي
ــى أن»املدانني اعترفوا  عراقي، الفتة إل

ــي  االبتدائ ــق  التحقي ــة  مرحل ــي  ف
ــي  بالتعاط ــم  بقيامه ــي  والقضائ
ــد االجتار  ــدرة بقص ــواد اخمل ــج امل وتروي
الثالثة  البيان أن»املدانني  بها».وأضاف 
ــط بحوزتهم ( ٤٧٥) غرام من مادة  ضب
الكرستال اخملدرة وميزان الكتروني عدد 
ــدد (٤٥) ، مبينا  ــوالت طبية ع (٣ ) وانب
ــة املتحصلة  ــة وجدت األدل أن»احملكم
ــة إلدانتهم  ــة ومقنع ــة كافي هي ادل
ــادة ٢٨ /اوالً من قانون  وفقا الحكام امل
ــة رقم ٥٠  ــرات العقلي ــدرات واملؤث اخمل
لسنة ٢٠١٧ وبداللة مواد االشتراك ٤٧ 

و ٤٨ و ٤٩ من قانون العقوبات».

البينة الجديدة / محمد الفيصل 
ــالء جواد  ــي ع ــة القاض ــة النزاه ــس هيئ ــال رئي ق
الساعدي: أنّ األمم املتحدة بتقاريرها الرسمية وغير 
الرسمية ماتزال تؤكد بنشراتها الفصلية والدورية 
ر  نفاً أو إرهاباً يتعذّ أنّ البلدان التي تشهد أراضيها عُ
ــا الكبيرة  ،  اته ــة مللفّ ــول منوذجي ــا وضع حل عليه
ات السياسية واإلقتصادية وحتى ملف  ومنها امللفّ
ــالل مؤمتر  ــاعدي خ ــاد،وأضاف الس مكافحة الفس
قد يوم  عرض النشاطات واإلجنازات السنوي الذي عُ
ــني عام مجلس  ــر الهيئة وبحضور أم ــس في مق أم
الوزراء األستاذ حميد الغزّي وكبار املسؤولني وعدداً 
ــاء مجلس النواب وممثلي منظمات اجملتمع  من أعض
املدني وحضور إعالمي الفت:أنّ بلدنا العراق من تلك 
الدول التي تعاني من وجود اإلرهاب والعنف مبختلف 
ــكاله بيد أنّ ذلك لم مينع قوى اخلير  ياته وأش مُسمّ

ــاد  ولعلّ هيئة  ــة الفس ــعي اجلاد ملكافح من الس
ــة اآلخرى تبذل  ــى جانب األجهزة الرقابي النزاهة إل
ــوص لتعزيز ثقة املواطن  جهوداً حثيثة بهذا اخلص
مبؤوسسات الدولة،  ثم تال عقد جلسة شارك فيها 
ــتاذ مظهر اجلبوري وبعضاً  نائب رئيس الهيئة االس
ــتعراض ومناقشة  ني بالنزاهة إلس من املدراء العامّ
ــارك فيها  ــام  ٢٠٢٠ والتي ش ــاطات الهيئة لع نش
ــة مصير  ــول موضوع ــؤال ح ــل الفيصل بس الزمي
ــابقة املقامة على  ــاوي لألعوام الس ــات والدع امللف
بعض الفاسدين ممّن كانوا او الزالوا يشغلون بعض 
ــاعدي  ــمية في الدولة..؟ واجاب الس املناصب الرس
عن تساؤلنا قائال:هناك حيثيات وظروف لكل ملف 
ــة والقضائية ونحن  ــم اعداده مع اجلهات الرقابي يت
ــك الدعاوى التي لم  ــم تل نبقى نتابع اجراءات حس

ولن تسقط مبرور الزمن.

هيئة النزاهة .. تعقد مؤمترها السنوي 

السجن ١٥ سنة وغرامة مالية ١٠ ماليني دينار لثالثة 
مدانني برتويج املخدرات

العثور عىل عدد كبري من األسلحة غري املرخصة يف صالح الدين

بغداد / البينة الجديدة

ــة على إدراج القرض الثالث  اوالً  املوافق
ــروع الـ (FCC) ملصفى البصرة  في مش
ــداره (٣٠٠٠٠٠٠٠٠ ) دوالر، في  ــغ مق مببل
مشروع قانون املوازنة العامة االحتادية 
ل جمهورية العراق للسنة املالية ٢٠٢١ 
بناءً على متطلبات منح القروض املتفق 
ــة (JICA) اليابانية  ــع منظم ــا م عليه
ــة والتخطيط  ــنى لوزارتي (املالي ليتس
ــروع  ) إجراء الالزم لضمان املضي باملش
ــاريع الرائدة  ــؤ لكونه من املش دون تلك
واملهمة لتحويل اخمللفات الثقيلة التي 
ــط اخلام، إلى  ــل ( ٤٠-٥٠) ٪ من النف متث
ــات عالية القيمة مثل الكازولني  منتج
ــاز اخلفيف  ــت الغ ــني وزي ــي االوكت عال
املهدرج وزيت الوقود ومبواصفات عاملية 

صديقة للبيئة.
ثانياً إقرار توصية اجمللس الوزاري للطاقة 

(٧٠ لسنة ٢٠٢٠) بحسب اآلتي
١- تعديل قرار اجمللس الوزاري للطاقة (٦ 

لسنة ٢٠٢٠) ليصبح بحسب اآلتي
املوافقة على متديد عقود نقل املنتجات 
ــة  ــات الكهربائي ــى احملط ــة إل النفطي
ــركات  املبرمة من وزارة النفط إلى الش
ــق العقد ملدة  ــى وفق ملح األهلية، عل
ــخ ١١٢٠٢١،  تأری ــن  ــدءاً م ب ــا  (٦٠) يوم
ــال املتطلبات الالزمة كافة  لغرض إكم
اجلديدة،  ــود  العق ــذ  بتنفي ــرة  للمباش
ــب ما جاء في كتاب وزارة النفط  بحس
ذي العدد ٢٧٥٥٦، املؤرخ في ٢٣١١٢٠٢٠.

٢- يكون توقيع العقود أنفا وادارتها من 
ــركة توزيع املنتوجات النفطية وزارة  ش

النفط.
ثالثاً

ــور املترتبة على  ــغ األج ــطب مبل �. ش
ــة حصرا عن  ــة واجملاني ــدارس اخليري امل

جتديد إجازة التأسيس.
ــدار  ــات مق ــة تعليم ــاز وزارة التربي اجن
ــن منح إجازة  ــتوفى ع األجور التي تس
بالتنسيق بينها  ــيس وجتديدها  التأس

ــرعة املمكنة،  ــة بالس ــس الدول ومجل
ــي اجلهات  ــص فيها يعف ــع اضافة ن م
ــة من اجور  ــة للمدارس اخليري املؤسس

التسجيل وجتديد االجازة.
رابعاً قرر مجلس الوزراء ما يأتي

ــمى (اللجنة العليا  ــف جلنة تس أ . تألي
لإلصالح) تضم كالً من:ـ

رئيس مجلس الوزراء  رئيساً
 وزير املالية  نائباً للرئيس

وزير التخطيط  عضواً
وزير النفط عضواً

األمني العام ل مجلس الوزراء  عضواً
محافظ البنك املركزي  عضواً

املدير التنفيذي للجنة العليا لإلصالح  
عضواً ومقرراً

ــؤون  للش ــوزراء  ال ــس  رئي ــار  مستش
االستراتيجية  عضواً

ــؤون  للش ــوزراء  ال ــس  رئي ــار   مستش
االقتصادية  عضواً

ــي األمانة  ــة ف ــرة القانوني ــس الدائ رئي
العامة ل مجلس الوزراء  عضواً

ــس  ــس مجل ــميهما رئي ــن يس خبيري
الوزراء  عضوين

ــني الدوليتني  ــن اجلهت ــن كل م ــل ع  ممث
ــة  (مجموع ــيتني  الرئيس ــاندتني  الس
ــك  البن ــة  ــي، مجموع الدول ــال  االتص
الدولي) مراقبني دون أن يكون ألي منهما 

حق التصويت.
ب . تتولى اللجنة العليا لإلصالح املهام 

اآلتية
ــذ برنامج اإلصالح  ــراف على تنفي  اإلش
ككل، واملشاريع التي يتكون منها، وفق 
ــة التي تقرها  ــداول الزمني اخلطط واجل
ــمل  ــا لالصالح، مبا يش ــة العلي اللجن
ــدة او حذفها او  ــاريع جدي ــة مش إضاف

تعديلها.
 ضمان توافر املوافقات اإلدارية والتمويل 
ــاء التنفيذ،  ــب أثن ــت املناس ــي الوق ف
لتجاوز  ــة  الضروري ــراءات  اإلج ــاذ  واتخ

العقبات املستجدة.
تنسيق عمل اجلهات اخملتلفة املسؤولة 

ــاندة وحتديد واجبات  عن التنفيذ والس
كل منها وحتقيق التكامل بينها.

ــن األداء وتطبيق املساءلة  مراقبة حس
وفق القانون.

ــير عمل برنامج  رفع تقارير دورية عن س
االصالح إلى مجلس الوزراء.

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (١٢) لسنة 
ــة العليا لإلصالح)  ــل (اللجن ٢٠٢٠، وحت

ــوارئ لإلصالح املالي)  محل (خلية الط
املشكلة مبوجبه.

ــا  العلي ــة  اللجن ــات  اجتماع ــد  تنعق
ــس، او نائبه  ــوة من الرئي لإلصالح بدع
ــف  نص ــور  وبحض ــس،  الرئي ــة  مبوافق
ــل بضمنهم الرئيس  أعضائها في األق
ــه في حال غياب الرئيس، وتتخذ  او نائب
ــة احلاضرين بضمنهم  القرارات بأغلبي

رئيس اجللسة.
ــة فصلية في  ــون اجتماعات اللجن تك

األقل.
 ٤. للجنة العليا لإلصالح مدير تنفيذي 
ــميه رئيس مجلس الوزراء ويرتبط  يس
به مباشرة ويخول الصالحيات الالزمة 
لتنفيذ قرارات اللجنة وحتقيق اهدافها، 
ويكلف مبتابعة تنفيذ قراراتها وتسيير 

شؤونها اليومية بإشراف رئيسها.
ــكيل فرق  ــة العليا لإلصالح تش للجن
ــام  ــذ مه ــة لتنفي ــان فرعي ــل او جل عم
محددة، وتخويلها الصالحيات الالزمة 

لتحقيق اهدافها وتسهيل عملها.
ــن تراه  ــتضافة م ــا اس ــة العلي للجه
ــق  ــدف حتقي ــا، به ــور اجتماعاته حلض

مهامها.

