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في املنعطفات اخلطيرة واخلطوب 
ــادة ما  ــف بالوطن ع ــي تعص الت
يستنهض املتصدون للمسؤولية 
ــا هممهم الجل  ــة العلي الوطني
ــق باقل ما ميكن  عبور تلك اخلوان
ــق ما  ــل حتقي ــائر والج ــن اخلس م
نصبو اليه مطلوب من كل القوى 
ــية اجللوس على طاولة  السياس
حوار وطني صريح جدا ومكاشفة 
تتغلب فيها مصلحة الوطن فوق 
ــة وان يتعهد اجلميع  كل مصلح
ــرى  ت  .. ــالن  ــة اخلتي ــادرة لعب مبغ
ــه االمر  ــيتحرك من يعني ــل س ه
ــذور؟ ام اننا  ــارع لتفادي احمل ويس
سنبقى نتفرج على ما نحن فيه 
ــتقبل  ــن قلق ومخاوف من مس م
ــا ال بد من التأكيد  مجهول .. كم

ــية مطالبة  ــوى السياس بان الق
ــالح املنفلت  ــاء ظاهرة الس بانه
ــة وتطبيق  ــة الدول ــرام هيب واحت
ــؤازرة  ــع وم ــى اجلمي ــون عل القان
احلكومة الجل النهوض مبا عليها 
من واجبات واستحقاقات وطنية 
ــل التمهيد  ــوب اجنازها الج مطل
ــام مرحلة  ــق ام ــد الطري او تعبي
سياسية تتمثل باجراء انتخابات 
مبكرة ليقول من خاللها الشعب 
اختياراته  ــرر  ويق الفصل  كلمته 
ــير ايضا الى  الصح .. وال بد ان نش
ــة غاية في االهمية تعكس  قضي
ــض بعرقلة وتعويق اي  قيام البع
خطوة تصب في خدمة الشرائح 
الفقيرة وهذا جتسد  االجتماعية 
من خالل معلومة حصلنا عليها 
ــة خصصت  ــان احلكوم ــول  ب تق
ــة  للحماي ــار  دين ــات  ترليون  (٥)

االجتماعية ومعاونة الفقراء لكن 
يريدون تخفيضها  املاعون  مانعو 
ــة ونقول لهؤالء  الى مبالغ متدني

ــذه املواقف  واهللا عيب عليكم ه
اخملزية التي التستقيم مع مطالب 
ــة جديرة  ــعب.. وهناك قضي الش

باالشارة تلك التي تتعلق باملوازنة 
العامة للبالد للعام (٢٠٢١) ونقول 
ــية ان اي  ــوى السياس ــكل الق ل

ــروع املوازنة هو خيانة  تأخير ملش
ــعب يريد موازنة  ــعب.. الش للش
ــرات  والثغ ــام  االلغ ــن  ع ــدا  بعي
ــدر املال العام  ــأنها ه التي من ش
وتبديد ثروات البالد وافقار العباد.. 
ــة قادرة على  ــعب يريد موازن الش
ــار  واعم ــه  احتياجات ــة  تغطي
ــه آن االوان لفضح كل  ــالده.. وان ب
ــاومات التي جتري  اجملامالت واملس
ــاب املصلحة الوطنية  على حس
ــرة  اجلدي ــة  النقط وان  ــا..  العلي
ــار بقوة  ــرى التي يجب ان تث االخ
هي وجوب تخلي القوى واالحزاب 
ــا  امالءاته ــن  ع ــية  السياس
ــي املوازنة وان تأخذ  ومطامعها ف
ــان تأخير املوازنة  بنظر االعتبار ب
ــعب العراقي  اضرار متعمد بالش
ــاب  ــالت على حس ــى مجام وكف
الشعب العراقي!!. كما ال بد من 

ــارة حلقول النفط املشتركة  االش
ــن دول اجلوار  ــراق وعدد م ــني الع ب
ــد املعلومات ان العديد  حيث تؤك
ــتركة ما زالت  من هذه االبار املش
ــدل  ــنوات وتب ــب الس ــم تعاق رغ
احلكومات غير مستثمرة من قبل 
ــالف الدول  ــي بخ ــب العراق اجلان
التي تشترك معنا في هذه االبار.. 
ــة  ــن قام باتباع سياس وهناك م
ــوار  ــاك دول ج ــل وهن ــر املائ احلف
ــتثمار احلقول بينما  سارعت الس
بقي اجلانب العراقي غير مكترث 
ــو في يوم ما  ــا يجري وقد نصح مل
ــت ولم  ــار قد نضب ــذه االب ــأن ه ب
ــة!! احلكومة العراقية  تعد صاحل
ــذا امللف  ــة اذاً بتحريك ه مطالب
ــكيل  ــدم االكتفاء بتش بقوة وع
ــد االتفاقيات التي  ــان او عق اللج

لم تثمر شيئا!!. 
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ــن  حس ــة  الصح ــر  وزي ــن  أعل
ــدوام احلضوري  ــي، تعليق ال التميم
ــاف كافة  ــدارس وايق ــات وامل للكلي
ــى انه  ــار إل ــا أش ــات، فيم االمتحان
ــات مالية بحق  ــرض غرام ــيتم ف س
ــات. ــبات والتجمع ــي املناس مقيم

ــر صحفي  ــي في مؤمت ــال التميم وق
ــات كورونا في  ــاد إصاب ــا ازدي الحظن
ــاف  وكربالء.وأض ــف  والنج ــرخ  الك
ــة  ــل إلى خمس ــة تص ــة مالي غرام

ــبات  ــي املناس ــق مقيم ــني بح مالي
ــى  إل ــار  ــات البشرية.وأش والتجمع
ــع وزارة التربية  ــت م ــوزارة اتفق أن ال
ــات املراحل  ــد موعد امتحان لتحدي
ــطة واإلعدادية،  ــة واملتوس االبتدائي
ــدوام احلضوري  ــق ال ــا إلى تعلي الفت
ــاف كافة  ــدارس وايق ــات وامل للكلي
ــر الصحة إلى،  ــوه وزي االمتحانات.ون
ــا  ــن كورون ــدة م ــاللة اجلدي أن الس
ــت وافق  ــي وق ــال. ف ــب األطف تصي
مجلس الوزراء، على استثمار سبع 
محطات كهربائية شمسية، فيما 

ــح  ــتركة مبن ــات املش ــول العملي خ
ــتثناء  اس واإلعالميني  ــني  الصحفي
أثناء احلظر. من جانبها اعلنت وزارة 
ــاء، ان زيارة  ــس االربع ــة، ام اخلارجي
ــتكون بطائرة  ــيس س البابا فرانس
وحماية عراقية. وكيل الوزارة االقدم 
ــية،  نزار اخلير اهللا خالل طاولة نقاش
ــتكون تأريخية  قال ان زيارة البابا س
وسيكون لها وقع كبير على العراق 
ــالد،  الب ــي  ف ــيحيني  للمس ــم  ودع
ــية  ــة البابا الرئيس ــا ان خطب مبين
ــيلقيها من مدينة أور التأريخية  س

ــالم. مقام النبي إبراهيم عليه الس
واضاف ان الفاتيكان يرغبون مبجيء 
ــة مع توفير  ــر طائرة عراقي البابا عب
ــة، الفتا الى ان زيارة  احلماية العراقي
ــتكون تأريخية  البابا الى النجف س
ولم تشهدها في تأريخ احلوزة. واكد 
ــر اهللا ان الزيارة لها بعد ديني ذو  اخلي
ــيرا الى ان هناك تواصال  قيمة، مش
مع النجف وذي قار ونينوى واإلقليم 
ــكلنا جلانا  ــا وش ــارة الباب ــان زي بش
حتضيرية. في وقت أكد رئيس الوزراء 
ــى الكاظمي، أهمية تطوير  مصطف

ــف الناتو، فيما أكد  التعاون مع حل
ــف دعمه للعراق  األمني العام للحل
ــات اإلرهابية. في مالحقة التنظيم

وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء ، 
ان الكاظمي تلقى اتصاالً هاتفياً من 
األمني العام حللف شمال األطلسي 
ــتولتنبيرغ، لبحث  ــو) ينس س (النات
ــترك بني العراق وحلف  التعاون املش
ــيما ما  ــبل تعزيزه، الس ــو وس النات
ــات  ــدمي الدعم للمؤسس يخص تق
ــة  العراقي ــكرية  والعس ــة  األمني
ــورة،  ــب، واملش ــاالت التدري ــي مج ف

ــى وفق  ــتخباري، عل ــاون االس والتع
ــة  احلكوم ــات  وتوجيه ــات  أولوي
ــيادة العراق. العراقية ومبا يحفظ س
ــار الكاظمي إلى أهمية تطوير  وأش
ــو، في ظل  ــع حلف النات ــاون م التع
ــة العراقية  ــة القوات األمني مواصل
بعملياتها العسكرية في مواجهة 
ــول عصابات  ــاب، ومالحقة فل اإلره
ــاد  أش اإلرهابية.من جانبه،  ــش  داع
ــة  ــوات احلكوم ــتولتنبيرغ بخط س
ــة  مكافح ــال  مج ــي  ف ــة  العراقي
اإلرهاب، مؤكداً مواصلة دعم حلف 

ــود مالحقة  ــراق في جه ــو للع النات
ــة. على صعيد  اإلرهابي التنظيمات 
ــض، أن  ــت األبي ــد البي ــة أك ذي صل
ــي الرد  ــق ف ــي احل ــس األميرك للرئي
ــوم اربيل  ــأن هج ــت، بش ــي أي وق ف
ــطة قذائف الهاون  ــذي نفذ بواس ال
ــت االبيض لكننا  ــاف البي أمس.وأض
ــن  ع ــؤولني  املس ــد  ــننتظر حتدي س
هجوم أربيل، مؤكداً أنه يتواصل مع 
الشركاء العراقيني لتحديد اجلهات 

املسؤولة عن هجوم أربيل.
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ــن وزير الزراعة محمد اخلفاجي، امس االربعاء، أن حملة مالحقة املهربني  أعل
ــال اخلفاجي إن  ــاحنات اخملالفة.وق ــرات الش ــهمت في القبض على عش أس
ــيطرات اخلارجية  ــذ ٦ أيام في جميع احملافظات بالس ــة الوزارة بدأت من حمل
ــاحنات احململة مبواد  ــن الش ــض على الكثير م ــت الى القب ــالوي ،وأفض والع
محققة االكتفاء الذاتي فيها.وأضاف أن اجتماع اجمللس الوزاري واالقتصادي 
األخير، قرر فرض ضريبة الدخل على احلدود، بغية دخول املنتج املستورد عن 
ــوازن بني االنتاج  ــهم في حتقيق ت ــق احلدود وفرض ضريبة جمرك، ما يس طري
ــجعت  ــت نتائج جيدة جداً ش ــة حقق ــتهالكي.وتابع أن احلمل ــي واالس احملل
ــائر الكبيرة  ــني على احلفاظ على تكاليف مزروعاتهم واحلد من اخلس املزارع

بسبب التهريب.
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كتب اِّـحرر السياسي
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قال محافظ البصرة اسعد العيداني امس بان البصرة 
هي اكثر احملافظات العراقية نشاطا في حركة االعمار 
ــروع خدمي  ــا اآلن اكمال (٦٠٠) مش ــي يجري فيه والت

ــي القاء  ــا ، واكد العيدان ــة واطرافه ــي للمدين اساس
القبض على (فرق املوت) التي اغتالت نشطاء واحملافظ 
ــتهدفت منزله واضاف العيداني انه مع  ــابق واس الس

ارادة اهالي البصرة اذا ارادوها اقليما وفق الدستور.

أكد الكاتب واحمللل السياسي، احمد الياسري، امس 
ــتفيد من عرقلة زيارة بابا الفاتيكان  األربعاء، أن املس
ــة التي تريد للبالد  ــراق هي اجلماعات املتطرف إلى الع
ــري خالل حديثه إن  ــون طيفاً واحداً.وقال الياس ان يك
«زيارة البابا تاريخية ومهمة جداً وتصب في مصلحة 

استقرار العراق»، مشيراً إلى أن «الزيارة تأتي بعد زيارة 
ــا يوحنا الثاني عام ١٩٩٩».أما فيما يتعلق بلقاء  الباب
ــتاني،  ــيد علي السيس ــا مع املرجع األعلى الس الباب
ــيد  ــتركة بني البابا والس ــح أن «هناك قيم مش أوض
السيستاني تتثمل في االنفتاح على األخر والتعايش 

السلمي بني جميع املكونات».
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البصرة /

بغداد /
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ــالم  اإلع ــة  هيئ ــت  أعلن
ــاء،  األربع ــس  ام ــاالت،  واالتص
ــدة تتعلق  ــل جدي ــن تفاصي ع
ــتثناء اإلعالميني حالل أيام  باس
والكلي  ــي  اجلزئ التجوال  حظر 
ــاء اليوم. املقرر تنفيذه في مس
وقال اخلبير اإلعالمي في الهيئة 
احمد العنزي  إن الهيئة نسقت 
ــا للصحة  ــة العلي ــع اللجن م
ــتثناء  ــالمة الوطنية الس والس
ــي  ــالم ف ــائل اإلع ــالكات وس م
ــة واالذاعات  ــوات الفضائي القن
ــة  العربي ــوات  القن ــب  ومكات

ــمية  واألجنبية والوكاالت الرس
ــوال الذي  ــر التج ــن قرار حظ م
ــس وأوضح أن  ــدأ اليوم اخلمي يب
ــع ٦٠  ــيكون بواق ــل س التخوي
ــاة فضائية، ٢٥  موظفاً لكل قن

ــكل إذاعة، ٢٥ موظفاً  موظف ل
لكل مكتب من مكاتب القنوات 
العربية واألجنبية، و ١٥ موظفاً 
لشركات الدعاية واإلعالن.وأشار 
ــي نظراً  ــذه الزيادة تأت ــى أن ه إل
ألهمية عمل وسائل اإلعالم في 
ــة الصعبة وما ابدوا  هذه املرحل
من دور حيوي فاعل في املرحلة 
اإلعالم  داعيا وسائل  السابقة، 
ــال قوائم  ــراع في إرس إلى االس
باسماء اخملولني لغرض تدقيقها 
ــالها لقيادة  في الهيئة ثم إرس
إلصدار  ــتركة  املش ــات  العملي

التخاويل.

بغداد /

ــفارة األمريكية  افاد مصدر أمني، امس االربعاء، بان الس
ــة crm.وقال  ــف منظوم ــل اطالق قذائ ــي بغداد تواص ف
ــفارة  ــذار انطلقت ضمن الس ــرات االن ــدر ، ان صاف املص
ــغلت  ــة بغداد وش ــي العاصم ــودة ف ــة املوج االمريكي
منظومة الـcrm كممارسة امنية. واكد املصدر استمرار 

اطالق قذائف منظومة الـ crm لغاية اللحظة.

;◊ê\Êh;Ä\Å∆d;∫;ÏË“ÁÖŸ¯\;ÎÑ] â’\
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بغداد /
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بغداد / البينة الجديدة
ــدل القاضي  ــر الع ــى وزي التق
ــس  ام ــتار  الس ــد  عب ــاالر  س
ــاء  قض ــام  ــاء   قائممق االربع
ــن  ــتاذ دلير حس خانقني االس
ــى واقع  ــالع عل ــايه ، لالط س
ــوزارة في القضاء   عمل دوائر ال
ــول  احلل ــاد   ايج ــة  وكيفي
ــتوى  ــاء مبس ــبة   لالرتق املناس
للمواطنني  ــة  املقدم اخلدمات 
ــة  النائب  ــي احملافظة ، برفق ف
ــب  ــس والنائ ــي وي ــيركو م ش
ــام دائرة  ــرمي ومدير ع ــيخ ه ش
ــتاذ  ــجيل العقاري االس  التس

ــي . وتخلل  ــعد اهللا عل رعد س
ــبل التعاون  ــث س ــاء بح اللق
ــترك بني اجلانبني وكذلك  املش
ــاكل  املش ــل  ــة  تذلي مناقش
ــي تواجه عمل  ــات الت واملعوق
ــاء  ــي قض ــة ف ــر العدلي الدوائ
الوزير  ــيد  الس . واكد  ــني   خانق
ان هدف الزيارة يأتي في سياق 
ــات  احلكومية لتوفير   التوجيه
ــل  للعم ــبة  املناس ــواء  االج
ــأنها  رفع مستوى  والتي من  ش
ــي لتقدمي افضل  االداء الوظيف
ــراع  ــك  االس وكذل ــات  اخلدم
ــالت املواطنني  ــاز معام في اجن

ــوف على اهم  ــا  والوق وتذليله
ــاهم في  ــا مبا يس  احتياجاته
العدلية  تسهيل عمل  الدوائر 
ــن  قائممقام  ــه ثم ــن جانب . م
قضاء خانقني اجلهود املبذولة 
للسيد الوزير  الهتمامه املباشر 
ــؤون املواطنني   ــي متابعة ش ف
من أجل تقدمي أفضل  اخلدمات 
ــل  ــه الكام ــا دعم ــم مبدي له
ــيق  في مجال التعاون والتنس
الهمية  توفير البيئة االيجابية 
ــل في  ــع العم ــوض  بواق للنه
ــي  القضاء  ــر العدلية ف الدوائ

خدمة للصالح العام  .  

بغداد / البينة الجديدة
ــور  ــارة الدكت ــر التج ــى وزي التق
ــفير  ــد اجلبوري  الس ــالء احم ع
االمريكي لدى العراق ماثيو تولر 
حيث ناقش اجلانبان خالل اللقاء 
ــدة مواضيع اهمها تفعيل دور  ع
ــة ومنصة  ــة االلكتروني احلوكم
ــن  ــا ضم ــات وادخاله البرامجي
املفاصل احليوية في الوزارة كما 
ــة  تطرق اللقاء الى ملف سياس
ــراق  للع ــة  اخلارجي ــارة  التج
ــاع اخلاص  ــم وتطوير القط ودع
ــرق الى اللقاح  ، فضال عن التط
االمريكي اخلاص بجائحة كورونا 
وسلسلة االجراءات املتبعة في 
ــة العليا  ــراق من قبل اللجن الع
ــة  الوطني ــالمة  والس ــة  للصح
.واشار الوزير اجلبوري « الى حرص 
ــه  ــر عالقات ــى تطوي ــراق  عل الع
التجارية واالقتصادية مع جميع 
ــات  الوالي ــة  خاص ــم  العال دول 

ــوء  ــي ض ــة ف ــدة االمريكي املتح
ــى االنفتاح  ــراق ال ــات الع توجه
ــوق العاملي واهمية  تطوير  للس
ــتركة في  وتنمية العالقات املش
ــعي الى  ــدة والس ــة االصع كاف

ــال جديدة مع  ــوات اتص فتح قن
ــوري  ــد اجلب ــم  .واك ــدان العال بل
ــة  احلوكم ــول  دخ ــة  على»اهمي
الوزارة  ــل  االلكترونية ضمن عم
ــدان  بل ــي  ف ــور  التط ــة  ومواكب

ــرة  ــارب كثي ــاك جت ــم  وهن العال
ــات داخل  ــر جناح البرامجي تؤش
ــا  وله ــة  احلكومي ــات  املؤسس
ــالح االداري  ــي االص ــال ف دور فع
ومحاربة الفساد وينظم طبيعة 
وعمل الشركات وبالتالي ينظم 
االقتصاد العراقي.من جانبه دعا 
ــى تطوير  ــي ال ــفير االمريك الس
ــا في اجلانب  العالقات وتفعيله
الوقت  ــي  .مؤكدا ف ــادي  االقتص
ــة عقد اجتماع  ــه على اهمي ذات
ــي   االمريك ــي  العراق ــس  اجملل
ــة وتهيئة  ــهر القادم خالل االش
ــة باجمللس  ــل اخلاص ــة العم ورق
ــة  النهائي ــة  بالصيغ ــا  وبلورته
ــك ارض خصبة  كون العراق ميتل
ــول  ــتثمرين للدخ ــجع املس تش
العراقية وستكون  ــوق  الس الى 
ــع  ــاع جمي ــاول االجتم ــى ط عل
املشاريع  االقتصادية والتجارية 

والصناعية واالستثمارية  .

بغداد / البينة الجديدة

ــد  ــع وف ــة م ــت وزارة الزراع بحث
ــي بغداد  البرازيلية ف ــفارة  الس
التعاون املشترك بني اجلانبني في 
ــروة احليوانية  اجملال الزراعي والث
ــا  التكنولوجي ــني  وتوط ــل  ونق
احلديثة برئاسة مستشار الوزارة 
لشؤون الثروة احليوانية الدكتور 
ــعود وبحضور  ــني علي س حس
معاون مدير عام دائرة التخطيط 
ــادق  ص ــور  الدكت ــة  واملتابع
االجتماع  ــالل  خ الطرفي.وجرى 
ــاون في اجملال الزراعي  بحث التع
والعالقات التجارية واالقتصادية 
ــتثمار  البلدين واس املتميزة بني 
الشركات البرازيلية ومشاركتها 

ــي  ــاص العراق ــاع اخل ــع القط م
ــاريع الزراعية  ــاء املش ــي انش ف
اخلاصة بانتاج اللحوم البيضاء 
ــات  ــع الصناع ــراء ومصان واحلم

ــة فضال عن  ــة الزراعي التحويلي
ــات الدواجن،  مقطعات ومصنع
ــور التمهيدية للقاء  وبحث االم
بني السيد وزير الزراعة والسفير 

ــد  العراق.واك ــي  ف ــي  البرازيل
ــار الوزارة لشؤون الثروة  مستش
ــني علي  احليوانية  الدكتور حس
ــتمرار قرار منع  ــعود على اس س
ــتيراد الدواجن وبيض املائدة  اس
لوجود منتج محلي وفير يكفي 
ــا،   ــة حالي ــة احمللي ــد احلاج لس
ــات  العالق ــق  ــى عم ال ــيرا  مش
ــة والتجارية والتعاون  االقتصادي
ــني اجلانبني.من  ــي املثمر ب الزراع
ــد الضيف عن  جانبه ابدى الوف
سروره باللقاء واستعداد اجلانب 
ــاعدته  البرازيلي على تقدمي مس
ــة  ــر الزراع ــي تطوي ــة ف الفعال
ونقل  ــة  التحويلي ــات  والصناع
ــي  الزراع ــاع  القط ادارة  ــارب  جت

البرازيلي الى العراق.

 البصرة / البينة الجديدة
ــة  ــي جامعة البصرة ورش ــب ف ــت كلية الط نظم
ــووي واملعلوماتية  ــل احلامض الن ــل عن تسلس عم
.(DNA Sequencing and Bioinformatics) ــة احليوي
ــة الى اعطاء فكرة موجزة عن مبادئ  وتهدف الورش
ــة  النيتروجيني ــد  القواع ــل  تسلس ــيات  واساس
ــى الطرق  ـــ DNA والتعرف عل ــووي ال ــض الن للحم

ــي اخملتبر قبل  ـــ DNA ف ــر عينة ال ــة لتحضي املثالي
ــركات اخملتصة لتحديد تسلسل  ارسالها الى الش
ــى تعلم كيفية  ــة اضافة ال ــد النيتروجيني القواع
ــتخدام برامج  ـــ Sequencing باس ــل نتائج ال حتلي
ــد نقاط  ــى حتدي ــة ال ــت الورش متخصصة.وتطرق
التشابه واالختالف بني العينات التي يتم حتضيرها 
باخملتبر والعينات املوجودة في بنك اجلينات العاملي.

ــت احملاضرة  ــني تناول ــة محاضرت ــت الورش وتضمن
ــة الـ DNA في  ــرق املثالية لتحضير عين االولى الط
اخملتبر واحملاضرة الثانية بحثت آلية ارسال منوذج الـ 
ــتالم النتائج الكترونياً.واوصت  DNA للفحص واس
ــة باالعتماد على الطرق التي مت استعراضها  الورش
في حتليل تسلسل القواعد النيتروجينية للحمض 

النووي للحصول على أفضل النتائج.

بغداد / البينة الجديدة

ــرة العمل  ــام دائ ــر ع ــات مدي ــب توجيه حس
ــار باهض)  ــيد (رائد جب ــب املهني الس والتدري
ــرة العمل والتدريب  ــاون مدير عام دائ عقد مع

املهني السيد (عباس فاضل عباس) اجتماعا 
ــم مبقر الدائرة امس  ــركاء العال مع منظمة ش
ــان موضوع دعم  ــاء وناقش الطرف االول  الثالث
تفتيش العمل كون قسم التفتيش احد اهم 
ــام في الدائرة وكذلك مناقشة كيفية  االقس

ــكواهم حال  ــال في تقدمي ش ــاعدة العم مس
تعرضهم الي انتهاكات قانونية تتعلق بقانون 
العمل وتوعية اصحاب العمل بقانون العمل 
ــم  ــنة ٢٠١٥ ومعرفته ــم ٣٧ لس ــي رق العراق

بحقوقهم وواجباتهم .

