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ــا  مقالن ــتهل  مس ــي  ف    
االفتتاحي هذا ال بد ان نسجل 
عتبنا وزعلنا وانتقادنا الشديد 
لهيئة االعالم واالتصاالت التي 
تعاملت مع الصحافة الورقية 
ــا ال  ــدت انه ــوراء واك ــني ع بع
ــيئا عن الدور الكبير  تعرف ش
الصحافة  ــذه  ه ــه  لعبت الذي 
ــائل  ــى جنب مع وس ــا ال جنب
املرئية واملسموعة في  االعالم 
كل القضايا الوطنية التي مير 
ــجاعة  بها العراق وتصدت بش
ــاد .. نقول  ــكل مظاهر الفس ل
ــالم واالتصاالت ان  ــة االع لهيئ
عدم شمول الصحافة الورقية 
باالستثناءات خطأ جسيم ال 
ــه إال باالعتذار من  ــن تالفي ميك

صاحبة اجلاللة .. نأمل ان يعالج 
ــار فورا ..  اخلطأ ويصحح املس
ــير  ــأن اخر ال بد ان نش وفي ش
الى قضية قد تكون خافية عن 
ــام تلك هي املتعلقة  الرأي الع
ــة رابحة  ــركة عربي ـــ(٢٩) ش ب
ــة تتراوح  ــا حص ــراق فيه للع
ــذا  ــني (١٠ و٢٨ و٥٠ ٪) وه ــا ب م
ــف عنه النائب كاظم  ما كش
ــي مؤخرا حيث  فنجان احلمام
بني اسماء هذه الشركات التي 
فيها استثمارات مالية وارباح 
ــي  خارج ــل  ومتثي ــب  ومكاس
ــغيل للمهارات العراقية  وتش
ــد  اح ال  ــن  لك ــة  التخصصي
يتجرأ من املسؤولني العراقيني 
على فتح ملف هذه الشركات 
ــباب ال نعرف اسرارها ومع  الس
ذلك فاننا ندعو كل من يعنيه 

ــف بقوة  ــح هذا املل ــر لفت االم
ــر على  ــر ونذك ــن دون تأخي وم

سبيل املثال (الشركة العربية 
ــروعات  ــتثمار وادارة املش لالس

ــعودية وحصة  مقرها في الس
ــركة  وش  ٪٥٠ ــا  فيه ــراق  الع

ــا  ومقره ــة  العربي ــاس  البوت
االردن وحصة العراق فيها ٢٠٪ 
ــركة العربية للصناعات  والش
ــرة  القاه ــا  ومقره ــة  الدوائي
ــا ٢٨٪) ..  ــراق فيه ــة الع وحص
كما ال بد ان نشير الى حقيقة 
بروز صراع (سني - سني) على 
ــد  زعامة املكون وهذا ما جتس
في اخلالف العميق بني محمد 
ــني رئيس مجلس  الكربولي وب
ــي وال  ــواب محمد احللبوس الن
ندري هل ما حصل مجرد فورة 
ــقاق  ــر النش عابرة ام انه مؤش
ــر ؟! واذا  ــدع خطي ــر وتص كبي
ــي  ــهد السياس ما تركنا املش
ــا  بودن ــه  وتداعيات ــه  وتراكمات
ــة الى اجلانب  ــت العناي ان نلف
اخلدمي وهنا ال بد ان نشير الى 
ــس مجلس  رئي ــيد  الس دعوة 

الكاظمي  ــى  مصطف ــوزراء  ال
ــي بغداد امس  ــالل جولته ف خ
ــد  ــداد لعق ــني بغ ــع ام االول م
مؤمتر دولي بهدف اعمار بغداد 
ــارين دوليني  ــور مستش بحض
ــوة خطوة في  ــد هذه الدع وتع
ــداد  ــح الن بغ ــاه الصحي االجت
ــر دولي  ــى مؤمت ــاج فعال ال حتت
ــا  بواقعه ــوض  النه ــل  الج
املؤلم احلالي واالرتقاء مبا يليق 
االصيل..  ــا  وعنوانه بتاريخها 
ــا حديثة  ــد طرق ــعب يري الش
ــرات  ــورا ومجس وانفاقا وجس
ــراز  ــة بط ــا عاصم ــد ايض ويري
ــا احلضاري الن  ــواءم مع ارثه يت
وضعها احلالي ال يسر صراحة 
ــذه اخلطوة  ــن داعمون له ونح
ــد  تتجس ان  ــا  نريده ــي  الت