ــس مجلس الوزراء صالحيات  يخول رئي
ــراض عمل اللجنة  ــس الوزراء ألغ مجل

العليا لإلصالح.
ــمى (خلية إدارة  ــكيل خلية تس د. تش
ــذي  التنفي ــر  املدي ــة  برئاس ــالح)  اإلص
ــالح، يكون مقرها  ــة العليا لإلص للجن
في مكتب رئيس مجلس الوزراء وتتولى 

املهام االتية

ــالح  اإلص ــج  لبرنام ــة  التنفيذي اإلدارة 
ــراف اللجنة  ــت اش ــل حت ــكل كام بش

العليا لإلصالح.
 تقدمي الدعم ملسؤولي مشاريع برنامج 
االصالح والفرق التنفيذية ذات الصلة، 
بهدف حتسني االداء والتأكد من اختيار 
ــة لتحقيق  ــارات التنفيذي أفضل املس

األهداف املرسومة.

ــؤولي املشاريع  تعزيز التواصل بني مس
ــرق العمل في األمور التي تخص كل  وف
مشروع، وتنسيق الترابط بني املشاريع 
ــن برنامج اإلصالح بهدف  اخملتلفة ضم

تعزيز التكامل والتزامن في التنفيذ.
ــرة  ــتجدات مباش ــع املس ــل م التعام
ــل  ــر وح التقاري ــع  لرف اول  ــتوى  كمس

املشكالت.
ــية  االساس ــطة  األنش ــذ  تنفي ــع  تتب
ــتقل  ــكل مهني مس وتقييم األداء بش
ــة العليا  ــر دورية إلى اللجن ورفع تقاري
ــب  ــن اإلبالغ عن نس ــالح تتضم لإلص
ــر  واخملاط ــات  والعقب ــل  العم ــدم  تق

املتوقعة واحللول املقترحة.
 املساعدة في حتديد اإلجراءات املطلوبة 
ــال تلكؤ  ــروع في ح ــؤول املش من مس
التنفيذ او حيوده عن املسار الصحيح.

ــؤولي مشاريع  متابعة ومحاسبة مس
ــال التلكؤ في  ــالح في ح برنامج االص
ــن اجلدول  ــداف املقرة ضم ــق األه حتقي

الزمني املعتمد.
أي مهام إضافية تكلف بها اخللية من 

قبل اللجنة العليا لإلصالح.
ــة العليا  ــر التنفيذي للجن ـــ. للمدي ه
ــد مع اخلبراء  لإلصالح صالحية التعاق
ــه التعاقد  ــدون أجر، ول ــني ب والتنفيذي
ــة العليا  ــر مبوافقة اللجن أصولياً بأج

لإلصالح.
ــات احلكومية كافة بإيالء  و. تلتزم اجله
ــاون  ــة، والتع ــالح األولوي ــج اإلص برنام
والتنسيق مع خلية إدارة اإلصالح، ورفع 
التقارير والبيانات املطلوبة ضمن املدد 
ــمية  ــددة، مبا في ذلك تس ــة احمل الزمني
مسؤول ال تقل درجته عن مدير عام عن 
ــرق العمل  ــروع، وتخصيص ف كل مش
ــة  املطلوب ــة  واملادي ــرية  البش ــوارد  وامل
ــالح وفق  ــج اإلص ــير برنام ــان س لضم

اخلطط املعتمدة.
خامساً

ــاالر عبد الستار  تخویل وزير العدل (س
ــورده)، صالحية التوقيع على  محمد ک

ــة  ــع ومكافح ملن ــي  العرب ــول  البرتوك
ــلح  ــطو املس القرصنة البحرية والس
العربية  ــة  ــل لالتفاقي ــق واملكم امللح
ــدود  احل ــة  املنظم ــة  اجلرمي ــة  ملكافح
ــكام املادة  ــتنادا الى اح ــة، اس الوطني
ــتور. قيام  ــا) من الدس (٨٠البند سادس
ــداد وثيقة التخويل  وزارة اخلارجية بإع
ــة  ــة جمهوري ــم حكوم باس ــة  الالزم
ــياقات  ــر العدل وفقا للس ــراق لوزي الع
ــى االمانة العامة  ــدة، ورفعها ال املعتم
ــتحصال  ــس الوزراء من أجل اس ل مجل

توقيع رئيس مجلس الوزراء.
سادساً 

�. تخویل وزير العدل (ساالر عبد الستار 
ــورده)، صالحية التوقيع على  محمد ک
البرتوكول العربي ملنع ومكافحة االجتار 
ــاء واألطفال  النس ــة  ــر وبخاص بالبش
العربية  ــة  ــل لالتفاقي ــق واملكم امللح
ــة عبر احلدود  ــة اجلرمية املنظم ملكافح
ــكام املادة (  ــتنادا الى اح الوطنية، اس

البند سادسا ) من الدستور.
ــة  وثيق ــداد  بإع ــة  اخلارجي وزارة  ــام  قي
ــة  حكوم ــم  باس ــة  الالزم ــل  التخوي
ــدل وفقا  ــراق لوزير الع ــة الع جمهوري
ــى  ــا إل ــدة ، ورفعه ــياقات املعتم للس
ــوزراء من  ــس ال ــة ل مجل ــة العام األمان
ــتحصال توقيع رئيس مجلس  أجل اس

الوزراء.
ــركة العامة لتجارة  ــابعا قيام الش س
ــركات وزارة التجارة،  ــدى ش احلبوب اح
ــط مائة مليار  ــرف مبلغ مقداره فق بص
ــة املتوفرة  ــيولة النقدي ــن الس دينار م
ــتحقات الفالحني  لديها لتسديد مس
ــم  ــى أن يت ــم (٢٠١٩-٢٠٢٠)، عل للموس
ــغ الحقا عند ورود  ــتقطاع هذا املبل اس
ــني من وزارة  ــتحقات الفالح مبالغ مس

املالية.
ثامنا املوافقة على نفاذ مذكرة تفاهم 
بني حكومة جمهورية العراق وجامعة 
الوثائق  ــتعادة  اس ــأن  ــتانفورد، بش س

األصلية التابعة لفترة النطام املباد.

عقد مجلس الوزراء، أمس االول جلسته االعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اتخذ خاللها قرارات عدة. واستعرض مجلس الوزراء، بحسب بيان حكومي، مستجدات 
جائحة كورونا، على املستويني احمللي والدولي، ومؤشرات املنحنى الوبائي في العراق، وإحصاءات الفيروس، وما مت اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة املواطنني وتأكيد 
ــتجدات عمل جلنة تعزيز اإلجراءات احلكومية في  ــبات التي حتققت في التصدي جلائحة كورونا.وقدم وزير الصحة والبيئة عرضاً عن مس أهمية مواصلة اإللتزام بها، واحملافظة على املكتس

مجاالت الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشأن احلد من انتشار فايروس كورونا، واستعدادات وزارة الصحة ملواجهة زيادة اإلصابات.وأصدر اجمللس وفقاً للبيان القرارات التالية:ـ

(                          ) تنـرش قـرارات مـجلـس الـوزراء منـهـا تـأليـف جلـنـة عـلـيا لإلصــــالح

النقل ختتتم اعامل دورهتا التخصصية يف جمال ادارة السالمة ملوظفي الناقل الوطني

بغداد / البينة الجديدة
التقى وزير الداخلية السيد عثمان الغامني، امس األربعاء، بسعادة 
ــفير الواليات املتحدة األمريكية في العراق السيد «ماثيو تولر  س
« وفي بداية اللقاء رحب السيد الوزير بضيفه وبحث معه جملة 
ــيق  ــترك في مقدمتها التنس ــع ذات االهتمام املش ــن املواضي م
والتعاون املستمر ملكافحة اإلرهاب واجلرمية مبختلف صورها.كما 
ــات الثنائية بني العراق والواليات املتحدة  جرى بحث تعزيز العالق
ــي خاصة موضوع  ــي في اجملال األمن ــة والتحالف الدول األمريكي
التدريب وتطوير قابليات األجهزة األمنية. من جانبه قدم السفير 
ــكره للسيد الوزير على حسن االستقبال واهتمامه  األمريكي ش

بتطوير العالقات مبا يخدم املصالح املشتركة.

بغداد / البينة اجلديدة
بجهد استخباري دقيق ومتابعة دقيقة، استطاعت مفارز مديرية 
ــى املديرية العامة  ــة التابعة إل ــتخبارات وأمن بغداد امليداني اس
ــرطة  ــع الفرقة األولى - ش ــيق م ــن وبالتنس ــتخبارات واألم لالس
احتادية، من إلقاء القبض على شخصني وباجلرم املشهود يتاجران 
ــرق بغداد،  ــواد اخملدرة في منطقة مدينة الصدر الواقعة ش في امل
ــة األصناف، باإلضافة  ــا مواد مخدرة مختلف ومت ضبط بحوزتهم
ــتخدم في عملية التعاطي، ومت إحالتهما إلى  إلى أدوات أخرى تس

التحقيق إلكمال اإلجراءات القانونية بحقهما.

وزير الداخلية يلتقي سفري الواليات 
املتحدة األمريكية يف العراق

االستخبارات واألمن تلقي القبض 
عىل شخصني يتاجران يف املواد املخدرة 
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بغداد / البينة الجديدة
اكد وزير النفط حرص الوزارة على تطوير قطاع التصفية  
ذلك   ويأتي   ، احمللي  االنتاج  زيادة في معدالت  ومبا يحقق 
ضمن اولويات برامج وخطط الوزارة في االرتقاء بقطاع 
التصفية .وقال وزير النفط احسان عبد اجلبار اسماعيل 
الف   (٨٠) من  اكثر  اضافة  سيشهد  احلالي  العام  ان 
برميل باليوم كطاقة تكريرية الى انتاج شركة مصافي 
اجلنوب، بعد حتقيقها  لنسب اجناز متقدمة في مشروع 
وحدة التكرير الرابعة بطاقة ٧٠ الف برميل باليوم و من 
املؤمل إجنازها في شهر تشرين االول املقبل، باالضافة الى 
حتقيق نسب اجناز كبيرة في مشروع وحدة االزمرة بطاقة 
( ١١  ) الف برميل باليوم ومن اخملطط إجنازها في شهر 
متوز املقبل، فضال عن الوصول إلى نسب اجناز متقدمة 
جدا في مشروع برج التبريد بطاقة ١٢ ألف م٣/ ساعة 
املقبل  نيسان  شهر  في  اخلدمة  مجال  سيدخل  والذي 
ساعة   / طن   ٣٠٠ بطاقة  البخارية  املراجل  ومشروع 
اللذان  ساعة  م٣/   ٣٠٠ بطاقة  املياه  تعامالت  ومشروع 
سيدخالن اخلدمة في الربع االخير من العام احلالي ٢٠٢١، 
واضاف السيد الوزير ان املشاريع التي تنفذها الشركة 
ستعمل على زيادة الطاقة التكريرية  ملصافي  اجلنوب 

وحتسني نوعية االنتاج.
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طارق حرب