االنبار / البينة الجديدة
ــة ومدير عام دائرة صحة االنبار  تنفيذا لتوجيهات وزارة الصح
ــر من قبل مديرة  ــالل وباشراف مباش الدكتور خضير خلف ش
ــرق تعزيز  ــبرم تواصل ف ــم فياض ش ــورة ميس ــاع الدكت القط
ــة للرعاية الصحية االولية حمالتها  الصحة في قطاع الرطب
ــراء اللقاءات  ــا من خالل إج ــة بفيروس كورون ــة اخلاص التوعوي
الفردية مع املواطنني في االسواق  واصحاب املطاعم امس االول 
ــادات اخلاصة بفيروس كورونا  الثالثاء ومت تقدمي النصائح واالرش
ــح اهم أعراض  ــات التوعوية ومت توضي ــع املطوي ــن خالل توزي م
ــاليب  ــرق الوقاية من اجلائحة واألس ــرح ط ومخاطر املرض وش
الصحيحة الواجب أتباعها لتجنب اإلصابة بالعدوى أو نقلها 
ــم األيدي واحلرص  ــداء الكمامات وتعقي ــالل االلتزام بارت من خ
ــالمة اجلميع  على التباعد االجتماعي حفاظا على صحة وس
وهذا اإلجراء يأتي من اجل زيادة مستوى الوعي بني افراد اجملتمع 

حول مخاطر فيروس كورونا واإلمراض االنتقالية األخرى .

البينـة الجديـدة / كاظم العبيــدي
ــد الوائلي الى  ــار القاضي ناظم حمي ــز محافظ ذي ق اوع
ــاز طريق املدينة االثرية  ــراع في اجن مديرية البلديات باإلس
ــكان الى العراق  ــل بابا الفات ــارة املرتقبة من قب ــل الزي قب
ــد مدير بلديات  ــذا التوجيه تفق ــم الى ذي قار. وبه ومن ث
ــاهني، العمل في تأهيل  ــدس عبد العزيز ش ــار، املهن ذي ق
ــة أور االثارية  ــني مدينة الناصرية ومدين ــارع الرابط ب الش
ــارة بابا الفاتيكان  ــتقبال الضيوف ، متهيداً لزي وقاعة اس
ــركة املنفذة باجناز  ــة الناصرية  حيث وجه الش الى مدين
ــاهني  ــهر القادم ، وقال ش العمل قبل زيارة البابا في الش
ــظ أوعز لكافة الدوائر املركزية في احملافظة بإجناز  أن احملاف
ــا باملظهر الالئق  ــي احملافظة إلظهاره ــدد من األعمال ف ع

للوفود الزائرة خالل هذه املناسبة.

بغداد / البينة الجديدة

 / ــل  النق وزارة  ــت  نظم
لالنواء  ــة  العام ــأة  الهي
اجلوية ندوة تعريفية عن 
ــبي على  ــام احملاس النظ
قاعات مركز التدريب في 
الهيأة  للموسم العلمي  
الثقافي الرابع لعام ٢٠٢١  
ــام  النظ  ) ــعار  ــت ش حت
ــي  احلكوم ــبي   احملاس
ــاء ذلك  ــرق متويله) ج وط
ــل  النق ــر  وزي ــراف  بأش
ــني  ــنت ناصر  حس الكاب
ــبلي ومتابعة  ــدر الش بن
ــدس  ــام املهن ــر الع املدي
ــب البهادلي  ــي صاح عل
ــت احملاضرة  جنان  .   وقال
عدنان جواد ناقشنا عدة 
ــية منها :  ــاور رئيس مح
تعريف النظام احملاسبي 
ــرق متويله  ــي وط احلكوم
ــام  النظ ــني  ب ــرق  والف  ،
احملاسبي املوحد والنظام 
 ، ــي  احلكوم ــبي  احملاس

ــى  ــز عل ــيما التركي الس
لكونه  احملاسبي  النظام 
ــام املتبع في مراكز  النظ
ــات  والهيئ ــوزارات  ال
ذات  والدوائر  ــة  احلكومي
خدمي  ــغيلي  تش طابع 
ــق  حتقي ــى  إل ــدف  يه ال 
ــة  العملي ــن  م ــاح  أرب
ــر  تدوي و  ــغيلية  التش
ــة لبعض  ــدة املالي األرص
ــة  ــات احلكومي املؤسس
ــجالتها . ويذكر  ــي س ف
ــات  التوصي ــض  بع ان 
املهمة مت ادراجها ضمن 
التي  املوسمية  احملاضرة 
ضمت عدد من املوظفني 
ــام  ــن األقس ــور م احلض
ــية  الرئس ــعب  الش و  
ــأة ومنها  آلية  في الهي
ــي إدارة األموال  العمل ف
ــق معايير  ــة وف اخملصص
ــات وزارة املالية  وتوجيه
ــة تفاديا  ــة املالي والرقاب
ــاء  اخط ــي  ف ــوع  للوق

الصرف
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بغداد / البينة الجديدة 

ــة  التربي وزارة  ــت  اختتم
ــة  اخلاص ــل  العم ــة  ورش
ــال الصم في  ــم االطف بتعلي
املتقدمة  ــية  الدراس املراحل 
ــة  االبتدائي ــة  املرحل ــد  بع
مع  ــاون  بالتع اقيمت  ــي  والت
ــي البريطاني  ــس الثقاف اجملل
وبالشراكة مع االحتاد االوربي 
ــل .وبينت  ــي محافظة اربي ف
ــة  الوزارة في بيانها ان الورش
ــي  ــات الت ــخصت التحدي ش
ــد الصم  ــه عمل معاه تواج
ــة على  مدرب ــالكات  (م منها 
ــارة وقاموس اشاري  لغة االش
ــات  املصطلح ــن  يتضم
العلمية والتربوية وغيرها من 
ــور ، كما تطرق اجملتمعون  األم
ــة تكييف االبنية  الى امكاني
ــة  ــا مالئم ــية جلعله املدرس
ــة  االعاق ذوي  ــن  م ــال  لألطف
ــة  ــى صيان ــاج ال ــا حتت كونه
ــات  وتقني ــدات  ومع ــاث  واث

ــم .وتابع  ــة به ــة خاص معين
ــارة الى قرار معالي  متت االش
لغة  ــاد  باعتم ــة  التربي ــر  وزي
ــد الصم  ــي معاه ــارة ف االش
 ، ــة  الوزاري ــات  االمتحان ــي  ف
والتباحث في آليات استمرار 
ــن ذوي االحتياجات  الطلبة م
للمرحلة  ــم  بالتعلي اخلاصة 
ــا  ــة وم ــطة واإلعدادي املتوس
ــا ، هذا واتفق احلاضرون  بعده
على تنقيح اخلطة التنفيذية 
ــطة  واالنش ــج  البرام وادراج 
ــذ االطار العام  اخلاصة بتنفي
ــاوي .  للتعليم الدامج واملس
وفي اخلتام ثمن ممثلو الوزارات 
ــة  التربي وزارة  دور  ــاركة  املش
ــم ذو جودة  ــدمي تعلي ــي تق ف
ــالً عن  ــريحة فض ــذه الش له
ــة العليا  ــة الوطني دور اللجن
ــي تعزيز  ــة ف ــة اخلاص للتربي
ــداد اخلطط االزمة  الدعم واع
لتنفيذ توجيهات وزير التربية 
ــريحة من  ــاف هذه الش ألنص

اجملتمع .

بغداد / البينة الجديدة
ــركة التأمني الوطنية احدى تشكيالت وزارة  دفعت ش
ــا ( ٨٣٨ ، ٢١) مليار دينار ( واحد  ــة تعويضات قدره املالي
ــرون مليار وثمامنائة وثمانية وثالثون مليون دينار )  وعش
ــت هذه التعويضات  ــى حاملي وثائق التأمني ، وتنوع ال
ــيارات ووثائق  ــوادث واحلياة والس ــن وثائق احلريق واحل ع
ــاه جمهور املؤمن  ــركة اجت اخرى مما يعكس التزام الش
ــع ويعزز الثقة بينهما .على الرغم من جائحة كورونا  ل
ــة في العالم  ــى احلياة االقتصادي ــلبا عل التي اثرت س
ــركة التأمني الوطنية بااليفاء بالتزاماتها  ــتمر ش تس
ــة واخلاصة  ــات العام ــني وتدعو املؤسس ــاه املواطن جت
ــا توفر احلماية  ــاء خدمة التأمني كونه ــة الى اقتن كاف
ــيلة أمان  ــر افضل وس ــم وتعتب ــم وحياته ملمتلكاته

وضمان ملستقبلهم .
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واسط / البينة الجديدة
متكنت املالكات الهندسية والفنية في فرع 
توزيع كهرباء واسط التابع للشركة العامة 
ــن اعادة محطة  ــط،  م لتوزيع كهرباء الوس
ــي الصويرة مبحافظة  الرحمانية الثانوية ف
واسط للعمل بصورة طبيعية.حيث مت اعادة 
ــة مبحطة الرحمانية  محولة رقم (١) اخلاص
في الصويرة الى العمل، بعد معاجلة العارض 
الفني، وذلك من خالل عمل جوين طرفي (٣٣) 
ــى جانب اصالح  ــدالً من املعطوب،ال ك.ف، ب

ــعة (٤٠٠) ك.ف،   عارض فني على محولة س
ــالك  ــحب اس ــذي الصدرين مع س على مغ
ــمر، اضافة الى  ــط عالي على مغذي س ضغ

ــط واطئ  ــو مبروم ضغ ــة عطب قابل معاجل
على مغذي املدينة،مع استبدال معدات ربط 
حملولة سعة (٤٠٠) ك.ف، على مغذي البلدية.
ــذي الروضان  ــارض فني على مغ ومعاجلة ع
ــوارئ (١١) ك.ف، وأصالح  ــط الط ــذي خ ومغ
ــة منطقة املؤجرين  ــارض فني على محول ع
على خط مغذي الفارس (١١) ك.ف، ومعاجلة 
ــط واطئ بطول ٣٠  ــب قابلو مبروم ضغ عط
ــى خط مغذي  ــة املزرعة عل ــر في منطق مت

الري.

بغداد / البينة الجديدة
ــة  العام ــركة  الش ــام  ع ــر  مدي ــد  أكـ
ــدى  ــة إح ــمدة اجلنوبي ــة األس لصناع
شركات وزارة الصناعة واملعادن السيد 

ــتمرار  ــي : اس ــم ناجـ ــد كاظـ : خالـ
ــركة  ــتمر للش ــة التجهيز املُس عملي
ــادة  ــة مب ــزات الزراعي ــة للتجهي العام
الل شهر شباط احلالـي  سماد اليوريا خِ

ــح للمكتب اإلعالمي  ــال في تصري .وقـ
ــت ولغاية  ــركة قام ــي الوزارة ان الش ف
ــركة  ــي بتجهيز الش ــباط احلال ١٦ ش
ــة بـ ( ٨ )  ــزات الزراعي ــة للتجهي العام

ــماد اليوريا ، مؤكداً ان  ــن من س آالف ط
تواصلة لتلبية حاجة  عملية اإلنتاج مُ
ــركة املذكورة بشكل كامل ودعم  الش

قطاع الزراعة وإيقاف االستيـراد .
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــي،  ــواب، محمد احللبوس ــس الن ــد رئيس مجل أك
ــني بإلزام  ــم الفالح ــان دع ــاء، أن البرمل ــس األربع ام
ــتحقات الفالحني  ــة ووزارة املالية دفعَ مس احلكوم
ــتحقات وأي إنفاق  ــرف أي مس ــل ص ــابقة قب الس
ــات الدولة.وذكر املكتب االعالمي  آخر بكلِّ مؤسس
ــتقبل عددا من  ــي، اس لرئيس البرملان ، أن احللبوس

ــاً إلى  ــوب بغداد، الفت ــائر ووجهاء جن ــيوخ عش ش
ــاء، إلى عدد من  ــتمع خالل اللق ــي، اس ان احللبوس
ــي مناطق  ــات ألهال ــاكل واملطالب ــع واملش املواضي
جنوب بغداد، منها ما يخص اجلانب اخلدمي والبنى 
ــق التي تعاني  ــرورة إعمار هذه املناط التحتية، وض
ــان، أن الوفد ناقش  ــا في اخلدمات.وأضاف البي نقص
موضوع دعم الفالحني واملزارعني. وقال احللبوسي، 
وفقاً للبيان، إن مجلس النواب عمل على دعم هذه 

ــك بإلزام  ــالل املوازنة، وذل ــريحة املهمة من خ الش
ــتحقات الفالحني  ــة ووزارة املالية دفعَ مس احلكوم
ــابقة قبل صرف أي مستحقات وأي إنفاق آخر  الس
بكلِّ مؤسسات الدولة.وبشأن االنتخابات املقبلة، 
تبادل الطرفان اآلراء ووجهات النظر حول االنتخابات 
ــي على ضرورة  ــرة املقبلة، فيما أكد احللبوس املبك
ــعة في االنتخابات واختيار ممثلني  املشاركة الواس

يعبِّرون عن واقع هذه املناطق وتطلعات أبنائها.

ــه تعب من احلديث  ــس األميركي جو بايدن، إن ــال الرئي ق
عن الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه ال يريد 
ــن موضوعات عدة  ــه مجددا.وحتدث بايدن ع ــث عن احلدي

ــة، وقال  ــي إن إن األميركي ــبكة س ــالل مقابلة مع ش خ
خاللها ملدة ٤ سنوات كل األخبار كانت عن ترامب وخالل 
ــعب األميركي  ــنوات املقبلة أريد أن يكون الش األربع س
هو محور األخبار.وعن تطورات فيروس كورونا املستجد، 
ذكر بايدن سنعمل على توفير شاحنات متنقلة إلعطاء 

ــول إليها.وأوضح لم  ــي املناطق الصعب الوص اللقاح ف
ــز إعطاء اللقاح وكان هناك  يكن هناك الكثير من مراك
ــول على اللقاح  ــاد الفيدرالي للحص ــل من اإلرش القلي
ــتعملنا قانون اإلنتاج الدفاعي إلنتاج  ــابق. اس في الس
ــتعانة مبمرضني  ــن اللقاحات.وذكر أنه متت االس املزيد م

ــرس الوطني ومتت  ــكريني متقاعدين وأفراد في احل وعس
ــار الرئيس  ــول على التطعيمات.وأش ــادة مواقع احلص زي
ــلطات الصحية لم تختبر فعالية  األميركي إلى أن الس
ــى البالغني  ــد عل ــال، لكنه أك ــى األطف ــات عل اللقاح
ــا، وبغض النظر  ــذ اللقاحات في حال توفره بضرورة أخ

ــت بايدن إلى  ــن الفيروس.ولف ــالالت اجلديدة م ــن الس ع
ــيكون هناك ما  ــهر يوليو املقبل س إنه بحلول نهاية ش
ــم جميع األميركيني، قائال  يكفي من اللقاحات لتطعي
ــيكون لدينا أكثر من ٦٠٠  ــهر يوليو، س بحلول نهاية ش

مليون جرعة، تكفي لتطعيم كل أميركي.

وزير الدفاع األمريكي: ملتزمون بدعم جهود العراقيني َّـ الدفاع عن السيادة

بغداد /
ــس األربعاء،  ــمري، ام ــة نينوى نايف الش ــب عن محافظ ــا النائ دع
ــوي األولوية في تخصيصات  ــمول ومنح مرضى العجز الكل الى ش
الرعاية االجتماعية على اعتبار ان تكاليف الغسل الكلوي باهضة 
ــادة في املوازنة  ــه تقدمي مقترح لتضمني م ــيرا الى عزم ودورية، مش
ــمري ، ان مناشدات وصلت الينا  ــريحة. وقال الش تنصف تلك الش
ــة التي يعانوها  ــان الصعوبات املادي ــن مرضى العجز الكلوي بش م
نتيجة الغسل الكلوي الدوري ملرتني او ثالث أسبوعيا و ما يتضمنه 
هذا الوضع من تكاليف تثقل كاهلهم، مشيرا إلى ان وضع مصابي 
ــدة بحاجة الى  ــقات عدي ــز الكلوي صعب جدا ويعانون مش العج
ــروف االقتصادية  ــات اخملتصة، خاصة في ظل الظ ــة من اجله متابع
ــوى خصوصا.واضاف  ــها العراق عموما ونين والصحية التي يعيش
ــادي نتيجة لتكرار  ــق باجلانب امل ــاكل تتعل ــمري، ان اولى املش الش
ــمول مرضى  ــكل دوري مايعني احلاجة الى ش ــل الكلوي بش الغس
العجز الكلوي بتخصيصات الرعاية االجتماعية، الفتا الى ان االمر 
االخر يرتبط باحلاجة الى تخصيص وزارة النقل عجلتني او اكثر في 
ــر وبنقاط معلومة لنقل مرضى  كل من جانبي املوصل االمين وااليس
ــفى اخملتص لتقليل االعباء املادية  العجز الكلوي من والى املستش
ــدية عليهم نتيجة النتقالهم ملسافات طويلة وهم باالصل  واجلس
ــنعمل  ــمري س ــد.واكد الش يعانون من هذا املرض املضعف للجس
ــي املوازنة  ــة املالية لتضمني مادة ف ــرح الى اللجن ــى تقدمي مقت عل
تتعلق بتوجيه وزارة العمل على منح االولوية في توزيع تخصيصات 
ــريحة مرضى العجز الكلوي والدفع باجتاه  الرعاية االجتماعية لش

التصويت عليها النصاف تلك الشريحة ولو بشئ بسيط.

ــى ضرورة ان يكون لبعض  ــدد ئيس ائتالف الوطنية إياد عالوي، امس االربعاء، عل ش
ــداً عن احملاصصة. ــالل املرحلة املقبلة بعي ــل املدني دور خ ــات املؤمنة بالعم النقاب

عالوي قال ، انه في لقاء ضم مجموعة من نواب املناطق الغربية وقادتها امليدانيني، 
ناقشنا ما الت اليه االوضاع في البالد، ومت التوافق على ضرورة انبثاق جبهة وطنية 
ــيا منها  ــلميون جزءا أساس ــون املتظاهرون الس ــة انتخابية يك ــة تفرز قائم مدني
ــي و  ــائل مرتبطة بإصالح الوضع السياس ــديدة في مس ــا يحملون من أفكار س مل
ــاندة  ــب البيان، اكد احلاضرون التزامهم بتأكيد دعم ومس اإلداري في البالد. وبحس
التظاهرات املطالبة باإلصالح السلمي وااللتئام مع اهدافها نحو االصالح احلقيقي 
وتعديل انحراف العملية السياسية، مشددين على ضرورة واهمية ان يكون لبعض 

النقابات املؤمنة بالعمل املدني دور خالل املرحلة املقبلة بعيداً عن احملاصصة.
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بغداد /

ــب عن حتالف عراقيون علي البديري، من خطورة  حذر النائ
ــة بالضمانات  ــى الفقرة املتعلق ــي في التصويت عل املض
ــيادية للشركات في مسودة املوازنة االحتادية، معتبرا  الس
إياها بانها خرق دستوري وقانوني وتعتبر خطأ استراتيجي 
ــري ، ان الفقرة  ــال املقبلة.وقال البدي ــيدفع ثمنه األجي س
السادسة من قانون املوازنة التي تخص إعطاء الضمانات 
السيادية للشركات هي جتاوز واضح على الدستور وقانون 
االدارة املالية وهي خطأ استراتيجي ستدفع ثمنه االجيال 
ــتمرار استنزاف اخلزينة العامة للدولة  املقبلة، منتقدا اس
ــركات  ــات الى عدد من الش ــذه الضمان ــالل منح ه من خ
ــة فوائد دفعها خصوصا  ــة واحمللية وحتميل اخلزين األجنبي
خالل هذه املرحلة احلرجة والتحديات التي يعيشها البلد.

ــتقبال  ــوة تلزم الدولة مس ــري، ان هذه اخلط ــاف البدي واض
ــيرا لهذه الشركات، الفتاً  تبعات خطيرة جتعل العراق اس
إلى ان اإلقدام على هذه اخلطوة هو بداية الذهاب للمجهول 
ــددا على ان  ــال الى فوضى في ادارة هذا امللف، مش واالنتق
ــلطة لتلك الشركات وستلزم  هذه الضمانات اعطت الس
العراق لسنوات قادمة مبزاجية تلك الشركات.واشار الى ان 
تلك اخلطوة ان مت املضي بها ستحمل الدولة تبعات مالية 
ــك التبعات لالجيال  ــترحل تل واقتصادية كبيرة جدا، وس
ــوالت التراخيص  ــات ج ــي ال تختلف عن تبع ــة وه املقبل
ــزون املالي للبالد،  ــتنزاف اخمل ــيؤدي الى اس النفطية وما س
مشددا على ان احلكومات املتعاقبة جتازف بشكل مخيف 
جدا بوضع البلد املالي واالقتصادي من خالل خطوات غير 

مدروسة للمدى البعيد.

 أكدت قيادة شرطة ذي قار، امس األربعاء، أن احلظر الذي سيطبق 
في احملافظة سيشمل جميع املركبات والدراجات النارية وهناك 
غرامات ستفرض بحق اخملالفني.وقال قائد شرطة احملافظة، اللواء 
ــر صحفي، إن «خطة امنية وضعت لغرض  عودة اجلابري في مؤمت
تطبيق قرارات خلية االزمة من خالل التنسيق مع قيادة عمليات 
سومر وان اجراءات تطبيق حظر التجوال سيتم تطبيقه بشكل 
ــات والدراجات  ــمل جميع املركب ــاف، أن «احلظر يش كامل».وأض

النارية وهناك غرامات مالية ستفرض بحق اخملالفني».

ــة مخلفات  ــس األربعاء، معاجل ــعبي، ام ــد الش أعلن احلش
حربية لتنظيم داعش اإلرهابي في منطقة النباعي بسامراء. 
ــع عمليات  ــادة قاط ــد، أن «قي ــة اعالم احلش ــرت مديري وذك
سامراء باحلشد الشعبي، نفذت عملية مسح وتفتيش في 
ــؤولية». وأضاف البيان،  ــارج قاطع املس منطقة النباعي خ
ــتخبارية إلى  ــد ورود معلومات اس ــاءت بع ــة ج ان «العملي
ــعبي تفيد بوجود مخلفات حربية  ــد الش اللواء ٣١٣ باحلش
ــش» اإلرهابي ضد  ــتخدم في هجمات فلول «داع كانت تس
ــوات االمنية واملدنيني».ولفت، إلى ان «قوة من اللواء ٣١٣  الق
ــواء ومعاونه،  ــراف آمر الل ــية وبإش واالختصاصات الهندس
باشرت مبعاجلة املوقف وتعزيز األمن في املنطقة بالكامل».

     البينة الجديدة / غالب الفاضلي
ــي  الوطن ــروع  املش ــات  خدم ــت  انطلق
ــكل رسمي  لالنترنت االثنني املاضي،  بش
عبر آلية الكابل الضوئي إلى املنزل ضمن 
ــالل املؤمتر الصحفي  ــة الـFTTH. خ مرحل
ــل ببغدادواكد  ــدق باب ــد في فن الذي عق
ــى  مصطف ــروع  املش ــم  باس ــدث  املتح
سعدون ، إن ”املشروع الوطنــي لإلنترنــت 
ــى حتتيــة في  ــــروع بنــ ــو أكبــر مش ه
ــي  ــت ف ــاالت واإلنترنــ ــاع االتصــ قطــ
ــي جميــع احملافظــات  العــراق، ويغطــ

ــم  إقليــ ــــتثناء  باس ــة  العراقيــ
ــيراً الى اطالق اخلدمة  ــــتان“. مش كردس
نطقة زيونة ببغداد،  ــكل فعلي في مِ بش
ونهدف للوصول إلى ٨٠٠ ألف منزل نهاية 
ــعدون، إلى أن  ــاف س ــام احلالي“.واض الع
”املشروع سيوصل اخلدمة في عام ٢٠٢٢ 
إلى مليون و٩٠٠ ألف منزل، وفي عام ٢٠٢٣ 
ــى مليون و٨٠٠ ألف منزل، على أن يصل  إل
للهدف الرئيسي خالل ثالث سنوات عبر 
ــني منزل في  ــة ألربعة مالي ــال اخلدم إيص

العراق“.

ــة تفتيش على  ــس االربعاء، حمل ــاز األمن الوطني، ام ــذ جه نف
ــدر أمني ،  ــة الفلوجة.وقال مص ــات في مدين ــي والكوفي املقاه
ــة تفتيش على  ــي في الفلوجة نفذ حمل ــاز األمن الوطن ان جه
ــالث مقاهي ومنع  ــام بغلق ث ــة وق ــات باملدين ــي والكوفي املقاه
ــي والكوفيات.واضاف ان  ــول املقاه ــن من دخ ــباب القاصري الش

احلملة مستمرة بالتعاون مع الفوج ١٦ طوارئ شرطة االنبار.

