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مع التأكيد على حقيقة االلتزام 
ــدة  ــة اجلدي ــط البين ــي بخ املهن
ــع  ــع جمي ــل م بالتعام ــت  الثاب
ــافة  ــن مس ــراق م ــات الع مكون
واحدة وان العراق هو وطن اجلميع 
والكل فيه متساوون في احلقوق 
ــير  ــات لكن بودنا ان نش والواجب
ــن ترميم  ــرة احلديث ع ــى ظاه ال
ــيعي الذي يتكرر بني  البيت الش
ــطوانة  ــني واالخر مثل اي اس احل
ــكل من  ــول ل ــا ان نق ــة بودن رتيب
ــمعه  ــه االمر ان كل ما نس يعني
ــه ما هو جديد  من كالم ليس في
ــيعي ال يريد سوى  وان البيت الش
ــم  ــون وطنه ــني يبن ــادة حقيق ق

ــة وعدم بقائه مجرد  بصدق وامان
ــا ان ينصفون  ــب واالم ايض خرائ
ــعبهم  ــاء جلدتهم وابناء ش ابن
ــام  ــي ال يض ــوق ك ــة احلق وصيان
ــوان كان ..  ــي حتت اي عن اي عراق
ــيعي  ــن يريد ترميم البيت الش م
ــة اداوته  ــدأ من تهيئ ــه ان يب علي
ــني  وتدش ــه  ــتحضار طاقات واس
ــط او االكتفاء  طريقه اما التخب
ــال  ف ــات  واالمني ــات  بالتصريح
ــم يحزنون!!.  ــيئا وال ه يحقق ش
وهناك قضية وددنا االشارة اليها 
ــذا تلك  ــي مقالنا ه ــا ف او ابرازه
ــيما  ــض النواب وال س ــي ان بع ه
ــن ميتازون  ــم والذي ــباب منه الش
بروح الشجاعة واجلرأة من خالل 
ــي اجملالني  ــم ومثابرتهم ف عمله
ــي يتعرضون  ــريعي والرقاب التش
ــف جراء جناحاتهم الى  مع االس

ــم حتى من  ــهام تطلق عليه س
ــية بدوافع  قبل كتلهم السياس

الغيرة والشماتة مع االسف !!

ــب بعض  ــا نطال ــا فانن ــن هن وم
الكتل السياسية الى تقييم اداء 
ــد النائب  ــا ومؤازرتهم ودع نوابه

املثابر احليوي الذي يحقق اجنازات 
ــه .. كما ¬ال بد  ــن مهام عمل ضم
ان نشير ملشكلة معيبة صراحة 

ــة  ــام وزارة الصناع ــي قي ــك ه تل
ــض معاملها  واملعادن بعرض بع
ــاركة  او املش ــا للبيع  ومصانعه
ــة العراقية  ــوم احلكوم بينما تق
على سبيل املثال باستيراد الغاز 
ــال من دول اجلوار كالكويت  املس
وغيرها .. الجل سد احلاجة لهذه 
ــوض  ــن نخ ــة ونح ــادة احليوي امل
 .. ــا  ــة كورون ــع جائح ــا م صراع
ــراق (٧)  ــد دخلت للع ــس االح ام
صهاريج حتمل مادة االوكسجني 
ــا قادمة  ــائل بوزن (١٤٠) طن الس
ــر منفذ  ــت عب ــة الكوي ــن دول م
سفوان احلدودي .. اليس هذا عارا 
ــة اخرى  ــة وطني ــاك قضي ؟!.وهن
ــارة اليها والتحذير  البد من االش
ــي ان العراق  ــا وه ــن مخاطره م
امام مفترق طرق حقيقي وان كل 
ــة البالد مطالبون ومن دون  ساس

استثناء مبوقف شجاع ومسؤول 
للتصدي للمخاطر .. واول خطوة 
ــدي  ــو التص ــاه ه ــذا االجت ــي ه ف
ــق  لكل محاوالت زرع الفتنة وش
ــب على  ــي واللع ــف الوطن الص
وعلى  ــض  البغي الطائفي  ــر  الوت
ــية كافة مغادرة  القوى السياس
ــن  م ــكل  ش ــأي  ب ــات  التخندق
ــو حوار  ــه نح ــكالها والتوج اش
ــراق  ــه الع ــامل عنوان ــي ش وطن
ومصير العراق ومستقبل العراق 
ــي ويدرك انه  وعلى اجلميع ان يع
عندما يضيع هذا العراق ال سمح 
ــياء  ــال قيمة او معنى لالش اهللا ف
ــتنهض  االخرى .. اننا عندما نس
ــعر مكامن  الهمم فالننا نستش
ــداث قبل  ــتبق االح ــر ونس اخلط
ــع  ــى ان تنف ــر عس ــا وذكّ وقوعه

الذكرى.
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قال النائب املستقل يوسف الكالبي 
ــماه  ــنقبل مبا اس ــن يعتقد اننا س م
ــع وفد  ــي اخملزي م ــاق املصلح باالتف
ــليم (٢٥٠)  ــل والذي يتضمن تس اربي
ــح جوة  ــي (طاي ــل والباق ــف برمي ال
ــوس خالك)  ــوس عمك ب ــراش وب الف
ــي  ــي ف ــاف الكالب ــدا واض ــم ج واه
ــنعلنها  تغريدة له على تويتر اننا س

ــنا افضل  ثورة في قاعة البرملان ولس
ممن قدموا ارواحهم فداء لهذا الوطن 
ــعب املظلوم واختتم تغريدته  والش
ــورة نواب  ــود .. ث ــي فره ــول كاف بالق
ــف  ــأن آخر كش ــي ش ــعب . وف الش
ــادي العامري،  رئيس حتالف الفتح ه
عن معلومات وصفها بـاملؤكدة بنية 
ــوم على جبل  ــش التركي الهج اجلي
سنجار، داعياً احلكومة العراقية الى 
ــاذ كل اإلجراءات الالزمة لردع أي  اتخ
ــي العراقية.وقال  ــدوان على األراض ع
العامري في بيان، إن هناك معلومات 

استخبارية مؤكدة أن اجليش التركي 
لديه نية الهجوم على جبل سنجار، 
ــة الكف  ــى احلكومة التركي ــذا عل ل
ــات العدائية التي  ــذه املمارس عن ه
ــتؤثر  ال تخدم مصالح البلدين بل س
ــات  ــذه العالق ــى ه ــاً عل ــراً بالغ تاثي
ــد النائب عن  ــت اك ــة. في وق الدولي
حتالف الفتح عدي شعالن ابو اجلون، 
ان حتذيرات رئيس حتالف الفتح هادي 
العامري، بوجود معلومات عن عدوان 
تركي على قضاء سنجار، لم تأتِ من 
ــس واقعية  ــل بنيت على اس فراغ ب

وما  ــة  دقيق ــات  ومعلوم ــة  وحقيقي
ــبقها من تصريحات اردوغان.وقال  س
ــون ، ان االتراك متواجدين منذ  أبو اجل
ــراق وفي مناطق  ــمال الع فترة في ش
ــة  ــن قضي ــل، لك ــن املوص ــة م قريب
ــد االتفاق بني  ــا بع ــنجار خصوص س
ــأنها  احلكومة االحتادية واالقليم بش
ــذر  ــل بح ــى تعام ــة ال ــه بحاج فان
ــات الرئيس  ــد تصريح ــا بع خصوص
ــاق، مبينا  ــي أردوغان بعد االتف الترك
ــح  ــف الفت ــس حتال ــرات رئي ان حتذي
ــن فراغ بل  ــادي العامري لم تأتِ م ه

ــس واقعية وحقيقية  بنيت على أس
ــبقها من  ــات دقيقة وما س ومعلوم
ابو اجلون،  اردوغان.واضاف  تصريحات 
ــتاني  ان تواجد حزب العمال الكردس
ــس جديدا وهو  ــمال العراق لي في ش
ميتد الى فترة النظام السابق، بالتالي 
ــي بغداد  ــوم ف ــة الي ــى احلكوم فعل
ــواء جتاه  ــف س ــاذ موق ــل اتخ او اربي
ــوم بعمليات  ــال الذي يق حزب العم
عدوانية على تركيا تنطلق من األرض 
ــة اضافة الى موقف آخر جتاه  العراقي
العدوان التركي، الفتا الى انه لالسف 

ــف من حكومتي  ــديد فان املواق الش
بغداد واربيل ضبابية جتاه تواجد حزب 
ــس الوقت فهي مواقف  العمال وبنف
ــدوان التركي. في  ــاه الع ــة جت خجول
وقت استبعد البنك املركزي العراقي 
ــد على احتياطي العملة  وجود تهدي
ــراض، وفيما  ــة من جراء االقت الصعب
ــوق النفط  ــى أن انتعاش س ــار إل أش
ــر  تغيي أن  ــد  االحتياطي،أك ــم  يعظ
سعر الصرف خلق تنافساً بني املنتج 
احمللي واملستورد.وقال مدير عام دائرة 
ــبة في البنك املركزي إحسان  احملاس

ــد ، إن احتياطي  ــس األح ــمران أم ش
البنك املركزي الدوالري ال يتأثر بشكل 
ــر باالقتراضات التي تقوم بها  مباش
ــارف، الفتاً الى  ــة من املص وزارة املالي
أن تأثيرها غير مباشر ومحدود.وأشار 
ــك املركزي يقوم باملراقبة  الى ان البن
والتأكد من سالمة الدنانير العراقية 
التي يسلمها التجار ليقوموا بشراء 
الدوالر خشية ان تكون مصادرها غير 
معروفة او لها عالقة بجرائم غسيل 

األموال بعدها يتم تسليم الدوالر.
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ــم الزراعي  ــتحقات الفالحني للموس ــن مجلس الوزراء، امس االحد، صرف مس اعل
ــوزراء، قرر وبناءً  ــة ل مجلس الوزراء قالت ، ان مجلس ال ــة العام ٢٠١٩ – ٢٠٢٠. األمان
ــته  ــى ما عرضه وزير التجارة عرضاً طارئاً خالل اجتماع مجلس الوزراء في جلس عل
ــي٩ / ٢ / ٢٠٢١.واضاف انه مت صرف مبلغ مئة مليار  ــة املنعقدة ف االعتيادية السادس
ــديد دفعة من  ــوب، وتوزيعها لتس ــارة احلب ــركة العامة لتج ــد الش ــار من رصي دين
ــتقطع املبلغ  ــي (٢٠١٩ – ٢٠٢٠)على أن يس ــم الزراع ــتحقات الفالحني للموس مس
املذكور الحقاً، عند تسلم مبالغ مستحقات الفالحني من وزارة املالية.وعلى صعيد 
ــد، التأكيد على  ــبكي، امس االح ــف الفتح محمد الش ــدد النائب عن حتال ــر ج اخ
مسألة الغاء ضريبة الدخل ورفعها بشكل نهائي من قانون املوازنة االحتادية لسنة 
ــبكي ، ان املوظف ال يحتمل استقطاع راتبه مرتني،  األولى عند رفع  ٢٠٢١.وقال الش

قيمة الدوالر والثانية بفرض ضريبة الدخل.
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ــد الوطنية، امس االحد،  نفت هيئة التقاع
ــهادة اإلعدادية للمحالني سابقاً  إضافة ش
ــة  ــي لهيئ ــب اإلعالم ــى التقاعد.املكت عل
ــض مواقع  ــر ، أن بع ــد الوطنية ذك التقاع
ــن إضافة  ــرت ع ــل االجتماعي نش التواص
ــهادة االعدادية وإعادة احتساب الرواتب  ش
ــابقاً  ــن احملالني س للمتقاعدي ــة  التقاعدي
ــأن. ونوهت  ــأة في هذا الش ــة الهي ومراجع
ــالل البيان الى أنه ال صحة لتلك  الهيئة خ
األخبار املتداولة وعدم مراجعة الهيأة بهذا 
ــة الصفحة  ــى متابع ــوص، داعية ال اخلص
الرسمية لهيأة التقاعد الوطنية فقط في 

نشر االخبار واملستجدات.
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ــدان، مع نقيب  ــاء االعلى فائق زي ــس مجلس القض ــث رئي بح
الصحفيني مؤيد الالمي، امس األحد، توفير بيئة آمنة للعمل 
الصحفي.وذكر بيان جمللس القضاء األعلى ، أن «رئيس مجلس 
ــتقبل مبكتبه امس،  ــي فائق زيدان اس ــاء االعلى القاض القض
ــني العراقيني مؤيد الالمي».وأضاف، أن «اللقاء  نقيب الصحفي
ــان تهيئة بيئة امنة للعمل  ــبل الالزمة لضم بحث توفير الس

الصحفي مبا ميكن االعالميني من ممارسة عملهم»

اصدرت محكمة اجلنايات اخملتصة بنظر دعاوى النزاهة 
ــغال  ــر البلديات واالش ــق وزي ــرخ حكمها بح ــي الك ف
ــبق رياض عبد احلمزة عبد الرزاق الغريب و هاشم  االس
عبد الزهرة عزيز الذي كان يشغل منصب مدير عام في 
ــنتني لكل واحد  ــديد ملدة س الوزارة ذاتها باحلبس الش
منهما استنادا ألحكام املادة ٣٤٠ من قانون العقوبات.

ــي جمللس القضاء االعلى أن احملكمة  وأفاد املركز االعالم
ــدرت حكمها بحق  ــاوى النزاهة أص ــة بنظر دع اخملتص
ــب وجتهيز (١٧)  ــا بعقد نص ــراء اخاللهم ــن ج املذكوري
ــفلت بقيمة (٢٥) مليون دوالر في عام ٢٠٠٧. معمل اس
وأضاف أن احملكمة أعطت احلق لوزارة االعمار واالسكان 
والبلديات واالشغال مبراجعة احملاكم املدنية للمطالبة 

بالتعويض عن االضرار التي تسبب بها ذلك االخالل.

ــراءات  ــادي، عن إج ــة االحت ــس اخلدم ــف مجل كش
ــس مجلس  ــات.وقال رئي ــة املؤسس ــادة هيكل إلع
ــي ، إن واحدا من  ــادي محمود التميم ــة االحت اخلدم
أهم مجاالت االصالح االقتصادي هو إعادة هيكلة 
املؤسسات ومبا ينسجم مع استراتيجية املشروع 
ــكل  ــد أن اجمللس يعمل حاليا وبش االقتصادي.وأك

ــوزارات والهيئات  ــة ال ــع كاف ــيق م جدي وبالتنس
ــيق لها  ــادة الهيكلة والترش ــات على اع واحملافظ
ــتنادا  ــجم مع أهداف كل واحدة منها اس ومبا ينس
ــنة ٢٠٢٠.وكان  ــم ٩ لس ــوزراء رق ــرار مجلس ال لق
ــد، مؤخراً،  ــى الكاظمي أك ــوزراء مصطف رئيس ال
على تفعيل دور مجلس اخلدمة االحتادي في مسار 

االصالح االقتصادي.

ــر املوازنة  ــة، متري ــة املالية النيابي ــت اللجن رجح
ــالف على حصة  ــم اخل ــاء املقبل، بعد حس الثالث
ــاعة املقبلة وتثبيتها في  ــم خالل الـ ٤٨ س اإلقلي
ــة أحمد حمه قال ، إن جميع  املوازنة.عضو اللجن
مواد وفقرات املوازنة قد حسمت، باستثناء حصة 
ــيعية  ــي اعترضت عليها الكتل الش اإلقليم الت

ولم حتسم بعد.وأضاف أن احلوارات مستمرة داخل 
البرملان ومن املؤمل التوصل الى اتفاق نهائي خالل 
ــه في حال  ــيراً الى أن ــاعة املقبلة، مش ـــ٤٨ س ال
ــر املوازنة يوم  ــح أن يتم متري ــمها من املرج مت حس
ــجل أي  ــح حمه أن احلكومة لم تس الثالثاء.وأوض
ــم، واالعتراض داخل  مالحظات على حصة االقلي

الكتل الشيعية.
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نينوى / البينة الجديدة
ــرة واملهجرين  ــت وزيرة الهج التق
ــرو  جاب ــق  فائ ــان  إيف ــيدة  الس
بقائمقام قضاء احلمدانية السيد  
عصام بهنام ومدير ناحية برطلة 
ــيد   ــكندر والس ــيد  علي اس الس
ــاء  ــن وجه ــدد م ــدو  وع ــد الق وع
ــة  ــا قصب ــالل زيارته ــة خ املنطق
ــة  ــة لناحي ــبك التابع ــارة ش من
ــاء احلمدانية ضمن  ــة بقض برطل
ــوى لالطالع  ــهل نين ــق س مناط
ــن واخلدمات  ــى أوضاع العائدي عل
ــل الوزارة والوقوف  املقدمة من قب
ــي تواجههم  ــاكل الت ــى املش عل
بهدف احلد منها وتذليلها وإيجاد 

احللول الناجعة لها بالتنسيق مع 
ــة من الوزارات  اجلهات ذات العالق
االخرى واملنظمات الدولية واحمللية 
ــيدة جابرو املنظمات  . ودعت الس
ــة إلى تنفيذ  واجلهات ذات العالق
مشاريع شاملة في مناطق العودة 
خصوصا في مناطق سهل نينوى 
ــادة اإلندماج  ــي إع ــاعدة ف للمس
ــاً من  ــني داخلي ــتدام للنازح املس
خالل إعادة تأهيل البنى التحتية 
ودعم سبل املعيشة والوصول إلى 
ــية  اخلدمات االجتماعية األساس
ــك االجتماعي   ــادرات التماس ومب
ــددت سيادتها  .وش السالم  وبناء 
ــق يجب ان  ــى ان جميع املناط عل

حتافظ على التماسك االجتماعي 
ــيدة  مش ــلمي،  الس ــش  والتعاي
بالتآخي الذي تشهده قرى ونواحي 
واقضية مناطق سهل نينوى بني 
ــف واملذاهب الدينية  أبناء الطوائ
ــول ان « ابناء مناطق  ، مردفة بالق
ــم  ــكل طوائفه ــوى ب ــهل نين س
ومذاهبهم متحابون فيما بينهم 
ــض  البع ــم  بعضه ــاركون  يش
ــتمعت  «.واس ــزان  واالح ــراح  االف
ــى جملة من  ــرة ال ــيدة الوزي الس
التحديات واملشاكل لدى العوائل 
ــة ، مؤكدة  ــبكية في املنطق الش
ــات العليا إليجاد  رفعها الى اجله

احللول الناجعة لها .

بغداد / البينة الجديدة
ــدي التابع  ــع التح ــرد موق ينفـ
الى شركة الزوراء العامة إحدى 
شركات وزارة الصناعة واملعادن 
ــد  اجله ــركات  مح ــل  بتأهي
بإستخدام  والعالي  ــط  املُتوس
ــة  تخصصي ــزة  وأجه ــن  مكائ
وطرق وتقنيات حديثـة .أفصـح 
ــع التحدي  ــك مدير موق عن ذل
املهندس : علـي حسيـن زويـد 
ــاص للمكتب  ــي تصريح خ : ف
شيراً الى  اإلعالمي في الوزارة مُ
ــك معمل تأهيل  ــع ميتل ان املوق
حركات اجلهد العالي الوحيد  مُ
في العراق والذي يختص بإنتاج 
ــل  وتأهي ــالك  واألس ــات  امللف
حركات اجلهد املُتوسط بكافة  مُ

القدرات ولغاية ( ١١ ) كيلو واط 
وتأهيل محركات اجلهد العالي 
ــدرة ( ٢٥٠ ) كيلو واط ولغاية  بق
ــف كيلو واط ، الفتاً الى  ( ١٥ ) أل

ــوي على مكائن  ان املعمل يحت
ــة  ــزة تخصصي ــدات وأجه ع ومُ
ــة لتصنيع  ــئ عاملي ــن مناش م
ــن/  ــة ( ١٠ ) ط ــالك بطاق األس

ــنوياً وامللفات بطاقة ( ١٦٠٠  س
ــادل (  ــنوياً أي مايع ــف / س ) مل
ــنوياً ، موضحاً  حرك / س ٢٤ ) مُ
ــرام عقد  ــزم إب ــع يعت ــأن املوق ب
ــي مجال  ف للدخول  ــاركة  ش مُ
ــة  الكهربائي ــدات  املول ــل  تأهي
ــرة لغاية ( ٢٥ ) ميكا واط  الكبي
نظراً لتزايد الطلب على تأهيل 
ــع ورفع  ركات ولغرض التوس احملُ
ــت مدير املوقع  الطاقـات . ولفـ
ــاً  ــري حالي ــل يج ــى ان العم ال
حركات لصالح  ــل ( ٦ ) مُ لتأهي
ــة  ختلف مُ ــة  حكومي ــات  جه
الفحوصات  ــراء  إج ــن  ع فضالً 
كون املوقع يعتبر جهة موثوقة 
ركات ومنح شهادات  لفحص احملُ

الفحص املُعتمـدة .

البينة الجديدة / عامرعبدالعزيز 
ــارة ان مواقع  ــت وزارة التج اعلن
ــركة العامة لتجارة احلبوب  الش
ــي والنجف  ــوك الرفاع ــي كرك ف
ــز  جتهي ــت  ،واصل ــة  الديواني و 
ــة  واحلكومي ــة  االهلي ــن  املطاح
بوجبة  جديدة من احلنطة احمللية 
ــركة  ــح ذلك مدير عام الش .اوض
املهندس عبدالرحمن اجلويبراوي 
ــازة اخملزني التابع  ــال مجمع ت .وق
ــن  ــز مطاح ــوك جه ــرع كرك لف
ــة (١٤٠.٦٠٠)طن  ــة بكمي احملافظ
ــة احمللية ، كما وواصل  من احلنط
ــه جتهيز  ــويق احلويج ــز تس مرك
مطاحن كركوك باحلنطة احمللية 
وبكمية (١٣٤٢.٠٨٠) طن .واضاف 
الى ان فرع النجف االشرف جهز 
ــة من  ــة احمللي ــن باحلنط املطاح
ــي و بلغت  ــع اخلورنق اخملزن مجم
الكمية اجملهزه لهذا اليوم ١١٦٦ 
ــرع الديوانية  ــى ف ــني ال ــن . وب ط
ــى  االول ــة  احلص ــز  جتهي ــل  واص

ــي  ــع اخملزن ــن اجملم ــن م للمطاح
ــزة  ــة اجمله ــت الكمي ــث بلغ حي
ــراوي « اكد  ــن . « اجلويب ١٠٨٠٠ ط
ــزت  ــي  جه الرفاع ــة  ان صومع
ــة  باحلنط ــة  احملافظ ــن   مطاح
ــص احلصة  ــة ضمن مخص احمللي
ــام ٢٠٢١. ومت خالل ايام  االولى لع

اجلمعة والسبت جتهيز املطاحن 
ــع  ــن مجم م ــة  احمللي ــة  باحلنط
ــان  ــني ب ــي   .وب ــويق الدهيم تس
ــزة بلغت(٩٥٠.٤٢٠)  الكمية اجمله
طن ليكون مجموع ما مت جتهيزه 
ــة االولى هو  ــن مخصص احلص م
ــن لرفد مفردات  ( ١١٠٠٨.١٦٠) ط

ــة .من جانب  ــة التمويني البطاق
ــوب النجف  ــل فرع حب اخر واص
ــي  احملل ــرز  بال ــوكالء  ال ــز  جتهي
ــى ٢٠٢١ من انتاج  ــة األول للحص
ــر احلكومية  ــة ابو صخي مجرش
ــزه لهذا  ــة اجمله ــت  الكمي وبلغ
ــا واصل  ــن . فيم ــوم (١٥٧ ) ط الي
ــة بتجهيز احلصة  ــرع الديواني ف
ــمني  االولى ملادة الرز احمللي الياس
ــث  ــة حي ــواد الغذائي ــوكالء امل ل
ــزة ٤٦٩ طن  ــت الكمية اجمله بلغ
ــركة الى  ــم مدير عام الش .اختت
االهلية  اجملارش  ــتمرار جتهيز  اس
بكميات الشلب لغرض تصنيعه 
الى رز ، فقد واصل فرع الديوانية 
ــمني الى  ــلب الياس ــز ش بتجهي
اجملارش االهليه من مواقع الفرع 
ــزة ٢٠٠٣٠  ــت الكمية اجمله و بلغ
الرز  بأستالم  ــتمرار  االس طن.مع 
احمللي املصنع من اجملارش االهلية 
ــث بلغت  ــع الفرع حي ــي مواق ف

الكمية املستلمة ٣٦١٥ طن.

البينة الجديدة / علي شريف 
 

الدكتور قحطان  ــتاذ  افتتح األس
ــوري رئيس جامعة بابل  هادي اجلب
ــة التدريبية في  ــة الداخلي اإلذاع
قسم اإلعالم وقاعة للمناقشات 
ــة العربية بكلية  ــم اللغ في قس
ــوم  املرح ــم  اس ــت  حمل اآلداب 
الدكتور قيس اخلفاجي  ــتاذ  األس
ــتاذ  ــور عميد الكلية  األس بحض
الدكتور صالح كاظم عجيل وعدد 
من تدريسي وطلبة الكلية. ويأتي 
الداخلية لتمكني  افتتاح اإلذاعة 
الطلبة وتدريبهم على مقتضيات 
العمل امليداني اإلعالمي باإلضافة 

ــي  العلم ــتوى  املس ــع  رف ــى  إل
ــريحة  لش ــي  واملهن ــي  والثقاف
ــام  االهتم ــالل  خ ــن  م ــة  الطلب
ــة  والثقافي ــة  العلمي ــج  بالبرام
وبرامج البحث العلمي.كماتهدف 
ــوادر متخصصة في  ــى إعداد ك إل
ــل اإلذاعي وفق أحدث  مجال العم
ــاليب واألجهزة اإلذاعية في  األس
ــهم  مجاالت اإلنتاج والبث مبا يس
ــرف وفاعل  ــالم محت ــي خلق إع ف
من خالل إكساب الطلبة مهارات 
ــداد والكتابة لإلذاعة  اإللقاء واإلع
ــاج  واملونت ــراج  اإلخ ــارات  ومه
ــة  اإلخباري ــة  واملعاجل ــي  اإلذاع
ــي وإذاعة األخبار  ــر اإلذاع والتحري

واحلوارية  ــية  السياس ــج  والبرام
ــة األحداث اخملتلفة وإعداد  وتغطي
ــيق  وتنس اإلذاعية عنها  التقارير 
ــات العامة  ــج وإدارة العالق البرام
واإلعالن في اإلذاعة وإنتاج اإلعالن 
ــا من  ــويقه وغيره ــي وتس اإلذاع
ــة واحلوارية من  ــج اإلخباري البرام
خالل التدريب املباشر واستخدام 
ــد كادر  ــة على ي ــة احلديث التقني
ــي  ــزة حتاك ــل وأجه ــي مؤه تدريب
ــات  ــود في املؤسس ــو موج ــا ه م
ــاركة الطلبة في  اإلعالمية ومش
ــة قدراتهم  ــة لتنمي دورات تدريبي
ــي  ــل اإلعالم ــوض العم ــى خ عل

امليداني.

بغداد / البينة الجديدة
شرعت وزارة التربية وبرنامج األغذية العاملي بتوزيع وجبات 
ــى ٣٣٠ ألف طفل  ــي احلالي عل ــة خالل العام الدراس طازج
ــع أنحاء  ــة في جمي ــة ابتدائي ــى ١٢٠٠ مدرس ــني عل موزع
ــت وزارة التربية في بيان صادر عن املكتب  بلدنا العزيز.وبين
ــروع التنموي هو  ــدف الهام من هذا املش ــي ، أن اله اإلعالم
ــجيع التالميذ  ــام، وتش ــم الى االم ــة التعلي ــع بعجل الدف
ــهم  ــرب من مدارس ــور وتقليل التس ــالب على احلض والط
ــه مت اختيار املدارس  ــوء التغذية، مضيفة بأن ومكافحة س
ــيتم  ــع وزارة التخطيط .وتابع البيان بأنه س ــيق م بالتنس
ــاعدهم  ــة بالفيتامينات واملعادن تُس ــادة مدعوم إعطاء م
ــتوى العلمي،  ــاتهم لالرتفاع باملس ــى التركيز في دراس عل

هم مبا يكفيهم من الطاقة خالل اليوم الدراسي. ومدّ

بغداد / البينة الجديدة
ــة ألدارة النقل اخلاص  ــركة العام اعلنت وزارة النقل/الش
ــة  ــة وادام ــل وصيان ــعة لتأهي ــة واس ــرتها بحمل مباش
ــاء ذلك خالل ترؤس وزير  ــف مرائب العراق كافة ، ج وتنظي
ــبلي األجتماع  ــدر الش ــني بن ــل الكابنت ناصر حس النق
ــد فيه على  ــر الوزارة الذي أك ــر لهيئة الرأي في مق االخي
ضرورة االهتمام بصيانة وتأهيل املرائب وتنظيفها وادامة 
ــرات فيها، كونها  ــاء ومنظومة الكامي ــة الكهرب منظوم
ــاء على ذلك  ــن واجهات البلد . وبن ــل واجهة مهمة م متث
ــغيلية والهندسية واالدارية في  استنفرت الكوادر التش
ــراق التابع  ــل وصيانة  مرآب الب ــركة جهودها لتأهي الش
ــى ادامة منظومة  ــداد باألضافة ال ــم الكرخ في بغ لقس
ــه الكهربائية وصبغ وتنظيف  ــرات فيه ومنظومت الكامي
ــق باملواطن  ــة جميلة تلي ــر باطالل ــة مرافقه ليظه كاف

العراقي الكرمي .

بغداد / البينة الجديدة
ــي، امس االول  ــرمي اخلفاج ــدس محمد ك ــر الزراعة املهن ــن وزي أعل
السبت، ضبط وإتالف كميات كبيرة من محاصيل اخلضر ومنتجات 
ــراءات القانونية بحق اخملالفني.مبينا  الدواجن املهربة، واتخاذ اإلج
ــاون مع وزارة  ــات األمنية وبالتع ــوالت التي تبنتها اجله ــذه اجل أن ه
ــع املنتجات املهربة  ــات، بغية من ــملت بغداد واحملافظ الزراعة، ش
ــا دخول الفرق  ــلبي على املنتج احمللي.موضح ــاف التأثير الس وإيق
ــة إلى العالوي فضال  ــن االمن الوطني واجلرمية االقتصادي اجلوالة م
ــة، ومت اتالف  ــي املنافذ احلدودي ــراءات القانونية ف ــن تطبيق اإلج ع
ــان املهربة بانواعها احليوانية والنباتية وحجز اخملالفني. االف االطن

ــتمر من اجل األخذ  ــيرا إلى أن هذه اإلجراءات الصارمة ستس مش
بيد الفالحني واملزارعني ومربي الثروة احليوانية، بغية حتقيق اجلدوى 
ــتمرار برفد  ــط الزراعية واالس ــذ اخلط ــبة وتنفي ــة مناس اقتصادي

السوق باملنتوجات احمللية خدمة لالقتصاد الوطني.