ــم بديعه هنالك الراقصات  ففي اس
ــه  الذهبي ــه  وبديع ــش  عط ــه  بديع
ــه الطي وفي  ــور وبديع وبديعه منص
اسم طيره هنالك طيره ابنة شحطه 
ــة اخلامن وطيره ابنة احللبيه  وطيره ابن
ــره  وطي ــره  الكبي ــه  املصري ــره  وطي
ــم زكيه  ــره وفي اس ــه الصغي املصري
هنالك زكيه جورج وزكيه زلط وزكيه 
ــه وزكيه  ــك وزكيه املغربي ــى كيف عل

البصريه وزكيه صاحبة اغنية:-
گومي ارگصي لي وارفعي البوشيه

ــم جميله  ــديه وفي اس ــه الس وزكي

ــه  ــوچ وجميل ــه چاك ــك جميل هنال
ــه  ــه وجميل ــه رويش ــون وجميل خات
ــك  ــو هنال ــم رحل ــي اس ــحاذه وف ش
ــو ابنة احلاره ورحلو  رحلو جراده ورحل
ــم  ــه وفي اس ــو العراط ــم ورحل حيي
ــه هنالك بهيه االنطاكيه وبهيه  بهي
بحري وبهيه سميكه وبهيه شحود 
وبهيه طخان وبهيه كشكش وبهيه 
ــه    ومنها: ان  ــب وبهيه املصري فيلي
احد الصحفيني سأل احد مشهوري 
ــداد عن  ــولني)في بغ ــگادي (املتس امل
ــدى املهن  ــبب عدم العمل في اح س
ــد على  ــاً ما يزي ــب يومي ــي يكس لك
ــتجداء ال  ــل عليه من االس ما يحص
ــيما وانه صحيح البنيه فرد عليه  س
املگدي ( املتسول) عمي ( انت إمخبل 
لو عاقل اذا - أفتر- ادور في مائة گهوه 
ــة - تكان- دكان ومائة وبيت وكل  ومأئ
واحد من هذه احصل على- عانه-  من 
واحد فقط وليس جميع اجلالسني في 
املقهى فأن - يوميتي -واردي  ستكون 
ــن خيرة  ــرة م ــة عش ــن يومي ــر م أكث
ــف تطلب  ــداد فكي ــطوات ببغ األس
ــتجداء وأخذ  مني ترك الگديه - االس

ــه؟!.ومنها(ضربة  ــد عيش يردد- حس
ــم اذ في  ــني) ما أكثره ــل) و( املذيل ذي
ــنة ١٩٣٥ صدر قانون تعديل قانون  س
انضباط موظفي الدوله تضمن فصل 
ــني وكان  عدد من املوظفني املشاكس
ــمى( ذيل) القانون  قانون التعديل يس
ــو  وه ــي  احلقيق ــمه  بأس ــر  يذك وال 
ــث ان هذا الذيل تضمن  (تعديل )وحي
ــني فكان  ــمول عدد من املشاكس ش
ــوا من  ــملهم.الذيل وفصل ــن ش الذي
ــعبياً  (ضربهم  الوظيفه يسمون ش
ــل  ــملهم الذي ــن ش ــل) وكان مم الذي
ــاخر نوري  ــي الس ــل الصحف والفص
ــوز الذي  ــدة حبزب ــت صاحب جري ثاب
كتب في جريدته: سوف لن أعترف بأ 
ن دائرتي قد(ذيلتني) وجلس مساءً مع 
ــب الذيل.                                                               ــرب نخ صحبه وقال: لنش
ــه( راتبي  ــف غنيم ــا قول يوس ومنه
ــف غنيمه ثاني  ــه بركه) ويوس ما بي
شخصيه ماليه في تاريخ بغداد بعد 
ساسون حسقيل أشغل منصب وزير 
ــواب ملرات  ــه وعضو مجلس الن املالي
ــه العربيه  ــه باللغ ــو عالم عديده ه
والنحو والتاريخ من عائله مسيحيه 

ــيحيني  ــني املس ب ــه  رئاس ــاب  اصح
ــا  ــا منه ــات كتبه ــى وادق املوءلف ارق
ــي تاريخ  ــراق ومحاضرات ف ــارة الع جت
ــتاق  صاحب  مدن العراق وتزهة املش
ارقى اجملالس البغداديه الى وفاته لم 
يستطيع شراء سياره وعندما يسألوه 
ــراء  ــدم قدرته على ش ــبب ع ــن س ع
سياره يجيبهم( اسألوا الراتب ميكن 
ــخصيه   ما فيه بركه). ومنها ان الش
ــاوي درب  ــد اجمليد الش ــه عب البغدادي
ببغاء يضعها في مجلسه البغدادي 
اذا سمعت صوتاً عالياً تقوم الببغاء 
ــرب صاحب الصوت  ــاط ) وض ( بالعف
العالي( بزيگ ) بغدادي مربع فيخجل 
صاحب الصوت العالي ويسكت وهنا 
ــاوي فيقول(واهللا ابتليت  يتدخل الش
ــت الببغاء  ــلون اتعلم ــا اعرف اش وم
االعفاط والزيچ) على ضيوفي في حني 
ــمع اذان اجلامع الذي يجاور  يومياً تس
داري ولم حتفظه واهللا ألذبحها لكنه 
ــار عصبي  ــي يوم ص ــل ؟؟!! وف ال يفع
ــاح عالياً وهنا   على احد احلضور فص
ــاط)  ــچ وعف ــاء ( بزي ــت الببغ انتفض
ــي تردد   ــاوي وه ــوي لصاحبها الش ق

ــيده  ــه عداله؟! ومنها وفاة الس عدال
نعيمه العسكري زوجة الباشا نوري 
ــا  الفريق  ــقيقة الباش السعيد وش
ــدن بدون ان  ــكري في لن جعفر العس
ــك  اجور الدفن فتولت بلدية لندن  متل
ــوم دكتور  ــا روى ذلك املرح دفنها كم
ــني أمني.ومنها ثارت ثائرة بعض  حس
ــاعر الفيلسوف  أهل بغداد ضد الش
الزهاوي عندما اعجب بنظرية(دارون) 
ــان حيوان من نوع  ــن ان أصل االنس م
ــض اخلبثاء احد  ــرد وهنا حرك بع الق
ــاوي بحجة ان  ــد الزه ــقاوات ض الش
ــقاوه بأنه  ــد الش ــف ج ــاوي وص الزه
ــك الشقاوه بالزهاوي  قرد حيث امس

ــول ان جدي قرد  ــول كيف تق ــو يق وه
ــاوي اخلالص من  ــتطيع الزه ولم يس
الشقاوه الى ان قال: ال عمي انا قرد ابن 
ــابع جد.ومنها عريضة الربع  قرد لس
وعريضة الدرهم اذ كان عدم الكتابه 
ــكان من يريد  ــائعاً ف وعدم القراءه ش
تقدمي معروض يذهب للعرضحالچي 
اي صاحب العرائض لكتابة املعروض 
ــن  ــاً م ــب قروي ــاً ان طل ــل يوم وحص
العرضحالچي كتابة معروض له عن 
ــاره عليه  وهنا  ــداء مزعوم من ج اعت
ــأله العرضحالچي ؛ تريد عريضه  س
بربع او عريضه بدرهم فأجابه للقروي 
بأنه يريد عريضه ام الربع اي ربع دينار 

وليس درهم اي خمسون فلس والربع 
خمسة دراهم فكتب العرضحالچي 
العريضه وبدأ بقراءتها على صاحبها 
ــاقطت  ــاج ثم تس ــدأ باالنزع ــذي ب ال
ــكاء وهنا صاح  ــه واجهش بالب دموع
على العرضحالچي (عمي كافي راح 
ــح كل هذا  ــن البچي صحي ــوت م ام
ــا ال اعلم) وهنا رد عليه  حصل لي وان
ــذه عريضة الربع).                                                            العرضحالچي ( ه
ــن  ــد حس ــور محم ــا ان الدكت ومنه
ــاب  ــر الرح ــتدعي لقص ــلمان اس س
ــك فيصل  ــهادة وفاة املل ــع ش لتوقي
الذي كان يعاني من ربو شديد ومرض 

اشد سنة ١٩٥١.

طرائف ومفاكهات سادت يف بغداد وتندر هبا البغداديون هناية العهد العثامين و احلكم امللكي
ــد امللكي: ومنها وحيث ان اهل  ــتمرت للعه ــنة البغداديني زمنها نهاية العهد العثماني واس ــي طرف ونكات ونوادر  راجت على الس ه
ــل البيت( يبوو إبنيه)  ــا ان تكون الوالده بنتاً حتى يصيح اه ــة اعلى من االنثى خاصة عند الوالده اذ م ــوا يضعون الذكر مبنزل ــداد كان بغ
ــالمه واملريه الي اجتيب البنت اجتيب الولد) اي انها كما ولدت انثى ستلد الذكر  ــكو بيها األصل الس فتجيبهم والدة الزوجه ( عيني ش
ــراً فتعلى الهالهل حتى  ــوش ووحده تفرش فراش اما اذا كان املولود ذك ــه على ابنيه وال الگعده بالش وحده تكنس احل ــد؛ ابني ثم تنش
ــمع أهل ذاك الصوب) يقصد ان اهل الكرخ ال بد ان  ــكان احملالت اجملاوره وهنا يصيح والد الزوج ( علو الهالهل بعد اريد يس ــمعها س يس
يسمعوا  هالهل  بيته الكائن في الرصافه باملناسبه السعيده.ومنها طيره وزكيه وجميله وبديعه وبهيه أشهر اسماء راقصات بغداد 

نهاية العهد العثماني وبداية العهد امللكي منذ املشروطيه واعادة العمل بالدستور العثماني واطالق احلريات سنة ١٩٠٨:-

الكـهـربـاء:إيــــران تــزيــد مـــن كـمـيـــات الــغـــاز الـمـجـهـــزة للـعـــــــــراق
بغداد / البينة الجديدة

ــام  قي ــن  ع ــاء،  الكهرب وزارة  ــفت  كش
ــاز  ــات الغ ــادة كمي ــي بزي ــب اإليران اجلان
ــد أن انخفضت خالل  ــزة للعراق بع اجمله
ــينعكس  ــني، وهو ما س ــني املاضي اليوم
ــكل إيجابي على عدد ساعات جتهيز  بش
ــا  ــة، كم ــة الكهربائي ــني بالطاق املواطن
أعلنت الوزارة قرب افتتاح مكاتب لهيئة 
ــل  ــداد لتفعي ــي بغ ــي ف ــط اخلليج الرب
عمليات الربط الكهربائي وإجناز املرحلة 
ــروع في صيف عام ٢٠٢٢. األولى من املش
وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد 
ــث صحفي، إن «اجلانب  العبادي في حدي
اإليراني قام أمس األول األحد بزيادة حجم 