أكد رئيس اجلمهورية برهم صالح، امس األربعاء، أن احلكومة العراقية 
ــن القانون. ــاب ومالحقة اخلارجني ع ــتئصال بؤر اإلره ــة في اس ماضي
وقال مكتب صالح ، إن األخير استقبل امس في قصر السالم ببغداد، 
ــث العالقات  ــتيفن هيكي، لبح ــراق س ــي لدى الع ــفير البريطان الس
ــبل تعزيزها، واستعراض التطورات في  الثنائية التي جتمع البلدين وس
ــني البلدين، مبا يخدم  ــيق ب ــراق واملنطقة، وأهميّة التعاون والتنس الع

السلم واالستقرار احمللي واإلقليمي.

ــكرية، امس االربعاء، من االستيالء  متكنت االستخبارات العس
ــت املديرية ، انه  ــي محافظة نينوى.وقال ــفة ف على عبوات ناس
مبعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات 
ــتخبارات  ــعبة االس قيادة عمليات غرب نينوى متكنت مفارز ش
ــكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع الفوج األول لواء ٤٣ من  العس
ــة الصنع وخزان  ــفة قمعية محلي ــتيالء على ٢ عبوة ناس االس
وقود في جزيرة احلضر في اخلود الفاصلة بني قيادتي غرب نينوى 
ــة الفرقة قامت  ــان ان مفارز هندس ــن. واضاف البي وصالح الدي

بتدمير املواد حتت السيطرة.
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ــر اخلارجية  ــت األبيض أن وزي ــع البي وتاب
ــره العراقي  ــل مع نظي ــي تواص األميرك
ــؤولني عن  ــبة املس ــق ومحاس للتحقي
ــزور وفد  ــأن اخر ي ــل. في ش ــوم أربي هج
ــبوع املقبل،  ــتوى، األس أردني رفيع املس
باحثـات تفعيـل  ــتكمـال مُ العراق، الس
ــن. البلدي ــن  بيـ ــاون  التعـ ــات  اتفاقـ
ــر الصناعة  ــر املكتب االعالمي لوزي وذك
ــاز،، ان األخير،  ــادن، منهل عزيز اخلب واملع
ــي  ــفير االردن ــه الس ــالل لقائ ــث خِ بح
منتصـر الزعبـي، واملُلحق التجاري رامي 
ــج عمل  وبرنام ــتعدادات  اس ــاة،  القض
الوفد االردني رفيع املستوى الذي سيزور 
ــتكمال  ــل الس ــبوع املقب ــراق االس الع
ــل اتفاقات  ــات تفعي ــوات ومباحث خط
التعاون بني البلدين.واكد وزير الصناعة، 
ــاز، اهتمام دولة رئيس الوزراء  منهل اخلب
والزراعة  ــة  الصناع ــيط قطاعي  بتنش

ــة في البالد،  ــز التنمية االقتصادي لتعزي
ــيرا في ذات الوقت الى توجه ورغبة  مش
ــق العالقات  ــن بتعمي ــي البلدي حكومت
ــتركة وحتقيق التكامل االقتصادي  املش
ــني. على صعيد  ــود بالنفع للطرف مبايع
اخر بحث رئيس مجلس القضاء االعلى 
ــة كتلة  ــق زيدان مع رئيس ــي فائ القاض
ــتاني،  ــي الكردس ــاد الوطن ــزب االحت ح
ــكاليات القضائية  ــس االربعاء، اإلش ام
القضاء  والقانونية في كركوك.مجلس 
ــس اجمللس القاضي  ــى ذكر ، أن رئي االعل
ــة كتلة حزب  فائق زيدان بحث مع رئيس
االحتاد الوطني الكردستاني آال طالباني 
ــس النواب  ــي مجل ــة ف ــاء الكتل وأعض
ــكاليات القضائية والقانونية في  اإلش
ــدت وزارة  ــا أك ــوك. فيم ــة كرك محافظ
ــاء،  االربع ــس  ام ــن،  واملهجري ــرة  الهج
تصميمها على عودة النازحني بطريقة 

ــرية.وكيل الوزارة  ــت قس طوعية وليس
ــات ، إن  ــي تصريح ــال ف ــرمي النوري ق ك
ــة النهاء هذا امللف  ــوزارة لديها العزمي ال
ــني ألنها  ــن النازح ــاد التدخالت ع وإبع
قضية إنسانية وليست سياسة، مبينا 
ــة على عودة النازحني  أن الوزارة مصمم
ــرية. قس ــت  وليس ــة  طوعي ــة  بطريق
ــة تعهدت  ــات الدولي ــاف أن املنظم وأض
ــم بيوتهم في حال  بدعم النازحني ودع
رجوعهم وفي حال بقائهم في اخمليمات 
رمبا ال يكون هناك دعم ، لذلك فإن الوزارة 
ضد أي ضغط على النازحني في العودة، 
مشيراً الى أن االتهامات التي طرأت على 
ــل داعش ال ميكن  ــني بأنهم عوائ النازح
األخذ بها بطريقة مزاجية من دون دليل، 
ــم ألن وزارة الهجرة  ــو احلاك والقضاء ه
ــة وقضائية بل  ــت أمني واملهجرين ليس

هي وزارة خدمية.
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ــة  التطبيعي ــة  الهيئ ــت  تقدم
ــرة القدم،  ــي لك ــاد العراق لالحت
ــاد  االحت ــى  إل ــمي  رس ــب  بطل
اآلسيوي، الستضافة مجموعة 
املزدوجة  ــات  بالتصفي املنتخب 
املؤهلة لكأس العالم ونهائيات 

أمم آسيا.
التطبيعية،  وقال رئيس الهيئة 
ــاد بنيان: «العراق تقدم بطلب  إي
الستضافة اجملموعة، إلى جانب 

ــني تقدمتا  ــن وإيران اللت البحري
بالطلب ذاته».

ــراق  الع ــف  «مل ــاف:  وأض
أن  ــتمل على  ــتضافة اش لالس
تكون مالعب البصرة بالتحديد 
مسرحا للمباريات، وننتظر قرار 

االحتاد اآلسيوي النهائي».
ــدر العراق ترتيب اجملموعة  ويتص
برصيد ١١ نقطة في مجموعته 
ــن  ــران والبحري ــم «اي ــي تض الت

وهوجن كوجن وكمبوديا».

كينني تخضع لجراحة َّـ أسرتاليا

كشف اِّـدة اِّـتوقعة
 لغياب بونوتشي

وكيله: حكيمي كان مطلوبا َّـ نابوليمبابي يثأر لباريس أمام برشلونة برباعية قاسية

ــابقات في  ــدت جلنة املس أك
ــا  ــي أنه ــرة العراق ــاد الك احت
ــم جدول  ــتلجأ إلى تنظي س
مباريات اجلولة ٢٠ من الدوري 
ــاء  واألربع ــاء  الثالث ــي  يوم
ــتثناء  ــب االس املقبلني حس
ــل عليه االحتاد من  الذي حص

مجلس الوزراء.
ــابقات  وقال عضو جلنة املس
ــي تصريحات  ــي عبيس ف عل
ــووورة إن اللجنة  ــة لك خاص
باشرت اليوم بتغيير مباريات 

ــى يومي الثالثاء  اجلولة ٢٠ إل
ــيتم  ــني وس ــاء املقبل واألربع
ــات اجلولة  ــالن عن مباري اإلع
ــنى  ليتس ــمي  رس ــكل  بش
ــا  ــة تدريباته ــة برمج لألندي

وفق اجلدول املعلن.
ــاء  ج ــتثناء  االس أن  ــني  وب  
بجهود اجلميع كوزير الشباب 
ــاء  ــس وأعض ــة ورئي والرياض
ــة والتزام  ــة التطبيعي الهيئ
األندية ودعم اإلعالم وبالتالي 
ــوا  ــع أن يعكس ــى اجلمي عل
ــزام  ــن االلت ــة ع ــورة طيب ص

بشروط الوقاية الصحية.

ــار إلى أن املباريات خالل  وأش
ــتكون  س و٢١   ٢٠ ــني  اجلولت
ــاء واألربعاء من  ــي الثالث يوم
ــر  «ننتظ ــبوع.وزاد:  أس كل 
ــي ومتغيراته،  ــف الوبائ املوق
مستعدة  ــابقات  املس وجلنة 
ولديها خطط بديلة ملواجهة 

املتغيرات املستقبلية».
ــة  الهيئ أن  ــى  إل ــار  يش
ــى  ــت عل ــة حصل التطبيعي
ــتثناء من مجلس الوزراء  اس
ــتمرار  باس ــة  األزم ــة  وخلي
منافسات الدوري مع االلتزام 

مبنع دخول اجلماهير.
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نبض الشارع

علي رياح  

ــرف مناخا  ــاهد أو أع ــخصية، لم أش ــي جتربتي الش ف
ــمنا الكروي  ــذي نعيش فيه موس ــا محتقنا كال كروي
ــخط  ــد حالة من الس ــك أن ترص ــي إمكان ــي .. ف احلال
واالحتجاج حدّ االشتباك اللساني الذي يتطور أحيانا 
إلى االشتباك اجلسدي ، والسبب خطأ العب ، أو هفوة 
حكم ، أو مترد مدرب على طلبات البعض من اجلمهور ، 
ــعر وأنت تتابع أية مباراة وكأنها الفيصل بني  لهذا تش
ــا مختلفا ،  ــوت ، كأن نتيجتها تكتب واقع ــاة أو م حي
فهو إما إيجابي مشرق يرضي األنفس ، أو سلبي معتم 
يستدعي كل هذا الشد العصبي الذي يحاصر الالعب 
واملدرب وينعكس على احلكم وال يسلم منه اإلداري!.  

ــام ، وعلق زميلنا  ــأن بالذات قبل أي كتبت في هذا الش
الصحفي واملؤرخ املرموق الدكتور منذر العذاري مطالبا 
ــى (احملكمة الكروية) كواحد من احللول التي  بالعودة إل

ميكن أن تنتشلنا من هذا االحتقان العجيب. 
ــمع مبصطلح احملكمة  اجليل الكروي احلالي رمبا لم يس
ــي القرارات وفي  ــي تتوقف عند األخطاء ف الكروية الت
ــتوى الفردي وعلى مستوى األندية  التصرف على املس
برمتها ، ولكن العشرات من العبينا ومدربينا وحكامنا 
ــاهير منهم تعاطوا مع قرارات هذه احملكمة  حتى املش
ــت  ــم وجزم وصرامة .. تأسس بكل ما حملته من حس
ــام ١٩٨٥ وضمت  ــرة ع ــاد الك ــن احت ــرار م ــة بق احملكم
ــي كرمي وعقدت  ــامي ناجي وعل ــهاب وس رعد حماد ش
ــرين من  ــبت احلادي والعش ــى يوم الس ــتها األول جلس
ــر وقائع هذه  ــبوع ننتظ ــون األول.. وكنا في كل أس كان
ــات أو نيابة أو  ــم تكن علنية ، ال مرافع ــة التي ل احملكم
ــارة عن اجتماع ثالثي  ــي دفاع فيها ، إمنا هي عب محام
ــني بقراراتها في كل مرة .. تلك  يضم إليه بعض املعني
ــروي العراقي، لكنها  ــارع الك القرارات كانت تهز الش
كمحصلة تعمل بشكل حقيقي وملموس على ضبط 
ــال والتصرفات خالل املباريات ، إذ  الكثير من ردود األفع
إن العقوبات كانت تتراوح بني الغرامة املالية واإليقاف 
ــة ، ومن أطرف ما جاء في قراراتها  أو احلرمان ملدد طويل
ــر من الالعبني مبلغ  ــة االولى تغرمي عدد كبي في اجللس
ــعد  ــرين دينارا ، منهم جليل حنون وس ــة وعش خمس
ــف  ــس عبد علي وحارس محمد وثامر يوس قيس ويون
وغامن عريبي ومحمد فتحي جملرد حصولهم على اإلنذار 

في واحدة من املباريات!.  
ــرة عن قرارات  ــالت ترد اآلن في الذاك ــر من التفصي كثي
ــم أنها كانت  ــة الكروية برغ ــية اتخذتها احملكم قاس
ــات الكروية في  ــف التنظيم ــا لم تأل ــة) نادرة رمب (حال
ــاف كانت تؤدي دورا  ــال لها.. لكنها ولإلنص العالم مثي
في (ضبط) الكثير من احلاالت قبل حتولها إلى ظواهر.  
ــؤالي اآلن : هل ميكن العودة بالزمن وإعادة الروح إلى  س
ــن فوضى عارمة؟  ــهده م ــك احملكمة في ظل ما نش تل
ــع تكرار حرف  ــتحيل .. م ــواب بكلمة واحدة : مس اجل
ــطوة في  الياء مرات عدة .. فالكل له نفوذ وهيمنة وس
يومنا هذا .. البعض ال تردعه عقوبة ، وال يخيفه حرمان 

.. أو مجرد التفكير في حرمانه!.  

 حكـمت
اِّـحكمة!!  
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صالح يقرتب من رقم ليفاندوفسكي

ليفربول يضمد جراحه اِّـحلية بثنائية َّـ اليبزيج

ــي  صحف ــر  تقري ــف  كش
إيطالي، امس  األربعاء، املدة 
ــاردو  ــاب ليون ــة لغي املتوقع
بونوتشي، مدافع يوفنتوس، 
عن املالعب بسبب اإلصابة.

ــي عن  وتأكد ابتعاد بونوتش
ــوس ومضيفه  ــاراة يوفنت مب
ــوم، في ذهاب ثمن  بورتو، الي
ــا،  ــال أوروب ــي دوري أبط نهائ
ــق إلى  ــه الفري ــم مرافقت رغ
البرتغال، وذلك وفقا ملا صرح 

به مدربه، أندريا بيرلو.
ــبكة «سكاي  ــب ش وبحس

ــإن  ف ــا»،  إيطالي ــبورتس  س
ــب ملدة  ــد يغي ــي ق بونوتش
أسبوعني على األقل، بسبب 
ــرض لها  ــي تع ــة الت اإلصاب
مؤخرًا، وسيخضع الختبارات 
خالل األيام القليلة املقبلة، 
ــورة أكثر دقة عن  إلعطاء ص

حالته.
ــن  م اآلزوري  ــم  جن ــي  ويعان
ــة، تكررت  ــكلة عضلي مش
على مدار املوسم، ويخشى 
ــب ملدة  ــب عن املالع أن يغي

تتجاوز األسبوعني.

كامانو،  ــدرو  أليخان أكد 
ــم  النج ــال  أعم ــل  وكي
املغربي أشرف حكيمي، 
أن  ــالن،  مي ــر  إنت ــب  الع
ــد من ريال  الظهير الواف
ــد، كان مطلوبا في  مدري

نابولي. 
 ٢٢) ــي  حكيم ــم  وانض
ا) إلى إنتر في صيف  عامً
ــال  ــن ري ــا م ٢٠٢٠، قادمً

مدريد، مقابل ٤٠ مليون 
ــد لـ٥  ــد ميت ــورو، وبعق ي
كامانو  ــال  وق ــم.  مواس
ــا  ــات نقله ــي تصريح ف
موقع «فوتبول إيطاليا»: 
ــن  م كان  ــي  «حكيم
ــون العبًا  ــن أن يك املمك
في نابولي مع ماوريسيو 

ساري».
ــغ من  ــاف: «كان يبل وأض
ــا فقط،  ١٨ عامً ــر  العم
ــو املدرب،  ــاري ه وكان س

ــر  ــا املدي ــل بن ــد اتص لق
ــتيانو  كريس ــي  الرياض
عن  ــأل  وس ــي،  جيونتول
إمكانية ضم حكيمي».

جدير بالذكر أن حكيمي 
كان وقتها في ريال مدريد 
ــل أن يغادر بعدها إلى  قب
ــد، وقدم  ــيا دورمتون بورس
ــي  ف ــني  رائع ــمني  موس
بارك،  ــا  إيدون ــيجنال  س
ــل أن يعود إلى امللكي  قب

الذي قرر بيعه إلى إنتر.

قالت األمريكية صوفيا كينني، التي انهارت رحلة دفاعها عن لقب 
بطولة أستراليا املفتوحة للتنس، بخسارتها في الدور الثاني، إنها 
خضعت جلراحة الستئصال الزائدة الدودية، في وقت سابق من هذا 
األسبوع. وخسرت كينني (٦-٣ و٦-٢) أمام اإلستونية، كايا كانيبي، 
ــوم األربعاء، أنها  ــي. وأوضحت كينني (٢٢ عاما)، الي اخلميس املاض
ــني املاضي،  ــب البطولة االثن ــن، وزارت طبي ــعرت بآالم في البط ش
ــتوى، في ملبورن، أمام  ــابقة أقل مس بعد يوم من خروجها من مس

األسترالية غير املصنفة أوليفيا جونديتسكي.
ــن طبيب البطولة،  ــت كينني، عبر تويتر «خضعت لفحص م وكتب
ــل، وكان  ــل تقييم أفض ــفى من أج ــي التوجه ملستش ــب من وطل

التشخيص وجود التهاب في الزائدة الدودية».
ــت «تعني اخلضوع جلراحة للتخلص من الزائدة الدودية، يوم   وأضاف

االثنني املاضي في املستشفى».

ــد صالح،  ــم املصري محم ــح النج افتت
ــه ليفربول في  ــجيل لصالح نادي التس
ــاب ثمن نهائي  ــج،  في ذه ــى اليبزي مرم
ــالح،  ص ــجل  وس ــا.  أوروب ــال  أبط دوري 
ــتغل  هدفه في الدقيقة ٥٣، عندما اس
متريرة خاطئة للخلف من قائد اليبزيج، 
ــابيتزر، لينفرد باحلارس بيتر  مارسيل س

جوالتشي، ويضع الكرة في الشباك. 
ــد صالح  ــدف الرابع حملم ــو اله ــذا ه وه

ــال أوروبا هذا  ــات دوري أبط ــي منافس ف
املوسم.

ــبكة إحصائيات  ــه ش ــا ذكرت ــا مل ووفقً
ــده إلى ٢٤  ــد رفع صالح رصي «أوبتا، فق

ا بكافة املسابقات هذا املوسم. هدفً
ــي الناحية  ــالح، ف ــى ص ــوق عل وال يتف
التهديفية، من بني العبي فرق الدوريات 
ــوى روبرت  ــس األوروبية الكبرى، س اخلم
ــم بايرن ميونخ  ــكي مهاج ليفاندوفس

ا). (٣٠ هدفً

ــن هزائمه  ــى ليفربول م تعاف
ــد احمللي، ليضع  على الصعي
ــي دوري  ــع نهائ ــا في رب قدمً
ــا، بفوزه ٢-٠ على  أبطال أوروب
مضيفه اليبزيج، مساء اليوم 
الثالثاء، في ذهاب دور الـ ١٦. 

ــول،  ليفرب ــي  هدف ــجل  س
ــاديو ماني  محمد صالح وس

في الدقيقتني ٥٣ و٥٨.
ــاراة على ملعب  املب وأقيمت 
ــبب  بس ــا،  أرين ــكاش  بوش
ــة،  األملاني ــلطات  الس ــع  من
ــني من األراضي  دخول القادم
ــن إجراءات  ــة، ضم البريطاني
ــروس  في ــار  انتش ــن  م ــد  احل

كورونا.
ــاب في  ــاراة اإلي ــتقام مب وس
ملعب «أنفيلد»، يوم العاشر 

من آذار/مارس املقبل.

بدت نوايا ليفربول واضحة في 
السيطرة منذ البداية، بيد أن 
يباغت منافسه  اليبزيج كاد 
بهدف في الدقيقة اخلامسة، 
ــو،  أجنيلين ــل  أرس ــا  عندم
عرضية من الناحية اليسرى، 
قابلها داني أوملو برأسه لترتد 

من القائم القريب.
 ولم يستطع ليفربول تهديد 
ــكل فعلي  مرمى اليبزيج بش

حتى الدقيقة ١٥، عندما مرر 
أرنولد كرة متقنة إلى صالح، 
ــددها، لكن  الذي حلق بها وس
ــي،  جوالتش ــر  بيت ــارس  احل
ــد الكرة إلى  تصدى لها، لترت
فيرمينو الذي أصاب الشباك 

من اخلارج.
ــي الدقيقة ١٧،  ورد اليبزيج ف
عندما حصل القائد مارسيل 
ــابيتزر على الكرة ليسدد  س
من خارج منطقة اجلزاء، لكن 
أنقذ  بيكر،  ــون  أليس احلارس 

املوقف.
ومهد صالح، الكرة لفيرمينو 
ــة،  عرضي ــلها  أرس ــذي  ال
ليتابعها ساديو ماني برأسه 
ــة  ــي الدقيق ــى ف ــوق املرم ف
ــو  ــتطع فيرمين ــم يس ٢٤، ول
ــرة أرنولد على  ــتغالل متري اس
النحو األمثل، لتمر محاولته 
ــن  األمي ــم  القائ ــب  بجان

بالدقيقة ٢٧.

ــن مرماه  ــي م وخرج جوالتش
إلبعاد الكرة، التي وصلت إلى 
ــذي حاول  ــون ال أندي روبرتس
ــتغالل خروج احلارس، بيد  اس
ــباك  الش ــه هزت  أن محاولت
العلوية من اخلارج بالدقيقة 
ــا  هدفً ــم  احلك ــى  وألغ  .٣٢
لصالح الريدز في الدقيقة ٣٦ 
أحرزه فيرمينو، بعدما خرجت 
ــتدارتها من  الكرة بكامل اس
ــا ماني  ــب قبل أن ميرره امللع
للمهاجم البرازيلي، وتخلص 
ــون ليقابل  ــن هندرس أوملو م
ــو فوق مرمى  عرضية أجنيلين

ليفربول في الدقيقة ٣٨.

الثاني  ــوط  وبدأ اليبزيج الش
ــو، الكرة  ــرر أومل ــا، وم مهاجمً
إلى كريستوفر نكونكو الذي 
لكن  أليسون،  باحلارس  انفرد 
األخير تصدى حملاولته ببراعة 

في الدقيقة ٤٧.

ثأر كيليان مبابي، جنم باريس 
ــه من  ــان، لفريق ــان جيرم س
ــاد بطل  ــلونة، بعدما ق برش
ــار  بانتص ــروج  للخ ــا  فرنس
ــب  ملع ــن  م  (٤-١) ــاحق  س
«كامب نو» معقل البلوجرانا، 
ــي ذهاب  ــاء  املاضي، ف الثالث
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ــك»  «هاتري ــي  مباب ــجل  وس
ــيني في الدقائق (٣٢  للباريس
ــرز زميله مويس  و٦٥ و٨٥) وأح
ــي الدقيقة ٧٠،  ــني هدفا ف ك
لتكتمل الرباعية الفرنسية، 
التي ردت اعتبار سان جيرمان 
ــن هزميته  ــنوات م ــد ٤ س بع
التاريخية على نفس امللعب 

.(٦-١)
ــي هدف  ــجل ميس بينما س

ــد من ركلة  ــلونة الوحي برش
جزاء في الدقيقة ٢٦.

