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كثر احلديث في االونة االخيرة 
ــام احلكومة  ــان وجوب قي بش
باتخاذ حزمة تدابير اقتصادية 
ملواجهة تداعيات االزمة املالية 
ــعار النفط  جراء انخفاض اس
الناجمة عن تفشي وباء كورونا 
ــاقا  في كل دول العالم .. واتس
ــف نقترح  مع اجراءات التقش
نحن في (البينة اجلديدة) عدم 
ــواب بعد  والن ــوزراء  ال ــة  احال
ــدورة االنتخابية الى  ال انتهاء 
التقاعد النهم باتوا باعدادهم 
ــكلون بابا من  ــة بش املتراكم
ــال العام  ــتنزاف امل ــواب اس اب
ــنوات نكون ازاء  ــكل اربع س ف
ــاال للتقاعد  ــا مح (٣٢٩)  نائب
ــدره مابني  ــي ق ــب اجمال وبرات

ــار اضافة الى  (٦-٧) ماليني دين
ــر لها  ــف اخرى ال حص تكالي
ــيطة  ــابية بس وبعملية حس
ــتنزفه هؤالء  يتضح ان ما يس
كل اربع سنوات من املال العام 
ــدا وبالنتيجة  ــم كبير ج حج
سنكون ازاء جيوش من النواب 
وعليه  ــن  واملتقاعدي ــوزراء  وال
نقترح ان يصار العادة الوزير او 
النائب الى الوظيفة السابقة 
ــا .. املنا كبير  ــي جاء منه الت
ــان يؤخذ بهذا املقترح .. كما  ب
ــادر  ــني ان تغ ــب مخلص نطال
ــة  سياس ــة  احلالي ــة  احلكوم
لصالح  ــاءات  واالرض اجملامالت 
كتل واحزاب سياسية معينة 
اننا  العبارة  ــح  ونقولها بصري
ــعب نتمنى ان تكون  كنا كش
ــة  حكوم ــة  احلالي ــة  احلكوم

ــرات الجل البناء  كفاءات وخب
واالعمار والتهيئة لالنتخابات 
ــذي حصل مع  املقبلة لكن ال

ــا امام حالة  ــف اننا صرن االس
ــاس ونفس احلمام)  (نفس الط
ــلل  ــو ما جعل اخليبة تتس وه

ــة اصال ..  ــى النفوس احملبط ال
ــاك  ــا  ان هن ــيما اذا عرفن الس
ــم ملناصب وكالء  ــات تت تعيين

ــا من حقنا  ومدراء عامني وهن
ان نسأل : هل هذه التعيينات 
ام  ــعب  ــة الش ــا خدم غايته
ــات  وغاي ــية  سياس ــح  ملصال
ــأن اخر ال بد  نفعية ؟! وفي ش
ــد على قضية متس  من التأكي
شريحة واسعة من املتقاعدين 
ــن تضرروا جراء عدم وجود  الذي
ــادل ويعتمد  ــب ع روات ــلم  س
الحتساب رواتبهم التقاعدية 
ــاك االالف من  ــيما وان هن الس
هؤالء قد احيلوا على التقاعد 
في ظروف كان الراتب االسمي 
هو اقل من ربع الراتب االسمي 
في الوقت احلاضر كما ان عدم 
ــد خلق  ــب هذا ق ــود الروات وج
ــي الرواتب وال  ــا وتباينا ف تفاوت
ــن بقادرين عليه  ندري هل نح
ام نحتاج الى معجزة سماوية 

الجل ذلك ؟ وهناك مسألة جد 
ــق بتخصيصات  خطيرة تتعل
ــار املناطق  ــدوق اعادة اعم صن
ــير املعلومات  احملررة حيث تش
ــان  ب ــواب  الن ــن  م ــدد  ع ــن  م
ــاريع  جميع تخصيصات املش
ــررة يجري  ــات احمل ــي احملافظ ف
ــى احلكومات  ال ــا  االن حتويله
ــات وليس  ــي احملافظ احمللية ف
ــار املناطق  ــدوق اعم ــى صن ال
ــم  ــا فه ــس صعب ــررة ولي احمل
الغايات والدوافع من وراء ذلك 
ــتغالل  وفي املقدمة منها اس
الجل  ــدوق  الصن تخصيصات 
حتقيق مكاسب انتخابية يتم 
ــاء  ــص املبالغ في انش تخصي
ــكلية في مناطق  ماشريع ش
ــى  عل ــرااف  االط ــك  تل ــم  ته

حساب عموم الشعب. 
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ــيد     ترأس رئيس مجلس الوزراء الس
اإلثنني،  ــي، امس  الكاظم مصطفى 
للطاقة. الوزاري  للمجلس  اجتماعا 

ــتعدادات  االس ــاع  االجتم ــث  وبح
ــة  الطاق ــني  بتأم ــة  اخلاص ــة  اجلاري
للمواطنني  ــا  وتوفيره ــة،  الكهربائي
خالل موسم الصيف املقبل اضافة 
ــة  ــع املدرج ــن املواضي ــدد م ــى ع ال
ــيد  ــدد الس على جدول االعمال.وش
ــذل اقصى  ــي على ضرورة ب الكاظم

ــادة انتاج الطاقة  اجلهود من اجل زي
املواطنني  وتلبية حاجة  الكهربائية 
ــاعات القطع، كما وجه  وتقليص س
ــتمرار  ــيادته وزارة الكهرباء باالس س
ــة  املطلوب ــة  الصيان ــراءات  باج
ــوالت،  واحمل ــة  االنتاجي ــات  للمحط
وجتاوز كل العراقيل التي قد تؤثر  في 
توفير متطلبات الطاقة الكهربائية.

ــفت املفوضية العليا  وفي وقت كش
املستقلة لالنتخابات، امس االثنني، 
عن استخدام أكثر من ٧٠ ألف جهاز 
حتقق خالل االنتخابات املقبلة، مبينة 

ــة للناخبني  ــة البصم ــبة دق أن نس
ــزة ومطابقتها تبلغ  ــك األجه في تل
ــم  باس ــة  املتحدث ــت  .وقال  ٪  ١٠٠
ــالي ، إن عدد  ــة جمانة الغ املفوضي
ــغ ٧٠ ألفا و٧٠٤  ــزة التحقق تبل أجه
ــدد أجهزة  ــني يبلغ ع ــي ح أجهزة،ف
ــاز، منوهةً  ــو ٦٣ ألف جه ــرز نح الف
ــتخدم أجهزة  ــأن املفوضية ستس ب
ــق جديدة مع اإلبقاء على أجهزة  حتق
ــت  اإللكتروني.وأضاف ــد  والع ــرز  الف
ــز بوجود مدة  ــك األجهزة تتمي أن تل
شحن كافية في حال انقطاع التيار 

ــز االقتراع، وأن  ــي عن مراك الكهربائ
نسبة دقة البصمة في تلك األجهزة 
ــتظهر  ومطابقتها تبلغ ١٠٠ ٪، إذ س
ــة جهاز  ــات الناخب في شاش بصم
ــراع في عملية  التحقق لغرض اإلس
ــا أعلنت بعثة  ــة. من جانبه املطابق
ــاعدة  ملس ــة  اخلاص ــدة  املتح األمم 
ــني، تقدمي ممثلتها  العراق، امس اإلثن
إحاطة جمللس  ــخارت،  ــني بالس جين
األمن بشأن آخر التطورات في العراق. 
ــان، إن اليوم  ــي بي ــة ف ــت البعث وقال
ــباط ، ستقدم املمثلة  الثالثاء ١٦ ش

ــة بعثة األمم  ــة ورئيس األممية اخلاص
ــاعدة العراق «يونامي» ،  املتحدة ملس
جينني هينيس- بالسخارت، إحاطة 
جمللس األمن في األمم املتحدة. وأضاف، 
ــول التقرير  ــتكون ح أن اإلحاطة س
ــأن يونامي،  ــر لألمني العام بش األخي
ــراق. وفي  ــي الع ــورات ف ــر التط وآخ
التطورات ايضا أعلن املتحدث باسم 
نائب رئيس حكومة إقليم كردستان 
ــمير هورامي ، وصول وفد اإلقليم  س
إلى بغداد، الستكمال احلوارات بشأن 
ــلم  ــيرا الى أن الوفد س املوازنة، مش

ــة باملوارد  ــع املعلومات املتعلق جمي
النفطية وغير النفطية لبغداد.وقال 
هورامي ، إن وفد االقليم برئاسة نائب 
ــاد الطالباني  ــة قوب ــس احلكوم رئي
ــل ادامة  ــن اج ــداد، م ــل الى بغ وص
ــع اللجنة املالية النيابية  احلوارات م
ــوص  بخص ــية  السياس ــل  والكت
ــة املالية لعام  ــروع قانون املوازن مش
٢٠٢١ وتثبيت تلك الفقرات املتعلقة 
ــي املوازنة. وفي  ــتان ف باقليم كردس
ــر الداخلية  ــأن األمني وصل وزي الش
ونائب قائد العمليات املشتركة الى 

ــد القطعات األمنية  كركوك، لتفق
ــدر امني بأن  ــاد مص ــة. واف باحملافظ
ــي،  الغامن ــان  ــة عثم الداخلي ــر  وزي
ــتركة  ــد العمليات املش ــب قائ ونائ
ــمري،  الفريق الركن عبد االمير الش
ــا بقائد  ــوك، والتقي وصال الى كرك
ــتركة  املقر املتقدم للعمليات املش
ــعد  ــوك الفريق ق.خ الركن س كرك
ــة، فضال عن عدد  علي عاتي احلربي
ــودة  ــة املوج ــادات األمني القي ــن  م

هناك.
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ــوزارة الصحة  ــق اإللكتروني اخلاص ب ــتضافة التطبي ــاالت، اس ــت وزارة االتص اعلن
ــوزارة االتصاالت  ــمي ل ــيرفراتها.وقال املتحدث الرس ــاح Covid-١٩عبر س ــز لق حلج
ــيرفراتها التطبيق  ــتضيف عبر س ــوف تس ــهداني ، أن وزارة االتصاالت س رعد املش
اإللكتروني اخلاص بلقاح كوفيد ١٩ والذي ستطلقه وزارة الصحة في الفترة املقبلة 
ــتوفر املساحات  لغرض حجز املواطنني للقاح املذكور.واضاف، ان وزارة االتصاالت س
اخلزنية الالزمة الستيعاب األعداد الكبيرة املتوقعة لطلب اللقاح وحسب توجيهات 
ــيباني الذي أمر بتوفير املستلزمات والدعم  ــهاب أحمد الش وزير االتصاالت أركان ش
ــاعيها احلثيثة للتخفيف  ــاون مع وزارة الصحة إلجناح مس ــتي كافة للتع اللوجس
ــعى له وزارة االتصاالت دائما مع بقية الوزارات  من حدة اجلائحة.وتابع، ان هذا ما تس

واملؤسسات احلكومية العراقية لتوفير أفضل اخلدمات للمواطن.
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كتب اِّـحرر السياسي

ــب األموال  ــاب، أن أغل ــاز مكافحة اإلره ــد جه أك
ــركات الصيرفة.  ــي متول اإلرهاب تنتقل عبر ش الت
ــة والتخطيط في جهاز  ــال مدير عام السياس وق
ــي، إن  ــني العبوس ــاب عبد احلس ــة اإلره مكافح
ــيق مع الدول  ــاز تعمل بالتنس ــتراتيجية اجله س
اإلقليمية واخلارجية. وأضاف، أن تلك الستراتيجية 
ــة، مبينا  ــة كاف ــات الدول ــا مؤسس ــترك به تش
ــاب تنتقل عبر  ــول اإلره ــوال التي مت ــب األم أن أغل

شركات الصيرفة. وتابع، أنه مت ضبط ٥٠٠ شريحة 
ــات عصابات داعش،  هاتف نقال في إحدى مضاف
الفتا الى أنه ال توجد رقابة حكومية على شركات 
ــن ١٧ ألفا من  ــا أن أكثر م ــال، مبين ــف النق الهات
عناصر داعش االرهابي مت قتلهم اثناء حترير مدينة 
ــو جلنة االمن والدفاع  املوصل.من جانبه أكد عض
ــاد جزء من اإلرهاب،  ــة بدر الزيادي أن الفس النيابي
ــتراتيجية يشترط توفر  ــيرا الى أن جناح الس مش

األموال الالزمة لها.

 
ــن التميمي، املواطنني  دعا وزير الصحة والبيئة حس
للحذر الشديد بعد ظهور الساللة اجلديدة من فيروس 
ــي ، إن وزارة  ــي مؤمتر صحف ــي ف ــال التميم كورونا.وق
ــات ملواجهة جائحة  ــع االمكاني الصحة وفرت جمي
ــديد بعد ظهور  ــو املواطنني للحذر الش كورونا وندع
ــجلت  ــاللة اجلديدة لكورونا.واوضح أن الوزارة س الس

ــيراً إلى  إصابات جديدة بفيروس كورونا لألطفال، مش
ــجيل  أن الوباء اجلديد ميكن ان يصيب االطفال ومت تس
عدة حاالت.واضاف ان احلظر سيكون صحياً وااللتزام 
ــيقلل من اإلصابات، الفتاً إلى أن الفرق  ــاكن س باملس
ــارع اعتباراً من اليوم. وامت  ــتنزل إلى الش الصحية س
التميمي حديثه قائالً وزارة الصحة نسقت مع نقابة 

الصيادلة ملراقبة أسعار الكمامات.
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ــب طيب  ــس التركي رج ــم الرئي اته
ــم  ــدة، بدع ــات املتح ــان، الوالي أردوغ
ــول  تق ــن  الذي ــراد  األك ــلحني  املس
ــا في  ــوا ١٣ تركي ــم أعدم ــرة إنه أنق
ــان  بي أن  ــا  مضيف ــراق،  الع ــمال  ش
ــي مزحة.وقال أردوغان  اإلدانة األمريك
ــة إن كنتم تريدون  مخاطبا دوال غربي
ــتمرار عالقات التحالف مع تركيا  اس

ــي والناتو  ــد اجملتمع الدول على صعي
فعليكم التراجع عن الوقوف بجانب 
ــدم  ــن يق ــاف أن كل م اإلرهابيني.وأض
ــتاني أو  الدعم حلزب العمال الكردس
يؤيده أو يتعاطف معه يداه ملطختان 
ــراك الـ١٣ الذين  ــاء املواطنني األت بدم
ــة  ــال كاف ــع قائ ــي غارا.وتاب ــوا ف قتل
ــي التي  ــل االجتماع ــائل التواص وس
حتولت إلى أجهزة دعائية للمنظمات 

ــؤولة عن مقتل األبرياء  اإلرهابية مس
ــا  إن مقاتلني من  ـــ ١٣.وقالت تركي ال
ــتاني احملظور  ــال الكردس حزب العم
ــكريون  أعدموا ١٣ تركيا، منهم عس
وأفراد شرطة، خالل عملية عسكرية 
ــنطن إنها  ــد اجلماعة. وقالت واش ض
ــراك إذا ثبتت صحة  ــل األت ــدد بقت تن
ــؤولية حزب العمال  التقارير عن مس
ــان  أردوغ ــال  عنه.وق ــتاني  الكردس

ــة والتنمية الذي  ألنصار حزب العدال
ــات املتحدة  ــان الوالي ــه، إن بي يتزعم
ــال  ــزب العم ــم ح ــا تدع ــر أنه يظه
الكردستاني ووحدات حماية الشعب 
ــا  ــي تعتبره ــورية، الت ــة الس الكردي
ــزب احملظور.وكانت  ــا للح ــرة فرع أنق
أنقرة قد انتقدت ما وصفته بـصمت 
ــزب العمال  ــات ح ــم إزاء تصرف العال

الكردستاني.
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بغداد/ البينة الجديدة
اعلنت وزارة التجارة، موافقة 
ــوزراء على توصية  مجلس ال
ــا الدكتور عالء اجلبوري  وزيره
بتوزيع مستحقات الفالحني 
ــويقي  التس ــم  للموس
الوزارة  ــرت  ٢٠١٩_٢٠٢٠.وذك
ــق  الناط ــه  نقل ــان  بي ــي  ف
ــمي، ان»مجلس الوزراء  الرس
ــة مليار  ــرف مبلغ مائ قرر ص
ــركة  ــد الش ــن رصي ــار م دين
ــوب  احلب ــارة  لتج ــة  العام
ــة  دفع ــديد  لتس ــا  وتوزيعه
الفالحني  ــتحقات  مس ــن  م
ــي (٢٠١٩ –  ــم الزراع للموس

ــتقطع  يس أن  ــى  عل  ،(٢٠٢٠
ــا  ــا فيم ــور آنف ــغ املذك املبل
ــغ  مبال ــلم  تس ــد  عن ــد  بع
من  ــني  الفالح ــتحقات  مس
ــت،  املالية».واضاف وزارة 
ــس الوزراء  ــة مجل ان»موافق
ــا عرضه  ــى م ــاءً عل ــاء بن ج
ــيد وزير التجارة الدكتور  الس
ــالل إجتماع  عالء اجلبوري خ
ــته  مجلس الوزراء في جلس
ــة  السادس ــة  اإلعتيادي
 ،«٢٠٢١/٢/٩ ــي  ف ــدة  املنعق
مستحقات  ان»توزيع  مبينة 
ــار  ــي اط ــي ف يأت ــني  الفالح
خطة الوزارة لدعم الفالحني 

واملزارعني وصوال الى االكتفاء 
ــي من احملاصيل وتصدير  الذات
ــارج وكلها  ــض الى اخل الفائ
الزراعة  ــة  تصب في مصلح
ــان  البي ــار  العراقية».واش
ــتحقات  ــى، ان»توزيع املس ال
سيكون عبر وزارة التجارة من 
خالل الشركة العامة لتجارة 
التعليمات  بحسب  احلبوب، 
مبتابعة  ــذة  الناف ــني  والقوان
ــر اجلبوري  ــرة من الوزي مباش
ــة  التجاري ــة  الرقاب ــرة  ودائ
ــا  توزيعه ــان  لضم ــة  واملالي
ــني  واملزارع ــني  الفالح ــى  عل
بصورة سلسة ووفق االوليات 

احملصول  ــليم  بتس ــة  اخلاص
ــفافية».وكان وزير  ــكل ش وب
التجارة الدكتور عالء اجلبوري 
ــن النواب  ــدد م ــد التقى ع ق
ــات الفالحية  وممثلي اجلمعي
ــة النجف قبل  ــي محافظ ف
يوم واحد من اجتماع مجلس 
ــد ببذل قصارى  الوزراء وتعه
ــليم الفالحني  ــود لتس اجله
ــتحقاتهم ملا بذلوه من  مس
ــالل  خ ــتثنائية  اس ــود  جه
املاضي  ــويقي  التس املوسم 
ــويق اكثر من  الذي حقق تس
خمس مالين طن من احلنطة 

احمللية.

بغداد / البينة الجديدة

التربية األستاذ  ــتقبل وزير  اس
ــوم  ــي، ي ــد الدليم ــي حمي عل
ــبكة  ش ــس  رئي االول  ــس  ام
ــي الدكتور نبيل  اإلعالم العراق
ــم  ورئيس مجلس امناء  جاس
الشبكة الدكتور جعفر الونان 
ــبل  والوفد املرافق له، وبحثا سُ
ــني   ــني الطرف ــاون ب ــادة التع زي
ــن املكتب  ــان صادر ع ــر بي .وذك
أن  ــة،  التربي ــر  لوزي ــي  اإلعالم
ــع الوفد الزائر  الدليمي بحث م
ــبل الكفيلة بتطوير أوجه  السُ
ــي والفني بني  ــاون اإلعالم التع

ــبكة اإلعالم،  ــة وش وزارة التربي
ــا دعم بث القناة  وفي مقدمته
ــة النقل  ــة وتوفير حزم التربوي
ــم  ــتمرار التعلي ــل اس ــن اج م

ــداً دعم الوزارة  عن (بُعد) ، مؤك
ــتقل بوصفه  لإلعالم احلر املس
ــيخ  وترس ــة  الدول ــاء  لبن أداة 
ــدوره أبدى  ــا الوطنية. ب ثوابته

رئيس شبكة اإلعالم استعداده 
التام للعمل املشترك البناء مع 
الوزارة من اجل حتقيق االكتمال 
ــات الدولة  ــي بني مؤسس الذات
ــدم الواقعني  ــا يخ ــدة، مب الواح
ــي البالد،  ــي والتربوي ف اإلعالم
ــكرهُ  ــا قدم وزير التربية ش فيم
الى إدارة شبكة االعالم العراقي 
وكافة العاملني فيها لتقدميها 
ــر احلزمة اخلاصة  ــم وتوفي الدع
ببث التلفزيون التربوي من اجل 
استمرار بث الدروس التعليمية 
ــكل  وبش ــة  والطلب ــذ  للتالمي
مستمر  خاصةً في ظل ظروف 

انتشار جائحة «كورونا».

بغداد / البينة الجديدة
ــي العتماد  الوطن ــس  اجملل ــد  أك
كليات الطب في العراق استمرار 
ومتابعة  ــة  ــي تغطي ف ــه  أعمال
وتشخيص متطلبات االعتمادية 
ــراق منها  ــة التي أجنز الع الدولي
ــرب  ــني باملئة.وأع ــا وثمان خمس
ــالل االجتماع  ــاء اجمللس خ أعض
الذي حضره وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي األستاذ الدكتور 
ــب  الصاح ــد  ــم عب ــل كاظ نبي
ــراف  ــس وطاقم جهاز اإلش ورئي
ــرة  والدائ ــي  العلم ــومي  والتق
ــة فضال عن رئيس جلنة  القانوني
عمداء كليات الطب عن ثقتهم 
ــراق  الع ــي  ف ــب  الط ــات  بكلي
ــوء احملددات  ــا في ض ومخرجاته
ــدى االحتاد  ــدة ل ــة املعتم العاملي
 (WFME) الدولي للتعليم الطبي
ــب في  ــات الط ــن أن كلي مؤكدي
العراق قد أجنزت دراسة التقييم 
ــدر متطلبات  ــي التي تتص الذات

ــد قطعت  ــا ق وأنه ــة  االعتمادي
الطبي  ــم  التعلي ــوطا باجتاه  ش
ــون  ــح اجملتمع ــح. وأوض الصحي
ــرة تعاون  ــة متثل ثم أن االعتمادي
ــات اخملتصة وأن  علمي مع الكلي
ــي العتماد كليات  اجمللس الوطن
ــراق عاكف على  ــي الع الطب ف
ترتيب ومراعاة أولويات التنسيق 

ــم  للتعلي ــي  الدول ــاد  االحت ــع  م
ــة  عملي ــم  ودع ــد  لرف ــي  الطب
ــراق  ــي الع ــي ف ــاد الوطن االعتم
ــادة من التجارب العاملية مبا  واإلف
ــن مخرجات مؤهلة لتقدمي  يضم
ــات الطبية.من جهته أكد  اخلدم
ــي والبحث  ــم العال ــر التعلي وزي
ــتاذ الدكتور نبيل  ــي األس العلم

كاظم عبد الصاحب على حتقيق 
التكامل النوعي مع اجلهات ذات 
العالقة التي منها وزارة الصحة 
والنقابات القطاعية واستحضار 
ــمعة التعليم الطبي  تاريخ وس
في العراق في اخلارج مشيرا في 
ــه الى توفير الدعم  الوقت نفس
الالزم للمجلس الوطني لتحقيق 
ــراره العلمي أمام  ــتقاللية ق اس
ــة  الدولي ــس  واجملال ــات  املنظم
ــح  ــي من ــزه ف ــتكمال منج واس
ــط بها من  ــة وما يرتب االعتمادي
معايير وإجراءات. وأضاف أن وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي 
أشرفت وتابعت مخرجات كليات 
ــي العراق من خالل جلنة  الطب ف
ــت على مدى  ــة عمل اختصاصي
ــبان  ــرة طويلة وأخذت باحلس فت
ــذا اجملال  ــي في ه ــور العامل التط
ــول كليات الطب  ــا يؤمن حص مب
ــة  االعتمادي ــى  عل ــة  العراقي

الدولية.

البينة الجديدة / علي شريف
ــام دائرة صحة  تفقد مدير ع
ــور  الدكت ــل  باب ــة  محافظ
ــري  اجلعف ــم  هاش ــد  محم
الصادق  ــام  االم ــفى  مستش
(عليه السالم ) ضمن جوالته 
املستشفيات  الى  التفقدية 
للوقوف ميدانيا على طبيعة 
املقدمة من خاللها  اخلدمات 
للمراجعني واملرضى الراقدين. 
ــد منتصف  ــارة كانت بع الزي
الليل ومت خاللها اللقاء بعدد 
من الكوادر العاملة من اطباء 
ــتمع  ــة واس ــالكات صحي وم
ــود  ــى اجله ال ــم  ــن خالله م
ــة املقدمة  ــة والصحي الطبي

ــملت  ش ــا  للمواطنني.كم
ــود املرضى  ــة ردهات رق اجلول
ــام الساندة. واستمع  واالقس
الدكتور اجلعفري الى املرضى 
ــم  له ــني  واملرافق ــن  الراقدي
ــدم لهم  ــول طبيعة مايق ح
ــن قبل الكوادر  من خدمات م
العاملة من االطباء واملالكات 
ــة وقد اثنوا من خالل  الصحي
ــى ماتقدمه تلك  ــث عل احلدي
ــري  الدكتوراجلعف املالكات.
ــي  ف ــني  العامل ــكر  ش
ــم  ــا له ــفى متمني املستش
ــا يقدمونه من  ــق فيم التوفي
ــذل املزيد من  ــة وعلى ب خدم
والعالجية  ــة  الطبي ــود  اجله

ــع  للجمي ــا  للمرضى.داعي
بالسالمة وللمرضى بالعافية 
والشفاء العاجل مؤكدا على 
والعمل  ــتمر  املس ــل  التواص
بروح الفريق الواحد للتصدي 
للتحديات التي مير به العالم 
ــوص  باخلص ــا  وبلدن ــا  عموم
ــد  ــد جائحة كورونا وناش ض
ــاون من اجل  ــني للتع املواطن
ــزام اجلانب  حمايتهم في الت
ــار  ــد من انتش ــي للح الوقائ
ــر  اخ ــياق  س ــي  وف ــرض.  امل
ــفى االمام  ــهدت مستش ش
والدة  ــالم)  الس الصادق(عليه 
بكر بدون ألم. وقالت اخصائية 
ــائية والتوليد الدكتورة  النس

ــن: لقد  ــة فاخر محس فاطم
ــراء والدة طبيعية بدون  مت اج
احلوامل  ــاء  النس الم الحدى 
ــفى  ــي صالة والدة مستش ف
االمام الصادق (عليه السالم) 
ــر. ودعت  ــوالدة بك ــت ال وكان
ــاء  ــن النس ــورة محس الدكت
ــتفادة من هذه  احلوامل لالس
اخلدمة الصحية اجلديدة في 
ــفى مؤكدة متتع االم  املستش
ــل بصحة جيدة.وضم  والطف
ــى  ــرف عل ــذي اش ــق ال الفري
الوالدة من اخصائية التخدير 
ــى  يحي ــام  انع ــورة  الدكت
ــة خلود خضر و اقبال  والقابل

ومساعدة التخدير حميدة .

االنبار / البينة الجديدة
ــالل دائرة البيطرة افتتاح اخملتبر  أكدت وزارة الزراعة ومن خ
ــد تأهيلها و  ــار البيطري بع ــفى االنب ــزي في مستش املرك
ــة الجراء  ــتلزمات الالزم ــزة واملس ــا باحدث االجه جتهيزه
ــة ان افتتاح اخملتبر يهدف الى  الفحوصات البيطرية .مبين
ــي الثروة  ــة البيطرية ملرب ــات الصحي ــدمي افضل اخلدم تق
ــراف .مبينة  ــة االنبار املترامية االط ــة في محافظ احليواني
ــفى البيطري في  ــر املستش ــل مدي ــن قب ــاح مت م ان االفتت
ــعب  ــؤولي الش االنبار و بحضور املالكات املتقدمة من مس
ــتوصفات البيطرية في احملافظة ، مضيفة ان بناية  و املس
ــية  ــرعة قياس ــر امللحقة بها غرفة االليزة اجنزت بس اخملتب
  (Wacol) ــركة ــل ش ــة)  من قب ــا (كبنى حتتي ــد تأهيله بع
وشركة (Rits) املسؤولة عن ترميم وتأهيل وجتهيز اخملتبرات 

وبتنفيذ مباشر من شركة وفاء االصدقاء العراقية .

بغداد / البينة الجديدة
ــي التابعة  ــرة العمل والتدريب املهن ــرأس مدير عام دائ تـ
ــدس رائد جبار  ــؤون االجتماعية املهن لوزارة العمل والش
ــاء قاعدة البيانات الوطنية  باهض اجتماعاً مع جلنة انش
ــب العاملني في العراق بحضور ممثليها من جهازي  لالجان
ــارية األمن  ــرات واألمن الوطني ووزارة النقل ومستش اخملاب
ــاع عرض  ــالل االجتم ــد .ومت خ ــس االول األح ــي ام الوطن
ــه للوقوف على  ــيُعمل ب ــدة البيانات الذي س ــام قاع نظ
ــر املعنية  ــى الدوائ ــاله ال ــات وارس ــلبيات وااليجابي الس
ــات ليتم حصر عدد العمال االجانب في  الضافة التحديث
البلد.واوضح باهض ان اللجنة تشكلت بأمر من مجلس 
ــال وزارات (الكهرباء والتجارة  ــتعمل على ادخ النواب وس
ــتثمار كأعضاء  ــة والنقل) اضافة الى هيئة االس والصح

جدد فيها.