ــراق، ليصل الى ١٣  ــاز املوجه الى الع الغ
مليون قدم مكعب قياسي يومياً بعد أن 
ــي خالل  كان ٧ ماليني قدم مكعب قياس
االيام السابقة»، موضحاً أنه «مت ضخ الـ 
٦ ماليني لتر االضافية من اجلانب االيراني 
ــة للعراق، ما حدا  ــاه املناطق اجلنوبي باجت
ــرة بتحويل  ــى املباش ــوزارة ال مبالكات ال
ــطى،  ــات الى املنطقة الوس هذه الكمي
لضمان تشغيل احملطات التي حتتاج الى 
ــاز، ألن محطات  ــن الغ ــذه الكميات م ه
املناطق اجلنوبية يتوفر لها الغاز بشكل 
ــآت احمللية».وأضاف،  ــأس به من املنش ال ب
ــب االيراني  ــع اجلان ــرم م ــد املب أن «العق
ــي بتجهيز العراق بـ ٥٠ مليون قدم  يقض

ــكالت  ــي يومياً، إال أن املش مكعب قياس
ــون املترتبة على العراق أدت  الفنية والدي
ــى ٧ ماليني قدم  ــض الكميات ال الى خف
مكعب قياسي يومياً، ما تسبب بضياع 
ما يقارب الـ ٦ آالف ميغاواط كانت تنتج 
من احملطات التي تعتمد على هذا الغاز»، 
ــة والبالغة ٦  ــاً أن «الكمية املضاف مبين
ــهم  ــي، ستس ماليني قدم مكعب قياس
ــا  ــة م ــات إضافي ــة بطاق ــد املنظوم برف
ــينعكس إيجاباً على جتهيز املواطنني  س
ــن الكهرباء».وعن  ــة م ــاعات إضافي بس
مشروع الربط الكهربائي مع دول اخلليج، 
أفصح العبادي، عن «قرب افتتاح مكاتب 
لهيئة الربط اخلليجي في العراق ملتابعة 

ــتراتيجي»،  ــوي والس ــروع احلي هذا املش
ــدود ٨٠ باملئة  ــداً أن «العراق أجنز بح مؤك
ــاريع الربط  ــن التزاماته في تنفيذ مش م
ــة، وكانت االعمال  على األراضي العراقي
ــبه  ــة الربط اخلليجي ش ــن جانب هيئ م
متوقفة نتيجة جائحة كورونا واالوضاع 
االقتصادية التي شهدها العالم بأسره، 
ــف  ــهدت تكثي ــرة ش ــة األخي إال أن اآلون
ــيما أن هذا  ــات بني اجلانبني، الس املباحث
املشروع يحظى باهتمام مجلس التعاون 
اخلليجي».وبني  أن «اجلانبني حددا سقوفا 
ــة إلجناز املرحلة األولى والتي تقضي  زمني
ــاواط ملدينة  ــز العراق بـ ٥٠٠ ميغ بتجهي

البصرة في صيف عام ٢٠٢٢».

بغداد / البينة الجديدة
ــة اإلنتاج من  ــط إدام ــي بخط ــط ، املض ــدت وزارة النف أك
احلقول النفطية، فيما أشارت الى أن زيادة اإلنتاج مرهونة 
ــال وكيل  ــة العاملية.وق ــوق النفطي ــل الس ــة وتقب بحاج
الوزارة لشؤون االستخراج كرمي حطاب، إن «الوزارة ماضية 
ــول النفطية، وأي زيادة في  ــط إدامة اإلنتاج من احلق بخط
اإلنتاج مستقبالً مرهونة بحاجة وتقبل السوق النفطية 
ــل التحديات التي  ــلباً عليها في ظ العاملية ومبا اليؤثر س
تواجهها».وأضاف أن «العراق ملتزم باتفاق خفض اإلنتاج 
ــات التي تواجه  ــس)، في ظل التحدي ــذي أقرته (أوبك بل ال
ــي العالم  ــة ومنتجي النفط ف ــوق النفطية العاملي الس
ــببه من انكماش وركود في  ــبب فيروس كورونا وما س بس
ــاق أوبك يهدف الى  ــار الى أن «اتف ــاد العاملي».وأش االقتص
ــادة التوازن بني  ــة من االنهيار وإع ــوق النفطي حماية الس
ــعار النفط جاء  ــاً أن «ارتفاع أس ــرض والطلب»، مبين الع
ــح أن «وزارة النفط  ــدول املنتجة باالتفاق».وأوض اللتزام ال
ما يهمها، رفع القيمة السعرية للكميات املصدرة وزيادة 
االيرادات املتأتية منها دعماً للموازنة املالية، وليس الزيادة 
ــوائية في كميات االنتاج التي قد تسبب ضرراً على  العش
ــرادات النفطية قد حققت  ــى أن «االي ــيراً ال اجلميع»، مش
ارتفاعاً جيداً في األشهر األخيرة املاضية وبكميات تصدير 
أقل، باملقارنة مع املاضي».ولفت الى أن «الطاقة االنتاجية 
ــي اليوم، وأن  ــة ماليني برميل ف ــة حالياً هي خمس املتاح
ــتقبالً فإنها خاضعة  ــادة في االنتاج أو التصدير مس أي زي
ــة الفعلية».وأكد أن  ــة واحلاج ــوق النفطي ملتطلبات الس
«خطط الوزارة وأولياتها في املرحلة احلالية واملستقبلية 
ــاريع استثمار الغاز، وتعظيم االنتاج  تهدف الى زيادة مش

منها، وتطوير قطاع التصفية».

املالية النيابية تعلن استقطاع ٢٠% من موازنة الرئاسات وتتحدث عن إجازة املوظفني
بغداد / البينة الجديدة

أعلنت اللجنة املالية في مجلس النواب، 
ــة  موازن ــن  م  ٪٢٠ ــتقطاع  اس ــة،  اجلمع
ــات الثالث في موازنة العام ٢٠٢١،  الرئاس
ــقف املوازنة الى  ــا أكدت تخفيض س فيم
ــن ١٦٤ تريليوناً. ــون دينار بدالً م ١٣٠ تريلي
ــة  ــة النائب ــة املالي ــو اللجن ــت عض وقال
ماجدة التميمي في حديث لوكالة األنباء 
ــة وتابعته «االقتصاد نيوز»، قولها  العراقي
ــتقطاعات التي  إن «الفقرة اخلاصة باالس
ــودة املوازنة مت  ــة في مس ــت من احلكوم أت
الغاؤها وتعويضها بتطبيق قانون ضريبة 
ــنة ١٩٨٢».وأضافت  الدخل رقم (١١٣) لس
أنه «مت تخفيض سقف االنفاق في املوازنة 
ــى ١٣٠ تريليوناً،  ــون دينار ال من ١٦٤ تريلي
ــرادات األخرى»، مؤكدة أن  ــا مت زيادة اإلي كم
ــت الكثير من االصالحات  «املوازنة تضمن
ــت  «ترأس ــا  أنه ــت  االقتصادية».وأوضح
اللجنة الفرعية اخلاصة للرئاسات الثالث 
ــتقطاع نسبة  في املوازنة ومتكنت من اس

ــات  ــة من الرئاس ٢٠٪ من موازنة كل رئاس
الثالث في املوازنة».وأشارت الى أن «مجلس 
ــة  ــلطتني التنفيذي ــذ دور الس ــواب أخ الن
والتشريعية في ذات الوقت مبوازنة ٢٠٢١»، 
مبينة أنه «متت دراسة كل مادة في املوازنة 
ــتفيضة».وتابعت  ٥ مرات وبنقاشات مس
ــتضافت  التميمي، أن «اللجنة املالية اس
ــى ٩٥ في املئة من اجلهات التنفيذية  ٩٠ ال
ــة املالية، ومت التباحث  ،ومنها ديوان الرقاب
ــاع النفطي  ــة في القط ــات مهم مبالحظ
وجوالت التراخيص»، مشيرة الى أن «هناك 
ــذا القطاع  ــارات كبيرة في ه ــدراً وخس ه
ــرار وأجزاء  ــزء منها الى ق ــي يحتاج ج ،الت
ــازة اخلمس  ــول إج ــى قانون».وح ــرى ال أخ
ــدت التميمي، أنه  ــنوات للموظفني أك س
ــنوات  «متت املوافقة على إجازة اخلمس س
ــق للموظف أن يقدم  ــرة واحدة، أي ال يح مل
على إجازة ثانية، مبينة أن موظف اخلمس 
ــمول بقانون ضريبة الدخل  ــنوات مش س

من راتبه االسمي».

بغداد / البينة الجديدة
ــة الدواجن العراقية، دفعها ٢ مليون  اعلنت رابط
دينار للكمارك خالل الشهر املاضي رغم حصولها 
ــة  ــو الرابط ــال عض ــاءات كمركية.وق ــى اعف عل
ــي هذه الظروف  ــي في تصريح ، إن ف عالء اخلفاج
ــها العراق ال  ــي يعيش ــة الت ــة الصعب االقتصادي
يوجد هناك دعم حقيقي لقطاع الدواجن.وأضاف 
ــتوردو الداجن ٢  ــهر املاضي دفع مس أن خالل الش

ــد دخول ٤٠٠ حاوية عبر  ــون دوالر للكمارك بع ملي
ــتهدف  ــة تس ــح أن :الرابط ــئ البصرة.وأوض موان
ــي الى دول العالم  ــر ٥٠٪ من االنتاج احليوان تصدي
ــى أن  ــي ال ــت اخلفاج ــام ٢٠٢٤».ولف ــول الع بحل
ــروع في العالم  ــدأت العمل بأكبر مش الرابطة ب
ــيراً الى أن  ــتهدف زراعة ٣٠٠ ألف نخلة، مش يس
ــتيراد اعالف حيوانية ال ميكن  الهدف منه هو ألس
ــراق بالعوائد املتحققة منه.وبني  انتاجها في الع
ــن عوائد النفط  ــتُقطع دوالراً واحداً م أنه «لو اس
لتمكن العراق من بناء ١٠ مشاريع دواجن عمالقة 
ــس جلنة الزراعة  ــنوات».بدوره، قال رئي ــالل ٥ س خ
واملياه واالهوار النيابية سالم الشمري، إن «تطوير 
ــركات الدواجن العراقية يجب ان يقرن بقوانني  ش
ــمري أن اجلهات  ــج احمللي».وأضاف الش ــم املنت دع
ــنة ٢٠١٠ الذي  ــة اهملت قانون رقم ١١ لس املعني
يهدف الى دعم املنتج احمللي والصناعة العراقية»، 
ــر مجلس النواب  ــيراً الى أن هذا االهمال اجب مش
ــتيراد بيض  ــع تواقيع ملنع اس ــي ٢٠١٩ على جم ف

املائدة والدجاج والسمك اجملمد».