ــتضيف  يس أن  ــرر  املق ــن  وم
ــس»  بران دي  ــارك  «ب ــب  ملع
ــان جيرمان، مباراة  معقل س
ــارس/آذار  م  ١٠ ــوم  ي ــاب  اإلي

املقبل.
مفاجأة الضيوف

ــن  ــط م ــاراة بضغ ــدأت املب ب
ــى  أول ــاءت  وج ــوف،  الضي
 ،٤ ــة  الدقيق ــي  ف ــاوالت  احمل
ــديدة من خارج منطقة  بتس
اجلزاء من إدريسا جايي، مرت 
ــتيجن  ــر ش ــى تي ــى مرم أعل

حارس مرمى برشلونة.
ــان  جريزم ــوان  أنط ــدر  وأه
فرصة تسجيل هدف التقدم 
 ،١٤ الدقيقة  ــلونة في  لبرش

حيث تلقى متريرة في العمق 
من زميله بيدري، لكنه سدد 
كرة ضعيفة بني يدي احلارس 

كيلور نافاس.
ــاذ  إنق ــي  ف ــدري  بي ــق  وتأل
ــتقبال  اس ــن  م ــلونة  برش
ــة  ــي الدقيق ــدف األول ف اله
١٨، حيث سدد ماورو إيكاردي 
ــرت بجانب احلارس تير  كرة م
شتيجن، وشتتها بيدري قبل 

أن تسكن الشباك.
هدف ميسي

ــاراة  املب ــم  حك ــب  واحتس
ــلونة في  ــزاء لبرش ــة ج ركل
ــبب تدخل  ــة ٢٦، بس الدقيق
ــع البي أس  ــي مداف كيمبمب
ــي دي يوجن  ــى فرينك جي، عل
ــزاء، وانبرى  داخل منطقة اجل
ــي،  ميس ليونيل  ــا  لتنفيذه
ــار  يس ــى  أعل ــدد  س ــث  حي

احلارس نافاس.
وكاد عثمان دميبلي أن يُضيف 
ــلونة  لبرش ــي  الثان ــدف  اله
ــي الدقيقة ٢٨، حيث تلقى  ف
ــة اجلزاء  ــرة داخل منطق متري
ــه  ــي، لكن ــه ميس ــن زميل م
ــديدة على  ــدد برعونة ش س

يسار احلارس نافاس.
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ــي قيس  التونس ــس  الرئي أكد 
ــوزاري  ال ــل  التعدي أن  ــعيد،  س
ــس  رئي ــراه  أج ــذي  ال ــر  األخي
ــام املشيشي على  الوزراء هش
احلكومة، «جتاهل بعض أحكام 
ذلك في كتاب  ــتور».جاء  الدس
ــي  ــعيد إلى املشيش وجهه س
ــة  القانوني ــب  اجلوان ــول  ح
ــان  ــق بي ــوزاري، وف ــل ال للتعدي
ــل  وص ــية،  التونس ــة  للرئاس
ــخة منه.وفي ١٦  األناضول نس
ــي، أعلن  ــي املاض ــون الثان كان
ــا  ــال حكومي ــي تعدي املشيش
ــة من  ــة وزاري ــمل ١١ حقيب ش
ق  ــام صدّ ــد ١٠ أي ــل ٢٥، وبع أص
ــم ذلك لم  ــان، ورغ ــه البرمل علي
ــعيد، دعوة  ــس س ــه الرئي يوج
ــدد ألداء اليمني  ــوزراء اجل إلى ال
ــه، معتبرا أن  ــتورية أمام الدس
ــات». «خروق ــهد  ش ــل  التعدي

ــة التونسية،  وأفاد بيان الرئاس
ــة وجه  ــس اجلمهوري ــأن «رئي ب
ــة  ــس احلكوم رئي ــى  إل ــا  كتاب
ــة  القانوني ــب  باجلوان ــق  يتعل

ــوزاري  ال ــل)  (التعدي ــر  للتحوي
وخاصة بتجاهل بعض أحكام 
ــاب  ــتور».وأضاف، أن الكت الدس
ــر بجملة  ــن أيضا تذكي «تضم
ــة بضرورة  ــادئ املتعلق ــن املب م
ــلطة السياسية  أن تكون الس

ــن اإلرادة  ــرة ع ــي تونس معب ف
ــعب».وأوضح  للش ــة  احلقيقي
ــع احترام  ــم يق ــعيد أنه «ل س
ــتور الذي  الفصل ٩٢ من الدس
ــى مداولة مجلس الوزراء  اقتض
ــل  وتعدي ــداث  إح ــوص  بخص

ــوزارات وكتّاب الدولة،  وحذف ال
ــن أن يكون إثر  ــداول ال ميك والت
ــر، بل قبله،  اإلعالن عن التحوي
ــه وال فائدة أو  ــى ل ــال معن وإالّ ف
جدوى منه».وأضاف سعيّد في 
توضيحه أنه «كان من املفروض 

إعالم رئيس اجلمهورية بانعقاد 
مجلس الوزراء، وبجدول أعماله 
ألنه هو الذي يترأسه وجوبا في 
ــى أرتأى  ــاالت، ومت ــدد من احل ع
ــة االجتماع في  احلضور ورئاس
ــعيد  س ــع  أخرى».وتاب ــاالت  ح
ــتور عرض  ــض الدس ــم يقت «ل
ــس  ــى مجل ــر وزاري عل أي حتوي
ــان) لنيل  ــعب (البرمل نواب الش
الثقة، وما ورد بالفصل ١٤٤ من 
ــي (للمجلس)  ــام الداخل النظ
ــزم إال من وضعه ألن  إجراء ال يل
الداخلية هي داخلية  األنظمة 
ــة في  ــس النيابي ــي كل اجملال ف
ــني من  ــت قوان ــم، وليس العال
ــدث  حت ــا  الدولة.»كم ــني  قوان
ــل الذي  ــن أن التعدي ــعيّد ع س
ــل  ــي «جتاه ــه املشيش ــام ب ق
الفصل (املادة) ٤٦ من الدستور 
الذي يفرض على الدولة تكافؤ 
ــرأة في  ــني الرجل وامل ــرص ب الف
حتمل مختلف املسؤوليات وفي 
مختلف اجملاالت (في إشارة إلى 
ــدد الـ١١  ــوزراء اجل ــع ال أن جمي
ــن الرجال)».وبخصوص  كانوا م
أسماء عدد من الوزراء املقترحني 

ــعيد) قال  ــن يرفضهم س (الذي
ــس  لرئي ــي  التونس ــس  الرئي
ــون  جتهل ال  ــم  «أنت ــه  حكومت
ــد أصحابها، وقد كنت  بالتأكي
ــرة بناء  ــا مباش ــم به أعلمتك
الوطنية  ــة  الهيئ ــر  على تقاري
ــر  ــاد»، دون ذك ــة الفس ملكافح
أسماء.ولم يصدر تعقيب فوري 
ــي بخصوص بيان  من املشيش
ــر أنه  ــية، غي ــة التونس الرئاس
قال في وقت سابق إن التعديل 
ــون  القان ــف  يخال ال  ــوزاري  ال
ــي،  املشيش ــتور.وأعلن  والدس
ــم،  ــن مهامه ــاء ٥ وزراء م إعف
ــتكمال  اس ــار  انتظ ــي  «وف
ــوزاري  ال ــكيل  التش ــراءات  إج
الذي نال مبقتضاه الوزراء اجلدد 
ثقة البرملان.واملشيشي هو وزير 
ــة إلياس  ــة في حكوم الداخلي
ــابقة، واختاره  ــاخ الس الفخف
الرئيس سعيد في متوز املاضي، 
لتشكيل حكومة جديدة، غير 
مبال باملقترحات التي قدمتها 
ــذاك  آن ــية  السياس ــزاب  األح
ــة  ــق مبنصب رئاس ــا يتعل فيم

احلكومة.

الرياض / وكاالت / البينة الجديدة 

أعلنت إدارة الرئيس األميركي جو 
ــتها اخلارجية  بايدن عن سياس
جتاه اململكة العربية السعودية 
ــع العاهل  ــدث م ــر التح بحص
ــن  ــلمان ب ــك س ــعودي املل الس
عبدالعزيز واستثناء ولي العهد 
ــلمان من  ــد بن س ــر محم االمي
ــنطن والرياض  احملادثات بني واش
ــوة اميركية من  ــي احدث خط ف
ــانها ان تثير املزيد من التوتر  ش
ــي تعتبر حليفا  مع اململكة الت
املتحدة.  للواليات  ــتراتيجيا  اس
ــوة إلى األذهان  وتعيد هذه اخلط
ــي العالقات  ــور ف ــات الفت حلق
ــة مفصلية  ــع مرحل ــذي طب ال
خالل ادارة الرئيس األسبق باراك 
ــدن حينها نائبا  ــا وكان باي اوبام
ــم  للرئيس.وقالت املتحدثة باس

الرئاسة األميركية جني ساكي 
ــة  ــذ البداي ــني من ــا واضح «كن
ــط عالقاتنا  ــنعيد ضب بأننا س
ــر  ــعودية»، وذلك في مؤش بالس
ــن ذاك  ــف ع ــج مختل ــى نه إل
ــابق  ــه الرئيس الس ــذي اتّبع ال
ــب جتاه الرياض.ولدى  دونالد ترام
ــؤالها عن إمكان إجراء بايدن  س
محادثات هاتفية مع ولي العهد 
ــاور  احمل كان  ــذي  ال ــعودي  الس
ــإلدارة األميركية في  ــل ل املفضّ
عهد الرئيس األميركي السابق، 
ــاكي بكل وضوح إلى  أشارت س
ــى جدول  ــذا األمر ليس عل أن ه
ــر  «نظي أن  ــت  االعمال.وأوضح
ــلمان وهو  ــس هو امللك س الرئي
ــت  ــي الوق ــه ف ــيتحادث مع س
االمير محمد  املناسب».وتعرض 
ــرين االول ٢٠١٨ حلملة  ــي تش ف
ــتهدفت  ــة اس ــة ممنهج شرس

ــي جرمية مقتل  ــمه ف الزج باس
ــال  جم ــعودي  الس ــي  الصحف
خاجقشي في قنصلية بالده في 
اسطنبول وهو ما نفته اململكة 
ــت  وتعامل ــان  والبره ــة  باحلج
قانونيا مع احلادثة وقدمت اجلناة 
للمحاكمة.ومنذ توليه الرئاسة 
ــي ٢٠ كانون الثاني  األميركية ف
ــارا تباعديا  ــدن مس ــلك باي ، س
ــدد من  ــي ع ــعودية ف ــع الس م
ــم ان الرياض حليف  امللفات رغ
ــي  ف ــنطن  لواش ــتراتيجي  اس
ــرى مراقبون ان بايدن  املنطقة.وي
ــران واحلوثيني  ــع اي ــدي لينا م يب
ــام في  ــف ه ــع حلي ــدد م ويتش
ــة  العربي ــة  كاململك ــة  املنطق
ال  ــة  سياس ــي  وه ــعودية  الس
ــد انها تصب في مصلحة  يعتق
على  ــبوعني  أس واشنطن.وبعد 
ــي، أعلن  ــم الرئاس ــه القسَ أدائ

بايدن وضع حد للدعم األميركي 
للحملة العسكرية التي تقودها 
ــن، معتبرا  ــعودية في اليم الس
إنسانية  بـ»كارثة  أنها تسبّبت 
ــه،  جهت ــتراتيجية».من  واس
ــي  ــة األميرك ــر اخلارجي ــرر وزي ق
ــن احلوثيني من  ــطب املتمردي ش
ــات اإلرهابية».. ــة «املنظم قائم

ــابق  ــس الس ــت إدارة الرئي وكان

قد أدرجت احلوثيني في القائمة 
ــن انتهاء واليتها في  قبل أيام م
ــانية  إنس ــه منظمات  دانت قرار 
ــأنه أن يعيق  ــن ش ــرة أن م معتب
ــاعدات إلى املناطق  وصول املس
ــني. ــيطرة احلوثي ــة لس اخلاضع

ويعتبر امللف النووي اإليراني من 
ــث تنتقد  ــات اخلالفية حي امللف
ــف  تخفي ــة  سياس ــة  اململك

ــوط التي ينتهجها بايدن  الضغ
ــه طهران  ــارس في ــت مت ــي وق ف
ــي املنطقة وترفض  التصعيد ف
ــا النووية. ــودة الى التزاماته الع

ــريكها  ــو اململكة الى تش وتدع
ــتقبلية  ــي اية مفاوضات مس ف
بخصوص امللف النووي االيراني 
ــانتها  ــني ترس ــة بتضم مطالب
ــي  ف ــا  وتهديداته ــة  الصاروخي
ــة  سياس ــر  تؤث ــد  اتفاق.وق أي 
ــة  ــود مكافح ــى جه ــدن عل باي
ــكلت  ــي منطقة ش ــاب ف االره
ــان  ــام االم ــة صم ــا اململك فيه
ــطة مزعزعة  ــي مواجهة انش ف
والتصدي  اإلقليمي  ــتقرار  لالس
ــذ البحرية  ــي املناف ــاب ف لإلره
ــاب املندب) في  (مضيق هرمز وب
مياه اخلليج والبحر األحمر وهي 
البحرية  ــارة  ممرات حيوية للتج

والمدادات الطاقة للعالم.

سوتشي / وكاالت / البينة الجديدة
ــي الروسية  انطلقت في مدينة سوتش
امس االول الثالثاء، اجتماعات «أستانا-

ــاركة  ــورية مبش ــة الس ــول األزم ١٥» ح
ــران الدول  ــيا وإي ــا وروس ــود من تركي وف
ــتانا ووفدي النظام  الضامنة التفاق أس
ــاع  انقط ــوريني.وبعد  الس ــة  واملعارض
ــادت عجلة اجتماعات  ألكثر من عام ع
ــات ثنائية  ــي، بانطالق اجتماع سوتش
ــى أن تتواصل  ــاركة، عل بني الوفود املش
ــة إلعالن  ــية اخلتامي ــة الرئيس باجللس
ــي االجتماعات بعد  البيان اخلتامي.وتأت
ــابيع قليلة من فشل مجلس األمن  أس
ــراف الصراع  ــي دفع طرفي أط الدولي ف
ــترك  ــوريا االتّفاق على بيان مش في س
بشأن اللجنة الدستورية السورية بعد 
مفاوضات شاقة ورفض النظام الدخول 
في مناقشة املضامني الدستورية، وهو 
ــق جهود  ــامات ويش ــا يعمق االنقس م
إحياء العملية السياسية املتوقفة في 
ــي حرب دامية منذ ٢٠١١  البلد الغارق ف
ــات اآلالف ونزوح  ــببت في مقتل مئ تس
ــب اجلدول املعلن من وزارة  املاليني.وحس
ــإن االجتماعات  ــية ف ــة الروس اخلارجي
املغلقة اليوم ستتواصل بشكل ثنائي 
بني الوفود املشاركة.ثم ينعقد اجتماع 

ثالثي لوفود الدول الثالث (روسيا، تركيا 
وإيران) ، يعقبه تصريح صحفي للمبعوث 
ــندر  ــوريا ألكس ــي اخلاص إلى س الروس
ــل االجتماعات  ــا تتواص الفرنتييف.كم
على أن تعقد اجللسة الرئيسية املعلنة 
ــرا، يعقبها عقد مؤمترات  واخلتامية ظه
ــبق  صحفية لكل الوفود املشاركة.وس
ــد املعارضة  ــم وف أن أفاد املتحدث باس
العسكرية السورية أمين العاسمي بأنه 
ــات  ــر أن جتري الوفود مناقش من املنتظ
ــائل السياسية والعسكرية  حول املس
ــمي  العاس ــار  بسوريا.وأش ــة  املتعلق
ــة «حتويل  ــرز امللفات املطروح ــى أن أب إل

ــامل،  ــف إطالق نار ش ــب ملنطقة وق إدل
ــتورية، وجتاوزات  ــة اللجنة الدس وقضي
ــرق الفرات».ويترأس أحمد  اإلرهابيني ش
ــا أعلنت  ــة، فيم ــد املعارض ــة وف طعم
ــانا> التابعة للنظام السوري  وكالة <س
ــان معاون  ــه أمين سوس ــا يرأس أن وفده
الوفد  واملغتربني.ويترأس  ــة  وزير اخلارجي
ــندر الفرنتييف والوفد  ــي ألكس الروس
ــر اخلارجية علي  ــاعد وزي ــي مس اإليران
ــا يكون نائب وزير  أصغر خاجي وعادة م
ــادات أونال على رأس الوفد  اخلارجية س
ــال الفرنتييف في تصريحات  التركي.وق
ــيا  صحفية إن «وفود األمم املتحدة وروس

ــورية  الس ــة  واملعارض ــران  وإي ــا  وتركي
ــاركة  ــي للمش والنظام وصلت سوتش
ــدول  ــى أن «ال ــار إل ــي االجتماع».وأش ف
ــران) تعتزم  ــيا، تركيا وإي الضامنة (روس
اللقاء مع بعضها البعض، ومنح دفعة 
ــورية». ــوية الس ــة التس ــة لعملي قوي
ــدة رفضت  ــات املتح ــاف أن «الوالي وأض
املشاركة بصفة مراقب خالل االجتماع 
ــى أنه  ــي»، الفتا إل ــي سوتش ــي ف احلال
«يجب بذل كل اجلهود ملنع موجة عنف 
جديدة تؤجج النزاع املسلح في سوريا، 
ــث توفير جو  ــيا في بح كما ترغب روس
بناء لعمل اللجنة الدستورية، وسيتم 
بحث موضوع الالجئني السوريني خالل 
ــي. روس إعالم  ــب  ــات»، حس االجتماع
ويشارك في االجتماعات املبعوث األممي 
ــوريا غير بيدرسون، فيما  اخلاص إلى س
ــراق، ولبنان،  ــن الع ــون م ــر مندوب يحض
ــة مراقب. ــتان، بصف واألردن، وكازاخس
ــة  ــات أهمي ــذه االجتماع ــب ه وتكتس
ــار العملية السياسية حول  كبيرة ملس
ــة  ــل اجلولة اخلامس ــد فش ــوريا، بع س
ــتورية التي  ــات اللجنة الدس الجتماع
ــهر؛  ــي جنيف قبل أقل من ش عقدت ف
بسبب موقف النظام الرافض للدخول 

مبناقشة املضامني الدستورية.

رام اهللا / وكاالت / البينة الجديدة 
ــطينية مي الكيلة  ــدت وزيرة الصحة الفلس أك
ــرائيل إدخال اللقاحات املضادة لفيروس  منع إس
ــفيا»،  ــزة، واعتبرته «تعس ــى قطاع غ كورونا إل
ــعى  ــرائيلية تس ــلطات اإلس فيما يبدو أن الس
ــى حركة  ــوة للضغط عل ــذه اخلط ــالل ه من خ
ــرائيلي  حماس اخلصم التقليدي لالحتالل اإلس
ــل احلركة  ــا تنفذ فصائ ــا، فيم ــح هجماته وكب
ــر ضربات صاروخية على األراضي  بني احلني واآلخ
ــرائيل منذ أربعة عشر  ــرائيلية.وتفرض إس اإلس
ــى قطاع غزة  ــددا عل ــامال ومش عاما حصارا ش
ــخص ويعاني  ــذي يعيش فيه نحو مليوني ش ال
ــن البطالة.ودفعت  ــة م ــبة مرتفع من فقر ونس
ــرائيلية التي اعتبرتها الكيلة  هذه اخلطوة اإلس
ــة، احلكومة  ــق الدولي ــراف واملواثي ــة لألع منافي
ــطينية إلرجاء عملية تطعيم مواطنيها  الفلس
ــدد اإلصابات.وقالت الوزيرة  ــي وقت يزداد فيه ع ف
ــوزارة منعت من إدخال ألفي جرعة  في بيان إن ال
من لقاح سبوتنيك مخصصة للطواقم الطبية 
ــة اخلاصة  ــة املكثف ــرف العناي ــي غ ــة ف العامل
مبرضى كوفيد-١٩ والعاملني في أقسام الطوارئ.

ــؤولية  ــلطات االحتالل املس وحملت الكيلة «س
ــفي املنافي  ــراء التعس ــذا اإلج ــة عن ه الكامل
ــني واالتفاقيات الدولية»  ــراف والقوان جلميع األع
ــيرة إلى أن الوزارة على تواصل مع املنظمات  مش
الدولية «إلدخال اللقاحات بأقصى سرعة».وتأتي 
ــت حركتا  ــد أن اتفق ــرائيلية بع ــوات اإلس اخلط

ــة خالل  ــل املقاوم ــي فصائ ــح وباق ــاس وفت حم
ــرة على آليات إجراء  ــتمر ليومني بالقاه حوار اس
انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، ولم 
حتصل انتخابات في األراضي الفلسطينية منذ 
٢٠٠٦.وفي الوقت الذي عادت فيه أعداد اإلصابات 
ــطينية إلى االرتفاع، أعلنت  في األراضي الفلس
ــني عن إرجاء  ــطينية ظهر االثن احلكومة الفلس
ــروس كورونا  ــم مواطنيها ضد في عملية تطعي
بسبب تأخر وصول اللقاحات املطلوبة.وكان من 
ــطينيني  املفترض أن تبدأ عملية تطعيم الفلس
ــد الفيروس  ــة الغربية وقطاع غزة ض في الضف
منتصف الشهر اجلاري، بعد االنتهاء من تطعيم 
الطواقم الطبية.وقال رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد اشتية قبيل جلسة احلكومة األسبوعية 
ــات اللقاحات  ــول كمي ــى وص ــر عل ــرأ تأخي «ط
ــا أدى إلى  ــالق عملية التطعيم، م املطلوبة إلط
تأخير املوعد إلى وقت الحق يتم اإلعالن عنه حال 
املصادر».تسلمت  اللقاحات متعددة  ــتالمنا  اس
ــبوع  ــطينية في رام اهللا األس ــلطة الفلس الس
ــرة آالف جرعة من لقاح سبوتنيك- املاضي عش

ــترتها  ــن أصل مليوني جرعة اش ــي م في الروس
ــات حتصني في  ــطينية لعملي ــة الفلس احلكوم
ــت  ــك، نقل ــاع غزة.كذل ــة وقط ــة الغربي الضف
ــون األول حملة  ــدأت في ١٠ كان ــرائيل التي ب إس
ــطيني  ــة، إلى اجلانب الفلس تطعيمات طموح
ــة  ــي جرعة من لقاح موديرنا من أصل خمس ألف

آالف وافقت عليها.
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يتأخر صرف راتب املوظف اليمني، الذي 
ــراء بدلة مالبس محترمة  ال يكفي لش
ــي  ــم املزاج ــرض للخص ــل، ويتع لطف
ــة، كأجور نقل وحماية  مببررات مختلف
ــي القريب  ــة، ورمبا ف ــيولة النقدي الس
ــيفرض على راتب املوظف  العاجل، س
ضرائب، تختلف باختالف فئة العملة 
ــتلم بها الراتب. فمن يستلم  التي يس
راتبه فئة مائة ريال أو مائتني، فضريبة 
ــر من الضريبة املفروضة  نقل راتبه أكب
ــه من فئة  ــتلم راتب ــى راتب من يس عل
ــمائة أو األلف.في اليمن تصرف  اخلمس
ــا، يتراوح  ــني راتب ــلطات للموظف الس
ــة دوالر، والذين  ــني دوالر ومائ بني خمس
ــة على  ــرة مكون ــون أس ــم يعول جله
األقل من ستة أفراد، أي نصيب كل فرد 
ــهر من راتب من  ــرة طوال الش من األس
ــني ثمانية دوالرات  ــم، تتأرجح ب يعوله
ــر دوالر. هذا املبلغ الضئيل  ــتة عش وس
ــات مختلفة  ــب عليه التزام جدا، تترت
للموظف جتاه أفراد أسرته، كدفع إيجار 
املسكن وتأمني املأكل واملشرب وامللبس 
ــة، ناهيك  الدراس والعالج، ومتطلبات 
ــاز املنزلي، الذي  ــول على الغ عن احلص
ــبة  ــة اليمنية مبناس ــت احلكوم تكرم
ــرض جرعة  ــن، بف ــا ألرض الوط عودته
ــل لضعف  ــدة عليه تص ــعرية جدي س
قيمته السابقة.في الوقت الذي أصبح 
راتب املوظف اليمني، ال يفي باملتطلبات 
ــرته  ــية بحدها األدنى له وألس املعيش
ــلطات  ــرى الس ــط، ت ــد فق ــوم واح لي
ــر جدا، فتتفنن  ــة أن الراتب كبي اليمني
ــتقطاع واخلصم منه  ــي تبويب االس ف
ــج مختلفة، وكأن الراتب  مببررات وحج
ــا للموظفني  ــا صدقة تهبه في نظره
ــتوريا وقانونيا يجب  ال استحقاقا دس
ــاؤه للموظفني، ومبا يضمن  عليها إعط

لهم العيش الكرمي لهم وملن يعولون.