بغداد / البينة الجديدة
ــي صياغة الكتب  ــم واحلد من االخطاء ف ــام املوكلة اليه بامله
ــز اواصر التعاون  ــا تعمل على تعزي ــمية’ فضآل عن كونه الرس
ــب  ــادل املعلومات واخلبرات وكس ــوبني وتب ــي بني املنس والتآخ
ــعبة املتابعة: إن  ــؤولة ش عالقات اجتماعية جديدة. بينت مس
قسم التخطيط واملتابعة ينظم دورات تدريبية على مدار العام 
وخملتلف اإلختصاصات لإلرتقاء باملهارات الوظيفية للمنسوبني 
ــاركني في الدورة  ــاد املش والنهوض بقدراتهم الذاتية. فيما اش
بالقائمني عليها ملا تضمنته من معلومات ثريه ومفيده تساهم 
في تطوير العمل وحتقيق التنميه االداريه ’ وملا ملسوه من حرص 
ــد االجتماعي  ــة كالتباع ــة االزم ــق تعليمات خلي ــى تطبي عل
ــداء الكمامات وكذلك تعفير القاعة من قبل  والتأكيد على إرت
وحدة الدفاع املدني قبل بدء الدورة للحفاظ على سالمة جميع 

املشاركني من خطر االصابة بفايروس كورونا.

ــى خلف حسني) بالشكر والتقدير إلى  يتقدم املواطن (موس
ــم احتساب اخلدمة  ــن عبيد) مدير قس ــيد (حامد حس الس
ــه من جهود  ــد العامة ملا يبذل ــأة التقاع ــة في هي التقاعدي
استثنائية في تقليل الصعاب وتذليلها عن كاهل املراجعني 
ــه باوامر  ــن التزام ــه فضال ع ــن اخالق ــدل على حس ــذا ي وه
ــة نتمنى من  ــرة التقاعد العام ــات املدير العام لدائ وتوجيه
ــريحة  جميع املوظفني العاملني في هذه الدائرة التي تهم ش

كبيرة من املواطنني ان يحذوا حذوه ومن اهللا التوفيق.

ــة / ٧٢٨ زقاق ٢٣  ــكنة البلديات / املضمار محل ــف من س لفي
بعثوا برسالة الى جريدتنا عبر املوقع األلكتروني ذكروا فيها 
ــية  ــرة ايام على عطل احملولة الرئيس انه مضى اكثر من عش
ــرة الكهرباء املتواجدة ضمن  ــتجب لهم احد من دائ ولم يس
ــم يبدوا  ــف ل ــات الكثيرة لكن لألس ــم املراجع ــع رغ القاط
ــة .. ( البينة  ــي مركز الصيانة للمنطق ــتجابة وتعاونا  ف اس
ــن يعنيهم االمر  ــار م ــذا األمر امام انظ ــع ه ــدة) اذ تض اجلدي
ــل وكلنا امل  ــواعدهم ويصلحون العط ــن س ــمروا ع ان يش

بتحقيق ذلك خدمة للجميع  .

@å◊äΩa@5nÇΩa@Äbnnœa@Ü◊Ïm@Ú«aâå€a
âbj„¸a@ø@ä�Ój€a@Û–ínéΩa@ø

@ıbí„g@Ú‰¶@…fl@�b«b‡nua@Ü‘»m@›‡»€a
÷aä»€a@ø@¥‹flb»€a@k„buˇ€@pb„bÓi@ÒÜ«b”

›‘‰€a@ø@Ú»ibnΩaÎ@¡Ó�Çn€a@·é”
ÚÓjÌâÜm@paâÎÖ@·ƒ‰Ì@5€a@

@äÌÜ‘mÎ@äÿë

‚60a@ıbiäËÿ€a@äÌãÎ@ÜÓé€a@µa@ÒÜëb‰fl

بغداد / البينة الجديدة
ــة  العام ــركة  الش ــر  مق زار 
ــن  م ــق  فري ــري  الب ــل  للنق
املستقلة  العليـا  املفوضية 
ــيق مع  بالتنس لالنتخابـات 
ــة  مبتابع ــة  اخملتص ــة  اللجن
ــاطات املفوضية  أعمال ونش
ــث  ــل لتحدي ــي وزارة النق ف
ــركة  الش ــوبي  بيانات منس
الرسميـة بغية احلصول على 
ــة  ــب احملدثـ ــة النـاخ بطاقـ
.وقام الفريق بتحديث بيانات 
ــوبي الشركة  عدداً من منس
ــادات  وأرش ــات  تعليم ــق  وف
أبراز  ــالل  ــن خ م ــة  املفوضي
ــمية  الرس ــكات  املستمس
في حال عدم وجود البطاقة 
ــة  ( هوي ــدة  املوح ــة  الوطني
ــهادة  ــة / ش ــوال املدني األح
ــكن  ــية / بطاقة الس اجلنس
ــي  ــب ف ــة الناخ ــع بطاق ) م
ــتمر عمل  حال وجودها ويس

ــق املفوضية طيلة األيام  فري
الشركة  ــعى  .وتس القادمة 
ــدمي خدماتهـا  تق في مجال 
الفنية  العقبـات  تذليل  الى 
ــوبيها  ــام منس ــة أم واإلداري
من خالل تعاطيها مع كافة 
تطرأ على  التي  املستجدات 
ــة مبا  ــم اليومي ــع حياته واق
ــاء  ــف األعب ــهم بتخفي يس
ــم  عمله ــام  مه ــهيل  وتس
ــيـد  ــاد الس ــي .وأش الوظيف
ــحمـاني  الش كرمي  مرتـضى 
ــركة رئيس  ــام الش ــر ع مدي
ــدور  ب اإلدارة  ــس  مجل
ــتقلة  املفوضية العليا املس
ــعيها  وس ــات  لالنتخابـ
ــات  بيان ــث  لتحدي ــث  احلثي
ــهل مهمة  الناخبني مبا يس
القادمة  ــات  اإلنتخاب ــراء  أج
كممارسة وطنية دميقراطية 
ــعب عبر  إلختيار ممثلي الش

صناديق االقتراع .

بغداد / البينة الجديدة
أستقبل معاون مدير عام الشركة العامة 
ــع  ــؤون التوزي ــداد لش ــاء بغ ــع كهرب لتوزي
ــني الفرطوسي، عددا  املهندس فراس حس
ــي منطقة كفاءات  ــني من أهال من املواطن
ــي  ــه ف ــرخ، مبكتب ــب الك ــيدية بجان الس
ــي قضاياهم فيما  ــركة، للنظر ف مقر الش
ــبكة الكهربائية والعمل على  يخص الش
ــرعة املمكنة، وفقا للضوابط  حلها بالس
املعتمدة لدى الشركة.واكد السيد املعاون 
ــامها على  ــركة بفروعها واقس حرص الش
اجناز شكاوى املواطنني من دون تأخير.وتأتي  
ــياق التقليل من  ــن س ــوة ضم ــذه اخلط ه
ــا املواطنني في لقاء  الروتني والنظر بقضاي
ــؤول وجهاً لوجه  ــم وبني املس يجمع بينه
ــيط. وقدم املواطنون شكرهم  من دون وس
ــاء  ــن االصغ ــى حس ــاون عل ــيد املع للس

والتعاون الكبير في حل مشاكلهم.

@¥‰üaÏΩa@Âfl@aÖÜ«@›j‘néÌ@ÔçÏüä–€a
@›◊bífl@ú»i@Ú¶b»flÎ@·ËÓ€a@ b‡nç˝€

@Ô”aä»€a@‚˝«�a@Úÿjë@èÓˆâ@Ô‘n‹Ì@ÚÓi6€a@äÌãÎ
@ıb‰fl¸a@è‹©@èÓˆâÎ

@Èn‘q@Â«@lä»Ì@k�€a@pbÓ‹◊@Öb‡n«¸@?üÏ€a@è‹1a
@÷aä»€a@ø@k�€a@pbuäÇ∂

H‚˝é€a@ÈÓ‹«I@÷Öbñ€a@‚bfl¸a@Û–ínéΩ@ÚÌÜ‘–m@ÒâbÌãZ›ibi@Úzï@‚b«@äÌÜfl

@Â�ˆbÿflÎ@paÜ�»�fl@fiÏ�ïÎ@Â�«@Â�‹»m@Ú�ÓiÏ‰¶a@ÒÜ�8˛a@Ú�«b‰ñ€@Ú�flb»€a@Ú�◊äí€a

بغداد / البينة الجديدة
ــركة العامة لصناعة  ــت الش أعلنـ
ــركات  ــمدة اجلنوبية إحدى ش األس
ــادن عن وصول  ــة واملع وزارة الصناع
ــن واألجهزة اخلاصة  املُعدات واملكائ
ــماد الداب والذي مت  مبصنع إنتاج س
ــاركة املُبرم  ــاؤه وفق عقد املُش إنش

ــركة ( تربـل أي ) البريطانيـة  مع ش
ــركة السيد :  .وأفـاد مدير عام الش
ــي : في تصريح  خالـد كاظـم ناجـ
ــوزارة بأن  ــب اإلعالمي في ال للمكت
ــذ األعمال  ــل تنفي ــركة تواص الش
ــاج  إلنت ــع  مصن ــاء  بإنش ــة  اخلاص
ــة ( ٥٠٠ ) ألف  ــداب بطاق ــماد ال س

ــنوياً باملُشاركة مع شركة  طن / س
فصحاً  ــة ، مُ ــل أي ) البريطاني ( تربـ
عدات املصنع  ــن ومُ عن وصول مكائ
ــركة متهيداً لنصبها  إلى موقع الش
ــى أن هذا املصنع يعد األول  ، الفتاً إل
ــهم  ــي العراق وسيس ــه ف من نوع
ــاج وزارة الزراعة  ــة احتي ــي تغطي ف
ــتغناء عن  ــداب واالس ــماد ال من س
ــتورد وتشغيل األيدي العاملـة  املُس
ــياق آخر أضاف املدير العام  .فـي س
بأن الشركة تواصل عمليات اإلنتاج 
ملادة سماد اليوريا لتجهيز الشركة 
ــزات الزراعية وفق  ــة للتجهي العام
ــث قامت  ــا حي ــرم معه ــد املُب العق
ــز األخيرة  ــس االول األحد بتجهي ام
ــماد اليوريا ،  ـــ ( ١٠٠٠ ) طن من س ب
ــد  ــتمر لس س مؤكداً أن التجهيز مُ
ــل  بالكام ــة  الزراع وزارة  ــاج  احتي

وحتقيق االكتفاء الذاتـي .
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

ÚÓ«b‡nu¸a@ÚÌb«ä€a@pbññÇ∂@êbéΩa@Âfl@âà§@ÊbΩ5€a@Úçbˆâ
ÒÏëä€bi@�béj‹nfl@Ú�Ìäïb‰€a@Ú�ÌÜ‹i@ø@ÚÌbj¶a@Ú‰¶@Ïö«@¡jöm@ÚÁaå‰€a

ÚÌâbößa@%b»Ωa@›ÓÁdmÎ@ÚÓœb‘r€a@ÄÎäñ€bi@ûÏË‰€a@ÚÓ‡Ác@Ü◊˚Ì@ÚÌâÏË‡¶a@èÓˆâ

ــن  ــس البرملان حس ــب االول لرئي ــذر النائ ح
ــاس مبخصصات الرعاية  ــي، من املس الكعب
ــعر صرف  االجتماعية، فيما اكد أن زيادة س
الدوالر ساهم بتقليل مقدار الرواتب وانهك 
ــرائح الضعيفة والوسطى. وذكر  كاهل الش
ــي ، ان االخير حذر  ــب الكعب ــان عن مكت بي
ــبكة الرعاية  ــاس بتخصيصات ش من املس
االجتماعية او التقليل منها في ظل تفشي 

ــة االقتصادية التي مير  جائحة كورونا واالزم
بها العراق ، اضافة الى قرار زيادة سعر صرف 
ــر بتقليل  ــكل كبي ــاهم بش الدوالر الذي س
ــام و جعل قيمة  ــكل ع ــدار الرواتب بش مق
الدينار ضعيفة جدا وانهك كاهل الشرائح 
الفقيرة والوسطى، مستغربا من حذف املادة 
ــودة املوازنة بحضور وزير  ــق عليها مبس املتف
ــة بزيادة تخصيصات الرعاية  العمل واخلاص
االجتماعية.واوضح الكعبي بحسب البيان 
أنه في الوقت الذي نثمن فيه اجلهود املبذولة 

ــة طيلة  ــة النيابي ــة املالي ــل اللجن ــن قب م
الفترة املاضية من اجتماعات واستضافات 
ــة ، فإننا  ــروع قانون املوازن ــتكمال مش الس
ــات  بالضغوط ــر  التأث ــدم  ع ــى  ال ــا  ندعوه
ــات التي متارس  ــية واالهواء واملزاج السياس
ــجيع وزيادة تخصيصات  بحجة تنمية وتش
ــمولني  ــاب املش بعض القطاعات على حس
ــب الرعاية االجتماعية، معتبرا االجراء  بروات
ذ يلحق ضررا بليغا بالشرائح الفقيرة  املُتخّ

والوسطى من ابناء اجملتمع العراقي.

ÔË–í€a@Êbznfl˝€@�aÜÌÜu@�aÜ«Ïfl@ÖÜ∞@Ôˆbö‘€a@ÜË»Ωa
ــوم اخلميس املقبل  ــد القضائي ي حدد املعه
ــر من شهر شباط احلالي  املوافق الثامن عش
موعدا جديدا الجراء االختبار اخلاص باملرحلة 
ــيدات  للس ــفهي)  الش ــان  (االمتح ــة   الثاني
والسادة بدال من املوعد السابق الذي كان من 
املقرر يوم العشرين من الشهر نفسه . وأوضح 
ــي جمللس القضاء االعلى أن يوم  املركز االعالم
ــيكون  ــادم املوافق ١٨٢٢٠٢١ س اخلميس الق
موعدا الجراء االختبار  اخلاص باملرحلة الثانية 
ــادة  ــيدات والس ــفهي ) للس (االمتحان الش

ــي مقر  ــا ف ــة صباح ــاعة الثامن ــد الس وعن
ــازوا  اختبار  ــاء االعلى ممن اجت مجلس القض
ــري) ،وذلك  ــان التحري ــة االولى(االمتح املرحل
ــة العليا  ــات مقررات اللجن ــا بتوجيه التزام
ــأن تطبيق  ــالمة الوطنية بش للصحة والس
ــة بغداد  ــي العاصم ــوال التام ف ــر التج  حظ
ــبت واالحد . ــام اجلمعة والس ــات الي واحملافظ
ــي أن االعتراضات على  ــاف املركز االعالم وأض
ــاءة للمتقدمني للدورة  ــان الكف نتائج امتح
٤٣ لسنة ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ (االمتحان  التحريري) 
ــراءات فكانت جميع  ــاذ كافة االج وبعد اتخ

النتائج (مطابقة).

ــي، امس  ــران اإليران ــة الطي ــت منظم  أعلن
االثنني، استئناف الرحالت اجلوية بني العراق 
ــع االلتزام  ــاري م ــبوع اجل ــران خالل األس وإي
ــروس كورونا. ــد في ــة ض ــراءات الوقائي باإلج

ــد  ــة محم ــم املنظم ــدث باس ــال املتح وق
ــات صحفية إن  ــن ذيبخش في تصريح حس
ــركة اخلطوط اجلوية العراقية قد  رحالت ش
استؤنفت خالل االسبوع اجلاري بني البلدين 
ــوالت الصحية.وأكد  ــزام بالبروتوك ــع االلت م
ــدار التراخيص  ــه ال مانع من إص ــش أن ذيبخ
ــيير الرحالت اجلوية الى العراق، مشيرا  لتس
ــروس كورونا مت فرض  ــي في الى انه بعد تفش
قيود على السفر في بعض مسارات الطيران 
ــن ايران  ــة م ــالت اجلوي ــا الرح ــن ضمنه وم
ــه في ضوء  ــاف املتحدث ان ــى العراق.واض ال
ــن فقد تقرر  ــات احلاصلة بني البلدي التوافق

ــتئناف الرحالت اجلوية لشركة اخلطوط  اس
اجلوية العراقية في املسارين (طهران - جنف 
– طهران) و(مشهد - جنف – مشهد) بدءا من 

ــبوع اجلاري وال توجد في الوقت احلاضر  االس
ــركات  ــص لش ــدار التراخي ــى اص ــود عل قي

الطيران االيرانية.

بغداد /
نت دائرة التحقيقات في الهيئة من ضبط عضو  متكَّ
ــة، فيما متَّ  ــة بلديَّة الناصريَّ ــي مديريَّ ــة اجلباية ف جلن
ــاء اللجنة، إلقدامهم  ــاء القبض على بقيَّة أعض إلق
ــوة مقابل إنقاص مبلغ اجلباية.الدائرة،  على أخذ رش
ــل عمليَّة الضبط  ــا عن تفاصي ــي معرض حديثه وف
ن  ــادت بتمكُّ ، أف ــرةٍ قضائيَّةٍ ذكَّ ــب مُ ــي متَّت مبوج الت
ــب حتقيق الهيئة في ذي قار من ضبط  فريقٍ من مكت
ة؛  ــة الناصريـَّ ــة اجلباية مبديريَّة بلديَّ أحد أعضاء جلن
ــاص مبلغ  قابل إنق ــوةٍ مُ ــلُّم رش ــى تس ــه عل إلقدام
ــومٍ للخدمات البلديَّة على  ة كرس اجلباية املُستحقَّ
ــة عقارٍ. ــل ملكيَّ ــج معاملة نق ــتكي عن تروي املُش

وضحةً أنَّ التحقيقات األوليَّة ملكتب حتقيق  وتابعت مُ
نت اعترافات املُتَّهم  افظة، التي تضمَّ ــة في احملُ الهيئ
ــن أقواله، بيَّنت تواطؤ بقيَّة أعضاء اللجنة  بعد تدوي
دةً  ؤكِّ وُمشاركتهم املُتَّهم في تقاسم مبلغ الرشوة، مُ
رة قبضٍ  ذكَّ ــتحصال مُ إلقاء القبض عليهم بعد اس
ــر ضبطٍ أصوليٍّ  هم.ومتَّ تنظيم محض ــةٍ بحقّ قضائيَّ
بالعمليَّة، وعرضه رفقة املُتَّهمني على السيّد قاضي 
ــذي قرَّر توقيف املُتَّهم املضبوط  ؛ ال تصِّ التحقيق اخملُ
بالرشوة وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) .وكانت 
ــون األول املنصرم عن  ــر كان ــد أعلنت أواخ ــة ق الهيئ
ــة الناصريَّة  ــؤول رواتب ببلديَّ نها من ضبط مس متكُّ
متلبساً باختالس رواتب األجراء اليوميّني، فيما بيَّنت 

كميَّة املبالغ املضبوطة بالعمليَّة.

ــة، مظهر محمد  ــؤون املالي ــار رئيس مجلس الوزراء للش أكد مستش
ــتكون هناك موازنة تكميلية في منتصف  صالح، امس االثنني، أنه س
ــام، وتتم إعادة النظر في املوازنة.وقال صالح، إن املوازنة العامة منذ  الع
عام ٢٠٠٤ الى ٢٠١٩ تبنى على أسعار تخمينية، باستثناء عامي (٢٠١٤ 
ــعر برميل النفط يأتي متحفظاً في  و٢٠٢٠) لم تكن هناك موازنة، وس
ــة ويولد عجزا افتراضيا ويحتاج الى تنظيم.ولفت صالح، إلى أن  املوازن
سد العجز يأتي عن طريق االقتراض اخلارجي أو الداخلي، ولكن اإليرادات 
النهائية للموازنة - نتيجة فروقات أسعار النفط أو ريوع النفط-  عادة 
ــد العجز،  ما تطفئ جزءا من االقتراضات وحتل محلها، واحتمال أن يس

وبالتالي يصبح هناك فائض.
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بغداد /

ــروح الثقافية  ــح، أهمية النهوض بالص ــد رئيس اجلمهورية برهم صال أك
ــتقبل  وتأهيل املعالم احلضارية. وذكر بيان عن مكتب صالح ، أن االخير اس
ــالم ببغداد، وزير الثقافة والسياحة واآلثار حسن ناظم الذي  في قصر الس
ــير عمل الوزارة وخططها املستقبلية بشأن  ــرحاً لسيادته عن س قدم ش
ــل التي تواجهها في هذا  ــل الثقافي في البلد، والصعوبات والعراقي العم
ــذه الصعوبات  ــى ضرورة تذليل ه ــيد الرئيس عل ــدد الس الصدد، حيث ش
د رئيس  ــي البلد.وأكّ ــي ف ــر القطاع الثقاف ــأنه تطوي ــم كل ما من ش ودع
ــة العمل ودفع عجلة الثقافة  ــة وفقاً للبيان على أهمية مواصل اجلمهوري
في البلد في مختلف االختصاصات الفنية، والنهوض بالصروح الثقافية، 
ــي مختلف  ــون جدارتهم الفنية ف ــن يثبت ــباب املوهوبني الذي ــم الش ودع
اجملاالت، مشيراً إلى ضرورة مواصلة العمل لتأهيل وترميم املعالم التراثية 
ــجل التاريخي ملكانة البالد العريقة، وأهمية  واحلضارية، والتي تعتبر الس

تعريفها وتقدميها إلى اجملتمع اإلنساني ودعم قطاع السياحة في البلد.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد / بغداد /

بغداد /
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ــفت اللجنة املالية النيابية، عن تفاصيل استضافة وزير  كش
التخطيط خالد بتال، ضمن مناقشاتها ملشروع قانون املوازنة 
ــنة املالية ٢٠٢١.وذكرت الدائرة االعالمية  العامة االحتادية للس
جمللس النواب ، أن اللجنة املالية برئاسة النائب هيثم اجلبوري، 
ــتضافت وزير التخطيط  ــس اللجنة، وحضور األعضاء، اس رئي
ــروع قانون  ــودة مش ــاتها ملس ــد بتال، ضمن إطار مناقش خال
ــة العامة االحتادية لعام ٢٠٢١.وأضاف البيان، أن اللجنة،  املوازن
ــاص ودعم عجلة  ــر القطاع اخل ــبل تطوي بحثت مع الوزير س
التنمية االقتصادية ، فضالً عن تطوير ودعم القطاع السكني 
ــي احملافظات.وأكدت اللجنة  ــاريع ف ــباب تلكؤ املش وبحث اس
ــت بجهد كبير على خفض  ــب البيان، انها عمل املالية، بحس
ــل رفعت  ــح ، باملقاب ــكل واض ــز في املوازنة بش ــبة العج نس
اللجنة نسبة تخصيصات املوازنة االستثمارية وتخصيصات 

الوزارات واحملافظات إلكمال املشاريع املتلكئة.

÷aä»€a@…fl@ÚÌÏ¶a@p˝yä€a@“b‰˜nça@Â‹»m@Ô„aäÌ¸a@Êa7�€a@Ú‡ƒ‰fl

ــني العراقيني، رئيس احتاد  دعا نقيب الصحفي
ــي، امس االول  ــرب، مؤيد الالم الصحفيني الع
ــاعد  ــدور بارز في مس ــى القيام ب ــرا إل سويس
ــاء الدميقراطية وإعمار املناطق. العراق على بن
ــي التقى  ــة الصحفيني ، إن الالم ــت نقاب وقال
ــي بغداد،  ــري غير املقيم ف ــفير السويس الس
ــدد  ــير، في مقر النقابة، حيث ش لوكاس كاس
على ضرورة أن يكون لسويسرا دور بارز ملساعدة 
ــاء الدميقراطية وإعمار املناطق. العراق على بن
ــرورة أن  ــير، وفقا للبيان، على ض ــدد كاس وش
تلعب الصحافة العراقية دورا بارزا في عملية 

مراقبة االنتخابات.

ــاط  ــة، إحب ــذ احلدودي ــة املناف ــت هيئ اعلن
ــي ميناء ام  ــرية ف محاولة تهريب أدوية بش
ــرت الهيئة  ــرة. وذك ــة البص ــر مبحافظ قص
ــاً ملعلومات واردة من جهاز  في بيان أنه وفق
اخملابرات الوطني، متكن منفذ ميناء أم قصر 
ــة تهريب ادوية  ــط من إحباط محاول األوس
ــني حجم ٤٠ قدم  ــرية مخبأة في حاويت بش
ــا بالضوابط  ــتيرادها التزام ــمح باس ال يس
ــني  ــط احلاويت ــت مت ضب والتعليمات.واضاف
داخل احلرم الكمركي واحالتها وفق محضر 
ــة اخملتصة  ــات القضائي ــى اجله ــي ال اصول
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها.

@aäéÌÏç@Ï«ÜÌ@¥Ó–zñ€a@kÓ‘„
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واضاف املصدر ان هذه الزيارة تأتي لإلطالع على 
ــة وتفقد القطعات  الواقع االمني في احملافظ
العسكرية املوجودة في كركوك. على صعيد 
ــالم األمني، امس  ــادت خلية اإلع ــة أف ذي صل
ــرات F_١٦ العراقية نفذت  ــأن طائ ــني، ب االثن

ــلة جبال حمرين. ــني جويتني في سلس ضربت
ــرات F_١٦ العراقية  ــة ، أن طائ ــرت اخللي وذك
ــداف منتخبة  ــذت ضربتني جويتني ضد أه نف
ــفرت عن  ــلة جبال حمرين، وقد أس في سلس
ــت، أن العملية  ــر أوكار لإلرهابيني.وأضاف تدمي

ــتخبارية دقيقة، وبأمر  متت وفقاً ملعلومات اس
ــيق من قيادة العمليات املشتركة. على  وتنس
ــة املالية النيابية، أن  صعيد اخر أكدت اللجن
حكومتي املركز واإلقليم متفاهمتان حول ما 
ــروع قانون املوازنة، فيما  جاء في مسودة مش
ــارت الى أن حصة اإلقليم ما تزال معلقة. أش

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر ، إن حكومتي 
ــودة  بغداد وأربيل متفاهمتان مبا جاء في مس
مشروع قانون املوازنة االحتادي وماضيتان باجتاه 
ــكلة تكمن في البرملان.  ــمها، لكن املش حس
ــة القانونية النيابية،  ــي وقت طالبت اللجن ف
الكتل السياسية بحسم موقفها من قانون 
ــة توافقية  ــة واخلروج بصيغ ــة االحتادي احملكم
ــيما أن اللجنة قد أنهت  للتصويت عليه، الس
الصياغة القانونية الالزمة له، مبينة أن الدور 
املناط بالفقهاء وأعدادهم في قانون احملكمة 
ــبباً للخالفات السياسية  ــكل س ما زال يش
بشأن القانون.وقالت عضو اللجنة القانونية 
بهار محمود، إن قانون احملكمة االحتادية ال يزال 
متوقفا بسبب عدم توافق الكتل السياسية 
ــأن دور  ــه، مؤكدة أن اخلالفات ما زالت بش علي
ــت، أن اللجنة  ــي احملكمة.وأضاف ــاء ف الفقه
ــريع قانون جديد، لكونه  حسمت أمرها بتش
خطوة صحيحة، ولكن ال ميكن احلصول على 
ــس النواب،  ــي األعضاء في مجل ــت ثلث تصوي
ــا على تعديل  ــة عملت أيض ــة أن اللجن مبين
ــية  ــدمي، ولكن اخلالفات السياس ــون الق القان
ــاء احملكمة  ــدد أعض ــودة على ع ــزال موج مات

واجلهة التي ترشحهم.



ــة العراقي كتابا  ــل القوة اجلوي أرس
ــيوي لكرة  ــميا، إلى االحتاد اآلس رس
القدم، يطالب من خالله استضافة 
اجملموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، 
ــي حال تأهله  ــي مدينة البصرة، ف ف

إلى دور اجملموعات.
ــة لنادي  ــة اإلداري ــال عضو الهيئ وق
ــي  ف ــر،  زغي ــي  عل ــة،  اجلوي ــوة  الق
ــة إن كل الظروف  ــات خاص تصريح

ــة في  ــتضافة اجملموع ــة الس متاح
البصرة.

وأضاف: «القوة اجلوية لديه اخلبرة في 
ــبق أن استضفنا  التنظيم، حيث س
ــي البطوالت  ــات، ف ــددا من املباري ع
ــي طلب  ــة، بالتال ــيوية اخملتلف اآلس
ــروع، والعراق  ــتضافة حق مش االس
ــيما  ــذا الدعم، ال س ــة إلى ه بحاج
ــتضافة عدد من  ــه مقبل على اس أن

البطوالت اإلقليمية والقارية».