رابطة الدواجن: دفعنا ٢ مليون دوالر للكامرك 
خالل شهر واحد رغم االعفاءات

النفط تؤكد مضيها بخطط إلدامة 
اإلنتاج وفقاً ملتطلبات أوبك

هيأة املنافذ حتدد منافذ الرتانزيت الرسمية وتستثني منافذ كردستان
بغداد / البينة الجديدة

ــت مع وزارة  ــي وثيقة  إنها اتفق ــت الهيئة ف قال
النقل واملالية وجهات معنية اخرى على «اعتماد 
املنافذ البرية (زرباطية، املنذرية، طريبيل، القائم، 
ــت». ــور الترانزي ــذ لعب ــفوان) كمناف ــر، س عرع

ــل اعتماد  ــيتم «تأجي ــت الوثيقة انه س واضاف
املنافذ البحرية في الوقت احلاضر»، مؤكدةً «على 
ــتان (كمنافذ ترانزيت)  عدم اعتماد منافذ كردس
لعدم قيام حكومة االقليم بتنفيذ قرار مجلس 
الوزارء ١٣ لسنة ٢٠١٩».ولفتت الى الوثيقة الى 
«تشكيل جلنة مشتركة من 
اجلهات التالية (هيأة املنافذ 
العامة  ــة  الهيئ ــة،  احلدودي
ــركة العامة  للكمارك، الش
ــا  مهمته ــري)  الب ــل  للنق
ــارات ومواصفتها  حتدد املس
ــار اليها»  ــذ املش ــي املناف ف
ــة  الوثيق ــابقاً).وبينت  (س
ــات  العملي ــادة  «قي ــل  حتم
ــؤولية  مس ــتركة  املش
الشاحنات احململة بالبضائع 
والطرق  بالترانزيت  واخلاصة 
ــن منفذ  ــلكها م ــي تس الت

الدخول ومنفذ اخلروج».

اقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصادية
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف بغداد / الرصافة اإلتحادية
مجمع دار القضاء َّـ الزهور

محكمة جنح الزهور
العدد / ٦٠٦ / ج / ٢٠٢٠
التأريخ / ٢٠٢١/٢/٩

إُّـ / اِّـتهم  ١- وسام بدر سند صرخي
 ٢ - باسم بدر سند صرخي
 ٣ - ستار بدر سند صرخي

م / إعالن تبليغ
ــرا بصحيفتني  ــكناك ، تقرر تبليغك إعالنا ونش ِّـجهولية محل أقامتك وعدم تواجدك بمحل س
ــني للحضور أمام هذه اِّـحكمة ، َّـ موعد اِّـحاكمة اِّـصادف  ٢٠٢١/٣/١٤  بالدعوى  محليت
ــتجرى اِّـحاكمة بحقك  ــة عدم حضورك س ــة  ٦٠٦ / ج / ٢٠٢٠ ، وَّـ حال ــة اِّـرقم الجزائي

غيابا وعلنا. 
القاضي محمد حبيب اِّـوسوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد / الرصافة اإلتحادية
مجمع دار القضاء َّـ الزهور

محكمة جنح الزهور
العدد / ٥٠٥ / ج / ٢٠٢٠
التأريخ / ٢٠٢١/١/٣١

إعالن
إُّـ اِّـحكوم عليه غيابيا / سعد حسني علوان

ــك بصحيفتني يوميتني  ــكناك ، تقرر تبليغ ــة محل أقامتك وعدم تواجدك َّـ محل س ِّـجهولي
ــتنادا  ــنة ) اس ــيط ِّـدة س ، بالحكم الصادر بحقك من هذه اِّـحكمة والذي يقضي ( الحبس البس
ألحكام اِّـادة  ٤٥٦ ق . ع  من قانون العقوبات ، لالعرتاض عليه ضمن اِّـدة القانونية اِّـحددة 
ــم الغيابي بمنزلة  ــرتاض يكون الحك ــهر ، وَّـ حالة عدم االع ــة ثالثة أش ــرتاض ، والبالغ لالع

الحكم الوجاهي.
القاضي محمد حبيب اِّـوسوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد الرصافة اإلتحادية
دار القضاء َّـ الزهور
محكمة بداءة الزهور 

العدد : ٣٤ / ب / ٢٠٢١
التأريخ : ٢٠٢١/٢/٧

إُّـ / اِّـدعى عليه ( علي عباس أحمد)
ــة طلب اِّـدعي أعاله  ــة اِّـرقمة أعاله اِّـتضمن ــار ثابت كزار ، الدعوى البدائي ــام اِّـدعي عم أق
إلزامك بدفع مبلغ قدره ( ٢,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار ، وتحميلك الرسوم واِّـصاريف 
ــة ٤٤٠ ، قررت اِّـحكمة  ــعار أمني محل ــب إش ــاب اِّـحاماة ، وِّـحهولية محل اقامتك حس وأتع
ــادف ٢٠٢١/٢/١٨، وعند  ــى موعد اِّـرافعة اِّـص ــك بصحيفتني محليتني يوميتني عل تبليغ
عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك قانونا ، سوف تجري اِّـرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب 

األصول. مع التقدير 
القاضي األول
عمار حميد حسن

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد / الرصافة اإلتحادية
مجمع دار القضاء َّـ الزهور

محكمة جنح الزهور
العدد / ٣٣٧ / ج / ٢٠٢٠
التأريخ / ٢٠٢١/١/٢٥

إعالن
إُّـ اِّـحكوم عليه غيابيا / سرمد علي شاكر البياتي

ــرر تبليغك بصحيفتني يوميتني ،  ــكناك ، تق ِّـجهولية محل أقامتك وعدم تواجدك َّـ محل س
ــيط ستة أشهر ) ، استنادا  بالحكم الصادر بحقك من هذه اِّـحكمة والذي يقضي ( الحبس البس
ألحكام اِّـادة ٤٣٢ ق . ع  من قانون العقوبات ، لالعرتاض عليه ضمن اِّـدة القانونية اِّـحددة 
ــم الغيابي بمنزلة  ــرتاض يكون الحك ــهر ، وَّـ حالة عدم االع ــة ثالثة أش ــرتاض ، والبالغ لالع

الحكم الوجاهي.
القاضي محمد حبيب اِّـوسوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد / الرصافة اإلتحادية
مجمع دار القضاء َّـ الزهور

محكمة جنح الزهور
العدد / ٥٦٢ / ج / ٢٠٢٠
التأريخ : ٢٠٢١/١/٣١

إعالن
إُّـ اِّـحكوم عليه غيابيا / طالب حسني علوان

ــرر تبليغك بصحيفتني يوميتني ،  ــكناك ، تق ِّـجهولية محل أقامتك وعدم تواجدك َّـ محل س
ــيط ستة أشهر ) استنادا  بالحكم الصادر بحقك من هذه اِّـحكمة ، والذي يقضي ( الحبس البس
ألحكام اِّـادة  ٤٣٢ ق . ع من قانون العقوبات ، لالعرتاض عليه ضمن اِّـدة القانونية اِّـحددة 
ــم الغيابي بمنزلة  ــرتاض ، يكون الحك ــهر وَّـ حالة عدم االع ــة ثالثة أش ــرتاض ، والبالغ لالع

الحكم الوجاهي.
القاضي محمد حبيب اِّـوسوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد / الرصافة اإلتحادية
مجمع دار القضاء َّـ الزهور

محكمة جنح الزهور
العدد / ٤٩١ / ج / ٢٠٢٠
التأريخ / ٢٠٢١/١/٣١

إعالن
إُّـ اِّـحكوم عليه غيابيا / سعد حسني علوان

ــك بصحيفتني يوميتني  ــكناك ، تقرر تبليغ ــة محل أقامتك وعدم تواجدك َّـ محل س ِّـجهولي
ــتنادا  ــنة ) اس ــيط ِّـدة س ، بالحكم الصادر بحقك من هذه اِّـحكمة والذي يقضي ( الحبس البس
ألحكام اِّـادة  ٤٥٣ ق . ع  من قانون العقوبات ، لالعرتاض عليه ضمن اِّـدة القانونية اِّـحددة 
ــم الغيابي بمنزلة  ــرتاض يكون الحك ــهر ، وَّـ حالة عدم االع ــة ثالثة أش ــرتاض ، والبالغ لالع

الحكم الوجاهي.
القاضي محمد حبيب اِّـوسوي
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الشهيد السعيد حممد باقر احلكيم يمثل أمة كاملة اختزل يف رجل واحد
وكان صاحب مرشوع عقائدي وتنموي للمستقبل وبناء االنسان الواعي

اجلزء االولقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية اضاءات قانونية

الحقوقي
ماجد الحسناوي

ــم  ــان التعلي ــتور ب ــتنادا»الحكام الدس أس
ــجيعا»للبحث  ــاس تقدم الشعوب وتش أس
ــانية جمعاء ورعاية  العلمي مبا يخدم االنس
ــهادات  املبدعني واحلث على احلصول على ش
ــة العلمية  ــى الرصان ــاظ عل ــا مع احلف علي
وتبسيط اجراءات معادلة وتقدمي الشهادات 
ــق االعتراض  ــات العلمية وكفالة ح والدرج
ــم واملعادلة  ــرارات التقيي ــى ق ــم عل والتظل

ــادالت  ــر مع ــذا القانون.وتنحص ــرع ه ٠٠ش
الشهادات والدرجات العلمية غير العراقية 
ــهادة الثانوية او  ــب احلصول على الش تتطل
ــم مبعادلة الشهادات  ما يعادلها وهناك قس

وفق مايلي:ـ
ــن اجلامعات واملعاهد  ــهادات الصادرة ع الش
الرصينة التي تلي الدراسة الثانوية للطلبة 
ــاء  أثن او  ــية  الدراس ــازات  االج ــني  احلاصل
ــة او طلبة  ــف او على النفقة اخلاص التوظي
ــاالت او ذوي الدرجات اخلاصة  االبتعاث والزم
ــي الدولة  ــر موظف ــهادات لغي ــك الش كذل
والقطاع العام وشهادات اجلامعات واملعاهد 
ــوم االمانة  ــمية ٠تق العلمية العربية الرس
ــهادات  ــواب مبعادلة الش ــة جمللس الن العام
ــور البرملاني  ــد التط ــن معه ــدر م ــي تص الت
ــا للدخول الى  ــذا التعادل اساس واليتخذ ه
ــوم وزارة  ــا وتق ــس فيه ــات او التدري اجلامع
ــة الثانوية  ــهادات املرحل التربية مبعادلة ش
ــهادات  والش ــبقها  تس ــي  الت ــات  والدراس
ــة املفتوحة وتقوم  ــادرة من كلية التربي الص
ــهادات  ــاع والداخلية مبعادلة الش وزارة الدف