حقيقة على االرض. 
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ــي ،  ــي عراق ــدر حكوم ــاد مص    أف
ــيني  ــن السياس ــرات م ــأن العش ب
العراقيني، أخذوا لقاحا ضد فيروس 
كورونا قبل أن يصل العراق بشكل 
 ،RT ــمي.وقال املصدر، بحسب  رس
ــاح كورونا  ــات من لق إن آالف اجلرع
ــيني  ــض السياس ــى بع ــت إل وصل
ــؤولني احلكوميني في العراق  واملس
ــن  ــة، ومتك ــة عربي ــن دول ــة م هدي
ــذ اللقاح. ــرات منهم من أخ العش

ــي وصلت  ــات الت ــاف، أن اجلرع وأض
ــملت  ــة، ش ـــ١٠ آالف جرع ــدر ب تق
ــكريني،  عس ــادة  وق ــيني  سياس
وشخصيات  تنفيذيني،  ومسؤولني 
ــم. ــى عائالته ــة إل ــارزة، باإلضاف ب

ــكل  ومن املقرر أن يصل اللقاح بش
ــالل األيام  ــراق خ ــى الع ــمي إل رس
املقبلة بعدما كان من املقرر أن يصل 
بداية الشهر احلالي.وشهدت األيام 
األخيرة عودة ارتفاع أعداد اإلصابات 
ــابيع على  بفيروس كورونا بعد أس
ــلطات  ــا اضطر الس ــا، مم ارتفاعه

ــادة العمل بحظر  ــة إلى إع العراقي
التجوال اجلزئي. وفي الشأن األمني 
ــد  ــم القائ ــدث باس ــف املتح كش
اللواء  ــلحة،  ــوات املس ــام للق الع
يحيى رسول ، عن تفاصيل عملية 
ــة، فيما أكد قائد عمليات  الطارمي
ــليم،  ــداد اللواء الركن أحمد س بغ
وانتحارية  ارهابية  احباط عمليات 
ــة  العاصم ــكان  س ــتهداف  الس
ــة  العملي إن  ــول،  رس ــال  بغداد.وق
ــر متابعة لعناصر  االمنية جاءت إث
عصابات داعش االرهابية في قضاء 

ــمال بغداد.وأضاف، أن  الطارمية ش
ــعة  اللواء ٥٩ التابع للفرقة التاس
ــني  ــب كم ــام بنص ــش ق ــن اجلي م
ــد  ــاركة من احلش لالرهابيني ومبش
ــائري، وأنه جرى اشتباك مع  العش
ــزة  ــره االجه ــت اث ــني متكن االرهابي
ــل جميع االرهابيني،  االمنية من قت
ــا الى أنه مت التعرف بني القتلى  الفت
ــؤول  ــمى باملس ــة ما يس ــى جث عل
االداري والعسكري لعصابات داعش 
شمال بغداد وما يسمى باملسؤول 
ــي  ــي ف ــش االرهاب ــي لداع االعالم

قضاء الفلوجة.ووصف رسول، هذه 
العملية بأنها ضربة موجعة لبقايا 
ــش االرهابية،  ــات داع ــول عصاب فل
ــت خالل متابعة دقيقة من  وأنها مت
قبل القائد العام للقوات املسلحة 
ــالل انطالق  ــذي كان متواجدا خ ال
هذه العملية، مشيرا الى أن القائد 
ــلحة أكد خالل  العام للقوات املس
ــاء الطارمية على  حضوره الى قض
املوجعة  الضربات  استمرار توجيه 
ــش االرهابية.  ــول داع ــاردة فل ومط
ــور القائد العام  ولفت، الى أن حض