تحديد موعد وصول محرتف 
الصناعات

الوتارو: من الصعب مواكبة 
سرعة لوكاكو

تحول جديد َّـ خطة مبابي للرحيل ريال مدريد مهدد بفقدان نجمه أمام أتاالنتا
عن سان جريمان

ــات  الصناع ــدرب  م ــال  ق
ــاس عبيد، إن  ــة، عب الكهربائي
ــني كانتا  نقطت ــد  فق ــه  فريق
ــد، بعد التعادل  في متناول الي
ــرطة  القاتل الذي انتزعه الش
(١-١)، أمس األحد، ضمن اجلولة 
ــي  العراق ــدوري  ال ــن  م ـــ١٩  ال

املمتاز.
ــي تصريحات  ــاف عبيد، ف وأض
ــدم مباراة  ق «فريقنا  ــة:  خاص
ــا بانضباط عال،  كبيرة، ولعبن
ــح  ــاف مفاتي ــن إيق ــا م ومتكن
ــرطة، وتقدمنا في  ــب الش لع
عاد  ــرطة  الش لكن  النتيجة.. 
ــي حلظة  ــق األخير، ف ــي الرم ف

فقدنا خاللها التركيز».
ــث عن  ــود احلدي ــه ال ي ــال إن وق

ــي  الت ــاء  و»األخط ــكام  احل
ــن  ــتدركا: «لك ــررت»، مس تك
ــرعي لفريقنا،  ــدف ش إلغاء ه
ــرد  ــة ط ــن حال ــي ع والتغاض
ــرطة عالء مهاوي،  لالعب الش
هذه تفاصيل ال شك أنها أثرت 
ــاراة، وصادرت  ــى نتيجة املب عل
ــا األقرب  ــني مهمتني كن نقطت

لهما».
ــف  يص ــض  «البع ــل:  وواص
ــقوط العبينا، بأنها طريقة  س
ــن احلقيقة  ــدار الوقت، لك إله
نتيجة ضغط  أنهم مجهدون 
خاضوا  ــم  وبعضه ــات،  املباري
دون  ــدوري  ال ــات  مباري ــب  أغل
استراحة، ما أدى خلروج ٣ العبني 
بداعي اإلصابة، وسيغيبون عن 

املباراة املقبلة».
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فاهم حسن فتاح

ــمعة اجليدة   في كل األلعاب هنالك بارز وبارزون ولهم من الس
ــع ومازلت اتذكر كتاب االعمدة  الكثير ولهم جمهورهم الواس
ــدي وعبد  ــم العبي ــار ومنهم املرحومان قاس ــة الكب الرياضي
ــى وايضا االستاذ ضياء املنشي امد اهللا في عمره  اجلليل موس
ــذ زمن طويل هوالء كانوا  ــذي ابتعد عن كتاباته جلمهوره من ال
ــدرب او اإلداري لكن من باب  ــي مدح هذا الالعب او ذلك امل قليل
اإلنصاف وقفوا كثيرا لالعبني الذين تلوحهم مظلمة في دعوة 
للمنتخب في كافة األلعاب أو مشكلة حتط على العب ما من 
انديتهم يوم لم تكن هناك عقود خرافية معلنة ومبطنة كما 
ــد الذع الي العب مهما  ــا ميتازون به من نق ــي اليوم إضافة مل ه
كان اسمه وعنوانه وكان نقدهم تقومي اليوم لم يقصر اإلعالم 
ــؤون وشجؤون الكرة عندنا وهي كثيرة  الرياضي في معاجلة ش
ماشاء اهللا عليها منها عدم ثبات أغلب املدربني في مواقعهم 
ــدوري لتحقيق االجناز  ــاث) ادارات فرق ال ــدم الثبات هذا (له وع
ــرعة الضوئية وليس املمكنة او املتاحة وكذلك انتقاالت  بالس
ــوائية االنتقاالت هذه اصبحت  الالعبني من فريق إلى آخر وعش
مملة ومنها حتدث املشاكل ويتعقد حلها ومنها عقود  الالعبني 
ــم وهذا ماتتبعه أغلب األندية  من البقاء ألكثر من ثالث مواس
ــون بتنظيم  ــم الذين ال يفقه ــباب منه لالعبني وخاصة الش
العقود وال حتى عندهم احملامني فترى هذا الالعب( يبصم) على 
ــة لكن الطامة الكبرى املفقودة  ــنوات إلى خمس من ثالثة س
ــال إلى فريق آخر  ــه حق الالعب باالنتق ــي العقد عدم تضمن ف
ــف ماجرى لالعب شاب بعمر الزهور  إال بإمتام عقده وهذا لالس
وهو محمد داود الذي  أراد التغير بعد خمسة مواسم مع نادي 
ــرطة ذو السمعة العريقة  النفط ويريد االنتقال إلى نادي الش
والتاريخية لكن متسك االدارة مع وعود لالسف غير ملتزمة بها 
ــوق كل هذه املقدمة وقد تكون مملة للقاري لكنها قد تضع  أس
ــاهدناه في مباراة  ــني لفرق الدوري وماش ــة تالقي للمعني نقط
ــة مفرطة غير  ــذا الالعب من عصبي ــة والنفط وحالة ه اجلوي
ــرة تواجده في الدوري  ــابقا حيث اتصفت فت موجودة عنده س
بالهدو الواضح وكذلك احتكاكه مع حكم املباراة ومساعديه 
لهوا مؤلم جدا حلاله حيث كان سلوكه مرفوضا والظاهر كان 
ــه لكن املتمعن  ــدم املوافقة على انتقال ــب حتت ضغط ع يلع
ــس كله وفي لقاء  ــذا الالعب يعطيه بعض احلق ولي بأخالق ه
تلفزيوني وفي تصريح ملقدم برنامج الكاس القطري أعلن خبر 
ــى االبد جراء عدم   االتفاق بني إدارة  ــزال الدوري واملنتخب إل اعت
الشرطة والنفط وظهر في برنامج تلفزيوني رياضي وكان االلم 
ــرطة اعطت العب إلى  باديا على محياه مع العلم ان إدارة الش
النفط مع دفع مستحقات عقده وتنازل محمد داود عن قيمة 
ــار فماذا تريد إدارة  ــرون مليون دين باقي عقده وقدره مائة وعش
ــها احملترم  نادي النفط احملترمة والتي نعرفها ونعرف مؤوسس
ــوقي امد اهللا في عمره كم يرعى ويراعي حاالت الالعبني  ابو ش
ــق أب لكل الالعبني الذي طلب من الالعب محمد داود  وهو بح
ــع على العقد الكثيرون ال يرتظون ان تكون نهاية العب  التوقي
شاب من جراء التوقيع بجهل رمبا لم يقراء بنوده أمتنى من إدارة 
ــتقبله وعدم  ــا محمد داود والنظر إلى مس ــط رعاية ابنه النف
ــك بورقة التوقيع وإعطاء احلرية لالعب الشاب محمد  التمس
ــتحق كل الرعاية وأولها من ناديه األم  داود فهوا واهللا العب يس

النفط

ال يمكن أن تكون 
نهاية العب هكذا
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سارابيا: أمامنا طريقة واحدة للتفوق على برشلونة

كونتي يتحدى لوكاكو.. ويتمسك بصدارة اإلنرت

ــز،  مارتيني ــارو  الوت ــرف  اعت
ــالن، أنه في  مهاجم إنتر مي
ــون من  ــان يك ــض األحي بع
ــرعة  س ــة  مواكب ــب  الصع
ــو،  لوكاك ــو  روميل ــه  زميل
ــات  الهجم ــي  ف ــا  خصوص

املرتدة للنيراتزوري.
وفاز إنتر بثالثة أهداف لهدف 
ــيو، مساء  على نظيره التس
ــس االول األحد، في مباراة  أم
ــجيل لوكاكو  ــهدت تس ش
ــث  ــه للثال ــني وصناعت هدف

لزميله الوتارو.
ــي تصريحات  ــال الوتارو ف وق
ــكاي سبورت  ــبكة «س لش
ــو يعمل  ــا»: «لوكاك إيطالي
ــق، في  ــن أجل الفري بجد م
ــض األحيان، يجب أن أبدأ  بع
أواكب  ــرًا كي  بالركض مبك

ــي  الت ــدة  املرت ــات  الهجم
يصنعها».

ــت متعبًا  ــاف «لقد كن وأض
بعض الشيء، لكنني قمت 
ــات،  ــي التدريب ــي ف بالتعاف
ــز وحتت  ــي جاه ــعر أنن وأش

تصرف املدرب».
انفرد  ــيو،  وبفوزه على التس
ترتيب  ــدول  ــدارة ج إنتر بص
ــل  قب ــي  اإليطال ــدوري  ال
ــبوع  ــالن األس ــة مي مواجه

املقبل.
وفي هذا الصدد، علق الوتارو: 
في  بالتواجد  «نحن سعداء 
هذا املكان أمام اجلميع، هذا 
ما كنا نعمل من أجله، وكما 
ــب أن تكون  ــدرب يج قال امل
ــط، لذلك  ــة فق ــذه البداي ه
ــز  ــظ باملرك ــب أن نحتف يج

األول وال نفرط فيه».

ــم  ــي، جن ــان مباب ــدد كيلي ح
ــان جيرمان، موقفه  باريس س
ــوف  صف ــن  ع ــل  الرحي ــن  م
ــي، خالل فترة  النادي الفرنس
املقبلة،  الصيفية  االنتقاالت 
وسط ارتباط اسمه بالرحيل 
ــبانيا،  إس ــي  قطب ــد  ألح

برشلونة أو ريال مدريد.
ــبورت»  ــرت صحيفة «س وذك
اإلسبانية، أن مبابي لن يرحل 
ــان جيرمان في  عن باريس س
نهاية املوسم، ولن يلعب دور 
البطولة في صيف عام ٢٠٢١ 

اجلاري. وأضافت «مبابي اتخذ 
ا بإنهاء الشائعات  قرارًا مهمً
ــرة  الفت ــي  ف ــت  خرج ــي  الت
ــيفي  ــه س ــد أن ــرة، وأك األخي
بعقده الذي سينتهي في عام 
٢٠٢٢». ولفتت الصحيفة إلى 
أن مبابي قرر بدعم من والديه، 
ــب  أن هذا ليس الوقت املناس
ــان  ــس س ــن باري ــل ع للرحي
ــث يدرك الالعب  جيرمان، حي
ــم  ل ــي  الباريس ــدي  التح أن 
ــد، ووافق على أنه من  ينته بع
ــده الذي  ــل الوفاء بعق األفض

يتبقى فيه موسم واحد. 
ــي يؤيد  ــارت إلى أن مباب وأش

ــي عام ٢٠٢٢  تغيير وجهته ف
ــل إنه  ــده، ب ــة عق ــد نهاي بع
الدوري  ــادرة  مصمم على مغ
ــات  حتدي ــوض  خل ــي  الفرنس
البرمييرليج  في  جديدة سواء 
ــد  ق ــي  مباب كان  ــا.  الليج أو 
ــال مدريد،  ــه لري ــرف بحب اعت
ــع زيدان  ــه م ــبب صداقت بس
ــكل  ــذي يتواصل معه بش ال
ا  ــار أيضً ــه أش ــم، لكن منتظ
ــس  ــدان لي زي ــود  أن وج ــى  إل
لالنضمام  ــيًا  أساس ا  ــرطً ش
ــد، إذا كان العرض  لريال مدري
ــن الناحية الرياضية  مغريًا م

واملادية.

ينتظر الصناعات الكهربائية العراقي وصول محترفه األرجنتيني، 
جوستو أوجستو، اليوم الثالثاء، لاللتحاق بتدريبات الفريق، حتضيرا 

للمرحلة الثانية من الدوري املمتاز.
وقال املدرب املساعد للصناعات، علي حسني رحيمة، في تصريحات 
ــهد وصول احملترف املوريتاني، إبراهيم  خاصة لـ(كووورة)، إن أمس ش
ــكل مباشر السيراليوني فوفونا، الذي  شيباني، وقبله التحق بش
اشترك في مباراة الشرطة، لكونه من األساس متواجد في العراق، 

الرتباطه السابق بنفط الوسط. 
ــيرة  ــاعي حثيثة من إدارة النادي، إلصدار تأش ــار إلى وجود مس وأش
الدخول للمحترف املالي، مامادو نداي، ليكتمل عقد العبي الفريق 
األجانب، قبل املرحلة الثانية التي يهدف الصناعات فيها لالبتعاد 

عن مؤخرة الترتيب.
ــر في جدول  ــة، يحتل املركز األخي ــات الكهربائي ــر أن الصناع يذك

ترتيب الدوري العراقي املمتاز، برصيد ١٥ نقطة.

ــارابيا، العب باريس سان  شدد بابلو س
ــلونة  ــى أن مواجهة برش ــان، عل جيرم
ا أنها  ستكون خاصة بالنسبة له، مؤكدً

مباراة صعبة للغاية على الفريقني.
ا ثقيالً  ويحل الفريق الباريسي ضيفً
على برشلونة، مساء الثالثاء، على 
ملعب كامب نو، في إطار ذهاب دور 
ــال أوروبا. وقال  ــن دوري أبط الـ١٦ م
ــارابيا في تصريحات ملوقع ناديه  س
ــلونة؟  برش ــة  «مواجه ــمي:  الرس
ــبة  ــة خاصة بالنس ــتكون لعب س
لي، لقد لعبت ضد برشلونة كثيرًا 

ــة». وأضاف  ــتكون مباراة صعب وس
ا، إنهم  «برشلونة هو برشلونة دائمً
ــجيل  ــادر على التس ــق جيد ق فري
ــى أرض امللعب،  وصناعة الفارق عل
ــاع والهجوم  ــيتعني علينا الدف س
ــل الفوز».  ــل وجه من أج على أكم
ــارق على أرض  ــد يحدث الف وعما ق
ــب  «اجلان ــارابيا:  ــال س ق ــب،  امللع
العقلي. إنه أمر مهم للغاية، ليس 
ــاراة لكن طوال  ــذه املب فقط في ه
املوسم، لكن في مباراة كهذه يكون 
ــنكون  ــي ٥٠٪، س ــب العقل للجان

بحاجة إلى التركيز». 

حتدى أنطونيو كونتي، مدرب 
روميلو  املهاجم  ــالن،  إنتر مي
ــد من  املزي ــدمي  ــو لتق لوكاك
ــا قدمه أمس  العروض، مثلم
ــجل  ــد، عندما س االول األح
ــه للفوز  ــني ليقود فريق هدف
(٣-١) على التسيو في الدوري 

اإليطالي.
وفتحت هزمية ميالن املفاجئة 
ــيا  سبيتس ــه  مضيف ــام  أم
ــام  ــاب أم ــبت، الب ــوم الس ي
ــه إلى  ــاوز منافس ــر لتج إنت

ــه  فعل ــا  م ــو  وه ــدارة،  الص
بفضل ثنائية لوكاكو وهدف 

الوتارو مارتينيز.
الضوء على  ــلط كونتي  وس
ــو مهاجم  ــاهمة لوكاك مس
ــكا، بعد أن رفع الالعب  بلجي
ــر ٢٧ عاما  ــن العم ــغ م البال
ــا هذا  ــى ١٦ هدف ــده إل رصي
ــى تقدمي  ــم، وحثه عل املوس
ــي  ف ــروض  الع ــذه  ه ــل  مث

األسابيع املقبلة.
وأبلغ كونتي شبكة «سكاي 
ــن  «م ــا»:  إيطالي ــبورت  س
املهم أن يعطي لوكاكو هذه 

ــي بعض األوقات  اإلجابات. ف
ــن  ــل. نح أق ــا  ــدم عروض يق
(الذي  الالعب  ــذا  له بحاجة 
ــي مباراة األحد) ومثل  لعب ف

هذا األداء من الفريق».
ــالن في  ــن مي ــر ع ــر إنت وتأخ
أغلب فترات املوسم، ويلتقي 
ــة ميالنو  ــي قم ــان ف الفريق
باستاد سان سيرو األسبوع 
ــد انتزاعه  ــن بع ــل. لك املقب
ــرا، حث كونتي  الصدارة أخي
فريقه على ضمان البقاء في 
ــاف «تصدر  ــذا املكان، وأض ه
ــعى  ــب كان هدفا نس الترتي

ــة.  ــرة طويل ــذ فت ــه من خلف
حققنا ذلك اليوم أمام فريق 

ممتاز».
ــوة ذهنية  ق وواصل «أظهرنا 
ــتمرارية. أنا  ونفعل ذلك باس
ــن هذه  ــة، لك ــعيد للغاي س
يجب أن تكون نقطة انطالق. 
ــن  ــر م ــا الكثي ــا زال أمامن م
العمل». وكان التسيو الفريق 
ــرات طويلة من  ــل لفت األفض
ــتاد  املباراة، التي أقيمت باس
ــيرو، وجاء هدف إنتر  سان س
ــزاء عكس  ــن ركلة ج األول م

سير اللعب.

ــددا  ــد مه ــال مدري ري ــات  ب
ــي املباراة  ــدان جنمه، ف بفق
ــه  مضيف ــام  أم ــة  املرتقب
ــوم ٢٤  ــي، ي ــا اإليطال أتاالنت
في  ــاري،  اجل ــباط  فبراير/ش
ذهاب دور الـ١٦ لدوري أبطال 

أوروبا.
ــب صحيفة «موندو  وبحس
ــة،  الكتالوني ــو»  ديبورتيف
ــة داني كارفاخال،  فإن إصاب
ظهير أمين امليرينجي، سيتم 
وقت  تفاصيلها في  كشف 

الحق من اليوم االثنني، لكن 
ــير إلى أنه لن  كل شيء يش
ــاراة أتاالنتا، مثل  ــق مبب يلح
راموس الذي خضع لعملية 
ــة، قبل  ــة في الركب جراحي

أسبوع.
وأضافت الصحيفة أن مدرب 
ــن الدين  ــق امللكي، زي الفري
ــيدفع بخط دفاع  زيدان، س
ــو  مكون من «ميندي وناتش
ــكيز»  ــاران ولوكاس فاس وف

أمام الفريق اإليطالي.
ــد  يفتق ــال  الري أن  ــرزت  وأب

ــي  ــه، ف ــن العبي ــد م العدي
ــث  حي ــي،  الدفاع ــق  الش
ــب راموس  ــى جان ــب إل يغي
وكارفاخال، كل من ميليتاو، 

وأودريوزوال، ومارسيلو.
ــال قد تعافى  وكان كارفاخ
ــه، وظهر  ــرًا من إصابت مؤخ
ــس،  ــرة، أم ــيًا ألول م أساس
ــي الليجا،  ــيا ف أمام فالنس
لكنه لم يستطع املشاركة 
إال لـ٢٦ دقيقة فقط، قبل أن 

يتعرض إلصابة جديدة.
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اسطنبول / وكاالت / البينة الجديدة
ــائر  حتاول تركيا التغطية على خس
ــة في العتاد واألرواح تكبدتها  فادح
ــا  ــكرية بدأته ــة عس ــالل عملي خ
ــباط  ــراق في ١٠ ش ــمال الع في ش
وأعلنت فجأة عن نهايتها، متهمة 
ــتاني بقتل  ــال الكردس ــزب العم ح
ــا كانوا محتجزين  ١٣ من مواطنيه
ــي تصنفها أنقرة  ــدى املنظمة الت ل
ــة  «منظم ــل  وبروكس ــنطن  وواش
ــة» إال أن األخيرة أوضحت في  إرهابي
ــرب منها أن  ــع مق ــره موق بيان نش
ــن اخملابرات  ـــ١٣ عناصر م القتلى ال
ــوا  ــم قتل ــني وأنه التركي ــش  واجلي
ــى  التركية.وتخش ــارات  الغ ــي  ف
ــة التركية أن يثير مقتل ١٣  احلكوم
ــمال العراق  ــا في ش ــن مواطنيه م
ــواء كانوا مدنيني حسب روايتها  س
ــة حزب  ــب رواي ــكريني حس أو عس

ــرأي العام  ــتاني، ال العمال الكردس
ــط حالة احتقان قائمة  التركي وس
ــة مقتل  ــى خلفي ــنوات عل منذ س
ــوريا وليبيا وفي  ــود أتراك في س جن
ــمال العراق حيث تطارد القوات  ش
األكراد.وكانت  ــن  املتمردي ــة  التركي
ــزب العمال  ــت ح ــد اتهم ــرة ق أنق
 ١٣ ــدام  باع ــرد  املتم ــتاني  الكردس
ــي  ف ــني،  اخملطوف ــا  مواطنيه ــن  م
ــل  ــكوك، ويحتم ــر للش ــان مثي بي
ــا وهو أن  ــني ال ثالث لهم ــن اثن أمري
ــم املتمردون  ــا اختطفه ــى إم القتل
ــة ومت نقلهم  ــي التركي ــن األراض م
ــتبعد  ــمال العراق وهو أمر مس لش
ــات يتطلب  ــذه العملي ــل ه ألن مث
ــتيا كبيرا واختراقا  ــنادا لوجس إس
ــات التركية.واألمر الثاني  للتحصين
ــه حزب العمال  ــل هو ما أعلن احملتم
ــى من  ــو أن القتل ــتاني وه الكردس

ــرات التركية  ــش واخملاب عناصر اجلي
ــكرية  ــات عس ــالل عملي ــروا خ أس
ــي كل  ــي العراقية.وف ــل األراض داخ
احلاالت تشكل تلك اخلسائر ضربة 
وللنظام  التركية  ــوات  للق موجعة 
ــائره  ــتثمار خس ــاول اس ــذي يح ال
ــة  الداخلي ــة  الدعاي ــة  حمل ــي  ف
ــي تضييق اخلناق على  واخلارجية وف
ــدرت تصريحات  خصومه، حيث ص
ــؤولني في حكومته حتذر أي  عن مس
ــخص ينتقد العمليات التركية  ش
في شمال العراق وأن من يفعل ذلك 
ــدي التنظيم الكردي  يعتبر من مؤي
«اإلرهابي».وكان وزير الدفاع التركي 
خلوصي أكار قد ذكر في وقت سابق 
ــودا أتراكا عثروا على ١٣ جثة  أن جن
ــيطرة عليه بعد  في كهف متت الس
اشتباكات عنيفة ضد أعضاء حزب 
ــم  التنظي ــتاني،  الكردس ــال  العم

ــا  وحلفاؤه ــرة  أنق ــه  تصنف ــذي  ال
«ارهابي».وأعلن  ــه  أن الغربيون على 
ــق  ــي «وف ــح صحاف ــي تصري أكار ف
ــرة لدينا،  ــة املتوف ــات األولي املعلوم
ــني برصاصة في  ــد املواطن ــل أح قت
تل الـ١٢ اآلخرون في  الكتف بينما قُ
الرأس».ولم يكشف وزير الدفاع عن 
ــة عن الضحايا،  أي تفاصيل إضافي
ــة  الرئاس ــم  باس ــدث  املتح ــن  لك
ــد أنهم  ــم قالن أك ــة إبراهي التركي
ــكيل  لتش أنقرة  ــعى  مدنيون.وتس
ــى طول  ــكري عل ــزام أمني وعس ح
ــع العراق في  ــوريا وم حدودها مع س
ــط  ــة املتمردين األكراد، وس مواجه
ــان كردي قوي  ــاوف من قيام كي مخ
ــة مقلقة، ما  ــدادات جغرافي له امت
ــرق  ــوات االنفصال في ش يحفز دع
ــكان من  ــث غالبية الس ــا حي تركي

األقلية الكردية.

الجزائر / وكاالت / البينة الجديدة
ــري عبداجمليد  الرئيس اجلزائ يتوجه 
ــام  ــالل األي ــان خ ــل البرمل ــون حل تب
ــادت به مصادر  ــة، وفق ما أف القادم
ــعى  يس ــوة  خط ــي  ف ــة،  جزائري
ــلطته  ــني س ــا لتحص ــن خالله م
ــاء بانه يتخذ  ــر اإليح وتثبيتها عب
إجراءات إصالحية تزامنا مع دعوات 
ــات  لالحتجاج ــودة  بالع ــارع  الش
ــي  احلراك.وف ــب  مطال ــذ  لتنفي
ــس حزب  ــف رئي ــار كش ــذا اإلط ه
ــري أن الرئيس عبد  ــي جزائ سياس
ــرار بحل  ــه إلصدار ق ــد، «يتوج اجملي
ــذ العام  ــط من ــان الذي ينش البرمل
ــام املقبلة»، متهيدا  ٢٠١٧ خالل األي
ــة مبكرة. ــات نيابي ــراء انتخاب إلج

ــات أدلى بها  ــك في تصريح جاء ذل
عبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة 
ــط) في مقابلة مع  املستقبل (وس
قناة <الشروق نيوز> اخلاصة، األحد، 
ــي  ــه تبون.وتنته ــد لقائ ــك بع وذل
ــي  ف ــس  للمجل ــة  احلالي ــة  الوالي
ــب أعضاؤه  ــار ٢٠٢٢، حيث انتخ أي
ــنوات في أيار  ــة من خمس س لوالي
ــة فيه حلزب  ــادت األغلبي ٢٠١٧، وع
جبهة التحرير الوطني احلاكم، في 
ــابق عبدالعزيز  ــس الس عهد الرئي
بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة 
ــعبية عام ٢٠١٩.وقال بلعيد إنه  ش
فهم من حديث الرئيس تبون خالل 
ــدار قرار  ــاء، «توجهه نحو إص اللق
ــارة للمجلس  بحل البرملان (في إش

ــام  ــالل األي ــي) خ ــعبي الوطن الش
القليلة املقبلة»، متهيدا النتخابات 
مبكرة.ورجح بلعيد أن يصدر القرار 
قبل ١٨ شباط وهو «يوم الشهيد» 
في اجلزائر ويخلد ذكرى الثوار الذين 
سقطوا في معارك ضد االستعمار 
ــدو  ــني ١٩٦٢/١٩٥٤.ويب ــي ب الفرنس
ــالل خطوة  ــعى من خ ــون يس أن تب
ــلطته  ــان إلى تثبيت س ــل البرمل ح
ــذ وعود اإلصالح  ــاء بأنه ينف واإليح
ــدة في وقت  ــاء اجلمهورية اجلدي وبن
يتداول فيه الشارع اجلزائري دعوات 
ــل  ــي ظ ــات ف ــد االحتجاج لتجدي
ــراك، لكن  ــذ مطالب احل عدم تنفي
ــراءات على  ــع إج ــض م ــك يتناق ذل
ــات واعتقال  ــن قمع للحري األرض م

ــعى  يس ــا  باحلراك.كم ــطاء  لنش
الرئيس اجلزائري لتحصني سلطته 
ــرعيته تعد مهزوزة  ــيما وأن ش الس
ــى تأييد  ــه لم حصل عل باعتبار أن
شعبي واسع في انتخابات الرئاسة 
بسبب مقاطعتها، ففوزه ال مينحه 
شرعية كاملة بعد رفض واسع من 
ــودة رموز النظام الذي  اجلزائريني لع
ــيم  يعتبر هو أبرزهم.وفي حال ترس
ــل الرئيس اجلزائري  قرار احلل من قب
ــيكون ذلك بالتزامن مع الذكرى  س
ــذي  ــعبي ال ــراك الش ــة للح الثاني
ــباط ٢٠١٩، ويتم  ــي ٢٢ ش ــع ف اندل
ــطني للعودة  تداول دعوات من ناش
ــدم  ــبب «ع ــددا بس ــر مج للتظاه
تلبية مطالبه في التغيير اجلذري».

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة 
ــي جو بايدن  ــس الدميقراط ــط إدارة الرئي تخط
ــمال  ــم التصدعات بني ضفتي حلف ش لترمي
األطلسي (الناتو) بعد شروخ عميقة خلفتها 
ــلفه  ــا س ــي انتهجه ــدام الت ــة الص سياس
ــاء  األعض ــال  حي ــب  ترام ــد  دونال ــوري  اجلمه
األوروبيني في احللف وحتتاج إلى استعادة الثقة 
مع شركائها الذين طرحوا فكرة جيش أوروبي 
ــتقالل  ــددوا على أهمية االس رديف للناتو وش
ــا في  ــي خبروه ــزازات الت ــا لالهت ــي جتنب األمن

ــيجدد وزير  ــم وأزمتهم مع ترامب.وس تعامله
ــنت تأكيد  ــي اجلديد لويد أوس ــاع األميرك الدف
ــف الناتو  ــدة حيال حل ــات املتح ــزام الوالي الت
وسيعد احللفاء بعدم اتخاذ أي قرار مهمّ بدون 
ــنوات  ــاور معهم، بهدف طي صفحة س التش
ــد وزراء الدفاع  ــابق (ترامب.) ويعق الرئيس الس
ــف اجتماعا عبر  ــاء في احلل ــي الدول األعض ف
ــد املتحدث  ــس. وأك ــاء واخلمي ــو األربع الفيدي
ــنت  ــي أن أوس ــون كيرب ــون ج ــم البنتاغ باس
ــالة «إيجابية حول أهمية احللف  سينقل رس

ــاء  ــد إحي ــنت «يري ــي».وأضاف أن أوس األطلس
ــالته  ــيرا إلى أن رس التزامنا حيال احللف» مش
ــرك معا  ــا نتح ــل عندم ــا أفض ــتكون أنن «س
ــق يجعلنا أقوى واألمن اجلماعي  والعمل كفري
ــا في مصلحتنا  ــترك ويصبّ أيض هو أمن مش
ــائك  ــف الش ــي إن املل ــتركة».وقال كيرب املش
ــوات األميركية من  ــحاب الق ــذي ميثله انس ال
أفغانستان املقرر مطلع ايار، سيكون على رأس 
ــالن أي قرار. ــج احملادثات لكن ال يتوقع إع برنام
ــر املتحدث بأن «القائد األعلى (الرئيس جو  وذكّ

بايدن) هو الذي يتخذ هذا النوع من القرارات»، 
مشيرا إلى أن هذا االجتماع الوزاري سيساعد 
ــوع التوصيات  ــكاره ون ــنت «في تكوين أف أوس
التي يجب أن يعطيها للقائد األعلى».ومبوجب 
ــباط ٢٠٢٠ بني  ــاق التاريخي املوقع في ش االتف
ــدت الواليات  ــان، تعهّ ــنطن وحركة طالب واش
ــحب كافة قواتها من أفغانستان  املتحدة بس
ــدمي  ــا تق ــل خصوص ــار ٢٠٢١، مقاب ــول اي بحل
ــنطن  ضت واش املتمردين ضمانات أمنية.وخفّ
ــد جنودها  ــي املاضي عدي ــي ١٥ كانون الثان ف

ــى عدد  ــو أدن ــى ٢٥٠٠، وه ــتان إل ــي أفغانس ف
ــذ ٢٠٠١، في وقت أبقى  جنود لها في البالد من
حلفاء األطلسي قواتهم هناك.إال أن هجمات 
طالبان تضاعفت ودعت مجموعة استشارية 
شكلها الكونغرس األميركي إلى إرجاء موعد 
ــحاب العسكري الكامل مطلع أيار بعد  االنس
أن اعتبرت أن طالبان ال حتترم تعهداتها مبوجب 
ــاش األخرى، هناك  ــن مواضيع النق االتفاق.وم
ــي للقوات  ــحاب اجلزئ ــد االنس ــألة جتمي مس

األميركية من أملانيا وهو قرار اتخذه ترامب. 