البصرة / البينة الجديدة
ضمن مبادرات وزارة النفط في تقدمي املساعدة والدعم  للقطاعات 
الصحية للوقاية من  فايروس كورونا ( كوفيد - ١٩)، جهزت شركة 
ــتلزمات الطبية  ــام باملس ــر الع ــفى ام قص ــاز البصرة مستش غ
والوقائية املتضمنة ( كمامات نوع (KN٩٥) وكمامات عادية وكفوف 
ــركة غاز  ــة وبدالت وبائية واغطية واحذية طبية).ويذكر ان ش طبي
ــتي  ــابقة بتقدمي الدعم اللوجس ــادرات س ــت في مب ــرة قام البص
واملعنوي وجتهيز املستلزمات الطبية لعدد من املؤسسات الصحية 
في محافظة البصرة في أطار مبادرة الشركة  ( من اجل بصرتنا).

@ÔΩb»€a@ÚÌàÀ˛a@wflb„äiÎ@ÚÓi6€a
@ÚÓçâÜΩa@ÚÌàÃn€a@ Îäífl@Êb–„dnéÌ

@ÚflaÖaÎ@›ÓÁdn€@Ú»çaÎ@Ú‹ª@·ƒ‰m@›‘‰€a
@Úœb◊@÷aä»€a@kˆeäfl@Ú„bÓïÎ

@Âfl@Ò7j◊@pbÓ‡◊@“˝ma@Â‹»Ì@@Z@Ôub–®a
@Ú◊6íΩa@ÚÓ‰fl˛a@÷ä–€a@›j”@Âfl@ÚiäËΩa@pbvn‰Ωa

@äñ”@‚a@Û–ínéfl@åË£@Òäñj€a@ãbÀ@Ú◊äë
ÚÓj�€a@pbflå‹néΩbi

ذي قار / البينة الجديدة

اجرى وزير العدل القاضي 
ــتار  الس ــد  عب ــاالر  س
محمد   زيارة تفقدية الى 
ــة تنفيذ محافظة  مديري
ــى  ــالع عل ــار ،  لالط ذي ق
ــاء  ــل واالرتق العم ــير  س
ــة  املقدم ــات  باخلدمـــــ
ــور  بحض  . ــني   للمواطن
مستشار احملافظ السيد 
ــي ومدير عام  واثق  اجلوران
العقاري  التسجيل  دائرة 
اهللا  ــعد  رعد س ــيد  الس
ــام الكتاب  علي  ومدير ع
ــف  ــتي يوس العدول راس
ــام دائرة  ــد ومدير ع حمي
ــت  الس القاصرين   رعاية 
واكد  ــغ.  ــد جمي هند عب
ــدف  ــر ان ه ــيد الوزي الس
ــن  ضم ــي  يات ــارة  الزي
ــة  ملتابع ــوزارة  ــة  ال خط

ــال املديريات والدوائر  اعم
ــا  له ــة  التابع ــة  الفرعي
ــراع في  ــل االس ــن اج م
ــاز معامالت املواطنني  اجن
على  ــا  والوقوف  وتذليله
ــا  مب ــا  احتياجاته ــم  اه
يساهم في تسهيل عمل 
 الدوائر العدلية.و تضمنت 
زيارة معالي السيد الوزير 
ــن  املواطنني  لقاء عدداً م
ــتماع  واالس ــني  واملوظف
ــر  وام ــكاواهم  ش ــى  ال
ــاذ قرارات  ــيادته باتخ س
ــياقات  ــق الس ــة وف فوري
بها. ــول  املعم القانونية 

ــاد  ــة اخرى اش ــن جه م
بزيارة  ــة  احملافظ مواطنو 
ــم  له ــر  الوزي ــي  معال
ــا خطوة مهمة  واعتبروه
ــى همومهم  لالطالع عل
ــع  ووض ــاكلهم  ومش

احللول اجلذرية لها.

بغداد / البينة الجديدة
ــدس محمد  ــظ بغداد املهن ــدد محاف ش
ــدمي كل  ــرورة تق ــى ض ــا، عل ــر العط جاب
ــهيل  ــريحة احملامني، وتس الدعم الى ش
ــل احملافظة.وقال  ــم داخ ــراءات عمله اج
السيد احملافظ خالل لقاءه نقيب احملامني 
ــعدي، إنه  ــيد ضياء الس ــني الس العراقي
ــهيل إجراءات  ــاق على آلية تس «مت االتف
ــة، وكيفية  ــل احملامني داخل احملافظ وعم

ــن طريق  ــب الواردة ع ــل مع الكت التعام
ــرعة  ــة، وتفعيلها على وجه الس النقاب
ــول  املعم ــة  القانوني ــط  الضواب ــن  ضم
ــة بغداد حتتاج  ــا»، مبينا «ان محافظ به
ــيما الى عمل  الى عمل احلقوقيني، ال س
ــي االول لهذه  ــي تعتبر الراع ــة الت النقاب
ــد  اك ــه  جانب ــن  املهمة».م ــريحة  الش
ــعدي،  ــيد ضياء الس نقيب احملامني الس
ــظ متخض عن  ــيد احملاف ــاءه بالس ان «لق
االتفاق على قبول الشكاوى املقدمة من 
ــد مراجعتهم محافظة  قبل احملامني عن
ــكيل غرفة في  بغداد، واالتفاق على تش
ــرة تعويضات ضحايا االرهاب، ملتابعة  دائ
اجراءات التعويض ومساعدة املتضررين»، 
ــظ تعهد  ــيد احملاف ــيرا الى ان «الس مش
بشمول احملامني بقطع االراضي، وحتديدا 
في املساحات اخملدومة بغية توفير سكن 

كرمي لتلك الشريحة املهمة».

@¥flb0a@·«Ö@ÚÓ‡Áa@Û‹«@Ü◊˚Ì@ÖaÜÃi@≈œb™
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Ô�€b»€aÎ@¡�çÏnΩa@Ü�Ë¶a@pb�◊ä �™@›�ÓÁdni@Öä�–‰Ì@Ü�zn€a@…�”Ïfl

—v‰€a@ø@Ô‹0a@ãä€a@åÓË£@âaä‡nça@Z@lÏjßa@Òâb£
@—v‰€a@Î@Ô«bœä€a@Î@⁄Ï◊ä◊@Î@ÚÓ„aÏÌÜ€a@Î@

laÖ�a@ÚÓ‹◊@ø@Úí”b‰‡‹€@Ú«b”Î@‚˝«�a@Ú«aág@|nn–Ì@Z›ibi@Ú»flbu@èÓˆâ

µbÌÖ@ø@ÚÓˆbiäËÿ€a@Úÿjí€a@›ÓÁdm@fib‡«c@åv‰m@ÖaÜÃi@ıbiäË◊@…ÌãÏn€@Úflb»€a@Ú◊äí€a@pb◊˝fl

دياُّـ / البينة الجديدة

ــية والفنية  تواصل املالكات الهندس
ــاء ديالى، التابع  ــرع توزيع كهرب في ف

ــاء  ــع كهرب ــة لتوزي ــركة العام للش
بغداد،أعمال صيانة وتأهيل الشبكة 
ــة، وتنفيذ حمالت تعظيم  الكهربائي
ــي القطاع. ــوارد اجلباية ف ــز م وتعزي

ــب محوالت  ــال نص األعم ــت  تضمن
حجم ٤٠٠ك.ف، على مغذي األطراف 
في منطقة احلي العسكري بجلوالء، 
ــس اجلديدة  ــب نصب املقايي الى جان
على الشبكة الكهربائية، للحد من 
ــات الطاقة الكهربائية  تقليل ضائع
ــة على  احلاصل ــاوزات  التج ــل  وتقلي
ــتمرار التيار  ــان أس ــبكة،  لضم الش
ــة الى أصالح عارض  الكهربائي،اضاف
ــط ٣٣ ك.ف، الذي يغذي  فني على خ
ــذي  ــراد ٣٣ك.ف، ال ــي م ــة عل محط
تسبب بأنقطاع التيار الكهربائي،ومت 
ــار  التي ــادة  واع ــارض  الع ــة  صيان
ــي،  ــل بوقت قياس ــي للعم الكهربائ
ونصب محوالت جديدة بدالً املعطوبة 
ــعة  ٢٥٠ ك.ف، على مغذي ١٧ في  س

منطقة حي رمضان في خانقني.

NO.3592.MON.15.FEB.2021العدد (٣٥٩٢) االثنين ١٥ / ٢ / ٢٠٢١ 



السنة السادسة عشرة / العدد (٣٥٩٢) االثنني ١٥ / ٢ / ٢٠٢١

oÌÏÿ€a@Âfl@ÚflÖb”@÷aä»€a@›ÅÜm@¥vé◊Î˛a@ÒÖbfl@›‡§@wÌâbËï@W

3

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

êÜ‰ËΩaÎ@Ô„b‡Ó‹ç@fibÓnÀbi@’Ó‘zn‹€@ÊaäÌgÎ@÷aä»€a@ø@ÚïbÅ@Ú‡ÿ™@ıbí„g
Òäñj€bi@ãbÀÎ@ÖÏ”Î@pb�™@ÚjÌäô@ø@�bj«˝m@—íÿm@ÚÁaå‰€a

bËiÏ»ëÎ@Ú‘�‰Ωa@âbÁÖãaÎ@âaä‘nç¸@Ôçbçc@›flb«@÷aä»€a@âaä‘nçaÎ@Âflc@Z@ÚÌâÏË‡¶a@èÓˆâ

ــراق إيرج  ــدى الع ــفير اإليراني ل ــن الس أعل
ــة خاصة  ــكيل محكم ــجدي، عن تش مس
ــراق للتحقيق في  ــران والع ــي إي ــرة ف ألول م
اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، 
ــو مهدي  ــعبي أب ــد الش ونائب رئيس احلش

ــجدي، إنه ال ميكن توقع  ــوقال مس املهندس
ــذ احملاكم الدولية إجراءات فعالة في  أن تتخ
قضية اغتيال سليماني واملهندس، مضيفا 
ــذه القضية هم  ــل في ه ــني األوائ أن املتهم
الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب وقادة 
ــرا أن تدويل القضية مبعنى  أمريكيون، معتب
تقدمي امللف للمحاكم الدولية، ليس مناسبا 

ــع لتأثير األمريكيني،  ــذه احملاكم تخض ألن ه
ــإن هذه العملية ال ميكن أن تكون  وبالتالي ف
مثمرة أبدا.وأوضح السفير مسجدي أن هذا 
ــالل زيارة  ــش ومتت متابعته خ املوضوع نوق
رئيس السلطة القضائية، آية اهللا الرئيسي 
ــة -  ــات اإليراني ــا العالق ــراق، واصف ــى الع إل

العراقية بأنها واسعة ومتنامية.

âbv‰ç@›ju@’üb‰fl@ÎåÃ€@ÚÌäÿé«@ÚÓ◊äm@¡�Å@Z@kˆbñ»€a
ــق، امس األحد،  ــت حركة عصائب اهل احل حتدث
ــكرية لغزو مناطق جبل  عن خطط تركية عس
ــدد تهديدات  ــنجار. وذكر بيان للحركة تتج س
ــي  ــد لالراض ــاح جدي ــة باجتي ــوات التركي الق
ــن وجود  ــد املعلومات ع ــث توك ــة، حي العراقي
ــق جبل  ــكرية لغزو مناط ــة عس ــط تركي خط
ــبق وان حتررت بدماء شهدائنا  ــنجار التي س س
االبرار وعزمية مقاتلينا االبطال من سطوة الزمر 
ــان نحن اذ  ــة والتكفيرية.وأضاف البي االجرامي
ندين تكرار انتهاك السيادة واستمرار االحتالل 

ــة اخملالف لكل القيم  ــي لالراضي العراقي الترك
ــني الدولية والذي  ــراف والقوان ــماوية واالع الس
يصدر من دولة جارة ومسلمة يفترض ان تربطنا 
ــرام والتعاون  ــوار واالحت ــن اجل بها عالقات حس
ــب البيان، على  ــدت احلركة، بحس املتبادل.واك
ــتوري  احلكومة العراقية القيام بواجبها الدس
ــازم والصارم ملثل هذة  ــي والتصدي  احل والقانون
ــع تكرارها والعمل اجلاد لتنفيذ  االعتداءات ومن
ــعبية وقرار مجلس النواب  االرادة الوطنية الش
العراقي القاضي باخراج  كافة القوات االجنبية 
ــيادته  ــكرية من العراق وضمان امنه وس العس
واستقالله.وبينت اننا نطالب احلكومة التركية 

ــراج كافة  ــوار واخ ــن اجل ــرام مبادىء حس باحت
ــل العراق  ــكرية احملتلة من  داخ ــا العس قواته
ــن اجلارين  ــة وعدم جر البلدي ــه احلدودي ومناطق
ــلمني الى مغامرات غير محسوبة التخدم  املس
ــل االجواء امللتهبة  ــرف من االطراف في ظ اي ط

في املنطقة.
ــارى الذين  ــراق الغي ــول ابناء الع ــت بالق وختم
ــة على اهبة  ــاحات اجلهاد واملقاوم خبرتهم س
االستعداد للوقوف مع ابطال قواتنا العسكرية 
واحلشد الشعبي والتصدي  ألي سلوك عدواني 
يستهدف بالدنا وشعبنا وارضنا ويهدد وينتهك 

سيادتنا وامننا.ا

ــياع  ــس النواب محمد ش ــكك عضو مجل ش
ــفافية إطالق خدمة الـ G٤ من  السوداني، بش
ــتبعد  ــركات الهاتف النقال، وفيما اس قبل ش
ــى عقد حوار  ــرة، دعا إل ــات مبك ــراء انتخاب إج
ــي إلنهاء اخلالفات بني بغداد وأربيل.وقال  حقيق
ــمية  ــوداني في مقابلة مع الوكالة الرس الس
ــي املنطقة بحكم  ــد محوري ف ــراق بل ، إن الع
ــه اجلغرافي وعالقاته كونه يرتبط بعمق  موقع
ــيما تركيا  ــة ال س ــدول االقليمي ــع ال ــع م واس
وايران، مبيناً أن تأثيرات املنطقة كانت حاضرة 
ــيما في الكثير من  ــهد العراقي ال س في املش
امللفات االقتصادية واالمنية.وأضاف، أن عملية 
ــت باألمر  ــاد العراق عن هذه التأثيرات ليس ابع
ــة متوازنة تضع  ــهل بل حتتاج الى سياس الس
مصالح العراق في املقدمة ولعب دور في جعل 
ــني جميع  ــة لاللتقاء ب ــة ونقط ــراق محط الع

االطراف، الفتاً الى أن العراق قادر على أن يلعب 
ــه وتاريخه اللذين  ــم إمكانيات هذا الدور بحك
ــاور الصراع  ــون بعيداً عن مح ــه ألن يك يؤهالن
ــأن االنتخابات املقبلة، قال السوداني، إن  .وبش
ــي موضوع تأجيل  ــع االحتماالت قائمة ف جمي
االنتخابات لوجود مبررات، منها تتعلق بالقوى 
السياسية واخرى باحلكومة وكذلك املفوضية، 
ــي حقيقي  ما يعكس عدم وجود توافق سياس

ــار الى أن  ــات املبكرة.وأش ــى اجراء االنتخاب عل
ــية ال تريد اجملازفة بالدخول في  القوى السياس
ــاك رفضاً  ــم جيدا أن هن ــات، ألنها تعل انتخاب
ــم ادائها  ــارع وبينها بحك ــة بني الش وقطيع
ــراً  ــا جزءاً مباش ــري، كونه ــاد املستش والفس
فيه، وهي مهيمنة على الدولة ومراكز التموين 
ــاب الى  ــرة للذه ــت مضط ــي هي ليس وبالتال
مصير مجهول، رغم أن بعضها يحاول أن يبني 
ــب لالنتخابات كي  ــو املناس ــذا الوقت ه أن ه
تنقض على الصناديق بعد أن مت تقسيم الدوائر 
ــاحة اجلمهور وفصلت  ــكل يتالءم مع مس بش
ــوداني أن  ــات جمهورها.وبني الس ــى مقاس عل
ــة العليا  ــاً يتمثل باملفوضي ــاً فني هناك جانب
ــات، وان املفوضية حتى االن غير قادرة  لالنتخاب
ــن جهوزيتها ملهامها  على احلديث بصراحة ع
ــدة لطلب  ــب لبعثة االمم املتح ــارة هي تذه فت
ــتحقاقات والتمويل  ــب االس ــون وتارة تطل الع

كونها تعاني من مشاكل إدارية وفنية.

بغداد /

الكاظمي وسفري الفاتيكان يبحثان ترتيبات زيارة البابا اُّـ العراق

ــفت  دائرة التحقيقات في هيئة  النزاهة االحتادية  كش
عن وجود تالعبٍ في التحاسب الضريبي لـ(٩٠) محطة 
ــرة، مبينة أن قيمة األموال الواجب  وقود وغاز في البص

دفعها تتجاوز (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارات دينار.
نت من  ــرة متكَّ ــأن مديريَّة حتقيق البص ــرة أفادت ب الدائ
ة مبحطات الوقود األهلية و(٣٣)  ضبط (٥٧) إضبارة خاصَّ
ــي الضريبة في  ــات الغاز األهليَّة في دائرت إضبارة حملط
البصرة والزبير، مشيرةً إلى وجود تالعبٍ في التحاسب 

في الدائرتني. وظَّ الضريبيِّ فيها من قبل بعض مُ
ــر املذكورة من قبل  ــت إن عملية تدقيق األضابي وأضاف
ــب بيَّـنت  ة للضرائ ــة العامَّ ــةٍ في الهيئ ــة تدقيقيَّ جلن
قةٍ  تحقّ ــةٍ مُ ــب دفعها كضريب ــة األموال الواج أن قيم
ــت(  ــات بلغ ــاب احملطَّ ــن أصح ــني م ــل املُكلَّف ــن قب م
٧,١٥٠,٤٧٩,٧٣٩) مليار دينارٍ؛ استناداً للقانون رقم (١١٣ 
، قام فريق عمل املديريَّة  لسنة ١٩٨٢). وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ
ــكات املُزوَّرة  تَّهمٍ بحوزته عددٌ من املُستمس ــط مُ بضب
أثناء وجوده في فرع هيئة التقاعد الوطنيَّة باحملافظة؛ 

بغية احلصول على راتبٍ خالفاً للقانون.
ــني  ــطٍ أصوليَّ ــري ضب ــم محض ــه متَّ تنظي أنَّ ــت  وبيَّن
رتني قضائيَّـتني،  ذكَّ تا مبوجب مُ ذَ ــني نُفِّ بالعمليَّتني اللت
ــات واملُتَّهم في القضيَّة الثانية  وعرضهما رفقة األولي
ة  تصَّ ــق اخملُ ــة التحـقي ــيّد قـاضي محـكم ــى الس عل
ــرة؛ التخاذ  ــي البـصـ ــا النـزاهة ف ــي قـضاي ــر ف بالنظ

اإلجراءات القانونيَّـة املُناسبة.

ــال ٧ صهاريج حتمل  ــة، إدخ ــذ احلدودي ــت هيئة املناف اعلن
ــائل قادمة من دولة الكويت. وذكرت  مادة األوكسجني الس
ــتمرار دعمها  ــذ تؤكد اس ــان أن هيئة املناف ــة في بي الهيئ
للواقع الصحي ملواجهة جائحة كورونا وتوفير املستلزمات 
ــة العليا  ــات اللجن ــذاً لتوجيه ــة، تنفي ــة الضروري الطبي
ــة امللحة  ــة. واضافت للحاج ــالمة الوطني ــة والس للصح
ــرة مت وعلى الفور  ــة محافظة البص ــتغاثة دائرة صح واس
إدخال مادة األوكسجني الطبي السائل والنايتروجني بواقع 
ــة الكويت بعد  ــوزن (١٤٠ طن) قادماً من دول ــج ب (٧) صهاري

تسهيل إجراءات دخولها عبر منفذ سفوان احلدودي.
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بغداد /

ــتقرار العراق عامل  ــس اجلمهورية، امس االحد، ان أمن واس أكد رئي
ــة  ــعوبها.وذكرت رئاس ــة وش ــار املنطق ــتقرار وازده ــي الس أساس
ــتقبل، امس األحد  اجلمهورية ، ان رئيس اجلمهورية برهم صالح اس
ــخصيات  ــباط ٢٠٢١ في قصر بغداد، وفداً ضم عدداً من الش ١٤ ش
العربية من مصر واألردن والسودان وتونس، وجرى خالل اللقاء، بحث 
ــاحتني العربية واإلقليمية، والتحديات التي  املستجدات على الس
ــة كورونا وتداعياتها  ــعوبها، وخصوصاً جائح تواجه املنطقة وش
ــد رئيس  ــر اإلرهاب.وأكّ ــب خط ــى جان ــة، إل ــة واالقتصادي الصحي
ــف في  ــاون والتكات ــرورة التع ــان، عليض ــب البي ــة بحس اجلمهوري
ــة هذه التحديات، وجتاوز األزمات والتوترات والتواصل واحلوار  مواجه
ــي، واالنطالق نحو آفاق  ــتقرار العربي واإلقليم ــان األمن واالس لضم
هاً إلى أن أمن واستقرار  التعاون االقتصادي والثقافي والتنمية، منوّ
العراق وسيادته متثل عامالً أساسياً الستقرار كل املنطقة ومصالح 

شعوبها وتطلعاتها نحو حياة أفضل.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد / بغداد /

بغداد /
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ــم امللفات املتبقية في  ــعودي، حس رجح عضو مجلس النواب رياض املس
ــى ان هنالك ضرورة  ــار ال ــة االحتادية خالل اليومني املقبلني، فيما اش املوازن
ــا واالبتعاد  ــة والتصويت عليه ــي إعداد املوازن ــا واحترافيا ف ــاه مهني لالجت
بشكل تدريجي عن املوازنات السياسية.وقال املسعودي ، ان البرملان يولي 
ــات  ــة حيث انه وصل الى اللمس ــم قانون املوازن ــام كبير بغية حس اهتم
ــا حصة اقليم  ــات معلومة اوله ــات محددة وحتدي ــرة املتعلقة مبلف االخي
ــعر  ــتان، مبينا ان االمر اآلخر يرتبط مبطابات نيابية تتعلق باعادة س كردس
ــار لكل ١٠٠ دوالر، اضافة الى  ــرف الدينار مقابل الدوالر الى ١٣٠ الف دين ص
ــهادات  ــة للمحاضرين اجملانيني وحملة الش ــات وظيفي ــة إيجاد درج قضي
وعقود الكهرباء وقرار ٣١٥ مع وجود بعض املطالبات في عدد من احملافظات 
ــعودي، ان املوازنة لهذا العام تختلف عن سابقتها  بإنصافها.واضاف املس
ــكل دقيق من خالل عقد  ــتها بش وهناك تفصيالت دقيقة فيها مت مناقش
اللجنة املالية اكثر من ٤٣ جلسة تشاور مع مختلف القطاعات، وصوال الى 
ــكل مختلف عما جاءت به من قبل احلكومة، موضحا  اعادة صياغتها بش
ــا على املوازنة وهي حتديات حقيقية  ــية ألقت بظالله ان الرغبات السياس
ــع، ان امللفات املتبقية من  ــر بني حلظة واخرى حتديات جديدة.وتاب وقد تظه
ــية  ــني املقبلني، الفتا الى ان القوى السياس ــمها خالل اليوم املمكن حس
ــة دون الوصول الى  ــة التصويت على املوازن ــد الذهاب الى عقد جلس ال تري
ــتركة بغية متريرها مبقبولية لدى اجلميع. تفاهمات حقيقية وقناعات مش

واكد املسعودي، ان ٩٠٪ من اخلالفات هي سياسية وليست فنية.
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ــى املكتب اإلعالمي للنائب عالية نصيف، امس  نف
ــوب إليها  ــور املنس ــرة باملنش ــد، صلة األخي األح
ــة من جواز  ــة الكردي ــوة حلذف اللغ ــن دع واملتضم
ــي صلة النائب  ــفر العراقي.وذكر املكتب، ننف الس
ــور املنسوب إليها واملتضمن  عالية نصيف باملنش
ــفر  ــن جواز الس ــة م ــة الكردي ــذف اللغ ــوة حل دع
ــب نصيف حتترم  ــان، أن النائ ــاف البي العراقي.وأض
ــعب العراقي وتعتز بثقافاتهم  جميع اطياف الش
ولغاتهم وعاداتهم وتراثهم، موضحاً أن الصفحة 
التي نشرت هذا املنشور هي ليست صفحة النائب 
ــبوك  ــتخدمي الفيس ــمية بل هي ألحد مس الرس
ــائها كصفحة جماهيرية، وقد راسلناه  قام بإنش

وطلبنا منه حذف هذا الكالم الذي ال صحة له.

رجح عضو مجلس النواب رياض املسعودي، حسم امللفات 
ــي املوازنة االحتادية خالل اليومني املقبلني، فيما  املتبقية ف
ــا واحترافيا في  ــاه مهني ــى ان هنالك ضرورة لالجت ــار ال اش
ــكل تدريجي  إعداد املوازنة والتصويت عليها واالبتعاد بش
ــية.وقال املسعودي ، ان البرملان يولي  عن املوازنات السياس
ــة حيث انه وصل  ــم قانون املوازن ــام كبير بغية حس اهتم
ــددة وحتديات  ــرة املتعلقة مبلفات مح ــات االخي الى اللمس
ــتان، مبينا ان االمر اآلخر  معلومة اولها حصة اقليم كردس
ــعر صرف الدينار  ــة تتعلق باعادة س ــط مبطابات نيابي يرتب
مقابل الدوالر الى ١٣٠ الف دينار لكل ١٠٠ دوالر، اضافة الى 
قضية إيجاد درجات وظيفية للمحاضرين اجملانيني وحملة 
ــع وجود بعض  ــرار ٣١٥ م ــود الكهرباء وق ــهادات وعق الش

املطالبات في عدد من احملافظات بإنصافها.
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ــعر باالرتياح قليالً  ــوق اآلن تش وأوضح أن الس
ــعر الصرف الذي اسهم بتقليل  بعد تغيير س
ــتيراد وخلق التنافس بني السلع  عملية االس
ــعر  ــة واالجنبية،الفتاً الى أن تغيير س العراقي
الصرف سيساعد املنتج الوطني في تسويق 

بضاعته بعد أن أصبحت البضاعة املستوردة 
ــن جانبها  ــدود ٢٢ ٪ . م ــة القيمة بح مرتفع
ــكرتير العام لألمم  أكدت املبعوثة اخلاصة للس
ــخارت امس  ــدة إلى العراق جينني بالس املتح
ــتان نيجيرفان  ــس إقليم كردس االحد، أن رئي

ــتان في  بارزاني قادر على تثبيت حصة كردس
ــة اقليم  ــر بيان لرئاس ــة االحتادية .وذك املوازن
ــم التقى صباح  ــس االقلي ــتان ، أن رئي كردس
ــخارت  ــة جينني بالس ــوث االممي ــس، باملبع ام
ــخارت أكدت  في أربيل.وأضاف البيان، أن بالس
ــي في تثبيت  ــة نيجيرفان بارزان ــى امكاني عل
ــة االحتادية لعام  ــي املوازن ــتان ف حصة كردس
ــاظ على وحدة  ــك قدرته في احلف ٢٠٢١، وكذل
ــأن  ــتانية. وفي الش الصف لألطراف الكردس
ــاه واالهوار  ــة واملي ــت جلنة الزراع ــي حمل احملل
النيابية، امس االحد، بعض اجلهات احلكومية 
مسؤولية االضرار باملنتج احمللي واغراق السوق 
ــة  ــة واحليواني ــتوردة الزراعي ــات املس باملنتج
منها بشكل خاص.وقال رئيس اللجنة سالم 
ــالل عملها  ــان ان اللجنة وخ ــمري في بي الش
ــريعي مستمرة في عملها من  الرقابي والتش
ــتمرار االكتفاء  ــاج احمللي واس اجل زيادة االنت
ــتويات مرتفعة  ــى مس ــذي وصل ال ــي ال الذات
ــت او حيوانية. ــات زراعية كان ــب املنتج باغل

ــذا االنتاج  ــه ه ــروق ل ــض ال ي ــاف ان البع واض
ــل حتاول وبخطط  ــر واالكتفاء الكامل ب الوفي
ــات احمللي منها  ــوق مبنتج ــة اغراق الس خبيث
ــف على ضرب  ــن ولكنها تعك ــل واحس افض
ــتوردا ولضرب  ــج احمللي إلبقاء العراق مس املنت
انتاجه الزراعي واحليواني.وشدد الشمري على 
ــد على كل من يحاول  ضرورة الضرب من حدي
ــي والذي بدأ باالنتعاش  ضرب االقتصاد الوطن
ــاون  ــليمة بتع ــط الس ــن اخلط ــتفيدا م مس

اللجنة مع اجلهات املعنية.



ــة  ــاط مهم ــزوراء ٣ نق ــاف ال أض
ــى أربيل (٢-١)،  لرصيده، بفوزه عل
ــت على  ــي أقيم ــاراة الت ــي املب ف
ــبت،  ــعب، اليوم الس ملعب الش
ــن الدوري  ــاب اجلولة الـ١٩ م حلس

العراقي املمتاز. 
ــه أحمد  ــزوراء عبر العب ــدم ال وتق

فاضل، في الدقيقة ٤٠.
 وفي الشوط الثاني، جنح أربيل في 

التعادل عبر ركلة جزاء، احتسبها 
احلكم واثق محمد، وسجل منها 
ــي الدقيقة ٥١.  ــان ف ــدر قهرم حي
ــد الزهرة أعاد الزوراء  لكن عالء عب
ــت دقائق فقط  للمقدمة، بعد س

من هدف أربيل، بضربة رأسية.
ــزوراء رصيده  ــوز، رفع ال وبهذا الف
إلى النقطة ٣٦، في املركز الثاني، 
ــد النقطة  ــد أربيل عن بينما جتم

١٩، في املركز اخلامس عشر. 

نجم سلة لبنان ينتقل 
للحلة العراقي

الديوانية يصعق السماوة.. 
والتعادل يحضر َّـ مواجهتني

ديميرتوف يفجر مفاجأة ويطيح بثيم
 من أسرتاليا اِّـفتوحة

سحر ميسي يقود برشلونة لسحق أالفيس

أنهى القوة اجلوية املرحلة األولى 
ــوزه على  ــد ف ــدارة، بع ــي الص ف
ــدف  ــل ه ــني مقاب ــدود، بهدف احل
ــبت  الس ــوم  الي ــاء  مس ــد،  واح
ــعب،  ــى ملعب الش ــي، عل املاض
ــن الدوري  ــة ١٩ م ــاب اجلول حلس

العراقي املمتاز.
وافتتح جنم القوة اجلوية اخملضرم 
ــة بوقت  ــد، النتيج حمادي أحم
ــس دقائق  ــد مرور خم ــر وبع مبك
ــدة  ــادي مصي ــرب حم ــط ض فق
ــجل الهدف االول  ــلل ويس التس

لفريقه.