عبد الواسع الفاتكي

رأي

نجامينا / ةكاالت / البينة الجديدة
ــاء منطقة  ــة لزعم ــن قم ــادر ع ــان ص ــر بي  ذك
ــس  ــم ام ــا وحلفائه ــرب أفريقي ــاحل بغ الس
ــرت ١٢٠٠ جندي من  ــاد نش االول الثالثاء أن تش
ــالميني  ــاهمة في التصدي لإلس قواتها للمس
ــن  م ــاحات  مس ــوا  احتل ــن  الذي ــددين  املتش
ــذا اإلجراء  هد ه ــذه املنطقة.وميُ ــي في ه األراض
ــا  ــف الضغوط على فرنس ــكري لتخفي العس
ــاحل والتي تخطط  ــة في منطقة الس العالق
ــكري في ظل فشلها  لتقليص تواجدها العس
ــة وعلى ضوء  ــدد اجلماعات اجلهادي في كبح مت
تعرضها النتقادات داخلية وأخرى اختزلت أمرا 
ــي موجة عداء  ــابا وه ــب له حس لم تكن حتس
ــكري. ــبوقة لوجودها العس ــة غير مس محلي
ــرون منذ  ــي امانويل ماك ــدأ الرئيس الفرنس وب
ــه بالده  ــا يحفظ ماء وج ة مب ــدّ العدّ ــهر يع أش
ــية وإعادة  ــد القوات الفرنس قبل تقليص عدي
ــكري يجنب جنوده املواجهة على  انتشار عس
جبهات القتال.وتكبدت فرنسا خسائر فادحة 

ــت حصيلة قتالها إلى  ــي األرواح حيث ارتفع ف
٥٥ جنديا منذ تدخلها عسكريا في مالي لطرد 
ــددة من شماله، إال أن  جماعات إسالمية متش
ــار مكافحة اإلرهاب إلى  ــا دفعت مس عملياته
اجتاه عكسي ما متدد تلك اجلماعات إلى مناطق 
ــاحل االفريقي.والتقى  ــة الس أخرى في منطق
ــو  ــاد وبوركينا فاس ــاء النيجر ومالي وتش رؤس
ــي دول مجموعة اخلمس ملنطقة  وموريتانيا وه
ــني لبحث  ــني ودولي ــاء أوروبي ــاحل، بحلف الس
ــن تربطهم  ــلحني الذي ــي قتال املس ــدم ف التق
ــالمية  ــالت بتنظيمي القاعدة والدولة اإلس ص
ــال ماكرون في  ــتقرار املنطقة.وق ــددون اس ويه
ــاد التي  ــر صحفي بعد القمة إن قوات تش مؤمت
ــرت في منطقة احلدود بني مالي والنيجر  انتش
ــتُضاف إلى أكثر من ٥١٠٠  ــو، س وبوركينا فاس
جندي فرنسي يشاركون في عمليات مكافحة 
اإلرهاب في الساحل.وشدد في كلمته أمام قمة 
ــس املنعقدة في  ــاحل اخلم مجموعة دول الس
جنامينا، على ضرورة تعزيز مكافحة اجملموعات 

ــك  ــي تل ــة ف ــلطة الدول ــادة س ــة وإع اجلهادي
ــذي حتدث عبر الفيديو  املنطقة.وقال ماكرون ال
ــن <قمة بو> (جنوب  ــنة م من باريس إنه بعد س
ــق نتائج فعلية  ــا) «جنحنا في حتقي غرب فرنس
في املثلث احلدودي» بني مالي والنيجر وبوركينا 
ــتهدافه «تنظيم  ــم مت اس ــرز تنظي ــو، وأب فاس
الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى»، «فقد 
هيمنته ومني بخسائر كبرى».وتبدو تصريحات 
الرئيس الفرنسي مغرقة في التفاؤل أو في سوء 
التقدير أو هي اقرب لاللتفاف على احلقائق على 
ــازات التي  ــاحل، فاالجن األرض في منطقة الس
يتحدث عنها ال وجود لها على األرض وإن وجدت 
ــي محدودة جدا مقارنة بانفالت اإلرهاب من  فه
عقاله ومتدده إلى املثلث احلدودي الذي انتشرت 
ــبت خبرة كبيرة في  ــادية اكتس فيه قوات تش
ــوق ماكرون ملا يراه  قتال اجلماعات املتمردة.ويس
ــا ضغوطا  ــا يواجه داخلي ــارات بينم ــو انتص ه
ــديدة وأسئلة محرجة عن اجنازات عسكرية  ش
لم ير منها الفرنسيون إال جثامني تعود جوا من 

ــق من مواطنيه  حني إلى آخر في حرب يراها ش
ــة ال ناقة فيها لفرنسا وال  من العامة والساس
جمل.وأشاد بقرار الرئيس التشادي ادريس ديبي 
الذي أعلنه االثنني املاضي  بإرسال ١٢٠٠ جندي 
ــال «إنه قرار  ــة «املثلث احلدودي» قائ ــى منطق إل
قوي وشجاع يعزز قوة مجموعة الدول اخلمس 
ــر اعتبر  ــاحل».من جانب آخ ــة الس في منطق
الرئيس الفرنسي أن «التعبئة الدولية من أجل 
ــدا باجلوهر قوية  ــم تكن أب ــاحل ل منطقة الس
ــكر إلى الدول  كما هي عليه اآلن» وتوجه بالش
ــاركة في التجمع اجلديد للقوات  األوروبية املش
ــم مخاطر  اخلاصة «والتي قبلت بالتالي تقاس
التضحية التي يتحملها جنودنا «.وإلى جانب 
الشق العسكري، شدد الرئيس الفرنسي على 
ــاحل»  ــكان منطقة الس ضرورة «منح أفق لس
ــادة األمن  ــة، تتمثل بإع ــزة ثاني ــا إلى «قف داعي
ــكان» ومطالبا «بدفع أقوى  ــات إلى الس واخلدم
ــادة فرض  ــن أجل إع ــتوى الدولة» م ــى مس عل

سلطتها في األراضي املتروكة في املنطقة.
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ــا  ــورة عندم ــل الص ــد اكم وق
(امامه  اكتمل املقطع السابق 
ــق منها  ــي لم يب ــه الت مكتبت
ــا  ــب اصدره ــة كت ــوى ثالث س
ــرج  اخ  , ــي  خارج ــالف  غ ــال  ب
ــب  ــن جي ــراً م ــجال صغي مس
ــترته وفكر في نفسه .. اما  س
ــالة )  آن الوقت كي انهي الرس
ــد اجمل ادوات  الرواية ص٥، لق
ــي هذا  ــل ف ــتعداد للرحي االس
ــر  الصغي ــاوي  املأس ــع  املقط
الذي يختزل مرحلة طويلة في 
ــطر ونصف تنضح باللوعة  س
ــة  احلديث ــة  الكتاب ــلوب  وبأس
ــر من  اآللم  التي تختزل الكثي
وكأنه  ــطر ونصف  املأساة بس
ــينمائية (بعد  ــة وداع س لقط
ــه  ابن ــفر  وس ــه  زوجت ــوت  م
ــة نسي ارقام الهواتف  للدراس
ــتعداد للرحيل في  ــدأ باالس وب
ــة ص٥.ذكريات  (اي حلضة)الرواي
ــي طمغت  ــا املناجاة الت متثله
بالتفاصيل الصغيرة والدقيقة 
ــل  وثق ــق  عم ــس  تعك ــي  الت
ــت عالقة  ــات التي بقي الذكري
ــراوي (عزيزتي  ــي ذهن ال بقوة ف
ــف  ــن كي ــل تذكري ــة ه الراحل
ــرس؟ لقد  الع ــة  ليل ــك  حملت
ــم كنت  ــة جداً رغ ــت ثقيل كن
ــد املقرفة  ــة احلدي ــارس لعب ام
ــل تذكرين  ــنوات طويلة. ه لس
ــك  ــي ان زميلت ــا اخبرتن عندم
ــاء البكارة  ــرت لك بأن غش اس
ــل...)  بص ــرة  قش ــن  ع ــارة  عب
ــرة  ــع صغي ــة ص٦.مقاط الرواي
ــكاد ان تكون مناجاة  اال انها ت
ــل لزوجته ال  ــن رج ــة م ضروري
ــارئ اال انه عرف كيف  تهم الق
ــى ذاكرة  ــح عل ــا يل ــا مب يربطه
ــي يعيش احلدث: ( ١  القارئ لك
ــا االن ابكي على كل  عزيزتي ان
شيء.. فالعمر حقير وساعاته 
ــن  ــم نك ــة ل ــة بالكآب النابض
ــباحة فيها انا  نحتاج الى الس
ــاك توالف  ــز عن امس االن عاج
ــة ص ٧.اكتنزت  ــالم) الرواي االف
ــماء نساء يرتبطن  الرواية باس
ــطر  ــن خالل اس ــن م ببعضه
الرواية واحداثها وقد اشتملت 
ــل التي  ــض التفاصي ــى بع عل
ــي يربط  ــا القارئ لك يحتاجه
بعضها بالبعض االخر (ندى اداة 

ــري كست اشياءه)  تواصل بش
املتقرنة بطالء النواعير اجلاثمة 
ــد الفاخر الى  ــور الزب على ظه
الالشئ باقي كلمة واحدة كان 
ــه وهو يرى  ــن لوعت يحدثني ع
ــح.  الرواية  ــمعة ندى تتأرج ش
ــبه  تش وعبارات  ص١٠.كلمات 
ــد فترة اطالق النار  الى حد بعي
بطريقة مرتبة (العفيف تفاهة 

ــذي يخرج  ــا ال ــاً) افكالمن ايض
ــتري  ــد الوهن ال يش ــن اخادي م
ــه (دخلنا  ــوذ ب ــكناً نل لنا مس
ــال رغبة منا)  ــخ جميعاً ب املطب
ــي القمامة فهذا  (فاذا رمينا ف
ــه صديقي  ــا أظن ان ــا) وم قدرن
ــك لكنه اراد  ــد ال يعرف ذل ماج
ــتهر بأن داءه  ــأ كي يش ان يتدف
ــا زال قادراً على حماية صدره  م
املتمرد) الرواية ص ١٠.استعمل 
ــي  ــاليب الت ــن االس ــر م الكثي
ــدور  ت ــي  الت ــة  الرواي ــس  تعك
ــئ  ليفاج ــي  الروائ ــن  ذه ــي  ف
ــات بطريقة  ــارئ وكلم بها الق

ــريالي (دخل ماجد  الرسم الس
ــعر بأنه  ــخ ولم يش ــى املطب ال
ــع عليه  ــن ماعون توض حتول م
ــلطة الى السلطة عينها  الس
ــعر بالزهو  حيث ان املطبخ يش
وال يدري ملاذا.  الرواية ص ١١، لقد 
الرواية بطريقة سحرية  افهم 
بسيطة مبقاطع شعرية حتمل 
ــت  ــا مت ــة اال انه ــوراً جميل ص
ــة قربى (  ــريالية بصل الى الس
ــوقي من اعز اصدقائي  كان ش
ــيء ولم ابخل  قاسمته كل ش
ــة  بنصيح وال  ــة  بدمع ــه  علي
شوقي احب نيفني التي تكبره 
ــوران في  ــنني ، عصف بثالث س
ــا حلظاتهما  مطبخ االيام عاش
ــي  ــا املالئك ــدة عنفوانهم بش
ــا)  فانطلق ــاح  الري ــا  عبأتهم
ــا هذا الضياع  الرواية ص ١٣، ي
ــان  ــى االنس ــذا يرم ــم هك اآلث
ــادة الكون..  بعد ان كان من س
رواية مترعة باالسى والنهايات 
ــخ) الرواية  ــيد املطب ان كان س
ص١٤، بالغرابة (العيش بسالم 
ــب  ــن جي م ــه  اقترضت ــع  بواق
الغيم) الرواية ص١٨، تتلو تلك 
بالنقد  الصور لقطات مفعمة 
الذي يسير  الالذع  ــي  السياس
ــفاف:  ــق ش ــة بنس ــع الرواي م
ــاذجاً ألتبنى فكرة  ــم اكن س (ل
ــرف  ــيرة اخل ــي مس ــاؤل ف التف
ــطرها  ــداث) س ــي ألح التأريخ
بعض االغبياء ليضحكوا على 
ــة ص١٨، طرح  الرواي ــا)  عقولن
ــة صوراً جدلية  من خالل الرواي
الكاتب  ــها  للمرأة كما يعيش
ــي  ــرأة الت ــا: (امل ــا يتخله وكم
ــم  ــا وال اعل ــي ال ارى فيه امام
ــم  تناغ ص١٨،  ــة  الرواي ــاذا؟  مل
صوري وتشكيالت اختالف بني 
ــل اليه  ــان االول وما وص االنس
ــي رواية ضياع  عندما انتهى ف
مأساوي تناغم العصر جسدي 
ــام الرمل  ــن اصن ــود م ــذا ع ه
الى  ــت بحاجة  ــة ولس اليتيم
التعري كما فعل آدم الذي غوى 
وباع اليقني بشكه... انا لست 
حكيماً وافضل العيش كما انا 
ــان فاالولى  وعندما ميوت االنس
ــن). الرواية  ــر االخري به اال يخب
ــات  ــي صفح ــرت ف ص١٨، تناث
ــور  الص ــن  م ــر  الكثي ــة  الرواي

ــض االحداث  ــي ترتبط ببع الت
القدمية وبعض الفقرات تذكرنا 
ــمارية املؤغلة  بالنصوص املس
ــل طعام  ــن اج ــدم (م ــي الق ف
ــة وحتت ظالل  ــرد آدم من اجلن ط
ومابني مأكول  ندفن  ــجار  االش
ــخ  املطب ــذا  ه ــن  يطح وآكل 
عوالم البهجة..املياه الساخنة 
تبرد والنار التي تنضج اللحوم 
ــذ واملوتى يبحثون لهم عن  تنف
ــود)) الرواية ص٢٦،  ــام اخلل طع
ــارة الى بحث  طعام اخللود اش
ــبة (نوح)  ــن عش ــش ع كلكام
وما حوته تلكم الرحلة.حفلت 
الرواية مبناجاة ألمرأة متثل خيال 
ــخ احلياة يضج  ــب ومطب الكات
ــي ومنها  ــواع املعان ــتى ان بش
ــذي حوله  ــات ال ــس النفاي كي
ــزء من مكونات  الكاتب الى ج
ــات  ــة الصفح الرواي  : ــكان  امل
ــتعماالت  اس ٢٩-٣٠-٣١.هناك 
لغوية حوتها الرواية منها هذا 
اليفتح  القرآني:  ــتعمال  االس
ذراعيه بالوصيد) الرواية ص٣٥، 
وقد وردت هذه العبارة في سورة 
الكهف املرقمة (١٨) ونصحها 
ــط ذراعيه  (٩٠٠- وكلبهم باس
ــة  الرواي ــارق  تف ال  ــد)  بالوصي
ــي عبر  ــريالية الت ــور الس الص
ــه  معانات ــن  ع ــب  الكات ــا  به
ــوان: (هل  األل ــات بدل  بالكلم
ــنولد  هذا بطن الدنيا؟ هل س
ــاهد ما  ــرى؟ انا لم اش مرة اخ
ــد فأنا اكره  ــي داخلي في اح ف
احلساب  فعمليات  الرياضيات 
ــن) الرواية ص  ــي باجلنائ تذكرن
ــن خيبة  ــرة ع ــورة معب ٤٥، ص
ــف بأنه  ــل عندما يكتش الرج

أصيب في بئر فيصاب باللعنة 
ــت  ــل بزوجة ليس ــي تتمث الت
ــع  ــه وهذا من ابش على مزاج
ــات التي تصيب الرجل  العقوب
ــن اللعنات  ــاة وهي م ــي احلي ف
ــة التي تصب  ــة القدمي البابلي
ــر احلدود  ــع حج ــن يرف على م
ــه او يرميه في بئر او  من مكان
ــه .. على الرغم  يغير محتويات
ــو الرواية من احلوار وهو  من خل
أحداهم عناصر الرواية العاملية 
اال ان هناك توافق فلسفي بني 
ــي خلقها  ــض العناصر الت بع
الكاتب فهناك توافق فلسفي 
ــكائر وبني  ــة الس ــني منفض ب
ــن  فاملداف ــرية،  البش ــن  املداف
ــر حني ميوت  ــتعمل للبش تس
ــان اما هنا فهي مدافن  االنس
ــتعمال  اس ــذا  وه ــكائر  للس
مجازي فلسفي ((كل سيكارة 
انسان يبدأ بأول احتراق ليرمي 
ــكلتنا  ــدام، مش ــداس باالق وي
ــزل عن  ــياء مبع ــا نرى االش انن
ــن احلقيقة تكمن  بعضها لك
ــي التفاصيل  فيها جميعاً وف
ــكائر لدي كثيرة  منافض الس
والزجاجي  البالستيكي  منها 
وال افضل نوعاً على آخر فكلها 
ــة  الرواي ــكائر))  للس ــن  مداف
ــوان  بعن ــة  الرواي ــدأ  تب ص٤٨، 
ــه حقيقي وتنتهي  صادم اال ان
ذاته  بالعنوان  ــورة  املك الرواية 
ــة حمل  ــن الرواي ــزء م ــي ج ف
ــذي يبعث عن  ــذا العنوان ال ه
ــب يحول  ــس وكأن الكات االس
ــتمر  ان يعاقب القارئ ألنه اس
ــة.. مرحباً  ــى النهاي ــه حت مع

باحلزن.

ــاعر الكبير كاظم  حاورت مجلة األديب العراقي الش
ــعري) الذي ينتمي  ــن (اجليل الش ــألته ع احلجاج، وس
ــقط  ــالد بعض أجدادنا، ومس ــنة مي ــه، فقال: (س إلي
ــهم اجلغرافي هو الذي أعطى بعض احملظوظني  رؤوس
ــم ان بعضهم  ــل!).. رغ ــي جلي ــب (صحاب ــم لق منه
ــرى .. لذا  ــح الى مواقع اخ ــة واملصال اخذته السياس
ــالد، ومتوجس  ــنة املي فأنا متوجس من مصادفات س
ــحبة  ــة األجيال، وكأننا دفعة جنود في س من جماع
جتنيد!)، وحاورتُ كثيرا من الشعراء فوجدتهم يقفون 
املوقف نفسه! يسخرون من ظاهرة األجيال (االنتماء) 
ــنا بأنه  ــر مفروض عليهم! ولو أقنعنا أنفس وكأن األم
نْ الذي فرضه؟:الثقافة، السياسة، الدين،  مفروض فمَ
ــا العربية -  ــت ثقافتن ــلطة؟..  وما دام ــع، الس اجملتم
ــا القدمية:  ــت تنهل من مرجعياته ــد هللا - مازال واحلم
ــي أن  ــن الطبيع ــة.. إذن م ــة والديني ــة والقبلي البدوي
ــكالتها  ــرة االنتماء مبرجعياتها وتش نبحث عن ظاه
ــي الثقافة العربية القدمية،  الثقافية واالجتماعية ف
ــى مهمة  ــال - يتول ــد - مث ــف كان الناق ــنجد كي وس
ــاعر وحتديد قبيلته!، وكان من  ــب الش ــل نس تسلس
ــاعر على اخلليفة  ــي حني يقبل الش ــد األخالق التقلي
ــي بقبيلته، وحني  ــبه لينته ــه ونس ــرف) نفس أن (يع
ــاعر  ــد الكبير اآلمدي إلى املوازنة بني ش ــدى الناق تص
ــة  ــس البالغي ــق املقايي ــوع وف ــر مصن ــوع وآخ مطب
ــة  ثيم ــبهما(انتمائهما)  نس ــن  م ــل  ــة جع والنقدي
ــني الطائيني)  ــاب (املوازنة ب ــوان الكت ــة في عن رئيس
ــب واالنتماء االجتماعي (الهوية القبلية) هي  فالنس
ــتركة  ــاعرين وهي هوية مش املنطقة التعريفية للش
ــالف اجلمالي. وأجد  ــاب يبحث عن االخت رغم أن الكت
ــرة االنتماء القبلي وال  ــول املدني لم يلغِ ظاه أن التح
ــمه بقبيلته  ــطور يتوج اس ا فكاتب الس نذهب بعيدً
ــماء القبلية تتصدر شعراء  ــرب من األس وأمامكم س
ــدة النثر!) فاالنتماء  ــون (احلداثة!) ويكتبون (قصي يدع
ــة الذاتية عنها؛ ومن هنا أفترض  ثقافة ال غنى للهوي
ــعرية هي  ــرة األجيال الش ــن فاعلية ظاه ــزءًا م أن ج
فاعلية االنتماء وضرورة النسب ألن الهوية الفردية ال 
ــعر بالطمأنينة إال حني تنتمي إلى هوية جماعية  تش
ــبعيني  ــتيني وصديقه س ــاعر س تطابقها: فهذا ش
وصديقهما أصغر منهما نسبا ألنه ثمانيني، وجاءهم 
ــعيني!.. وبسبب ضعف  من أقصى املدينة شاعر تس
ــون كان من الطبيعي أن  اخلطاب املدني وضعف القان
ــاليب مختلفة كذلك  ــأ الهوية إلى االنتماء بأس تلج
ــا مفروضا يلغي  ــال انتماء فرضي ــر ظاهرة االجي أفُسّ
ــي تفتّقت بعد انهيار  ــرة االنتماءات الفرعية الت ظاه
ــلوب النقابي ليقدم  املركزية السلطوية فظهر األس
ــعفه سنة ميالده في  ا ملن لم تس ــه مالذًا جديدً نفس

االنتماء إلى قبيلة (مركزية).
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لم اجد بدا من العودة 
الى االهداء الذي جعله 
الكاتب املتميز باحلداثة 

واثق اجللبي ..لقد اغرقتني 
بالعطاء مرتني ..مرة 

عندما كتب هذا االهداء 
الباذخ باحلب .. والثانية 
روايته التي اعادتني الى 
الستينات والسبعينات 

من القرن املاضي حني 
اضاءت السريالية واملدارس 

احلديثة طريق الكتابة 
املستقبلية.عندما قررت 
الكتابة عن هذه الرواية 

وجدت بعد القراءة الثانية 
بأن مقاطعها تشير او 

تسبر اغوار املقاطع االخرى 
(مطبخ املستقبل ال 

يستخدم ادوات الكتابة في 
اعداد الوجبات ورمبا كانت 

االمور التي رافقت ذلك 
الرجل تسير به نحو مزيد 

من االقتناع بضرورة رمي 
كل ما يحمله عقله في 

 ( اقرب قدر  ال يعتمر غطاءً
الرواية ص ٥ وقد احلق هذا 

املقطع مبقطع اخر يكاد 
ان يفسر محتوياته او ان 
يكون ظال يعطي حجم 

وتفصيالت املقطع السابق 
. ( بهذه العبارة قرر ان 

يسخر من االحداث التي 
تركت اثرها في وجهه وهو 
يشرب املاء البارد في شتاء 

ال ينقصه الغمام )الرواية 
ص ٥ 

قراءة /
 د.عبد الهادي فنجان الساعدي

6ثقافية

منى فتحي حامد/ مصر

من أين تأتيني الفرحة

و قد رحل عني األحباب ..

حقيقي فراقهم قسوة

عن اشتياق رحل و غاب ..

آه يا زمن مغمور بامللح

لن يرحم أحاسيس عشاق ..

اشتقت غرامه ينير صدري

من يأس ضحى بات سراب ..

يا ويلتي من شجن مشاعر

أهدر حلمي شهور و أعوام ..

وحده يدرك أنني همسي

غارقة في تابوت األسوار ..

راجية همس يداويني

عشق يسقيني ٓشهدِ الرضاب ..

لن أتذكر منه سوى نغم

دالل ثغري بأكاسير تفاح ..

أمواج حتدثني عن حنني

يطوق مشاعري ببلسم حناء ..

تناجيه ملسات دفء الهوى

يُقبل مالمحي بأجمل رياض ..

أتذكرها بِليالينا الساحرة

قبالت نختلسها و الناس نيام ..