طهران / وكاالت / البينة الجديدة
ــكري اإليراني  عاد ملف الوجود العس
في سوريا للواجهة في الفترة األخيرة 
على ضوء إبداء إدارة الرئيس األميركي 
ــي العودة لالتفاق  جو بايدن رغبتها ف
ــه الرئيس  ــحب من ــووي الذي انس الن
ــابق دونالد ترامب في ٢٠١٨ وأعاد  الس
ــية  ــرض عقوبات قاس ــب ذلك ف مبوج
ــطتها املزعزعة  على إيران لكبح أنش
ــتقرار في املنطقة وضمن تعزيز  لالس
ــودة  الع أن  ــرائيل.ويعتقد  إس ــن  أم
ــم  ــام ٢٠١٥ رغ ــووي للع ــاق الن لالتف
ــتدفع إدارة بايدن  ــود املتعثرة، س اجله
أيضا إلثارة الوجود اإليراني في سوريا 
ــرائيل في الوقت  باعتباره تهديدا إلس
الذي تبدي فيه األخيرة قلقا من اللني 
الذي تظهره اإلدارة الدميقراطية حيال 
ــذي  ــي ال ــس األميرك ــن الرئي إيران.لك
ــل مع رئيس  ــى اآلن التواص ــب حت جتن
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو في 
خضم مراجعة السياسات اخلارجية 
ــب)، يعتزم  ــلفه (ترام ــي أقرها س الت
ــا القريب االتصال بنتنياهو تفاديا  عم
ــرائيل  ــي العالقات مع إس ــر ف ألي توت
ــنطن بتعزيز أمنها  التي التزمت واش
ــي املنطقة. ــكري ف ــا العس وتفوقه

ــات في املواقف  ــي خضم االلتباس وف
ــة املتأرجحة، تبدو إيران أكثر  األميركي
التصعيدية  ــواء مبواقفها  وضوحا س
من خالل االستمرار في انتهاك االتفاق 
ــي ما يتعلق  ــووي للعام ٢٠١٥ أو ف الن

ــت  ــد أعلن ــي املنطقة.وق ــا ف بنفوذه
ــاعدي  ــان كبير مس صراحة على لس
ــر اخلارجية علي أصغر حاجي أنها  وزي
ــتمر طاملا  ــوريا وسيس ــادر س ــن تغ ل
ــوريان  ــعب الس رغبت احلكومة والش

ــي  اإليران ــؤول  املس ر  ــذّ ذلك.وح ــي  ف
ردّا  ــتواجه  «س ــا  أنه ــن  م ــرائيل  إس
حاسما ستندم عليه في حال جتاوزت 
ــدا أن «وجود  ــراء»، مؤك اخلطوط احلم
ــاري  ــوريا هو وجود استش إيران في س
ــة  ــت احلكوم ــا رغب ــتمر طامل وسيس
املرة  السوري».وليست هذه  والشعب 
األولى التي تبرر فيها طهران تواجدها 
ــكري في سوريا مبقولة  ومتددها العس
ــت مرارا  ــكرية» ونف ــورة العس «املش
ــى األرض بينما  ــد لقواتها عل أي تواج
ــن  م ــرات  العش ــازات  جن ــت  فضح
ــم جنراالت،  ــوريا وبينه قتالها في س
ــى غارات  ــك االدعاءات.وتعليقا عل تل
مواقع  إسرائيلية متكررة استهدفت 
ــي وحلزب اهللا  ــوري اإليران ــرس الث للح
اللبناني في سوريا، قال أصغر حاجي 
ــبوتنيك>  ــع وكالة <س ــي مقابلة م ف
ــان  الكي ــة  «طبيع إن  ــية،  الروس
ــة  طبيع ــأته  نش ــذ  من ــي  الصهيون
عدائية وقمعية في املنطقة وهذا كان 
سلوكهم ضد الشعب الفلسطيني 
ــاورة»، مضيفا أنه «في  وضد الدول اجمل
ــه احلكومة  ــارب في ــذي حت ــت ال الوق
ــاعد إسرائيل  ــورية اإلرهاب، تس الس

اإلرهابيني».

فرنسا / وكاالت / البينة الجديدة
ــفة فرنسي  ــتاذ فلس لت تصريحات أدلى بها أس  حتوّ
ــالمي في إحدى ضواحي  ــي التطرف اإلس حول تفش
ــة تهدد بتعقيد  ــية شرس باريس إلى معركة سياس
ــر صرامة ضد  ــرار قوانني أكث ــة إلق ــاعي احلكوم مس
هت تهديدات  ــالف، وُجّ ــى إثر اخل ــرف الديني.وعل التط
ــي جامعة في تراب غرب  ــتاذ ف إلى ديدييه لومير األس
ــة املدينة  ــى رئيس بلدي ــس وكذلك إل ــة باري العاصم
ــالن حاليا حلماية  ــاري علي رابح. ويخضع الرج اليس
ــرين  ــالة مفتوحة في تش ــر لومير رس الشرطة.ونش
ــدم امتالك  ــدد فيها بـ»ع ــن العام املاضي ن ــي م الثان
الدولة إستراتيجية للتغلب على التطرف اإلسالمي».
ــتاذ  ــى مقتل زميله األس ــب ردا عل ــر يكت وكان لومي
ــارع بعد أن عرض  صامويل باتي بقطع الرأس في الش
ــي إطار  ــي محمد ف ــوما متثل النب ــالب رس ــى الط عل
ــدء النواب  ــول حرية التعبير.ومع ب ــية ح حصة دراس
ــدي للتطرف  ــروع قانون جديد للتص ــة مش مناقش
اإلسالمي، طلب لومير حماية الشرطة في مدرسته، 
ــب «أكاذيب» لومير، قائال  ــن علي رابح رفض بغض لك
إن املعلم لم يتلق أي «تهديد خطير».وتوجه رابح إلى 
املدرسة الثانوية التي يعلّم بها لومير لتوزيع رسائل 
تعهد فيها بدعم الطالب الذين يشعرون بـ»الصدمة 
ــد  ــار تندي ــا أث ــر، م ــات لومي ــاءة»جراء تصريح واإلس
ــتنكروا «تطفل»  ــني الذين اس ــيني اليميني السياس
ــي تهديدات  ــون العامون حتقيقا ف ــح.و فتح املدع راب
ــه تعرض لها،  ــات عنصرية قال رابح إن ــل واهان بالقت

ــرطة.وخرج من  مؤكدا أنه اآلن أيضا حتت مراقبة الش
مدينة تراب العديد من املشاهير مثل جنم كرة القدم 
ــل  ــي جنم املسلس ــوالس أنيلكا واملمثل عمر س نيك
ــتهر أيضا بكونها  ــح «لوبني».لكن املدينة تش الناج
ــخاص الذين غادروا للقتال في  موطنا لعشرات األش
ــنوات األخيرة. ــوريا في الس صفوف اجلهاديني في س
ــذب أتباعا  ــدد اجت ــلطات إن التيار املتش وتقول الس
على نطاق واسع بني سكانها البالغ عددهم ٣٢ ألفا، 
ــود احلكومة لكبح  ــة في مرمى جه ــا يجعل املدين م
ــالمي.ومن شأن التشريع الذي يناقشه  التطرف اإلس
ــدد القواعد بشأن قضايا تتراوح  البرملان راهنا أن يش
ــدد الزوجات. ــاس الدين إلى تع ــن التعليم على أس م
ــن الهجمات اإلرهابية  ــلة م وهو يأتي ردا على سلس
اجلهادية في فرنسا أودت بحياة أكثر من ٢٥٠ شخصا 

منذ عام ٢٠١٥.
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ــقف املطالب يرتفع ولم يعد مقتصرا  ــاع رقعة احلراك، بدأ س عند اتس
ــعيد بوتفليقة وأويحيى وحداد. كما كانت تنوي بعض  على حاشية س
ــره. وبدى  ــل النظام باس ــح املطلب رحي ــه، بل أصب ــات حصره في اجله
ــار ويعودون  ــون عن األنظ ــارع يختف ــة في تهييج الش ــون مبهم املكلف
ــم. ــض أهدافه ــوا بع ــد أن حقق ــيما بع ــة الس ــوف اخللفي ــى الصف ال
ــكل  ــاع وبش ــعب نحو آفاق جديدة آخذة في االتس كانت تطلعات الش
تصاعدي، واألغلبية أصبحت مؤمنة بجزائر جديدة تسع اجلميع، ولو أن 
ــاليب التعبير والشعارات مختلفة.إال أن جهات في الدولة العميقة  أس
ــبكتها العنكبوتية في الداخل كما في اخلارج كانت تدفع  من خالل ش
ــراك، وعملية االبتزاز  ــيم احل ــاع من خالل عامل تقس ــى تعفني األوض إل
التي ظهرت مالمحها في مواقع التواصل بعد التسريبات والتهديديات 
ــك مبقاليد السلطة  ــئُولني كبارا، حتى متس ــت ضباطا ومس التي مس
ــر بعض املواقع من خالل مترد قائد  ــيما وأنها بدأت تخس من جديد- الس
ــة احلراك حتى يعطي  ــد صالح.بدأ قايد صالح مبغازل ــد قاي األركان أحم
ــعبية لقراراته، ووجد جتاوبا كبيرا داخل احلراك في األسابيع  مسحة ش
ــتور الذي عدل سنة ٢٠١٦.  ــتخدام املادة ٧ و٨ من الدس األولى منه، باس
وهكذا استطاع أن يتغطى بالشارع ليفرض األمر الواقع على خصومه 
ــان ٢٠١٩.بدأ  ــن حاولوا اإلطاحة به وأُعلن خلع بوتفليقة يوم ٢ نيس الذي
ــث عن املرحلة االنتقالية كأمر واقع، ومبا أنه إذا ما كان املقصد هو  احلدي
التأسيس جلمهورية جديدة، فإنها كانت ستؤدي ليس فقط الى فقدان 
ــية الرئيس اخمللوع بل ستعصف برؤوس الدولة العميقة  سيطرة حاش
وتسحب املبادرة منها، وتعود السلطة تدريجيا الى الشعب.وبدأ أبواقها 
ودجاجلة السياسة معهم في عملية شيطنة خيار املرحلة االنتقالية 
ــج. وقد اتضح  ــة معروفة النتائ ــى انتخابات مغلق ــع ال واحلراك...والدف
ــراف عن احلوار املوجه  ــخصيات لألش ذاك منذ الوهلة األولى بتعيني ش
ــم تنتخب غالبية  ــومة بفرض قائمة مديرها واحد.ل واالنتخابات احملس
ــوم ١٢ كانون االول ٢٠١٩ بل  ــعب اجلزائري الرئيس عبد اجمليد تبون ي الش
قاطعت األغلبية االنتخابات الرئاسية كما تؤكد األرقام الرسمية، اميانا 
ــات جديدة.أعلنت وفاة  ــه من خالل واجه ــا بأن النظام يجدد نفس منه
ــروف جد غامضة،  ــر االنتخابات بأيام في ظ ــد قايد صالح بعد متري أحم
ــبب وباء كورونا بعدها في شهر مارس سنة ٢٠٢٠.  ومت جتميد احلراك بس
واستغلت الدولة العميقة غياب احلراك الشعبي وشرعت في استعادة 
ــرين اول  ــل عبداجمليد تبون الى أملانيا للعالج شهرتش ــا ضاع منها.نق م
ــذه الفترة عاد اجلنرال  ــد اصابته التي فاجأت الكثيرين. وفي ه ٢٠٢٠ بع
ــبانيا دون اإلعالن عن عودته، مع أنه كان محكوم عليه  خالد نزار من إس
ــجن، وقد توعد في تسجيل مصور ومنشور على االنترنت خصمه  بالس
ــراالت ومنهم اجلنرال توفيق،  ــح. وأعيدت محاكمة بعض اجلن قايد صال
ــة من تهمة املؤامرة.لقد  ــت تبرئة ما أطلق عليه قايد صالح العصاب ومت
عاد عبر مطار بوفاريك العسكري وليس عبر مطار هواري بومدين املدني. 
ــي متحرك،  ــة أن يعيدوا لألذهان صورة بوتفليقة وهو على كرس ومخاف
ــا على أريكة. غير ان جلوسه وظهور جبيرة على  اكتفوا بإظهاره جالس
ــيما وأنهم أذاعوا بأن اصابته كانت  ــتفهام الس رجله طرح عالمات اس
ــبب فيروس كورونا.عاد تبون الى أملانيا مرة أخرى ألجراء عملية على  بس
رجله كما أذاعت صحيفة اخلبر في شهر كانون الثاني ٢٠٢١ وها هو بعد 
ــيا على قدميه وال  ــهر من إجراء تلك العملية اجلراحية، لم يعد ماش ش
عاد عبر مطار هواري بومدين. وبدى في تسجيل بتاريخ ١٢ شباط ٢٠٢١ 
ــي، بل على الوقوف  ــمي بأنه اليزال عاجزا عن املش ــه التلفزيون الرس بث
ملدة ساعة.إن الوضع الذي متر به اجلزائر سواء من الناحية االقتصادية أو 
من الناحية االجتماعية أو السياسية أو األمنية، وحجم األزمة اخملتلفة 
ــاة وتداعيات احتالل دام  ــلبية املرتبطة باملأس اجلوانب والتراكمات الس
ــتهدف  أكثر من قرن، واحللول املؤجلة وغير الناجعة، واملؤامرات التي تس

اجلزائر، يتطلب قرارات تاريخية تعيد الثقة املهزوزة لدى الشعب.

نور الدين خبابه

رأي

طرابلس/ وكاالت / البينة الجديدة 
ــري إلى العاصمة  ــي مص وصل وفد دبلوماس
ــرر أن يعلن عن  ــن املق ــة طرابلس، وم الليبي
ــة، وفق املتحدث  ــفارة املصري إعادة فتح الس
ــد  محم ــة،  الليبي ــة  اخلارجي وزارة  ــم  باس
ــدا مصريا  ــالوي إن «وف ــالوي، وقال القب القب
ــتغرق  وصل للعاصمة طرابلس في زيارة تس
ــفارة  ــادة فتح الس ــيعلن إع ــام، وس عدة أي
ــن  م ــون  مك ــد  «الوف أن  ــاف  املصرية».وأض
ــيني وأمنيني، وسيبدأ بالعمل على  دبلوماس
ــفارة  ــر فتح س ــؤون القنصلية».ويعتب الش
ــيا  ــس انتصارا دبلوماس ــي طرابل مصرية ف
ــاب تركيا التي عززت نفوذها  ملصر على حس
ــنوات املاضية  ــرب الليبي خالل الس في الغ
ــع حكومة  ــات اقتصادية م ــدت اتفاقي وعق
الوفاق الوطني.وسيمكن فتح السفارة مصر 
من معرفة التطورات احلاصلة في العاصمة 
ــرب الليبي.وفي ٢٠١٤ قام  ــة ومدن الغ الليبي
ــلحون بخطف امللحق الثقافي املصري  مس

وثالثة موظفني آخرين بالسفارة في طرابلس 
ــار اإلداري  ، ليبيا اضافة الى احتجاز املستش
ــة الليبية. ــفارة من منزله في العاصم للس
ــار الفوضى  ــي وانتش ــور االمن ــام التده وام
ــي  ــع ف ــى الوض ــيات عل ــيطرة امليليش وس
ــفارة الى  ــق الس ــررت مصر غل ــة ق العاصم
ــاء بالقاهرة، في  ــمى.وخالل لق اجل غير مس
ــباط اجلاري، أكد وزير اخلارجية املصري،  ٩ ش
ــي، محمد  ــره الليب ــكري، لنظي ــامح ش س
ــيالة، قرب افتتاح سفارة القاهرة  الطاهر س
ــل آليات  ــهم في تفعي ــي طرابلس، «لتس ف
ــا بالعالقات  ــي، والدفع قدم ــاون الثنائ التع
ــان للخارجية املصرية. بني البلدين»، وفق بي
ــتكون هذه هي الزيارة الثانية من نوعها  وس
ــهرين منذ عام  لوفد مصري خالل أقل من ش
ــل  ــي، وص ــون األول املاض ــي ٢٧ كان ٢٠١٤.وف
ــن اخلارجية  ــؤولني م ــد مصري، يضم مس وف
ــؤولني في  واخملابرات، إلى طرابلس، للقاء مس
ــرف بها دوليا.ولعبت  احلكومة الليبية، املعت

ــر دورا كبيرا في دفع اجلانبني املتصارعني  مص
ــك بعد ان أعلن  ــالح وذل إلى احلوار وترك الس
ــي في  ــري عبدالفتاح السيس الرئيس املص
ــر عقب  ــط احم ــرت خ ــي بان س ــار املاض أي
ــيات الوفاق إليها مع انسحاب  تقدم ميليش
ــي الليبي اثر معارك في الغرب  اجليش الوطن
الليبي.واستقبلت مصر جوالت من احلوار بني 
ــب املغرب وتونس  ــاء الليبيني إلى جان الفرق
وفي جنيف في محاولة إلعادة االستقرار إلى 
بلد تدمر بسبب حرب استمرت لقرابة عقد.
ويشهد النزاع الليبي انفراجا، حيث انتخب 
أعضاء ملتقى احلوار السياسي، في ٥ شباط 
ــلطة تنفيذية مؤقتة إلدارة شؤون  اجلاري، س
ــية  ــالد واإلعداد النتخابات برملانية ورئاس الب
ــب  ــون األول املقبل.ورح ــي ٢٤ كان ــررة ف مق
ــة، أحمد  ــم اخلارجية املصري ــدث باس املتح
حافظ، في اليوم نفسه، بانتخاب السلطة 
ــقاء الليبيني  ــا «األش ــة اجلديدة، ودع الليبي
ــة العليا  ــالء املصلح ــتمرار في إع إلى االس

ــي  الرئاس اجمللس  ــس  رئي ــى  لبالدهم».والتق
الليبي اجلديد، محمد املنفي، رئيس مجلس 
النواب املنعقد في طبرق، عقيلة صالح، في 
مدينة القبة (شرق).وفي تغريدة عبر حسابه 
ــال املنفي «جمعني لقاء مع  على «تويتر»، ق
ــس مجلس النواب (طبرق) عقيلة صالح،  رئي
ــة أهمية دور مجلس النواب  مت خالله مناقش
ــة  ــاف «متت مناقش ــذه املرحلة».وأض ــي ه ف
ــة حلكومة  ــام منح الثق ــة الظروف أم تهيئ
الوحدة الوطنية لتتمكن من حتقيق أهدافها 
بداية بتوحيد املؤسسات ومرورا برفع املعاناة 
ــتقرار في  ــط األمن واالس عن املواطنني وبس
ــب اإلعالمي  ــاد املكت ــه، أف ــن جانب البالد».م
ــي وصل إلى  ــأن املنف ــي، ب للمجلس الرئاس
ــى صالح.وذكر أن اللقاء  ــة القبة، والتق مدين
ــلة لقاءات يجريها املنفي،  يأتي ضمن سلس
ــؤولني، في املنطقة الشرقية  مع نواب ومس
للبالد، بهدف بحث سبل توحيد مؤسسات 

الدولة.
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 هذا االنسجام أدى الى ظهور 
جماليات العمل االدبي الفني 

فكانت
 قصيدته ( أرض االحزان ) أذكر 

منها مقطعاً .
ــام  ــد حملت من الش كنت ق

معي
أغنيةً مألتُ بها حقائبي

ففاضت عليً
ــدوداً ونغماً  ــقاً حلبياً وق عش

حمصياً
ــأل أركان  ــاة م ــداء من حم وح

حنجرتي 
ــزف دماء  ــم تن ــراً ل ــاً بك نغم

بكارته 
كان يصدح بدبكات شامية 

فأنقطع الوتر بفعل فاعل
ولكن النغم ظل ينساب على 

مياه دجلة
ليداوي جرحاً قدمياً     (ص٧)

قصيدة ( أرض امليعاد ) 
ــاص جعلت  التن ــة  إنتاجي أن 
ــه كون  ــي ينتب الواع ــارئ  الق
ــاح،  الصب ــه  يدرك ــهريار  ش
ــة وليلة،  ــي قصص الف ليل ف
نصاً  ــص  الن ــي  يعط ــا  عندم
آخر فيكون النص اجلديد ذات 
ــة للنص القدمي،  دالالت موحي
ــعرية مكثفة  تكون صورة ش
ــدة  القصي ــح  مين ــة  ومختزل
ــاً وعمقاً معرفياً،  توهجاً داللي
ــاء قصيدته   ــي بن ــر ف تتمظه
ــعرية  الش ــه  ذاكرت ــد  وحتتش
ــردات التي  ــن املف ــر م بالكثي
تنم عن ثقافة حتملها ذاكرته 

الشعرية .
ــاد  ) أذكر  ــدة ( أرض امليع قصي

منها مقطعاً.
فعلى قواريركم تاريخٌ

نقش مباء أرجواني
..............أعب قفاراً موحشةً

بني االهل 
عواءُ الذئب 

وصهيل ضباع
أزداد تيهاً بني

األلف واخلاء
وجينها أدرك شهريار 

الضياع    ص٢٠/ ٢١

قصيدة ( كيف تقرأ الوطن ) 
ــي هذه القصيدة رمز  نلمس ف
املرأة التي هي االم، محاورة بني 
ــب، عندما طلب املعلم  الطال
ــى الوطن (  ــب معن من الطال
ــن ...  ــى الوط ــذا معن صاح ه
فاخرج صورة أمه ) ص٦٢.. األم 
هي الوطن هذا الرمز الوجودي 
االم  ــة،  الرمزي ــاوز دالالته  تتج
ــق اجلنة من حتت  التي مير طري
ــعاً  رمزاً مش أقدامها، لتكون 
ــور في  ــة تتمح ــؤرة مركزي بب
النص الشعري  مداره مقاطع 
ــوار الطالب مع معلمه،  في ح
هي االم ذات العمق االنساني 
ــبير (  ــذي قال عنها شكس ال
ــادة أنعم  ليس في العالم وس
ــن حضن أمي ) أذكر مقطعاً  م

منها.
ففي كل ذرة تراب أجد أمي 

حني تصبح وهي تكدح
ــارورة  ق ــا  بيده ــي  ــني متس ح

احلنان 
تسقيني جرعة وتفرق الباقي 

على بقية اخواني
ــيدي املعلم ... ال تعجب  يا س
ــي فأني أضنك أنت أيضاً  لقول

ابن أمي
ايها الصغير ... كيف وهي لم 

تلدني
يا سيدي املعلم ... ان لألمهات 
 ) ــداً   واح ــاً  ــالدي رحم ب ــي  ف

ص٦٣)

ــي  الكنان ــاعر  الش ــام  اهتم
ــة خصوصاً  الطبيع ــال  بجم
ــرات الذي يوحي  النخيل والف

ــمس  ــاء والنماء والش ــك امل ل
ــاعر اجلياشة بالرقة  جند املش
ــا  لغته ــدة  قصي ــة  والعذوب
ــهل املمتنع ( يبدو سهالً  الس
ــيطاً للغاية  ــادئ وبس في الب
ويستعصي  ويصعب حتقيقه 
ــة  مختلف ــور  ص  ( ــه  أكمال
ــرح بخياله  جتعل املتلقي يس
ــذا  ه ــزى،  املغ ــك  تفكي ــى  ال
ــترك القارئ  شيء رائع ان يش
ــة  ــص، أضاف ــاز الن ــك الغ بف
ــاعر  ــك انفعاالت الش ــى ذل ال
ــدة  القصي ــات  موضوع ــاه  جت

الوجدانية .
قصيدة ( خبز بطعم النخيل 
ــالث  بث ــة  طويل ــدة  قصي  (
ــر مقطع، قصيدة  مقاطع اذك
ــتار  ــر فيها انكيدو وعش يذك
ــع  م ــاص  تن ــا  نهايته ــي  وف
ــالم  ــي يعقوب عليه الس النب
ــوب  يعق ــرك  صب ــينفذ  س  )

وتصبح بصيراً) 
النهر :

دعني التقط أنفاسي 
ألروي لك حكاية حضارة

كنت شاهداً عليها ....
هكذا قال لي النهر ...

ــة التاريخ كنت اجري  في عتم
..

على ضفاف القصب والناي
ــمس  ــردوخ) كان آلهة للش ( م

والنماء 
ــخ  التاري ــإزاء  ب ــري  أج ــت  كن

املفقود 
ــع كل ثنايا (  ــني يطب كان الط

شمخة )...
 ( ــدو  انكي  ) ــها  افترش ــني  ح

بلياليها السبع ...
كان أنني الشبق
يصل عبر الناي

الى أسماع عشتار 
في عاملها السفلي    ص٧٠

ــمى  يس ــي  الوجدان ــعر  الش
ــو التعبير  ــعر الغنائي ه الش
في  ــة  اخلاص ــف  العواط ــن  ع
ــة فرح/ حزن  مجاالتها اخملتلق
ــره من  ــض/ الى آخ ــب/ بغ / ح
املشاعر االنسانية، أشتهر هذا 

النوع بأغراض عديدة، كالغزل 
/ والصف / واحلماسة / املدح / 
ــاء الى اخره هذه  الهجاء / الرث
هي موضوعات الشعر الغنائي 
ــب  ــن حس ــرور الزم ــدد مب تتج
ــاعر وانسجامه  ــلوب الش اس
واخراج االحساس املتراكم في 
دواخله وتفاعله مع القصيدة 

والتي تدفعه لألبداع .

ة  قصيد
ــا في عيد مولدها  ( هديتي له

) أذكر مقطعني  منها 
تراقصني أطيافك كل ليلة

ــتانك  ــر بأذيال فس ــارة أتعث ت
الفضفاض 

وتارة القي بيدي على خصرك 
ــتهي  ــك وأش ــس مفاتن أحتس

منك كلك
ــرك بفيضٍ  ــئ على ثغ فأنكف

من قبل
ــة املكان في  ــى نتجاوز أزم حت

السرير
سيكون فراشك صدري

فأماكن اللهو لم تتسع يوماً
ألكثر من أثنني  ص٨٢

أخيراً : الشاعر طارق الكناني 
بتاريخ  في مجموعته قصائد 
ــن الصور  ــد الكثير م ــد جن الغ
تنبثق من دواخله، صادقة عذبة 
ــد خلجات  ــاع يجس ايق ذات 
ــة  الوجودي ــه  ــاعر وجتربت الش
ــا  مواضيعه ــانية  االنس
متنوعة وذات تكثيف وايقاع، 
ــعري له دور  ــذا االيقاع الش ه
ــجم مع  كبير في البناء املنس
ــا  ــيس، مم ــف واالحاس العواط
أضفى رؤية فلسفية وجدانية 
ــترك  زينت قصائد الديوان يش
ــارئ  الق ــع  م ــاعر  الش ــا  فيه
ــون ذخيرة فاعلة  الواعي فتك
ــيء  ــص تض ــي الن ــة ف مألوف
ــاعر التي يتلقاها املتقي  املش
ــواء  ــة س ــيقاها املتنوع مبوس

كانت حزينة ام مفرحة .