ــرافه على  ــلحة واش للقوات املس
ــالة  رس ــد  يع ــة  االمني ــة  العملي
ــرافه  ــة تؤكد متابعته واش معنوي
ــكرية.  ــير العمليات العس على س
ــتقبل رئيس  ــد آخر اس ــى صعي عل
ــتان، مسرور  حكومة إقليم كردس
ــس تيار  ــس االحد، رئي ــي، ام بارزان
ــي وحتالف عراقيون  احلكمة الوطن
ــي اربيل. ــار احلكيم ف ــيد عم الس

ــتان ذكرت  ــم كردس ــة إقلي حكوم
ــر  ــا آخ ــم بحث ــي واحلكي ، ان بارزان
العراق،  ــي  ــع ف الوض ــتجدات  مس

ــة العالقات  ــة إلى مناقش باإلضاف
واحلكومة  ــتان  ــم كردس إقلي ــني  ب
ــدد  ــان، ش ــب البي االحتادية.وبحس
ــة الوطني، على  ــس تيار احلكم رئي
ــتور  ــى الدس ــكام ال ــرورة االحت ض
ــاكل  ــه الفيصل في حل املش كون
ــم  اإلقلي ــة  حكوم ــني  ب ــة  العالق
ــة، مؤكدا دعمه  واحلكومة االحتادي
ــل إليه بني  ــذي مت التوص ــاق ال االتف
ــا يتعلق باملوازنة  بغداد واربيل فيم

العامة للعراق لسنة ٢٠٢١.
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  كشف رئيس اجلمعية العراقية للمتقاعدين السيد (مهدي العيسى) عن تفاصيل  
اللقاء الذي جمع بني وفد اجلمعية ورئيس هيئة التقاعد الوطنية السيد (اياد محمود 
ــباط احلالي .واضاف  العيسى  في  ــر من ش ــابع عش هادي) يوم االربعاء املاضي الس
ــح لـ ( البينة اجلديدة) ان وفد اجلمعية بحث مع رئيس هيئة التقاعد الوطنية  تصري
ــور اهما املادتني (١٣ و١٤) وموضوع احلد االدنى للراتب التقاعدي ورفع  الكثير من االم
ــرية  اضافة الى امور تتعلق برفع املستوى  املعيشي وبحضور  ــقف الرواتب االس س
ــم القانوني  ــاتذه نائب رئيس الهيئة ومدير عام صندوق التقاعد ورئيس القس االس
واخرين. واكد العيسى انه جرى تداول املادة (١٤) بشكل مستفيض وبنفس متعاون 
ــي نهاية  النقاش الى قيام الهيئة  ــن قبل رئيس هيئة التقاعد حيث مت التوصل ف م

مبخاطبة  اجلهات املالية لتوفير الغطاء املالي للتنفيذ على ان جتري املساواة.

التتمة ص«٣»

بغداد /
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كتب اِّـحرر السياسي
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ــي  السياس ــب  خاط
ــتقل عزت الشابندر  املس
ــني  العراقي ــيني  السياس
ــده له  ــر تغري ــول عب بالق
ــتفزكم  ــر»: (يس في»تويت
ــي اول ظهور  ضرع اجلرذ ف
(العربية)  له على شاشة 
وهي فقاعة تخيلتم اخلطر 
وال  ــكم  فيها على عروش
ــم تلك  ــتفز ضمائرك يس
ــة التي تبحث عن  العراقي
ــة اطفالها بني اكوام  لقم
قمامتكم وبقايا السحت 

من موائدكم.
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ــس األحد، أن  ــف مصدر كردي، ام كش
القوات األمريكية بدأت بإنشاء قاعدة 
ــي املثلث احلدودي  ــكرية جديدة ف عس
بني العراق وتركيا وسوريا وذلك بهدف 
ــال املصدر  ــث احلدودي.وق ــة املثل مراقب
بحسب وسائل اعالم كردية، إن القوات 
ــواد البناء إضافة  ــة جلبت م األمريكي
ــتية  ولوجس ــكرية  ــدات عس إلى مع
ــى قرية عني ديوار الواقعة في املثلث  إل
ــراق  ــالث الع ــدول الث ــني ال ــدودي ب احل
ــدوث أي تصادم  ــوريا وتركيا ملنع ح وس
بني الوحدات الكردية واجليش التركي، 