ــا  ــكرية واليتخذ هذا  التعادل اساس العس
ــس فيها  ــات او التدري ــى اجلامع ــول ال للدخ
ــول عليها مع املدة  ــت مدة احلص اال  اذا متاثل
ــهادات املؤهله  املطلوبة للحصول على الش
لدخول تلك اجلامعات او التدريس فيها تقوم 
الوزارات االخرى مبعادلة الشهادات املمنوحة 
ــات فيها  ملوظفيها عن طريق معاهد الدراس
ــا للدخول الى  ــذا التعادل اساس واليتخذ ه
ــات او التدريس فيها وتقوم اجلامعات  اجلامع
ــة االحتادي  ــس اخلدمة العام ــة ومجل املعني
ــة ٠  ــهادات التدريبي ــم الش ــة وتقيي مبعادل
ــد التقنية  ــأة املعاه ــات وهي ــوم اجلامع وتق
ــم من  ــاب واملراتب ويتألف القس ــح األلق مبن
ــية  ــعب متثل األختصاصات األساس عدة ش
ــعبة موظف من ذوي  ــة ويرأس كل ش اخملتلف
ــة واألختصاص في موضوع  اخلبرة واملمارس
ــهادات من احلاصلني  ــم ومعادلة الش التقيي
على شهادة الدكتوراه في حقل األختصاص 
ــؤولةعن التقييم واملعادله  وكل شعبة مس
ــب اختصاص الشعبة وعلى الشعبة  وحس
ــتيفائها  ــد باملعادله والتقييم من أس التاك

ــراءات  اج ــتكمل  وتس ــه  األجرائي ــب  اجلوان
ــدة اقصاها ٤٥ يوما من  املعادلة والتقييم م

تاريخ تقدمي الطلب 
ــهادات  ــادل الدرجات والش ــي تع ــس ف األس

العلمية 
*تعادل كل شهادة بأسم صاحبها 

ــات التكميلية  ــة والدراس ــدة تعلم اللغ *م
ــة املقررة التدخل  الالزمه للدخول في الدراس

ضمن املدة للحصول على الشهادة  
*اليجوز معادلة الشهادات التي تقل عن املدة 

الصغرى للحصول عليها عن ستة أشهر 
ــم األصلي لها  ــهادة بذكر االس *تعادل الش
ــة في حقل  ــة او علمي ــة او فني ــا مهني بأنه
ــوز اعتبار  ــي البلد املانح ويج ــاص ف األختص
ــطة ويكون عدد  ــهادة التي تلي املتوس الش
السنوات فيها مساويا لعدد سنوات الدراسة 
ــادل اذا اكمل صاحبها  ــة لغرض التع الثانوي
ــترط  ــل األختصاص ويش ــي حق ــته ف دراس
ــهادة اجلامعية االولية او العليا  ملعادلة الش
ان تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية 
ــا وان التقل املدة الصغرى املقررة  او مايعادله

ــة الثانوية او  ــنوات بعد الدراس ــن ثالث س ع
ــهادات من جامعات  ــا وتكون الش مايعادله
ــة ومعترف فبها من الدولة املانحة وان  رصين
ــول عليها عن  ــة للحص ــل مدة الدراس التق
ــهر للدبلوم او سنة للماجستير او  ستة أش
ثالث سنوات للدكتوراه بعد شهادة اجلامعة 
االولية والتعترف الوزارة بالشهادات الصادرة 
من اجلامعات  او املعاهد الغير رصينة وهي :

ــات واملعاهد التي اليعترف بها البلد  * اجلامع
املانح 

ــتثني االجانب  *اجلامعات واملعاهد التي تس
من الشروط والنظم الدراسية املطبقة على 

مواطني الدولة التي تقوم فيها 
ــتوياتها  ــوءة في مس ــر كف ــات الغي *اجلامع
ــة عند منح  ــؤولية العلمي ــعر باملس والتش
ــة ويتم  ــر العلمي ــهادات وفقا»للمعايي الش
ــور  ــم اج ــية وقوائ ــق الدراس ــاد الوثائ اعتم
الدراسة املصدقة من قبل امللحقية الثقافية 
ــة العراق في  ــفارة جمهوري املعتمدة في س
بلد الدراسة دون احلاجة لتصديق السفارة او 

وزارة اخلارجية ألغراض هذا القانون.

متابعة / البينة الجديدة

ــن كل عام  ــهر رجب االصم م ــع اطالل ش م
ــتذكر ويحتفل العراقيني بيوم الشهيد  يس
ــوم الذي تطاولت فيه قوى  العراقي ذلك الي
ــكا وحلفاؤها من دول  ــر املتمثلة بامري الش
ــتكبار العاملي للنيل  الغدر والعمالة واالس
ــعيد محمد باقر احلكيم  من الشهيد الس
ــي اجلمعة االولى من  ــؤ نوره الوهاج ف لتطف
اليوم االول منه ليفجع اجملاهدين والعراقيني 
ــه ونيل  ــم والغادر علي ــداء االث ــر االعت بخب
الشهادة والفوز باجلنة وااللتحاق مع الركب 
احلسيني مع شهداء الطف مع جده االمام 
ــروع احلياة الذي  ــني (ع) وليعطل مش احلس
كان يحمله.انه كان ميثل أمه كاملة أختزل 
ــروع عقائدي  ــد وصاحب مش في رجل واح
ــتقبل وبناء االنسان الواعي  وتنموي للمس
ــاوة بني  ــاس التكافؤ واملس يعتمد على اس
ــد وكان رجل علم وفهم  ابناء اجملتمع الواح
وسياسة وحنكة وحكمة واجتهاد وصمود 
وتضحية ومعرفة وبعد الراي والزهد والتقوى 
ــى خطاه مضى  ــة وعل ــه يقتدى الساس وب
شهداء املسيرة والعقيدة.في كل عام يقيم 
ابناء شهيد احملراب اجمللس االعلى االسالمي 
ــنوية  ــة الس ــه املركزي ــي االحتفالي العراق

ــددون العهد على  ــهادة ويج بذكرى استش
السير على منهجه وخطاه من اجل حتقيق 
ــتقالل  ــة والعدالة واالس ــي احلري اهدافه ف
ــتكبار  واالس ــة  والعبودي ــم  الظل ــض  ورف
ــا  ــكا وحلفاؤه ــوده امري ــذي تق ــي ال العامل
ــد مولى  ــوار مرق ــهادته في ج ــت ش .فكان
ــي طالب (عليه  ــن اإلمام علي بن أب املوحدي
ــالم ) واختلطت دماء الشهيد الطاهرة  الس
مع دماء املوالني الذين كانوا قد حضروا ألداء 
صالة اجلمعة في تلك اجلمعة الدامية فهو 
ــهد  ــاء العراق واستش ــاش ملتحما بابن ع
معهم والتحق بالرفيق األعلى مضرج بدمه 
يشكو إلى اهللا ظلم الطغاة املارقني .واليوم 
ــتذكرون  اذ يقف اجملاهدون واملوالون وهم يس
الشهيد محمد باقر احلكيم ويقفون وقفة 
حزن والم على فراقه ويعاهدونة على السير 
ــمه بدمائه ودماء  قدما على اخلط الذي رس
ــك الطريق  ــهداء العظام ذل ــررة من الش الب
ــق واالميان  ــاة احل ــه كل دع ــار علي ــذي س ال
ــهاد سماحته تثير فينا  ولعل ذكرى استش
ــتلهام العبر من حياته وجهاده  العزمية الس
ــي  ــروعه السياس ــه للظلم ومش ومقارعت
والعقائدي.وعهدا من جميع القوى الوطنية 
الرافضة للظلم واالستكبار بالوفاء والوالء 
ــير على نفس نهجه لتحقيق النصر  والس

والعزة واحلرية واالستقالل ،، وان ابناء احلشد 
ــهيد احملراب هم من  ــعبي وابناء تيار ش الش
ــس الطريق الذي طرزه  نفس ذلك النبع ونف
الشهيد محمد باقر احلكيم بدمه ضد قوى 
االستكبار العاملي .ويبقى الشهيد السعيد 
ــهادة ورمز  ــر احلكيم عنوان الش محمد باق
ــىء درب اجملاهدين ضد  ــة ونور يضي التضحي
ــن االمريكان  ــتكبرين م طغاة العصر واملس
ــوا نوره  ــد اطف ــة فق ــة العاملي والصهيوني
ــالته اجلهادية ومشروعه  قبل ان يكمل رس
ــان .ولد  ــراق وبناء االنس ــاء الع الوطني لبن
ــهيد محمد باقر احلكيم في محافظة  الش
النجف االشرف ٢٥ من شهر جمادى األولى 
ــهادة  ـــ – ١٩٣٩ م حتى استش عام ١٣٥٨ ه
ــن رجب عام ٢٠٠٣ وهو  في اجلمعة االولى م
ــى املرجع الديني االمام  جنل آية اهللا العظم
السيد محسن الطباطبائي احلكيم املرجع 
ــينيات حتى وفاته  الديني منذ أواخر اخلمس
ــرين من ربيع األول عام  ــابع والعش في الس
ــى  عل ــون  العراقي ــدم  هـ.ق  ١٣٩٠  – ١٩٧٠م 
ــهداء من  ــة, أالف الش ــب املاضي مدى احلق
ــم, ولكل حقبة  ــم ومعتقداته أجل وطنه
ــهداء,  ــة معينة, يخلد فيها الش خصوصي
ــا  ــه, ومب ــرون في ــهيد», يذك ــوم للش كــ»ي
ــوى احلقب  ــدام, أس ــة ص ــام الطاغي إن نظ

ــن دور كبير  ــهيد احملراب م ــة, وملا لش املاضي
ــهادته  ــه, أعتبر يوم ش ــي مواجهت ــارز ف وب
ــهيد العراقي. ــي األول من رجب, يوم الش ف
ــم؛ عالم جليل,  ــيد محمد باقر احلكي الس
ــي,  ــرائط, زعيم وسياس وفقيه جامع للش
ــه وجهده, وكل ما  قائد ومجاهد, نذر نفس
ــن والوطن,  ــاع عن الدي ــن أجل الدف ميلك م
ــعب العراقي ومقدساته, كل  وحرمات الش
ــالع العالم  ــة, وإط ــة العراقي همه القضي
ــائل  ــني, بكل الوس ــاة املظلوم ــى معان عل
اجلهادية والسياسية واإلعالمية, فكان رمز 
ــا كان يدافع عن حقوق  ــانية, بقدر م لإلنس
ــن نظام  ــا عانى م ــذي عانى م ــان, ال اإلنس
ــى النقالب البعث  ــث.   منذ األيام األول البع
١٩٦٨, وقف السيد احلكيم بكل قوة, بوجه 
مخططاتهم العدوانية, وأفكارهم الهدامة, 
كونه كان مطلعاً على الطريقة, التي وصل 
خاللها عناصر البعث للسلطة, السيما وإن 
الشبهات كان تدل على التدخل الغربي في 
جتنيد بعض رموزه اإلجرامية, تصدى شهيد 
ــعورة,  ــم للحمالت املس ــراب وآل احلكي احمل
ــا بأميانهم  ــنت عليهم, مواجهيه التي ش
ــالمي الوطني, الذي تبنوها  ــروع اإلس باملش
وتعاهدوا على إجناحه.   بعد احلرب الضروس 
ــدام وأعوانه, بعد  ــنها الطاغية ص التي ش

ــيما بعد  ــلطة عام ١٩٧٩, الس وصوله للس
استشهاد السيد محمد باقر الصدر, أجبر 
السيد احلكيم على مغادرة العراق, ليصبح 
ــي للمعارضة العراقية, بكل  احملور األساس
أطيافها وفصائلها اإلسالمية والعلمانية, 
ــع كلمة  ــي جم ــل ف ــب الفض ــات صاح فب
ــني, وقوة موقفهم, وتوحيد رؤيتهم,  العراقي
ــس األعلى للثورة  ــيس اجملل خاصة بعد تأس
ــع  جام ــار  كإط ــراق,  الع ــي  ف ــالمية  اإلس
ــن ونيف,  ــة.   طيلة عقدي ــة كاف للمعارض
ــهيد احملراب القائد والزعيم األوحد,  كان ش
ــالمية,  ال يضاهي أحد في قيادة الثورة اإلس
ــام البعثي, على  ــة للنظ ــة الوطني واملقاوم
ــتويني الداخلي واخلارجي, وعلى جميع  املس
األصعدة السياسية والعسكرية والفكرية 
ــائل  فالرس ــة,  واالجتماعي ــة  واإلعالمي
ــخصيات املعارضة من  ــع الش ــة م املتبادل
ــكر رفحا, ودول العالم  داخل العراق, ومعس
ــيعة فحسب,  دليل على زعامته ليس للش

أمنا للمجتمع العراقي عامة.