ــة للحدود احملترف  النتيج وعادل 
ــان،  ناثالي ــف  جوزي ــري  النيجي
بتسديدة هائلة من مسافة بعيد 

استقرت في شباك القوة اجلوية، 
ليعدل الكفة في الدقيقة (٢٣).

ــهر حكم املباراة البطاقة  ثم أش
ــرف النيجيري  احلمراء بوجه احملت
ــادة  ــان، بعد مش ــف ناثالي جوزي
مع احلكم، ليكمل احلدود اللقاء 

بـ١٠ العبني.

ــجيل  ــن تس م ــادي  ــن حم ومتك
ــوة اجلوية من  ــدف الثاني للق اله
ــي الدقيقة (٧١)،  ــية ممتازة ف رأس
لتنتهي املباراة بفوز القوة اجلوية 

.(٢-١)
ــع القوة اجلوية رصيده إلى ٤١  ورف
نقطة في صدارة الترتيب، بينما 
ــدود عند النقطة  جتمد رصيد احل

١٦ في املركز الثامن عشر. 
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قاسم حسون الدراجي 

ــرة والكثيرة فهي  ــمائها  والقابها الكبي ــة تعددت اس مدين
ــة التمرواحلناء  ــة النفط ومدين ــر والعطاء ومدين مدينة اخلي
ومدينة الشعر واالدب ومدينة الفن والغناء واخلشابة  ومدينة 
الرياضة واالوسمة وااللقاب . ومدينة الشهداء واجلهاد ومدينة 
ــة واملقاومة والعناد مدينة البندقية والزناد , مدينة  االنتفاض
ــوقية  ــالم ورياض احمد وش ــياب ومدينة فؤاد س املربد والس
وسيتاهاكوبيان , مدينة عبد الواحد عزيز وهادي احمد وعالء 
ــار  ــاو وابي اخلصيب والزبير , مدينة العش ــد , مدينة الف احم
ــر والكرمة مدينة  ــة مدينة القرنة والدي ــة والطويس والتنوم
العشائرواحلظ والبخت مدينة األديان واملذاهب انها..البصرة  
والتي قال عنها وسماها الشاعركاظم احلجاج (مدينة الرب)  
ــال  ابصروا مدينتي....مدينة الرب التي  :  فجاءت املالئكة فق

حترسها األنهار وعشرة من املالئكة...سماهم العشار
ــلة العراق  ــم انها رئة العراق الذي يتنفس من خاللها وس نع
ــن انهارها,  ــع املاء الذي يرتوي م ــأكل من خيراتها ونب ــي ي الت

احبها اهللا وحباها باخليرات واالبناء االكرمون .
ــت كرة القدم في العراق  وكان ذلك  البصرة أول مدينة مارس
ــرينات وأوائل الثالثينات، عندما بدأ الشباب  في  أواخر العش
ــار، والذين  ــن وراء البح ــز القادمني م ــود االنكلي ــد اجلن بتقلي
يجرون وراء الكرة املدورة، التي يسميها العراقيون» الطوبة». 
ــكل هذه  ــني ضواحي البصرة  ، لتش ــرت هذه اللعبة ب انتش
ــى. وأول األندية التي مت  ــواة األندية العراقية األول الضواحي ن
ــوة اجلوية في  ــاء في البصرة والق ــها هما ناديا املين تأسيس
ــي ان البصرة تلعب كرة القدم  ــداد في عام ١٩٣١وهذا يعن بغ
ــا ولكن على الرغم من ذلك  ــأ دوالًعربيه بأكمله قبل ان تنش
ــتى  ــت وتتعرض للظلم بش ــان البصرة تعرض ــه وغيره ف كل
ــواء  ــبعينيات القرن املاضي والى يومنا هذا س انواعه منذ س
على الصعيد األمني او السياسي او االقتصادي والدميوغرافي 
ــى صعيد األفراد  ــا رياضيا كبيرا عل ــى الرياضي ... ظلم وحت
ــات الرياضية  واملرافق واملالعب الرياضية  واألندية و املؤسس
وكذلك االعالم الرياضي الذي لم يحظى بحقوقه وامتيازاته 

القانونية سواء املواقع اإلدارية او املؤسسات التنفيذية .
ــقيقه  ــفت املباراة الودية بني منتخبنا الوطني وش وقد كش
ــه احلقيقي لهذا  ــاع واماطت اللثام عن الوج الكويتي  القن
ــات  والشخصيات  ــت املؤسس الظلم بعد ان غيبت وهمش
ــيم  ــي إقامة مراس ــا ف ــن أداء دوره ــة ع ــة واإلعالمي الرياضي
ــة واإلدارية في  ــراءات األمني ــتقبال الوفد الكويتي واإلج اس
ــكيل اللجان الفنية واألمنية واإلعالمية  ملعب البصرة وتش
ــني) او  ــة  (بطاقت ــباب والرياض اوزارة الش ــح  ــا لتمن وغيره
ــول الى ملعب البصرة  ــني الحتاد البصرة الفرعي للدخ تذكرت
ــرة وابنائها  ــذا برياضة البص ــتخفاف ه ــم  واي اس !! أي ظل
ــو أقيمت  ــدث ذلك فيما ل ــل ميكن ان يح ــؤال هنا ه ؟  والس
ــتتعامل  ــب أربيل اودهوك ؟ وهل س ــاراة  على مالع ــك املب تل
ــة والرياضية واإلعالمية في  ــباب مع اجلهات األمني وزارة الش
ــس الطريقة والتعامل الذي حصل في البصرة ؟  اإلقليم بنف
ــؤال ونحن واثقون من اإلجابة مثلما نحن واثقون ان  مجرد س
ــاء البصرة لديهم القدرة على العمل والنجاح فنيا واداريا  أبن
واعالميا وامنيا فيما لو انيطت بهم مسؤولية العمل بحرية 

وصالحية تامة .

البصرة
 وظلم األقربني 
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سبيزيا يسقط ميالن ويمنح إنرت فرصة الصدارة

رونالدو: الهزيمة أمام نابولي لن تحبطنا

خطف الديوانية فوزا قاتال على 
دون  ــدف  به ــماوة،  الس ــه  ضيف
مقابل،  على ملعب اإلدارة احمللية 
ــات  في الديوانية، ضمن منافس
ــة الـ١٩ من الدوري العراقي  اجلول

املمتاز.
ــماوة أغلق املنافذ   ورغم أن الس
ــى  ــد عل ــد، واعتم ــكل جي بش
ــرف  ــد، إال أن احملت ــوم املرت الهج
ــون،  رول ــي  ماكس ــي،  األرجنتين
ــف هدف في وقت  متكن من خط
ــي  ــة ٨٧، لتنته ــل، بالدقيق قات

املباراة بفوز مهم للديوانية.
ــذا  ــده به ــة رصي ــع الديواني ورف
الفوز إلى النقطة ٢٣، في املركز 
ــد  ــد رصي ــا جتم ــع، بينم التاس
ــة ١٧، في  ــماوة عند النقط الس

املركز السابع عشر.
ــرى، اقتنع فريقا  ــي مباراة أخ  وف
ــف  النج ــه  وضيف ــم  القاس
ــث تعادال  ــول، حي ــاف احلل بأنص

(١-١) على ملعب الكفل. 

ــطة  بواس ــم  القاس ــدم  وتق  
ــد، العب النجف،  مصطفى مؤي
ــاه بالدقيقة ٣١،  باخلطأ في مرم
ــف أدرك التعادل، عبر  لكن النج
ــر حميد في الدقيقة  قائده طاه

.٥٨
 ورفع النجف رصيده إلى النقطة 
ــع، كما رفع  ــي املركز الراب ٣١، ف
القاسم رصيده إلى النقطة ١٧، 

في املركز السادس عشر. 
ــا  ــادل (١-١) أيض ــم التع  وحس
ــان وضيفه  ــط ميس ــاراة نف مب
ــان  ميس ــب  ملع ــى  عل ــو،  زاخ

األوملبي.  
ــان عبر ركلة  ــدم نفط ميس وتق
ــجل منها قائد الفريق  جزاء، س
ــعيد، في الدقيقة ٢٤،  أحمد س
إال أن الضيوف حصلوا أيضا على 
ركلة جزاء، ترجمها محمد جواد 
لهدف التعادل، في الدقيقة ٣٩. 
ــده إلى النقطة  ــع زاخو رصي ورف
ــادس، بينما  ــي املركز الس ٢٩، ف
ــده إلى  ــان رصي ــع نفط ميس رف

النقطة ٢٨، في املركز السابع.

ــره  نظي ــلونة  برش ــحق  س
ــس، بنتيجة  ــو أالفي ديبورتيف
ــات  ــار منافس ــي إط (٥-١)،  ف

اجلولة ٢٣ من الليجا.
ــلونة  ــجل األهداف لبرش وس
ــني «٢٩» و»٧٤»،  ترينكاو هدف
وميسي هدفني «٤٥+٢» و»٧٥» 
وفيربو «٨٠» بينما أحرز ريوخا 
ــد في  ــس الوحي ــدف أالفي ه

الدقيقة ٥٧.
وبهذا االنتصار يرفع برشلونة 
ــي  ــة ف ــى ٤٦ نقط ــده إل رصي
ــا جتمد  ــي، بينم ــز الثان املرك
رصيد ديبورتيفو أالفيس عند 
٢٢ نقطة في املركز السادس 

عشر. 
ــاراة بتهديد واضح  ــدأت املب ب
ــدد  ــلونة، حيث س ــن برش م
ــم  مهاج ــان  جريزم ــوان  أنط

ــي كرة قوية  الفريق الكتالون
ــى مرمى أالفيس في  مرت أعل

الدقيقة ٢.
وسدد ترينكاو العب برشلونة 
كرة من خارج منطقة اجلزاء، 
ــم األمين ملرمى  ــت القائ المس
ــرج، في  ــل أن تخ ــس قب أالفي

الدقيقة ٤.
ــي جنم برشلونة  وحاول ميس
ــيكو  ــدم باتش ــتغالل تق اس
ــدد  حارس مرمى أالفيس، وس
ــا، لترتد أمامه  كرة تصدى له
ــرة أخرى وصوب لكن  الكرة م
ــيكو  ــرة حولها باتش هذه امل

إلى الركنية في الدقيقة ٧.
ــتيجن حارس  ــر ش ــق تي وتأل
مرمى برشلونة، في التصدي 
لهجمة مزدوجة، حيث سدد 
ــب أالفيس  ــوكاس بيريز الع ل
كرة جنح في تشتيتها لتصل 
ــو باتاجليا، الذي  ــى رودريج إل

ــوة على حدود  بدوره صوب بق
الدقيقة  ــي  ف اجلزاء،  منطقة 

.٢٧
ترينكاو  ــكو  فرانسيس وجنح 
ــدف األول  ــجيل اله ــي تس ف
ــي الدقيقة ٢٩،  ــلونة ف لبرش
ــى متريرة من اجلانب  حيث تلق
ــا  ــه موريب ــن زميل ــر م األيس
ــفل ميني باتشيكو  وصوب أس

حارس مرمى أالفيس.
ــة  ــي النتيج ــف ميس وضاع
ــة  الدقيق ــي  ف ــلونة  لبرش
ــرة  ــاءت بتمري ــة ج ٣٦، البداي
ــكيتس  ــي العمق من بوس ف
ــذي انفرد باحلارس  جلريزمان ال
ــدد في  ــه س ــيكو لكن باتش
ــام  أم ــرة  الك ــد  لترت ــه،  قدم
ــدد مباشرة  ــي الذي س ميس
ــار املرمى، قبل أن  ــفل يس أس
ــاراة بداعي  ــه حكم املب يلغي

التسلل.

ــوفات نادي احللة العراقي لكرة السلة، جنم منتخب  وقع على كش
لبنان، كرمي زينون، قادما من الرياضي بيروت.

ــم احلالي قادما  وكان زينون قد وقع عقدا مع الرياضي، مطلع املوس
من هوبس.

ــدت مصادر في النادي البيروتي لـ»كووورة»، أن عقد الالعب يبدأ  وأك
مع انطالق بطولة لبنان لكرة السلة، لكنها لم تبدأ حتى اآلن.

ــارت املصادر إلى أن زينون، منخرط حاليا في معسكر منتخب  وأش
لبنان، قبل التوجه إلى البحرين ملواجهة الهند، في تصفيات كأس 

آسيا ٢٠٢١.

ــبيزيا أحد الفرق الكبيرة  أسقط س
ــاره ٢-صفر على  ــرى، بانتص مرة أخ
ــدوري  ــي ال ــل ف ــأداء مذه ــالن، ب مي
ــبيزيا للمركز  ــدم س ــي. وتق اإليطال
ــة، بينما يواجه  ١٤ برصيد ٢٤ نقط
ــدارة لو  ــدان الص ــر فق ــالن خط مي
ــالن بقيادة  ــر مي ــه إنت ــر غرمي انتص
املدرب أنطونيو كونتي على التسيو 
غدا األحد. وبعد تغلبه على روما في 
كأس إيطاليا ونابولي في الدوري منذ 
بداية العام احلالي، هز الوافد اجلديد 

الشباك مرتني عبر جوليو ماجيوري 
ــتوني في الشوط  ــيموني باس وس

الثاني لينتزع فوزا مفاجئا.

وقدم ميالن أداء سيئا وأنهى املباراة 
بدون أي تسديدة على املرمى، وتفوق 

عليه سبيزيا متاما.

ــي  البرتغال ــق  عل
ــدو،  رونال ــتيانو  كريس
ــى  ــوس، عل ــم يوفنت جن
ــام  أم ــه  فريق ــارة  خس
ــدف دون رد، ،  نابولي، به
في اجلولة ٢٢ من الدوري 

اإليطالي.
ــى  عل ــدو،  رونال ــر  ونش
التواصل  مبوقع  حسابه 
ــر»،  «تويت ــي  االجتماع
ــق يوفنتوس  ــورة فري ص
ــاراة  مب ــاض  خ ــذي  ال

ــب عليها:  ــي، وكت نابول
ــن  ل ــة  الهزمي ــذه  «ه
ــع  نرف ــا  دعون ــا!  حتبطن
ــنا ونفكر في دوري  رؤوس

األبطال».
ــوس  يوفنت ــتعد  ويس
ــو، األربعاء  ملواجهة بورت
ــب  ملع ــى  عل ــل،  املقب
ثمن  ذهاب  الدراجاو، في 
نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن يوفنتوس يحتل 
ــز الثالث في جدول  املرك
ــدوري اإليطالي  ال ترتيب 

برصيد ٤٢ نقطة.

ــث  الثال ــف  املصن ودَّع 
ــك  دوميني ــاوي  النمس
ــة  بطول ــات  منافس ــم،  ثي
ــتراليا املفتوحة للتنس  أس
ــام البلغاري  ــد هزميته أم بع
 ٣ ـــ  ب ــروف  دمييت ــور  جريج
بواقع  متتالية  ــات  مجموع
ــي  ف  (٠ و(٦-  و(٦-٤)،   ،(٦-٤)
ــي، امس  النهائ ــن  الدور ثم

األحد.
ــكا  أمري ــل  بط ــم،  ثي كان 
ــره  تأخ ــوض  ع ــة  املفتوح

ــني، وفاز على نيك  مبجموعت
ــدور الثالث  ــوس في ال كيري
كان  ــه  لكن ــة،  اجلمع ــوم  ي
ــتواه املعهود  ا عن مس بعيدً

ا طوال مباراة اليوم. متامً
ــي  ــي نهائ ــم، ف ــر ثي وخس

البطولة العام املاضي.
ــي أول مجموعتني اليوم،  وف
ــم (٣-١)  ــدم ثي ــه تق وكعادت
ــروف  دمييت ــب  يقل أن  ــل  قب
ــا  رأسً الوضع   ١٨ ــف  املصن
ــق الفوز  ــى عقب، ويحق عل

في اجملموعتني.

لم  الثالثة  ــة  اجملموع ــي  وف
ــودة  ــن الع ــم م ــن ثي يتمك
ــن بذلك  ــض ليضم والتعوي
ــي دور  ــور ف ــروف الظه دمييت
ــة  البطول ــي  ف ــة  الثماني

الكبرى األولى للموسم.
ــتمرت املباراة أكثر قليال  اس
ــتكون  وس ــاعتني،  س ــن  م
ــاراة دمييتروف املقبلة في  مب
الصاعد  ــي  الروس مواجهة 
ــالن  أص ــات  التصفي ــن  م
الفائز  ليتأهل  ــيف  كاراتس

منهما لقبل النهائي.
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اخلرطوم / وكاالت / البينة اجلديدة
ــودانية في  ــلطات الس ــت الس  أوقف
ــالد  الب ــرق  ش ــارف  القض ــة  محافظ
القياديني السابقني في نظام الرئيس 
ــير، وذلك بناء على  املعزول عمر البش
ــة العامة  ــن النياب ــادرة ع ــرة ص مذك
بتهم منها ما يتعلق بتمويل اإلرهاب، 
ــودانية.وذكرت  ــالم س ــائل إع وفق وس
صحيفة <سودان تريبيون> أن شرطة 
ــت القبض على  ــارف ألق ــة القض والي
ــيرة  ــير، مش ــن قادة نظام البش ٣٠ م
ــدرت من النيابة  ــا إلى أن أموار ص أيض
ــف ٥٦ آخر  ــي بتوقي ــة تقض العمومي
ــادة النظام.وأكدت الصحيفة أن  من ق
القائمة الصادرة بحقها أوامر توقيف 
ــزب املؤمتر  ــم نائب رئيس ح تضم تض
ــارف،  ــة القض ــل بوالي ــي املنح الوطن
ــد علي، ونائب الوالي  عبدالقادر محم
األسبق محمد عبد الفضيل السني، 

ــير  ــى بش ــبق موس ووزير املالية األس
موسى.واتخذت السلطات السودانية 
ــراءات قانونية صارمة بحق  مؤخرا إج
ــير وبقايا النظام استنادا  أنصار البش
ــل  ــاب وغس ــة اإلره ــون مكافح لقان
ــرّم إرباك  ــب قوانني جت ــوال ومبوج األم
ــس  الفوضى.واخلمي ــارة  وإث ــام  النظ
ــة تصفية حزب  ــدرت جلن ــي أص املاض
املؤمتر الوطني املنحل أمرا على نطاق 
ــزب احلاكم  ــاة فلول احل ــع ملقاض واس
ــابقا وذلك بعد أيام من تنظيمهم  س
احتجاجات عنيفة في أنحاء السودان.
ــك  بتفكي ــة  املعني ــة  اللجن ــرت  وأم
ــترداد األموال العامة، والة  النظام واس
ــودان، باتخاذ إجراءات  محافظات الس
ــطة النيابة العامة في  جنائية بواس
ــزب) املؤمتر  ــة رموز (ح ــة «كاف مواجه
ــطة  ــوادره النش ــول وك ــي احملل الوطن
وقيادات واجهاته في املركز والواليات».

ــات نظمها موالون  واتخذت احتجاج
ــير خالل األيام القليلة املاضية  للبش
منحى عنيفا في مدن رئيسية بأنحاء 
السودان، حيث أُضرمت نيران في مبان 
ومركبات حكومية وتعرضت ممتلكات 
ــر  ــزب املؤمت ــل ح ــا مت ح للنهب.وبينم
ــالب، قاد  ــد االنق ــميا بع الوطني رس
أنصار سابقون للبشير اضطرابات في 
ــهدت الفترة  اخلرطوم ومدن أخرى وش
االنتقالية أنباء عن مؤامرات انقالبية 
ــلة حلمدوك. ــال فاش ــة اغتي ومحاول
ــك  ــة بتفكي ــة املكلف ــت اللجن وقال
ــا «امتلكت  ــير إنه جهاز حكم البش
ــاط أعضاء  ــات كافية عن نش معلوم
احلزب احمللول وتنظيمهم ألعمال حرق 
ونهب وإرهاب للمواطنني العزل».وقال 
كام عدة واليات إن املظاهرات كانت  حُ
ــلمية  ــن املظاهرات الس ــة ع مختلف
ــت لالحتجاج على  األخرى التي نُظم

ــة. وقال  ــة املتفاقم ــة االقتصادي األزم
ــم والية  ــي حاك ــن عرب ــد حس محم
ــمال دارفور «إنها لم تكن مبعزل وال  ش
ــئ أو ردة فعل بل هو عمل  عمل مفاج
ــن قبل  ــيا م ــب ومخطط سياس مرت
ــدر رئيس اجمللس  ــام البائد».وأص النظ
ــاح البرهانفي في  ــيادي عبدالفت الس
ــكيل  ــرارا بتش ــون أول ٢٠١٩ ق ١٠ كان
ــني» لنظام  ــار التمك ــة آث ــة «إزال جلن
ــاد واسترداد  ــير ومحاربة الفس البش
ــش في ١١  ــت قيادة اجلي األموال.وعزل
ــير من الرئاسة ،  ــان ٢٠١٩ البش نيس
ــعبية بدأت  حتت وطأة احتجاجات ش
ــردي األوضاع  ا بت ــدً ــر ٢٠١٨، تندي أواخ
ــى  واالجتماعية.وتتول ــة  االقتصادي
ــم اآلن عبر  ــش احلك ــادات من اجلي قي
ــية  ــي وأحزاب سياس ــس انتقال مجل
ــزءا من االنتفاضة على نظام  كانت ج

البشير.

البينــة   / وكاالت   / كابــول 
الجديدة

ــمال  رت حركة طالبان حلف ش  حذّ
ــعي إلى  ــو) من الس ــي (نات األطلس
ــدرس  ي ــا  فيم ــرب»،  احل ــتمرار  «اس
ــا له من  ــحابًا مخططً ــف انس احلل
ــش  ــرر أن يناق ــتان.ومن املق أفغانس
ــر بقاء  ــف مصي ــاع التحال وزراء دف
ــغ عددها ١٠  ــة الناتو التي يبل مهم
آالف فرد خالل اجتماع عبر الفيديو 
ــباط، فيما يتواصل عنف  في ١٧ ش
ــلحة. املس ــالمية  اإلس ــة  احلرك

ــالتنا  ــان في بيان «رس ــت طالب وقال
ــاع الوزاري املقبل للناتو هي  لالجتم
ــالل واحلرب ليس  ــتمرار االحت أن اس

ــي مصلحة  ــم وال ف ــي مصلحتك ف
ــعبنا».وتابعت  وش ــعوبكم  ش
ــروب  ــد احل ــعى لتمدي ــن يس «كل م
ــؤوال عنها  ــيكون مس واالحتالل س
ــن املاضيني». ــا في العقدي متاما كم
ــت إدارة الرئيس  ــام املاضي أبرم والع
ــب  ــد ترام ــابق دونال ــي الس األميرك
ــت الواليات  ــا مع طالبان وافق اتفاقً
املتحدة مبوجبه على مغادرة القوات 
ــول أيار  ــتان بحل ــة أفغانس األجنبي
ــض العنف وتقدمت  ٢٠٢١ إذا انخف
ــة  حكوم ــع  م ــالم  الس ــات  محادث
ــت إدارة الرئيس اجلديد  كابول.وأعلن
ــع االتفاق، لكن  جو بايدن أنّها تراج
ــم اجلماعة األفغانية  البنتاغون اته
ــاء بالوعود التي  ــردة بعدم الوف املتم

ــان  ــة طالب ــت حرك قطعتها.واتهم
ــدة بانتهاك  ــات املتح ــا الوالي بدوره
ــى أنها  ــرت عل ــالم وأص ــاق الس اتف
ــاد» إذا لم  ــتواصل «القتال واجله س
ــة بحلول أيار  ــادر القوات األجنبي تغ
ــل انتهاء  ــض ترامب قبي املقبل.خف
ــوات األميركية في  ــه عديد الق واليت
ــط، وهو  ــى ٢٥٠٠ فق ــتان إل أفغانس
ــة احلرب في  ــتوى منذ بداي أدنى مس
عام ٢٠٠١.وأصر األمني العام للحلف 
ــى أن  ــرارًا عل ــتولتنبرغ م ــس س ين
ا»  ــاء الناتو يجب أن يقرروا «معً أعض
ــن  ــا ع ــم، معرب ــتقبل مهمته مس
ــكل أوثق  ــق بايدن بش أمله أن ينس
ــنطن.وقال «إذا قررنا  مع حلفاء واش
الرحيل فإننا جنازف بتعريض عملية 

ــر بفقدان  ــر ونخاط ــالم للخط الس
ــب التي حققناها في احلرب  املكاس
ــدى  ــى م ــي عل ــاب الدول ــد اإلره ض
السنوات املاضية».لكنّه تدارك «إذا 
قررنا البقاء فإننا نخاطر باالستمرار 
ــكرية صعبة في  ــة عس ــي عملي ف
بتزايد العنف  ــتان ونخاطر  أفغانس
ــا».و قالت  ــو أيض ــوات النات ــد ق ض
حركة طالبان إنها «ملتزمة بشكل 
جدي» االتفاق األميركي، معلنة أنها 
ــتوى  ــكل كبير مس ــت بش «خفض
العمليات».وشنّ املتمردون سلسلة 
من الهجمات التي هددت على األقل 
عاصمتني إقليميتني إستراتيجيتني 
في جنوب أفغانستان خالل األشهر 

األخيرة.

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة 
ــلم لبنان امس االول السبت دفعة أولى من  تس
ــاد لفيروس  ــاح فايزر-بايونتك املض ــات لق جرع
ــة التطعيم  ــدء بعملي ــتعدادا للب ــا اس كورون
ــات اقتصادية  ــك بأزم ــد املنه ــي البل ــد ف األح
وضغط الوباء على القطاع الصحي.واستقبل 
وزير الصحة في حكومة تصريف األعمال حمد 
ــت ٢٨٥٠٠  ــحنات التي ضم ــى الش ــن أول حس
ــن بلجيكا في مطار رفيق احلريري  جرعة آتية م
ــم اليوم  ــذا احلل ــق ه ــر «حتق ــال الوزي الدولي.وق

ــني والدوليني». ــركائنا األممي ــن كل ش ــم م بدع
ــب  الصلي ــات  جلمعي ــي  الدول ــاد  االحت ــن  وأعل
ــكل  ــرف «بش األحمر والهالل األحمر أنه سيش
مستقل» على تخزين وتوزيع اللقاحات املمولة 
ــة ٣٤ مليون  ــن البنك الدولي بقيم ــاعدة م مبس
ــن أن «اللقاح سيصل إلى كل  دوالر.وأضاف حس
مواطن لبناني في أرجاء الوطن»، كما سيشمل 
ــني  والالجئ ــوريني  الس ــني  «النازح ــم  التطعي
الفلسطينيني».ووقّع لبنان الذي يقيم فيه أكثر 
من مليون سوري وفلسطيني، عقدا مع شركة 

فايزر لتأمني أكثر من مليوني جرعة لقاح تصل 
ــابيع املقبلة.وبدأ امس األحد  تدريجا خالل األس
تطعيم الكوادر الطبية في ثالثة مستشفيات 
ــري، أبرز  ــق احلري ــفى رفي ــروت: مستش ــي بي ف
ــات احلكومية املتخصصة باستقبال  املؤسس
ــفى  ــة إلى مستش ــا، إضاف ــني بالكورون املصاب
ــفى  ــي بيروت ومستش ــة ف ــة األميركي اجلامع
ــس الوزراء  ــيكون رئي ــس جاورجيوس.وس القدي
ــان دياب (٦١  في حكومة تصريف األعمال حس
ــاح ، وفق  ــيتلقى اللق ــنة) من بني أول من س س

ــجل أكثر من نصف مليون  ما صرّح مكتبه.وس
ــة إلكترونية  ــاح على منص ــي اللق طلب لتلق
ــب استطالع  خاصة، وفق وزارة الصحة.وبحس
ــركة الدولية للمعلومات على عينة  أجرته الش
ــر  ــخص ونش ــن اللبنانيني مؤلفة من ٥٠٠ ش م
ــباط ، عبّر «٣٨ باملئة من املستطلعني  بداية ش
عن عدم رغبتهم في تلقي اللقاح للحماية من 
كورونا، بينما وافق ٣١ باملئة على تلقي اللقاح، 
فيما لم يحسم ٣١ باملئة قرارهم بعد».وينتظر 
ــني جرعة من  ــتة مالي ــي إجمالي س ــان تلق لبن

ــة في إطار  ــون جرع ــا ٢,٧ ملي ــات، بينه اللقاح
منصة «كوفاكس» الدولية التي أنشئت لدعم 
ــدأ لبنان في ٨  ــدول ذات اإلمكانات احملدودة.وب ال
ــباط التخفيف تدريجا من القيود املفروضة  ش
ــن ثالثة  ــد أكثر م ــروس كورونا، بع ــواء في الحت
ــي فُرضت  ــراءات الصارمة الت ــابيع من اإلج أس
ــف العبء عنى  ــات وتخفي ــف زيادة اإلصاب لوق
ــلطات عدد  ة.وزادت الس ــفيات املكتظّ املستش
ــى كوفيد-١٩،  ــفيات ملرض ــرّة في املستش األس

لكنّ كل املرافق الطبية شبه ممتلئة.