إضافة إلى منع تقدم القوات الروسية 
والنظام باجتاه املثلث احلدودي.وأضاف، 
أنرتالً للقوات األمريكية يضم عشرات 
ــاحنات حتمل مواد البناء ومعدات  الش
ــواد أخرى،  ــتية وم ــكرية ولوجس عس
ــبت إلى قرية عني  وصل يوم أمس الس
ــرقي  ــة ملنطقة ديريك ش ــوار التابع دي
ــوريا عبر معبر الوليد  ــلو في س قامش
ــار املصدر إلى  ــدودي مع العراق.وأش احل
ــكان القرى في  أناألمريكيني أبلغوا س
ــاء القاعدة  ــة أن الهدف من بن املنطق
ــن أية اعتداءات كانت  هو حمايتهم م

سواء خارجية أم داخلية.
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ــي، ان  ــالم االمن ــة االع ــت خلي اعلن
ــذت  نف ــة  العراقي  ١٦_F ــرات  طائ
ــات  القطع ــناد  الس ــات  ضرب ــع  ارب
الطارمية  ــة  ــكرية في عملي العس
ــرت اخللية ، انه  ــمالي بغداد.وذك ش
ــتخبارية دقيقة،  وفقاً ملعلومات اس
ــيق من قيادة العمليات  وبأمر وتنس

ــة العراقية  ــتركة، القوة اجلوي املش
ــذت  نف  ١٦_F ــرات  طائ ــطة  بواس
ــناد قطعات قيادة  ــع ضربات الس ارب
عمليات بغداد خالل عملياتها التي 
تنفذها في قضاء الطارمية شمالي 
مازالت  ــت  بغداد.واضاف ــة  العاصم
ــنوافيكم  ــتمرة، وس العمليات مس

التفاصيل الحقاً.
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ــد،  ــس األح ــي، ام ــدر أمن ــاد مص أف
ــم أرضي في ذي قار وأدى  بانفجار لغ

ــقاء. ــة أطفال أش ــرع ثالث ــى مص إل
ــدر ، إن لغما أرضيا انفجر  وقال املص
امس، في ناحية بصية الصحراويةـ 

ــة ذي قار.وأضاف، أن  احملاذية مبحافظ
اإلنفجار أدى إلى مصرع ثالثة اطفال 

اشقاء.

ــس األحد،  ــة، ام ــت وزارة املالي وجه
ــني لصرفها  ــب املوظف ــل روات بتموي
ــباط احلالي.وذكرت الوزارة،  لشهر ش
أنها وجهت بـ متويل رواتب املوظفني 

لشهر شباط احلالي.
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البينة الجديدة / عامر عبدالعزيز 
أعلنت وزارة التجارة استمرار عمل 
ــركة العامة لتجارة  الشركة الش
ــرض حظر  ــام ف ــالل اي ــوب خ احلب
ــة انحاء  ــام في كاف ــوال الت التج
ــدم حصولها على  البالد ،  رغم ع
استثناء في التنقل . وبينت الوزارة 
في بيان نقال عن مدير عام الشركة 
ــن اجلويبراوي  املهندس عبدالرحم
ــات  ــي احملافظ ــروع ف ان ادارات الف
ــات خاصة  ــى موافق ــت عل حصل
ــماح  ــادة احملافظني بالس من الس
السطول نقل الشركة احململ مادة 
الرز احمللي احملول من فرع الديوانية 
ــى فروع نينوى و ديالى .وقال  الى ال
ان مواقع الشركة االخرى واصلت 
ــك بتجهيز املطاحن.  عملها كذل
ــن احلنطة ،  ــررة م ــص املق باحلص
ــوكالء مبادة  ــى جتهيز ال ــة ال اضاف
ــف الى ان  الرز .» اجلويبراوي « كش
ــي البصرة و  ــركة ف مجاهدوا الش
ــوب مطار  ــة و مجمع حب الديواني
الدهيمي و خان بني سعد و ذي قار 
ــامل واصلوا  خالل ايام احلظر الش
ــى للمطاحن   ــة االول جتهيز احلص