فقدان 
ــات النفطية  ــركة توزيع اِّـنتج ــدت الهويتان الصادرتان من ش فق
ــم (هادي جلوب هاشم) و (يحيى طعمة فضالة) فالرجاء على  وبأس

من يعثر عليهما تسليمهما اُّـ جهة االصدار. مع التقدير.

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة |٢١٨٧ |٢٠٢٠
التاريخ/٢٠٢١/٢/١٠ 

إعـــــــــالن 
ــل ٢٠٩٠/١م ٤٦  ــوت العقارالتسلس ــذ الك ــع مديرية تنفي تبي
ــدة للمدين(علي عبد  ــوت العائ ــع َّـ ألك ــه الواق ــف الدجيلي نص
ــالء حميد  ــب الدائن (ع ــاء طل ــيد) اِّـحجوز لق ــد الس ــن عب الرحم
ــغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠)ثالثون مليون دينار فعلى الراغب  كامل)البال
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوم ) تبدأ من اليوم  بالش
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة  التالي للنشر مس
ــهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل  من القيمة اِّـقدرة وش

والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل

علي رضا علي الخطاوي
اِّـواصفات:ـ 

ــط/ ــه :- ١/ ٢٠٩٠ م ٤٦ نصف الدجيله واس ــة ورقم ١-موقع
كوت/الكارضية

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة مملوكة للدولة  
٣-حدوده واوصافه: كما مؤشر بخارطة االفراز  

٤-مشتمالته :- خالي من الشواغل  
٥-درجة العمران : 

٧- مساحتة :- ٢٨٥٦٩٢٣سهم للمدين
٨- الشاغل :- خالية 

ــار  ــون دين ــون ملي ــدرة :٥٠,٠٠٠,٠٠٠  خمس ــة اِّـق ٩- القيم
عراقي

م / انذار
اُّـ / الفالح اِّـرتحل (ماضي حسني مطر)

ــك والبالغة (٣٠)  ــن االرض اِّـوزع علي نظر الرتحالك ع
ــة ١٩\ اربيدان بموجب  ــلف ١\١ مقاطع دونم ضمن الس
ــم ٤٩٢٤ َّـ ٣١\١\ ١٩٧٧ واِّـربم  ــرار التوزيع اِّـرق ق
ــذرك بوجوب  ــذا نن ــنه ١٩٧٠ ل ــون ١١٧ لس ــق القان وف
ــرتة (١٥) يوم من  ــتغالل وخالل ف ــكن واالس العودة والس
ــر هذا االنذار وبخالفه يتم الغاء التوزيع عليكم  تاريخ نش

واسرتداد األرض وتأجريها وفق الضوابط والتعليمات.
م ر مهندسسني زراعيني

اركان مريوش حسني
مدير زراعه محافظه واسط

(١) رجب يوم الشهيد العراقي وانتصار الحق على الباطل



ــرف اداة.. وحرف نفي  ــي معجم  املعاني ان ( ال) ح جاء ف
يكون عكس جواب نعم.. و( ال) حرف يدخل على اجلملة 
االسمية فينصب املبتدأ ويرفع اخلبر وتسمى ( ال) النافية 
ــمى  للجنس.. و( ال) النافية حرف يعمل عمل ليس وتس
ــرط ان يتقدمه  ( ال) النافية.. و( ال) حرف نفي وعطف بش
اثبات وهو حرف جزم يفيد النهي او الدعاء بالدخول على 
ــتقبال. و( ال) حرف يفيد الدعاء  ــارع مع معنى االس املض
باخلير او بالشر اذا دخل على املاضي ولم يتكرر( الرحمة 
اهللا- الفض فوك). و( ال) سابقة تلحق صدر الكلمة لتدل 
على الفقد او االنقطاع او الكف او التالشي وتدخل في 
تركيب عدد  من الكلمات( الشعور- المباالة- السلكية- 
ــة-  النهاي ــة-  العقالني ــه-  الفقاري الارادي-  ــاني-  الانس
ــة- النهائي).. و( ال) حرف زائد للتقوية او التاكيد(  المركزي
ــيئة). و( ال) حرف نفي غير  ــنة وال الس ــتوي احلس وال تس
ــم واليحزنون)..  ــال خوف عليه ــل( فمن تبع هداي ف عام
والقائمة تطول ولكني اردت بهذه املقدمة االستهاللية 
ــدده فاقول ان  ــي صلب املوضوع الذي انا بص ان ادخل ف
ــية الراهنة ستبقى مثل بطة عرجاء  العملية السياس
ــلولة على الدوام مالم تغادر االطر  مثقلة باالزمات ومش
ــدت في رحمها او تتخلص نهائيا من  التقليدية التي ول
ــة التي بنيت عليها وفي املقدمة منها  ــس الهش االس
ــيلك)  ــيلني واش ــي و( ش احملاصصة والتخادم السياس
ــية  ــي وذاك لك.. والخير يرجتى في عملية سياس وهذا ل
ــوق املصالح  ــراق العليا ف ــا مصلحة الع ــدم فيه ال تتق
ــخصية.. وال بناء منشود في هذا العراق  الفئوية او الش
اذا لم تتوفر االرادة احلقيقية للبناء في نفوس املتصدين 
ــار حقيقي مالم  ــدم والبناء وال اعم ــؤولية.. والتق للمس
ــؤولية..  تتوفر الرغبة احلقيقية في نفوس اصحاب املس
ــلم  ــم تتوفر العزمية واالصرار س ــار حقيقي مال وال اعم
ــعبنا  ــفينة العراق.. وال خروج لش اوليات  من يقودون س
ــات.. ــب اال ببناء،دولة املؤسس ــق الصع ــذا  اخلان ــن ه م
ــه مطاع وحاضر وال ينام..  ــة لها هيبتها والقانون في دول
ــوق مكفولة ومضمونة  ــا محترم وله حق واملواطن فيه
وعليه واجبات.. والسبيل امام نهضة العراق من السبات 
وتربعه على قمة اجملد والكبرياء مالم تزال كل املعوقات 
واملعرقالت التي تعيق سير قطاره وهو يندفع بعزم نحو 
االمام.. والتقدم وال ازدهار وال رفاهية للشعب وال خدمات 
ــم وعيش كرمي  ــكن الئق وصحة وتعلي ــية من س اساس
ــاد وتقتلع جذوره  ــرة مالم يزاح الفس ــى حتتية معتب وبن
ــتوياته واصنافه وحيتانه واساليبه  بكل اشكاله ومس
ــتثمار حقيقي للثروة  ــف او اس ــه نهائيا.. التوظي واذرع
ــم تتوافر  ــني الناس مال ــادل لها ب ــع ع ــة والتوزي الوطني
االمانة واالخالص وااليدي النظيفة التي يؤمن،اصحابها 
ــن االحتكام الى  ــة مخافة اهللا وال بد م ــان  راس احلكم ب
يِّرُ   الَ يُغَ

َ ّ
ــول اهللا تعالى في محكم كتابه الكرمي ( إِنَّ اهللا ق

.( مْ هِ سِ ا بِأَنْفُ ْ مَ يِّرُوا تَّى يُغَ وْمٍ حَ ا بِقَ مَ
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

متابعة / البينة الجديدة
ــة  جامع ــة  مجل ــارت  اخت
ــة أميركيا  ــارد القانوني هارف
ــة، ليكون  ــول مصري من أص
ــلم يرأس حترير اجمللة  أول مس
ــا الرئيس  ــبق وأداره التي س
ــاراك  ب ــابق  الس ــي  األميرك

أوباما أثناء دراسته.
ــارد  هارف ــة  مجل ــر  وتعتب
ــت  ــي تأسس ــة الت القانوني
ــدة من  ــا، واح ــل ١٣٤ عام قب
القانونية في  ــالت  ــرق اجمل أع

الواليات املتحدة.
ــة  كلي ــي  ف ــب  الطال ــال  وق
ــان  احلقوق في اجلامعة، حس
ــهاوي، إنه يأمل بأن ميثل  الش
متناميا  ــا  «اعتراف ــه  انتخاب
ــا القانونية بأهمية  لألكادميي

ــا  احترامه ــا  ورمب ــوع،  التن
ــي للتقاليد القانونية  املتنام

األخرى».

وعمل في اجمللة عبر تاريخها 
أشخاص أصبحوا ذا شأن في 
احلياة السياسية والقانونية 

أمثال  ــدة،  املتح الواليات  في 
ــابق  الس األميركي  ــس  الرئي
ــا، الذي مت اختياره  باراك أوبام
ــود للمجلة  ــس أس كأول رئي

عام ١٩٩٠.
وكان ثالثة أعضاء حاليني في 
احملكمة العليا األميركية، قد 
ــة، باإلضافة  ــوا في اجملل عمل
إلى قاضيني فارقا احلياة، هما 
روث بادر غينسبيرغ، وآنتونني 

سكاليا.
ــالة  ــهاوي في رس  وقال الش
ــرز  ــة رويت ــى وكال ــا إل وجهه
ــع تتم  ــن مجتم ــدوم م «الق
شيطنته بشكل روتيني في 
اخلطاب العام األميركي، آمل 
ــض التقدم،  ــل هذا بع أن ميث
حتى ولو كان صغيرا ورمزيا».