مقديشو / وكاالت / البينة الجديدة
 قتل شخصان على األقل، امس االول 
السبت، في تفجير انتحاري استهدف 
نقطة تفتيش أمني بالقرب من القصر 
ــو. ــي العاصمة مقديش ــي، ف الرئاس

ــو،  ــرطة مقديش ــال ضابط في ش وق
مفضال عدم نشر اسمه، إن «انتحاريا 
ــرعة  ــيارة مفخخة بس ــود س كان يق
ــا قبل أن  ــزا أمني ــرق حاج ــة اخت فائق
يفجر نفسه في نقطة تفتيش بحي 
ورطيغلي».وأضاف املصدر، أن التفجير 
أسفر عن مقتل شخصني على األقل، 
ــة آخرين بجروح متفاوتة. وإصابة ثالث

ــهدت  وتضم املنطقة األمنية التي ش
ــارا حكومية  ــر االنتحاري مق التفجي
ــر البرملان،  ــا وزارة الداخلية ومق بينه
ــي.ولم تتنب  إلى جانب القصر الرئاس
ــلطات  ــة التفجير، إال أن الس أي جه
ــة  ــم حرك ــا تته ــادة مم ــة ع احلكومي
وراء  ــوف  بالوق ــردة  املتم ــباب»  «الش
ــرات. وقال متحدث  ــل هذه التفجي مث
ــر  ــق آدم، عب ــو صدي ــرطة مقديش ش
ــم  ــا يت ــا أرضي إن لغم ــبوك»،  «فيس
ــر قرب  ــد انفج ــه عن بع ــم ب التحك
ــر حكومي  ــو مق ــان»، وه ــز «كع مرك
ــي مديرية هدن  ــإلدارة احمللية ف ــع ل تاب

التفجير  أن  العاصمة.وأضاف  ــط  وس
ــائر بشرية  ــبب في أية خس «لم يتس
ــن التفاصيل. ــد م ــة»، دون مزي أو مادي
ــنوات يخوض الصومال حربا  ومنذ س
ضد «الشباب»، وهي حركة مسلحة 
ــت مطلع ٢٠٠٤، وتتبع تنظيم  تأسس
ــت هجمات  ــا، وتبن ــدة» فكري «القاع
ــدة أودت بحياة مئات من  إرهابية عدي

عناصر عسكرية وأمنية ومدنيني.واثار 
ــابق دونالد  قرار الرئيس االميركي الس
االميركيني  ــود  ــحب اجلن ــب بس ترام
ــن تصاعد  ــاوف م ــال مخ ــن الصوم م
ــات التفجيرية التي يقوم بها  العملي
عناصر حركة الشباب.وتاتي التطورات 
مع دخول البالد في أزمة سياسية مع 
إعالن قادة املعارضة أنهم سيتوقفون 

عن االعتراف بالرئيس محمد عبداهللا 
ــا انتهت مدة  ــو، بعدم محمد فرماج
واليته رسميا األحد من دون أن تتوصل 
هذه الدولة في شرق إفريقيا إلى اتفاق 
ــم انتخابات.وفي ١٧  ــى تنظي يؤدي ال
أيلول توصل الرئيس فرماجو الى اتفاق 
ــة من قادة الواليات ورئيس  مع خمس
بلدية مقديشو الجراء انتخابات قبل 
انتهاء واليته في ٨ شباط.وأتى اإلعالن 
ــة فرماجو في  ــلت حكوم بعدما فش
ــات الصومال  ــاء والي ــو وزعم مقديش
ــر اجلمود  ــة اخلمس في كس الفدرالي
ــا لتنظيم  ــة املضي قدم ــول طريق ح
ــري  يج أن  ــرض  يفت ــات.وكان  انتخاب
ــريعية  ــات تش ــال أول انتخاب الصوم
ورئاسية باالقتراع املباشر منذ ١٩٦٩، 
ــه األمم املتحدة بأنه  ــو هدف وصفت وه
ــي طريق البالد  ــف تاريخي» ف «منعط
ــالم  نحو الدميوقراطية الكاملة والس
ــن االضطرابات العنيفة. بعد عقود م
لكن جرى التراجع عن ذلك الهدف ومت 
د  ــر معقّ إقرار نظام اقتراع غير مباش
ــات املاضية، تختار  على غرار االنتخاب
ــني ينتقون  ــائر مندوب ــه العش مبوجب
بدورهم أعضاء مجلسي البرملان الذي 

يعنيّ رئيسا للبالد.

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــيوخ األميركي  ــس الش ــرّأ مجل ب
الرئيس السابق دونالد ترامب امس 
ــة «احلضّ  ــن تهم ــبت م االول الس
ــال العنف  ــرّد» إثر أعم ــى التم عل
ــهدها مقرّ الكابيتول في  التي ش
ــد ٥٧  ــي الفائت.وأيّ ــون الثان ٦ كان
ــة ترامب  ــس إدان ــي اجملل ا ف ــوً عض
ــا يعني عدم  ــض ٤٣، م ــل رف مقاب
ــني املطلوبة  ــة الثلث ــر غالبيّ تواف
ــه،  بتبرئت ــب  ترام ــب  إلدانته.ورحّ
ــيّة  ــه السياس أنّ حركت ــرًا  معتب
ــان إنّ  ــال في بي ». وق ــوّ ــدأت للت «ب
ــة  والوطنيّ ــة  التاريخيّ ــا  «حركتن
املتحدة  ــات  الوالي واجلميلة جلعل 
ــا». ه ــدأت لتوّ دًا ب ــدّ ــة مج عظيم

ــهر املقبلة، لديّ  وأضاف «في األش
وأنا  ــم،  ــاركه معك ــر ألتش الكثي
أتطلّع إلى مواصلة رحلتنا الرائعة 
ــق العظمة األميركيّة  ا لتحقي معً
ــه،  ــن جهت ــعبنا بأجمعه».م لش
ــم األقلية اجلمهوريّة في  ه زعي وجّ
مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل 
ــم  ــب، رغ ــة لترام ــادات الذع انتق
ــس  ــة الرئي ــى تبرئ ــت عل التصوي
ــؤول»  ــرًا أنّه «مس ــابق، معتب الس

ــون الثاني.وقال  ــداء ٦ كان عن اعت
ــب التصويت «ال  ــاب عق ــي خط ف
شكّ في أنّ الرئيس ترامب مسؤول 
ــارة أحداث  ــا وأخالقيًا عن إث عمليً
ذلك اليوم». وأضاف «هؤالء اجملرمون 
ــه. يُعلّقون  ــون رايات ــوا يحمل كان
له». ــوالء  بال ــون  ويصرخ ــه  أعالم

ــل تصرّفات ترامب  ووصف ماكوني
ــك االعتداء بأنّها  ــي أدّت إلى ذل الت
ــني في أداء الواجب».  «تقصير مش
ــن ذلك،  ــل أبعد م ــب ماكوني وذه
ــد يواجه  ــى أنّ ترامب ق ــيرًا إل مش
ــات اآلن بعد أن ترك منصبه. اتّهام
ــة  ــة، وصفت رئيس ــد احملاكم وبع
بيلوسي  ــي  نانس اب  النوّ مجلس 
فت عالنيةً من قبل  ــتُهدِ التي اس
ــا من  ــغب ومتّ إجالؤه ــري الش مثي
ــون  ــي ٦ كان ــول ف ــى الكابيت مبن
ــيوخ  الثاني ، أعضاء مجلس الش
توا لصالح  ــن صوّ اجلمهوريّني الذي
تبرئة ترامب بأنّهم «جبناء».وقالت 
ــض اجلمهوريّني في مجلس  إنّ «رف
ــيوخ حتميل ترامب مسؤوليّة  الش
ــبّث  للتش ــف  عني ــرّد  مت ــارة  إث
ــداً من  ــيُصبح واح ــلطة س بالس
ــام وأكثر األعمال اخملزية  أحلك األيّ

ــا».وكان مجلس  تن ــخ أمّ ــي تاري ف
ــابق  ــتٍ س ــي وق ــدأ ف ــيوخ ب الش
اخلتاميّة  املرافعات  إلى  االستماع 
ــة ترامب.وقبل  ــار محاكم ــي إط ف
النهائيّة،  ــات  املرافع إلى  االنتقال 
ــع  لبض ــراءات  اإلج ــت  ل تعطّ
ــون  ع ــن املدّ ــا أعل ــاعات، بعدم س
الدميوقراطيّون مبجلس النواب، في 
خطوةٍ مفاجئة، نيّتهم استدعاء 
زعيم  إلى احملكمة.وقال  ــهود  الش
ــني الدميوقراطيّني في  ع ــق املدّ فري
احملاكمة جيمي راسكني إنّه ينوي 
ــتدعاء نائبة جمهوريّة لإلدالء  اس
نه اتّفق في نهاية  ــهادتها، لكّ بش
ــي الدفاع عن  ــع محام ــاف م املط
ــجيل  ــى االكتفاء بتس ترامب عل
ــة.وردّ فريق  ــهادتها ضمن األدلّ ش
ــى التهديد  ــاع عن ترامب عل الدف
ــة  ونائب ــي  بيلوس ــتدعاء  باس
ــس وغيرهما  ــس كاماال هاري الرئي
ــهود.وصوّت اجمللس بعد  ــن الش م
ذلك بـ٥٥ مقابل ٤٥ صوتًا لصالح 
السماح باستدعاء الشهود، لكنّ 
لوا  ــي الدفاع توصّ املدعني ومحام
ــمح للمحاكمة  ــاق يس اتّف ــى  إل

باالنتقال إلى املرافعات اخلتاميّة.
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ــه تونس حيث حتاصرها األزمات  ــي زمن عصيب كالذي متر ب ف
ــم  ــي أن ال يت ــب ينبغ ــن كل جان ــة م ــة والصحي االقتصادي
ــدة انتخابية  ــاس كونه قاع ــعب على أس ــل مع الش التعام
ــى اآلخر.ذلك تصرف طفولي ال  وأصواتا ترجح غلبة طرف عل
ــه القانون. فالعمل  ــب علي ميكن القبول به. وميكن أن يُحاس
ــتخدام  ــعب ال اس ــاس خدمة الش في الدولة يقوم على أس
ــا إلى  ــو عدن ــارك اجلانبية.ول ــات واملع ــي املناكف ــعب ف الش
ــوزراء فهو يتعلق بأمر  ــالف بني رئيس اجلمهورية ورئيس ال اخل
ــى الصالحيات التي حاول  ــعب به. إنه خالف عل ال صلة للش
ــرأي العام. وهو  ــواب أن يتالعب بها أمام ال ــس مجلس الن رئي
ــك رئيس اجلمهورية بحقه  ــأ اخلالف من متس أمر مؤسف.نش
ــتورية. ذلك  ــؤدي وزراء جدد أمامه اليمني الدس في رفض أن ي
ــان ويعمل رئيس  ــيء كان من املمكن أن يبقى طي الكتم ش
احلكومة على تخطي تلك العقبة اما عن طريق االستجابة 
ــس اجلمهورية بتغييرهم أو التفاهم معه.لم يكن  لرغبة رئي
ــدودة مع  ــالن عن الوصول إلى طريق مس ــا أن يتم االع ضروري
ــوي إال على  ــعب ال ينط ــوة كما أن الرجوع إلى الش أول خط
ــببا جديدا  ــعب س الدعوة إلى الفوضى، بحيث يضيف الش
إلى خالفاته.اما إذا كانت حركة النهضة التي يرأس زعيمها 
ــا طرفا في  ــى اخلط باعتباره ــد دخلت عل ــس النواب ق مجل
ــس مجلس النواب الذي  ــالف فذلك ما يتحمل تبعته رئي اخل
ــالف حكومي.أعتقد أن  ــمح جلهة حزبية أن تتدخل في خ س
ــير إلى تداخل بني السلطات وهو ما ال يجوز في بلد  ذلك يش
ــتطاع بجدارة أن يجتاز أولى عتبات الدميقراطية. فتونس  اس
ــلوك  ــي تطبيع الس ــى أحزابها جنحت ف ــن فوض ــم م بالرغ
الدميقراطي شعبيا.لقد بان فشل األحزاب في إدارة العملية 
ــاء  ــة األولى التي تتمثل بإنش ــن خالل العتب ــة م الدميقراطي
ــتقلة تكون قادرة على سن القوانني  ــلطة تشريعية مس س
ــا احلكومة ومن ثم القيام  ــر في القوانني التي ترفعه أو النظ
ــدور الرقابة على عمل احلكومة بكل تفاصيله مهما كانت  ب
صغيرة.كان املناخ السائد في مجلس النواب ال يشجع على 
ــبب ذلك يكمن في أن  ــلطة تشريعية حقيقية وس قيام س
ــاحة لتصفية احلسابات بني  مجلس النواب قد حتول إلى س
ــعى كل حزب إلى إفراغ ما في جعبته من أفكار  األحزاب وس
حتول دون أن يكون هناك اتفاق على العمل املشترك.لقد حتول 
ــراع بني األحزاب ال  ــس في بعض األحيان إلى حلبة للص اجملل
ــريع قانون ما بل من  ــن أجل الوصول إلى صيغة مثلى لتش م
ــى اجلميع. وهو ما عطل  ــريعته عل أجل أن يفرض حزب ما ش
العملية الدميقراطية في مؤسسات الدولة.كان من الواضح 
ــدودة في التفاهم  ــد وصال إلى طريق مس ــي اخلالف ق أن طرف
ولم يكن جديرا برئيس اجلمهورية قيس سعيد في مثل تلك 
ــن قراره ألنه رمز  ــة أن ينحني أمام العاصفة ويتراجع ع احلال
ــذي دعته إلى رفض التغيير  ــباب ال الدولة أوال، وثانيا ألن األس
ــن حركة النهضة  ــر واالحترام.ولك ــوزاري تدعو إلى التقدي ال
ــتيت األنظار عن  ــبة لتش التي وجدت في ذلك اخلالف مناس
ــجيع رئيس  ــري عملت على تش ــق في جهازها الس التحقي

احلكومة هشام املشيشي على التمسك بقراره. 

فاروق يوسف

رأي

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــد الرئيس  ــات في عه ــهدت تقلّب ــا ش  بعدم
ــدو العالقات بني  ــب، تب ــد ترام ــابق دونال الس
ــي ظلّ  ــرة ف ــا متوتّ ــدة وتركي ــات املتح الوالي
ــن  ــدن، لك ــو باي ــي ج ــس األميرك إدارة الرئي
ة بني الدولتني مع أنهما  املواجهة قد تزداد حدّ
ــذي يتّصل به  ــب ال ــان.وإذا كان الترتي حليفت
ــه هو املرآة  ــي اجلديد بنظرائ الرئيس األميرك
ــعر  حلالة العالقات الثنائية، فيفترض أن يش
ــب إردوغان بالقلق. ــس التركي رجب طي الرئي
ــى دخوله  ــابيع عل ــر من ثالثة أس ــد أكث فبع
ــدن بإردوغان  ــل باي ــض، لم يتص ــت األبي البي
ــة األميركي  ــا أن وزير اخلارجي ــى اآلن. كم حت
ــره التركي  ــم يتصل بنظي ــي بلينكن ل أنتون
ــود جاويش أوغلو.ومن املؤكد أن احلوار بني  مول
واشنطن وأنقرة لم يكن بأفضل حاالته خالل 
ــهد أزمات  ــع املاضية، وقد ش ــنوات األرب الس
ــب وإردوغان  ــبوقة.لكنّ ترام ــادة وغير مس ح
«كانت جتمعهما عالقة شخصية حميمة»، 

ــتيفن كوك من مجلس  ــب الباحث س بحس
ــة. وهي «صداقة» لم يكفّ  العالقات اخلارجي
ــببها  ــن توجيه اللوم بس ــون ع الدميوقراطي
ــر اجلمهوري.وقال الباحث غاليب  إلى امللياردي
ــز  ــد بروكينغ ــره معه ــال نش ــي مق داالي ف
لألبحاث إن الرئيس األميركي السابق «حمى 
ــراءات العقابية  ــن اإلج ــن العديد م ــا م تركي
ــي نهاية واليته  ــه عندما قرر ف احملتملة».لكن
ــخ إس-٤٠٠  ــا صواري ــا حليازته ــة تركي معاقب
ــية وفق ما يقتضي القانون األميركي،  الروس
ــار بلينكن  ــد مقاومة طويلة.أث فعل ذلك بع
ــيوخ  اهتمام العديد من أعضاء مجلس الش
ــة تثبيته في منصب  اجلمهوريني خالل جلس
ــن تركيا  ــالل حديثه ع ــة من خ ــر اخلارجي وزي
ــتراتيجيا مزعوما ال  ــريكا اس باعتبارها «ش
ــرة كحليف».وبالفعل،  يتصرف في نواح كثي
ــار  يُنادي أعضاء الكونغرس من اليمني واليس
ــب ٥٤ من  ــددًا. وكت ــطّ أكثر تش ــاد خ باعتم
أعضاء مجلس الشيوخ األميركي من جميع 

ــبوع  ــس بايدن هذا األس ــى الرئي ــاف إل األطي
ــع نظيره  ــرة اقوى م ــى اعتماد نب ــه إل يدعون
ــان. ــي في ما يتعلق مبلف حقوق االنس الترك
ــابيع، ضاعفت وزارة اخلارجية  ومنذ ثالثة أس
ــلطات  للس ــة  القوي ــا  حتذيراته ــة  االميركي
ــادات على خلفية  ــة التي تواجه انتق التركي
ــية  هجماتها الكالمية ضد األقليات اجلنس
واستمرار اعتقال رجل األعمال عثمان كافاال 
ــة  ــت اخلارجي ــا حرص ــباب «واهية».كم ألس
ــي بيان أيّ «تورّط»  األميركية على أن تنفي ف
ــا عام ٢٠١٦  ــة االنقالبية في تركي ــي احملاول ف
والتي أُطلِقت على اثرها موجة غير مسبوقة 
ــتيفن  ــع ضد اجملتمع املدني.وقال س من القم
ــا تقوم بحملة قمع، والصمت  كوك إن «تركي
ــاً». ولم  ــدد كان الفت ــي هذا الص ــي ف األميرك
ــي العالقات بني  ــن ف ــتبعد حصول حتس يس
ــه «ينبغي أن ال  ــدد على أن ــن، لكنه ش البلدي
ــرة» في هذا اإلطار. ــون هناك توقعات كبي تك
واشار إلى أن «تركيا والواليات املتحدة لديهما 

ــم  القيَ ــاركان  تتش وال  ــة  مختلف ــح  مصال
ــن العمل  ــن للبلدي ــها»، مضيفا «ميك نفس
سويا في بعض القضايا، ولكن لم يعد هناك 
ــا». فالقضايا التي  ــيء يربط بينهما فعلي ش
ــرة بالفعل.وأدت  ــات بينهما كثي تثير اختالف
ــرق البحر  ــة - اليونانية في ش ــة التركي األزم
ــط إلى توتر العالقات بني تركيا وبقية  املتوس
دول حلف شمال االطلسي.كما أن اإلجراءات 
ــك»، أحد  ــة ضد «خلق بن ــة األميركي اجلنائي
ــة، النتهاكه العقوبات  ــر املصارف التركي أكب
ا  ــكل أيضً ــران، ال تزال تش ــة على إي املفروض
ــنّ القضية  ــن العالقات.لك ــة امام حتس عقب
ا تبقى مشكلة  ــتراتيجية األكثر إحلاحً اإلس
ــارت  ــي اس-٤٠٠. وقد أش نظام الدفاع الروس
ــني العالقات،  أنقرة التي تقول إنها تريد حتس
إلى أنها مستعدة في سياق املفاوضات لعدم 
تشغيل هذه الصواريخ املثيرة للجدل.وقالت 
اخلارجية االميركية إن صواريخ إس-٤٠٠ تهدد 

أمن تكنولوجيا حلف شمال األطلسي.
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ــتهالل  أول مالحظة هي اس
ــوان اعتمد فيه  ــص بعن الن
ــاعر أسلوبا خبريا ،جاء  الش
ــمية  ــى هيئة جملة اس عل
الدوام  وال  ــوت  الثب ــد  (التفي
ــاعر  ــف عن نية الش وتكش
ــفير  التش ــذا  ه وراء  ــن  م
).ويتعلق األمر هنا بالكشف 
ــردته احلرب  ــن مجتمع ش ع
ــارات يجب أن  ،وكبدته خس
تعوض بالتخلص من املاضي 
ــبب في  ــذي تس ــب ال القري
ــاعر  ذلك ،وهذا ماجعل الش
ــة محاور  ــل إلى معاجل ينتق
ــارة إلى  النص مبتدئا باإلش
ــن ،وإن كان زمنا مبهما  الزم
ــة  دهش ــدد/ذات  مح ــر  غي
ــط بالبعث  ــذا ألنه مرتب .وه
واملتعلق  األول قبل اإلصالح 
ــر  ــو التغيي ــة نح باالنطالق
ــائله املشفرة  .هنا تأخذ رس
ــائلي  ــف (رس ــع التعري طاب
املشفرة ) ألنه سيحدد مناذج 
ــط فيها  ــذا التغيير ،ويرب ه
ــدمي )/التاريخ  ــن (زمن ق الزم
ــن عيد  ــدث ع ــا يتح (عندم
ــو أعظم األعياد  القيامة وه
ــتذكر  ــيحية التي تس املس
ــني  ب ــن  م ــيح  املس ــام  قي
ــة أيام من  ــوات بعد ثالث األم
صلبه ) باحلاضر (على جبني 
ــر  ــرض التغيي ــذارى) لف الع
ولكن في وسط غير الوسط 
امللطخ بالدم والدمار واخلراب 
ــط  مايرب ــذا  .وه ــة  والهزمي
ــص ونهايته  ــة الن ــني بداي ب
ــكل التغيير كما يراه  ليتش
ــر التخلص من  ــاعر عب الش
ــا  النماذج  ــوائب ومنه الش
التي اختارها لتغيب وتندثر 
ألنها سبب في هذا الفشل 
واخلراب  وحاالت ميؤوس من 
إعادة إصالحها لتلعب أدوارا 
جديدة تليق مبستوى التغيير 
ــى  ــالة األول ــوب .الرس املطل
وجهت إلى شاعر صعلوك ( 

ــال  احملت ــو  ه ــوك  والصعل
،املتسكع الذي يعيش على 
ــش .وصعاليك العرب  الهام
ــم ولصوصهم )  هم فٌتاكه
ــل جانبا من  وهو أول من ميث
تلك املأساوية ومن الظلمة 
احلالكة التي جعلته سلبيا 
ــل  ــا اللي ــي زواي ــرد ف /متش
،ليس أي ليل ،ليل موغل في 
ــر له  وال  ــدم ال أول وال آخ الع
يريد اخلالص منه .هنا يتغير 
أسلوب الشاعر من األسلوب 
ــلوب  األس ــى  إل ــري  اخلب
ــير  تش ــث  ،وحي ــائي  اإلنش
الداللة : شاعر صعلوك إلى 
ــاول االختباء وراء  كل من ح
ــب بالكلمات،  احلروف واللع
ــح  .ويتض ــاس  الن ــكار  وبأف
ــتعمال  ــالل اس ــك من خ ذل
ــئ  النهي(التختب ــاليب  أس
ــق  املتأن ــا  (أيه ــداء  الن  (...
...(محاولة اخلداع و الظهور 
بأفكار  مبظهر املصلح لكن 
ــادرة  والق ــة  قابل ــد  تع ــم  ل
ــع املؤلم الذي  إلصالح الوض
ــن .) األمر(  يوجد عليه الوط
امض بكامل حزنك .../ أترك 
...- (جمل  ــني  املوجوع ــني  أن
ــر  غي ــا  مطلوب ــتدعي  تس
حاصل وقت الطلب ) تظهر 
ــم عليه  الذي يخي ــع  الوض
احلزن ،اخلوف  الدمار .../الرجاء 
: لعلك تدرك ....(فلعل تفيد 
ــر أن هذا  ــاء ،لكن يظه الرج
إمكانية حدوثه  ــم  رغ األمر 
أصبح غير مرغوب فيه نظرا 
ــدر منها  ــة التي يص للجه

ــكار الرجعية وال  ــال األف ) ف
النوايا ... التي يحمل ميكنها 
ــى من الزمن  أن تعيد مامض
ــي العبث (فهو  وقد ضاع ف
ــه غير ملموس  موجود لكن
ــع  ــر ،الوج ــن القه ــه زم الن
ــن  ــاط ...أي زم ــم ،اإلحب ،األل
ــالة  العتمة والظالم .).الرس
ــق  ــالد أحم ــى ج ــة إل الثاني
ــن  الذي ــؤالء  ه ــم  وماأكثره
يظنون أن األوضاع لن تتغير  
وستستمر على ماهي عليه 
.لكن هاهي ساعة احلساب 
ــاءلة  ــدأت مس ــت وب قد دق
الطغاة ،مساءلة من أعطوا 
ألنفسهم احلق في مصادرة 
ــرد اختالف  ــر جمل ــة اآلخ حري
ــالة الثالثة إلى  الرأي ..الرس
عاشق مخمور ...إلى كل من 
يهرب من الواقع ويبحث عما 
ــيه حقيقة مايعيشه  ينس
ــر  األم كان  ــا  مهم ــن  .لك
ــه حقيقة  ــذا اليجنب فإن ه
ــع أو التعرض لنتائجه  مايق
ــد ضحاياه .  ــون من أح ليك
ــني عاما  ــع منذ ثالث ــا وق فم
ــه  ــا وقوع ــا الزال مترقب ،وم
ــة يكفيه ليعي  في أي حلظ
ــه وحقيقة مايجري  حقيقت
ــتوى  ــه ليكون في مس حول
ــه .فما يجري ليس  مواجهت
بالهني وتغييره يتطلب إرادة 
وتدخالت قيمة وقوية ،قادرة 
،وهذا  واملتابعة  الفعل  على 
ــم و مايحيلنا على  هو األه
ــة واألخيرة  ــالة الرابع الرس
ــى الرب  ــالة موجهة إل .رس
ــب  ــادي ،الواه ــه اله بوصف
والقادر على خلق املوجودات 
ــا  ،وإصالحه ــائها  وإنش
وتدبير  ــتها  وتنظيم معيش
ــب شرح لفظة  أمرها (حس
ــا نرى تدخل  ــا )وهن رب لغوي
ــض  ــه الراف ــاعر بوصف الش
ــالث  الث ــات  الوضعي ــذه  له
ــاهد  الش ــا  ألنه ــى  األول
والسبب في اخلراب والوجع 
واأللم..هذا التدخل يعبر عن 

ــة وكبير رغبة .  عظيم أمني
ــائل  الرس ــت  ماحاول ــو  وه
وإن  للقارئ.  متريره  ــفرة  املش
ــدة تعبر عن  ــت كل واح كان
ــإن هناك  ف ــردة  ــة متف حال
ــع بينها  ــا رفيعا يجم خيط
ــادة البعث  منذ البداية / إع
ــائل يوم عيد  مع توزيع الرس
الفصح على جبني العذارى 
ــوة ،رجاء  ــة في النب ../ الرغب
ــاعر ميثل األمل في  لذى الش
إرادة قوية وكبيرة في التغيير 
ــاة  ــالل املأس ــا خلفته ظ مل
ــية  نفس ــى  عل ــة  العراقي
،إن  الشاعر .وخالصة القول 
ــاط باأللم واحلزن  النص مح

ــق  لقل ا .و . . .
مايجعلنا نتحدث عن هوية 
ــاعر في  الش ــص  بن خاصة 
ــاة واخلراب واملوت  ظل املأس
ــه  ويعيش ــه  عاش ــذي  ...ال

ــذا  ــدو ه ــراق .يب ــه الع وطن
ــكل  ــي إرادة التغيير كش ف
ــض احلرب  رف ــكال  ــن أش م
ــاء السالم واألمن بعد  وإفش
معاناة طويلة .وإذا كان هذا 
ــدم وجها  ــص يق ــه فالن وج
ــاعر  ــك فيه الش آخر يتمس
باألمل( ولو باستدعاء القوة 
ــي عن ذلك  الغيبية )ليقض
اخلراب الذي يشكل أسباب 
الصراع في وطنه ومايعانيه 
ــم/ عتمة/ليل/حزن/أل  :
ــل هذا وظف  موت ..ومن أج
الشاعر العديد من املكونات 
ــف  توظي ــة  خاص ــة  الفني
ــرد  والس ــة  والرمزي ــور  الص
ــى جتربة  ــدل عل ــا ي ..توظيف
ــاعر الفنية .جتربة بقدر  الش
ــاز والرمزية  ــا اعتمدت اجمل م
في فسح اجملال أمام اتساع 
ــول بقدر ما ابتعد فيها  املدل
ــور البيانية القدمية  عن الص
ــي إبعاد  ــاهم ف ــذا ماس ،وه
ــعرية هاته عن  ــه الش جتربت
ــاس من جهة  ــة الن ذوق عام
ــاهمت  ــن جهة أخرى س وم
ــاص  ــم خ ــق معج ــي خل ف
ــص  الن ــه  ماميلي ــب  حس
ــا ،وإن  ــا رأين ــه كم وموضوع
ــلب  ــت هاته الصور تس كان
ــخصيات أحيانا  بعض الش
ــل ،وعلى  ــدرة على الفع الق
ــر ،بل أثرت حتى على  التغيي
ــه ،مادام لم  ــاعر نفس الش
ــل أو مناذج لهذا  يقدم البدي

التغيير . 

للشاعرة....الشعر هو ذلك الكائن االثيري الذي يصطفي نفوسا 
ــا ببهائه والقه..  ــع عليها بردته ويتوجه ــة يحلّ فيها يخل معين
ــة على الفهم تقدح  ــعرية هي حالة توهج عصي واللحظة الش
ــد تعكس جتليات  ــا الى قصائ ل بريقه ــاعر ليتحوّ ــي ذات الش ف
ــوم ولواعج.. اما  ــس صاحبها من هم ــا يعتمل في نف ــع وم الواق
ــاعر فهو ذلك الكائن الذي قيّض له ان يرى ويسمع ماال يراه  الش
ــاعره التي  ــه ورقة مش ــمعه االخرون من خالل رهافة حس او يس
يجسدهما بكلمات لها ترتيب وايقاع يصعب على غير الشاعر 

االتيان مبثلها..

على قامة االفقِ
 علقتُ رايةَ احالمي

 فاحمرَ، خجال وجهُ السماء

 ليهطل مدرار مطرٍ
 من جنوم

ونحن نقول ما قاله الزهاوي: اذا الشعر لم يهززك عند سماعه    
ــف  ــعر  ،  انه نتاج ذاتي يكش ــا ان يقال لـــــه ش ــس خليق فلي
ــكيلها خللق   ــة واعادة تش ــي باقتناصه اللحظ ــي جمال عن وع
عوالم تستفز الذاكرة وتسهم في تعدد الرؤى بصورها املتجاوزة 
ــة بتوظيف لغة محكية  ــتثمار التداعي والتفاصيل اليومي واس

عبر خطاب الذات وما يحيط بها..
ادري بكأسكَ اليطاق

 ،واشربُ
 وعلى لظاكَ جتلدا اتقلبُ

 وتدور بي دور الرحى،
 وتبيحني

 هذا وذا ، وانا أُذلُ وأنهبُ
واقولُ صبرا رمبا!