ــررة ، رغم حضر  ــة املق ــن احلنط م
التجول الصحي وصعوبة التنقل 
ــالكات العاملة  تواصل واصلت امل
ــويق الدهيمي جتهيز  في مركز تس
مطاحن احملافظة باحلنطة احمللية 
ــن ٧٥٠  م ــر  اكث ــز  ــث مت جتهي حي
ــردات  ــي رفد مف ــهم ف ــن ليس ط
ــة . فيما واصل  البطاقة التمويني
ــلب  ــز ش ــة بتجهي ــرع الديواني ف
ــارش االهلية  ــى اجمل ــمني ال الياس
ــع الفرع و بلغت الكمية  من مواق
ــى  ــاف ال ــزة ٣٥٨٢٥ طن.واض اجمله
ــي  ــرز احملل ــتالم ال ــتمرار بأس االس
ــارش االهلية في  ــن اجمل ــع م املصن
مواقع الفرع حيث بلغت الكمية 
املستلمة ٨٩٥٩ طن.وبني ان مواقع 
ــل و  ــف و باب ــي النج ــركة ف الش
الديوانية واصلت  بتجهيز احلصة 
ــمني  ــى ملادة الرز احمللي الياس االول
ــواد الغذائية . من جانب  لوكالء امل
ــركة  ــر عام الش ــف مدي اخر كش
ــتمرار مبناقلة الرز احمللي  الى االس
ــرع نينوى حيث  ــمني الى ف الياس
ــي مت  مناقلتها  ــت الكمية لت بلغ
ــة  ــل الكمي ــن اص ــن ) م (١٣٠٦ ط

 ، ــن  ط  ١٠٥٩١ ــة  البالغ ــة  الكلي
ــة رز محلي  ــتمرار مبناقل مع االس
ــى حيث  ــرع ديال ــى ف ــمني ال ياس
بلغت الكمية التي متت( ٣٥٨ ) طن 
ــل الكمية الكلية البالغة  من اص
ــرت  باش ــوى  نين ــي  طن.وف  ٥٢٤٦
ــايلو املوصل من تفريغ  مالكات س
ــاحنات تابعة ألسطول  ــع ش تس
ــركة محملة بالرز احمللي  نقل الش
ــا في ديالى   ــرت مالكاتن كما وباش
ــاحنات محملة  بتفريغ خمس ش
ــز ارصدة املواقع  بالرز احمللي لتعزي
ــا على املواطنني  من. الرز لتوزيعه
ــات الدكتور عالء  ــذا لتوجيه تنفي
ــارة . وفي بابل  ــر التج اجلبوري وزي
ــز  ــرع جتهي ــالكات الف ــت م واصل
ــة بالرز احمللي  ــواد الغذائي وكالء امل
ــي  ــي ف ــر الصح ــام احلظ ــي اي ثان
ــة حيث مت جتهيز  (٥٥ ) طن  احملافظ
ــرز احمللي  لوكالء  ــم من ال و٩٩٥كغ
ــي بابل من  ــة التموينية ف البطاق
احلصة االولى من عام ٢٠٢١ ، كما 
ــن( ٥٣ ) طن من  ــل اكثر م و  مت حتوي
ــة احللة  ــع من مجرش ــرز املصن ال
ــركة  ــة  الى مخازن الش احلكومي

ــتمرار  ــن اس ــال ع ــل فض ــي باب ف
ــايلو شلب  املالكات الفنيه في س
ــلب  احلله مبناقلة (٧٥)طن من الش
اخلام الى مجرشة احللة احلكومية 
ــرز احمللي  ــه الى ال ــادة تصنيع الع
ــردات البطاقة التموينية  لرفد مف
ــركة  الش ــام  ع ــر  مدي ــم  .واختت
ــالت من فرع  ــتمرار املناق ــى اس ال