متابعة / البينة الجديدة
ــع التواصل  ــداول رواد مواق ت
ــاراً  ــراً أخب ــي مؤخ اإلجتماع
ــان  الفن ــرد  ط ــن  ع ــت  حتدث
ــد رمضان من  ــري محم املص
ــري الراحل  عزاء املمثل املص

عزت العاليلي.
ــن الراحل  ــر الذي نفاه إب األم
محمود عزت العاليلي، الذي 
ــم  ل ــان  رمض ــد  قال:»محم
ــاس  ــر العزاء من األس يحض
وما قيل غير صحيح، وحتى 
ــن تطرده  ــزاء فل ــاء الع لو ج
ــرته من العزاء»، مضيفا:  أس
ــل حاجة زي  ــا ما نعم «عمرن
ــالف أصال  ــش خ ــده، ومفي ك

علشان الناس تقول كده».
ــى أن العاليلي كان  ــار إل  يش

ــل وفاته،  ــان قب ــد رمض انتق
ــه في  ــالل تكرمي ــداً خ وحتدي
ــكندرية  اإلس ــان  مهرج
ـــ٣٦،  ــه ال ــينمائي بدورت الس
ــه ال يوجد في الفن  مؤكداً أن
ما يسمى منبر وان، وأن محمد 

ــض  ــو إال مري ــا ه ــان م رمض
ــه يتمتع  ــم أن ــهرة رغ بالش
ــا  ــرة، وردّ حينه ــة كبي مبوهب
رمضان قائالً:»»عزت العاليلي 
ــتاذنا،  يقول ما يريد، فهو أس

وله تاريخ كبير من الفن».

متابعة / البينة الجديدة
ــارات العربية املتحدة في  جنحت اإلم
ــل» اإلماراتي في  ــبار «األم ــع مس وض
ــح بذلك  ــب املريخ، لتصب ــدار كوك م
ــى الكوكب  ــة عربية تصل إل أول دول

األحمر.
ــة مناخ  ــبار املعد لدراس ووضع املس
املريخ في املدار وهو املركبة األولى من 
ــب األحمر في  ــتبلغن الكوك ثالث س

فبراير/شباط.
فقد أطلقت كل من اإلمارات والصني 
ــى  إل ــات  مهم ــدة  املتح ــات  والوالي
ــي متوز/يوليو املاضي،  كوكب املريخ ف
ــتفيدة من متوضع فضائي مؤاتٍ  مس
ــن مركبات  ــة جديدة م ــال دفع إلرس
ــب  ــدار الكوك ــى م ــاف إل االستكش
ا أنه األكثر  األحمر أو إلى سطحه علمً
ــي اجملموعة  ــام ف ــتقطابًا لالهتم اس

الشمسية.
ــارات  االم ــروع  مش ــر  مدي ــرّح  وص
ــرف  ــخ عمران ش ــكاف املري الستش
ــعب دولة اإلمارات، إلى األمة  «إلى ش
ــاح  ــن جن ــالمية، نعل ــة واإلس العربي
وصول دولة اإلمارات إلى مدار الكوكب 

األحمر. اهللا منك احلمد».
ــارات خامس وكالة  ــذا يجعل اإلم وه
ــي أول  ــى الكوكب ف ــل إل فضاء تص
ــني  ب ــة  برحل ــوم  يق ــي  عرب ــبار  مس
ــخ جزء من  ــج املري ــب. وبرنام الكواك
ــا  قدراته ــر  لتطوي ــارات  اإلم ــود  جه
ــل  وتقلي ــة  والتكنولوجي ــة  العلمي

اعتمادها على النفط.
وقال مسؤولون مبركز محمد بن راشد 
للفضاء في دبي إن وصول املسبار إلى 
مداره للمريخ يعد «أول إجناز في تاريخ 
ــي وضع  ــهم ف ــة، ويس ــة العربي األم
ــى خريطة التميز  ــم العربي عل العال
ــز قطاع  ــهم في تعزي ــي ويس املعرف

الصناعات الفضائية في املنطقة».
ــة التاريخية،  ــاء بهذه اللحظ واحتف
ــخ - فوبوس  ــت صور قمري املري رض عُ
ــي، إلتاحة  ــماء دب ــي س ــوس - ف ودمي
ــبار»، وفق املكتب  ــة ما يراه املس «رؤي

اإلعالمي في دبي.
ــذة الحتواء  ــر املتخ ــبب التدابي وبس
ــن التجمعات  ــد م ــد-١٩ مت احل كوفي
ــن فرحتهم  ــني عبروا ع لكن املواطن
ــات  ــرة على شاش على الهواء مباش
ــبكات  الش ــى  وعل ــون.  التلفزي
ــتخدمو  مس ــال  ق ــة،  االجتماعي
اإلنترنت إن اإلمارات، الدولة اخلليجية 

الغنية، تشعرهم «بالفخر».

ــبار إلى مداره باملريخ بعد  ووصل املس
رحلة استغرقت سبعة شهور قطع 
خاللها ٤٩٣ مليون كيلومتر، مبتوسط 
ــرعة يقدر بـ ١٢١ ألف كيلومتر في  س

الساعة.
وكانت مرحلة دخول املسبار إلى مدار 
ــي األهم واألخطر  الكوكب األحمر ه
ــبة  ــبار، إذ كانت نس ــي رحلة املس ف

جناحها التتعدى اخلمسني باملئة.
ــخ، احتاج  ــدار املري ــى م ــول إل وللدخ
ــرق بعضا  ــى أن يح ــل إل ــبار األم مس
ــن الوقود الذي  ــن ٨٠٠ كيلوجرام م م
ــا يكفي  ــرعة مب ــه إلبطاء الس يحمل

لعدم جتاوز الكوكب.
ــتهدف املهمة العلمية ملسبار   وتس
ــر بيانات علمية  األمل اإلماراتي توفي
لم توفرها املهمات املريخية السابقة، 
ــورة هي  ــبار ص ــيوفر املس ــث س حي
ــروف اجلوية  ــمل من نوعها للظ األش
الكوكب  ــى  املناخية عل ــرات  والتغي
ــس على مدار  ــر ومراقبة الطق األحم
ــنة املريخية  ــني فصول الس اليوم وب
املمتدة لـ ٦٨٧ يوما بحسابات كوكب 

األرض.
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متابعة / البينة الجديدة
أعلن تويتر أنّ قاعدة مستخدميه 
قفزت إلى ١٩٢ مليوناً في الفصل 
ــهد االنتخابات الرئاسية  الذي ش
األميركية واحلملة التي شنّت ضدّ 

نشر املعلومات املضلّلة.
ــتخدمني  املس ــدد  ع ــع  وارتف
ــطني خالل الربع الرابع الذي  النش
انتهى قبل أيام من تسلّم الرئيس 
ل ٢٧  جو بايدن مقاليد احلكم مبعدّ

باملئة مقارنة بالعام املاضي.
ــذي لتويتر  ــس التنفي ــال الرئي وق
ــل  ــي إنّ منصة التراس جاك دورس
ــان فرنسيسكو ال تزال  ومقرّها س
ز على «الترويج حملادثات صحية  تركّ
ــتعملون  ــك الذين يس ــر ألولئ أكث

خدماتنا».
بتعليق  ــبوك  وفيس ــر  تويت ــام  وق
ــابات الرئيس السابق دونالد  حس
ــون الثاني/ ــة كان ــب في بداي ترام

يناير بسبب اتهامه بنشر محتوى 
ــج العنف في  ــاعد على تأجي يس
ــذه  ــاءت ه ــول. وج ــى الكابيت مبن
ــد  ــبوقة بع ــر املس ــات غي العقوب
ــائل التواصل  جلوء ترامب الى وس
ــه  مزاعم ــرار  لتك ــي  االجتماع
ــتند الى أي  ــي ال تس ــدة الت العدي
ــر االنتخابات التي  ــول تزوي أدلة ح

خسرها أمام بايدن.

ر في  قال القائمون على رعاية الراهبة الفرنسية آندريه، أكبر معمّ
ــتحتفل بعيد ميالدها  أوروبا، إنها تعافت من مرض كوفيد-١٩ وس
رفت باسم  ١١٧ هذا األسبوع. وتأكدت إصابة لوسيل راندون، التي عُ
ــد انضمامها إلى جمعية خيرية كاثوليكية عام  األخت آندريه بع
ــوم ١٦ يناير في مكان إقامتها بدار لرعاية  ١٩٤٤، بفيروس كورونا ي
ــا، ومت عزلها عن املقيمني  ــنني في مدينة تولون بجنوب فرنس املس
ــؤالها عما  ــر عليها أي أعراض. وعند س ــن، لكنها لم تظه اآلخري
ــن إصابتها بفيروس كورونا، قالت األخت آندريه  إذا كانت خائفة م
ــي «ال، لم أكن خائفة ألنني ال أخشى  لتلفزيون (بي.إف.إم) الفرنس
ــى أن أكون مبكان  ــودي معكم، لكنني أمتن ــعيدة بوج املوت.. أنا س
آخر، بجوار أخي األكبر وجدي وجدتي». وأكد ديفيد تافيال املتحدث 
ــم دار سانت كاترين البوري للمسنني أنها بخير. وقال «نعتقد  باس
أنها تعافت. وهي مطمئنة للغاية وتتطلع لالحتفال بعيد ميالدها 
ــه، وهي كفيفة  ــت آندري ــال إن األخ ــس». وأردف قائ ــوم اخلمي ١١٧ ي
ــا مع عدد من  ــتحتفل بعيد ميالده ــة باحليوية، س ــا مفعم لكنه
ــبب خطر اإلصابة بعدوى  املقيمني بالدار أقل من املعتاد وذلك بس
ــدت األخت آندريه في ١١ فبراير عام ١٩٠٤، وهي  فيروس كورونا. وول
ر على قيد احلياة طبقا لقائمة مجموعة  ــخص معمّ ثاني أكبر ش
ــتوى العالم،  رين على مس ــيخوخة لترتيب املعمّ أبحاث علم الش
ر في العالم إذ بلغت  واليابانية كاني تاناكا هي أكبر شخص معمّ

١١٨ عاما في الثاني من يناير.
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ــهر املاضية  ــرقت كوريا الشمالية خالل األش س
ــر هجمات  ــون دوالر رقمية عب ــن ٣٠٠ ملي ــر م أكث
ــا الصاروخية  ــل برامجه ــة، بهدف متوي إلكتروني
ــري لألمم  ــق ما بنيّ تقرير س ــة احملظورة، وف والنووي
املتحدة. وأورد التقرير الذي أعدته مجموعة خبراء 
مكلفني مراقبة تطبيق العقوبات ضد بيونغ يانغ، 
ــع االفتراضية التي  ــرقات البضائ ــي س أن «إجمال
ــرين الثاني/نوفمبر  ارتكبتها البالد بني ٢٠١٩ وتش
ــب دولة  ٢٠٢٠ يصل إلى ٣١٦,٤ مليون دوالر» بحس

عضو في األمم املتحدة.
ــات مالية وبورصات بهدف  وجرت قرصنة مؤسس
متويل تطوير البرامج الصاروخية والنووية الكورية 
ــب ما أفاد التقرير الذي اطلعت  الشمالية، بحس
ــرقة غالبية املبلغ في  ــه فرانس برس.ومتّت س علي

عمليتني ارتكبتا أواخر ٢٠٢٠.