ــى حدوث  ــرار احلدث يدل عل ــا بتك ــة وارتباطه ــدد اللحظ    جت
ــه من  ذهنية الطفل , حيث يرتبط الزمن  الزمن ويقرب مفهوم
ــدث القصصي مكونا مفهوما لديه , هذا املفهوم هو الذي  باحل
يجعله يحس أن هناك احداثا مستمرة تدل على حركة الوقت 
, والكاتب الذي يريد أن يكتب لألطفال وبعد أن تختمر في ذهنه 
ــد الزمن كمدخل  ــة عليه  أن يفكر في  حتدي ــرة  والطريق الفك
لعرض األحداث .    فهناك املاضي واحلاضر واملستقبل , فحينما 
ــتعمل األفعال املاضية فإننا سنضطر إلى عرض حدث مرَّ  نس
وانتهى ونحن نعيده لعالم الطفولة بجماليته وفكرته وعمقه 
ــال في القصة كلها تنبئ بان احلدث مضى وانتهى  وما  , واألفع
ــدرة على تغيير  ــن دون أن ميلك ق ــدث مرَّ م ــل إال قاريء حل الطف
ــعبية فانه كان  ــرى األحداث , حتى الراوي في احلكاية الش مج
يستهل حكايته بـ(( كان يا ما كان )) , وتكرار استعمال الفعل 
ــة على تأكيد املضي في فعل احلدث املروي .   وأحيانا  ( كان) دالل
ــتمرارية حدوث  ــل الكاتب الفعل املاضي للداللة على اس يجع
ــدث القصصي  ــرد احل ــتمر في س ــي احلاضر حيث يس ــدث ف ح
ــق مخيلته  ليطرح  ــة تتألق ذهنية الطفل وحتل ــي هذه احلال وف
ــة, أما الزمن  ــالل الرؤية القصصي ــيحدث من خ تصورات ملا س
ــن القصصي لكون  ــتعمال في الزم ــه قليل االس ــارع فان املض
ــتعمل  القاص يلجا إليه في طريقتني هما :األولى : حينما يس
ــه .. الثانية  :  ــر حيث تنتهي األحداث في ــي ليقدم احلاض املاض
ــر كواقع زمني حلدث القصة ويجعله  حينما ينطلق من احلاض
ــة حدث القصة  ــار الذهني للطفل ملتابع ــر منته تاركا اخلي غي
ــائبة .الثالثة : وهي  ملعرفة األحداث من خالل ترك النهايات س
قليلة االستعمال حينما يكون هناك تزاوج بني املاضي واحلاضر 
ــتقبل , وهذا نادرا ما يحدث في القصة القصيرة  وصوال  للمس
ــافة زمنية كبيرة   وإمنا يكون  واضحا في الرواية  التي متتاز مبس
ــال فيها .  في كل  ــداث وتداخلها وجتدد فعل األبط لكثرة األح
ــاء احلدثي  ــل البن ــب الزمن دورا مهما في تسلس ــوال يلع األح
للقصة ومؤشراته واضحة متاما في حوار األشخاص وتسلسل 
األحداث التي ال ميكن فهمها إال من خالل معرفة الطفل للزمن  
ــيكون النص حدثا هالميا ال وجود له  والذي لوال هذه املعرفة س
ــاه . الزمن يفرض  ــاء الزمني الذي يعمق معن ــاره إلى الوع الفتق
نفسه على الكاتب , ومهما كانت القصة ناجحة ومهما كان 
الكاتب متميزا ومتمكنا من حرفية الكتابة لألطفال  فان الزمن 
القصصي هو الذي يؤطر ذلك املعنى ويوضح متكن الكاتب من 
ــن الكاتب إلى  ــذا فان الزمن يحتاج م ــه الفنية , ومع ه صنعت
ــة للطفل ,  ــلية مقبولة ومقنع ــه مبنطقية وتسلس أن يعرض
ــث ال يوجد في النص أي اضطراب أو تداخل أو جهل به , الن  حي
الطفل ال مييل إلى الغموض في معرفة الزمن  في النص وال إلى 
اضطرابه وال إلى تقدمي املستقبل على احلاضر أو املاضي ومن ثم 
ــل الزماني  ــتعمال املاضي للتذكير والتعريف .    فالتسلس اس
مطلوب وهو الذي يخلق احلوافز واملشوقات لدى الطفل ملتابعة 
ــه : ( أراد الطفل أن يطير مثل الطيور)  ــص وأحداثه مثل قول الن
ــور) , فـالفعل ( أراد) دلّ على  ــد الطفل أن يطير مثل الطي , ( يري
ــن الطفل ومخيلته , أما  الفعل (يُريد) فانه  رغبة مرّت على ذه
ــن والتفكير والتهيؤ ,  ــت في طور التكوي ــدلّ على فكرة ال زال ي
ففي املاضي يكون الكاتب قادرا على طرح نهايات تلك األمنية 
وما آلت إليه , بينما في الزمن املضارع فانه يكون غير قادر على 

طرح الغاية , الن الفعل الزال في طور التجربة والتكوين.

@Èm¸Ï€ÜflÎ@Âflå€a
fib–ü˛a@lÖc@ø
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العنوان أحدى قصائد 
الديوان البالغة ثمانية 

وعشرون قصيدة، 
الصادر عن دار أمل 
اجلديدة للطباعة 

والنشر / سوريا، ذكر 
الشاعر الكناني في 

االهداء مقدمة الديوان، 
مرثية المه هذه االم 
العظيمة التي قال 

عنها الفيلسوف 
الفرنسي جان جاك 

روسو ( لوكان العالم 
في كفه وأمي في كفه 
الخترت أمي ) الكناني 

يحكي جتربته الشعرية 
الفنية أو الشخصية 

املغمسة بخياله 
الشعري أو بعواطفه 

الوجدانية، قصائد 
الكناني صور بالغية 

اعطت قوة جمالية للغة 
الشعرية التي هي بنية 
ثقافية ترتبط بتقاليد 

اجملتمع الذي يعيشه 
فيظهر الشعر معبراً 
عن العواطف اخلاصة 

والصادقة والتي تعبر عن 
الفرح واحلزن ومشاعر 

الكراهية او مشاعر 
احلب، في بعض قصائده 

أكدت التزاوج بني احلاضر  
واملاضي.

اياد خضري

6ثقافية

حيدر الحجاج

هكذا متضي
وكأنها رمق لم يرتد

نتهاوى فيها
كحبات رمل تتناثر
على طريق سريع

هكذا منضي
في أي خارطة 

سنضع اصابعنا
لنشير  معا 
لهذا الظالم 
الذي يتسع

كمنطاد مخيف
يحلق بأحالمنا
عند أسراب 

الضباب
التي تهيل علينا

كل حني فقد آخر 
كلهم رحلوا....

بعيدا إلى مثوى 
الطني 
رحلوا 

وتركوا مقتنياتهم 
تتحدث

عن أمكنة تعلقت 
فيها 

ضحكاتهم 
العالية

وتلك قرابينهم 
التي اوردوها

 العيادهم املؤجلة 
التي

ال زلت تتنظر 
قدومهم ولو كذبا

هكذا متضي 
ايامنا التي شابها

رصاص كثيف 

مذ صرختي األولى 
وهاهو ميالدي اليوم

ترممه ساعات 
كثيفة 

من بقايا الثكنات
واصحابي الذين 
متاثلوا إلى قربان 

الفجيعة
فمثالً 

«عبد اخلالق 
گيطان» 

ترك حقيبته 
خلف نصب احلرية

ومضى دون أن أشير 
له مبنديلي االبيض

و»علي انور» 
نسي معطفه

معلقا على باص
أقله إلى مدن 

الضباب
وتركني ادون 

ذكرياته
مبحبرة سوداء 

و»عبد اهللا قاسم» 
أهدر نسائه

لساحة الطيران
ومضى لعزلته

في حديقة مائلة
ينظر من شباكه

على غزالة يداعبها 
من خلف الزجاج

وهكذا
متضي تلك 
الرصاصات

التي توجها 
غيابهم

إلى مقبرة
اخلاسر األكبر فيها

حجاج صغير

حسام الطفيلي
ــرة االولى يدخل هذا اجلانب من  للم
ــوارع  ــث أتى الش ــة، من حي املدين
ــم  ــة، أكله ــوه متعب ــة، الوج مترب
ــار التي  ــى بعض اخلض ــر عل يقتص
االرض  ــون  يفترش ــن  مم ــتروها  يش
ــبخة، عادة تكون بائتة باهتة  الس
ــن االبخس،  ــق معادلة الثم لتحقي
غير قابلة للتخزين او التأخير، بعض 

منها يجب معاجلتها بأكلها على 
اي حال، تغطيهم غمامة من غبار 
ــال آخر الى الصدور، تبدو  تضيف ثق
ــجن صحراوي، مدينة صفيح  كس
ــيء، العمران  بامتياز..أذهله كل ش
ــواء الطاغية، تتراقص حتتها  واالض
ــن الوان الفواكه الالمعة،  الكثير م
واجهات املتاجر واملطاعم الزجاجية 
املتاللئة يزيدها بريقا منظر اللحم 

ــكال عدة يقطر دهنا،  املشوي بأش
الكثير من البضائع التي تغص بها 
احملال فتفيض خارجة الى الشارع، 
ــبع.. ــي وجوههم نضرة الش ترى ف

ــي  ــوذا بالكامل حتى نس كان مأخ
لم هو يتجول هنا اصال، شعر نوعا 
ــم ابداء  ــرات متلصصة، ث ــا بنظ م
ــكل ترحيب حذر،  ــام على ش اهتم
ــتوقفه احدهم، رحب به  حتي اس

ــه مطعمه،  ــرار ادخل ــرارة وبأص بح
ــمة، حافظ على  قدم له وجبة دس
ــدة ان ال  ــه، حتفظ بش رباطة جأش
ــل غريب علي  ــه اي رد فع ــدر من يب
املوقف الغريب، وضع امامه الدفتر 
ــاول وجبته، حينئذ  ــميك ليتن الس
ــه يبحث عن  ــم هو هنا... ان تذكر ل
ــدة عناوين  ــد وجد ع ــه، فق صاحب
ــذه الناحية،  ــدل على ه وكنايات ت

ــري الشائعات ان صاحب  بدأت تس
ــى  ــذي قس ــميك ال ــجل الس الس
ــرمي والعقوبات  ــال بالتغ عليهم قب
قد تبخر، كذلك اردفت ان السجل 
ــكل ما الحظ  ــزال موجودا..بش ال ي
ــم وصاحب  ــرات صاحب املطع نظ
املتجر االخر الذي احتفه بهدايا الى 
ــل، قلبه  ــذي يحم ــجل ال ذات الس
ــدا، أخذ  ــوزه جي ــم رم ــة، فه بعناي

ــد العمل، كلما قطب احدهم  يجي
ــا   ــه ، كان غليظ ــي وجه ــهره ف ش
ــرة من رفاقه،  ــتعان بزم حقودا، اس
ــجمة لكن  كانوا صحبة غير منس
أوغلوا  ــد،  الواح ــدف  اله يجمعها 
ــرت الوجوه ،  ــق، اكفه في التضيي
خفتت االضواء، شييا فشيئا كان 
ــل الى  ــمكا وميي ــجل يزداد س الس

الدموية.

البينة الجديدة / علي شريف

ــي في  ــت الثقاف ــف البي ضي
ــة  الفنان ــل  باب ــة  محافظ
ــي  العل ــداء  ن ــكيلية  التش
ــن جتربتها الفنية  للحديث ع
ــاذج من اعمالها. مع عرض من

ــكيلية  ــت الفنانة التش وقال
العلي: كان اهتمامي هو احياء 
ــعبي  الش الفلكلوري  التراث 
واللون  ــاة  الفرش ــالل  من خ
ــار االعمال اليدوية  ضمن اط
ــتخدمت  اس وقد  ــة  واحلرفي
ــي اعمالي  ــواد مختلفة ف م

ــارد  الب ــيراميك  الس ــا  منه
والعجينة القطنية واملناديل 
ــب  اخلش ــارة  ونش ــة  الورقي
ــو)  واجليس االكليرك  والوان( 
ان  ــارة  وغيرها.وجتدراالش
نداء  ــكيلية  التش ــة  الفنان
ــن كلية  ــت م ــي تخرج العل

ادارة االعمال وناشطة مدنية 
ــة  ومدرب ــة  للبيئ ــة  وصديق
ــية  دوليا.االمس ــدة  معتم
ــكيلي  التش الفنان  ــا  اداره
ــهدت  ش ــف  يوس ــمير  س
مداخالت من فناني ومثقفي 

بابل.

البينة الجديدة / قصي اِّـحمود
ــز العراقي للثقافة  مببادرة من املرك
ــبت املاضي  ــرت يوم الس واآلداب ج
جلسة احتفاء بالشاعر منذر عبد 
ــور نخبوي واكادميي مميز  احلر وبحض
من املؤسسات األدبية وأستاذة من 
ــة  أدار اجللس العراقية،  ــات  اجلامع
ــة  هيئ ــس  ورئي ــث  والباح ــب  األدي
ــتاذ  األس ــز  للمرك ــارين  املستش
ــن  ــت م ــالم وكان ــد س ــف عب لطي
ــواري  احل ــا  بتمزيه ــات  أروع اجللس
واملنهجي واملهني من خالل ثمرتها 
ــري وكان  ــا الفك ــة ونضجه األدبي
األخ األستاذ لطيق عبد سالم وهو 
ير الذاتية  البارع في الغوص في السّ
ــة  ــة الثقافي ــل احلرك ــاء وجملم لألدب
ــد  في جناح  ــه الدور الرائ ــة ل والفني
هذه األمسية من خالل مسكه دفة 
ــا تبحر في  ــدار وجعله ــوار باقت احل
بحر األدب عائمة دون غاطس فيها، 
ــدر بحنكته  ــتطاع أديبنا املقت أس
ــذه القامة  ــة أن ينتزع من ه احلواري

األدبية العمالقة األستاذ منذر عبد 
ــخصية  ــه هذه الش ــر وملا متلك احل
ــي وتأريخي  ــن أدب ــة من خزي الرائع
ــع  ــذ مطل ــة من الثقافي ــة  للحرك
ــات من القرن املاضي وهو  الثمانيني
ــياب البصرة  القادم من مدينة الس
ــرا من  ــا كان يعتبره س ــاء م الفيح
ــخصية  لنطلع على  ــرار الش األس
ــلط  كواليس احلركة الثقافية ويس
الضوء على مجمل احلركة األدبية.

ــتمع وجنلس مع مثل هذه  حني نس
ــوم تعتبر  ــة األدبية  التي الي القام
من الرواد واللبنة األساس واألمتداد 
ــة  ..حقيق ــم  قبله ــا  مل ــي  األبداع
ــات  ــة اليوم من أمتع اجللس جلس
ــبب كارزميا  ــا ال بس ــي حضرته الت
ــة  واألدبي ــة  األخالقي ــخصية  الش
ــد احلر  ــذر عب ــر من ــاعر الكبي للش
ــي ميزة رمبا لم يقل له بها أحد.. وه

والتفاعل  ــوي  النخب ــور  للحض بل 

احلي ..وكان شاعرنا الكبير ..صريح 
واضح السريرة، قال ما يؤمن به وما 
يعتقد ..لكن لفت نظري ..وهو تؤام 
جيل العمالقة في الثمانينيات من 
القرن املاضي ..حينما أشار لقسم 
الرقابة في وزارة الثقافة أنذاك وهو 
كان جزءا منها وفاعال فيها ..بهرني 
ــي أعرف  ــي ..رغم أن ــه املهن بطرح
ــت وال أعرفه  ــك الوق ــه منذ ذل قلم
ــز العراقي  ــادرة املرك ــخصيا، مب ش

ــرف أنا جزء  ــة واآلداب وأتش للثقاف
ــارية فيه هي  ــن الهيئة األستش م
ــتظافة هذه  عالمة مفارقة في اس
ــن املؤلم احملزن..أن  القامة الثرية ..م
ــات األدبية  ــود مثل هذه القام ال تق
ــة ...حتية  ــة احلركة الثقافي الوطني
ــاعرنا الكبير ملا  تقدير وامتنان لش
ــادت به ذاكرته  ــا أمتعنا به وما ج م
ــعرية  واألراء الفكرية واألدبية والش
زال  ــا  وم كان  ــد  فق ــفية،  والفلس

ــعر  ــة نش ــة وفكري ــوعة أدبي موس
ــو والفخر ونحن معه في هذه  بالزه
ــة الثرية املمتعة حلد تخمة  اجللس
ــة تقدير  ــهد وحلو املذاق ..حتي الش
ــر احملتفى به وحتية  ــاعرنا الكبي لش
تقدير للشاعر واألديب الراعي لهذا 
ــي  ــز العراق ــس املرك ــاء رئي األحتف
ــب  رج ــتاذ  األس واآلداب  ــة  للثقاف
ــث املبدع  ــيخ ولألديب والباح الش
األستاذ لطيف عبد سالم ولألخوة 
األستاذة وجنود الكواليس األستاذ 
الشاعر مازن جميل مناف واألستاذ 
ــادة  علي الوائلي، وحتية تقدير للس
ــتذة رؤساء املؤسسات األدبية   األس
ــة  والنخب ــن  احلاضري ــة  والثقافي
ــاتذة اجلامعات،  ــة من أس األكادميي
حتية تقدير لكل السيدات األديبات 
ــة ...وفي  ــن حضر اجللس ــاء مم واألدب
ــعر بالزهو والفخر ألننا  اخلتام..نش
ــذا املنجز واحتفينا بهذه  حققنا ه
ــي جزء من  ــة التي ه ــة األدبي القام

ثروة العراق العظيم األدبية .
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8مقاالت

بغداد / البينة اجلديدة
ــمح بأي توافق  ــد ائتالف دولة القانون، امس االثنني، أنه لن يس أك
على حصة اقليم كردستان باملوازنة االبعد تسليم االقليم النفط 
ــالف، منصور البعيجي  ــدد النائب عن االئت وااليرادات االخرى. وش
ــق على حصة اقليم  ــماح ألي جهة حتاول التواف ، على عدم الس
ــتان باملوازنة للعام احلالي النه اليحق الي طرف ان يتفاوض  كردس
ــى اقليم  ــوب ويهديها ال ــط واجلن ــروات محافظات الوس ــى ث عل
ــلم االقليم وارداتة الى احلكومة االحتادية. ــتان بدون ان يس كردس

وأشار إلى، أن تأخير اقرار املوازنة الى االن بسبب عدم الوصول الى 
ــر غير مقبول وتتحملة  ــكلة حصة االقليم ام صيغة النهاء مش
ــى االن، والبلد يتعرض الزمات  ــرار املوازنة ال ــات التي تؤخر اق اجله
كبيرة بسبب عدم اقرار املوازنة وماحتملة من تبعات كارثية لعدم 
ــاب محافظاتنا واحلل  ــي التوافق على حس ــال البعيج اقرارها.وق
ــتان هو تسليم النفط وكافة  الوحيد لتمرير حصة اقليم كردس
ايراداتهم االخرى الى احلكومة االحتادية اسوة باحملافظات االخرى 
ــليم  ــة االقليم باملوازنة وبدون تس ــم على حص ــى نصوت له حت

ايرادات االقليم لن نسمح باعطاء كردستان دينار واحد.

بغداد / البينة الجديدة
ــوزراء، مصطفى الكاظمي، امس اإلثنني،  أعرب رئيس مجلس ال
ــبق لرئيس مجلس الوزراء، روز نوري  عن تعازيه بوفاة النائب األس
ــة النظام  ــيرته ملقارع ــد أن الراحل بذل مس ــاويس، فيما أك ش
الدكتاتوري.وقال الكاظمي، نتقدم بالتعزية الى شعبنا العراقي 
الكرمي، وشعبنا في إقليم كردستان العراق خاصة، بوفاة النائب 
ــي املعروف،  ــبق لرئيس مجلس الوزراء، واملناضل والسياس األس
ــيرته  ــاويس.وأضاف، أن الراحل لقد بذل مس ــيد روز نوري ش الس
ــوري، وبناء العراق  ــة النظام الدكتات ــذوة حياته ألجل مقارع وج
ــيخ العيش املشترك اآلمن بني  احلر الدميقراطي الفيدرالي، وترس
ــبة األليمة،  ــاف العراقيني كافة.وختم بالقول وبهذه املناس أطي
ــعبنا  ــل وأحبائه ولعموم ش ــذوي الراح ــغ عزائنا ل ــدم ببال نتق

العراقي والكردي.

بغداد / البينة الجديدة
أعربت عضو جلنة مراقبة تنفيذ البرنامج احلكومي 
ــتراتيجي عن كتلة سائرون انعام  والتخطيط االس
اخلزاعي عن قلقها البالغ عن فشل األداء احلكومي 
ــط لها.وقالت  ــومة واخملط من حتقيق أهدافه املرس
ــهرين من  ــي انه وبعد ش ــي بيان صحف ــي ف اخلزاع
ــباب تنموية  ــار العراقي ألس ــض قيمة الدين تخفي
كما اعلنت احلكومة، لم تتحقق ادعاءات تنشيط 
ــعار  ــتويات االس ــي بل ارتفعت مس ــج الوطن املنت
ــتوردة والوطنية نظرا العتماد  ــلع املس لكافة الس
ــتوردة في  ــاج مس ــتلزمات انت ــى مس ــرة عل االخي
ــروع  ــم تتضمن تعديالت مش ــك ل ــب، مع ذل الغال
قانون املوازنة تغيير سعر الصرف رغم وروده في نص 
مشروع املوازنة.وأكدت اخلزاعي انُ الشروع بخفض 
ــة ملقدمات  ــباب تنموية بحاج ــار ألس ــة الدين قيم
كثيرة يعجز العراق عن حتقيق جزء يسير منها في 
ــض قيمة الدينار في  ــد القصير.وتابعت ان خف االم
ــادي حراجة  ــد الوضع االقتص ــي يزي وضع انكماش
ــود القائم وتوليد موجات  ــاع عمق الرك وينذر باتس
ــل  ــدودة الدخ ــات مح ــحق الطبق ــة تس تضخمي
ــف برامج احلماية  ــكل خطير، خاصة مع ضع بش
ــتيعاب تأثير صدمة سعر  االجتماعية الالزمة الس
ــة.وبينت اخلزاعي انّ  ــرف على الطبقات الهش الص
ــعر صرف الدينار كان مزدوجا  الهدف من خفض س
ــل الدوافع املالية في  ــة ونقدية، تتمث وبدوافع مالي
ــم االيرادات النفطية بالدينار  رغبة احلكومة تعظي

لتقليص حجم العجز املالي.

اخلزاعي  حتذر استمرار ختفيض 
قيمة الدينار يف املوازنة

دولة القانون : لن نسمح بتمرير حصة 
كردستان باملوازنة إال هبذه الرشوط

الكاظمي معزياً بوفاة شاويس : بذل 
مسريته ملقارعة النظام الدكتاتوري

التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي املهن الطبية والصحية 

حــيــــن تـــــــــدور الـنـواعـيــــــــــــــــر

اضاءات قانونية

الحقوقي
ماجد الحسناوي

ــتفادة من  ــذا القانون لالس ــرع ه ش
ــة  والعلمي ــة  الطبي ــات  االختصاص
وشمولها بالتعيني املركزي في وزارة 
ــة  ــن الصحي ــن ذوي امله ــة م الصح
ــوزارة  ال ــا  حتدده ــة  مئوي ــبة  بنس
ــات الصحية  ــتفادة من الطاق لالس
والتخصصات خلدمة القطاع الصحي 
ــاندة  الس ــة  الصحي ــن  امله ٠وذوي 
ــامها  بأقس ــوم  العل ــات  كلي ــي  :ه
ء  ــا ي لفيز ٠ا ء لكيميا ٠ا ة حليا ا )
ــاء  ٠الفيزي ــة  املرضي ــالت  ٠التحلي
ــة  التطبيقي ــوم  والعل ــة)  احلياتي
ــا الليزر والتقنيات  وعلوم تكنولوجي

ــوم الطبية  ــة وكليات العل االحيائي
كالتحليالت  باقسامها  التطبيقية 
ــة ٠كذلك  ــة والصحة البيئي املرضي
معهد الهندسة الوراثية والتقنيات 
ــب احلياتي  ــة الط االحيائية وهندس
ــة  وتقنيات األجهزة الطبية وهندس
ــة  وهندس ــاند  واملس ــراف  االط
الطبية وهندسة  والنظم  السيطرة 
الليزر وااللكترونيات  ويعني ذوو املهن 
ــون  ــاندة وفقا»للقان ــة الس الصحي
ــة  الصح وزارة  ــاج  أحتي ــب  وحس
ــبة مئوية لهم وتنظم  وبتحديد نس
ــة وتلتزم وزارة  بتعليمات وزير الصح

ــني من  ــمولهم بالتعي ــة بش الصح
درجات احلذف واالستحداث في وزارة 
الصحة اما التدرج الطبي والصحي 
ــة  ــة والطبي ــن الصحي ــن ذوو امله م
ــكام يصدرها وزير  ــاندة وفق اح الس
ــمولني بهذا  ــع املش ــة ويتمت الصح
القانون ما يتمتع به اقرانهم  من ذوي 
املهن الصحية  مخصصات اخلطورة 
ــة  ــل وزارة الصح ــن قب ــة م املمنوح
وعلى وزير الصحة اصدار التعليمات 
ــهيل تنفيذ احكام هذا  الالزمة لتس
ــره في  ــون وينفذ من تاريخ نش القان

اجلريدة الرسمية 

 عبدالهادي مهودر

ــل وجمعة مباركة  يوم عراقي جمي
ــة هيت،  ــا في مدين ــالً قضيناه فع
ــار، وقد  ــدن محافظة االنب ــروراً مب م
ــد العودة  ــترجعت حلظاتها عن اس
ــت للنظر ان  ــداد، وكان الالف الى بغ
ــاً وقياماً وقعودا وإياباً  احاديثنا ذهاب
لم تتطرق الى السياسة وتقلباتها، 

وشغلَنا جمال هيت واملدن الفراتية 
عن أي حديث آخر، على الرغم من أن 
ــافرة» في هذه الرحلة  «الطيور املس
الفراتية، معظمهم من الصحفيني 
ــا ان  ــت رمب ــني، قل ــاب املعروف والكت
املسؤولني في االنبار واهاليها تركوا 
السياسة وخالفاتهم جانباً وركزوا 
وأدركوا  ــا  إعماره ــى  ــم عل جهوده
حتمية السباق مع الزمن لتعويض 
ــا فعلوا.لقد مرت  ــراً م ــا فات وخي م
ــد اخلطوب وأقساها  على االنبار أش
ــبر نرى آثار الرصاص  وكنا في كل ش
ــراب  ــا اخل ــل وبقاي ــظايا القناب وش
واالرهاب، هنا فجروا اخلط السريع و 
دمروا محطة السكك احلديد وهناك 
ــفى الكبير،  نسفوا مبنى املستش
تل الشيخ ستار ابو ريشة  وهناك قُ
ــيرة  ــوا ابناء عش ــط هيت قتل ووس
ــهد املعارك  ــر، وذاك احلي ش ــو من الب

ــهداء  ــت، وصور الش ــت لبي ــن بي م
ــرطة  ــكريني والش من القادة العس
واجلنود والعشائر لكل منها قصة، 
ــت كل قطعة حجر قصة دامية  وحت
ــت تبني بيوتها  في مدن وقرى مازال
الطويل  ــهد  ر، وخالصة املش باحلجَ
ــار مرحلة  ــي االنب ــي بلغت ف الدام
ــا»، وال  ــا فيها يكفيه ــج «فم النض
ــر إلى الوراء والبكاء على  وقت للنظ
ــر مداواة اجلروح  األطالل وال خيار غي
ــوء في نهاية  ــرى الناس الض لكي ت
ــوارع جميلة  ــا اليوم ش ــق، هن النف
ــف ومركز  ــمخ ومتح ــات تش وبناي
ــياحي  ــع س ــح وموق ــي يفتت ثقاف
ــدور، بهذا الفهم  ــط ونواعير ت ينش
وضعت االنبار اقدامها على الطريق 
الصحيح وبدأت من جديد وفي ذلك 
ــد يقول  ــون ، ق ــس احملافظ فليتناف
ــة بهذا  ــورة وردي ــت الص قائل ليس

الشكل، فهناك تقاطعات وفساد، 
ــك في جميع  ــول نعم هي كذل ونق
ــة ومتفاوتة  ــت وردي احملافظات ليس
ن  ــبيا، لكن البد من بذرة أمل ومَ نس
على هذه األرض يستحقون العيش، 
ــترك هو نفسه لدى  والقاسم املش
ــان  وميس والناصرية  ــار  االنب أهالي 
والبصرة، فالناس جميعاً رأت الويل 
ــة وكرمية  ــالل هني ــة ح ــد لقم وتري
ــر، وجميعهم  ــة ال غي ــاً وعدال وأمان
ــرون البلد  ــني ي ــرة ح يطلقون حس
ــب األرض ودوال فتية  ــاً في كوك تائه
ــكراً  ــب املريخ.ش ــى كوك ــط عل حت
ــذي تركوا  ــؤولني ال لألنباريني واملس
ــار أدرى  ــار، وأهل األنب ــات إعم بصم
ــي  الت ــة  الطيب ــة  وللصحب ــم،  به
ــتنا نواعير السياسة، وأخذتنا  أنس
ــا بنواعير  ــر هيت ووعدتن الى نواعي

حديثة.

زيد الحلّي
كم جميل ، ان تلتقي زمالء حولتهم مسيرة 
ــفرة  ــاء حميمني ، في س ــى اصدق ــاة ال احلي
ــد اجتهدتُ  ــت  وق ــة هي ــى مدين ــة ال جميل
فوضعت لها شعاراَ هو ( هيت تسكن القلب 
ــعد ،   ــرء إال ان  يفرح ويس ــل ميكن للم ) .. وه
بزيارة املدينة التي يسكنها التاريخ ، فسعادة 
ــن الطبيعة  ــواً م ــرء ج ــك امل ــاة ، أن ميتل احلي
يهديه الفرح ، وقد اهدتنا هذه املدينة الفرح 
ــا بني نواعيرها ، وهي تعزف حلن  حينما جتولن
ــة ألفها  ــيمفونية رائع ــي س ــر املياه  ف خري

ــنني..اكتبُ سطوري االن  الزمن قبل آالف الس
ــع االصدقاء  ــد ان عاش جم ــت  بع ــن  هي ، م
ــة املدينة التي  ــا من البهجة في طبيع اوقات
ــا في العراق ،  ــا اجلغرافية ، وجعلته ظلمته
ــي اؤكد  ان هذه  ــاوة حروفي  ، لكن ورغم قس
املدينة التي ال ميكن وصفها باجلميلة ، فهي 
ــى من اجلمال ، ألن اهللا ، جال وعال ، حباها  ابه
ــياحة ، من التاريخ الى  ــات الس بكل مقاس
ــت  في دولة أخرى  ــة ، فلو كانت  هي الطبيع
ــياحيا ،  ــياحة ، ألصبحت منارا س تقدر الس
ــن .. ففيها منابع القار ، وقلعة  وقبلة للزائري

ــبع بطيبة  حتكي تاريخا عظيما ، وهواء مش
ــى احلضارة  ــد جذورهم ال ــكان اصالء ، ميت س
ــياحة والثقافة وجهان  ــومرية . ان الس الس
ــر من دول  ــدة.. حيث تعتمد كثي ــة واح لعمل
ــي والتاريخي،  ــا الثقاف ــم على موروثه العال
ومرافقها التراثية، ومعاملها األثرية، في تعزيز 
السياحة وجذب السياح لتنمية مداخيلها 
ــت متتلك كل مقومات  ــة ، ومدينة هي القومي
ــفرة  ــياحي.لقد تيقنتُ في الس النجاح الس
ــعادة ليست شيئا  القصيرة لـ  هيت  ان الس
ميكن تأجيله للمستقبل, لكنها شيء نريد 

ــعر به اآلن .. نعم االن ، فما ملسناه من  أن نش
ــوق الوصف ، ما  ــوه ، وطبيعة ف ــة الوج محب
ــاءل   ترى ،  يجعلنا في حيرة من امرنا ، ونتس
ــة بثقلها ، الى هذه  ــن ان متتد يد الدول أال ميك
ــب العمق  ــة ، و تبدأ حملة اعمار تناس املدين
ــل  ــا .. وقب ــاري له ــي واآلث ــي واجلمال التاريخ
ــاؤل  آخر  ــاؤل ، قفز الى ذهني تس ــذا التس ه
ــياحة  احمللية  ملاذا  ــركات الس موجه الى ش
ــيرون قوافل سياحية الى مدينة  هيت  ال تسّ
ــياحي االول  ــة ان ( الكروب ) الس ؟ فكلي ثق
ــياحية يومية ،  ــيكون مفتاحا ألفواج س ، س

ــير الى  ــدأ وال تنتهي!.بكلمة قصيرة .. اش تب
ــات  ، غلبت االخبار  ان الضحكات ، والقفش
ــية ، فلم يتحدث االصدقاء في هذه  السياس
اجلزئية  اليومية  التي ترافقنا ، حتى اتعبتنا 
ــاد  ــى االبتع ــا احل ــني ، فم ــت املواطن ، واتعب
ــن كلمات وتصريحات  ــن  القيل والقال  وع ع
ــن  ــم يعل ــا ، ث ــمعها صباح ــدات نس وتغري
اصحابها ، النكران مساءً!.ملدينة  هيت  التي 
ــا ، اقول   ــا ومباضيها وموقعه ــر بأهله نفتخ
ــم العراق  ــتحقني  قالدة محبة باس انك  تس

كله .. شكرا لكرم الضيافة.