 واذا به 
ما ان يزول الصعبُ

حلّ االصعبُ 
ــل املوحية  ــه ذات املدالي ــة والفاظ ــوره املكثف ــص ميتاز بص فالن
ــتويني من االحساس:  ..املنطلقة من بؤرة موضوعية تعتمد مس
ــذات  ــاس بال ــا  احس ــي بالزمن..وثانيهم ــاس ذات ــا احس اولهم
ــعى اليه الشاعرة(املنتجة)  اجلمعي اآلخر(املوضوع)..وهذا ما تس
ــعري يغوص في  ــذات واملوضوع لتقدمي نص ش ــا ما بني ال مبزجه
ــراك  ــا والصور وتفجيراتها متوخية اش ــاق اللغة وايقاعاته اعم
ــتهلك(املتلقي) في رؤيتها التي تعتمد منظورا متكئا على  املس
ــهد الصوري  ــران بني املش ــذي يحقق االقت ــل ال ــات التخيي ممكن

واحلالة النفسية للمنتجة(الشاعرة)..
حني يغفو الليل

 يخلع صمته فوق الوسائدِ
، باردة خطاه  يشتهيني اخلوفُ

 فاحضنيني وارحمي فزعي
 وملّي ماتناثر من شظايا

 الروح
 في رمل العراء

ــي ببوح  ــى عليها احلس الرومانس ــد غنائية يطغ فالنص يعتم
ــه الدرامية وزاوية النظر للوجود الكوني  ذاتي متميز بخصوصيت
التي تتجلى في كونها تسرب دهشتها الى املستهلك(املتلقي) 
ــل والتأويل من خالل  ــه الفكرية للتأم ــدون عناء فتحرك خزانت ب

استنطاق ما خلف االلفاظ والتراكيب الصورية..
ــبة  ــف عن قدرة فنية متناس ــاعرة نصا يكش وبذلك قدمت الش
ــي حتيل الى اجواء الرمز  ــات الوجدانية..بلغة اجملاز الت واالنعكاس

الذي هو( تعبير عميق الفكرة.. مزدوج املعنى).
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النص للشاعرالعراقي 
حسن املوسوي ،وهو 

نص معاصر ينتمي لفترة 
ما بعد حرب اخلليج 
واحلصار ،فترة عرفت 

مبا تركت عليه العراق 
من دمار ومأساة وخراب 
وحزن مما تعرض له هذا 

البلد العربي وما آل إليه 
اإلنسان العراقي من 
إحباط وتدمر وسلب 

ووجع وسوداوية وموت 
..لكن هل يقف اإلنسان 

مكتوف األيدي أمام  
هذا الوضع الذي أريد 

له وسعت إليه مساع 
عديدة ،أم يحاول جتاوز 

هذا كله والتغلب عليه 
بإيجاد وضع جديد 

يخرجه من الشرنقة 
التي وضع فيها وحتاول 

أن تسد عليه جميع 
املنافذ ؟؟.في هذا اإلطار 

يندرج نص الشاعر 
األديب حسن املوسوي» 

رسائل مشفرة  « وهو 
عنوان متصل بالنص 

وموضوعه ،وجزء اليتجزأ 
من أدوات بنائه وميثل 

عتبة أساسية للدخول 
إليه رؤية ووحدة موضوع. 

وبذلك يشكل هذا 
العنوان نقطة االنطالق 

نحو سبر أغواره .

سعاد الشقوري/اِّـغرب

6ثقافية

حميد الساعدي

العيونُ سرابٌ إلى آخرِ العمرِ
والكالمُ احتدام

تْني النّوايا هكذا أبعدَ

عن اخلوضِ
فوقَ سقوفِ الغمام
لّت برأسي ذْ أطَ وأنا مُ

غيوم احلقيقةِ
أبحثُ عن وطنٍ 
ال ينازعني فيه

طعم األسى وارتهان السؤال .
رؤيةٌ فاضَ منها الغموضُ

ها دَّ على وَترِ احلُزن عازفُ وشَ

ةِ الفقدِ فّ ومالتْ إلى كَ
صارت طيوراً حتطُّ على منزلٍ 

فارقته املواويل

واملفجعات تنادت على بابهِ
أينَما توغل اآلن تلقى الدروب

قيامات صبرٍ و نَوحُ حمام.

متابعة / البينة الجديدة

ــعرا ونثرا، موضوع أثير  احلنني ش
ــي األدب العربي قدميه وحديثه؛  ف
ــا باحلديث  ــى مفهومه قدمي اغتن
ــان، واتخذه  ــن احلنني إلى األوط ع
الشعر مفتتحا لقصائدهم  آباء 
يبثون عبره لواعج احلب والذكرى 
(قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل). 
ــعرية احلنني  االهتمام بش وامتد 
في األدب احلديث واملعاصر غير أن 
ــني زاحمه مصطلح  مفهوم احلن
ــاء في العصر  ــتعاره األدب آخر اس
احلديث من الطب النفسي؛ أعني 
مصطلح «نوستاجليا» بحمولته 
الثقافية من التراث اليوناني فجاء 

داال على ذكرى حتمل إحساسا ما 
الذاكرة،  ــا  اقتنصته ــعادة  بالس
ــد الذاكرة -  ــد - صي ــذا الصي وه
ــعور جميل، فقد  ــر عن ش وإن عب
خالطه نوع من اإلحساس باأللم 
ــب  ــن حج ــان ع ــراب أو أب أو االغت
ــرء وذكرياته.  ــني امل ــرة حتول ب كثي
ــني  ب ــة  الفاصل ــافة  املس ــدو  تب
اإلحساس بالسعادة واإلحساس 
باأللم مرهونة بالذاكرة؛ فالذاكرة 
ــط املاضي  ــادرة على رب وحدها ق
ــا  وعليه ــتقبل،  واملس ــر  باحلاض
ــور التاريخي  ل فاعلية املنظ تعوّ
ــدء في  ــة الب ــد، ونقط ــي الرص ف
ــن رغبة  ــف ع ــد تكش ــد ق الرص
ــي عالم  ــي البقاء ف ــا ف صاحبه

املاضي أو جتاوز املاضي أو التطلع 
ــتقبل. ووعي  ــو آت في املس ملا ه
ــو الذي  ــر األزمنة ه ــذات بخط ال
ــو يلتقط  ــه وآالمه، وه ــر آمال يثي
صوره من كاميرا الذاكرة.يبدو أننا 
نعوّل كثيرا على الذاكرة الفردية 
ــتاجليا  ــة النوس ــد حال ــي رص ف
ــة، وهذا صحيح في اجململ،  األدبي
ولكن الذاكرة الفردية في إبداعنا 
ــي  ــا ف ــارس فاعليته ــر مت املعاص
ــه التكنولوجيا  ــم تتطور في عال
ــن  ــب الزم ــد يواك ــكل متزاي بش
ــاس بالفيمتوثانية،  الذي صار يق
ــل الذي ال  ــل الطوي ــس باللي ولي
ــابه. لقد أتاحت  ــي أو ما ش ينجل
ــق عليه  ــا يطل م ــا  التكنولوجي

ــة»،  ــرة التوثيقي ـــ «الذاك اآلن بــ
وهو توثيق ميكن أن يؤرشف عاملا 
ــن عالقات  ــكل ما فيه م كامال ب
ــور أو فيديوهات. ــة ص ــى هيئ عل
ــتوى  ــخ. وحتى ننطلق من مس إل
ــير  ــتوى التفس التجريد إلى مس
ــرة ارتباط  ــير إلى ظاه دعونا نش
النص الشعري املعاصر بالصورة 
ــة، وأخص القصائد  الفوتوغرافي
التواصل  ــائل  ــي وس ــة ف املبثوث
االجتماعي، وهي صور تستدعى 
ــة لترتبط  ــرة التوثيقي من الذاك
بالنص وتشكل جزءا من أجزائه، 
ــه بالنص  ــا ننعت ــا جعلن وهو م
ــدة  القصي ــت  وليس ــعري  الش

الشعرية.

منفى
إحسان علي العارضي

ــر  ــي بهوة اإلبتعاد، كس رمان
ــى  عل داس  ــا،  يافع ــي  قلم
ــي لكلماتي،  جرحي، لم يبال
ــه...  مبررات ــرود  بب ــي  حظرن
أوصى  بترهاته،  ــي  حني قيدن

سجاني!

افراط
فاضل حمود

ــا من كانت  ــت واثقاً بأنه كن
ــي اليه  ــاب ،قادتن ــرق الب تط
ــا  فكلم ــي،  مخاوف ــض   بع
ــا  ــد م ــم أج ــه ، ل ــوت من دن

ــد مائة عام  ــي عليه،بع يدلن
ــب، وبعد ما طوتها  من الترق
سنني الغربة، عادت متعكزة 
ــا  ــه، حينم ــدت علي ــا عه مل
ــة  متلبس ــا  به ــكت  أمس
ــول في  ــت تتج ــيء، راح باجمل
.لم  ــرددة  م ــي  ــد وجه جتاعي
ــا  ــو كان علين ــل النم يكتم

االنتظار.
  *********

 ارتداد
نزار احلاج علي

ــما  ــي أعطيتها اس أن ــم  رغ
ورسما، لكن لم أستطع أبدا 
ــلتها  ــكلها. أرس أن أعرف ش
ــوهِ في ركامِ  تبحثُ عن الوج

ــا  ــتْ عليه ــي؛ اختلط املاض
ــك الطلقة  ــوان؛ عادت تل األل

لتختار جبيني...قبراً لها.
  **********
تقاطعات

مصباح الصديق
ــل الباذخ  ــة احلف ــل نهاي بي قُ
ت بتوقيع  مْ مَ ئق مبقامها هَ الالّ

ــي أن  ــت ل وش ــورة، وَشْ الفات
والدة.في  ــبا ألي  ــث حتس أتريَّ
ــقف  نيْ على السَّ ــه، عَ نهايت
ــك له ثَقبا وأخرى  الذي ال أمل
على الفراخ وقَّعت فاتورتني.  

  ***********
عطيلْ

علي رحيم

ــبب  لم يكن املنديل هو الس
ــمه الدافئة،  ــاة رس ،وال فرش
ــبقية  ش ــة  اللوح ــت  كان
ــاول بدفئ  ــا ح ــوان، كلم األل
ــمته رمادية،  يديه؛ تخرج رس
ران  ضّ اليخَ واألبيض  ــود  األس
ــع  ــن صن ــن م ــم تك فيها!ل

ريشته؛ نبتة في طرفها.

صدر عن دار املأمون للترجمة والنشر في 
ــياحة واآلثار  كتاب   ــة والس وزارة الثقاف
ــة « ترجمة  ــود الضائع ــف اجله « متح
اشراق عبد العادل عن اإلسبانية ويضم 
ــن األدب  ــة م ــص حديث ــة قص مجموع
اختارتها  الالتيني  واألميركي  االسباني 
تاب  ــة لنخبة من الروائيني والكُ املترجم
املعاصرين.تضمن الكتاب ثماني قصص 
قصيرة هي على التوالي « نهاية عطلة» 
ــرأة القاضي»  ــولو و»ام ــوان غويتيس خل
ــل العجوز  ــدي  و»الرج ــل الليني اليزابي
ــمع  ــا  و»ال تس ــو باروخ ــه» لبي وأغنيت
ــالة»  نباح الكالب» خلوان رولفو و»الرس
ــكا  و»متحف اجلهود  ــا بونياتوس اللين
ــتينا بيري روسي التي  الضائعة» لكرس
ــاب عنوانها  وملاركو دينيبي  حمل الكت
ــا ماريا  ــاب» وآلن ــة  «إله الذب ــرأ قص نق
ــة التهميش». ــة خطيئ ــه « قص ماتوت

ــر فإن املترجمة  إشراق  وبحسب الناش
ــذا الكتاب  ــادل حرصت في ه ــد الع عب
ــه دار املأمون على «االحاطة  الذي تقدم
ــوص التي اختارتها  بظروف إنتاج النص
ــة بكل دقة وتفان»  ونقلتها الى العربي
ــبانيا واميركا  و» تعرض القصة في أس
ــني تياراتها  ــة وتنتقل بإتقان ب الالتيني
ــي  الت ــرات  والفت ــرة  واملعاص ــة  احلديث
ــتها والتي متيزت ببروز اخليال الذي  عاش
ــماء الالمعقول، واختارت  يحلّق في س
ــة من  ــص لكوكب ــة قص ــا مجموع هن
ــذه التيارات الذين  املبدعني املنتمني له
ــن اجلرأة  ــوع م ــم بن ــمت ابداعاته اتس
ــة اخليال الذي ليس  واطالق العنان حلري
ــة فتوضح في  ــا املترجم ــه حدود».ام ل
تَّاب  ــا ان خلف كل كاتب من كُ مقدمته
ــا الكتاب « تقف   ــص التي ضمه القص
ــا عليه محيطه  قصة حقيقية فرضه

ــة التاريخية  ــه واملرحل ــلوب حيات وأس
ــة  كاف ــا  بتفاصيله ــها  عاش ــي  الت
السياسية واالقتصادية واالجتماعية» 

مضيفة «ولو تأملنا ما تقترحه عواملها 
ــخصياتها وأحداثها التي ال تخلو  وش
من صور تفوق الواقع واملنطق، لتأكد ما 
ــاهد  ــه الذاكرة لنا من وقائع ومش تركت
حقيقية لم توثقها كتب التاريخ فقط 
جل  بل نتاج إبداعي وإنساني كبير، يُسَ
ق  ــفه ويتعمّ ــاني، يكش التاريخ اإلنس
فيه ويحلل عقده ثم يطرح احللول له». 
وقد احسنت املترجمة بإلقائها الضوء 
ــركا  ــبانيا وأمي ــي إس ــة ف ــى القص عل
ــة  احلديث ــا  تياراته ــى  وعل ــة  الالتيني
واملعاصرة والفترات التي عاشتها، وما 
ــباني األميركي  أضافه لها اخليال اإلس
ــو أو بآخر   ــذي ارتبط  بنح ــي «ال الالتين
ــارات األدبية الطليعية األوربية  مع التي
ــاليبها وأفكارها  ــي التي متيزت بأس وه
ــا  وتقنياته ــفية  والفلس ــية  النفس

السوريالية.
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متابعة / البينة الجديدة
حتتضن دائرة الفنون التشكيلية 
ــياحة  ــة والس ــي وزارة الثقاف ف
ــني املعرض  ــوم  االثن ــار، الي واآلث
ــان  للفن ــابع  الس ــخصي  الش
ــكيلي حيدر علي الالمي. التش
ــى قاعة  ــرض عل ــيقام املع وس
ــي مبنى وزارة  ــون الكبرى ف الفن
الثقافة في شارع حيفا.ويضم 
املعرض الذي سيقام حتت عنوان 
اللون) (٧٩) عمالً  (سيميولوجيا 
ــردةٍ  ــةٍ متف ــدالالتٍ لوني ــاً ب فني
ــلوبٍ  ــدةٍ عن التعقيد وبأس بعي

قريبٍ من املتلقي.

@@Êb‰–‹€@HÊÏ‹€a@bÓuÏ€ÏÓ‡ÓçI@ûä»fl@Äbnnœa
Ôfl˝€a@âÜÓy@Ô‹Óÿín€a



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
الرتبية : مقرتح لتأجيل 

امتحانات نصف السنة إىل الـ١٣ 
من شهر آذار املقبل

املالية النيابية : 
موازنة ٢٠٢١ لبت احتياجات 

كل رشائح املجتمع العراقي

هيئة الرضائب تكشف 
عن تالعب بقيمة ٧ مليارات يف 

حمطات وقود البرصة

بغداد / البينة الجديدة
ــة املاليـــة في مجلس  عقدت اللجنــ
ــا جديدا  ــس األحد، اجتماع ــواب، ام الن
ــون  قان ــروع  مش ــودة  مس ــة  ملناقش
ــام ٢٠٢١.  ــة االحتادية لع ــة العام املوازن
ــة للمجلس،  ــرة اإلعالمي الدائ ــرت  وذك
ــدت امس،  ــة عق ــة املاليـــ ، أن اللجنــ
ــتأنف فيه  ــا الـ (٤٦) الذي تس اجتماعه
ــروع  ــودة مش ــأن مس ــاتها بش مناقش
ــة لعام  ــة العامة االحتادي ــون املوازن قان
ــس اللجنة  ــه، قال رئي ــن جانب ٢٠٢١. م
ــان ، إن اللجنة  ــي بي ــوري ف ــم اجلب هيث
أنهت أعمالها لصياغة املوازنة العامة 
ــي  ف ــلمتها  تس أن  ــد  بع  ٢٠٢١ ــام  لع
ــي. وأضاف،  ــهر املاض ــر من الش العاش
ــتةً وأربعني  أن اللجنة املالية عقدت س
ــاعة  ــمئة س إجتماعاً على مدى خمس

وثالثمئة وعشرين إستضافة لكل وزراء 
ــات واملديرون  ــاء املؤسس ــة ورؤس الدول
العامون واحملافظني والهيئات واإلحتادات 
ــراء  واخلب ــني  واألكادميي ــات  والنقاب
ــة  مجتمعي ــرائح  وش ــني  اإلقتصادي
ــاص، حرصاً  ــن القطاع اخل ــة م مختلف
ــذه املوازنة ذات  ــون ه ــا على أن تك منه
ــى خطط  ــوي عل ــادي وحتت ــد اقتص بع
ــة. وتابع، أن  ــة وإصالحية حقيقي تنموي
ــز املالي في املوازنة  اللجنة قللت العج
من ٧٧ ترليون دينار الى ٢٦ ترليون وقللت 
ــاق العام باملناقلة الى امليزانية  من اإلنف
ــتثمارية لترتفع من ١٦٪ الى ٢٤٪.  اإلس
ــت بتخصيص  ــح، أن اللجنة قام وأوض
مبالغ للمشاريع املتلكئة واملتوقفة في 
ــص ٤٠٠ مليار دينار  ــات وتخصي احملافظ
ــر ومضاعفة  ــاو الكبي ــاء ميناء الف لبن

تخصيص البترودوالر الى (واحد ترليون) 
للمحافظات املنتجة للنفط، فضال عن 
زيادة تخصيصات تنمية االقاليم وتوفير 
تخصيص إلنشاء مطار املوصل وتأهيل 
ــروع ماء  ــل العاصمة بغداد ومش مداخ
ــي البصرة. وفيما يخص ملف  البدعة ف
العالقة بني احلكومة االحتادية وحكومة 
اقليم كردستان، قال اجلبوري، إن اللجنة 
ــكل فني  ــة عاجلت هذا امللف بش املالي
ــي،  ــداً عن اجلانب السياس ومهني بعي
ــن اجلمع بني  ــت وألول مرة م ــث متكن حي
ــة املالية االحتادي واإلقليم  ديواني الرقاب
ودراسة البيانات كافة واستضافت وزير 
النفط اكثر من مرة مما مكنها من وضع 
ــد من اخليارات التي تضمن حقوق  العدي
الشعب العراقي وبشكل عادل ومرضي 

للطرفني. 

البينة اجلديدة /قاسم حوشي 
ــة  العام ــي  حموراب ــركة  ش ــل  تواص
للمقاوالت االنشائية احدى تشكيالت 
ــات  والبلدي ــكان  االعمارواالس وزارة 
ــغال العامة العمل في مشروع  واالش
ــاس باجتاه  ــرق غم ــق مف ــاء طري انش
ــرقي بطول ٤٠ كم لصالح  احلمزة الش
ــور الديوانية والعمل  دائرة طرق وجس
ــروع  املش ــع  ــة مقاط بكاف ــتمر  مس
ــروع (٣٦ ــة ٤٠ كم   كلفة املش البالغ

ــت  ــار)                                        مت ملي
ــروع  املش ــي  ف ــل  العم ــتئناف  اس
ــف  التوق ــد  بع  ٢٠٢٠/٨/١٩ ــخ  بتاري
ــدم توفر  ــا وع ــة كورون ــبب جائح بس
السيولة املالية وباالمكانيات املتاحة                                                                                                                                 
ــروع اعمال  ــمل العمل في املش ويش

الترابية
اوال االعمال الترابية ٩٧٥٠٠٠ م٣                                                                                                                                 

ثانيا اعمال احلصى اخلابط ٧٣٤٧٥م٣                                                                                                                    
ثالثا اعمال التبليط

١_ طبقة االساس ١١١١٨٩ م٢                                                                                                                         

  ٢- طبقة رابطه ١٠٣٤٩٨م٢                                                                                                                        
٣- طبقة سطحيه ٥٦٣٤٩ م٢                                                                                                                                      

رابعا القناطر االنبوبية

١-قياس ٦٠سم ١٣٠٠ م.ط                                                                                                                      
 ٢_قياس ٧٥سم مفرده ١٨١م.ط                                                                                                                
 ٣_قياس ٧٥ سم مزدوجه ٦٣م.ط                                                                                                                    
  ٤_ قياس ١٠٠ سم مفرده ٢٢ م.ط                                                                                                                             
٢١م.ط                                                                                                                                     ــة   مزدوج   ١٠٠ ــاس  ٥_قي  
ــر الصندوقية ٣٨٨٥  القناط ــا  خامس
م٣سادسا املانهوالت عدد ٢٣                                                                                                                                          

سابعأ اجلسور
ــر الكليبي  ــر (١٠+٦٠٠)جس ١_ جس
نسبة االجناز ٩٨٪                                                                                    
ــر  جس  (١٢+٢٠٠) ــر  جس  -٢
املوجد نسبة االجناز ٩٨ ٪                                                                            
ــر احلفار مت  ــر (٢٨+٦٠٠( جس  ٣_جس
ــبة  ــع ١٨٩ م.ط نس ــز بواق ــب ركائ ص
االجناز ٦٠٪                                                

ــاز   ــبة االجن ــاس  نس ــر غم ٤_جس  
ــق  ــز بعم ــع الركائ ــال جمي ٥٠ ٪  اكم
م.ط                                                                ٢٤٣ ــز  ٩ركائ ــع  بواق ٢٧م.ط 

ــث  ــكارة   (٢٣+١٥٠) حي ــر الن ٥- جس
ــز  الركائ ــع  جمي ــب  ص ــال  اكم مت 
ــق ٢٧م.ط  ٤٦٨  ــزة ) وبعم بعدد(١٨ركي

م.ط     
ــيطره امر  ــب الس ــال ص ــأ اعم    ثامن
الغيار رقم (٤) بواقع ١٢٣٧٫٥ م٢ وابعاد 
(١٥٠×٨٫٢٥×٠٫٢٥) م                                      

تاسعأ اكتاف الطريق ٢٨٠٠٠ م٢                                                                                                                        
ــعد الدين  هذا ما اوضحه املهندس س
محمد امني مدير عام شركة حمورابي 
ــائيةالذي  االنش ــاوالت  للمق ــة  العام
ــي  ــركة حموراب ــآل ... ( ش ــاف قائ اض
مختصة في مشاريع الطرق واجلسور 
ــي  ــرة ف ــال الكثي ــن االعم ــا م ولديه
ــا  كوادره ــى  باالعتمادعل ــا  رصيده
ــي  وه ــات  احملافظ ــب  بأغل ــرة  املنتش
ــة العراق وابناء  على نهجها في خدم

شعبنا الكرمي.

رشكة محورايب تواصل العمل يف مرشوع طريق غامس احلمزة الرشقي

البينة الجديدة / وسام نجم
افتتح محافظ بغداد املهندس 
محمد جابر العطا، ٤ مشاريع 
ــو غريب،  ــي قضاء اب جديدة ف
ــة  ومدرس ــة  بروض ــل  تتمث
ــاً،  ــزا صحي ــني، ومرك منوذجيت
ــيد  ــا للماء. وقال الس ومجمع
ــل االفتتاح،  احملافظ خالل حف
ــكل  تش ــاريع  املش ــك  «تل إن 
إضافة نوعية للنهوض بالواقع 
التربوي والصحي، واخلدمي، في 
ــاء»، مبينا «أن محافظة  القض
ــذ  تنفي ــى  عل ــل  تعم ــداد  بغ
ــرة للنهوض بالبنى  خطة كبي

ــام ٢٠٢١ من  التعليمية في ع
ــاء عدد من املدارس  خالل إنش
احلديثة في مختلف انحاء ابو 

«افتتاح  ــا،  العط غريب».واكد 
ــع  ــاون م بالتع ــاء  ــروع م مش
منظمة الهجرة الدولية، يخدم 

ــمة، باإلضافة إلى  ١٨ الف نس
ــعة»،  ارواء مناطق زراعية واس
ــاريع  ــود مش ــى «وج ال ــا  الفت
أخرى باملناطق الريفية في ابو 
ــد الطرق،  ــب تتمثل بتعبي غري
ــاريع املاء، واملراكز  وإنشاء مش
ــد  قي ــا  جميعه ــة،  الصحي
ــت العطا، الى «ان  االجناز».ولف
ــداد متكنت من  ــة بغ محافظ
ــاريع احليوية  ــك املش ــاز تل اجن
ــددة،  ــة احمل ــات الفني باملواصف
ــة،  املالي ــد  البل ــروف  ــم ظ رغ
ــة التي اجتاحت  وأزمة اجلائح

العالم».

بغداد / البينة الجديدة
ــة باداري ما  ــت وزارة الدفاع، االطاح اعلن
ــوك االرهابية بعد  ــة اليرم ــمى بفرق تس

ــوزارة  ال ــوريا.وذكرت  ــن س م ــتدراجه  اس
ــة  ــتخبارية تكتيكي ــة اس ــه بعملي ان  ،
ــة  واحلرفي ــجاعة  والش ــرأة  باجل ــزت  متي

ــيق مع قيادة  ــة بالتنفيذ وبالتنس العالي
عمليات غرب نينوى متكنت مفارز شعبة 
الفرقة  ــي  ف ــكرية  العس ــتخبارات  االس
الفوج  ــتخبارات  واس ــرة  ــة عش اخلامس
ــاة ٧١ وفصيل استطالع  الثاني لواء املش
ــني  ــد االرهابي ــة باح ــن االطاح ــواء م الل
ــمى ب ( فرقة  ــني وهو االداري ملا تس املهم
ــتدراجه  اس ــد  بع ــة  االرهابي  ( ــوك  اليرم
ــت، ان العملية جاءت  ــوريا .واضاف من س
ــف عنه  ــاص ال ميكن الكش ــك خ بتكتي
ــة  قادما من  ــدود الدولي ــل احل ــث دخ حي
ــا احدى  ــا مصطحب ــى اراضين ــوريا ال س
ــطة    ــية للتمويه بواس ــل الداعش العوائ
ــة بئر احللو التابعة الى  التهريب  عبر قري
ناحية ربيعة غربي نينوى، مبني انه هو اب 
ــن ابرز االرهابيني في داعش ، ومن  لثالثة م
ــب مذكرة قبض  ــني للقضاء مبوج املطلوب

وفق أحكام ٤ املادة إرهاب.

دياُّـ / البينة الجديدة
اعلنت هيئة احلشد الشعبي، امس 
االحد، احباط مخطط لتفجير ابراج 
ــي أطراف ناحية العظيم  الطاقة ف
ــمالي ديالى. وقال آمر لواء قوات  ش
ــعبي  ــد الش لواء نداء ديالى للحش

ــواء  الل ــوات  ق ان  ــوري،  اجلب ــام  زح
ــتخبارات أحبطت  ــاركة االس ومبش
ــلل  ــس االول  محاولة تس ــة أم ليل
ــراف ناحية  ــر داعش في أط لعناص
العظيم شمالي ديالى نفذها ثالثة 
ــطة دراجة  عناصر من داعش بواس

ــق صالح  ــن مناط ــني م ــة قادم ناري
الدين حاولوا التسلل بني قريتي أم 
احلوالي والبو ضعن.وأضاف اجلبوري 
ــة  ــى الدراج ــتيالء عل ــه مت االس ان
ــر داعش  ــي تقل عناص ــة الت الناري
الى جانب مؤن ومستلزمات حربية 

ــوا يحملونها  ــرة كان ــواد متفج وم
ــا الى ان  ــة النارية، الفت ــي الدراج ف
ــى آثار دماء  ــد عثرت عل قوات احلش
ــا يرجح ان  ــاردة م ــي مناطق املط ف
ــوا من إخالء  عناصر التنظيم متكن
الداعشي املصاب والذوا بالفرار.وتابع 

ــاركة  ــوري ان قوات اللواء ومبش اجلب
االستخبارات شنوا حملة تفتيش 
ــرة ليلة  ــاعات متأخ ــيط لس ومتش
ــن إرهابيني من داعش  أمس بحثًا ع
تسللوا الى شمالي العظيم وكانوا 

يرومون استهداف ابراج الطاقة.

بغداد / البينة الجديدة
ــؤون  والش ــل  العم وزارة  ــقت  نس
ــع نظيرتها االيرانية  االجتماعية م
لتنفيذ برنامج جتريبي ضمن خطة 
ــل والتدريب  ــية مبجال العم خمس
املهني. وقال مدير عام دائرة العمل 
ــد  رائ ــوزارة  بال ــي  املهن ــب  والتدري

ــج ضمن  ــض، ان البرنام ــار باه جب
ــتمر تنفيذه  ــية يس ــة خمس خط
ــي مجال  ــوام  ف ــة اع ــدة خمس مل
لتدريب  ــي  املهن والتدريب  ــل  العم
ــل واالفادة من  ــن العم الباحثني ع
جتاربها مبجال الضمان االجتماعي 
والسالمة املهنية للعاملني، فضال 

ــني الطرفني. ــرات ب ــادل اخلب عن تب
ــيتضمن  ــج س ــاف ان البرنام واض
ــارب االيرانية  ــتفادة من التج االس
ــبكة  بتنفيذ برامجها اخلاصة بش
ــفا عن  ــة االجتماعية، كاش احلماي
ــذ البرنامج  ــن املؤمل ان تنفي انه م
ــات  مناقش ــاك  وهن ــام،  الع ــذا  ه

ــة آلية  ــة ملناقش ــات دوري واجتماع
االيرانية  ــرات  اخلب ــن  ــذه ضم تنفي
ــوزارة العمل ان  ــبق ل ــة. وس املتاح
ــاه االيرانية  ــع وزارة الرف ــقت م نس
ــام ٢٠١٧، لتنفيذ برنامج  خالل الع
ــني. واوضح  ــاص بتدريب العاطل خ
ــت دورات  ــض ان الدائرة افتتح باه

ــة مجانية للعاطلني خملتلف  تدريبي
املهن، وتضمنت دورات ملدة شهرين 
ــائية  النس ــة  واحلالق ــة  للخياط
ــة  احلرفي ــال  واالعم ــة  والرجالي
ــر  والتصوي ــة  املطبوع ــواح  واالل
ومهارات  ــوب  واحلاس الفوتوغرافي 

اللغة االنكليزية.

احباط خمطط الستهداف أبراج الطاقة شاميل دياىل

ضمن خطة مخسية .. تنسيق بني بغداد وطهران بمجاالت التدريب

. الدفاع : االطاحة باداري ما تسمى بفرقة الريموك 

االرهابية بعد استدراجه من سوريا

حمافظ بغداد يفتتح ٤ مشاريع جديدة يف قضاء ابو غريب

اجتامع جديد للجنة املالية حول املوازنة

بغداد / البينة اجلديدة 
ــارت الى طلب العراق  نفت وزارة الصحة والبيئة ، األنباء التي اش
ــاعدة طبية من الواليات املتحدة األميركية، ملواجهة فيروس  مس
ــيف البدر ، إن األنباء التي  ــم الوزارة، س كورونا. وقال الناطق باس
ــات املتحدة  ــاعدة طبية من الوالي ــراق مس ــت عن طلب الع حتدث
ــدر إلى  ــة. ولفت الب ــا، غير صحيح ــة كورون ــة، ملواجه األميركي
ــة العراقية  ــن خالل احلكوم ــه اتفاقية واضحة م ــراق لدي أن الع
وبحسب القنوات الرسمية، والكميات التي سيتسلمها العراق 
ــد للقاحات يتم وفق  ــة، مؤكداً أن اي توري ــي مقابل مبالغ مالي ه

سياقات عمل معروفة ومحددة ومعلنة للرأي العام.