يقرأها العاشقني بقصائدنا

نى الصبر ترانيم أحباب . مُ

 صباح محسن كاظم
ــم عبد  ــدع « نعي ــي املب ــاص والروائ الق
ــاركني  ــل» يحذر منه جميع املش مهله
ــن  ــل م ــا ،حص ــابقة يدخله ــأي مس ب
ــرر  ــعينيات، ويتك ــات، والتس الثمانيني
ــة  ــز عاملي ــة ذات جوائ ــابقات عربي مبس
ــب صالح عن روايته  ،آخرها جائزة الطي
ــحرية السرد،سعة  «اوروك» ..يتميز بس
ــة ، واإلتكاء على  ــال، جمالية اللغ اخلي
ــراب في- أملانيا  امليثولوجيا..  رغم اإلغت
ــتات  لكن  ــارب عقد من زمن الش - ملايق
ــل «يواصل  ــد مهله ــدع «نعيم عب املب
ــخصيات  ش ــن  ع ــغف  بش ــة  الكتاب
ــي  املاض ورؤى  ــس،  بهواج  .. ــة  الناصري
ــق   ،عاش ــة   واأللف ــة،  باحملب ــورة  ،املس
ــة  ــة املدين ــاء ألزق ــه بالوف ــض قلب ينب
ــيني  ،واملنس ــني  واملهمش ــراء،  ،والفق
ــد أن طويت  ــداد بع ــاة لألج ــاد احلي . أع
ــبه ما يكتبه(  ــة صفحاتهم.. أش األزمن
إنطولوجيا الشخصيات ) اليترك شاردة 
،وواردة، إال طاردها ،ودونها بوفاء النظير له 
.. لذلك أذكره مبعظم الندوات ،واحلوارات 

ــتحقه ،كما  ،والكتابات ، أصفه مبا يس
ــة الصباح  ــك بثقافة صحيف كتبت ذل
ــوار الراين  ــن ج ــوام -  احلنني م ــل أع قب
ــرات -  الناصرية لديه  ــاءات الف الى مس
ــودة  ــة ، ولوحة ،وأنش ــيقى، وأغني موس
على جبني الزمن ..بكل مقدمة للمؤرخ 
«محمد رحيم اجلوراني» مبوسوعته في 
ــه املدهش (... يعد  ج٢- ج٣- ج٤ أذكرقلم
أفضل من كتب عن تأريخ الشخصيات 
ــلوبه األدبي األخاذ القاص والروائي  بإس
ــوعته التي  « نعيم عبد مهلهل « مبوس
ــزاء لآلن وهو عازم باملضي  وصلت- ٦- أج
ــرى).. فضال  ــزاء األخ ــو تكملة األج نح
ــاة فضائية عربية(  ــا ذكرته بأهم قن عم
ثقافية النيل ) بالقاهرة بالقول :أهم من 
كتب أدب الرحالت «نعيم عبد مهلهل» 
ــوب وصفحتي..  ــود باليوتي ــوار موج احل
وعدة ندوات ثقافية بعواصم عربية في 
تونس،وعمان،وبيروت،والقاهرة ،ودمشق.. 
أؤكد على العطاء الثر للطائر السومري 
ــروق للقراء..بكل  ــرد مبتعة ت احمللق بالس
ــاء احلميمي  ــدد اللق ــارة للعراق يتج زي

..الذي إمتد من السبعينييات ليوم أمس 
بشارع النيل  أخبرني:  إنه عازم للوصول 
ــر، بتلك الكتابة  إلى اجلزء اخلامس عش
ــة لكي يكتب  ــخصيات الناصري عن ش
ــخصيات ،  ــل ،والش ــع العوائ عن جمي
متيزت األجزاء السابقة بالتنوع الكتابي 
بني السيرة الشخصية ،او الذكريات ،او 
ــامال األجداد ،واألحفاد ، وهو  الوصف ش

ــفة  ــن األضواء الكاش ــلط حزمة م يس
ــخصيات رحلت ،أو الزالت على  على ش
ــومري  ــي الس ــراق . امليثولوج ــد الع قي
ــم-  حاصد اجلوائز العربية، واحمللية  -نعي
ــالت)   ــة - وأدب الرح ــة - والرواي (بالقص
ــيق بنكهة الوفاء  جمال االسلوب الش
ــر جناح تلك الرؤى بكتابه - وجوه في  س
مرايا الناصرية -  الذي كتبه بلغة ساحرة 
،ليست صحفية ،أوبجمع سيرة ذاتيه، 
ــادة  ذكريات  ــي حتليل ،ووصف، وإع بل ف
ــة  حبكة  ــرض بجمالي ــاك ،وع فالش ب
ــة احلاملة، املتفوقة  ــرد املدهش لغة الس
ــيرية   ــطحية الس ــة الس ــى الكتاب عل
ــوف دون  ــي تغزو الرف ــخة الت املستنس
ــد منقبة جمع  ــد وال تع ــا أح أن يقتنيه
وإعداد فقط . كلما يتجدد اللقاء يقول 
ــك ووصولك  ــر جناح ــاح س ــي صب : أخ
ــب اجلميع  ــك حت ــي ،إن ــي والعرب العراق
،مجرد ذاتك من األنانية ، التبغي املديح 
من أحد، بكتاباتك التي غطت الساحة 
ــدت عربيا وهو  ــة العراقية وإمت الثقافي
ــي» -أهم  يؤكد إنه واملترجم «امير دوش

ــخصية ثقافية بالناصرية- يجمعان  ش
على رأي موحد جتاه ماتدونه بيد بيضاء 
ــخرت  ــع ..أجيبه بالقول: س على اجلمي
ــت إلى أن  ــة عن آل البي ــي بالكتاب نفس
ــن الثقافة  ــا ..وع ــيرتهم جميع أجنز س
ــر من الوقت  العراقية، والعربية ماتيس
ــز  باملنج ــة  عميق ــات  دراس ــة  لتغطي
اإلبداعي ملا يسعه العمر . أهنيء نعيمنا 
مبنجزه عن شخصيات الناصرية ،ونأمل 
ــر- باألعوام  ان يصدر -اجلزء اخلامس عش
ــا ألتقي بالقاص والروائي  القادمة.. كلم
ــد الربيعي  ــد الرحمن مجي ــر عب الكبي
ــي بغداد  ــس ،أو ببيروت، وف ــواء بتون س
ــي على إثنني من املبدعني  والناصرية أثن
ــد مهلهل،  ــباعي ،نعيم عب ــي الس عل
ــن اخلفاجي  مع اإلعجاب بتجربة محس
وأحمد الباقري .رحمهم اهللا. في إحتفاء 
ــاد رجال  ــوره بقاعة إحت ــه بحض بتجربت
ــت :ننتظر منه  ــوام قل ــال قبل أع األعم
جوائز عربية أخرى..بالطبع الفوز برواية 
«اوروك» بجائزة عاملية مبسابقة الطيب 

صالح تؤكد،وتعزز حضوره العربيّ .
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زوج
رائد احلسن

ــى التقاطِ  ــادتْ عيناها عل اعت
ــرِ  غي ــي  ف ــاماته  ابتس ــور  ص
ــى  عل ــا  أذناه ــت  ودأب ــا  أوانه
ــرّر لها،  ب ــماعِ قهقهاتٍ ال مُ س
استحملتْ كل أفعاله الغريبة 
ــواء أخرى،  ــي أج ــا ف ــو يحي وه
ــه إليها. ذات  عجزت عن إرجاع
ه نحو طريق الال عودة  ــوم توجَّ ي

ن اجلرعة. عندما أكثرَ مِ
   *********

كبرياء
عبداهللا امليالي

ــد علمتْ  ــدة وق ــا مكي ــر له دبّ
ــني يوماً  ــد أربع ــه... بع بخيانت
زارها مع باقةٍ من الزهور يطلب 
ــأر  ــة الث ــاءت حلظ ــح، ج الصف
لكرامتها.. لم تستطع صفعه 

لضيق الكفن.
  ***********
لونَةٌ أفواهٌ  مُ

جعفر صادق احلسني
 ... لةً جِ ــا خَ ه يدَ ــرتْ األرضُ عِ بَّ كَ
، أفواهٌ يَبِسةً  نِ

طَ تُرَدِدُ نَشيدَ الوَ

ــرٌ  ناجِ حَ  ، ــهِ رابِ
تُ ــبُ  حُ ــا  أعياه

رُ  طُ يُومٌ متَ ، غُ ــتِ م ةٌ بالصَ مَ تخَ مُ
ــرُ  ، سِ بٍ لتَهِ ــعٍ مُ ــى واقِ ــاً عل دَمَ
تْ  حَ دَ ــاءِ، صَ دقُ اإلنتم بَقائهِ صِ
ــلُ  سّ تَتَوَ  ، ــةُ اجلائِع ــادُ  األجس
 ... ــونُ يُ العُ ــتْ  فاضَ  ... ــماءَ السَ

. إرتَوى الساسةُ
   ***********

 ارتداد
نزار احلاج علي

ــما  اس ــا  أعطيته ــي  أن ــم  رغ
ورسما، لكن لم أستطع أبدا أن 
أعرف شكلها. أرسلتها تبحثُ 
ــي ركامِ املاضي؛  ــوهِ ف عن الوج
األلوان.عادت  ــا  اختلطتْ عليه
ــة لتختار جبيني... تلك الطلق

قبراً لها.
  **********

مترد
احسان علي العارضي

ــيم،  ــيت عليك من النس خش
ــي كالغرباء،  ــى قلب ــت عل دس
أردتك  ــي،  عزلت لتزيد  ــارعت  س
ــت عني...كتمت  ــي، تغاضي ظل

كل شيء، حتى بت بال إرادة. 

ــدة  أوروك اجلري ــدة  ــدرت جري ص
ــة  الثقاف ــوزارة  ل ــة  املركزي
والسياحة واآلثار بعددها الثامن 
والعشرين  محتفيةً  باملبدعني 
وبعددٍ من األقالم األدبية والفنية 
ــن تغطيتها  ــالً ع ــارزة، فض الب
لنشاطات وزارة الثقافة بدوائرها 
املتنوعة.نقرأ في باب احلوارات : 
ــنان أنطون،  حواراً مع الروائي س
والكاتبة ساملة صالح، والفنانة 
ــد  محم ــب  زين ــكيلية  التش
ــي  التلفزيون ــرج  واخمل ــوس،  دنب

ــواراً  ــاد، وح ــام محمد رش عص
ــع الفنانة األمريكية  مترجماً م
ــدا جوالي.في املقاالت نقرأ  ميران
ــد اجلبار الرفاعي،  لـ الدكتور عب
ــود  محم ــامي  س ــور  والدكت
ــد مهلهل،  ــم، ونعيم عب إبراهي
ــح، ومروة  ــد الصائ ــد احلمي وعب
ــوران،  ن أبو  ــم  وباس ــدي،  العمي
ــر اخلطيب،  ــعد نعمة، وأمي وس
ــني عبد اهللا،  والدكتور أياد حس
ــيّ جبّار  ــال الهنداوي، وعل وجم
ــوص نقرأ لـ :  ــي النص عطيّة.وف

هاشم شفيق، و وليد حسني، و 
عبد الزهرة خالد، و جمال نوري، 
وكفاح الزهـاوي ، وضياء جبيلي، 
ــى عمران،  ــر، و منته ــا جعف ورن
وحسن عبد األمير، وعدنان عادل، 
ــناو.وفي باب  ــماعيل خوش وإس
الترجمة نقرأ  نصوصاً مترجمةً 
لـ : نزار سرطاوي، وعبير الفقي، 
و عاشور الطويبي، وحسني علي 
ــدة أوروك كل  خضير.تصدر جري
ــاوب مع ملحق  ــبوعني بالتن أُس

أوروك األدبي.

الديوانية / البينة الجديدة
ــمري  ــار الش ــم جب ــن باس أعل
ــة  ــراث محافظ ــار وت ــش آث مفت
ــن عدد  ــف ع ــة الكش الديواني
ــة اجلديدة من  ــع اآلثري من املواق
ــح اآلثري الذي  خالل أعمال املس
يقوم به كادر املفتشية .وأوضح 
الشمري أنه خالل أعمال املسح 

مت العثور على خمس قطع آثرية 
ــني  ــى قطعت ــة ال ــة اضاف مهم
ــتالمها  اس مت  ــرى  اخ ــني  آثريت
ــار ومت  ــرطة اآلث ــات ش ــن دوري م
ــجيل هذه  ــر وتوثيق وتس تصوي
ــية آثار وتراث  القطع في مفتش
ــوف يتم ارسالها  الديوانية وس

الى املتحف العراقي .
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8الحصاد
حمافظ بغداد يوجه بإجراء 

الكشوفات الفنية للمناطق التي 
تعاين من نقص اخلدمات 

جملس التخطيط والتنمية يبحث 
آلية توزيع املشاريع يف بغداد عىل 
ضوء احلجم السكاين واملحرومية 

بغداد / البينة الجديدة
ــيوخ  ــث محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا، مع ش بح
ووجهاء أقضية ونواحي العاصمة املشاكل اخلدمية التي تواجه 
مناطقهم.وقال السيد احملافظ خالل لقاءه األهالي، «إن احلكومة 
ــاريع الضاغطة، ال  ــذ املش ــة عازمة على تنفي ــة للعاصم احمللي
ــيما في مناطق األطراف، التي توقفت بسبب التخصيصات  س
ــه العطا،  ــت العالم».ووج ــة التي اجتاح ــة اجلائح ــة وأزم املالي
ــي تعاني من  ــة الالزمة للمناطق الت ــوفات الفني ــراء الكش بإج
ــن اإلمكانات  ــكل ما حتتاجه ضم ــاكل خدمية، وتزويدها ب مش
ــم بني وجهاء  ــدى احملافظة.من جانبه ــد اخلدمي املتوفر ل واجله
ــاكل التي تواجه مناطقهم، والتي  وشيوخ العاصمة، ابرز املش
ــاري، والقطاع الصحي  ــاء، والكهرباء، واملاء، واجمل تتعلق باإلكس
والتربوي، مثمنني جهود محافظ بغداد الرامية لتوفير اخلدمات 

باملواصفات الفنية املطلوبة. 

بغداد / البينة الجديدة
ــب الفني حملافظ بغداد  ــة النائ بحث مجلس التخطيط والتنمية، برئاس
ــدات اإلدارية  ــى الوح ــاريع اخلدمية عل ــع املش ــاوي، آلية توزي ــي العيث عل
ــر إحصاء  ــكاني واحملرومية.وقال مدي ــم الس ــى ضوء احلج ــة، عل للعاصم
ــماعيل ابراهيم، إن  ــد اس ــزي لالحصاء، احم ــع للجهاز املرك ــداد التاب بغ
ــتوى  ــكانية وعلى مس «وزارة التخطيط بصدد تزويد اجمللس باألعداد الس
ــم من خاللها توزيع موازنة ٢٠٢١  ــب التحديث األخير، ليت الناحية،  وحس
ــاء»، مبينا ان «االجتماع هو بادرة  ــب االحتياجات اخلدمية لكل قض وحس
ــهم في تقدمي افضل اخلدمات للعاصمة».من  لعقد اجتماعات أخرى تس
ــعدون، دراسة مفصلة بعنوان  جانبه قدم مدير تخطيط بغداد حبيب س
(فجوات التنمية املكانية عن الواقع اخلدمي حملافظة بغداد وفقاً للمعايير 
التخطيطية للبنى الفنية مع األنشطة االقتصادية في محافظة بغداد) 
ــبة العجز لكل  باالعتماد على التقارير التي ترفعها الدوائر اخلدمية ونس

من هذه اخلدمات، للمناطق ضمن مسؤولية محافظة بغداد.

اضاءات قانونية

بغداد / البينة الجديدة
ــس الوزراء  ــن مكتب رئي ــمية صادرة م ــفت وثيقة رس كش
ــنة  مصطفى الكاظمي تتضمن أمراً ديوانياً برقم (٧٠) لس
ــترك برئاسة ممثل  ــكيل فريق مش ٢٠٢١ والذي يقضي بتش
ــة ممثلني عن الصحة  ــرة واملهجرين وعضوي عن وزارة الهج

ــاعدة  ــى دعم ومس ــوزراء يتول ــس ال ــة جملل ــة العام واألمان
ــي اللملكة  ــة ف ــرطانية واملزمن ــراض الس ــني باألم املصاب
ــمية « البينة اجلديدة» تطالب بتعميم هذه  األردنية الهاش
ــي كل دول العالم التي يتواجد فيها  ــانية ف التجربة االنس

العراقيون.

تشكيل فريق لدعم ومساعدة العراقيني املصابني باالمراض 
الرسطانية واملزمنة يف األردن

ضبط وهندسة النظام املرصيف
د.علي النصيفي

ــركات  ــارة املصارف عن الش ــف جت ال تختل
ــاح، إال أن  ــق األرب ــن حيث حتقي ــة م العادي
ــية  ــارة املصرفية نقدية ذات حساس التج
ــد ألي مخاطر  ــرض النق ــاه تع ــة جت مفرط
ائتمانية إقراضية، ولذا تشدد املصارف على 
ــل إقراضي  معايير اإلقراض، فنتائج أي فش
ــى كوارث اقتصادية، ونتيجة لذلك  يؤدي إل
ــى  املفرطة.عل ــات  الضمان ــى  ــد عل تعتم
ــم األزمات  ــدرك أن معظ ــة املالية، ن اجلبه
تنشأ من النظام املالي، وفي الوقت نفسه 
النظام املالي منشأ االزدهار االقتصادي ألي 
ــتيعاب التغيرات ومتطلبات  بلد، إال أن اس
كل مرحلة اقتصادية، يحتم علينا مراجعة 
األسس التي تساعدنا على حتقيق أهدافنا 
االقتصادية واالجتماعية.إن شروط إقراض 
ــط  واملتوس الصغيرة  ــال  األعم ــات  قطاع
ــي  ــزال ف ــارة، ال ت ــة التج ــراد، ملمارس واألف
ــتويات منخفضة وصعبة في العراق،  مس
ــى أي جهة بقدر  ــا إلقاء اللوم عل وال ميكنن
ــة النظام املصرفي  أهمية أن نعيد هندس
احلالي، خلدمة معادلة حساب الناجت احمللي، 
ــى  ــد عل ــهورة تعتم ــة املش ــك املعادل وتل
ــتثمار  ــتهلكني واس إنفاق احلكومة واملس

ــاص وصافي التجارة اخلارجية،  القطاع اخل
ــة ال تعمل ما  ــر املعادل ــات وعناص فمكون
ــي يدير النقد  ــن لديها نظام مصرف لم يك
ــتثمار واالدخار وتوزيعه  ــاس االس على أس
ــة اقتصادية  ــات بعدال ــك القطاع ــني تل ب
لزيادة اإلنتاجية التي ينشأ منها الحقا منو 
ــاجت احمللي وزيادة  ــادي أو ما يعرف بالن اقتص
ــروة الوطنية بني قطاعي اجملتمع  معدل الث
والهياكل االنتاجية  اخلاص، ثم إن النظام 
ــراف  ــة األط ــي تروي ــب ف ــي كالقل املصرف
ــاط وحيوية  االقتصادية باملال لضمان نش
ــح التعبير - وال  ــات - إن ص جميع القطاع
ــي احلالي يعتمد  ــيما أن النظام املصرف س
ــتهالكي والعقاري.إن  ــراض االس ــى اإلق عل
احلوكمة شبه الغائبة عن نظامنا املصرفي 
وحجم النقد املُبهم يجعلنا بعيدين من أن 
ــس مصارف جديدة مختصة إلقراض  نؤس
ــارة اخلارجية،  ــي التج ــركات املؤثرة ف الش
إضافة إلى تأسيس مصارف أخرى لتمويل 
ــطة  ــال الصغيرة واملتوس ــات األعم قطاع
ــي واخلدمات املهنية  ومتويل القطاع الزراع
ــرف املهنية اخملتلفة. اخملتصة، كتمويل احل
ــراض األعمال  ــا أن إق ــخصيا، أدرك متام ش
ــر أعلى من  ــدل مخاط ــركات له مع والش
إقراض قطاع املستهلكني بضمان الرواتب 

ــهري الكامل، إال أنه ال ميكننا  والدخل الش
ــول  ــة أن مت ــا احلالي ــن مصارفن ــب م الطل
ــط  ــركات واألعمال الصغيرة واملتوس الش
ــق النظام املصرفي احلالي الذي  بكثافة وف
ــتثمار والتنمية  ــو بعيد عن عقلية االس ه
ــة !احلل يكمن في  ــؤولية االجتماعي واملس
ــة النظام املصرفي ومراجعة  إعادة هندس
ــل غير  ــركات التموي ــيس لش أداءه والتاس
املصرفية ذات االثر  االقتصادي، أن مدخرات 
ــارف، فخوف  ــاس ربح املص اجملتمع هي أس
ــة  ــروعات خاص ــن مش ــن تكوي ــاس م الن
جعلهم يتجهون إلى الوظائف احلكومية 
ــرات  ــي مؤش ــا ف ــذا تخلفن ــة، وله بكثاف
ــرة واملهنية.أعتقد  ــوء األعمال الصغي نش
ــرى التي  ــوالت االقتصادية الكب ــأن التح ب
ــها املنطقة وباخلصوص في اخلليج  تعيش
ــد فرصة مواتية  العربي ومصر واملغرب تع
كننا من  ــة جتربتها مبا ميُ للتعمق في دراس
ــي خلدمة  ــة النظام املصرف ــادة  هندس اع
ــتفادة  ــمولي واالس ــكل ش ــاد بش االقتص
ــريعية  ــة التش ــر البيئ ــو تطوي ــا نح منه
ــاالت، وتعجز  ــتى اجمل واالقتصادية ، وفي ش
ــة عن مالحقة منافعها  أقالمنا االقتصادي
ــتراتيجية ان متت بشكلها الصحيح  االس

املستند الى سياسات ال اجتهادات.

التعديل الثاين لقانون تعويض املترضرين 
جراء العمليات احلربية واالخطاء العسكرية 

والعمليات االرهابية

ــرائح  ــاف جميع ش ــمول وانص ــة ش بغي
ــوق  ــة احلق ــاواتهم بكاف ــهداء ومس الش
ــني  ــا للقوان ــة وفق ــازات املمنوح واالمتي
ــني  املواطن ــاة  معان ــف  وتخفي ــذة  الناف
ــرر جراء  ــي اصيبت بالض ــي املناطق الت ف
ــكرية  العس واالخطاء  احلربية  العمليات 
ــكيل  والعمليات االرهابية ؛ ومن اجل تش
ــي كل محافظة  ــة فرعية ف ــر من جلن اكث
ــة للتعويض  ــان املركزي ــدد اللج وزيادة ع
ــن معامالت  ــدد م ــر ع ــاز اكب ــرض اجن ولغ
ــمول ذوي  تعويض املواطنني فضال عن ش
ــبي قوى  ــني من منتس ــهداء واملصاب الش
االمن الداخلي والقوات املسلحة واالجهزة 
ــازات املنصوص عليها في  االمنية باالمتي
القانون وبغية اشراك جهاز االدعاء العام 
من اجل احلفاظ على املال العام وتشكل 

مبوجب هذا القانون مايأتي:
ــدة منها  ــة (واح ــان مركزي ــالث جل أوال : ث
ــي  ــا ف ــون مقره ــتان )ويك ــم كردس القلي
ــة جمللس  ــة العام ــط باالمان ــداد وترتب بغ
ــرة  دائ ــع  م ــيق  بالتنس ــل  وتعم ــوزراء  ال
ــة  االرهابي ــات  العملي ــا  ضحاي ــهداء  ش
ــكرية  والعمليات احلربية واالخطاء العس
ــق  ــا يتعل ــهداء فيم ــة الش ــي مؤسس ف
ــهداء واخملتطفني واملفقودين  مبلفات الش
ــة العامة جمللس  ــط ولالمان واملصابني فق
ــة لعمل  ــات الالزم ــوزراء اصدارالتعليم ال

هذه اللجان 
ــي بغداد او  ــة او اكثر ف ــا: جلنة فرعي ثاني
ــر  ــة غي ــتان وكل محافظ ــم كردس اقلي
ــان فرعية  ــم وثالث جل ــة في اقلي منتظم
ــهد  ــهدت او تش ــات التي ش ــي احملافظ ف
ــمى  ــات املذكورة في القانون تس العملي
ــض املتضررين  ــة لتعوي ــة الفرعي (اللجن

ــة واالخطاء  ــات احلربي ــراء العملي ــن ج م
)وترتبط  العسكرية والعمليات االرهابية 
ــهداء ضحايا العمليات احلربية  بدائرة ش
واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية 
في مؤسسة الشهداء وتعمل بالتنسيق 
مع احملافظة وللجنة احلق وحسب احلاجة 
ــدات االدارية  ــي الوح ــح مكاتب لها ف فت
ــي للمحافظة وتلتزم  ــة والنواح واالقضي
احملافظة بتامني مستلزمات عمل اللجان 
ــة املركزية  ــة وينعقد اجتماع اللجن كاف
ــن ينوب عنه وثلثي  ــها او م بحضور رئيس
ــدد اجتماعاتها  ــدد اعضائها وال يقل ع ع
عن ٣ اسبوعيا» وتصدر قراراتها باالغلبية 
ــيطة من اصوات االعضاء احلاضرين  البس
ــح اجلانب  ــوات يرج ــاوي االص ــد تس وعن
ــي املادة  ــس .. وف ــه الرئي ــذي صوت مع ال
ــة  ــه او وزارة املالي ــرر او ذوي ٧  اوال للمتض
ــأة التقاعد  ــهداء او هي ــة الش او مؤسس
ــة االعتراض  ــة او لكل ذي مصلح الوطني
ــان الفرعية  ــرارات وتوصيات اللج على ق
ــوزارات واجلهات  ــكلة في ال واللجان املش
ــدى اللجنة املركزية  غير مرتبطة بوزارة ل
ــي لتاريخ  ــوم التال ــالل ٦٠ يوما من الي خ
التبليغ بها وحسب ما يستجد من وثائق 
ــكات جديدة وتتولى اللجنة  او مستمس
ــمولني واذا  ــكلة تدقيق ملفات املش املش
ــد الصابته  ــى التقاع ــمول ال ــل املش احي
بنسبة عجز ٧٥٪ فاكثر مينح راتبا تقاعديا  
ــات التي كان  ــب واخملصص ــاويا للرات مس
ــا تقاعديا يعادل  ــا اقرانه او راتب يتقاضاه
ثالث اضعاف احلد االدنى للراتب التقاعدي 
املنصوص عليه في قانون التقاعد املوحد 
.. ومينح من اعاقه العجز بنسبة ٢٩٪ فما 
دون مكافئة اصابة وحتتسب وفق معادلة 
ــمائة  ــز مضروبا × بخمس ــبة العج (نس

الف دينار عن كل درجة عجز وتتولى هيأة 
ــي حالة  ــرف املكافئات .. وف ــد ص التقاع
ــا او الذي توفيت  ــهيد اعزب او مطلق الش
ــتحق الراتب التقاعدي  زوجته ووالداه يس
وقطعة ارض املنصوص عليها في احكام 
ــقاء وفي  ــوة واالخوات االش ــون االخ القان
ــى االخوة  ــذر وجودهم ينتقل ال ــة تع حال
ــهيد  ــقاء ويعد الش ــوات غير االش واألخ
ــهيد املطلق او الذي توفيت  االعزب كالش
ــهاده وليس  ــد استش ــل او بع ــه قب زوجت
ــت او االخت حلني  ــه فالبن ــا اوالد من لديه
ــاء  ــد انته ــاد عن ــني ويع ــزواج او التعي ال
العالقة الزوجية وتستحق زوجة الشهيد 
ــا اوالد من  ــر املوظفة ولديه املتزوجة وغي
الشهيد الراتب التقاعدي املنصوص عليه 
ــي هذا القانون مبا ال يقل عن نصف احلد  ف
ــوص عليه في قانون  ــى للراتب املنص االدن
ــتحق زوجة الشهيد  التقاعد املوحد وتس
ــر املوظفة وليس لديها اوالد  املتزوجة وغي
من الشهيد ووالداه متوفيان قبله او بعده 
ــل عن احلد االدنى املقرر  راتبا تقاعديا اليق
بقانون التقاعد املوحد املعدل ويوزع باقي 
ــكام القانون  ــب املنصوص عليه باح الرات
على األخوة واالخوات بالتساوي ٠ واذا كان 
ــهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع  الش
ــتحقون  واملس ــه  زوجات ــن  ــدة م واح كل 
ــازات  واالمتي ــوق  ــس احلق بنف اوالده  ــن  م
ــدة  مبوجب احكام  ــررة للعائلة الواح املق
ــزم دائرة  ــون ويعتبر وجود٠وتلت ــذا القان ه
ــات والتخطيط في وزارة التعليم  الدراس
ــهداء (النظام  ــات الش ــن فئ ــح فئة م مبن
البائد ٠ضحايا االرهاب ٠ احلشد الشعبي 
٠البيشمركة نسبة ١٠٪للدراسة االولية 
ــبة ١٠٪ للدراسة االولية  الصباحية ونس

املسائية.