هــيــــت  مــديـنـــــــــــة تــســكــــــــن الـقـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

بغداد / البينة الجديدة
ــني،  ــس االثن ــارة، ام ــت وزارة التج أعلن
ــرات واملهرجانات  ــة املؤمت ــل اقام تأجي
ــتنادا الى قرارات اللجنة  واملعارض اس
الوطنية.  ــالمة  والس ــة  للصح العليا 
ــر عام  ــعيد مدي ــه س ــرمد ط ــال س وق
ــارض واخلدمات  ــركة العامة للمع الش
ــركات  ــدى ش ــة اح ــة العراقي التجاري
ــل جاء بناءاً على  ــوزارة، انقرار التأجي ال

ــة  للصح ــا  العلي ــة  اللجن ــاع  اجتم
ــس  ــة رئي ــة برئاس ــالمة الوطني والس
الكاظمي  ــى  ــوزراء مصطف ال مجلس 
ــراءات اقامة  ــل اج ــرار بتأجي واتخاذ ق
املؤمترات واملهرجانات واملعارض بدءاً من 
ــبوعني قابلة  تاريخ ١٨٢٢٠٢١ وملدة اس
للتمديد حسب املوقف الوبائي حفاظاً 
ــار  ــني من انتش ــالمة املواطن ــى س عل
ــروس كورونا  ــدة من فاي ــاللة اجلدي الس

ــي  ــه موظف ــار اليتوجي املستجد.واش
ــراءات والتدابير  ــاذ االج ــركة باتخ الش
ــاللة اجلديدة  ــة ملواجهة الس االحترازي
ــترات  ــر البوس ــا ونش ــاء كورون ــن وب م
ــول مخاطر  ــة ح التوعوي ــات  وامللصق
االصابة بهذا الوباء وطرق الوقاية منها 
ــام الشركة  وتعليقها في جميع اقس
ــا متاس مع  ــام التي له ــة االقس وخاص

املواطنني.

اخلطوط اجلوية العراقية تستحدث مخسة خطوط مع أوروبا
بغداد / البينة الجديدة

ــة  ــوط اجلوي ــة للخط العام ــركة  الش ــت  أعلن
ــغيل خمسة  العراقية امس االثنني، عن بدء تش
خطوط مع دول اوربية بشكل منتظم واكدت ان 
ــتكون تنافسية مقارنة  اسعار التذاكر فيها س
ــركات االخرى.مدير العالقات واالعالم  ببقية الش
ــعار  ــال ، ان اس ــني جليل ق ــركة حس ــي الش ف
ــة النواقل  ــة مع بقي ــية مقارن ــركة تنافس الش

ــزة  ــات املتمي ــم اخلدم ــن حج ــال ع ــرى فض االخ
ــركات الطيران  ــافرين وش ــة لصالح املس املقدم
احمللية واالجنبية وخدمات الشحن اجلوي.وأضاف 
جليل ان الشركة لعبت دورا حيويا خالل جائحة 
ــة واجالء املواطنني  ــي نقل املواد الطبي كورونا ف
ــب القرار  ــن مختلف البلدان بحس العراقيني م
الصادر من مجلس الوزراء وتطبيق توصيات وزارة 
الصحة لضمان احلفاظ على سالمة املسافرين 

ــالت اخلارجية ال تقتصر  ــني ان الرح والطواقم.وب
ــمل  ــل تش ــب ب ــة فحس ــدول االقليمي ــى ال عل
عشرات الوجهات الدولية التي يقصدها الطائر 
ــغيل خمسة خطوط الى  االخضر وحاليا مت تش
ــمل (برلني،  ــكل منتظم تش القارة االوروبية بش
ــن)  ــدن، كوبنهاك ــورت، لن ــلدورف، فرانكف دوس
ــاح  ــتمرة بافتت ــركة مس ــى والش ــة اول كمرحل

خطوط جديدة خالل املدة املقبلة.

بغداد / البينة الجديدة
ــن  األم ــار  مستش ــث  بح
ــم األعرجي ،  القومي، قاس
والسفير املصري في بغداد 
ــماعيل، األوضاع  ــد إس ولي
ــة في  ــية واألمني السياس
ــا  ــم، فيم ــة والعال املنطق
ــراق  الع ــة  مواصل ــد  أك
ــا اإلرهابية  ــة اخلالي مبالحق
ــاء عليها.وقال  حتى القض
مكتب االعرجي ، إن األخير 
املصري  ــفير  الس استقبل 
ــداد، مقدما  ــد في بغ اجلدي
ــبة تسلمه  التهنئة مبناس

مهامه، معربا عن سعادته 
ــقاء  األش ــع  م ــل  بالتواص
ــات  ــة العالق ــرب وإدام الع
ــعبني  والش ــن  البلدي ــني  ب
الشقيقني.وبحث األعرجي 
ــري،  املص ــفير  الس ــع  م
ــاع  األوض ــان،  للبي ــا  وفق
ــة في  ــية واألمني السياس
ــبل  ــة والعالم، وس املنطق
الثنائية  ــات  العالق ــز  تعزي
ــود على  ــا يع ــا، مب ومتتينه
التعاون  البلدين باملزيد من 

البنّاء، وفي جميع اجملاالت.

بغداد / البينة الجديدة
اديَّة، امس  ــفت هيئة النزاهة االحتّ كش
ــديد  ــني، صدور حكمٍ باحلبس الش االثن
حافظ ديالى  ــقّ مُ ــنواتٍ بح ة أربع س ملُدَّ
ــبُّبه بإحلاق ضررٍ جسيمٍ  ؛ لتس ــبقً األس
كان  ــي  الت ــة  اجله ــح  ومصال ــوال  بأم
ــرة التحقيقات  يعمل فيها. وأكدت دائ
ــرض حديثها عن  ــة، وفي مع في الهيئ
قت فيها  ــي حقَّ ــل القضيَّة الت تفاصي
ــب  الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بحس
ــغل  ــا ، أن املُدان الذي كان يش ــان له بي
ــرراً  ــق ض ــى أحل ــظ ديال حاف ــب مُ منص
ــة  افظ ــح احملُ ــوال ومصال ــيماً بأم جس
ــداد  ــروع إع ــة مش ــه بإحال ــر قيام عب

التربة  ــات  ــم فحوص وتصمي ــة  ودراس
ــاء نهر ديالى إلى شركتني  وتنفيذ إكس
ــرة  ــاوالت عن طريق الدعوة املُباش ق للمُ
ــارٍ؛  ــار دين ــغ (٢٤,٢٥٤,١٢٥,٠٠٠) ملي مببل
رغم وجود محضر كشفٍ عن املشروع 
دٍّ من قبل اجلهة املُستفيدة (مديريَّة  عَ مُ
رُ قيمة إجناز املشروع   بلديَّة بعقوبة)تُقدَّ
ــارٍ. ــار دين ــغ (٢٢,٤٢٠,٢٤٠,٠٠٠) ملي مببل

وأضافت الدائرة، أن املُتَّهم قام باإلحالة 
ــني دون إعالم  ــركتني املذكورت ــى الش إل
وزارة التخطيط، ممَّا أدَّى إلى أضرارٍ ماديَّةٍ 
ــعر بني مبلغ املُقاولة  متثّلت بفارق الس
الة ومحضر الكشف على املشروع  احملُ

بلغ (١,٨٣٣,٨٥٥,٠٠٠) مليار دينار.

السجن أربع سنوات ملحافظ دياىل األسبق 
إلرضاره املال العام بقرابة ملياري دينار

األعرجي العراق مستمر بمالحقة اخلاليا 
اإلرهابية حتى القضاء عليها بالكامل

التجارة : اللجنة العليا تقرر تأجيل اقامة 
املؤمترات واملهرجانات واملعارض

أسباب فشل التنمية .. متى تنتهي؟ 

علي عزيز السيد جاسم

ــتراتيجية وحتوالت كبرى  بعد كل متغيرات اس
ــاالت فوضى  ــد معني حتصل ح ــهدها اي بل يش
ــة ، ويعتمد على  ــل تلك الدول ــتى مفاص في ش
صالبة وقوة وترسخ الدعامات الثقافية والفنية 
ــكل  بش ــا  وغيره ــة  والعقائدي ــة  واالجتماعي
ــاس لتحديد وجه البلد التي سيسير اليها  اس
ــهدت  ــدان االجنبية التي ش ــي بعض البل ، فف
ــتعيد  ــتطاعت ان تس ــل تلك التحوالت اس مث
ــي تنطلق من  ــا وقدراتها لك ــتجمع قواه وتس
ــات املوجعة التي تلقتها ، بل  جديد بعد الضرب
ــتطاعت جتاوز ما كانت عليه واصبحت  انها اس
ــكريا وبات  ــدول املتقدمة اقتصاديا وعس من ال
يحسب لها الف حساب ومن تلك الدول اليابان 
والصني ، وكذلك احلال بنسبة متفاوتة وضئيلة 
في بعض البلدان العربية ، فمنها من استطاع 
حتقيق تطور وتنمية محدودين دون املرور بتحوالت 
ــر  ــر الرضوخ املباش ــا عب ــرى وامن ــكرية كب عس
والعلني للصهيوامريكية مقابل دفع االتاوات ، 
ــرى حتوالت بالقوة  ــهدت دول عربية اخ بينما ش
ــكرية فمنها من استطاعت العودة على  العس
السكة و الى خطط االصالحات والتحسينات 
ــية ومنها ما زالت تعاني   االقتصادية والسياس
ــرذم واالنقسام والضعف  ــضي والتش من التش
وهو ما ينطبق في الكثير منه على العراق الذي 
ــكة مرة اخرى لذلك  اريد له ان ال يعود على الس
ــلت جميع احلكومات املتعاقبة على البلد  فش
في تقدمي ما ميكن ان يعد منجزا خالل السنوات 
ــدر خاللها من  ــابقة وما اه ــر الس ــان عش الثم
ــو توفرت ملصر  ــدوالرات التي ل ــات مليارات ال مئ

ــاً  ــاع االقتصادية فيها رأس ــال لقلبت االوض مث
ــط  ــر بخط ــتقرة تفك ــدول املس ــى عقب.ال عل
ــطة واخرى بعيدة االمد ،  سريعة واخرى متوس
ــهد وجود اي خطط متوسطة وبعيدة  ولم نش
ــتكمال  االمد في العراق وان وجدت فان عدم اس
ــابقة لها هو  ــيرة احلكومة للحكومة الس مس
ــبب بالرغم من ان جميع من يحكم البالد  الس
ــزاب وتيارات  ــيطر عليها هم من كتل واح ويس
ــتبدل االدوار  ــي تس ــميات الت ــا من املس وغيره
ــخوصها لم  ــلطة مبعنى ان ش في مسك الس
يرحلوا عن دائرة السلطة منذ ٢٠٠٣ ولغاية اآلن 
ــى نائب رئيس وزراء ومن رئيس  فمن وزير نفط ال
ــكلة في  كتلة نيابية الى وزير كذا ... فأين املش
استكمال املشاريع ما دامكم في دائرة السلطة 
ــاريع وزارة  ــزت مش ــو اجن ــل ل ــى االق ــا؟ عل ذاته
ــم بان خططها موجودة  الكهرباء واجلميع يعل
ومعدة منذ سنوات ، لكن الفساد االداري واملالي 
ــات الداخلية واخلارجية حتول دون انهاء  واالتفاق
ازمة الكهرباء التي يشترك فيها جميع من في 
ــلطة اما لتورط مباشر او تبادل مصالح او  الس
على قاعدة (طمطم لي واطمطملك) او اجلبانية 
ــف  ــجاعة الكافية لكش ــالك الش ــدم امت وع
ــة!.ان حكومة  ــن التصفي ــية م ــق خش احلقائ
ــل ان أفق االجناز او  ــم تأتي بجديد ب الكاظمي ل
ــط كانت  ــر ووجود خط ــوه وبتفكي ــاه نح االجت
ــيد عبد املهدي اكثر وضوحا ،  لدى سابقه الس
ــه ، والقادم لن  ــك مينحوه فرصة اكمال دورت لذل
يستطيع ان يخرج عن عمل دائرة الفساد التي 
ــلطة (املستويات  يتورط بها جميع من في الس
ــح  ــذا اذا افترضنا ان القادم سيترش ــا) ه العلي
ــتجري مبكرا بل ان  ــن انتخابات قيل انها س ع
دور احلكومة احلالية كان على اساس ان تتكفل 
باجراءات انتخابات مبكرة على اساس جتري في 
حزيران ثم تأجلت التأجيل االول الى نهاية العام 
ــيكون تأجيل ثان ، كما حو حال تأجيل  ورمبا س
عودة العراق الى الساحة العربية وفي املنطقة 
ــيبقى في هذا الضياع الن القادة لم  عموما وس
ــن احلقيقة ان  ــرب ال يجرب! لك ــروا وان اجمل يتغي
ــات التي تدور لنا ال  ــكار والقدرات واالمكاني االف
ــوه من حني الى  ــط تغيير الوج ــد فيها فق جدي

اخر كي يقنعوا البسطاء بوجود تغيير.
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ستار الجودة 

ــم  املعال ــن   م ــدة  واح ــات  اخلان
ــاخصة  التاريخية التي ما زالت  ش
ــهد الثقافي العراقي  في بنية املش
ــب زمنية  ــص حق ــا  قص ــي لن حتك
ــدة من اهم  ــا  وكانت واح عاصرته
ــياحة والتجارة والتنقل  مرافق الس
ــد تاريخ محدد  ــدن ، وال يوج ــني امل ب
ــاء فقد فرضتها ظروف  احلياة  إلنش
ــان  كلمة  ــات  ومفردها  خ ، و اخلان
وافدة على اللغة العربية ، ومعناها 
ــت  او دار  ــوت او الدكان او البي احلان
ــافرين  ــابلة واملس ــتراحة  للس اس
وركبهم و مكان المتعتهم وجتارتهم 
،  و الفنادق في تاريخنا املعاصر  هي 

الوليد الشرعي واالمتداد الطبيعي 
للخانات ، ولالسف نقولها تتعرض  
ــى االهمال و  ــا ال ــم كبير منه قس
ــة حتى  ــروف املناخي ــة الظ عدواني
ــان اهتم  ــادر ان جتد خ ــن الن ــات م ب
ــة او اجملتمع الذي  ــن قبل الدول به م
ــؤولية على حماية  يقاسمها املس
ــا وعلى  ــون احلفاظ عليه ــار. ك االث
ــع   االثار املادية والتراث  واجب   جمي
ــى اجلميع  ــي واخالقي يقع عل وطن
الوطنية  ــة  والهوي ــرة  الذاك ــا  النه
ــد  واحد من   ــاء بل ــان  قض للبالد.خ
ــل الكثير  ــك اخلانات ، تعرض مث تل
ــات الى االهمال و ترك فترة  من اخلان
ــا  للنفايات و  ــة واصبح مكبً طويل
ــيان و  ــح في طي النس كاد ان يصب

يذهب الى اجملهول في ظل عدوانية 
ــل اجلهات  ــي من قب ــاخ والتراخ املن
ــة،  اال ان الوعي الثقافي في  اخملتص
اجملتمع بقضاء  بلد كان حاضرًا عند 
اهل تلك البلدة  اجلميلة وساهموا 
ــذا  ــن ه ــم  م ــزء مه ــال  ج بانتش
املوقع التاريخي من العدم وباشروا 
ــاة  له من  ــه وإعادة روح احلي بتاهيل
جديد  واصبح بفضل العقول النيرة 
ــم وادامة   ــة  اخلاصة لترمي و الرعاي
ــدم وحتويله الى  ــل بالق ــان املوغ اخل
ــي  فني ثقافي  ــم حضاري تراث معل
ــهد الثقافي  ــاءة في بنية املش واض
ــد ، وملعرفة  ــياحي لقضاء بل والس
تفاصيل اعمار اخلان يحدثنا  الراعي 
ــتاذ محمد سالم  لهذا املنجز االس

طالب العبيدي البلداوي .
ــار و ترميم  ــف بدأت فكرة اختي *كي

اخلان ، وهل كان مخطط لها  ؟
ــاء بلد زاخر مبجموعة  كبيرة  ـ  قض
ــاج  ــني  وحتت ــني والفنان ــن املثقف م
ــكان  ثقافي  ــى م ــة ال ــك النخب تل
ــن مكان  ــث ع ــا بالبح ــي ،بدئن فن
يضمنا،، نلتقي به ومنارس طقوسنا 
ــيات  وامس ــارض  الثقافية(مع
ــة ) فوجدت املكان  ــعرية وثقافي ش
ــه وكان مهمل و  ــن طريق الصدف ع
ــات وقمت  ــن مكب للنفاي عبارة ع
ــم وصيانة  ــات وترمي ــت النفاي بازال
( ــابي الشخصي  املكان(على حس

ــراء التحفيات  ــت قد بدأت بش وكن
ــي  اهال ــن  ــة م القدمي ــكات  واالنتي

ــا يحتاجه  ــت االثاث وم بلد؛واقتني
للمثقفني  ــى  ملتق املكان؛؛واصبح 
ــعرية  ــيات الش ــه االمس ــام في تق
ــة  الثقافي ــدوات  والن ــرات  واحملاض
ــك  ذل ــخصية(كل  الش ــارض  واملع
ــخصيا بضيافة  باجملان )واتكفل ش

للزائرين والضيوف.
*استثمرت جزء من اخلان ، هل  هناك 
نية باستغالل  املساحة املتبقية ؟

ــتغالل  ــو اس ــى ه ــة االول ـ  املرحل
ــع  م ٩م   ــرض  وع ٥٠م   ــاحة  مس
االيوانات، والنية موجودة اذا حصلت 
املوافقة باستئجار  جميع مساحة 
اخلان  البالغة ١٠ اآلالف متر ،وجعله 

اشبه باملركز الثقافي البغدادي ، 
ــي بداية العمل    *الصور  املوثقة ف

تشير الى حجم الضرر الكبير الذي 
تعرض له اخلان من دمار وإهمال  ؟

ــدا واخلان  ــر كبير ج ــم الض ـ   حج
ــات  ــب للنفاي ــن مك ــارة ع كان عب
ــاخ من  ــة املن ــى عدواني ــرض ال وتع
ــة وعدم ادامة ، اضافة  حرارة ورطوب
ــنة ،  الى عمر اخلان اكثر من ٢٥٠س
ويعود الى الى عائلة بيت كبة، لكن 
ترميم  ــتطعنا  بتكاتف اجلهود اس
ــس  ــورة وتأس ــص والن ــكان باجل امل
ــى ان حتول  الى ما  الكهربائيات ، ال

هو عليه االن .
ــباب هذا االهمال  *ما هي برأيك اس

على اخلان وعلى  املواقع األثرية ؟
ــدم اهتمام  ــون وع ــف القان ـ  ضع
ــة مبواضيع التراث  اجلهات احلكومي

وهموم املثقفني تتعرض االثار والتي 
ــا احلضارية  ــن هويتن ــي جانب م ه
الى  ــالتنا  ــرًا رس ــة.. وأخي والثقافي
ــات ذات العالقة باالثار والتراث   اجله
ــع  باعتبارها  ــة والى اجلمي والثقاف
مسالة وطنية ان تثمن تلك اجلهود 
ــا  ــخرت جهده ــي س ــة الت الوطني
ــم واحد  ــي اعادة وترمي ــا ف وامواله
ــم التاريخية  ليكون  من اهم املعال
ــرائح اجملتمع باملضي  حافزا لكل ش
على تلك اخلطوات  االيجابية التي 
ــهد  ــا ان ترمم املش ــعت وبارادته س
ــه  هويت ــيخ  ترس ــد  وتعي ــي  التراث
الوطنية وتبعث رسالة الى العالم 
باننا شعب حي  وابن بار للحضارات 

التي إنارة عتمة الفكر االنساني.

نمري نور الدين  .. مسرية شاب يفيض بالعطاء 

نوفل الراوي

ــون أن  ــك الذين يظن ــم اولئ يتوه
ــدد  بع ــرون  مق ــدع  املب ــاء  العط
ــنني التي ميضيها املبدع في  الس
ــي متيزه  ــاءة ابداعه الت ــج عب نس
ــمونه ذات  ــن اآلخرين ممن يقاس ع
ــدعٍ ودّعناه  ــن مب ــم .. فكم م اله
ــاده .. اآلن أملح  ــورة إتق ــي ف وهو ف
ــاعرين الكبيرين محمد  وجه الش
البياتي وحامت حسام الدين حيث 

ــوران بالكلمات  ــا يص قضيا وهم
ــوم  ــي الي ــور ، لكنن ــل الص أجم
ــاب  اخللوق  اتكلم عن الفنان الش
ــهيد منير نور الدين  ــيم الش الوس
ــا مخلفاّ  ــا ورحل عن ــد تركن .. فق
ــال  االعم ــن  م ــد  العدي ــه  خلف
ــتحفظها  التي س ــة  الفوتغرافي
ــراق  الع ــي  ف ــراف  الفوتغ ــرة  ذاك
ــةٍ ، الفنان  ــة واملوصل بخاص عام

الفوتغرافي الراحل مبكرا منير نور 
ــافة من  ــن اختصر طول املس الدي
خط الشروع وصوال الى القمة من 
خالل سنوات قالئل نهل منها من 
ــده الفوتغرافي االبرز  ــة وال مدرس
ــرح من  ــني املنس ــور الدين حس ن
ــة مراد اخلالدة في الوسط  مدرس
ــج بالعديد  ــي الذي يع الفوتغراف
ــة.. اما الراحل  ــماء املهم من االس

منير نور الدين الذي اغتيل من قبل  
ــة االميركية عام  ــات اجلوي الطلع
ــي احداث  ــا كان يغط ٢٠٠٧ بينم
ساخنة كانت مستعرة انذاك في 
ــتطاع  حي االمني ببغداد فقد اس
ان يضع بصمة خاصة به متيزه عن 
االخرين .. فاسلوبه امتاز في اجلراة 
في تشكيل موضوع الصورة التي 
ــا .. فهو يقترب من  يريد التقاطه

ــخونته و  ــس س ــل يالم ــدث ب احل
ــوان من اجل  ــش معها بعنف يعاي
ــم خقيقة ما يدور  ان ينقل للعال
ــذة  ــة ف ــاز مبوهب ــه .. ميت ــن حول م
ــادرا على التميز  أهلته وجعلته ق
ــادر يتقن ان  فهو صاحب حدس ن
ــن يتحتم عليه  ــه , واي يضع قدم
ــى ازرار  ــه عل ــط  باصبع ان يضغ
عدسته زيادة على امتالكه ادوات 

ــك  ــتية وكل تل ــوق اللوجس التف
العناصر اجتمعت في شخصية 
ــور الدين ، ان  ــا الراحل منبر ن فنانن
ــى الرغم من  ــل عل ــيرة الراح مس
قصرها اال انها ستبقى في  دائرة 
ــذا اجملال  ــني في ه ــام املعني اهتم
ــال الفوتغرافي فثمة  ــي اجمل .. اعن
ــه منير  ــي مهم ورث ــراث فوتغراف ت

للفوتغرافيني من بعده.

دور املثقف يف االرتقاء باملعالـم الرتاثية .. خان بلد أنموذجا 
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مرصف النهرين يطلق 
مرابحات تصل إىل مليار دينار

بغداد/ البينة الجديدة
ــالمي التابع لوزارة املالية، قرب إطالق  أعلن مصرف النهرين اإلس
مرابحات املشاريع الصغيرة والسكن واالستصناع واالستئجار 
ــني ١٠٠ مليون ومليار دينار،  ــكنية مببالغ تتراوح ب للوحدات الس
ــام املصرف الدكتور  ــب نوع املرابحة.وقال معاون مدير ع وبحس
ــه» البينة  ــة «الصباح» وتابعت ــن في حديث لصحيف عماد رس
ــهد إطالق املرابحات  ــدة»، ان «األيام القليلة املقبلة ستش اجلدي
ــمل جميع  ــك املركزي العراقي التي ستش ــة مببادرة البن اخلاص
ــب  ــواء، وهي تصل الى مليار دينار بحس ــني على حد س املواطن
الفئات، وتبدأ من املشاريع الصغيرة التي تتراوح نسبة املرابحة 
فيها من ٣٫٥ إلى ٤ ٪ على الزبون، مبدة تتراوح من ٥ الى ٧ سنوات، 
ــملت أيضاً،  ــد موافقة البنك املركزي»، منوهاً بأن «املبادرة ش بع
ــكان التي تصل الى ١٠٠ مليون  ــاريع اإلس املرابحة اخلاصة مبش
ــراء الوحدات  ــع التركيز على ش ــنة، م ــداد ١٥ س دينار، ومبدة س
ــذه املرابحات  ــة»، مؤكداً أن «ه ــكنية احلديث ــي اجملمعات الس ف
ــكل فاعل في حتريك االقتصاد العراقي». وأضاف،  ستسهم بش
ــتصناع)، ونحن  أن «املصرف يعمل اآلن على إطالق مرابحة (االس
ــتحصال موافقة وزارة التخطيط عليها، التي تقضي  بصدد اس
ــة أو جتارية أو  ــواء كانت صناعي ــاء أو إضافة بناء للمواقع س ببن
ــى ١٠٠ مليون دينار، ومبدة ١٥  ــكنية، والتي تصل مرابحتها ال س
ــى العمل على إطالق مرابحة  ــا وبضمانة عقارية، إضافة ال عام
(اإلجارة) التي تقضي بقيام الزبون بتقدمي طلب للمصرف لشراء 
ــروط معينة، ويقوم  ــكن، واملصرف يقوم بشرائها وفق ش دار س
ــون ملدة  ــمه بتأجيره للزب ــكن باس ــجل الس ــرف الذي يس املص
ــتكون له األولوية  ــرائه؛ فس ــا، ومتى ما رغب الزبون بش ١٥ عام
ــديد قيمة الدار»، منوهاً  ــمه بتس ــراء ويحول العقد باس بالش
ــبة  ــمل جميع املواطنني». وبني أن «نس ــأن «هذه املرابحات تش ب
ــبة للمصارف  املرابحة التي يتقاضاها املصرف، هي األقل بالنس
ــاً أن «رأس مال املصرف حالياً يقدر بـ١٥٠ مليار  االخرى»، موضح
ــار، ولديه ودائع تصل الى ٢٠ مليار دينار، ويعمل املصرف على  دين
ــجيع الزبائن على االيداع»، منوهاً بأن  مضاعفتها من خالل تش
«املصرف ينتظر موازنة العام احلالي إلجراء التعيينات للمباشرة 
ــرف النهرين  ــاون مدير مص ــح مع ــرع جديد».وأفص ــاح ف بافتت
ــالمي، عن أن «أعداد املوظفني املوطنة رواتبهم جتاوزت الـ ٨  االس
آالف موظف، وجرى التعاقد مع إحدى الشركات الرصينة لتوريد 
ــيجري نشرها في الوزارات والدوائر التي  ١٠ أجهزة صراف آلي س
ــة الى الفرع  ــم في املصرف إضاف ــم موظفني وطنوا رواتبه تض
ــهيل  ــي»، مؤكداً أن «املصرف وضع خططا كفيلة بتس الرئيس

املرابحات كافة الى املوظفني املوطنة رواتبهم باملصرف».