بغداد / البينة اجلديدة
ــي مجمعات  ــن إيقاف العمل ف ــرور العامة، ع ــت مديرية امل اعلن
ــجيل ثالثة أيام بدءاً من امس األحد. وقالت املرور العامة في  التس
ــجيل في  ــيتم إيقاف العمل في مجمعات التس بيان لها، إنه س
ــس األحد.وعزت املديرية ذلك  ــداد واحملافظات ٣ أيام بدءا من ام بغ
الى وجود صيانة خارج ارادة مديرية املرور العامة من قبل الشركة 
ــروع الوطني، مؤكدة أنه بامكان املواطنني  االملانية اجملهزة للمش
ــوق منجزة او  ــزة او اجازة س ــنوية منج ــلم س ــن لديهم تس الذي

استالم ملصق او تثبيت لوحة فقط املراجعة.

بغداد / البينة الجديدة
ــد حمه ،  ــهاب جاه ــق الركن ش ــة الفري ــوة اجلوي ــد الق ــد قائ أك
ــرات أف ١٦ بعد  ــني على إدامة وصيانة طائ ــدرة الفنيني العراقي ق
ــعب  ــن العراق.وقال جاهد ، إن الش ــراء األجانب م ــحاب اخلب انس
ــور القائد  ــون التي جرت بحض ــاهد احتفالية ٦ كان ــي ش العراق
ــلحة مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع ورئيس  العام للقوات املس
ــوع أف ١٦،  ــا ٢٤ طائرة من ن ــاركت فيه ــي ش ــش، والت اركان اجلي
ــوم امس واجبا لضرب  ــذه الطائرات نفذت لغاية ي ــا الى أن ه الفت
ــار الى  ــات داعش االرهابية وحققت نتائج باهرة.وأش اوكار عصاب
ــذه الطائرات  ــني القائمني على ه ــني والفني ــن العراقي أن الطياري
ــة، وإن هناك دورات  ــة ومعلوماتهم عالي ــة االحترافي ــم في قم ه
ــب واملراجع الفنية،  ــب الكت ــم وتطوير مهاراتهم بحس لتدريبه
ــن توقفوا عن  ــراء الفنيني االجانب الذي ــدا التواصل مع اخلب مؤك
ــادوا ملواصلة عملهم،  ــبب جائحة كورونا، لكنهم ع العمل بس

وهم يقومون حاليا بعملهم بصورة صحيحة.

بغداد / البينة الجديدة
ــدء بإجراءات الفحوص اخملتبرية  اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الب
ــان أن وزارة  ــوزارة في بي ــا. وذكرت ال ــورات كورون ــف عن حت للكش
ــرة بإجراء الفحوصات اخملتبرية الكتشاف  الصحة والبيئة املباش
ــة العليا  ــررت اللجن ــروس كورونا.وق ــي في ــة ف ــورات اجليني التح
للصحة والسالمة، فرض حظر للتجوال للتصدي للجائحة بعد 

ارتفاع االصابات بالفيروس املستجد.

العراق يكشف حقيقة طلب مساعدة 
طبية من أمريكا ملواجهة كورونا

املرور تعلن إيقاف العمل
 يف جممعات التسجيل ثالثة أيام

قائد القوة اجلوية : العراقيون 
قادرون عىل صيانة طائرات أف ١٦

الصحة : البدء بإجراءات 
الفحوص املختربية للكشف عن 

حتورات كورونا

بغداد / البينة الجديدة
اعلنت وزارة التربية، احلد، عن مقترح لتأجيل امتحانات 
نصف السنة للدارستني االبتدائية والثانوية  إلى الـ١٣ 
من شهر آذار املقبلوقال وكيل وزير التربية فالح القيسي، 
إن اجتماعا سيعقد اليوم االثنني لهيئة الرأي ملناقشة 
االبتدائية  للدارستني  السنة  نصف  امتحانات   تأجيل 
والثانوية بعد قرار اللجنة العليا بأن يكون التعليم في 
املدارس واملعاهد والكليات احلكومية واالهلية الكترونياً 
لتأجيل  مقترحا  هنالك  أن  .واضاف  شباط   ١٨ يوم  من 
امتحانات نصف السنة من ٢٠ شباط احلالي الى ١٣ من 

شهر اذار املقبل.

بغداد / البينة الجديدة
إن   ، اجلبوري  هيثم  البرملانية  املالية  اللجنة  رئيس  قال 
شرائح  كل  احتياجات  لبت   ٢٠٢١ لعام  املالية  املوازنة 
ايرادات  زيادة  مت  أنه   ، اجلبوري  العراقي.وأكد  اجملتمع 
السيما  عادل  بشكل  احملافظات  وجميع  الوزارات 
املالية  اللجنة  أن  اجلبوري  وأضاف  النفطية.  احملافظات 
حصة  على  السياسية  الكتل  توافق  بانتظار  النيابية 
من  ليس  الدوالر  تغيير  صالحية  أن  معتبراً  كردستان، 
صالحيات مجلس النواب، والسياسية املالية والنقدية 

هي صالحية حكومية بحتة.

بغداد / البينة الجديدة
العامة للضرائب، عن تالعب بقيمة ٧  الهيئة  كشفت 
البصرة.  محافظة  وقود  محطات  ضرائب  في  مليارات 
وقال املصدر إن الهيئة رصدت تالعباً وهدراً باملال العام 
البصرة.  محافظة  وقود  محطات  ضرائب  استيفاء  في 
غاية  الى   ٢٠٠٨ التالعب كان من سنة  ان  املصدر  وتابع 
ان  وبني  ضريبي.  تهرب  دينار  مليارات   ٧ بقيمة   ٢٠١٩
الهيئة احالت التحقيق االداري الى هيأة النزاهة بعد ان 

كشفت تالعب بضرائب محطات الوقود البصرة.
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9مقاالت

لــمـــاذا يـجـب ان يـكــون الـجـيـــش الـعـراقـي قـــويــــــــا؟

الفريق الركن عماد الزهريي 

ــن نحترم جميع وجهات  ١.بداية نح
ــن القومي  ــي مواضيع االم ــر ف النظ
ــرص البعض  ــا نقدر ح ــي كم العراق
ــن  ــاء االم ــم ببن ــج الفكاره بالتروي

ــن خالل جتاربهم  القومي العراقي م
ــدر  نق ــا  كم ــم  ثقافته ــتوى  ومس
ــي  حجم الضغط االعالمي والنفس
ــه على ابناء  ــالل االعالم املوج من خ
ــة قومياتهم ودياناتهم  العراق بكاف
ــم  اجتاهاته ــى  وحت ــم  وطوائفه
ــية ولكني اذكرهم جميعا  السياس
ــد  ــراق بل الع ــى ان  ــق عل ــا نتف بنن
ــوري وقوي وغني ويجب ان تكون  مح
ــاحاته الداخليه  ــي س ــه كلمته ف ل

واالقليمية والدولية .
ــة  ــات اخلاطئ ــرازات السياس ٢.ان اف
ــت  ــي كان ــل اخلارج ــود والتدخ لعق
ــية  والزالت هي من العوامل الرئيس
ــد  ــرب ض احل ــف  ــاء مل انته ــدم  بع

االرهاب والقضاء عليه حيث اصبح 
ــن الصعب التعامل مع الكثير من  م
اجلبهات التي التريد للعراق وشعبه 
وجيشه ان يكون قويا وكرميا وذا رؤية 
ــتقبل ، حيث اصبح التطرف  للمس
ــن  ــر وم ــذا العص ــة ه ــدد لغ والتش
ــائل وادوات متعددة االنواع  خالل وس
واالشكال وهذا انتج حالة االحباط 

واليأس عند اغلب الناس .
٣.وبغية اخلروج من هذا املأزق اخلطير 
فانني ارى مع عقالء وحكماء القوم ان 
اعادة رسم رؤية عراقية وطنية جتعل 
ــعبه واحلفاظ  ــراق وش ــح الع مصال
ــه امرا ضروريا بل  على وحدته وثروات
مسألة حياة او موت للعراقيني وذلك 

ــة  من خالل تبني اعادة بناء املؤسس
ــكرية من قبل الوطنيني وذوي  العس
ــاركة اجلميع دون  ــاص ومبش االختص
ــات  ــتثناء فدمج بعض املؤسس اس
والواجبات  املهام  وترشيقها وحتديد 
ــن القومي  ــى متطلبات االم بناء عل

العراقي  العليا اصبح غاية عليا .
ــهولة متى  ٤.وميكن حتقيق ذلك بس
ــى ذلك من  ــق العراقيون عل ــا اتف م
ــليح الوطني  ــدوق التس ــالل صن خ
ــش وتفعيل قانون  واعادة هيبة اجلي
ــاريع  ــة والبدء مبش ــة االلزامي اخلدم
ــتدعاء  واس ــكري  العس ــع  التصني
ــي  موظف ــن  م االالف  ــرات  عش
ــديد  ــكري مع التش التصنيع العس

ــالح ردع مقبول  ان يكون للعراق س
ــى االخرين  ــع االعتماد عل ــا ملن دولي
ــم واالعتماد  ــت عناوينه مهما كان
ــرية  البش ــوارده  وم ــراق  الع ــى  عل
ــة كما ميكن  ــة واالقتصادي والعلمي
ــاكل  ــية تصفير املش اتباع سياس
مع االخرين مبفاوضات ذكية وتقليل 
ــتراتيجية  االس ــائر  اخلس ــبة  نس
ــروع هو ان  ــوان لذلك املش وخير عن
ــا قويا قادر على  يكون للعراق جيش
ــه  ــمائه ومياه ــدوده وس ــة ح حماي
ــه ويفرض على االخرين وجهة  وثروات
ــات في  ــا حلق ــيكون لن ــره وس نظ
ــظ اهللا العراق  ــذا املوضوع .. وحف ه

وشعبه ووحدته.

صــــــراع الـجـمـاهـيــــــر فـــي االنــتـخـــابـــــــــــــات

قـــبـول اآلخـــر وتـعـمـيـــق الـديـمـقـراطـيـــــــــــــة

محمد جواد اِّـيالي

ــرين  يتفق أغلبنا أن تظاهرات ٢٥ تش
ــي كانت بوادرهانقية  من العام املاض
ــا املظلومون  ــب موجه ــداف، رك األه
ــاء الوطن احلزين، ال  ــون من أبن واجلائع
يبحثون سوى عن عراق يوفر لهم اخلبز 
واملاء، لكن أبت بعض أحزاب السلطة 
مبليشياتها واألذرع اخلفية لألحتالل، 
ــوح  إال أن تكون لها منصات داخل س
ــنة  ــول بعد مرور س ــر، لتتح التظاه

ــا األبيض..  ــد ألنطالقها من لونه واح
ــوائب..من  ــون باهت ملىء بالش إلى ل
ــه  حل بدل عبد املهدي أصبح ينافس
على أن يكون أسوء رئيس وزراء حكم 
ــوده اإلقتصادية واألمنية  العراق، ووع
ــني، أحدهما  ــوى قانون ــج س ــم تنت ل
ــغل  ــد الدولة.. ليش ــر الراتب بي حص
ــر  بتأخ ــالم  واإلع ــي  العراق ــارع  الش
احلكومة  ــس  ــون كوالي وتك الصرف، 
ــاد  اجلديدة مجرد غطاء لعمليات فس
ــا عقد جنرال الكترك مبا  دولية، آخره
يقارب الثمانية مليارات دوالر، و إيقاف 
ــقائنا  ــل مبيناء الفاو إلرضاء أش العم
ــا خفي في  ــج اإلماراتي، وم في اخللي
ــلطة كان أعظم!القانون  دهاليز الس
اآلخر الذي شرع بعد كثير من الدماء 
ــون اإلنتخابات  ــو قان ــي أريقت، ه الت
ــران من  ــي حزي ــدد موعده ف ــذي حت ال
ــوى  ــى س ــم يتبق ــل، فل ــام املقب الع
ــن املوعد  ــهر تفصلنا ع ــبعة أش س
ــرس اخلامس، الذي  ــب لهذا الع املرتق

ــن جتربة ٢٠٠٥، حني  ال تقل أهميته ع
ــلطة من دكتاتورية إلى  إنتقلت الس
دميقراطية، نتيجة التدخل األمريكي 
بإزاحة الرئيس الظالم صدام حسني، 
ــن أن تزيح  ــي ممك ــة الت ــذه الثاني وه
ــاد من أروقة البرملان بأيدينا، ألن  الفس
ــد الذي أتى  ــون اإلنتخابي اجلدي القان
ــيكون  ــعبية، س ــة ضغوط ش نتيج
ــد كلياً  ــه يعتم ــم، ألن ــل بإزالته األم
ــاه احلبر  ــدى وعي الناخبني جت على م
ــجي..إقرار القانون جعل كرة  البنفس
ــب، ومن  ــي منتصف امللع ــر ف التغيي
ــعب  ــواء من الش ــم صفوفه س ينض
ــن  م ــو  ه ــلطة  الس ــزاب  أح ــن  م أو 
ــوز، لذلك جند  ــدف الف ــم ه سيحس
ــريعة على مستوى  هناك حتركات س
ــر  التأثي ذات  ــية،  السياس ــارات  التي
ــدأ من اآلن  ــارع، فبعضها ب ــي الش ف
ــة، ليبقى  ــاكل الطائفي يفتعل املش
ــاعر  ــا على جمهوره ذو املش محافظ
ــيعي أو  ــاه النفس الش ــة جت اجلياش

ــني، وهذا ما يقوم  به املتشددون  الس
ــي  الغرب ــالمي  اإلس ــني  الطرف ــن  م
ــا  أم ــي،  الرافض ــوب  واجلن ــلفي  الس
ــد على الطاعة  البعض اآلخر فيعتم
ــره التي ال ترفض حرف وواحداً  جلماهي
ــور التيار  ــد جمه ــا، لذلك جن لقائده
ــات الوعي..  ــل أعلى درج الصدري ميث
ــي بتحديث  ــه الدميقراط وميارس حق
ــراً  حتضي ــة،  البايومتري ــم  بطاقاته
ــيوجههم  منهم لإلنتخابات التي س
ــرره  ــا يق ــاب م ــم، إلنتخ ــا قائده به
ــار احلكمة، فهو  ــا جمهور تي لهم..أم
ــر عقالنية  ــر اجلماهي ــن أكث يعتبر م
ــع ما يفرضه  ــبيا، فال يطي وهدوء نس
ــم  ــار، ألن غالبيته ــم التي ــه زعي علي
ــة، لذلك فأن كل  ــن الطبقة املثقف م
ــد كلياً  اإلنتخابية تعتم ــم  حتركاته
ــم  ــم وأهدافه ــرح برامجه ــى ش عل
ــد البرملان،  ــي حال فوزهم في مقاع ف
ــتقطبة  ــو يعتبر من األحزاب املس وه
ــذا القانون  ــوات اإلنتخابية، و ه لألص

ــم جزئيا..األحزاب  ــيكون بصاحله س
ــر يذكر  ــون لها تأثي ــن يك ــة ل املتبقي
ــت تعتمد  ــاحة، ألنها كان ــى الس عل
على املال السياسي، وسنرى سقوط 
ــة،  احلزبي ــات  املؤسس ــن  م ــد  العدي
ــالمي، الذي  وأبرزها حزب الدعوة اإلس
ــتطع أن يبني جمهورا مواليا  لم يس
ــوى أتباع  ــدى ١٧ عام، س ــى م له عل
ــن يحكم.. ــلطة ومن يصوتون مل الس

ــي  ــوت اإلنتخاب ــيمات الص كل تقس
ــل أكثر من ٤٠٪ من العدد  أعاله، ال متث
ــني، والنصف اآلخر هو  الكلي للناخب
من سيحدث التغيير لو شارك وأدلى 
ــتوري، إذا أن كل القوانني  بحقه الدس
ــد على مدى الوعي  اإلنتخابية  تعتم
احلقيقي للشعوب.. ساحات التظاهر 
ــأت جيال واعيا  ــا أنها أنش كان رهانه
ــياً واجتماعيا، لذلك ستكون   سياس
اإلنتخابات القادمة هي الفيصل في 
ــر الثورة في  ــة مدى صحة تغيي معرف

عقول الشعب.

محمد احمد فارس 
ــني  ــيد محمد حس يقول العالمة الس
ــات  قدس مُ (ال  اهللا  ــه  رحم اهللا  ــل  فض
ــون مانديال   ــول نيلس ــوار)، ويق ــي احل ف
ــامح من  ــجعان ال يخشون التس الش
ــون  يك أن  ــب  يج ــالم.لهذا  الس ــل  أج

ــداءً له،  ــوار ال أع ــع أصدقاء للح اجلمي
ــه، ومدركني  ــني به ال غافلني عن ومهتم
ــكني بقواعده.علينا  ــه ومتمس بأهميت
ن هو اآلخر؟  ــة؛ مَ ــاءل في البداي أن نتس
ــو أنا؛ قد يكون  ــر باختصار ليس ه اآلخ
ــة،  ــزوج، الزوج ــو األب، األخ، ال ــر ه اآلخ
ــن اآلخر أو  ــار، املواط ــت، اجل ــن، البن االب
ــد يكون اآلخر  ــي الوظيفة. ق الزميل ف
ثقافة اآلخرين، احلضارة، الدين، املذهب، 
الفكر، احلزب، اجلمعية السياسية. وقد 
ــر القبيلة، الدولة، الطائفة،  يكون اآلخ
ــؤول، الهويات الثقافية  احلاكم أو املس
ــية. واآلخر قد يكون املواطن  والسياس
ــذي يحمل كلٌ  ــرقي ال ــي أو الش الغرب
ــن اآلخر. ولكن  ــرة مغايرة ع منهما نظ

ــذات. وهي الذات  ــون اآلخر هو ال قد يك
ــخص  ــانية، خاصة إذا كان الش اإلنس
ــرة) أو أنه  ــريرة وخي ــخصيتني (ش ذا ش
يُعاني من مرض (انفصام الشخصية).

فكرة قبول اآلخر ظهرت مع فكرة بزوغ 
ــا، والعقد  ــد االجتماعي في أوروب العق
ــات الفكر  ــن مصطلح ــي م االجتماع
اإلنساني القدمي (سقراط وأفالطون ٤٠٠ 
ق. م) وتبلور بشكل نظرية علمية على 
ــة من علماء االجتماع مثل  يد مجموع
توماس هوبز، جون لوك، جان جاك روسو، 
ــاته  ــا بعد ذلك انعكاس ــر في م لتظه
ــية غيرت  حرك ألحداث سياس ــز مُ كرم
ــية  ــرى التاريخ مثل الثورة الفرنس مج
١٧٨٩م.ففكرة املسامحة و تقبل االخر 

ــع من  ــي اجملتم ــها ف ــن تأسيس ال ميك
ــب و امنا من  خالل اقوال البعض فحس
ــاتها و  ــادة بناء دولة و مؤسس خالل اع
ــا الثقافية و التعليمية  و ذلك  برامجه
ــامل. ان القيم  من خالل جهد وطني ش
ــيس  ــتركة لألديان ال تكفي لتأس املش
ــتقر هذا اجلهد اجلبار يقع  مجتمع مس
ــات احلكومية  ــى عاتق كل املؤسس عل
ــع املدني و  ــزاب ومنظمات اجملتم و االح
منظمات مجتمع االهل و االفراد وصوال 
ــالم . هناك ثالث  ــع التآخي و الس جملتم
ــرمي: االولى تقول ال  ــات في القرآن الك آي
ــاء  ــي الدين, و الثانية «و من ش اكراه ف
ــر، واالية  ــاء فليكف ــن ش ــن و م فليؤم
االخيرة وهي االكثر اهمية كما قال اهللا 

تبارك و تعالى» لكم دينكم ولي ديني»، 
حتى االصنام و عبادة االشخاص سماه 
ــض  ــن، بغ دي ــى  و تعال ــبحانه  اهللا س
ــماوية اذاً الدين  ــن االديان الس النظر ع
ــخص ان  ــالمي يعطي مجال للش االس
يعبر عن نفسه و يقبله ثانياً. أهمية ان 
يكون هناك متطوعون يعملون في هذا 
ــن املتطوع  ــار، ألن تقبل الفكرة م االط
ــره،  وضرورة  ــرعة من غي ــون أكثر س تك
ــج اعالمية تتناول  ــون هناك برام أن يك
مواضيع تقبل االخر، وأهمية نشر هذه 
ــع وأن يكون  ــاط اجملتم االفكار في اوس
ــاول مواضيع  ــاك برامج اعالمية تتن هن
ــر هذه االفكار  تقبل االخر، وأهمية نش

في اوساط اجملتمع.

قـــــراءة واقـعــيـــــة لـمــسـتـقـبـــــــــل االحــــــــــــــزاب
محمد الكعبي

ــة  حال ــة  املنطق دول  ــض  بع ــش  تعي
ــب  وتقري ــاءات  الكف ــش  تهمي ــن  م
ــازي متملق مع  ــكل انته ــافات ل املس
ــالح وفقدان اخلطط اجلادة  انفالت الس
ــد االصوات  ــة القانون وتهدي لبناء دول
ــة املنادية باالصالح، مع ارتفاع   الوطني
ــج اجلميع،  ــوت البندقية والذي ازع ص
ــالت اخلارجية والتي  ــن التدخ فضال ع
ــا يجعلنا  ــهد، مم ــت وازمت املش أربك
ــة إن لم  ــة حرج ــة تأريخي ــام مرحل ام
ــن تقوم لنا  ــرج منها منتصرين فل نخ
ــؤولية  قائمة، فالبد من النهوض باملس
الوطنية من خالل بناء مجتمع متعلم 
ــاول البعض فك  ــوده.  يح ــرم وج يحت
ــاء االمة  ــني ابن ــي ب ــد االجتماع العق

ــث الفنت واالحقاد  الواحدة من خالل ب
ــة الصراع  ــي دوام ــاس ف ــوا الن ليُدخل
ــيس حكومة احملاصصة  والنزاع، وتأس
ــع، ينبغي التصدي  التي ارهقت اجملتم
ــة والتي حتتاج  ــاريع خبيث لهكذا مش
ــة العقل  ــم لغ ــي وحتكي ــا إلى وع من
ــش  ــوم التعاي ــيخ مفه ــوار وترس واحل
ــلمي حتت مظلة القانون وتفعيل  الس
ــن  ودي ــخ  وتأري أرض  ــن  م ــتركات  املش
ــل دور  ــي تفعي ــة، وينبغ ــة ولغ وثقاف
املصلحني والعقالء و العلم ونبذ اجلهل 
والتعصب االعمى، وبث روح التسامح 
وعدم االستماع لدعاة الفتنة، وعلينا 
ــف معنا، فاحلوار  تقبل االخر وإن أختل
واجلدال هو الوسيلة الوحيدة للوصول 
ــارات  والتي ــزاب  ــان. االح ــر االم ب ــى  إل

ــم  ــي تتحك ــة الت ــية احلالي السياس
ــالح  ــي بقوة الس ــهد السياس باملش
ــار  ــة احتظ ــي حال ــال ف ــال والرج وامل
ــيأتي من يسحقها،  وموت سريري وس
ــظى  ــا نحو االفول، وستتش وان جنمه
ــتتقاتل في ما بينها حتى  وتتقزم، وس
ــم،  ــوى االس تنتهي وال يبقى منها س
ولكل بلد حيثياته وظروفه ومتغيراته 
ــب  ــم به حس ــي تتحك ــة والت اخلاص
ــهد  تعاطيه معها، مثال العراق سيش
متغيرات كبيرة وأنحسار لدور االحزاب 
٢٠٢٨م  ــام  تتجاوزع ال  ــدة  م ــالل  خ
ــلطة  ــبب احتكارها للس تقريباً، بس
ــم  ــاركتها االخرين في رس وعدم مش
ــا بعقلية  ــد، وتعامله ــتقبل البل مس
ــاء، والتعيش روح الفريق الواحد  االقص

ــاركة والبناء، بل أدخلوا  والتهتم باملش
ــهم والبلد بإطار يصعب اخلروج  انفس
ــتطاعتهم تقدمي منوذج  منه، وعدم اس
ــلهم  ــة العصرية، فضال عن فش الدول
في أدارتها. تعتقد بعض االحزاب أنها 
ــة حتصنها  ــك نصف آلهة مقدس متتل
من االنهيار والتراجع، وبعضها ال ميلك 
ــي أو رؤية واضحة  ــروع سياس أي مش
بل احملاصصة والوالء للخارج وتقسيم 
ــب الوالءات واالنتماءات  املناصب حس
ــالف والصراع  ــذور االخت ــق ج ــا عم مم
ــى مناصب  ــليط غير االكفاء عل وتس
ــدان هيبة  ــى فق ــا ادى إل ــة مم حساس
ــراء  ــاع خيراتها واستش ــة وضي الدول
ــا اذا ارادت  ــي مفاصلها، ام ــاد ف الفس
تلك االحزاب تفادي السقوط فينبغي 

ــا،  ــث برامجه ــة وحتدي ــا مراجع عليه
ــدأ بتغيير  ــا، وتب ــع ذاته ــح م وتتصال
ــة  املترهل ــخصياتها  وش ــا  مناهجه
ــارك  ــاء وطن، وتش ــر بعقلية بن وتفك
ــم وحاجاتهم وتتخلى  الناس همومه
ــها الورقي الذي يحترق بعود  عن عرش
ــزاب أو  ــطار االح ــر، وانش ــاب صغي ثق
ــس حالً بل  ــزاب (ظل)  لي ــيس اح تاس
ــني اجملتمع  ــر ويزيد الفجوة ب ــؤزم االم ي
ــع ان يقرأ التاريخ  واالحزاب.على اجلمي
ــدرس وال يعيش وهم  ــن ليعي ال بتمع
ــا إذا كان ميلك نصف  ــة وفيم القداس
ــف  ــف الترابي سيكش ــة، فالنص آله
ــتار، ويظهر العورات  الزيف ويزيح الس
ــخ واالجيال  ــة , التأري ــقط اآلله ويس

الترحم.

اجلعيدة .. احلقيقة التي 
نتعامى عنها!

محمد حسن الساعدي

ــرق وتنهب في أموال  ــى أن هناك عصابة كانت تس يحك
ــذه  ــه ه ــه» يوج ــاك «موج ــم ، وكان هن ــاس وحالله الن
العصابات التي فتكت بالناس وسرقة حاللهم وأموالهم، 
ــرقة والنهب من  ــات الس ــه يقود عملي ــذا املوج وكان ه
ــرق وتنهب ، لذلك سمي هذا  بعيد ، واألدوات هي من تس
ــه اخلفي بـ( اجلعيدة)؟!مفوضية النزاهة أعلنت في  املوج
ــبق عن ملفات سرقة واختالس وسطو على املال  وقت س
العام ورفض كشف الذمم املالية للمسؤولني وهدر للمال 
العام مبليارات الدوالرات، ومع كل االدعاء باسترداد قسم 
ــة القانونية في  ــوال، إال أن أحد نواب اللجن ــن هذه األم م
ــترداده ال  ــان أعلن في أحدى الفضائيات أن ما مت اس البرمل
ــاوي واحد باأللف مما متت سرقته وتهريبه إلى اخلارج ،  يس
ــع كل هذا احلديث عن هذه امللفات اخلطيرة والكبيرة ،  وم
ــى اآلن القبض على رأس من رؤوس  ولكننا لم نلحظ حت
ــجن باجلرم املشهود حتى يشكل  ــاد وإيداعه الس الفس
ــترجاع األموال الكبيرة  حالة ردع لآلخرين أو محاولة اس
املهربة إلى اخلارج ، وأمر طبيعي أن يبقى الفساد كما هو 
بسبب عدم مواجهته بقوة من خالل القانون أو سواه من 
اإلجراءات الفعالة. الكتل السياسية من جهتها تسعى 
ــلطة ، والسيطرة على مقدرات  وكل قوة البقاء في الس
ــى االمتيازات  ــى أن تبق ــي ، والعمل عل ــعب العراق الش
ــعب  ــرار على ضرب مصالح الش ــل بإص ــا ، والعم بيديه
ــيطرة في  ــاد األحزاب املس ــث عن فس ــي ، فاحلدي العراق
ــجون، فهذه الطبقة السياسية  العراق يثير احلزن والش
ــدان املتقدمة،  ــراق من البل ــة تاريخية ليصبح الع فرص
ــل املوازنات الضخمة التي تالعبت بها هذه الطبقة  بفع
ومألت بها البنوك واملصارف األهلية واإلقليمية والدولية 
ــاب على مصراعيه  ــوء اإلدارة وفتح الب ــن نتيجة س ، لك
ــعب  ــة اللعب مصير الش ــذه الطبق ــاد وأتاح له للفس
ــرت كل األحالم وحتولت  ــه ، فتبخ ــي ونهب خيرات العراق
ألوهام، لينخر الفساد في جسد مؤسسات الدولة، حتى 
أصبح العراق في صدارة الدول الفاسدة عامليا.قد فقدت 
ــبب عدم  ــن بريقها بس ــلطوية الكثير م ــزاب الس األح
ــكالت واألزمات والتهديد املستمر  قدرتها على حلّ املش
ــون  ــتقرار الدولة ، ما جعل معظم العراقيني يعيش الس
ــلة والتي عملت  ــزاب الفاش ــن هذه األح ــة اليأس م حال
ــعبي من خالل الصعود  ــتفادة من احلراك الش على االس
ــذا احلراك،لذلك هي اآلن تعمل على ترقيع  على أكتاف ه
ــام العراقيني،لذلك جند أن أغلب هذه احلركات  صورتها أم
الشعبية مدعومة أو موجهة من بعض أحزاب السلطة 
املتنفذة، والتي استطاعت أن تكون جعيدة ألي حكومة 

أو وزير او مسؤول فاسد.