ــع بغداد  ــى مواق ــن ال ــالح الدي ص
ــود حظر  ــم من وج ــى بالرغ و ديال
ــي محافظة  ــامل ف التجوال الش
ــز املواقع من  ــن لتعزي ــالح الدي ص
ــن احلنطه احمللية لغرض جتهز  خزي
ــب  ــن احلصة األولى وحس املطاح
ــويق  ــم التس ــا قس ــة اعده خط
ــع فرعنا  ــة من مواق ــة مناقل خلط

ــع اخرى   ــداد ومواق ــى مواقع بغ ال
ــة (٣٥٠٠٠ ) ــة اخملصص من الكمي

ــز فرع خان  ــا مت تعزي الف طن كم
ــعد  ومواقع بغداد  بخطة  بني س
مناقلة جديدة بكمية (٧٨٦٠) الف 
طن وهناك جهد متواصل من قبل 
مالكات الفنيه في فرعنا ان تقدم 
ــل احلظر  ــل خدماتها في ظ افض
ــة كورونا   ــبب جائع ــود بس املوج
ــاعات متأخرة  ــدوام لس ــا ال وعلم
ــطول وزارة  ــار  وجناح اس ــن النه م
ــركات بنقل  ــة ش ــارة وبكاف التج
ــات اخملصصة بالوقت احملدد  الكمي
ــتمرة مع  للمناقلة ومتابعة  مس
ادارات املواقع ، كما و باشرت كوادر 
ــارة احلبوب  ــركة العامة لتج الش
ــايلو خان بني سعد  رغم  فرع  س
ــة وصول  ــوال وصعوب التج حضر 
ــتالم  ــع باس ــى املوق ــني ال املوظف
ــوري  مح ــن  م ــه  احملول ــات  الكمي
ــة محلية  وتلعفر حنط ــامراء  س
ــث الزال العمل  ــة حي ــى وثالث اول
ــاحنه  تفريغ ١٦ش ــتمر على  مس
ــار   ــع وبإنتظ ــي املوق ــده ف املتواج

وصول باقي الكميات .

بغداد / البينة الجديدة
استنادا الى توجيهات السيد وزير 
ــن  ــة والبيئة الدكتور حس الصح
ــيد  ــي اجرى الس التميم ــد  محم
ــرة التفتيش في وزارة  مدير عام دائ
ــاس صباح  ــور عب ــة الدكت الصح

احلميري زيارة مفاجئة خالل ساعة 
متأخرة من ليل امس االول السبت 
ــفاء التخصصي  ــز الش ــى مرك ال
ــص  واخملص ــداد  بغ ــي  ف ــات  لالزم
ــني  املصاب ــالج  وع ــتقبال  الس
ــر  بفيروس كو ر ونا  للوقوف املباش

ــي واحتياجات  على الواقع الصح
ــة الصحية  وتذليل  تلك املؤسس
ــدمي اخلدمات الطبية  املعوقات وتق
ــيد  النوعية للمرضى . واطلع الس
ــير العمل في  املدير العام على س
ــات  ــدمي اخلدم ــل تق ــة مفاص كاف

ــك  ادارة تل ــع  ــش م ــة وناق الطبي
املؤسسة الصحية العقبات التي 
ــات النوعية  ــدمي اخلدم ــه تق تواج
واحللول الناجعة لالرتقاء مبستوى 
ــتوى  الى مس ــة  املقدم ــات  اخلدم

اجلودة .