ج/١الحقوقي / ماجد الحسناوي

البينة الجديدة / االء علي
ــركة الفاروق العامه إحدى  زفت ش
ــكيالت وزارة اإلعمار واإلسكان  تش
ــرى اجناز اهم  والبلديات العامة بش
ــد نفذتها  ــي كانت ق ــاريع الت املش
ــروع  في محافظة البصرة وهو مش

ــفى اجلهاز الهضمي  أبنية مستش
ــة من  ــود حثيث ــد جه ــد بع والكب
ــية والفنية  ــوادر الهندس قبل الك
ــدس  املهن ــة  ومتابع ــراف  وباش
ــى مدير عام  ــار عبدالرزاق عيس عم
الشركة حيث مت تسليم األبنية إلى 

ــتفيدة ( وزارة الصحة /  اجلهة املس
ــبة اجناز  دائرة صحة البصرة ) بنس
ــز  ــروع املنج ــر أن املش ١٠٠٪  يذك
ــر  ــة عش ــن (١٥) خمس ــون م مك
ــية  ــا البناية الرئيس بناية ، اهمه
ــة ، وحتتوي  ــم (١٨٥) غرف ــي تض الت

على اجنحة االستشارية واالدارية 
ــونار  والس ــينية  الس ــعة  واالش
ــزل والعناية  ــور وردهات الع والناظ
املركزة وتضم ايضاً صالة عمليات 
ــة  وبناي  ، ــرات  للمحاض ــات  وقاع
ــازات الطبية ، وابنية  اخلدمات والغ

سكن االطباء التي تتكون من ثالث 
ــق ، باالضافة الى بناية حفظ  طواب
ــتعالمات والكهرباء ،  اجلثث واالس
ــرى ويحتوي  ــة تخصصية اخ وابني
ــدة منظومات  ــفى على ع املستش
ــق والتبريد  ــت واحلري ــا االنترن منه

ــاري ، باالضافة  ومنظومة املاء واجمل
اللوجستية  للخدمات  قواطع  الى 
ــذا املنجز   ــارة إلى أن ه ــدر اإلش ، جت
جاء نتيجةً للحاجة القصوى التي 
ــطة  ــا البلد ملثل هذه األنش مير به
ــي تصيب  ــاة الت ــة واملعان الصحي

ــفيات  ــة املستش ــن قل ــن م املواط
ــي  ــر ف ــا كبي ــة ، املن التخصصي
ــاء وتنفيذهم املهام  كوادرنا املعط
ــرص وأمانة  ــة إليهم بكل ح املوكل
ــع خلدمة  ــق اهللا اجلمي ــدق ، وف وص

بلدنا العزيز .

اجتامع امريكي اوريب مرتقب بشان ايران

خلية ازمة ذي قار تقرر منع زيارة 
املراجعني للمرضى يف مستشفيات املحافظة

وكاالت / البينة الجديدة
ــية،  الفرنس ــة  اخلارجي وزارة  ــت  اعلن
ــد اجتماع  ــن موع ــاء، ع ــس االربع ام

ــوى  والق ــي  االمريك ــة  اخلارجي ــر  وزي
ــران النووي. ــف اي ــأن مل ــة بش االوربي
ــية في بيان،  وذكرت اخلارجية الفرنس

ــس، بني وزير  ــاع اليوم اخلمي ان اجتم
ــوى األوروبية  اخلارجية األمريكي والق

بشأن ملف إيران النووي.

ذي قار / البينة الجديدة
ــس  ــار، ام ــي ذي ق ــة ف ــة االزم ــت خلي اعلن
ــني للمرضى في  ــاء، منع زيارة املراجع االربع
ــارت الى  ــة، فيما اش ــفيات احملافظ مستش
ــوال يكون  ــراءات حظر التج ــق اج ان تطبي
ــة املركزية.وقال  ــب اعالن خلية األزم بحس

ــد الوائلي خالل  ــظ ذي قار ناظم حمي محاف
ــا خللية  ــاً طارئ ــي ، إن اجتماع ــر صحف مؤمت
ــس بحضور مدير عام صحة  االزمة، عقد ام
ــرطة  ــادة العمليات وقيادة ش ــة وقي احملافظ
ــامها واالمن الوطني  ــدراء اقس احملافظة وم
ــاف انه تقرر منع دخول املراجعني  واملرور.واض

ــفى العام  لغرض زيارة الراقدين في املستش
واتخاذ اجراءات صارمة بحق اخملالفني، الفتا 
ــوات األمنية بتطبيق  ــه مت توجيه الق الى ان
ــالن  ــب اع ــوال حس ــر التج ــراءات حظ اج
ــار وباء  خلية األزمة املركزية للحد من انتش

كورونا.

وكاالت / البينة الجديدة 
ــطيني،  ــي الفلس ــس الوطن ــه اجملل وج
ــس  مجل ــى  إل ــوة  دع ــاء،  األربع ــس  ام
ــير العملية  النواب العراقي، ملتابعة س
ــطني.وذكر املكتب  االنتخابية في فلس
االعالمي لرئيس مجلس النواب، محمد 
ــي، ان األخير، استقبل سفير  احللبوس
ــطني لدى بغداد أحمد عقل،  دولة فلس
ــث العالقات  ــاء، بح ــى ان اللق ــاً إل الفت
ــز التعاون،  ــني البلدين وتعزي ــة ب الثنائي

ــام  االهتم ذات  ــع  املواضي ــن  م ــددٍ  وع
ــترك.وأضاف البيان، ان احللبوسي،  املش
ــلَّم رسالة دعوة إلى مجلس النواب  تس
من اجمللس الوطني الفلسطيني، ملراقبة 
ــير العملية االنتخابية في  ومتابعة س
ــاندة  واملس الدعم  ــدمي  وتق ــطني،  فلس
إلجرائها، حيث ستُجري دولة فلسطني 
ــريعي  ــات عامة للمجلس التش انتخاب
ــهر  ــس الدولة خالل األش ــب رئي ومنص

القادمة.

بغداد / البينة الجديدة 
ــس  لرئي ــي  املال ــار  ــد املستش أك
ــح،  ــد صال ــر محم ــوزراء، مظه ال
ــس األربعاء، أن انهاء العجز في  ام
ــب ان يصل  ــة يتطل ــون املوازن قان
برميل النفط بني ٧٥ الى ٨٠ دوالرا.

ــة  ــن أن نقط ــح، ع ــف صال وكش
ــة  ــي املوازن ــوازن ف ــادل او الت التع
ــعر  ــط س تتطلب ان يكون متوس
برميل النفط السنوي املصدر الى 

ــن ٧٥-٨٠ دوالرا  اخلارج مبا ال يقل ع
للبرميل، مشيرا إلى أنه عند ذلك 
ــتغلق فجوة العجز متاماً وتعد  س
ــد العجز في  مصادر االقتراض لس
ــا بالغالب. ــة ملغاة تلقائي املوازن

ــتفيد  ــة تس أن احلكوم ــاف،  وأض
ــعار النفط احلالية  من ارتفاع أس
ــي وصلت الى اكثر مما كتب في  الت
املوازنة خاصة مع توجه البلد الى 
ــدا أن هذا  ــن جديد، مؤك الغلق م

سيؤدي الى تقوية الرافعة املالية 
ــكالت العوز  ــالد ملواجهة مش للب

االجتماعي.

مستشار : الكاظمي إهناء عجز املوازنة يتطلب 
أن يكون برميل النفط هبذا السعر؟

فلسطني توجه دعوة للربملان العراقي 
ملتابعة سري عمليتها االنتخابية

الفاروق تزف برشى انجاز مرشوع أبنية مستشفى اجلهاز اهلضمي والكبد

اإلطاحة بتجار للعملة املزيفة 
بحوزهتم اكثر من (٩)االف 

دوالر بمحافظتني
بغداد / البينة الجديدة 

ــاء، اإلطاحة بتجار  ــن الوطني، امس االول الثالث أعلن جهاز األم
للعملة املزيفة بحوزتهم اكثر من ٩ االف دوالر مبحافظتني.وذكر 
ــتخبارية تفيد  ــى ورودِ معلوماتٍ إس ــه بناء عل ــان للجهاز، أن بي
ــخاص يتاجرون بالعملة املزيفة في احملافظات نينوى  بوجود اش
ــرعت مفارز جهاز االمن الوطني بالتعقبٍ والبحث عن  وبابل ش
ــد التجار املزيفني  ــاء القبض على اح ــني ومتكنت من الق املتهم
ــاً في مدينة احللة وضبطت بحوزته( ٧٢٠٠$ فئة  للعملة متلبس
١٠٠$ ، ١مليون عراقي فئة ٢٥٠٠٠ الف دينار) عملة مزيفة.وأضاف 
البيان وبعملية منفصلة نفذها ابطال االمن الوطني في نينوى 
وبعد تعقبٍ للمتهم في اجلانب االمين من املدينة مت القاء القبض 
ــن (٣٥٠٠ دوالر مزيفة) ومت  ــه اكثر م ــف للعملة وبحوزت على مزي
ــاف املتهمني وفق املادة (٥٢) من قانون البنك املركزي العراقي  ايق
بعد تدوين اقوالهما.وتابع انه مت احالتهما الى اجلهات القضائية 

اخملتصة التخاذ االجراءات العادلة بحقهما.

مناشدة امام املفوضية العليا 
حلقوق االنسان يف العراق

ومفوضية حقوق االنسان يف بابل 
ــالة من املواطن ( رسول احلمداني)     تلقت «البينة اجلديدة» رس
يناشد فيها املفوضية العليا حلقوق االنسان في بابل بخصوص 
ــأن اصابته  ــول على اوراق حتقيقية بش ــاعدته لغرض احلص مس
ــام ( ٢٠٠٣) في منطقة ( كمب  ــراء القصف اجلوي االمريكي ع ج

سارة) قاطع الرصافة .. مع التقدير.
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حسن سلمان اِّـكوطر
مدير عام الدائرة االدارية واِّـالية

 )١٦٩٢اعالن رقم (

ادناه في المشيدات تعلن الشركة العامة إلدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجير 
انون بيع من اليوم التالي لنشر االعالن وفق القالثالثين) تبدأ ) في اليوم (واسطمحافظة (

المعدل والشروط التي يمكن الحصول عليها من  ٢٠١٣) لسنة ٢١رقم (وايجار اموال الدولة 
 ) دينار غير قابلة للرد. ٥٠٠٠قسم الشركة اعاله لقاء مبلغ (

) على ان في محافظة (واسط فعلى الراغبين الحضور في الساعة الحادية عشر في قسم الشركة
شركة العامة الدارة النقل يقدم المزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الضريبة معنون الى (ال

الخاص) وهوية االحوال المدنية وشهادة الجنسية او (البطاقة الوطنية الموحدة) وبطاقة السكن 
% مضروبا في عدد سنين العقد بصك ٢٠(النسخ االصلية) وبدفع التأمينات القانونية البالغة 

مل الناكل فرق % وكذلك يتح٢مصدق ويتحمل من ترسو عليه المزايدة اجور خدمة بنسبة 
البلدين  في عدد سنين العقد وفي حالة مصادفة موعد المزايدة عطلة رسمية تجري المزايدة 

 في اليوم التالي. 

 

 

 المالحظات التأمينات اسم العقار ت

١ 

 محالت رقم
٦١/٦٥/٦٩/٧٠/٧١/٧٢/٧٣/٨٠/٩١/
٩٥/٩٨/١٠٠/١٠١/١٠٥/١٠٧/١٠٩/

١١٠/١١١/١١٢/١١٦ 
 في مراب الكوت الموحد

٤٤٥.٥٠٠ 
 لكل محل الف دينار

 سنة واحدة ... يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة مدة االيجار
 

 
 

 
 
 كريم هاشم حسين الجابري

 المدير العام                                                                                          

 رئيس مجلس االدارة                                                                                       

 

١٦٩٢
٨ / ٢ / ٢٠٢١ م

ــاء  ــي الثالث ــوزراء العراق ــس ال ــدر مجل اص
ــدت قرارات  ــته التي عق ــي جلس املاضي ف
ــروس كورونا. ــاح فاي ــدة، منها يخص لق ع
ــان، إن  ــوزراء في بي ــس ال ــب رئي ــال مكت وق
ــس االول الثالثاء،  ــد، ام ــس الوزراء عق مجل
ــته االعتيادية برئاسة رئيس مجلس  جلس
ــت خاللها  ــى الكاظمي، مت ــوزراء مصطف ال
ــات املدرجة  ــن املوضوع ــة جملة م مناقش
ضمن جدول أعماله، كما بحث مستجدات 
االوضاع األمنية في البالد، وحادثة االعتداء 
ــت مدينة اربيل.واكد الكاظمي ان  التي طال
ــتان يهدف  العمل االرهابي في اقليم كردس
الى خلط االوراق وزعزعة االستقرار، مشيراً 
ــترك بني  ــح حتقيق مش ــه بفت ــى أنه وج ال
ــأن  احلكومة االحتادية وحكومة االقليم بش
ــار  ــادث وإلقاء القبض على اجملرمني.واش احل
ــة، التي  ــوات االمنية البطل ــى جهود الق ال
ــى العصابة  ــاء القبض عل ــن الق متكنت م
االجرامية املتورطة بقتل عدد من املواطنني 
ــى  ــرة، مبينا ان احلكومة لن تنس في البص
ــى املضي  ــد صممت عل ــاء املواطنني وق دم

قدما في مالحقة العصابات االجرامية.
ــذل جهودا  ــي ان احلكومة تب ــني الكاظم وب
كبيرة من اجل تهدئة االوضاع في املنطقة، 
ــات، الفتا الى ان  ــاد البلد عن اية صراع وابع

العراق لن يكون حديقة خلفية لها.
ــس الوزراء وفقاً للبيان القرارات  وأصدر مجل

التالية
أوال

ــة توقيع  ــة صالحي ــل وزارة الصح ١- تخوي
ــركات املنتجة  ــة مع الش ــة اخلاص االتفاقي
ــركات  ل الش ــدم حتمّ ــن ع ــاح، وتتضم للق
ــات او غرامة ناجتة عن  ــورة اي تعويض املذك

جتهيز اللقاح واستخدامه.
دوالر،  ــون  ملي  (١٠٠) ــغ  مبل ــص  تخصي  -٢
ــة العقود اخلاصة باخملتبرات واالدوية  لتغطي
ــد-١٩،  ــرض كوفي ــة مب ــتلزمات اخلاص واملس
ــة البنك الدولي  ــر اللقاحات من محفظ غي

للمشاريع املتعثرة في العراق.
ــيارة  ــر (٣٠٠) س ــغ لتوفي ــص مبل ٣-تخصي
ــعاف عن طريق وزارة الصناعة واملعادن،  اس
ــن  ــروض م ــدى الق ــن اح ــع م ــى ان تدف عل
ــع وزارتي املالية  ــيق م البنك الدولي بالتنس

والتخطيط الختيار القرض.
ــروع  مش ــة  إحال ــى  عل ــة  املوافق ــا-  ثاني
ــي الوالدة  ــزة حلديث ــة املرك ــات العناي خدم
ــن الضوابط  ــتثناءً م ــركة(GE)، إس ــى ش إل
ــع املبلغ من  ــى أن يتم دف ــات، عل والتعليم
ــي(٤٥ مليون  ــغ تخمين ــي مببل ــك الدول البن
ــن قبل وزارة  ــم التعاقد م ــى أن يت دوالر)، عل

ــويق األدوية  ــركة العامة لتس الصحة الش
ــتلزمات الطبية، بحسب املواصفات  واملس
ــارية، ألجل تقليل  ــان اإلستش الفنية للج
ــبة الوفيات بني األطفال حديثي الوالدة  نس

في مختلف محافظات العراق.
ثالثا- منح وزير الصحة صالحية االستثناء 
ــوص  ــول املنص ــر التج ــراءات حظ ــن إج م
ــرار اللجنة  ــن ق ــرة (١) م ــي الفق ــا ف عليه
ــالمة الوطنية رقم (٥  العليا للصحة والس
ــنة ٢٠٢١)، ويكون ذلك للفئات واحلاالت  لس
ــرًا، بناء على طلب من الوزير  الضرورية حص

اخملتص أو رئيس اجلهة غير املرتبطة بوزارة.
ــاز لكرة  ــابقة الدوري املمت ــتثناء مس - إس
القدم من إجراءات مواجهة جائحة فايروس 
دون  ــن  م ــتمرارها  باس ــماح  والس ــا  كورون

جمهور.
ــا – إقرار توصية اجمللس الوزاري للطاقة  رابع
رقم (٧ لسنة٢٠٢١)، بحسب اآلتي تولي وزارة 
النفط بتمويل حساب وزارة املالية من ارباح 
الشركات النفطية مببلغ (١٠٠٠٠٠٠٠) دوالر 
لغرض فتح االعتماد املستندي من املصرف 
ــر، لضمان إجناز  ــي للتجارة دون تأخي العراق
ــة حملافظة  ــر الطاقة الكهربائي ــدف توفي ه

نينوى.
ــوارد املائية بتعديل  ــا- قيام وزارة امل خامس
ــهيل تنفيذ القرار  التعليمات الصادرة لتس
ــال اخلدمات املثبتة  ــنة ١٩٩٩)، وإدخ (٨٠ لس
ــروع قانون صندوق واردات املياه في  في مش
التعليمات، وتوزيع حصيلة االجور من خالل 
ــة من املوارد  ــص حصة خزينة الدول تخصي
ــك اخلدمات بجعلها  ــة عن تقدمي تل الناجم

ــذي تؤول  ــذ ال ــص الناف ــن الن ــدال م (٢٠٪) ب
مبوجبه كل االجور الى اخلزينة العامة.

ــاء صالحية  ــل وزير الكهرب ــا- تخوي سادس
ــركة متخصصة  التفاوض والتعاقد مع ش
ــبقة  ــر، لتجهيز ونصب عدادات مس او اكث
ــكنية  الدفع كحد أدنى (١٠٠ الف) وحدة س
ــل وزارة الكهرباء، مع  ــم اختيارها من قب يت
ــذ العقود  ــات تنفي ــن تعليم ــتثناء م االس
ــنة ٢٠١٤، وتعليمات  احلكومية رقم (٢) لس

تنفيذ املوازنة العامة عند اقرارها.
ــة  ــة الهيئ ــى توصي ــة عل ــابعا- املوافق س

الوطنية لإلستثمار بحسب اآلتي
١- اعتماد اإلعالن الصادر عن وزارة الكهرباء 
ــبع محطات كهربائية  ــتثمار س بشأن إس
ــدار (٧٥٥) ميكا  ــد الطاقة البديلة مبق لتولي
ــة،  املقدس ــالء  كرب ــات(  محافظ ــي  ف واط 
ــى) دون اإلعالن عنها في  ــط، بابل، املثن واس
ــتثمار  املوقع اخلاص بالهيئة الوطنية لإلس
ــي من قرار  ــن احملور الثان ــا للفقرة (٣) م وفق

مجلس الوزراء ( ٢٤٥ لسنة ٢٠١٩).
٢- اخذ الهيئة الوطنية لإلستثمار االجراءات 

الالزمة بالسير بخطوات اإلحالة.
ــت محمودوزيرة  ــام نعم ــون هي ــا- تك ثامن
ــي مجلس النواب  ــة، ممثلة احلكومة ف الدول
وتوضيح قرارات مجلس الوزراء أمام مجلس 

النواب وجلانه القطاعية.
ــعا - يكون منح التخاويل من العاملني  تاس
ــن قبل  ــة م ــالم والصحاف ــال االع ــي مج ف
ــتركة بدال من وزارة الصحة،  العمليات املش
ــة في  ــى وزارة الصح ــط عل ــل الضغ لتقلي

مجابهة جائحة كورونا.

«                       » تنشر قرارات مجلس الوزراء 
منها ما يخص لقاح «كورونا»
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أعالن
ــم  ــن قبل اِّـدعي (باس ــوى اِّـقامة م ــى الدع ــاء عل بن
فيصل محمد) الذي يطلب تبديل لقبه من(مياح) اُّـ 
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــاره) فمن لديه اع (االم
ــوف تنظر  ــه س خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من  ه

قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات

 واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــي (محمد  ــة من قبل اِّـدع ــى الدعوى اِّـقام ــاء عل بن
فيصل محمد) الذي يطلب تبديل لقبه من(مياح) اُّـ 
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــاره) فمن لديه اع (االم
ــوف تنظر  ــه س خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من  ه

قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــي (براك  ــن قبل اِّـدع ــوى اِّـقامة م ــى الدع ــاء عل بن
محمد عليوي) الذي يطلب تبديل لقبه من(مياح) اُّـ 
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــاره) فمن لديه اع (االم
ــوف تنظر  ــه س خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من  ه

قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــريف  ــة من قبل اِّـدعي (ش ــى الدعوى اِّـقام بناء عل
محمد عليوي) الذي يطلب تبديل لقبه من(مياح) اُّـ 
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــاره) فمن لديه اع (االم
ــوف تنظر  ــه س خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من  ه

قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات

 واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــي (فاطمة  ــوى اِّـقامة من قبل اِّـدع ــاء على الدع بن
ــب تبديل لقبه من(مياح) اُّـ  فيصل لفته) الذي يطل
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــاره) فمن لديه اع (االم
ــوف تنظر  ــه س خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من  ه

قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة /وكالة

أعالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (محل بريسم 
ــل لقبه من(مياح) اُّـ  ــيد) الذي يطلب تبدي عبد الس
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــاره) فمن لديه اع (االم
ــوف تنظر  ــه س خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من  ه

قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة /وكالة

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت مني الوثيقة اِّـدرسية وبأسم (أمجد 
ــة النصر  ــادرة من اعدادي ــز كرم) والص عزي
ــة اُّـ جامعة اِّـصطفى  ــة واِّـعنون الصناعي
االمني فالرجاء على من يعثر عليها تسليمها 

اُّـ جهة االصدار . مع التقدير.