وكاالت / البينة الجديدة
ــورو مع بقية  ــاري ملنطقة الي ــات أن الفائض التج ــرت بيان أظه
ــاهمة  العالم كان أكبر من املتوقع في كانون األول، ليضيف مس
ــي املنكمش خالفا لذلك.وقال  إيجابية إلى الناجت احمللي اإلجمال
مكتب إحصاءات االحتاد األوروبي يوروستات إن الفائض التجاري 
ــرة مبنطقة اليورو بلغ ٢٩٫٢ مليار  ــع عش غير املعدل للدول التس
يورو في ديسمبر كانون األول، ارتفاعا من ٢٢٫٦ مليار قبل عام ومبا 
ــام ٢٠٢٠ ككل، حني  ــوق التوقعات لفائض ٢٥٫٣ مليار.وفي ع يف
عصف كوفيد-١٩ باالقتصاد مسببا ركودا كبيرا، ظلت منطقة 
ــا بقيمة ٢٣٤٫٥ مليار يورو،  ــجل فائضا جتاري العملة املوحدة تس
ــت الصادرات  ــي ٢٠١٩ إذ انخفض ــن ٢٢١ مليار يورو ف ــا يزيد ع م
ــتات أنه في  ــف بيانات يوروس على نحو أقل من الواردات.وتكش
ــببت واردات طاقة أقل بكثير، حيث تراجع العجز  ــاس تس األس
إلى ١٥٩ مليار يورو فحسب من ٢٦٠ مليار يورو في ٢٠١٩، في هذا 
االختالف، لتعوض أثر فائض أصغر من صادرات اآلالت والسيارات.

ــيا، املورد  ــاد األوروبي مع روس ــض التجاري لالحت ــض الفائ وانخف
ــار يورو من ٥٧٫٣  ــط والغاز للتكتل، إلى ١٦٫٢ ملي ــي للنف الرئيس
ــجيل فائض ٦٫٣ مليار يورو  ــار في ٢٠١٩ وحتول االحتاد إلى تس ملي
مع مورد آخر للطاقة هي النرويج، من عجز ٢٫٦ مليار في السنة 
ــمية، بلغ فائض  ــي ضوء العوامل املوس ــابقة.وبالتعديل ف الس
جتارة منطقة اليورو مع بقية العالم ٢٧٫٥ مليار يورو في ديسمبر 

كانون األول، ارتفاعا من ٢٤٫٩ مليار في نوفمبر تشرين الثاني.

ارتفاع الفائض التجاري 
ملنطقة اليورو بأكثر من 
املتوقع يف كانون االول

ارتفاع صادرات العراق النفطية ألمريكا لتصل اىل ١١٤ الف برميل يوميا

صندوق اإلسكان يوضح آلية القروض اجلديدة

بغداد / البينة الجديدة
اعلنت ادارة معلومات الطاقة األميركية، 
ــة المريكا  ــط العراقي ــادرات النف ان ص
ارتفعت الى ١١٤ ألف برميل باليوم خالل 
االسبوع املاضي.وقالت االدارة في تقرير 
ــا «البينة اجلديدة «،  لها اطلعت عليه

ــتيرادات االمريكية  ــط االس ان «متوس
من النفط اخلام خالل االسبوع املاضي 
من سبع دول بلغت ٥١٥٤ ماليني برميل 
يوميا منخفضة مبقدار ٧٢٢ ألف برميل 
باليوم عن األسبوع الذي سبقه والذي 
بلغ ٥٨٧٦ ماليني برميل يوميا».واضافت 

ــتوردت النفط اخلام من  ــكا اس ان «امري
ــبوع املاضي مبعدل  ــالل االس العراق خ
ــوم مرتفعة مبقدار  ١١٤ الف برميل بالي
ــذي  ــبوع ال ــن األس ــل ع ــف برمي ٢٤ أل
سبقه والبالغ ٩٠ ألف برميل».واشارت 
الى ان «اكثر اإليرادات النفطية ألمريكا 

ــبوع املاضي جاءت من كندا  خالل األس
ــني برميل يوميا،  ــدل بلغ ٣٫٧٣٠ مالي مبع
ــت كمية  ــي بلغ ــيك الت ــا املكس تليه
ــف  ــدل ٤٤٦ أل ــا مبع ــتيرادات منه االس
ــا التي  ــا كولومبي ــا، تليه ــل يومي برمي
بلغت االستيرادات منها مبعدل ٣٣٦ ألف 

ــعودية وبكمية  ــل يوميا ، ثم الس برمي
ــدل ٢٨٢ ألف برميل يوميا». بلغت كمع

ــتيرادات  ــة االس ــى ان كمي ــارت ال واش
ــت مبعدل  ــن البرازيل بلغ ــة م االمريكي
ــن اإلكوادور  ــف برميل يوميا، وم ١٤١ أل

بلغت مبعدل ١٠٥ الف برميل يوميا».

بغداد / البينة الجديدة
ــكان في وزارة االعمار واالسكان  قال مدير صندوق اإلس
ضياء موجد عبد اهللا، إن احلد األعلى ملبلغ القرض هو ٧٥ 
مليون دينار، يسدد على مدى ٢٠ عاماً.وأضاف عبد اهللا، 
أن «مبالغ القروض مختلفة بحسب املناطق واألقضية، 
فاحلد األعلى للقرض في بغداد ومراكز احملافظات هو ٧٥ 
ــون دينار، وفي أطراف بغداد ٦٠ مليون دينار، وأطراف  ملي
ــار، بينما أصبحت مدة القرض  احملافظات ٥٠ مليون دين
ــوام ومن ثم عدلت الى ١٥  ــاً بعد أن كانت ١٠ اع ٢٠ عام
ــكان  ــيقع على عاتق صندوق االس ــاً»، وبني أنه «س عام

ــة البناء، بينما يقع على  ــراً، عمليتي البناء وإضاف حص
ــكنية في  ــدات س ــراء وح ــرف العقاري ش ــق املص عات
اجملمعات االستثمارية مببلغ يصل إلى ١٢٥ مليون دينار، 
ــون دينار، على أن  ــارج اجملمعات مببلغ قرض ١٠٠ ملي وخ
تستقطع فائدة العمولة االدارية بقيمة ٥ باملئة وتؤخذ 
ملرة واحدة».ونوه عبد اهللا، على أن «طلب القرض يخضع 
ــقوف  ــابقة، إال انها عدلت س إلى نفس الضوابط الس
ــى أن «الصندوق  ــيراً ال ــديد»، مش ــراض ومدة التس االق
ــاحة قطعة األرض  يعتمد على القيمة التجارية ومس

ملنح القرض، وهو يعتمد وفق االسعار السائدة».

العراق يرتاجع اىل املركز الثاين يف قائمة الدول 
األكثر رشاء للمنازل يف تركيا

اخلدمات النيابية : غياب التوافق السيايس عطل مترير 
قانون تسوية السكن العشوائي

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت هيئة اإلحصاء التركية، امس االثنني، 
ــز الثاني في  ــني تراجعوا الى املرك ان العراقي
ــراء للعقارات في تركيا خالل شهر  األكثر ش
ــي تقرير لها  ــت الهيئة ف ــون الثاني.وقال كان
ــدة «، ان «تركيا  ــه «البينة اجلدي اطلعت علي
ــهر كانون الثاني املاضي ٢ الف  باعت في ش
ــبة انخفاض بلغت  و٦٥٢ منزال لالجانب بنس
ــام  ــن الع ــهر م ــس الش ــة بنف ٣١٫٥٪، مقارن

السابق».وبينت ان «اسطنبول جاءت باملركز 
األول في االكثر مبيعا للمنازل لألجانب التي 
ــي كانون الثاني  ــت ١٣٨٠ عملية بيع ف حقق
ــع ٤٦٢ عملية  ــاءت أنطاليا ثانيا م ٢٠٢٠. وج
بيع منزل، وأنقرة ثالثا ١٧٩ بيع منزل، ومرسني 
رابعا مع ١٣١ بيع منزل ، وبورصة مع ٧٥ منزال».

ــدروا باقي الدول  ــني تص ــت ان «االيراني واضاف
االجنبية في األكثر شراء للعقارات في تركيا 
ــهر كانون الثاني وبعدد ٤٥٩ منازل». خالل ش

وتابعت أن «العراق جاء باملرتبة الثانية حيث 
اشتروا ٣٨٥ منزالً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 
٢٦٠ منزال، وأفغانستان رابعا بعدد ١٦٨ منزال، 
ــدد ٨٨ منزال».ويتصدر  ــا وبع ــن خامس واليم
ــراء املنازل في تركيا  ــون في قائمة ش العراقي
منذ العام ٢٠١٥، في حني أعلن وزير الداخلية 
التركي سليمان صويلو في ١٣ تشرين الثاني 
ــخص عراقي  ــر من ١١٤ ألف ش ٢٠٢٠، أن أكث

يتواجدون اآلن على أراضي بالده.

بغداد / البينة اجلديدة
ــار النيابية،  أكدت جلنة اخلدمات واالعم
امس االثنني، أن غياب التوافق السياسي 
ــوية  ــر قانون تس ــبب بتعطيل متري تس
ــوائي، الفتة إلى أن وزارة  ــكن العش الس
التخطيط تعتزم تنفيذ مسح اقتصادي 
واجتماعي جديد للعشوائيات بالعراق.

ــة منى العبيدي ، إن  وقالت عضو اللجن
ــي داخل البرملان  غياب التوافق السياس
ــوية  ــون تس ــى قان ــت عل ــع التصوي مين
ــه يخدم  ــوائي، برغم ان ــكن العش الس
ــن املواطنني.واضافت  ــريحة كبيرة م ش
ــة اقامت الكثير من  ان اخلدمات النيابي
ــورش مع ممثلي االمم املتحدة واخملتصني  ال

ــروج بصيغة مقبولة  ــأن للخ بهذا الش
ان  ــدي  العبي ــت  اجلميع.واوضح ــدى  ل
ــتضغط بكل جهدها لقراءة  اللجنة س
ــى والثانية ومن ثم  ــرة االول القانون للم
ــا طالبت اجلهات  ــت عليه، فيم التصوي
ــوائيات  ــع العش ــل م ــة بـالتعام املعني

كواقع حال.
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   وإلبراز أهمية املدينة بجميع 
ــا،  ــى أصغره ــا، حت تفاصيله
ــوء على  ــر الض ــلط التقري س
ــي، عمار  العراق ــار  اآلث ــم  عال
الطائي، (٢٩ عاما) الذي التقط 
لوحا طينيا كان قد سقط من 
ــة القدمية،  ــدران املدين أحد ج
تظهر عليه آثار مخالب كلب 
ــى الطني قبل  كان يتجول عل
ــن ٢٠٠٠  ــذ أكثر م ــه من جفاف
عام. ووفقا للصحيفة، يعمل 
ــروع صندوق  ــي في مش الطائ
ــدف من  ويه ــة،  العاملي ــار  اآلث
خالل عمله إلى احلد من الضرر 
الذي بات يلحق بواحد من أهم 
املواقع األثرية في العالم.وكان 
ــاء آثار من أملانيا قد نقلوا  علم
ــن املدينة إلى  ــة م ــزاء هام أج
بالدهم، مبا فيها بوابة عشتار، 
ــت إلى  ــول الصحيفة.وتلف تق
أنه مت بيع قطع من جدران بابل 
ملؤسسات عدة، منها متحف 
ــورك. نيوي ــي  ف ــان  متروبوليت

ــاك  فهن ــر،  التقري ــب  وبحس
ــكل خطرا  ــدة تش ــل ع عوام
ــة التاريخية، منها  على املدين
ــة  ــب النفطي ــوط األنابي خط
وأعمال اإلنشاءات التي تخلق 
ــعة  ــاحات شاس تهديدا ملس
إلى  التقرير  املدينة.ويلفت  من 
معاناة بابل املمتدة منذ مئات 
ــف  منتص ــى  وحت ــنوات  الس
اعتاد  ــا  املاضي، عندم ــرن  الق

ــاورة على  اجمل ــرى  الق ــكان  س
ــتخدام  تفكيك جدرانها الس
ــاء خاصة  ــوب بأعمال بن الط

ــض اجلدران  ــم أن بع بهم.ورغ
ــاع  ــة، إال أن ارتف ــزال قائم ال ت
املنطقة  ــي  ف املياه  ــوب  منس
ــقوطها  ــات يعزز مخاطر س ب

ــكل كامل.ويشير التقرير  بش
ــع  ــام ملن ــب نظ أن تركي ــى  إل
تسرب املياه أمر تبلغ تكلفته 

عشرات ماليني الدوالرات.ونقل 
ــر في مجال  ــر عن اخلبي التقري
ــف  ــار، جي ــى اآلث ــاظ عل احلف
ــي املدينة  ــوب ف ــني، أن الط آل

يتعرض بشكل متكرر للمياه، 
ــوب)  ــاف، وارتفاع (منس واجلف
األمالح، ومن ثم ينهار.ويوضح 

ــزاء تآكلت  ــود أج ــر وج التقري
فعال بسبب امللح، ما جعلها 
ــها، حرفيا. ــرد ملس تنهار مبج
ــاء وزارة النفط  ــت إلى بن ويلف

العراقية محطة قياس لواحد 
من ثالثة أنابيب مت مدها خالل 
ــل  داخ ــرة،  األخي ــنوات  الس

ــوار املدينة.كما يشير إلى  أس
ــار عدد متزايد من املنازل  انتش
في محيط املنطقة.وقال آلني 
ــف البناء  ــب وق ــن الصع إن م

ــي بوضوح.ووفقا  ــر القانون غي
ملا نقلت الصحيفة عن تقرير 
أعده املتحف البريطاني، فقد 

ــرة باملدينة  ــرار كبي حلقت أض
ــبب قاعدة بناها مقاولون  بس
ــي  ــش األميرك ــون للجي يتبع
ــراق عام ٢٠٠٣،  بعد دخول الع

ــاؤها حفر خنادق،  تضمن إنش
ــادة املدرعات  باإلضافة إلى قي
ــوارع  ــة ذات الش ــي املنطق ف
ــة.كما أضاف أمر رئيس  الهش
ــني،  النظام البائد صدام حس
بإعادة تشييد أجزاء من املدينة 
ــاكل املعيقة  إلى معظم املش
جلهود احلفاظ على اآلثار حاليا، 
وفقا لتقرير الصحيفة.وخالل 
ــة، آنذاك، مت  ــاء املدين إعادة بن
تثبيت طوب حديث ثقيل فوق 
ــل وزنا،  ــي األق ــوب األصل الط
وأدت األرضيات اإلسمنتية إلى 
ــكل يهدد  ــاز املياه بش احتج
املدينة، وتسبب تثبيت سقف 
ــد املعابد  ــى أح ــمنتي عل إس
ــه كامال نحو  بهبوط القدمية 
ــا للتقرير.وبعد  ــفل، وفق األس
تأخير استمر ملدة عام بسبب 
ــق  ــاد فري ــا، ع ــة كورون جائح
صندوق اآلثار العاملية إلى بابل 
ــة بعض  ــبل معاجل لبحث س
ــت باملدينة،  ــرار التي حلق األض
ــت التقرير  ــا للتقرير.ويلف وفق
ــروع اسمه مستقبل  إلى مش
ــة  اخلارجي وزارة  ــه  متول ــل،  باب
ــا، عمل على  ــة جزئي األميركي
ــقوط  تدعيم جدران آيلة للس
ــا قام بتثبيت  في املدينة، كم
متثال أسد بابل الشهير.ويقوم 
املشروع بتدريب فنيي صيانة 
ــارات  محليني وتقدمي االستش

بشأن املوقع التاريخي.

استقبلت قرية كوجو املنكوبة التي شهدت 
مجازر جماعية بحق أبناء الديانة اإليزيدية 
على يد تنظيم داعش اإلرهابي، صباح اليوم 
ــم  ــبت، رفات ضحايا اإلبادة في مراس الس
ــمالي العراق. ــنجار ش ــديد في س حزن ش
وشاركت املئات من العائالت اإليزيدية التي 
اتشحت بثياب احلداد، باستقبال ١٠٣ رفات 
ــة التي نفذها  ــا املقابر اجلماعي من ضحاي
تنظيم داعش اإلرهابي، عند إبادته للمكون 
مطلع أغسطسآب عام ٢٠١٤.ووصل رفات 
ــنجار، في وقت متأخر من  الضحايا إلى س
ــة، قادمة من بغداد حيث  ليلة أمس اجلمع
أقيم له مراسم تأبني ووداع كبير في نصب 
ــهداء  ــذي يرمز لتضحية الش ــهيد ال الش
ــرقي العاصمة  ــن، في ش ــم للوط بأرواحه
ــبت، وصل  ــاح اليوم الس ــذ صب بغداد.ومن
الرفات إلى كوجو، والتي تضم العدد األكبر 
من املقابر اجلماعية، ليوارى الثرى في مقبرة 
الضحايا في القرية، بعد التعرف عليه من 
ــي رفعته في وقت  ــرق اخملتصة الت قبل الف
ــابق مع املئات من الضحايا.وأعلن مدير  س
ــنجار للمنظمة اإليزيدية للتوثيق،  فرع س
ــاء املاضي ٣  ــم، األربع ــي إبراهي ــري عل خي
ــباط، أن الرفات جميعه لضحايا  فبراير ش
ــر جماعية  ــي مقاب ــم ف ــر عليه ــال عث رج
ــد إبادته  ــم عن ــم داعش به ــا تنظي نفذه
ــيتم نقلهم إلى قرية كوجو  للمكون، وس
ــور عليهم  ــث مت العث ــا حي ــم فيه لدفنه
ــم، أنه بتاريخ  ــف إبراهي داخل املقابر.وكش
ــارس عام  ٢٠١٩، مت البدء بعمليات  ١٥ آذار م
ــنجار، برعاية  فتح املقابر اجلماعية في س
رئاسة مجلس الوزراء العراقي وبتنفيذ من 
ــؤون وحماية  ــة الشهداء (دائرة ش مؤسس
ــة والبيئة و  ــر اجلماعية، وزارة الصح املقاب
ــيق من  ــرة الطب العدلي)، وأيضا بتنس دائ
ــع األدلة واملعادلة املعروفة مبكتب  قبل جم

ــايد في إقليم كردستان، وكذلك  اجلينوس
ــني (ضحايا  ــهداء واملؤنفل ــة الش مؤسس
ــم إضافة إلى  ــال واملغيبني) في اإلقلي األنف
ــؤون املفقودين  ــة لش ــرق اللجنة الدولي ف
ــائلة عن  ــق الدولي للمس ــق التحقي وفري
ــل  تنظيمداعش. ــم املرتكبة من قب اجلرائ
وقال إبراهيم إن جميع هذه اجلهات باشرت 
ــر اجلماعية  ــح وتنقيب املقاب بعمليات فت
التي نفذها تنظيم داعش بحق أبناء املكون 
اإليزيدي، وإلى اآلن مت فتح ٢٠ موقعا للمقابر 
موزعة ما بني قرية كوجو، ومقبرة في قرية 
ــات بالقرب من  ــرة األمه ــة ومقب الصباحي
ــنجار، ومقبرة بالقرب  معهد صوالغ في س
ــنجار.كما بنيّ املتحدث، بأنه مت  ــايلو س س
فتح ١٧ مقبرة منها في قرية كوجو، وبعد 
ــه إلى دائرة الطب العدلي  رفع الرفات ونقل
في بغداد، مت التعرف على ١٠٤ من الضحايا، 
وهو رفات لضحايا رجال سيتم إعادته غدا 
ــها.ونوه إبراهيم،  لدفنهم في القرية نفس
ــات الضحايا الذي  إلى أن العدد الكلي لرف
رفع من املقابر اجلماعية، غير معلوم، لكن 

في املراحل األولى من عمليات فتح املقابر، 
ــر اجلماعية في  ــع ٣٤٦ رفات من املقاب مت رف
ــه من بني  ــى أن ــدث، إل ــت املتح كوجو.ولف
ــع  ــة، مت رف ــر اجلماعي ــي املقاب ــا ف الضحاي
ــع الرجال  ــاء، دفنوا م ــال ونس ــات ألطف رف
ــي نفذها تنظيم  ــات قتل جماع في عملي
داعش، رميا بالرصاص وقسم من الضحايا 
دفنوا وهم أحياء معصوبي األعني ومقيدي 
األيدي.واختتم مدير فرع سنجار للمنظمة 
ــتمر على  اإليزيدية للتوثيق، أن العمل مس
ــن املقابر اجلماعية في قضاء  رفع الرفات م
ــي مركز  ــة له غرب ــرى التابع ــنجار والق س
ــر عملية  ــراق، وأن آخ ــمالي الع ــوى ش نين
كانت في نهاية عام ٢٠٢٠.وأقيمت مراسم 
ــا اإليزيديني،  ــليم رفات الضحاي تأبني وتس
ــي منطقة  ــهيد ف ــب الش ــن داخل نص م
ــرقي بغداد، اخلميس  ــطني ش ــارع فلس ش
ــارك به  ــط حضور حكومي ش املاضي، وس
ــفراء  ــة، برهم صالح، وس رئيس اجلمهوري
ــات دولية  ــيون ومنظم عدة دول ودبلوماس
ــكرية كبيرة.يذكر  ــات عس ومحلية، وجه
ــطس آب ٢٠١٤،  ــث من أغس ــه، في الثال أن
ــي (احملظور  ــش اإلرهاب ــاح تنظيم داع اجت
ــي  ــنجار، والنواح ــاء س ــيا)، قض ــي روس ف
ــل، مركز  ــه، غربي املوص ــرى التابعة ل والق
ــمالي العراق، ونفذ إبادة وجرائم  نينوى، ش
شنيعة بحق املكون اإليزيدي، بقتله اآلباء 
ــاء، من كبار السن والشباب  واألبناء والنس
ــال بعمليات إعدام جماعية، ما بني  واألطف
الذبح والرمي بالرصاص ودفنهم في مقابر 
جماعية ما زالت تكتشف حتى اآلن، واقتاد 
النساء والفتيات سبايا وجاريات لعناصره 
ــواع العنف  ــتى أن ــتخدموا ش ــن اس الذي
ــتثناء  ــي اغتصابهن دون اس ــب ف والتعذي
حتى للصغيرات بأعمار الثامنة والتاسعة 

وحتى السابعة والسادسة.
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تقرير أمريكي يدق ناقوس اخلطر  .. بابل األثرية يف معركة مع الزمان واإلنسان

رفات اإليزيديني ضحايا اإلبادة 
يصلون مثواهم األخري شاميل العراق

علامء آثار من أملانيا نقلوا أجزاء هامة من املدينة إىل بالدهم بام فيها بوابة عشتار

ــي العراق، وهي إحدى مواقع التراث  ــز األميركية تهديدات حقيقية تواجه مدينة بابل القدمية ف ــتعرض تقرير لصحيفة نيويورك تامي اس
ــع املدينة على بعد نحو ٨٥ كلم، جنوبي  ــكو، ووضح أن تلك التهديدات تتراوح بني القدمية واحلديثة.وتق ــي املعترف بها لدى يونس العامل
ــطون للحفاظ على إرث املدينة العريق، الفتا إلى أن  ــير التقرير  إلى أن بعض جدرانها معرضة لالنهيار، ويقاتل ناش العاصمة بغداد. ويش

أكبر التهديدات للموقع الهش هي من صنع اإلنسان.

تسعى إدارة الرئيس األميركي، 
ــتقبال  ــى اس ــدن، إل ــو باي ج
ــى أراضيها  ــئ عل ٦٢٥٠٠ الج
ــجلت  لهذا العام، بعد أن س
اإلدارة السابقة رقما قياسيا 
في خفض عدد الالجئني وصل 
ــى ١٥ ألفا فقط.وذكرت  إلى إل
ثالثة مصادر أنه من املتوقع أن 
يلتقي مسؤولو وزارة اخلارجية 
ــبوع مع  األميركية هذا األس
ــي  ف ــيني  الرئيس ــرعني  املش
ــاورات  الكونغرس ضمن مش
ــزءًا من  ــكل ج ــمية تش رس
ــتويات  مس ــد  حتدي ــة  عملي
ــض  بع ــب  الالجئني.وبحس
ــادر املطلعة على خطة  املص
ــيجري جلب  ــدن، فإنه س باي
ــن أفريقيا، و  ــف الجئ م ٢٢ أل
ــيا، و ٦  ١٣ ألف من جنوب آس
ــرق آسيا، و٥ آالف  آالف من ش
من أميركا الالتينية ومنطقة 
ــن  ــي، وآالف م ــر الكاريب البح
ــطى،  الوس ــيا  وآس ــا  أوروب
ــب ١٢٥٠٠  ــة إلى جل باإلضاف
الجئ من أماكن لم حتدد بعد. 
وفي االقتراح الذي قدمه بايدن 
ــح أن  ــرس، أوض ــى الكونغ إل
نوعا الستقبال  هناك ضرورة 
ــر من ١٢ دولة  الجئني من أكث
ــاني،  اإلنس وضعها  ــور  يتده
ــض حاد  يتناق املوقف  ــذا  وه
ــب لالجئني  ــر ترام ــع تصوي م
على أنهم تهديد أمني وعبء 
ذكر  قد  بايدن  اقتصادي.وكان 
ــر إنه يعتزم رفع أعداد  ٤ فبراي
ــنوية إلى  قبول الالجئني الس
ــنة املالية  ــا في الس ١٢٥ ألفً
املقبلة، التي تبدأ في ١ أكتوبر 
ــات  طلب ــول  قب ٢٠٢١.وكان 
ــى حد  ــد تضاء إل ــوء ق اللج
ــبب جائحة فيروس  كبير بس
كورونا والقيود التي فرضتها 
دونالد  ــابق  الس الرئيس  إدارة 
ــالل الفترة املمتدة  ترامب.وخ
ــى ٥ فبراير،  ــر إل ــن ١ أكتوب م
ــدة  املتح ــات  الوالي ــادت  أع
ــط ،  ــا فق ــني ١٥٠١ الجئً توط

ا لبيانات وزارة اخلارجية. وفقً
دعم للسوريني ومسلمي 

اإليغور
وتركز خطة بايدن على محنة 
الالجئني في العديد من الدول، 

ــوريا ، إذ تقول  ــا في ذلك س مب
قوات النظام السوري مارست 
ــرية  قس ــر  تهجي ــات  عملي
ــني باإلضافة إلى  ــق املدني بح
ــة  القتل واالغتصاب وسياس
ــمح  س ــد  ق ــع.وكان  التجوي
ــوري  ــي ١٢٦٠٠ الجئ س حلوال
بالدخول إلى الواليات املتحدة 
ــة ٢٠١٦،  ــنة املالي خالل الس
ــي في عهد  ــنة ف وهي آخر س
ــبق باراك أوباما،  الرئيس األس
وبعدها انخفض عددهم إلى 
ــنة  ــرب ٥٠٠ الجئ الس ما يق
ــد  ــن عه ــة م ــة املاضي املالي
بايدن  ــة  خط ــت  ترامب.وتلف
الالجئني  ــاع  أوض مراعاة  إلى 
ــو  الكونغ ــة  اجلمهوري ــن  م
ــلمي  ومس ــة،  الدميقراطي
الروهينغا من ميامنار ، وأقلية 
ــني وبعض  ــور في الص األويغ
ــي  ــني ف ــطاء واحلقوقي النش
أبدت اخلطة  هونغ كونغ.كما 
االهتمام مبنح اللجوء ألعداد 
ــوء القادمني  من طالبي اللج
ــاال  وغواتيم ــال  فنزوي ــن   م
ــدوراس  وهن ــلفادور  والس

ونيكاراغوا.
مزيد من األمان

على نطاق أوسع ، يقول اقتراح 
بايدن أن زيادة عمليات القبول 
ــر األمان لالجئني  ميكن أن توف
ا  ــدً تهدي ــون  يواجه ــن  الذي
ا بالعنف القائم على  ــدً متزاي
ــبب  ــز االجتماعي بس التميي
القمع والصراعات االقتصادية 
ــة فيروس كورونا. أثناء جائح
ــزم اخلطة إطالق برنامج  وتعت
ــأنه أن  جتريبي لالجئني من ش
ــن القطاع  ــمح للرعاة م يس
ــف  ــل التكالي ــاص بتموي اخل
ــادة التوطني في  املرتبطة بإع

ــات املتحدة.ويرى بعض  الوالي
ــني أن  ــن الالجئ ــني ع املدافع
ــوة نحو  ــد هو خط هذا اجله
برنامج رعاية اقتصادية ميكن 
ــركات  ــا الش ــمل أيضً أن يش
اخليرية. والهيئات  واجلامعات 
ــرًا  ــدر أم ــد أص ــدن ق وكان باي
ــي ٤ فبراير يهدف  ــا ف تنفيذيً
ــة طلبات  ــريع معاجل إلى تس
ــني وإزالة احلواجز التي  الالجئ
ــض املتقدمني.ودعا  منعت بع
ــة برنامج  ــى مراجع ــر إل األم
ــة  ــرة اخلاص ــيرات الهج تأش
لالجئني الذين خدموا مصالح 
ــدة  في العراق  الواليات املتح
ــد ما إذا  ــتان لتحدي وأفغانس
ــر ال داعي له  كان هناك تأخي
إدارة  ــت  للمتقدمني.خصص
ــب ٤ آالف طلب لالجئني  ترام
العراقيني في العام ٢٠٢٠، بيد 
أن  ٥٣٧ فقط أعيد توطينهم 
في السنة املالية التي انتهت 
ــن العام  ــبتمبر م ــي ٣٠ س ف
املاضي.وألغى األمر التنفيذي 
ــات  لبايدن العديد من سياس
ــي  ــا ف ــة، مب ــب التقييدي ترام
ــدر في  ــر تنفيذي ص ــك أم ذل
ــام ٢٠١٩  يتطلب موافقة  الع
ــي الواليات  ــة ف اإلدارات احمللي
الالجئني. الستقبال  اخملتلفة 
ــك األمر يعد خطوة  وإلغاء ذل
رمزية، إذ سبق أن رفضه  قاضٍ 
احتادي في ماريالند، وهو القرار 
ــة  ــه  ينايرمحكم ــذي أيدت ال
ــي  ف ــة  الرابع ــتئناف  االس
ــا ألغى  ــات املتحدة.كم الوالي
ــذي دعا  ــر ترامب ال ــدن أم باي
ــي املعزز  ــص األمن ــى الفح إل
ــتهدف  اس ــذي  وال ــني  لالجئ
ــن  ــاص ١٠ دول م ــكل خ بش

الشرق األوسط وأفريقيا.