 بغداد / البينة الجديدة
ــر الزراعة  ــيد وزير وزي ــف الس كش
ــرمي اخلفاجي،  ــدس محمد ك املهن
ــن أغلب  ــاء م ــق االكتف ــن حتقي ع
ــلة الغذائية، رغم  ــل الس محاصي
ــة  األزم ــروف  ــا وظ ــة كورون جائح
املالية، وسيتم افتتاح أكبر معامل 
ــي محافظتي الديوانية  املعجون ف
ــتفادة من  ــالء املقدسة،لالس وكرب
أن  ــا  مضيف ــة.  احمللي ــة  الطماط
ــادية  حتويل الوزارة إلى بحثية ارش
ــى صيغ  ــر كثيرا عل ــد إث ــابقا ق س
وذلك  ــي،  الزراع ــاع  للقط ــم  الدع
ــات العمل  ــوع متطلب ــدد وتن لتع
الزراعي، من مكننة واسمدة وبذور 
ودعم لوجستي. الفتا أن احلكومة 
ــاع  للقط ــة  داعم االن  ــة  العراقي
ــن خالل املوازنة االحتادية  الزراعي م
ــى عاتقها دعم  ــذت حاليا عل وأخ
الفالحني والعمل على تسليمهم 
ــتمرار  اس لضمان  ــتحقاتهم  ملس
ــط الزراعية.وعن ملف  تنفيذ اخلط
التصدير أوضح اخلفاجي بأن سبب 
ــج احمللي،  ــدول على املنت ــال  ال إقب

ــازج وميتاز باجلودة العالية،  كونه ط
ــعى  ــة تس ــرص تصديري ــاك ف وهن
ــم االقتصاد  ــوزارة لتعزيزها لدع ال
ــي، وان هناك (٥٠٠٠) طن في  الوطن
ــا والتهريب أدى الى  البصرة وحده
ــبب إدخال  عدم اإلقبال عليها بس
ــاورة إلى  ــدول اجمل ــة من ال الطماط
ــداد وباقي احملافظات،  العاصمة بغ
ــيرا الى جهود القوات األمنية  مش

ــة  ــي أحدثت جناحات ملموس والت
ــة املاضية، من  ــالل األيام القليل خ
خالل منع وحجز املنتجات الزراعية 
ــة واحليوانية.كما  ــة، النباتي املهرب
ــرار التي  ــار اخلفاجي، الى األض أش
ــث  ــن، حي ــول الدواج ــت بحق حلق
ــت  ــل وتوقف ــررت  (٥٠٠٠) حق تض
ــبب التهريب، لذا مت  عن العمل بس
تشكيل جلان مشتركة مع اجلهات 

ــات  اجلمعي ــن  م ــل  وممث ــة،  األمني
ــول املواد  ــات، ملنع دخ ــي احملافظ ف
ــتان،  املهربة، وخاصة إقليم كردس
لكون املواد غير صاحلة لالستهالك 
ــز عدد كبير  ــري، فيما مت حج البش
من الشاحنات، وحسب الضوابط 
ــدا  النافذة.مناش ــات  والتعليم
ــة والدفاع، مبتابعة  وزارتي الداخلي
ــون للوزارتني  عالوي اخلضار وان يك
ــذ االجراءات. ــدور املهم في تنفي ال
مشددا على االلتزام التام بخطط 
ــات  ــم الطلب ــتيراد، رغ ــع االس من
ــدول عن  ــن مختلف ال ــي ترد م الت
ــفراء وغيرهم،  ــادة الس طريق الس
ــة  ــوزارة داعم ــط ال ــك ألن خط وذل
ــروة احليوانية،  للفالحني وملربي الث
ــوردا مهما  ــوم تعد م ــة الي والزراع
ــة الدولة. وختم اخلفاجي بأن  خلزين
ــة بخير وان هناك إقبال على  الزراع
ــال عن تفاعل  العمل الزراعي، فض
ــريعية  التش ــلطتني  الس ــم  ودع
ــج  باملنت ــاء  لالرتق ــة،  والتنفيذي
ــيما بعد االرتفاع بنسب  احمللي، س
االنتاج وحتقيق االكتفاء الذاتي من 

مختلف احملاصيل الزراعية.