إعالناتكم في

ضـمـــان 
أوســــع 
لالنتشـار
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أعالن
ــي (علي  ــن قبل اِّـدع ــوى اِّـقامة م ــى الدع ــاء عل بن
محمد عليوي) الذي يطلب تبديل لقبه من(مياح) اُّـ 
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــاره) فمن لديه اع (االم
ــوف تنظر  ــه س خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من  ه

قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــي (صلف  ــن قبل اِّـدع ــوى اِّـقامة م ــاء على الدع بن
محمد عليوي) الذي يطلب تبديل لقبه من(مياح) اُّـ 
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــاره) فمن لديه اع (االم
ــوف تنظر  ــه س خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من  ه

قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات

واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــل اِّـدعي (نصيف  ــة من قب ــى الدعوى اِّـقام بناء عل
محمد عليوي) الذي يطلب تبديل لقبه من(مياح) اُّـ 
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــاره) فمن لديه اع (االم
ــوف تنظر  ــه س خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من  ه

قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات

 واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــي (امجد  ــن قبل اِّـدع ــوى اِّـقامة م ــى الدع ــاء عل بن
فيصل  محمد) الذي يطلب تبديل لقبه من(مياح) اُّـ 
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــاره) فمن لديه اع (االم
ــوف تنظر  ــه س خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من  ه

قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات

واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــي (تركي  ــن قبل اِّـدع ــوى اِّـقامة م ــى الدع بناء عل
محمد عليوي) الذي يطلب تبديل لقبه من(مياح) اُّـ 
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــاره) فمن لديه اع (االم
ــوف تنظر  ــه س خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من  ه

قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــني  ــة من قبل اِّـدعي (حس ــى الدعوى اِّـقام ــاء عل بن
فيصل محمد) الذي يطلب تبديل لقبه من(مياح) اُّـ 
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــاره) فمن لديه اع (االم
ــوف تنظر  ــه س خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من  ه

قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة /وكالة
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ــة جديدة في  ــة اداري ــاء عاصم ــروع بن ــث عن مش  احلدي
ــف  مجرد  ــراق صار يثار بني احلني واالخر وظل مع االس الع
ــف التخضع لنقاش جدي  ــكار وخطط لكنها مع االس اف
ــى ارض الواقع.. اذكر انه  ــول الى خطط عملية عل او تتح
ــرح اخلبير االقتصادي( مناف  ــي متوز من العام (٢٠١٧) اقت ف
ــذاك بناء عاصمة  ــة العراقية يوم ــغ) على احلكوم الصائ
ــدن القدميه تتضمن  ــوار امل جديدة للعراق تكون خارج اس
انشاء مجمعات سكنية تضطلع ببنائها شركات عاملية 
ــراح الصائغ  ــدا ان اقت ــوك)..  واذكر جي ــة و( ح متخصص
ــا( عطوان  ــداد حينه ــالن محافظ بغ ــع اع ــذا تزامن م ه
ــن( مليون)  ــى اكثر م ــة احملافظة ال ــي) عن حاج العطوان
ــذي تتواله  ــمايه ال ــى غرار مجمع بس ــكنيه عل وحده س
ــريع  ــركة( هانوا الكورية اجلنوبيه) الجل ايجاد حل س ش
وجذري حلل ازمة السكن التي تنشب اظفارها في جسد 
ــني لقمة خبزه اليومي ناهيك  املواطن احلائر اصال في تام
ــمة الزمه  ــوائيات التي صارت س ــرة العش ــن وجودظاه ع
ــي العديد من محافظاتنا  ليس في العاصمة بغداد بل ف
ــة اذا ماعرفنا  ــم املعضل ــم ان تتصوروا حج ــرى ولك االخ
ــداد لوحدها...  ــوائية في بغ ــاك اكثر من (٣٥٠) عش ان هن
ــة هيئة االستثمار( سها النجار) اعادت في تصريح  رئيس
صحفي لها قبل ثالثة ايام مشروع العاصمة اجلديدة الى 
ــة ثانية حيث اماطت اللثام ما كان يغطي مالمح  الواجه
ــروع  ــلط الضوء عليه اكثر بالقول ان مش ــروع وتس املش
ــار بغداد  ــه على ارض مط ــده املقرراقامت ــة اجلدي العاصم
ــك  ــاحته (١٠٤) االف دومن وهي الش ــتكون مس ــي س الدول
ــعه وان اخلطة املراد تنفيذها هي  مساحة واسعة وشاس
بناء عاصمة جديدة ومراكز ومبان متطورة لكن اخلالفات( 
اويلي يابه) تدور حةل( ١٦) الف دومن  فقط نظرا لوجود عدة 

اجازات استثمار على تلك املساحة!.
 والن االمور التاتي دائما على املرام وهذا ماترشح من،خالل 
ــازات لكونها على  ــارة الى حصول ازدواجية في االج االش
ــر منفذة  ــاريع غي ــى وجود مش ــدة اضافة ال ــة واح قطع
ــل الطامة  ــب ب ــس هذا فحس ــوائية ولي ــم عش وتصامي
ــوا غير جادين في  ــتثمرين قد يكون الكبرى ان بعض املس

التنفيذ!!.
بناء املدن اجلديدة سبقتنا اليها منذ عشرات السنني دول 
ــات عاصمة  اجنبية كالبرازيل وعربية كمصر عندما انش
شرقي القاهرة اما عندنا في العراق فاالمر مازال في طور( 
ــدت وزارة  ــام(٢٠١٨)  اعتم ــول من الع ــات) ففي ايل البروف
ــعة   ــعة.. اكرر خطة واس التخطيط العراقية خطة واس
ــة متكاملة في ضواحي بغداد اجلنوبية  لبناء مدينة اداري
لتكون العاصمة االدارية اجلديدة في العراق لتضم جميع 
الوزارات والدوائر واملؤسسات احلكومية لكن ال ادري ماحل 
ــة  ماينطبق عليه  ــة؟ رمبا النها كانت في خان بهذه اخلط

القول ان كالم الليل ميحوه النهار!!.

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

ــر العطا امس  ــد جاب ــداد  محم ــظ بغ ــن محاف   أعل
ــاريع  االول الثالثاء عن خطة العادة اعمار جميع املش
ــة في عموم  ــة اضافة الى بناء (١٠٠٠) مدرس املتلكئ
ــروف نبني انه  ــع النقاط على احل ــراق .. وحتى نض الع
ــس النواب  ــم (١٨) من مجل ــرار برق ــدر ق ــبق ان ص س
ــد (٦١) والبند ثالثا من املادة ( ٧٢)  وطبقا الحكام البن
من الدستور قرّر رئيس اجلمهورية بتاريخ ١٠/٩/ ٢٠١٩ 
صدور القانون اآلتي رقم ( ١٩) لسنة ٢٠١٩ والذي نص 
على رسم طابع احلملة الوطنية لبناء املدارس ورياض 
االطفال وجاء في املادة (١) اوالً بفرض رسم طابع احلملة 
الوطنية لبناء املدارس ورياض األطفال مقطوع مقداره 
ــم املفروض  ــف دينار اضافة الى مبلغ الرس (١٠٠٠) ال
ــنة (٢٠١٢)  ــم الطابع رقم (١٧) لس مبوجب قانون رس
ــان املدارس املذكورة قد دفعت  ــن هنا يتبني جليا ب .. م
ــعب اصال وبعملية حسابية  اقيامها من جيوب الش
فان مقدار مايجبى من املواطن اليكفي لبناء ( ١٠٠٠) 
ــب بل اكثر من هذا العدد من املدارس  ــة فحس مدرس
ورياض االطفال التي تبنى باحدث االساليب املعمارية 
ومجهزة بكافة مستلزمات التدفئة والتبريد واملرافق 
ــاحات النظامية واخملتبرات  ــة واحلدائق والس الصحي
ــأنها االرتقاء بالعملية  ــزات التي من ش وكل التجهي
ــتوى افضل مما هي عليه  ــة في البالد الى مس التربوي
ــيكون  ــان بناء هذه املدارس س ــد ب ــود لنؤك اآلن .. ونع
ــة وقد كنت  ــس من خزينة الدول ــعب ولي باموال الش
ــير الى فضل  ــيد محافظ بغداد ان يش امتنى من الس
املواطن ودوره في املساهمة لبناء هذه املدارس ورياض 
االطفال من خالل املبالغ التي يدفعها مع كل معاملة 
يروم ترويجها في اي دائرة حكومية ولكم ان تتصوروا 
ــا .. ونعيد  ــز يومي ــالت التي تنج ــدد املعام حجم وع
ــن املواطنني في  ــتيفائه م الى االذهان ماكان يتم اس
سنوات سابقة حتت اسم (امللوية) ولكن شتان مابني 
ــنا  ــذي نريده هو ان نرى مدارس ــس واليوم وكل ال األم
ــداد الكبيرة من  ــتوعب االع ــد ازداد عددها كي تس وق
ــالب والتالميذ الذين يتزايدون يوميا .. كما نتمنى  الط
ــات فقط وامنا  ــؤول في التصريح اال ينحصر دور املس
ــى  هناك مرحلة مهمة اال وهي التنفيذ الفعلي وعس
ــمع ان هذه املدارس قد اخذت طريقها لالنشاء  ان نس
ــبة  واالفتتاح وليكن هناك احتفال يومي بهذه املناس
لقص شريط بافتتاح مدرسة الن العلم واملعرفة هما 

أساس تقدم األوطان.

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

Cb‰çÏ‹œD@�i@êâaÜΩa@ıb‰i
CÚflÏÿßa@êÏ‹œD@�i@Ïfl

متابعة / البينة الجديدة
ــم كتلة الدميقراطي  توفي املتحدث باس
ــتاني آرام باالتي، أمس األربعاء،  الكردس
ــب  إثر مضاعفات فيروس كورونا. وبحس
ــم كتلة  ــدث باس ــان «املتح ــادر  ف مص
ــي  باالت آرام  ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط
توفي صباح امس االربعاء، إثر مضاعفات 
فيروس كورونا». من جانبه، قال مدير عام 
ــياب في تصريحات  صحة دهوك افرا س
تابعتها البينة اجلديدة، إن «الناطق باسم 
كتلة احلزب الدميقراطي الكردستاني في 

ــي آرام ناجي توفي امس،  ــان العراق البرمل
في احدى مستشفيات احملافظة». وآرام 
ناجي باالتي من مواليد دهوك، ٣ تشرين 
األول ١٩٧٩، متزوج ولديه اثنني من األبناء، 
وحصل على شهادة الدكتوراه في ٢٠١٧، 
ــواب  ــس الن ــي مجل ــواً ف ــب عض وانتخ
ــزب الدميقراطي  ــة احل ــي عن كتل العراق
ــتاني في ٢٠١٨، وأصيب بكورونا  الكردس
ــرين الثاني املاضي حينما  في شهر تش
ــود إلى دهوك  ــي بغداد، قبل أن يع كان ف

للعالج.

متابعة / البينة الجديدة
ــرو اديب  ــري عم ــي املص ــرض االعالم تع
حلادث سير مروع اثناء قيادته سيارته في 
ــادس من اوكتوبر باجليزة في  مدينة الس
ــفى بعد  ــر. ونقل اديب الى املستش مص
حتطم سيارته من نوع راجن روفر بالكامل، 
ــد انتهائه من تقدمي  حيث اتى احلادث بع
ــه احلكاية الذي يعرض على قناة  برنامج

ــداول رواد مواقع التواصل  ــر. وت mbc مص
ــب، بعد  ــيارة أدي ــي، صورًا لس االجتماع
ــيارة  ــادث. وأظهرت الصور تضرر الس احل

الفارهة في مقدمتها بشكل فادح.
ــج «احلكاية»، إنه  ــدر من برنام وقال مص
ــفيات  ــرو أديب ألحد املستش مت نقل عم
مبدينة ٦ أكتوبر؛ لالطمئنان عليه وإجراء 

الفحوصات الالزمة.

متابعة / البينة الجديدة
رافق تفشي جائحة «كورونا» العديد 
العلمية  ــات  والدراس ــوث  البح ــن  م
ــول األعراض التي ميكن أن يخلفها  ح

الفيروس بعد التعافي من املرض.
وبحسب عدد من الدراسات التي أجريت 
ــرت معاناة بعض  ــد، أظه في وقت واح
ــن أصيبوا بفيروس «كوفيد  الرجال الذي
ــات  احليوان ــدد  ع ــاض  انخف ــن  م  «١٩-
ــوي. لم يتضح  ــائل املن املنوية في الس

ــبب الفيروس  ــا إذا كان هذا بس ــد م بع
ــببها  ــات االلتهابية التي يس أو العملي
ــب مدير العمل  ــم. وأوضح نائ في اجلس
ــالك  ــد جراحة املس ــي في معه العلم
ــرية  ــة اإلجنابية البش ــة والصح البولي
في PMGMU دميتري ينكييف، حول دور 
العلم في املساعدة حلل هذه املشكلة 
ــب، بل  ــاعد العلم فحس قائال «لن نس
ــيء عن صحتك  سنتعلم أيضا كل ش
ــك  ــل حالت ــنقوم بتحلي ــة. س اإلجنابي

الهرمونية، ونصنع مخططا للحيوانات 
املنوية، واملوجات فوق الصوتية ألعضاء 
ــر دوبلروغرافي،  ــن، وتصوي كيس الصف
ــنقيم تدفق الدم. وأنت تستفيد،  أي س
ــنفهم ما إذا كان الفيروس التاجي  وس
ــة. «واألهم من ذلك ،  ــر على اخلصوب يؤث
ــة التي  ــائل الوقائي ــف الوس سنكتش
ــلبي،  ميكن أن تقلل من هذا التأثير الس
ــاعدتك  ــتكون مس ــذه س ه ــد.  وج إن 

للعلم».

متابعة / البينة الجديدة
ــهد  ش ــة  العراقي ــة  اإلعالمي ــت  دخل
الشمري «القفص الذهبي»، وذلك بعد 
ــى مواطنها فهد زيد.  ــل زفافها عل حف
ــع التواصل االجتماعي  تداول رواد مواق
ــن حفل الزفاف  ــع فيديو وصور م مقاط
ــادي  ــة ب ن ــة امللكي ــي القاع ــذي مت ف ال
ــط  ــد وفق دعوة احلفل، وذلك وس الصي
ــة من فيروس  ــراءات احترازية للوقاي إج
ــو، قيام  ــع فيدي ــر مقط ــا. وأظه كورون

ــى إحدى  ــمري بالرقص عل ــهد الش ش
ــة مع زوجها،  ــي التراثية العراقي األغان
ــط فرحة حضور احلفل، الذي بادروا  وس
ــا متمنني لهما حياة  بتهنئتها وزوجه
ــر فهد  ــعيدة. من جهته نش زوجية س
زيد، عبر حسابه في موقع «إنستغرام»، 
صورة جمعته بزوجته شهد الشمري، 
وهو يقبل رأسها بعد إمتام حفل الزفاف، 
ــأبقى لك  ــب تعليقا قال فيه: «س وكت

ا». وحدك وعدً

ــرز ملفات  ــن أب ــن احلديث ع ــاء مفصل تضم ــي لق ف
املشهد الثقافي والدور الذي تضطلع به وزارة الثقافة 
ــع مع  في هذه الظروف املركبة ، كان هذا احلوار املوس
ــد االكادميي د.ابو  ــة الكاتب والناق ــل وزارة الثقاف وكي
رغيف ، حيث أمد في مطلع احلوار بأن ماميرُّ به العراق 
حاليا من ضائقة اقتصادية ومالية هو جزء من االزمة 
ــة التي افرزتها جائحة كورونا وكان  العاملية املتفاقم
ــؤال بصدد  ــاً ، معلقاً على الس ــاخصاً عاملي أثرها ش
املنحة ؛ بأنَّ الوزارة جنحت خالل السنوات السابقة في 
ــيق مع رئاسة الوزراء ووزارة  إطالق هذه املنحة بالتنس
املالية واجلهات النقابية الفاعلة وفي مقدمتها (احتاد 
ــاء ونقابة الصحفيني ونقابة الفنانيني)، ومازالت  االدب
ــداتها ومخاطباتها مع مكتب  ــوزارة تواصل مناش ال
ــع وزارة املالية وجلنة الثقافة  ــيد رئيس الوزراء وم الس
ــاندة موقف الوزارة في املطالبة  واالعالم النيابية ملس
ــاء والفنانني لهذا  ــني واالدب ــة الصحفي باطالق منح
ــت على تطمينات  ــاً بأن الوزارة حصل العام ، موضح
أولية بأمكانية صرف املنحة املذكورة في حال حتسن 
ــعار النفط بشكل خاص ،  االوضاع بشكل عام وأس
ــار بأن  وتراجع العجز املتوقع في املوازنة العامة . وأش
مبالغ هذه املنحة ليست بالرقم الضخم في املوازنة 
ولن تغطي احتياجات املثقفني لكنها تعبر عن حالة 
اهتمام ودعم معنوي من قبل احلكومة لهذه الطبقة 
ــادة تفعيلها  ــرة ، معرباً عن تفاؤله بإع ــة املؤث النوعي
ــادة النواب في جلنة  .  ووجه ابو رغيف خطابه الى الس
ــوزارة في صرف  ــاندة ال الثقافة واالعالم النيابية ملس
ــة الصحفيني واملبدعني معرباً عن امتنانه للدور  منح
ــكل  ــه اللجنة وتواصلها مع الوزارة بش الذي تقوم ب

دائم .

 (اِّـتحف الوطني)

ــف بأن وزارة  ــر الدكتور ابو رغي ــياق متصل ذك  وفي س
ــتكمال  ــكل دؤوب على اس الثقافة واآلثار تعمل بش
ــتية  ــتلزمات اللوجس ــب املعلقة وتهيئة املس اجلوان
ــكل  ــة املطلوبة الفتتاح املتحف الوطني بش والفني
ــون متاحا أمام اجلميع  ــبوع ليك دائم طيلة ايام االس
ــل هوية  ــه التي متث ــالع على مضامين ــه واالط لزيارت
ــة  ــة اخملتلف ــب التاريخي ــداد احلق ــى امت ــراق عل الع
ــروف الصحية  ــك وفقاً لطبيعة الظ ــم ذل عازياً حس
ــة . ودعا  ــا اجلهات اخملتص ــي تصدره ــات الت والتعليم
ــة والتعليم العالي  ــل وزارة الثقافة وزارتي التربي وكي
ــيق مع وزارة  الى تنظيم برامج توعوية دائمة بالتنس
الثقافة الطالع الطلبة مبختلف املستويات على هذه 
ــيرة بالدهم  املعالم احليوية وتوطيد عالقتهم مع مس

الزاخرة .

 (الطباعة والنشر)
ــرعت  ــوزارة قد ش ــأن ال ــف ب ــيد ابورغي ــح الس  وأوض
مبشروع مميز وجدي على ثعيد الترجمة ، بقيادة الوزير 
ــم الالزم  ــاً ، لتحصيل الدع ــاً ومترجم ــه مؤلف بوصف
لتفعيل طباعة سلسلة نوعية من الكتب التي تلبي 
ــاً معرفيةً وحاجاتٍ ضروريةً في املكتبة العراقية  افاق
ــاحة التحول الدميقراطي والتغيير  ــيما في مس والس
الشامل بعد ٢٠٠٣ ، وعلى اساس هذا السعي احلثيث 
ــتكون هناك اصدارات مهمة لشخصيات وأسماء  س
فاعلة من داخل العراق ومن خارجه ، تغطي املساحة 
ــرات الفراغ  ــة في فت ــة والتاريخي ــة والثقافي الفكري
ــاطها  ــة الترجمة ونش ــا يخص حرك ــابقة فيم الس
ــى دار املأمون متابعة ذلك وحتقيقه  في العراق ، وتتبن
ــراف  ــؤون الثقافية العامة بإش ــاون مع دار الش بالتع
ــر من قبل د.حسن ناظم .كما دعا ابورغيف في  مباش
ــكيل خلية تنسيقية بني جميع  عذا اجلانب الى تش
دور النشر والطباعة في العراق ، بشقيها (احلكومية 
ــر وتنسيق  واالهلية) لتنظيم حركة الطباعة والنش
اإلمكانيات لتحقيق تكامل ثقافي تسويقي طباعي 
ــات. وعن (امللكية الفكرية  ــذه املؤوسس بني جميع ه
ــو رغيف : بأن  ــل االجتماعي) أكد اب ــائل التواص ووس
ــى تفعيل  ــة قد حرص عل ــر وزارة الثقاف ــراق وعب الع
ــني وجوده في هذا املفصل احلساس خالل  دوره وحتس
ــاقاً مع قوانني حماية  ــنوات العشر االخيرة اتس الس
ــام  ــة ، وأقس ــا الدولي ــة وتوجهاته ــة الفكري امللكي
ــذا القانون  ــا ملتزمة به ــة الفكرية في وزارتن امللكي
ــا وادبياتها   ــة الفكرية واصوله ــاع عن امللكي وبالدف
ــر املؤلفات او التصرف باحلقوق  التي تقتضي عدم نش
العلمية واإلبداعية في وسائل التواصل االجتماعي أو 

في غيرها إال مبوافقة اصحاب تلك احلقوق ومالكيها 
االصليني.وعلى صعيد (النشر االليكتروني) اضاف: بأنَّ 
ــتمرة في اصدار مجلة (اوروك) اليكترونياً  الوزارة مس
ــاً بالقول:  وقد  ــوراتها االخرى ، مبين الى جانب منش
باشرنا في هذا السياق مع (مجلتي) و(املزمار) اتساقاً 
ــائل  ــدة في التعامل مع وس ــات االجيال اجلدي مع آلي
ــبة  ــيل ميديا ، وأما بالنس االتصال احلديثة والسوش
ــاث التي تصدر  ــرى من الكتب واالبح للمؤلفات االخ
ــب عدة  ــاً يتطل ــرها اليكتروني ــإنَّ نش ــوزارة ف ــن ال ع
اجراءات وموافقات من قبل املؤلفني وأصحاب احلقوق 
الفكرية فيها . وعن ( البيوت الثقافية في احملافظات) 
ــيق مع  ــف: إنَّ الوزارة وبالتنس ــح د.نوفل ابو رغي أوض
ــدد االنتهاء من  ــالم النيابية بص ــة الثقافة واالع جلن
ــا النهائية  ــد وهيكليته ــريع قانون الوزارة اجلدي تش
ــه وزارة الثقافة حاليا يعود  ــذي تعمل ب ، فالقانون ال
الى التشريعات التي صدرت في زمن النظام السابق ، 
وينطوي على جوانب ومضامني التتناسب مع طبيعة 
ــم ، مبيناً بأن لدى  ــات النظام الدميقراطي القائ وادبي
ــية  ــدداً بجعل القصور الرئاس ــوزارة مقترحاً متج ال
ــة والفنون  ــات ، قصوراً للثقاف ــرة في احملافظ املنتش
ــاطات الثقافية في احملافظات  واالداب الحتضان النش
ــروض االفالم  ــت وع ــكيل والنح ــارض التش ــن مع م

واملسرحيات واملؤمترات واملهرجانات وغير ذلك.

 ( مهرجان بابل) 
ــاً للجنة التي   وأكد وكيل وزارة الثقافة بوصفه رئيس
ــة التحضيرية  ــيق مع اللجن ــكلها الوزير للتنس ش
املشكلة في محافظة بابل ، أن اجلهة املعنية بإقامة 
ــي محافظة بابل ،  ــية ه ــان بالدرجة االساس املهرج
ــتدعم احملافظة وتشارك معها إلجناح هذا  والوزارة س
املهرجان عبر مؤوسساتها املعنية بتقدمي الفعاليات 

ــب التواصل  ــورة ، الى جان ــرة واملش ــطة واخلب واالنش
ــذه  ــم ه ــي لدع ــيق العال ــوي والتنس ــم املعن والدع
ــة التي ترجو وزارة الثقافة أن تكون  التظاهرة الثقافي
ــد انقطاع طويل  ــذا العام بع ــةً في دورتها له ناجح
ــاط بحاجة  ــذا النش ــف: إنَّ ه ــيد ابورغي . وأردف الس
ــتباقية  ــي واجلهود االس ــى الوقت الكاف حقيقية ال
ــه الدعوات  ــرات والتدريبات وتوجي ــاح التحضي ، الجن
ــتية ،  ــة واللوجس ــتعدادات الفني ــتكمال  االس واس
ــا التحضيرية  ــل مبحافظها وبلجانه ــة باب ومحافظ
ــتحق االشادة واملساندة على هذا التوجه  املميزة تس
ــان  ــل :ان املهرج ــف الوكي ــي . وكش ــي الوطن الثقاف
بحسب ما ابلغتنا اللجنة التحضيرية في محافظة 
ــه  ــي ميزانيت ــية ف ــة اساس ــيعتمد بدرج ــل س باب

ــات  ــم باملؤسس ــة وعالقاته ــم الذاتي ــى جهوده عل
والشخصيات الفاعلة وامليسورة وشركات االتصاالت 
ــتنطلق يوم ٢٥ من  وغيرها ، وأن فعاليات املهرجان س
ــددت اجلهة  ــام ، كما ح ــة اي ــل وملدة خمس آذار املقب
ــة رئيس مجلس  ــيكون برعاي ــة ذلك ، وأنه س الراعي
ــارك فيه  ــيد مصطفى الكاظمي وسيش الوزراء الس
ــر وتونس مع  ــت ولبنان ومص ــرب من الكوي فنانون ع
ــة واالوربية اضافةً  ــدول العربي ــرق فنية لعدد من ال ف
ــني منمختلف محافظات  ــاء ء وفنانني عراقي الى أدب
ــات متنوعة  ــرض فعالي ــه ع ــيتم خالل ــراق ، وس الع
ــمل معارض للصور الفوتوغرافية عن دور القوات  تش
ــدي لعصابات  ــعبي في التص ــد الش ــة واحلش االمني
ــر ، اضافة  ــة ملحمة النص ــش االرهابية وصناع داع
ــكيل ومؤمترات  ــة للكتاب وللتش ــى معارض منوع ال
ــور كما ان اللجنة  ــعر والكتاب والفلكل تتعلق بالش
التحضيرية حريصة على إقامة فقرة خاصة للفرقة 
ــة القومية(الوطنية)  ــة وللفرق ــمفونية العراقي الس
ــازارات والفعاليات  ــن الب ــع افتتاح عدد م ــون، م للفن
ــارك في املهرجان عدد من املؤسسات  االخرى. وسيش

النقابية ومنظمات اجملتمع املدني  .
ــة  ــع ابو رغيف ، ان هناك جلنة فنية رديفة برئاس  وتاب
رئيس هيئة االثار تتابع تفاصيل وجنبات البعد االثاري 
ــن فعاليات  ــيتم عرضه م ــي محافظة بابل وما س ف
ــياق نفسه اشاد  تراثية ترافق أيام املهرجان . وفي الس
الدكتور ابورغيف بادارة فعاليات ومحافل بابل الدولية 
التي نفذت خالل السنوات السابقة من قبل منظمة 
ــون) حيث كانت مميزة  ــان بابل للثقافات والفن (مهرج
ــة والبد من االفادة من جتربتها املتراكمة في ذلك  وغني
مبا يعود بالنفع والنجاح للمهرجان وللواقع الثقافي 

العراقي بشكل عام .
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