مجاهد منعثر منشد
ــال للداللة على  ــتق من األفع ــماء تش صيغ املبالغة أس
ــم الفاعل مع تأكيد املعنى وتقويته واملبالغة  معنى اس
فيه.ال تنحصر املبالغة غير املألوفة حول العنوان املذكور 
ــرة والوجيه  ــم كبير األس , بل تعدت احلدود حتى في اس
ــو فالن. وهذه  ــيخ عام الب ــل الفخذ ليطلق عليه ش داخ
ــدام الثقافة ومعرفة  ــياء املبالغ فيها تنتج عن إنع األش
ــم صورة واقع احلياة  ــيخ العام.واملفترض رس من هو الش
ــة صادقة من خالل  ــاهد لفظي ومواقفها وأحداثها مبش
ــلوب بحد ذاته تربية  التعامل معها باحلقائق, فهذا األس
مستقيمة التعكر صفو ذهن األجيال وتزرع في نفوسها 
ــة  ــة املطلق ــه الثق ــس من ــذي تلم ــي ال ــع احلقيق الواق
باملتحدث.إنّ الشيخ العام أو العموم وصفه يشابه نوعا 
ــك القول عن القبيلة  ــاب فمثال ال ميكن ما طبقات األنس
ــيرة قبيلة,  ــون العش ــذم وال ميكن أن تك ــة أو ج جمجم
ــات الثابتة, ال بأس من القول  ــة من ضمن الطبق فالقبيل
ــيرة عشائر لكثرة العدد, إال أن نعتها بقبيلة  على العش
ــي ذهنه فارغ من  ــم انطباعا لدى الباحث بأن املدع يرس
ــب.كذلك الشيخ العام أو العموم عند  ثقافة علم النس
ــيخا عاما, فهذه  ــيرة بأنه ش ــس فخذ أو عش وصف رئي
ــير لصحتها.  ــة آلية بحثية تش ــة ال تتوفر لها أي مبالغ
ــكل أو اجلميع, ذلك  ــى ال ــوم يعني عل ــام أو عم فقول ع
ــد, وذكر صراحة  ــوف بالعمومية توارثها أب عن ج املوص
ــائرية. وتعزز الذكر  في املراجع واملصادر التاريخية والعش
ــهرة واالستفاضة الغالبة  بالوثائق واخملطوطات مع الش
ــل األخرى.الناحية  ــدى القبائ ــل القبيلة و خارجه ل داخ
ــيخ الفخذ  ــرة وش ــم كبير األس ــة التفخيم باس الثاني
ــي حني ال يبلغان  ــيرة ف ــرة وفخذ على أنها عش وذكر أس
ــواء كانوا ينسبون جلد  ــيرة س عدد الرجال بحجم العش
واحد أو حتالف!فنجد أسرة عددها ال يتجاوز العشرات أو 
حتى املئات ويطلق عليها عشيرة من قبل أبنائها, وأثناء 
ــم الباحث يتوصل إلى العدد احلقيقي لها, فيكتب  تقيي
أسرة وليست فخذا أو عشيرة, مما يؤدي إلى فصل الوهم 
داخل فكر األبناء ويحدث صدمة تكشف الفراغ الثقافي 
لدى كبيرهم أو أنفسهم.ذذوفي السنوات السابقة كان 
ــائع لدى وزارة الداخلية مكتب شؤون العشائر عدد  الش
العشيرة خمسة آالف نسمة والقبيلة مائة ألف نسمة, 
ــإذا كان قانون العدد ثابت إلى اليوم, فهذا يعني أن هذا  ف
ــول املألوف مالمحه  ــون أو القرار ينفي االدعاء.فالق القان
واضحة كالشمس في رابعة النهار . أما غير املألوف يجر 
السامع إلى تساؤالت تكشف احلقيقة التي يبني عليها 

تقييمه لفكر القائل ومستوى ثقافته.

مبالغة غري مألوفة األرسة والفخذ 
باسم عشرية وقبيلة
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اجلزء الثاينقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية   اضاءات قانونية

الحقوقي
 ماجد الحسناوي

ــي  الت ــتمارات  االس ــات  طلب ــدم  تق
ــم  /قس ــات  البعث ــرة  دائ ــا  تنظمه

معادلة الشهادات مرفقة مبا يأتي:
*استمارة التقديم

ــوات  خط ــالت  تفضي ــتمارة  *اس
الشهادات  ومرفقة معها  ــة  الدراس

االصلية املصدقة او الوثائق املصدقة 
ــا يحتفظ بها  مع صورة لكل منهم
القسم وترجمة لها باللغة العربية 
او االنكليزية للوثائق املكتوبة بلغات 
ودرجاتها  الدراسية  واملواضيع  اخرى 
ــق  الوثائ او  ــهادات  الش ــك  وكذل
ــابقة املصدقة وصورها حسب  الس
ــرة  ــام دائ ــر ع ــادق مدي ــة ويص احلاج
الثقافية ويبلغ  ــات  البعثات والعالق
القرار لصاحب الطلب ولصاحب هذا 
الطلب التظلم من قرار عدم التعادل 
ــه او املدير  ــن يخول ــر او م ــدى الوزي ل
العام خالل ٩٠ يوما»من تاريخ صدورة 
ــرض التظلم من القرار  ويجوز للمعت
اذا قدم ادلة ثبوتية او مبررات جديدة 
ــكات رسمية لم يسبق  او مستمس
تقدميها خالل مدة التزيد عن ٥ سنة 
ويكون القرار الصادر بشأن االعتراض 
ــام  ام ــن  ــم خاضعا»للطع او التظل

ــاء االداري خالل ٦٠  ــة القض محكم
يوما» من تاريخ التبليغ على القسم 
ــن  الميك ــي  الت ــهادات  الش ــة  احال
معادلتها الى الهيئة للبث فيها مع 
مذكرة تتضمن شرحا» وافيا»للحالة 
ــر صالحية  وللوزي ــباب عرضها  واس
ــم  وتقيي ــة  معادل ــى  عل ــة  املوافق
ــتوفية لشرط  ــهادات غير مس الش
ــا في هذا  ــوص عليه ــة املنص االقام
القانون اذا توفرت اسباب مبررة منعت 
ــال املدة املذكورة في  الطلب من اكم
ــون ٠وللموظف او املكلف  هذا القان
ــواب  ــس الن ــاء مجل ــة واعض بخدم
واوزراء ومن بدرجاتهم او الوكالء ومن 
ــن العاميني  ــم كاملديري هم بدرجته
ــك مبوافقة  ــة كذل ــات اخلاص والدرج
ــاء التوظيف  ــة اثن ــم الدراس دوائره
ــة اخلاصة  ــى النفق ــف عل او التكلي
ــى  ــول عل ــية للحص ــازة دراس او اج

الشهادة االولية او العليا بغض النظر 
ــهادات  ــن العمر ومينح حملة الش ع
ــوراه من  ــتير والدكت ــا املاجس العلي
املوظفني املدنيني او املكلفني بخدمة 
عامة من غير موظفي وزارة التعليم 
ــدور خدماتهم  ــي او التربية وت العال
ــابقة للحصول على الشهادات  الس
ــة للحصول  ــراض الترقي ــا الغ العلي
ــى  ــاء عل ــة بن ــة العلمي ــى املرتب عل
ــة متخصصة  ــات جلنة علمي توصي
ــع جلان  ــيق م ــم بالتنس ــي دائرته ف
ــي اجلامعات ان  الترقيات العلمية ف
ــاب املواهب العلمية  كانوا من اصح
ــود متميزة في  ــوا جه ــذة او قدم الف
ــارة او صدرت لهم  العمل او االستش
ــة او  ــة او اصلي ــة قيم ــوث علمي بح
ــوم بالتدريس في  ــن يق مبتكرة او م
ــات او املعاهد او مراكز  احدى اجلامع
التدريب واتطوير في الوزارات من غير 

ان يترتب على ذلك اي أثر مالي وعدم 
ــون اخلدمة  ــكام قان ــمولهم باح ش
ــات  بطلب ــر  النظ ــاد  ويع ــة  اجلامعي
ــابقة التي مت  ــهادة الس معادلة الش
رفضها او لم يتم البت فيها على ان 
ــدم طلب املعادلة من ذوي العالقة  يق
ــنة من نفاذ  ــالل مدة التزيد عن س خ
هذا القانون وتعادل الشهادات االولية 
ــا للموظفني احلاصلني عليها  والعلي
ــية او بدون موافقة  بدون اجازة دراس
ــابها الغراض  احتس ــم  ويت دوائرهم 
والتقاعد احلاصلني  والترفيع  العالوة 
ــون  وتلغى  ــاذ القان ــل نف ــا قب عليه
ــهادات  ــس تعادل الش تعليمات اس
ــنة  ــة رقم (٥)لس ــات العلمي والدرج
١٩٧٦ ويعترف بها مبعادلة الشهادات 
الصادرة وينفذ هذا القانون من تاريخ 
ــي ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٠  ــت عليه ف التصوي

وينشر في اجلريدة الرسمية.
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متابعة / البينة الجديدة
كانت وال تزال السلطة هى السبب الرئيسي 
ــم  ــلحة ، بإس ــع وراء إختراع األس الذى يقب
ــلطة واحلكم يتنازع الكثير  الطمع فى الس
ــات وتنفق املبالغ الطائلة  من الدول واحلكوم
ــبيل احلصول على أسلحة أفضل من  فى س
ــى أفكار  ــر منهم ف ــتثمر الكثي ــا، يس غيره
ــة قد تذهب العقل وغالباً ما تؤدى فى  طائش
ــة لآلمال وال يتم  ــلحة مخيب النهاية إلى أس

تطويرها أبدا.
القنبلة النووية القمرية

ــة إختبار  ــدة األمريكي ــات املتح ــررت الوالي ق
ــالح نووي على القمر من أجل تعزيز الروح  س
املعنوية العامة بعد قيادة اإلحتاد السوفيتي 
لسباق الفضاء فى وقت مبكر، قد سمى هذا 
املشروع بإسم ١١٩-A ، لكنه لم يتم تنفيذه 
ــود فرد على  ــوا أن وج ــك ألنهم أدرك ــداً وذل أب
سطح القمر فرصة للمحاولة أفضل بكثير 

من إبادة كل ما عليه.
 حاملة الطائرات اجلليدية

ــرب العاملية  ــا خطة فى احل ــت بريطاني وضع
ــرات بخليط من  ــة طائ ــاء حامل ــة لبن الثاني

ــمتها مبشروع  ــب و اجلليد أس ــارة اخلش نش
ــد أملانيا  ــتخدامها ض ــك إلس HABAKKUK وذل

ــط احمليط األطلنطي، لكن مت إسقاط  فى وس
الفكرة من التنفيذ ألنها أدركت بأن املشروع 

مضيعة للوقت والكثير من املوارد.
املثلث الطائر

ــم املنتقم الثاني A-١٢ وهو عبارة  يعرف بإس
ــع األحوال  ــة تعمل فى جمي ــن طائرة ورقي ع
ــة على متنها مفجر قنابل متخفى من  اجلوي
ــراز A-٦ املوجود بالبحرية األمريكية ، لكن  ط
نظراً للتكاليف اإلضافية و اإلفراط فى عمل 
ــروع عام ١٩٩١ بعد  اإلختراع مت إسقاط املش

إضاعة أكثر من ٥ مليارات دوالر.
جهاز تتبع األسلحة النووية السوفيتى

ــوفيتي  ــاء قدامى باجليش الس ــرف أعض اعت
ــى  ــيوعي ف ــزب الش ــة باحل ــة املركزي واللجن
ــد الدفاع  ــالت مع متعه ــلة من املقاب سلس
ــام تتبع  ــد امليتة «نظ ــود الي ــي بوج األمريك
ــاردة» فى وقت  ــلحة النووية باحلرب الب األس
مبكر من عام ١٩٩٠، إن كان هناك تصريحات 
ــأن توزيعه لكن كل ما نعلمه  متناقضة بش
ــع إلطالق الصواريخ  ــن النظام هو أنه متتب ع
الروسية النووية العابرة للقارات وتتم عملية 
إكتشافه للضربات النووية بناء على املوجات 
ــعاعي  اإلش ــاط  والنش ــوء  والض ــة  الزلزالي

وأجهزة إستشعار الضغط الزائد.

متابعة / البينة الجديدة
احتلت الطائرات احلربية الروسية مراتب 
ــرت  ــدة في التصنيف العاملي.وقد نش رائ
صحيفة FLIGHT INTERNATONAL البريطانية  

 ٢٠٢١ WORLD AIR FORCES دليال بعنوان
ــي العالم عام  ــوات اجلوية ف (الق

٢٠٢١) من شأنه حتليل القوات 
ــة  ــرات احلربي ــة والطائ اجلوي

ــا دول العالم. التي متتلكه
ــف  التصني ــدرت  وتص
املتحدة  ــات  الوالي العاملي 
التي متتلك أسطوال جويا 
 ١٣٢٣٢ ــم  يض ــكريا  عس
ــة.  ــة حربي ــرة ومروحي طائ

ــة  املكان ــيا  روس ــت  واحتل
ــرة  طائ  ٤١٤٥ ـــ  ب ــة  الثاني

ــة، ولدى الصني  ومروحية حربي
ــز الثالث ٣٢٦٠  ــغل املرك التي تش

ــا يتعلق  ــرة ومروحية حربية.فيم طائ
ــيوعا  بتصنيف أكثر الطائرات احلربية ش
ــات  ــالت والقاذف ــإن املقات ــم ف ــي العال ف
الروسية الـ٤ دخلت قائمة أكثر الطائرات 
ــي  والت ــم  العال ــي  ف ــعبية  ش ــة  احلربي

تصدرتها  مقاتلة «إف – ١٦» األمريكية.
قاذفة «سو- ٢٧»

ــية  الروس  ٣٠/٢٧ ــو-  «س ــالت  مقات ــا  أم

متعددة املهام فشغلت املركز الثاني في 
التصنيف وتتوفر في حوزة مختلف بلدان 
العالم ١٠٥٧ طائرة روسية من هذا النوع.

ــغلت مقاتلة «  وش
ــغ – ٢٩»  مي
ــز  ك ملر ا

ــة  ــف (٨١٧ مقاتل ــي التصني ــس ف اخلام
اشترتها جيوش العالم اخملتلفة).

قاذفة «سو- ٢٥»
ــية  ــو- ٢٥» الروس ــة « س ــت قاذف واحتل
ــف الذي  ــابعة في التصني ــة الس املكان
ــر  ٤٧٠ طائرة من هذا النوع قد دخلت  ذك

األساطيل اجلوية العسكرية اخملتلفة.
قاذفة «سو- ٢٤»

وتأتي في املركز العاشر قاذفة «سو- ٢٤» 
ــترتها بلدان  ــية  بـ ٣٨٩ طائرة اش الروس

العالم اخملتلفة.

(٤) طائرات حربية روسية ضمن تصنيف 
الـ (١٠) األفضل يف العالـم

متابعة / البينة الجديدة
ــدس ARMATIX الرقمي وكأنه  ــدو أن مس يب
شيء مستوحى من فيلم خيال علمي، وقد 
ــخة منه في فيلم حديث من  ظهرت نس
أفالم جيمس بوند. ويحتوي هذا املسدس 
املستقبلي على آلية أمان رقمية ال ميكن 
تعطيلها إال إذا كان املشغل يرتدي أيضاً 
ساعة يد خاصة ترسل إشارة الفتح إلى 
ــاعة اليد نفسها  ــدس. وتصبح س املس
ــتخدم  ــرد قيام املس ــط مبج ــطة فق نش
ــع. وهذا  ــا ببصمات األصاب ــاء قفله بإلغ
ــط هو من  ــدس فق ــي أن مالك املس يعن
ــه، وبالتالي لن  ميكنه إطالق الرصاص من
ــتخدامه  ــخص آخر من اس يتمكن أي ش
ــي أيضاً أنه  ــرقته. وهذا يعن في حالة س
ــتخدام املسدس ضد مالكه.  ال ميكن اس
ــلحة أن  ــن خبراء األس ــي العديد م ويدع
ــتقبل ووسيلة  هذا النهج هو طريق املس
ــالمة السالح الناري. وال  رائعة لضمان س
ــوى االنتظار لنرى إلى أي مدى  يسعنا س
ــالح الرقمي.مدفع  ــذا الس ــر ه سينتش
RAILGUN ــي  الكهرومغناطيس ــان  ريلغ

ــى تطوير  ــة األمريكية عل ــل البحري تعم
ــي ميكنه  مطلق قذائف كهرومغناطيس
ــرع من سرعة  ــكل أس إطالق قذيفة بش
الصوت. ويُطلق على هذا السالح بشكل 
 MEGAJOULE ELECTROMAGNETIC  ٨ ــمي  رس
ــى  عل ــول  احملم ــالح  الس ــذا  ه  ،RAILGUN

سطح السفن عادة ميكنه إطالق قذيفة 
ــرع  ــرعة ماخ ٨، وهو ما يعني أنه أس بس
ــوت، أو ٥  ــرعة الص ــي مرات من س بثمان
ــاعة. تخطط البحرية  آالف ميل في الس
ــة  ــفن احلربي ــة الس ــتخدامه حلماي الس
واألسلحة املضادة للطائرات والصواريخ. 
لكن مدفع الريلغان قوي للغاية ما يؤهله 

ــة إلى  ــة فضائي ــالق مركب إلط
ــن للريلغان  ــدار، وميك امل

أيضاً إطالق النار في 
املعارك.  ساحات 

ــم  الفيل ــر  تذك
P؟  R E D A T O R

كيف  ــر  تذك
اخمللوق  متكن 
من  املفترس 
م  ا ــتخد س ا

ــة  تقني
ــلل غير  التس

املرئي لالندماج 
الغابة  ــة  بيئ في 

وكيف  ــه،  حول ــن  م
كان عندما يتحرك يبدو 

وكأن الغابة نفسها تتحرك؟ 
ــا يطورها اآلن  ــناً، هذه التكنولوجي حس
اجليش األمريكي وهي في مراحل متقدمة. 
 QUANTUM» هذه التقنية التي يطلق عليها
ــي، تعمل  ــي الكموم STEALTH» أو التخف

ــى الناس عن طريق ثني  على التمويه عل

ــم املتخفي. والنتيجة  الضوء حول اجلس
ــام تتحول  ــخاص أو األجس ــي أن األش ه
ــاً إلى حالة غير مرئية للعني اجملردة.  حرفي
ــرة  ــي املتواف ــي الكموم ــور التخف إن ص
ــة جداً. واألمل  ــاً على اإلنترنت غريب حالي
ــة التي توفرها  ــو أن العباءات غير املرئي ه
ــتمكن  ــي س الكموم ــي  التخف ــة  تقني
ــلل إلى أراضي العدو دون  اجلنود من التس
أن يُكتشفوا، باإلضافة إلى شن هجمات 
ــال. يبدو  ــة وتنفيذ عمليات اغتي مفاجئ
ــتقبل  ــن املس ــال، ولك ــد املن ــر بعي األم
ــا حقيقية.بدلة  ــذه التكنولوجي هنا وه
 TALOS ــة ــي اخلفيف ــوم التكتيك الهج
ــن اجلامعات  ــد م ــاعدة العدي مبس
ــا  التكنولوجي ــركات  وش
قيادة  الفائقة، طورت 
اخلاصة  العمليات 
ــة  يكي مر أل ا
ــغل  مش بدلة 
م  ــو لهج ا
ــي  لتكتيك ا
ــة  خلفيف ا
 (T A L O S )
د  ــو للجن
ــا  ئه ا تد ر ال
القتال.  ــاء  أثن
ــكل  هي ــي  وه
ــي  آل ــي  خارج
عند  ــود  اجلن ــه  يلبس
ــن اجلنود  ــال. وهو ميكّ القت
ــة األعيرة  ــود في مواجه من الصم
ــار ومراقبة عالماتهم احليوية  النارية والن
والرؤية في الظالم. وأطلق البنتاغون على 
املشروع «بدلة الرجل احلديدي». حتى أن 
ــة القتالية  ــر تفيد بأن البدل هناك تقاري
ــتكون مصنوعة من  ــن اجليل القادم س م

ــائل الذي ميكن أن يصلب إلى  املعدن الس
بدلة ال ميكن اختراقها. ومن املتوقع أيضاً 
ــوة كل جندي وأن  ــدالت من ق ــد الب أن تزي
تفعل كل شيء، إلى حد كبير، باستثناء 
ــن النماذج  ور العديد م ــد طُ الطيران. لق
ــع أن يدخل  ــن املتوق ــة، وم ــة للبدل األولي
ــة اخلدمة مع اجلنود  اجليل األول من البدل
ــيحدث  ــني في عام ٢٠١٨. ما س األمريكي
بعد ذلك متروك لتخمني القارئ.مركبات 
ــتوحى  ذكية غير مأهولة وكأن األمر مس
ــم THE TERMINATOR، يجرب اجليش  من فيل
األمريكي اآلن مركبات غير مأهولة والتي 
تفكر حرفياً مثل مبدعيها البشر. وخالل 
العقدين املاضيني، أصبحت املركبات غير 
ــار كما  ــدون طي ــرات ب ــة -أو الطائ املأهول
ــيوعاً مع اجليوش.  ــة- أكثر ش هي معروف
ــار إلى عربات إزالة  من الطائرات بدون طي
ــرة وروبوتات  ــل والغواصات الصغي القناب
ــرى حتريك  ــى اآلن، ج ــن، حت ــة. لك املراقب
ــر املأهولة -مبا  ــذه املركبات غي ــم ه معظ
ــرات واملروحيات- عن طريق  في ذلك الطائ
جندي أو فني متمركز على مسافة آمنة 
من األذى. واآلن يجري تطوير هذه املركبات 
ــن التفكير  ــر املأهولة حتى تتمكن م غي
ــها، دون اليد  ــاء نفس ــن تلق ــل م والعم
ــي الواقع، يدفع  ــرية. ف التوجيهية البش
ــذكاء االصطناعي  ــاء اجليوش اآلن ال علم
ــار املترتبة على  ــدوده، واآلث ــى أقصى ح إل
ــيكون لدينا قريباً روبوتات  ذلك هو أنه س
وعربات عسكرية بدون قائد تتخذ قرارات 
ــا يقول  ــها. وبينم ــوت بنفس ــاة وامل احلي
ــذا لصالح  ــكريون إن ه اخملططون العس
ــي القتال،  ــالمة اجلنود ف احلفاظ على س
ــبه منح  ــر يش ــن أن األم ــم املنتقدي يزع

الروبوتات رخصة للقتل.

أسلحة وتقنيات عسكرية مستقبلية 
 املسدس الرقمي

أسلحة عسكرية رسية توقف تطويرها لألبد
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حميد صالح هلول 

ــد عن احلصة   ــدث من جدي نعود لنتح
ــاه املواطن العراقي  ــة وما جن التمويني
ــا اخلالص  ــة اراد فيه ــات جم من عذاب
ــه  إحتياجات ــض  تعوي او  ــوز  الع ــن  م
ــذا  ــية إال إن كل ه ــة االساس الغذائي
ــفع للحكومة  ــى قد يش ــم ياتي بش ل
بانها اوفت بوعودها لشعبها بابسط 
ــي  ــة ف ــة القليل ــتحقاته املتبقي مس
ــواد االربعة  ــردات هذه البطاقة للم مف
ــام ..بل  ــت الطع ــكر وزي ــني  وس .. طح
تكابلت املشاكل بالتاخير غير املقبول 
ــا  ..مم ــرة  االخي ــنوات  بالس ــبوق  واملس
ــة أمل مبا  ــعر بخيب ــل املواطن يش جع
ــه من هذه االجراءات العقيمة  يحدث ل
حيث االسرة العراقية تنتظر حصتها 
ــهر متوز ٢٠٢٠ وتستلمها في شهر  لش
ــام ذاته   ..حتى   ــرين الثاني من الع تش
ــاه. يعرج عليه  ــذت منحى اخر واجت اخ
ــن العوائل املتعففة الفقيرة  العديد م
ــة مرفوضة وهي جزء من  بان هده احلال
ــؤولية اجتاههم  ــعور باملس ــدم الش ع
ــن يهمهم االمر  ــالتهم واضحة مل ورس
ــررة عبر  ــكاويهم املتك ــالل ش ــن خ .م
ــي اجلهة  ــم تكتف ــالم  ول ــائل االع وس
ــن الالمباالة اجتاه  ــذة بهذا االمر م املنف
ــورة بعد ان الزمهم العوز  عوائلنا املذك
ــال  ــنا بصدد من ال يس ــم  .. ولس الدائ

ــن العوائل  ــي وقت فراغه م عنها اال ف
ــة التي ال حتتاجها اطالقا وهي  املتمكن
ــا احلالتني .  ــي كلت ــة للعيش ف ضامن
ــاءل  لكننا مع معظم الناس التي تتس
اين حقوقها حني  تنتظر احلصة وال من 
ــزال مواطننا الكرمي  مجيب لها ...  والي
ــئ احلكومة  ــام االولى جمل ــتذكر االي يس
اجلديدة التي  وعدتهم بحصة  متوينية 
ــمعنا  بوسائل  ــب ماس خيالية  وحس
ــتجهز موادها  االعالم اخملتلفة انها س

ــر  لكن الذي حصل  ــي ٣٠ او اكث بحوال
الحصة متوينية والهم يحزنون  وال مواد 
ــهور طوال  ــة  وكافية وتتاخر لش كامل
ــهريا صارت  ــالف  ماكانت توزع ش وخ
ــح  ــا اليصل ــيان ومواده ــم النس بحك
ــري حتى ورد الكثير  لالستهالك البش
ــح كغذاء  ــر صال ــرز التالف غي ــن ال م
ــى ننتظر ونقول  ــر...ومه هذا نبق للبش
الى متى ..تنتهى االزمة التموينية  هذ 

والسالم على احلصة التموينية.

تلقت ( البينة اجلديدة) رسالة من املواطن (رسول 
احلمداني) يناشد خاللها السيد محافظ بابل 

ــط  ــاء الفرات االوس ــر عام كهرب ــيد مدي والس
ــرض مقابلتهم  ــاء بابل لغ ــر توزيع كهرب ومدي

ــا تخص عمل الكهرباء وباالمكان  لطرح قضاي
االتصال برقم هاتفه ( ٠٧٨١٥٤٨٥٢٠٠).

مــقـــابـلـــــــــة

بطالة اخلرجيني ..  الصناعة
 والزراعة ملجأ احلائرين

علي خلف إسماعيل الذهبي

ــان  ــم وجدان اإلنس ــي صمي ــة العمل ف صف
ــه  بنفس ــه  ثقت ــدر  ومص ــي  الذات ــه  وتكامل
ــة واملعنوية  ــاة الفرد املادي ــة لبناء حي ومقدم
ــدم أجتماعي وبيئة جاذبة  وفقدانها عامل ه
ــلوكية، وهذا  لكل االنحرافات الفكرية والس
ــماوية  ــه الديانات الس ــا أكدته وحثت علي م
ــك  لذل ــة  الوضعي ــة  االقتصادي ــات  والنظري
ــا ووضع  ــاء أقتصادياته ــدول لبن ــابق ال تتس
ــل خلق فرص  ــتراتيجيات التنمية من أج أس
ــني  ــيما ب ــة، ال س ــتدامة ومنتج ــل مس عم
ــهادات األولية والعليا.في  صفوف حملة الش
ــيء  العراق الصورة مختلفة متاماً وكإن كل ش
ــو التخطيط من  ــه من نوع آخر وه يخطط ل

ــراق بتراكمات من  ــل الفوضى، لقد مر الع أج
ــة احلقيقية لعقود من  ــروب وغياب التنمي احل
ــي  ــن وما أعقبه من تربع الفعل السياس الزم
ــد على رأس السلطة ما بعد ٢٠٠٣ أدى  الفاس
ــبب  إلى تغييب القطاعات اإلنتاجية، مما تس
ــاد الريعي (  ــى األقتص ــي عل ــاد الكل باألعتم
ــة ماليني من  ــط) وبالتالي كانت النتيج النف
ــي.إن فوضى  ــاع احلكوم ــني في القط املوظف
ــيق  ــحب على غياب التنس ــط قد أنس اخلط
ــة الفعلية  ــات واحلاج ــات اجلامع بني مخرج
ــني فضالً عن  ــي من املوظف ــاع احلكوم للقط
ــي أفتتاح اجلامعات  ــع الغير مدروس ف التوس
ــم أعداد مهولة  ــبب إلى تراك األهلية، مما تس
ــل فضالً عن غير  ــنوياً بال عم من اخلريجني س
ــل. أزاء  ــون حق العم ــن ميتلك ــني الذي اخلريج
ــى البطالة بني  ــذه احلقيقة فإن القضاء عل ه
ــوف اخلريجني وغيرهم ال ميكن أن حتل عن  صف
طريق التوظيف احلكومي بل أستحالة مبكان، 
ــداد املوظفني  ــل احلاصل في أع ــة التره نتيج
واخلريجني واألزمة املالية التي تعصف بالبالد 
والعباد منذ سنوات نتيجة األقتصاد األحادي 
ــوء األدارة فضالً عن الفساد، مما يستدعي  وس
التوجه بشكل جدي نحو تفعيل القطاعات 
ــتدامة  اإلنتاجية ذات الدورة األقتصادية املس
ــة والصناعة  ــي الزراع ــي مقدمتها قطاع وف
ــوض هائلة  ــك مقومات نه ــراق ميتل كون الع
ــوقية ب٧٠  فيهما، حيث تقدر قيمتهما الس
ــنوياً تقريباً، قيمة األستيرادات  مليار دوالر س
الصناعية والزراعية.تفعيل الزراعة والصناعة 
ــول  ــة ويح ــة الصعب ــروج العمل ــيمنع خ س
ماليني الدوامن الزراعية إلى لوحة خضراء على 
ــغل أآلف املعامل  ــة الوطن، ويش طول خريط
ــل بصورة  ــر ماليني فرص العم ــة ويوف املتوقف
ــرة، ويحرك معهما باقي  مباشرة وغير مباش
ــيولة  ــات األنتاجية نتيجة توفر الس القطاع
ــرائية لدى املواطن  املالية وأرتفاع القدرة الش
ــاد الرصني  ــباب األقتص ــرات أس ويحقق عش

ورفاهية اجملتمع.

احلصة  التموينية .. قضيتنا 

NO.3592.MON.15.FEB.2021العدد (٣٥٩٢) االثنين ١٥ / ٢ / ٢٠٢١ 

امام انظار 
السيد مدير 

مكتب السيد 
وزير الداخلية

ــالة    تلقت (البينة اجلديدة) رس
ــم ابو  ــيخ احلاج جاس من الش
ــن اهالي  ــي م ــد احلجيم محم
السماوة يناشد خاللها مقابلة 
ــر  ــق) مدي ــد اخلال ــق عب ( الفري
ــر الداخلية  ــيد وزي مكتب الس
ــرض مقابلته لطرح  ــرم لغ احملت
ــة وفي حال  ــة وعام امور خاص
املوافقة االتصال بهاتفه املرقم 

.(٠٧٨٢٦٦٤٥٧٤٦) /

ــهر  ــة اش ــن ثالث ــر م ــذ اكث من
ــار الكهربائي عن  ــاع التي إنقط
ــكنية  ــن العمارات الس عدد م
ــم  ــى الرغ ــيدية وعل ــي الس ف
ــة كهرباء  ــة صيان ــن مراجع م
ــالح  اص ــم  يت ــم  ل ــيدية  الس
ــاء ايجاد حل لهذه  اخللل . الرج
ــي  ــش ف ــا نعي ــكلة كونن املش

حالة ظالم دامس .
لفيف من املواطنني  / السيدية 
ــارة  عم ــكني   ٦الس ــع  مجم

١٠١لغاية عمارة١٠٤

امام انظار 
وزير الكهرباء 
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فقدان هوية طالب
فقدت مني الهوية والصادرة من كلية اِّـأمون الجامعة / قسم هندسة تقنيات القدرة 
ــكر) فالرجاء على من يعثر عليها تسليمها اُّـ  ــنني علي ش ــم (حس الكهربائية وبأس

جهة االصدار. مع التقدير.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : ٢٠٢١/٢١
التاريخ : ٢٠٢١/٢/١١

اُّـ / اِّـنفذ عليه / ضرغام عبد الرحيم جرب

ــم او مؤقت  ــس لك موطن دائ ــل االقامه ولي ــن  انك مجهول مح ــذة اِّـديرية م ــد تحقق له لق
ــون التنفيذ تقرر تبليغك  ــتناداً للمادة (٢٧) من قان ــار يمكن اجراء التبليغ عليه , واس اومخت
ــر يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر  ــة عش اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس
ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون.