بينهم آالف العراقيني والسوريني .. 
تفاصيل خطة بايدن الستقبال الالجئني
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وزارة الدفاع / الدائرة القانونية / احلكمة العسكرية الثامنة

اعالن
صادرة من غرفة تجارة بغداد

تعلن غرفة تجارة بغداد عن مناقصة لتأهيل 
ــروط واِّـواصفات  مصاعد عدد (٢) وفق الش
التي يمكن الحصول عليها بمراجعة القسم 
ــب  ــة اِّـكات ــى كاف ــة فعل االداري َّـ الغرف
ــربة واالختصاص  ــن ذوي الخ ــركات م والش
ــرتاك َّـ اِّـناقصة تقديم  ــني َّـ االش الراغب
ــتالم العطاءات  عطاءاتهم واخر موعد الس
نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس اِّـوافق 

.٢٥ / ٢ / ٢٠٢١
غرفة تجارة بغداد

تنويه
ــاله َّـ  ــركة اع ــالن الش ورد َّـ اع
 /  ٢  /  ١٥ َّـ   (٣٥٩٢) ــدد  الع
ــدم ذكر  ــهوا ع ــقط س ٢٠٢١ س
ــوان االيميالت لذا اقتضى  َّـ العن

التنويه. مع التقدير.

فقدان هوية طالب
ــم  ــب وبأس ــة الطال ــي هوي ــدت من فق
ــن  ــادرة م ــدي) والص ــاح مه ــرح نج (ف
ــة واِّـرقمة  ــن / الجامع ــة الرافدي كلي
ــن  ــى م ــاء عل (٢٢١٨٣٩١٨) فالرج

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار.
مع التقدير.

إعــــــــــالن
ــي (احمد مهدي  ــوى اِّـقامة من قبل اِّـدع ــاء على الدع بن
ــري) اُّـ  ــه من(الجعيف ــل لقب ــب تبدي ــذي يطل ــني) ال ياس
ــذه اِّـديرية  ــه اعرتاض مراجعة ه ــي) فمن لدي (اِّـكصوص
ــوف تنظر هذه  ــه س ــالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس خ
ــادة (٢٢) من قانون  ــكام اِّـ ــوى وفق اح ــة َّـ الدع اِّـديري

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

إعــــــــــالن
ــرار مهدي  ــن قبل اِّـدعي (ك ــوى اِّـقامة م ــاء على الدع بن
ــري) اُّـ  ــه من(الجعيف ــل لقب ــب تبدي ــذي يطل ــني) ال ياس
ــذه اِّـديرية  ــه اعرتاض مراجعة ه ــي) فمن لدي (اِّـكصوص
ــوف تنظر هذه  ــه س ــالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس خ
ــادة (٢٢) من قانون  ــكام اِّـ ــوى وفق اح ــة َّـ الدع اِّـديري

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

إعــــــــــالن
ــالء مهدي  ــن قبل اِّـدعي (ع ــوى اِّـقامة م ــاء على الدع بن
ــري) اُّـ  ــه من(الجعيف ــل لقب ــب تبدي ــذي يطل ــني) ال ياس
ــذه اِّـديرية  ــه اعرتاض مراجعة ه ــي) فمن لدي (اِّـكصوص
ــوف تنظر هذه  ــه س ــالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس خ
ــادة (٢٢) من قانون  ــكام اِّـ ــوى وفق اح ــة َّـ الدع اِّـديري

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

االمربيولوجي
رائد عبداالله عباس

ــة  موروث ــراق  الع ــى  عل ــب  املصائ ــد  تع
ــرب الى حرب ومن د مار  التنقطع فمن ح
ــا ان ننهض جائت  ــا ان كدن ــى دمار وم ال
اجلائحة اللعينة تفتك مابقي من ثمارنا 
ــي يخلقها الوباء،  ــة العامة الت .أن احلال
ــتقبل،  ــن موجات هلع وغموض للمس م
ــن  م ــا  وغيره ــة،  االجتماعي ــة  والعزل
ــتصيب  ــاء س ــة بالوب ــر املرتبط الظواه
ــية وجتعل أعدادًا أكبر من  املناعة النفس
األشخاص عرضةً لالضطرابات النفسية 
ــا  ــرض كورون ــا م ــا االكتئاب.لرمب وأهمه
ــل إجراءات  ــات، مث ــه من تداعي ــا تبع وم
ــام واحلجر الصحي  ــالق الوطني الع اإلغ
والعزل، أدى إلى زيادة الضغوط النفسية 
ــة  ــر الضعيف ــى األُس ــة عل واالجتماعي
ــيئة  والفقيرة والتي تعاني من ظروف س
مثل البطالة، وانعدام األمن الغذائي، ما 
يزيد من خطر تعرُّضها لإلصابة باألمراض 
النفسية، خاصةً األشخاص الذين عانوا 
ــن صدمات  ــق وم ــن القل ــابق م في الس
ــر واحلرمان .ثمة  ــة ومن آثار الفق الطفول
ــية لهذا  ــت اآلثار النفس ــات  قيَّم دراس
ــتخدمي  الوباء على عينة كبيرة من مس
ــا ال ميكننا ضمان متثيل  ــت ، إال أنن اإلنترن
اجملتمع ككل , ألن جميع املشاركني كانوا 

ــتخدمي اإلنترنت الذين ميكنهم  من مس
القراءة والكتابة، فى حني أننا نعاني من 
ارتفاع معدالت األمية، ويختلف األميون 
ــني من حيث  ــا كبيرًا عن املتعلم اختالفً
خصائصهم االجتماعية والدميوغرافية، 
ومع ذلك ميكننا القول بأن اآلثار النفسية 
ــاء  ــاء  هائلة، خاصةً بني النس لهذا الوب

ــةً لالضطرابات  ــر عرض ــنَّ أكث ــي  ك الالت
النفسية من الرجال. بالنسبة للتأثيرات 
ا في حالة املوجة  ــيًّ ستكون أخف نفس
ــيختلف األمر من  الثانية من كورونا، وس
دولة إلى أخرى وفق اإلمكانيات وجاهزية 
ــتعداد، وينبغي االستمرار في تقدمي  االس
ــتلزمات  ــر املس ــي وتوفي ــم النفس الدع

الطبية ملَن يعيشون في األحياء الفقيرة 
ــها  نفس ــات  اخلدم ــدمي  تق ــل  جتاهُ دون 
ــني على اخلدمة الصحية، خاصةً  للقائم
ــن واألطفال  ــن يتعاملون مع كبار الس مَ
ــر للضغط  ــةً أكث ــون عرض ــم يكون ألنه
ــن تأذِّي  ا م ــم، خوفً ــن غيره ــي م النفس
ــع  تكمن  ــر به اجملتم ــر مامي أهلهم.اخط

املشكلة في فكرة احلرمان من شيء، مثل 
عدم القدرة على الذهاب إلى املساجد أو 
ــدرة على اخلروج أو  الكنائس، أو عدم الق
ــيحدث  زيارة األهل، أو عدم التيقن مما س
ا، مشددًا على ضرورة حماية اإلنسان  غدً
لنفسه وجلهازه العصبي عن طريق حتديد 
ــه، حتى ال يصل  ــه وما ال يؤثر ب ــا يؤثر ب م

ــيء  ــى التأثر بأي ش ــخص إل احلال بالش
ــل أيام قليلة  ــيء. بيان صادر قب أو كل ش
ــة قالت إن  ــة الصحة العاملي عن منظم
ــي تلقتها تقول ان فيروس  املعلومات الت
ــار،  كورونا اجلديد  أكثر قدرة على االنتش
ر في قابلية العدوى  وقد يكون هناك تغيُّ
ــاللة، باإلضافة إلى  ــة بهذه الس واإلصاب

ــخيصية  انخفاض أداء االختبارات التش
ــن ال يوجد  ــني ولك ــتخدم اجل ــي تس الت
رات في فعالية  ــى تغيُّ حتى اآلن دليل عل
ــاب  املص ــدرة  ق أو  ــرة  املنتظ ــات  اللقاح
ــام مضادة للفيروس.إن  على إنتاج أجس
اخملتصني في بحث هذا الفايروس ودراسة 
ــاللة اجلديدة أكثر  ماهيته , أكدوا أن الس

ــاللة املعرفة  ــي من الس ــة للتفش قابلي
ــة، وهذا من  ــى ٧٠ باملئ ــبة تصل إل بنس
األسباب التي تدعو للقلق إال أنه ال دليل 
ــل املرضى في حالة  حاليا على أنه يجع
ــوءا, واكد العلماء إن لديهم ثقة  أكثر س
كبيرة في أن الساللة اجلديدة أكثر عدوى 
ــه أكثر  ــا على أن ــل قاطع ــا ال دلي لكنه
فتكا. وإلى جانب األعراض األكثر شيوعا 
ــي واملتمثلة في   ــا األصل ــروس كورون لفي
ــعال اجلاف وفقدان حاستي  احلمى والس
الشم والتذوق فإن األعراض األقل شيوعا 
ــاللة اجلديدة  ــني بالس ــي املصاب أيضا ف
ــاء وفقدان  ــملت اإلعي ــروس ش من الفي
ــهال  واإلس ــرأس  ال ــداع  وص ــهية  الش
ــالت. العض وآالم  ــي  الذهن ــوش  والتش
ــي منأى عن  ــال الذين كانوا ف ــا األطف ام
ــا، أصبحوا أكثر  ــة بفيروس كورون اإلصاب
عرضة لإلصابة بالساللة اجلديدة، وحذر 
علماء من أن ساللة كورونا املتحورة، التي 
ــرعة في بريطانيا حاليا، قد  ــر بس تنتش
تصيب األطفال مثل الكبار، على عكس 

السالالت السابقة من الفيروس. 

كـــــــــورونـــــــا واألثـــــــر الــنــفـســــــــي

اآلثار النفسية هلذا الوباء  هائلة خاصةً بني النساء الاليت  
كنَّ أكثر عرضةً لالضطرابات النفسية من الرجال

من القمر إىل األرض.. 
بعد أكثر من ٤٠ عاما

للرجال فقط.. فائدة «رائعة» 
غري متوقعة للقهوة

متابعة / البينة الجديدة 
ــس، حتمل أول عينات  ــولة صينية إلى األرض، اخلمي عادت كبس
ــا يوفر  ــن ٤٠ عاما، مم ــذ أكثر م ــر من ــدة من القم ــة جدي صخري
ــي، ميثل  ــة تكوين رؤى جديدة عن تاريخ النظام الشمس إمكاني
ــريع التقدم. ــا تاريخيا جديدا لبرنامج الفضاء الصيني س حدث
ــانغ إي ٥» قبل الساعة الثانية  ــولة املسبار «تش وهبطت كبس
٢ صباحا مباشرة (١٨:٠٠ بتوقيت غرينتش األربعاء) في منطقة 
ــادت إدارة  ــبما أف ــا الداخلية، حس ــيزيوانغ مبنطقة منغولي س
الفضاء الوطنية الصينية.وكانت الكبسولة انفصلت في وقت 
ــداد إلى الغالف اجلوي  ــابق عن وحدتها املدارية، وقامت باالرت س
ــط على األرض  ــل أن متر عبره وتهب ــرعتها، قب لألرض لتقليل س

بواسطة املظالت.

متابعة / البينة الجديدة
ــيا من الروتني  ــد القهوة جزءا أساس ــبة إلى كثيرين، تع بالنس
ــي فترة ما  ــيء في الصباح أو ف ــواء كان ذلك أول ش ــي، س اليوم
ــوة اليومي تأثير  ــن أن يكون لفنجان القه ــد الظهر.لكن ميك بع
ــة حديثة حول  ــفت دراس ــب ما كش إيجابي غير متوقع، بحس
ــة، التي نشرت  ــروب املفضل للماليني.فقد أظهرت الدراس املش
ــرب القهوة  ــت» على اإلنترنت، أن ش ــيرتش غاي في موقع «ريس
ــدى الرجال.ووجد  ــمع ل ميكن أن يقلل من احتمالية فقدان الس
ــوة واحدا على  ــربون فنجان قه ــال الذين يش ــون أن الرج الباحث
ــة لفقدان  ــبة ١٥ في املئ ــة بنس ــوا أقل عرض ــا كان ــل يومي األق
سمعهم، من أولئك الذين ال يشربون هذا املشروب.فباستخدام 
بيانات من حوالي ٣٧٠٠٠ شخص، ذكورا وإناثا، أظهرت الدراسة 
أن القهوة قد تكون مفيدة للسمع، بسبب خصائصها املضادة 
ــدة التي حتتوي عليها، بحسب ما  لاللتهابات ومضادات األكس

ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية.

إعداد : منة اهللا حسين



ــو االخرى ونكتب  ــن نطلق الصرخة تل ــذ وقت طويل ونح  من
ــود الصحفي تلو االخر ونواصل الطرق على احلديد حتى  العم
ــتحال الى اخاديد وطبخناه حتى صار يذوب في الفم مثل  اس
الشلغم.. منذ وقت طويل ونحن لم ننفك حلظة..تارة نهمس 
وتارة نصيح: ياجماعة ميعودين يا اخوان ان البطالة  في بلدنا 
ــكلة البطالة  ــي من االعاجيب وان احلل ملش (كلش) عيب وه
ــاد العراقي بكل  اله) يكمن في حتريك االقتص ــه بطّ ال و(العطّ
ــط واخلاص)  ــام واخملتل ــه (الع ــاته وقطاعات ــه واساس مفاصل
ــايفني اخلير ياولد احلالل يااهل املروه شغلوا لنا  وقلناها : ياش
ــون والفنيون والعمال  املعامل واملصانع التي هجرها املهندس
ــروا فورا باعادة  وصارت ملعبا للجرذان و مكبا للنفايات وباش
ــتكون  ــا وابنوا اجلديد .. عندها س ــا ملا تعطل منه ــاة  له احلي
البطالة في خبر كان لكن هناك من ادار ظهره ووضع في اذنيه 
ــمع ولكن رغم هذا الصدود و اجلفاء  ــمنت) كي اليس (طن اس
ظل حلمنا يكبر رويدا رويدا.. وصرنا نسمع بشائر ونرى نوافذا  
ــا بحماس ونحن في فرح  ــارع للكتابة عنه لالمل تفتح لنس
ــا.. اذ ليس عليك فقط  ــذا واجب الصحافة وديدنه غامر.. وه
ــلبي و(مخربط) بل ابراز ماهو ايجابي  ــح) ماهو س ان (تشرش
ومشرق شريطة ان يكون ملموسا ملس اليد وحقيقة ممسوكة  
على ارض الواقع اليومي  املعاش!! ولعل ماقاله معاون الدائرة 
ــوزارة الصناعة واملعادن  ــة الصناعية ب ــة في التنمي القانوني
ــيد (علي النهيم) يوم اجلمعة املاضي(٢٠٢١/٢/١٢) بشان  الس
وجود (٥) االف مشروع حتت التأسيس ستشغل اكثر من (٢٥) 
ــتقبل عراقي  نريده  ــرح وصورة ملس ــة عمل امر مف الف فرص
واعدا ومشرقا ويقول النهيم ان وزارة الصناعة واملعادن تعمل 
ــذ العام  ــتراتيجية والبرنامج احلكومي من ــط اس ــا خلط وفق
(٢٠١٢) وحتى العام (٢٠٢٠) واخذت على عاتقها دعم وتشجيع 
القطاع الصناعي اخلاص ولم ينس الرجل االشارة الى الروتني 
ــنة (٢٠٢٠) اخلاص بتمليك االراضي  ــن خالل القرار (٢٢٧) لس م
ــذا القانون  ــال تطبيق ه ــه في ح ــة وان ــاريع الصناعي للمش
ــرة في قطاع  ــزة او طف ــيحدث قف ــبة١٠٠٪ فان ذلك س بنس
ــي: من هو (منعول  ــال  كعراق ــة احمللية.. وبودي ان اس الصناع
الوالدين) الذي اليسعى لتطبيق القانون؟؟ ومن هو،( مشعول 
الصفحة) الذي اليريد للصناعة الوطنية منفذا لتتنفس من 

خالله بعمق؟؟
ــركات عامة تعمل  ــم ان الوزارة لديها قطاع  ش ويؤكد النهي
وفقا لقانون رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) اضافة الى قانون التنمية 
ــنة(١٩٩٨) وان هناك  ــة للقطاع اخلاص رقم (٢٠) لس الصناعي
اكثر من (٥٤٠٠) مشروع صناعي حتت التأسيس تعمل الوزارة 
ــي اخملصصة..  ــات االصولية لالراض ــتحصال املوافق على اس
ــاب القرار كل  ــي: ذللوا يا اصح ــول ومبلء فم ــود ثانية الق واع
ــر التي تعيق  ــوا كل املعوقات واردموا كل احلف ــاب وازيل الصع
ــة القوانني النافذه  ــيرة صناعتنا الوطنية واعيدوا صياغ مس
ــتجيب مع متغيرات الواقع وتوجهاتنا نحو بناء  صناعة   لتس
ــراق تقدم فعليه ان  ــا (ثرم بصل) ..من يريد للع ــة .. كفان وطني

يبدأ فورا.
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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 

النظام العام قد يكون ذات مفهوم مادي او معنوي وان اي فعل من 
شأنه ان يكون مخالفاً للمفاهيم األخالقية واألدبية سيشكل 
ــلباً على االستقرار اجملتمعي، الن  رد فعل اجتماعي ينعكس س
ــو املعيار االجتماعي الذي يؤثر  ــار األخالق العامة في ذلك ه معي
ــلوكي معتمد  ــة، ألنها تعبر عن واقع س ــي البيئة االجتماعي ف
ــم واملبادئ، والتي ال ميكن  ــدت وتوارث فيه القي في مجتمع جتس
ــاهل في التفريط بها لكونها مغروسة في  ألي مجتمع أن يتس

النفوس واملشاعر وتُعبر عن األخالق الفطرية لألفراد.
لزمة  ــون مُ ــا وتك ــي يُعتد به ــالق العامة ك ــي األخ ــترط ف ويش
ــف بالعمومية اي  ــا أن تتص ــة في حمايته ــلطة التنفيذي للس
ــن مقوماته الذاتية  ــوم اجملتمع، وان تكون م ــون هامة لعم ان تك

وليست طارئة عليه.
ــي جميع  ــهدت تطوراً ف ــدان التي ش ــره من البل ــراق  كغي والع
ــي تعرضت وبتأثير  ــة واالجتماعية، والت ــاالت ومنها الثقافي اجمل
ــاهمت في  ــة والداخلية إلى حتديات س ــض العوامل اخلارجي بع
ــكل أو بآخر  ــادة  خطر التمايز الثقافي واالجتماعي، وأدت بش زي
ــبب التحديات التي طرأت على اجملتمع، وتغير  إلى تصدعها بس
ــادات والتقاليد في اجملتمع بأفكار  ــات وانحراف بعض الع الثقاف
دخيلة ساهمت وبشكل مباشر في انحراف بعض السلوكيات 
األخالقية لطائفة معينة من الشباب شوهت الصورة الناصعة 

للفئة الشبابية، بذريعة احلريات الشخصية.
وقد مينعنا احلياء من التطرق ملثل هذه املواضيع والتي قد نعتقد 
ــرورة األدبية  ــن الض ــا ولكن جند م ــل التحدث به ــن اخملج ــه م ان
واألخالقية ان نضعها امام الرأي العام والذي يُعتبر األساس في 
ــر على  ــكل مباش احلد من هذه االفعال الدخيلة والتي تؤثر وبش

امن اجملتمع واستقراره.
ــياً  ــباب املتحولني جنس ــة من الش ــراً فئ ــرت مؤخ حيث انتش
ــن واقعنا األخالقي  ــدة كل البعد ع ــلوكيات منحرفة بعي وبس
ــابة والقاصرين  ــة الش ــات العمري ــني الفئ ــر ب واصبحت تنتش
ــف اجلانب الرقابي  ــرية وضع ويعود ذلك في ضعف الرقابة األس
ــتخدام  ــيما االس ــض املفاصل املهمة في اجملتمع الس ــى بع عل
ــر التهديد األكبر  ــا اإللكترونية والتي تُعتب ــئ للتكنلوجي اخلاط
ــائل االتصاالت  ــل بالفضائيات ووس ــع املتمث ــورة في اجملتم خط
ــن قرية صغيرة  ــا العالم عبارة ع ــي اصبح مبوجبه ــة الت احلديث
ــر ثقافات دخيلة وغريبة، كما وساهم انتشار  ساهمت في نش
ــي واحلانات الغير مرخصة  في ظل عوملة الثقافات  بعض املقاه
ــوم خاطئ، والتي  ــخصية مبفه ــتغالل احلريات الش احمللية واس
ــره  ــن خالل التبرج الالأخالقي ونش ــكل ملحوظ م تزايدت وبش
ــبوك والتيك توك واليوتيوب وغيرها من خالل مقاطع  في الفيس
ــه للحياء وتسويقها على اساس انها دعايات واعالنات  مخدش

جتارية.
وهنا اصبح من واجب سلطات الضبط في استخدام سلطتها 
ــالل فرض جزاءات  ــلوكيات من خ الضبطية للحد من هذه الس
ــة ملعاقبة مرتكبيها حلماية اجملتمع من آفة كبيرة  ادارية وجنائي

تضر بشكل مباشر في مستقبل األجيال القادمة.

اللواء الدكتور/ عدي سمري حليم

راي

@ÚÓ‹j‘néΩa@äübÇΩa
Ôé‰¶a@áÎàí€a@âbín„¸

ــرطة  ــارز مديرية ش ــت مف الق
ــداد بالتعاون مع  ــة بغ محافظ
ــرطة احتادية  ــع ش ــواء الراب الل
ــى متهم أقدم على  القبض عل
ــخصني  ــار باجتاه ش ــالق الن اط
ــاب اآلخر.  ــا واص ــل أحدهم قت
ــه بعد ورود  ــت املديرية « ان وبين
ــن أقوال  ــار باحلادث مت تدوي اخب

ــخص املصاب وعلى الفور  الش
ــرك والقاء القبض على  مت التح
ان  ــح  املتهمني».واوض ــد  اح
«املتهم اعترف صراحة بقيامه 
ــالف  ــبب خ ــار بس ــالق الن بإط
ــة (طيور)  ــابق على مجموع س
ــراءات القانونية  ومت اتخاذ اإلج

الالزمة بحقه وفق القانون».

متابعة / البينة اجلديدة
ــني،  االثن ــس  ام ــي،  توف
ــزب  احل ــي  ف ــادي  القي
ــتاني  الدميقراطي الكردس
ــر  اث ــاويس  ش ــوري  ن روز 
معاناة مع املرض. وبحسب 
ــائل اعالم كردية، فإن  وس
ــاويس توفي، في احدى  ش

ــر  ــل اث ــفيات اربي مستش
معاناة مع املرض عن عمر 
ــر أن  ــاً. يذك ــز ٧٤ عام ناه
شاويس تولى رئاسة برملان 
ــغل  ــتان وش إقليم كردس
ــس  رئي ــب  نائ ــب  مناص
ــب رئيس  ــة ونائ اجلمهوري

مجلس الوزراء العراقي.

متابعة / البينة الجديدة
اعترفت شركة أبل األمريكية بوجود 
ــهر  ــر في أحد أش ــب فني خطي عي
ــت عرضا  ــة، وقدم ــا الذكي أجهزته
ــركة أبل،  ــا ألصحابه.أقرت ش ثمين
ــره موقع إنغادجيت  بحسب ما نش
ــود عيب  ــص، بوج ــي املتخص التقن
ــوك قدمية  ــاك ب ــي أجهزة م ــي ف فن
ــى أن العيب  ــارت أبل إل الطراز. وأش
ــيب  ــي الظاهر في تلك احلواس الفن
ــهيرة، متمثل في  ــخصية الش الش

ــيب  ــحن لعدد من حواس منع الش
ــوك أو ماك بوك برو. وأوضحت  ماك ب

ــركة األمريكية أن تلك العيوب  الش
ظهرت بصورة واضحة في حواسيب 
ماك بوك طرازي ٢٠١٦ و٢٠١٧.وقالت 
ــا لنظام  ــتطرح حتديث ــا س ــل إنه أب
ــاك أو إس ١١٫٢ ليصلح  ــغيل م تش
ــا  ــي اخلطير.كم الفن ــب  العي ــذا  ه
عرضت أبل على أصحاب حواسيب 
ماك بوك أو ماك بوك برو، التي تعاني 
ــم حتميلهم  ــوب رغ ــك العي ــن تل م
ــتبدال بطاريات تلك  ــث، اس التحدي

احلواسيب.

متابعة / البينة اجلديدة
ــات مذهلة،  ــق بامبل، جناح حقق تطبي
بعد طرحه في بورصة ناسداك. وحققت 
ــدة،  للمواع ــل  بامب ــق  تطبي ــهم  أس
ارتفاعات كبيرة، فور طرحها في بورصة 
ــا األول في  ــداك، وذلك في ظهوره ناس
ــعر تداول السهم ٧٦  ــوق. وبلغ س الس
ــعر  ــو ٧٧ ٪ عن س ــا لنح دوالرا - مرتفع
ــال  ــب موقع فايننش ــاب، بحس االكتت

ــي دخول  ــك النجاح ف ــبب ذل تاميز.وتس
ــس  ــريك املؤس ــي وولف هيرد الش ويتن
ــي،  ــرات العامل ــادي املليادي ن ــق  للتطبي
ــاوزت ١٫٥ مليار دوالر وفق  بصافي ثروة جت
ــهم.ووصلت  ــابات آخر إغالق للس حس
ــركة  ــوقية اإلجمالية لش القيمة الس
ــمى  ــل، التي يتم تداولها حتت مس بامب
ــى ما يقرب من ٨٫٢ مليار  بي إم بي إل، إل

دوالر بعد الطرح العام األولي. 
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ــة اجلديدة»  ــدة «البين ــة حترير جري هيئ
ــات املواطنني واملراجعني  ونيابة عن مئ
ــوال  مدينة الصدر  (البطاقة  لدائرة اح
ــكر  ــة املوحدة) يتقدمون بالش الوطني
ــاط  الضب ــن  م ــدد  ع ــى  إل ــان  واالمتن
ــني في  ــني العامل ــني واملوظف واملفوض
ــا يبذلونه من جهد  ــرة املذكورة مل الدائ
ــم خلدمة  ــي عمله ــص ف ــر ومخل كبي

ــني املراجعني بكل ممنونية وهم  املواطن
ــني  ــي حس ــر عل ــدم أيس ــن املق كل م
ــية العراقية)  ــهادة اجلنس ــط ش (ضاب
ــد) واملوظف  ــد (صادق عبد الواح والرائ
(زين العابدين علي احملمداوي )واملفوض 
(مخلد صباح قاسم سلمان)واملوظفة 
ــة  واملوظف ــى)  ــم عيس ــدة هاش (واج

إخالص عطيه عيسى.

ــبوع، زينت  ــة نهاية االس في عطل
ــت األبيض  ــيدة البي جيل بايدن س
ــت  ــمالي للبي ــرج الش امل ــى،  األول
ــب.  احل ــد  عي ــبة  مبناس ــض  األبي
ــيدة األولى وضعت قلوبا وردية  الس
ــراء عمالقة في أرجاء  وبيضاء وحم
املرج، فيما خرج الرئيس جو بايدن 
ــة التي  ــاهدة الزين ــع زوجته ملش م

ضجت باأللوان.
ــوب العمالقة  ــى القل ــت عل وطبع
ــدة»  «وح ــل  مث ــدة،  واح ــة  كلم
و»  و»تعاطف»  و»شفاء»  و»عطف» 

حب « و»شجاعة». 
ــة  العمالق ــوب  القل ــك  تل ــد  وأح

ــع  ــاص» م ــع خ ــورا بتوقي كان ممه
ــس بايدن  ــل».  قال الرئي حبي، جي
ــد احلب هو  ــني إن يوم عي للصحفي
ــيدة  ــدى الس ــل» ل ــوم املفض «الي
ــت جيل  ــا، قال ــن جانبه ــى. م األول
ــعرون «ببعض  ــدن إن الناس يش باي
ــذا  ل ــة،  ــراء اجلائح ــار» ج االنكس
ــرح..  الف ــض  «بع ــث  تب أن  ارادت 
ــا  مكتبه ــال  وق ــل».   األم ــض  بع
ــيدة  ــان» كما تعلمون، الس في بي
ــس املرح، وحب  األولى معروفة بح
ــة،  ــادات االحتفالي ــأة، والع املفاج
خاصة مع أسرتها.. وعيد احلب هو 

إحدى عطالتها املفضلة».

@ÖÏË¶a@o◊âÏi

الرائد(صادق عبد الواحد )املقدم ايسر علي حسني 

املفوض (مخلد صباح قاسم)املوظف(زين العابدين علي احملمداوي ) ــرة  اس ــا  تقوله ــالمات  س
ــدة البينةاجلديدة  حترير جري
وعلى رأسها رئيس التحرير 
ــى  ال ــار  جب ــاب  عبدالوه
الزميل  والصحفي  الكاتب 
ــداوي احد  ــادي عودة احملم ه
ــاب جريدتنا حيث اجرى  كت
واالن  ــة  جراحي ــة  عملي
يتماثل للشفاء دعواتنا له 

بالصحة والعافية

@pbfl˝ç