منفذ العدل
غسان فهد غنيس التميمي 

اوصاف اِّـحرر:
ــخ  تاري َّـ  ١٧٦٦/ش/٢٠٢٠  ــم  اِّـرق ــوت  الك َّـ  ــخصيه  الش ــوال  االح ــة  محكم ــرار  ق

٢٠٢٠/١١/٢٩

اعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالنات

بينها حظر شامل وجزئي .. 
«                           » تنرش قرارات حكومية جديدة ملواجهة كورونا

ــبت، قرارات عدة للحد من فايروس كورونا، منها فرض حظر شامل للتجوال أليام اجلمعة  ــالمة في العراق، امس االول الس اصدرت اللجنة العليا للصحة والس
ــس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس ، اجتماعاً هاماً للجنة العليا  ــد، وجزئي بدءاً من اخلميس املقبل. وقال مكتب رئيس الوزراء ، إن رئي ــبت واألح والس
ــة  ــتجدات جائحة كورونا في البالد، في ظل تزايد عدد االصابات بني املواطنني، فضال عن مناقش ــالمة الوطنية، وجرى خالل االجتماع بحث مس للصحة والس

اهم االجراءات التي ميكن من خاللها احتواء الفيروس واحلد من انتشاره.ومتخض االجتماع وفقاً للبيان، عن صدور عدد من القرارات اآلتية:

ــامل أيام  ــر التجول الش ــرض حظ أ. ف
كل  ــن  م ــد  واألح ــبت  والس ــة  اجلمع
ــباط  ــن يوم ١٨ ش ــارا م ــبوع اعتب أس
ــر اجلزئي اليام  ٢٠٢١، فيما يكون احلظ
ــاء واخلميس  ــاء واالربع ــني والثالث االثن
ــاء ولغاية  ــاعة الثامنة مس ــن الس م
ــاعة اخلامسة فجرا ولغاية يوم ٨  الس
ــب املوقف  اذار ٢٠٢١ ويعاد النظر حس

الوبائي .
ــواد الغذائية ومحال  ــال بيع امل ب . مح
ــران  واالف ــر،  واخلض ــه  الفواك ــع  بي
ــات عملها  ــون أوق ــات، وتك والصيدلي
ــة صباحاً لغاية  ــاعة اخلامس من الس
ــاءً (خالل فترة  الساعة السابعة مس
ــا  له ــمح  يس وال  ــامل)،  الش ــر  احلظ
بالبقاء مفتوحة بعد تلك األوقات وألي 
ــات اخلافرة  ــبب كان، عدا الصيدلي س
ــة الصيادلة)  ــن قبل نقاب (تخصص م
ــاعات احلظر، مع مراعاة  للعمل في س
ــع اجلغرافي لها) والتأكيد على  ( التوزي
ــوي على  ــي حتت ــات (الت ــر املعقم توفي
كحول بنسبة ٧٠ ) عند مدخل احملل او 
األسواق او الصيدلية، وتطبيق إجراءات 
ــدي بني الزبائن مبسافة  التباعد اجلس
ــر من جميع االجتاهات  ال تقل عن ٢ مت

ومبعدل شخص واحد لكل ٢ متر .
ــن لديهم موافقة  ــون الذي ج . اإلعالمي

وزير الصحة (حصراً) .
ــروف  ــات لظ ــني احملافظ ــال ب د . االنتق

إنسانية.
٢. التأكيد على املواطنني لبس الكمام 
ــك داخل  ــة وكذل ــن العام ــي األماك ف
ــات، وااللتزام  ــرة والباص ــيارات األج س
ــد البدني في داخلها مع فرض  بالتباع
ــا (٢٥) الف دينار  ــة قدره غرامات مالي
ــى قانون  ــتنادًا ال ــني اس ــى اخملالف عل

الصحة العامة وكاآلتي
أ. عدم السماح بوجود

ــيارات  ــخاص داخل س اكثر من (٤) أش
الصالون بضمنهم السائق.

ــيارات  ــخاص داخل س اكثر من (٦) اش
ــعة (١١) راكبا (الكيا)  ــل الركاب س نق

بضمنهم السائق.
ــيارات  ــخاص داخل س اكثر من (٨) اش
ــا  راكب  (٢١) ــعة  س ــركاب  ال ــل  نق

(الكوستر) بضمنهم السائق.
اكثر من (٢) شخص في سيارات احلمل 

بضمنهم السائق.
ــم  ــركاب بضمنه ــع ال ــزام جمي ب. ال

السائق بلبس الكمامات.

ج. فتح نوافذ السيارة.
ــماح لــ (الستوتات) بنقل  د. عدم الس

اكثر من شخص واحد مع السائق.
ــخص آخر  ــماح بركوب ش ه. عدم الس

مع سائق الدراجة النارية.
و. فرض مديرية املرور العامة العقوبات 

املشددة بحق السواق اخملالفني.
ــي  ــة ف ــراءات الوقائي ــق اإلج ٣. تطبي
ــرات اخلاصة  ــادات الطبية واخملتب العي
ــا للصحة  ــة العلي ــن اللجن ــرة م املُقّ
 (٧٨) ــا  بقراره ــة،  الوطني ــالمة  والس

لسنة ٢٠٢٠ والتأكيد على اآلتي

ــوي  حتت ــي  الت ــات  املعقم ــر  توفي أ. 
الكحول بتركيز ٧٠٪ في مكان انتظار 

املراجعني.
ــزام املراجعني لبـس الكمام عند  ب. ال
ــا  ــر او توفيره ــادة او اخملتب ــول العي دخ

لهم.
ــدي بني  ج. احلفاظ على التباعد اجلس
ــل عن (٢) متر  ــافة ال تق املراجعني مبس
ــخص  ــات ومبعدل ش ــن جميع اجله م

واحد لكل (٢) متر مربع من املساحة.
ــرة  ــن (دائ ــتركة م ــرق مش ــى ف د.تتول
ووزارة  ــة،  الصح وزارة  ــي  ف ــش  التفتي
الداخلية، وجهاز االمن الوطني، وقيادة 

ــتركة، وقيادة عمليات  العمليات املش
بغداد) متابعة تنفيذ اإلجراءات وفرض 
ــق العيادات  ــددة وغل ــات املش العقوب

واخملتبرات اخملالفة فوراً.
٤. غلق العيادات الطبية اخلاصة التي 
ــتخدام  ــى الكورونا باس ــج مرض تعال
ــوالت  البروتوك ــف  تخال ــوالت،  بروتوك
ّقرة من اللجان العلمية واملستخدمة  املُ

في املؤسسات الصحية احلكومية.
٥. غلق مراكز التجميل واملساج كافة 
ــبوعني  ــدة أس ــن ١٨٢٢٠٢١ ومل ــدءًا م ب
قابلة للتمديد وحسب املوقف الوبائي 

للمرض.
ــق األماكن الترفيهية واملتنزهات  ٦. غل
ــة  الرياضي ــات  والقاع ــينما  الس ودور 
ــن ١٨٢٢٠٢١  ــدءًا م ــة ب ــابح كاف واملس
وملدة أسبوعني قابلة للتمديد وحسب 

املوقف الوبائي للمرض.
ــواحت ومجالس العزاء  ٧. منع إقامة الف
واالكتفاء بالتعزية عبر قنوات التواصل 
ــر الوباء من  ــي، لتجنب نش االجتماع
ــعار اخر،  ــذه اجملالس والى اش خالل ه
ــة قدرها (٥) ماليني  ــرض غرامة مالي وف
ــتناداً الى قانون  دينار على اخملالفني اس

الصحة العامة.

ــينيات كافة  ــاجد واحلس ٨. غلق املس
ــط) لرفع  ــات الصالة (فق ــا أوق وفتحه
ــع إقامة صالة اجلماعة فيها  اآلذان ومن

والى اشعار اخر.
٩. منع إقامة حفالت األفراح في قاعات 
ــبات وغلقها بدءًا من ١٨٢٢٠٢١  املناس
ــعار آخر، وفرض غرامات مالية  وإلى إش
ــار على اخملالفني  ــا (٥) ماليني دين قدره

استناداً الى قانون الصحة العامة.
١٠. غلق املوالت واملقاهي والكافتريات 
ــبوعني  ــن ١٨٢٢٠٢١ وملدة أس ــداءً م إبت
قابلة للتمديد وحسب املوقف الوبائي 

للمرض.
ــاء بخدمة  ــق املطاعم واالكتف ١١. غل
التوصيل، مع التزام أصحاب املطاعم 
ــل املطعم (  ــراءات الوقائية داخ باإلج
لبس الكمام والكفوف ) من العاملني 
ــبوعني  ــن ١٨٢٢٠٢١ وملدة أس ــداءً م ابت
قابلة للتمديد وحسب املوقف الوبائي 
ــع فرض غرامة مالية قدرها  للمرض، م
ــتناداً  (٥) ماليني دينار على اخملالفني اس

الى قانون الصحة العامة.
ــدارس  امل ــي  ف ــم  التعلي ــون  يك  .١٢
واملعاهد والكليات احلكومية واألهلية 
ــن ١٨٢٢٠٢١ ولغاية  ــدءًا م إلكترونياً ب

٤٣٢٠٢١ قابلة للتمديد حسب املوقف 
ــد موعد  ــا حتدي ــم بعده ــي، ليت الوبائ
االمتحانات احلضورية للمراحل كافة، 
ــل النهائية  ــتثنى من ذلك املراح ويس

لطلبة كليات الطب البشري.
ــات النقابات  ــل اجراء انتخاب ١٣. تأجي
ــادات وإقامة املؤمترات  واملنظمات واالحت
ــن ١٨  ــدءًا م ــارض ب ــات واملع واملهرجان
ــبوعني قابلة للتمديد  ٢٢٠٢١ وملدة أس

حسب املوقف الوبائي للمرض.
ــيعي  ١٤. متابعة ديواني الوقفني الش
ــراءات الوقائية  ــذ اإلج ــني تنفي والس

ــة واملزارات  ــارة املراقد املقدس خالل زي
ــريفة، والتأكيد على احلفاظ على  الش
ــن وعدم  ــني الزائري ــي ب ــد البدن التباع
ــدون ارتداء  ــول املراقد ب ــماح بدخ الس
ــبة  ــاذ اإلجراءات املناس ــام واتخ الكمّ
ــع التجمع والتدافع داخل األضرحة  ملن

املقدسة واملزارات الشريفة.
ــياحية  ــع الس ــفر اجملامي ــع س ١٥. من
ــى دول العالم كافة والى  من العراق ال

اشعار اخر.
ــوم وزارة الصحة والبيئة باجراء  ١٦. تق
ــة  ــة PCR لكاف ــص COVID-١٩ بتقني فح
القادمني من املنافذ احلدودية واملطارات 

ــتحصالها  اس ــم  يت ــغ  مبال ــاء  لق
بالطريقة ذاتها بفحص املسافرين في 
ــا العيادات  ــرات التي تتعامل به اخملتب
الشعبية وحسب السياقات واالليات 

املعتمدة.
١٧. السماح بدخول البضائع واحلاويات 
ــة (البرية،  ــذ احلدودي ــق املناف عن طري
ــع اتخاذ إجراءات  ــة، واجلوية) م البحري
تعفير وتعقيم البضائع واحلاويات من 

اخلارج.
١٨. يكون دوام موظفي الوزارات والدوائر 
ــوزارة واحملافظات (٥٠٪)  غير املرتبطة ب

ــتثناء وزارة  ــمي، باس ــن الدوام الرس م
ــر الصحة والبيئة  الصحة ويخول وزي
ــدوام  ــبة ل ــات املناس ــدار التعليم إص
ــر في تقدمي  ــبي الوزارة مبا ال يؤث منتس

اخلدمات الصحية.
ــل  احلوام ــات  املوظف دوام  ــون  يك  .١٩
ــال دون  ــن أطف ــي لديه ــاء الالت والنس
ــوزارات  ــر في ال ــن العم ــة م السادس
ــوزارة  ب ــة  املرتبط ــر  غي ــات  واجله
واحملافظات، مبا ال يزيد عن (٢٥٪)، لعدم 
ــة ورياض  ــح دور احلضان ــماح بفت الس

األطفال.
ــر  غي ــات  واجله ــوزارات  ال ــزام  إل  .٢٠

املرتبطة بوزارة واحملافظات والشركات 
واملؤسسات االهلية باآلتي

ــات (التي حتتوي على  ــر املعقم أ. توفي
ــق  ــي مراف ــز ٧٠٪) ف ــول بتركي الكح

البناية.
ــن العاملني  ــات م ــداء الكمام ب. ارت

واملراجعني كافة.
ــراءات التباعد البدني  ــق إج ج. تطبي
للعاملني واملراجعني مع وضع عالمات 

داللة للوقوف على األرض.
ــة  فاصل ــفافة  ــز ش ــع حواج وض د. 
ــتقبلون  يس ــن  الذي ــني  للموظف

املراجعني وجهاً لوجه .
ــتعانة بالتكنولوجيا احلديثة  ه. االس
ــالت دون  ــاز املعام ــي اجن ــت ف واالنترن
ــة املواطنني من خالل  احلاجة ملراجع
ــة االلكترونية  تطبيق برامج احلكوم

واالنترنت.
ــاز  ــة وجه ــف وزارة الداخلي ٢١. تكلي
ــات  العملي ــادة  وقي ــي  الوطن ــن  األم
ــات بغداد،  ــادة عملي ــتركة وقي املش
ــة الرقابية  ــرق الصحي ــاندة الف مس
ــة ملتابعة تنفيذ  في جوالتها الرقابي
ــدوام  ــات ال ــي أوق ــاً ف ــراءات آنف اإلج
الرسمي وخارجه مع فرض الغرامات 
ــني  مالي  (٥) ــد  وحل ــني  اخملالف ــق  بح

واحالتهم للمحاكم اخملتصة.
ــي  ــع املدن ــات اجملتم ــث منظم ٢٢. ح
ــرطة  والش ــة  اخليري ــات  واملؤسس
ــي  ف ــات  الكمام ــع  توزي ــة  اجملتمعي
ــكنية واألماكن العامة،  االحياء الس

وحث املواطنني على ارتدائها.
ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــد  اك  .٢٣
توجيهاته للسادة احملافظني بتهيئة 
قطع أراضي وتوزيعها على منتسبي 
ــي  ف ــم  له ــاً  دعم ــض  األبي ــش  اجلي

مواجهة جائحة كورونا.
ــوح ل وزارة  ــتثناء املمن ٢٤. متديد االس
ــرارات  ق ــب  مبوج ــة  والبيئ ــة  الصح
ــالمة  العليا للصحة والس ــة  اللجن
ــنة ٢٠٢٠  الوطنية رقم (١٨) و(٨٨) لس

لغاية ١٦٢٠٢١.
ــة  اإلعالمي ــوات  القن ــف  ٢٥.تكثي
برامجها التوعوية ال سيما ما يتعلق 
باإلجراءات الوقائية الواجب أتخاذها، 
لوجود تهاون كبير في االلتزام بها، ما 
أدى إلى زيادة اإلصابات في محافظات 
ــث  ح ــرورة  ض ــع  م ــا،  حاليً ــراق  الع
ــاح (كوفيد –  ــني على أخذ لق املواطن

١٩) عند وصوله.

ا  يكون التعليم يف املدارس واملعاهد والكليات احلكومية واألهلية إلكرتونياً بدءً
من ٢٠٢٠/٢/١٨ولغاية ٢٠٢١/٣/٤ قابلة للتمديد حسب املوقف الوبائي



ــرين من  ــه في احلادي والعش ــر جيدا ان  اتذك
ــام املاضي(٢٠٢٠)  ــون االول من الع ــهر كان ش
ــروع  ــودة مش صوّت مجلس الوزراء على مس
ــة  ــة احلالي ــنة املالي ــة للس ــة االحتادي املوازن
ــاوف  ــحونة  باخمل ــواء مش ــط اج (٢٠٢١) وس
والهواجس جراء االزمة  االقتصادية الناجمة 
ــواق  ــعار النفط في االس ــاض اس ــن انخف ع
ــا التي القت  ــبب جائحة كورون العاملية بس
ــة العالم اجمع  ــا القامتة على خارط بظالله
ــت كل دول  ــاد وبات ــت مفاصل االقتص وضرب
العالم تئن من التداعيات.. املهم ان احلكومة 
ــت باملوازنة في  ــن اقرارها الق ــد الفراغ م بع
ملعب مجلس النواب بغية التصويت عليها 
ــا اي احلكومة فاتها ان موازنة  واقرارها لكنه
ــيثير موجة من اخلالفات  مثقلة ب( الغام) س
التي يبدو انها بدأت ولكن الندري متى تنتهي 
ــك التاريخ الذي  ــت املوازنة منذ ذل حيث الزل
ــي تعاني  ــة البرملان وه ــت قب ــت فيه حت دخل
ــدري) يقلبّونها ذات اليمني   ــن( احلصبة واجل م
ــالت حتى  ــبعونها تعدي ــمال ويش وذات الش
ــوف املوازنة(١٦٤)  ــامت ادخاله منها ج وصل م
تعديال وتعرضت لـ( العصر واخلنق) على مدى 
ــتضافات كان  ــات واالس ــرات االجتماع عش
ــوزراء مصطفى  ــس مجلس ال ــا مع رئي اخره
ــر املالية(  ــه وزي الكاظمي وفريقه وعلى رأس
ــار املوازنة  ــد االمير عالوي).. اخر اخب علي عب
ــرا فبعد  ــحما كثي ــا فقدت من وزنها ش انه
ــار صارت  ــون دين ــع(١٦٤) تريلي ــت بواق ان كان
ــم هو،الغاء  ــون دينار وااله ــع( ١٣٠) تريلي بواق
ــب املوظفني  ــن روات ــتقطاعات م ــرة االس فق
ــي كانت تقلق  ــي الفقرة الت واملتقاعدين وه
الشارع وترفع منسوب السكر والضغط في 
ــاطه.. اخلالفات مازالت تعصف باطراف  اوس
ــن الزاوية  ــر للموازنة م ــية وكل ينظ سياس
ــي يريدها ولكن اخلانق الصعب هو اخلالف  الت
ــد  ــداد واربيل  الذي ميتاز بالش ــم بني بغ القائ
واجلذب وكل طرف يطرح مطالبه وامالءاته و( 

جيب ليل وخذ عتابه) !!
 ويبقى السؤال العراقي الساخن: من يعيننا 
على اخراج املوازنة من عنق الزجاجة وينهي 
ر احلبل ويتصدى للمساومات حتى في  لعبة جّ

اخطر القضايا التي متس حياة العراقيني؟؟!

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

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

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

بغداد / البينة الجديدة
ــي خصصها  ــة االولى والت ــته االمني ــي ورش ف
ــة االوضاع االمنية املتسارعة  وكيفية  لدراس
ــالح  ــة الدولة وحصر الس ــى هيب ــاظ  عل احلف
ــا  ــرة ودوافعه ــش االخي ــركات داع ــا وحت بيده
ــدم الفريق الركن   ــبل القضاء عليها ، وتق وس
ــة  ــاملة ودراس ــة عمل امنية ش ــالق بورق الع

ــة وطريقة معاجلة  ــاع االمني مركزة عن االوض
ــلبيات وعناصر جناحها واحللول  االخطاء والس
ــاف احلضور  ــتقرارها واض ــا الس ــة امني املتاح
ــة وتطرقوا  ــم وجتربتهم االمني ــرام بأراءه الك
ــركات داعش االخيرة  الى جوانب متعددة لتح
ــش واخلالفات  ــي اله ــا الوضع السياس اهمه
ــة ومقدراتها  ــتهتار بالدول ــية واالس السياس

ــاد واخملدرات والتي متثل هاجسا خطيرا  والفس
يؤرق اجملتمع  في ختام اجللسة مت تشكيل جلنة 
ــة بورقة امنية   لغرض  العداد مخرجات الورش
ــني وللقائد العام للقوات  رفعها للقادة االمني
ــلحة والصحاب القرار السياسي واالمني  املس
ولالختصاصات االمنية وللدراسات االمنية في 

املراكز املتخصصة.
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بغداد / البينة الجديدة

ــركة العامة للبريد والتوفير  أصدرت الش

ــكيالت وزارة االتصاالت وضمن  إحدى تش

خطتها السنوية للنصف األول من العام 

ــع بريدية متثل رموز  ٢٠٢١، مجموعة طواب

ــخصيات عراقية دينية مهمة خلدها  لش

ــهيدوذكرت  ــوم  الش ــبة ي ــخ مبناس التأري

ــت به من  ــا متتع ــدار مل ــان ان االص ــي بي ف

ــاالت الدينية  ــف اجمل ــم ومبختل ــر وعل فك

والسياسية واالقتصادية وما متيزت به من 

ــني طبقات وفئات  ــر اجتماعي كبير ب تأثي

الشعب العراقي اخملتلفة .  

ــات نقدية  ــع بثالث فئ ــدرت الطواب ــد ص وق

بقيمة ( ١٥٠٠ ) دينار لكل طابع وشملت 

طابع الشهيد محمد باقر الصدر (ق . س)

طابع الشهيد محمد صادق الصدر (ق . س)

طابع الشهيد محمد باقر احلكيم (ق . س)

ــعبة  ــن قبل ش ــع م ــم الطاب ــت صم وبين

ــع البريدية ومت طباعته في مطبعة  الطواب

ــن  ــويقه م ــيتم تس ــي وس ــد العراق البري

ــواة الطوابع خالل  ــالل مكاتب خدمة ه خ

ــام املقبلة ،ومت إصدار الطوابع من خالل  األي

ــة اإلمام  ــع جامع ــاون م ــيق والتع التنس

الصادق و تيار احلكمة.

ــان حافظ  ــل العزيز( نعم حصل الزمي
سلمان الالمي) على شهادة املاجستير 
ــاص  ــي اختص ــام ف ــون الع ــي القان ف
ــريعات املالية بتقدير(  االقتصاد والتش
ــوره/ كلية  ــن جامعة  املنص ــاز) م امتي
ــة  واملالي ــاد  االقتص ــم  قس ــوق/  احلق
ــر العربية  ــي جمهورية مص ــة ف العام
ــرات  ــومه( التغيي ــالته املوس ــن رس ع
االقتصادية   لالستثمار االجنبي بنظام 
ــي-  النفط ــاع  ــي القط ــص ف التراخي
دراسة مقارنة وتطبيقية على العراق) 
ــة واحلكم من  ــة املناقش ــت جلن وتالف
ــالم  ــور( رضا عبد الس ــتاذ الدكت االس
ــي  ــتاذ االقتصاد السياس ابراهيم) اس
ــل  ووكي ــة  االقتصادي ــريعات  والتش
ــالب  ــم والط ــؤون التعلي ــة لش الكلي
ــرقية  بجامعة املنصورة ومحافظ الش
ــا) وعضوية  ــرفا ورئيس ــابق( مش الس
ــتاذ الدكتور( ابراهيم عبد  كل من االس
ــتاذ ورئيس قسم  اهللا عبد الرؤوف) اس
ــريعات  والتش ــي  السياس ــاد  االقتص
ــات  الدراس مركز  ــر  ومدي ــة  االقتصادي
ــة احلقوق -  ــة- كلي ــية الدولي السياس

ــتاذ  واالس ــوره-( عضوا)  املنص جامعة 
ــيد حلمي عطوه)  الدكتور ( حازم الس
ــي واملالية  ــاد السياس ــتاذ االقتص اس
ــة(  ــة العمالي ــد اجلامع ــة وعمي العام
ــتير  ــهادة املاجس عضوا) وياتي نيل ش
ــهادة  هذه كجزء من متطلبات نيل ش
ــارك  ــدة تب ــة اجلدي ــوراه.. البين الدكت
ــر  وتتمنى  ــث هذا اجلهد الكبي للباح
ــوراه والعوده  ــق ونيل الدكت له التوفي
ــالً بغار النصر  ــه العراق مكل الى وطن

العلمي املؤزر.

ــة  اجلامع ــي  ف االداب  ــة  كلي ــادة  عم ــم  تقي  
ــاعة الثامنة من،مساء  ــتنصرية في الس املس
ــهر شباط   ــر من،ش اليوم االثنني اخلامس عش
ــة الكترونية دولية يقدمها الروائي  احلالي  ورش
ــم املوسوي)  ــن جاس ــتاذ الدكتور( محس االس
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ــي حمل رقم  في قرار نياب
ــب  ــنة ٢٠٢١،  عق ٢٨ لس
ــة ( ٣٦ )،  ــته املرقم جلس
ــخ ٢٣ / ك ٢ / ٢٠٢١ ،  بتاري
ــواب الزام  ــرر مجلس الن ق
ــي  العال ــم  التعلي وزارة 
ــث العلمي ، باجراء  والبح
توسعة املقاعد للدراسات 
ــاء في حيثيات  العليا. وج

هذا القرار :
ــداد الكبيرة  ــر لالع بالنظ
ــات  للدراس ــني  للمتقدم
ــا ، ومراعاة للظروف  العلي
ــا  ــر به ــي م ــة الت الصعب
ــت  ــد ، والتي انعكس البل
ــعبنا  ــلباً على ابناء ش س
ــرض اجراء  ــم ، ولغ العظي
العليا  للدراسات  توسعة 
ــوراه ،  ــتير ، دكت .. ماجس
ــتيعاب اعداد  دبلوم ، الس
ــل اجلامعات  ــة داخ الطلب

العراقية ..  وتضمن القرار 
تفصيالت ذات صلة بذلك. 
ــل  تاجي ــا  ايض ــن  وتضم
ــول  حل ــى  حت ــذ  التنفي
ــي ( ٢٠٢١..  ــام الدراس الع
ــح ان  ــن الواض ٢٠٢٢ ). وم
ــواب  ــس الن ــم مجل تقيي
ــات العليا  ــع الدراس لوض
ــاك  فهن ــاً.  موضوعي كان 
توجه لدى طلبتنا للمزيد 
ــي .  من التحصيل الدراس
وانحسار الفرصة امامهم 
ــل العراق ، يجعلهم  ، داخ
ــه.  ــا خارج ــون عنه يبحث
ــه حتويالت  ــذا ينتج عن وه
التي  من العملة الصعبة 
يحتاجها البلد ، وتداعيات 
ومخاطر  ــراب،  االغت حالة 
ــح  يصب ــك  لذل ــاء.   الوب
تنفيذ قرار مجلس النواب 
، مع اجلانب االلزامي فيه ، 
ضرورياً.  من هنا نضع امام 
هيئة الراي بالوزارة ،ضرورة 
ــوات التنفيذية  اقرار اخلط
ــواب  ،  ــس الن ــرار مجل لق
ــيد  الس ــد  نناش ــا  كم
ــي و  ــم العال ــر التعلي وزي
ــي باصدار  ــث العلم البح
هذا  ــع  لوض ــات  التوجيه

القرار
موضع التنفيذ. ولنا كامل 
ــوزارة  ال ــاوب  يتج ــة  الثق
ــه طلبتنا  مع ما يطمح ل

االعزاء.

متابعة / البينة الجديدة
يعمل األطباء بشكل حساس 
ــدة من  ــة فري ــة طبي ــل حال حل
ــا طفل ال  ــي منه ــا، يعان نوعه
تتمثل  ــوام،  أع ــالث  الث يتجاوز 
ــل حجمه  الذي يص ــانه،  بلس
ألربع أضعاف احلجم الطبيعي.

ــاس، من والية  ويعاني أوين توم
بنسلفانيا األميركية، من مرض 
ــمى «متالزمة  ــادر للغاية يس ن
ــان»، وهي حالة  بيكويث فيدم
ــبب فرط النمو في مناطق  تس
مختلفة من اجلسم، وتؤثر على 
ــن بني كل  ــل واحد فقط م طف
ــا لصحيفة  وفق ١٥٠٠٠ طفل، 

«ديلي ميل» البريطانية.
ــزا توماس  ــت والدته، تيري وتلق
ــخيص طفلها  ــا)، تش (٣٠ عام
ــام ٢٠١٨، بعد  ــي ع ــر ف الصغي

ــه،  ــن والدت ــط م ــبوعني فق أس
واكتشفت أن هذه احلالة تعرض 
ــر، ألنها  ــاة ابنها خلطر كبي حي

جتعله غير قادر على التنفس.
في البداية، قال األطباء إن لسان 
أوين كان «منتفخا قليال»، لكن 
ــفت  االختبارات كش املزيد من 
ــد بالفعل مجرى  ــه كان يس أن
الهواء للطفل، مما يدل على أنه 

كان أكبر بأربع مرات من فمه.
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
عونَ ) ِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ

ّ
 إِنَّا هللاِ

ْ الُوا يبَةٌ قَ صِ م مُّ ابَتْهُ ينَ إِذَا أَصَ ابِرِينَ الَّذِ رِ الصَّ
(وَبَشِّ

صدق اهللا العلي العظيم
ــكر والعرفان الكبيرين ملراجع  ــعد بخالص الش ــم قبيلة البوس ــمه وبأس ــعداوي بأس ــيخ النائب عبد الهادي الس يتقدم الش
ــاء ووجهاء العشائر العراقية االعزاء ورئاسة اجلمهورية ورئاسة الوزراء والقادة والزعماء السياسيني والوزراء  الدين الكرام ورؤس
ــبي االجهزة األمنية وقيادات احلشد الشعبي كافة ممن حضروا  واحملافظني والزمالء أعضاء مجلس النواب احملترمني وقادة ومنتس
ــاطرتنا احلزن بفقدان الوالد أمير قبيلة البوسعد الشيخ موحان ال عبداهللا( رحمه اهللا )  ــاة ومش او اتصلوا لتقدمي العزاء واملواس

سائال املولى القدير ان مين عليهم بالصحة والعافية لهم وجلميع العراقيني أنه نعم املولى ونعم النصير.    
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ــى ينعى امللتقى  ببالغ احلزن واالس
الثقافي النعماني فقيدهم الراحل 
ــط املدني  ــؤرخ والناش ــب وامل االدي
ــي  ــادي الربيع ــح ه ــتاذ صال االس
ــي خدمة االدب  الذي افنى عمره ف
ــه  ــى يدي ــرج عل ــانية وتخ واالنس

العشرات 
انا هللا وانا اليه راجعون.

حميد شغيدل الشمري
عن امللتقى الثقافي النعماني
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