بغداد / البينة الجديدة
ــماعيل ان هذا  ــد اجلبار اس ــان عب ــال وزير النفط احس ق
ــل اجلهد الوطني  ــي من قب ــاز مت تنفيذه بوقت قياس االجن
ــروع  ــاريع النفطية املنفذة للمش ــركة املش املتمثل بش
ــغلة  ــرفة واملش ــب اجلهة املش ــوط االنابي ــركة خط وش
ــيغذي محطة كهرباء  ــروع ، مشيراً ان االنبوب س للمش
القيارة باحتياجها من الغاز اجلاف ويسهم في زيادة انتاج 
الطاقة الكهربائية الوطنية في محافظة نينوى، مثمناً 
ــية التي نفذت املشروع  جهود املالكات الفنية والهندس

في ظل الظروف الصحية واالقتصادية التي متر بها البالد 
ــركة املشاريع النفطية محمود عباس  .وقال مدير عام ش
ــاريع بغداد وهيئة مشاريع  ــروع نفذته هيئة مش ان املش
ــني خط  ــهر ومت تدش ــمال مبدة لم تتجاوز الثالثة اش الش
ــة كهرباء القيارة  ــل للغاز اجلاف الى محط االنبوب الناق
ــدة ، الذي يربط بني  ــغ طوله ٢٢ كم وقطر ١٨ عق ــذي بل ال
ــاء املوصل )  ــي ( بيجي _ محطة كهرب ــوب الرئيس االنب
ــيراً  ــة الربط في محطة كهرباء القيارة ، مش الى منطق
ــذ ( ٧ ) معابر لالنبوب  ــروع تضمن ايضاً تنفي الى ان املش

ــية ، فضالً عن عبور بعض  ــد تقاطعات الطرق الرئيس عن
ــاريع  ــان والتضاريس اخملتلفة . وقال مدير هيئة مش الودي
ــخ كميات من الغاز  ــرة بض بغداد اياد اجلوهر، متت املباش
ــراء عملية الفحص  ــة في االنبوب الج بضغوطات معين
ــة كهرباء  ــيغذي محط ــيراً ان االنبوب س ــي، مش املوقع
ــهم  ــات من الغاز بطاقة( ١٣٠ مقمق ) تس القيارة بكمي
ــة الكهربائية في  ــغيل وحدات توليد الطاق بتأمني و تش
ــدات بطاقة ١٢٥ كيلو  ــورة والبالغة (٦ ) وح ــة املذك احملط

واط لكل وحدة.

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
ــبكة نقل  ــية والفنية في ش أجنزت املالكات الهندس
ــركة العامة  ــة التابعة للش ــالء املقدس كهرباء كرب
لنقل الطاقة الكهربائية الفرات االوسط، أعمال نقل 
ــى مكانها اجلديد  ــة +الكورية) ال ــني (الياباني املتنقلت

ــة، لتعارضها مع  ــالء الثانوي ــوب كرب ــي محطة جن ف
ــة جنوب كربالء،  ــييد أبراج خطوط محط أعمال تش
كون مكانها القدمي يقع ضمن منطقة أعمال تشييد 
ــالء اجلديدة،    ــة جنوب كرب ــوط ربط محط ــراج خط أب
ــا مبحطة  ــة ليتم ربطه ــاء أعمال احملط ــرب انته ولق

ــرة  ــالء القدمية.وتضمنت األعمال املباش ــوب كرب جن
ــن مغذياتها وجهة  التغذية  بفك ارتباط املتنقالت م
ــك فتح  ــالث، كذل ــوار الث ــة ١٣٢ ك.ف، ولالط الرئيس
ــا مت رزم املتنقالت  ــوات القدرة جهة ٣٣ ك.ف، كم قابل
ــادة ربط كال  ــا مت إع ــدة، بعده ــع اجلدي ــة املواق وتهيئ

املتنقلتني وإدخالهما للعمل.تأتي هذا األعمال ضمن 
خطة الشركة املستقبلية لبناء محطات قادرة على 
ــبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية ولضمان  رفد الش
ــتقرار املنظومة مما ينعكس ايجابا» على  وثوقية واس

جتهيز املواطنني بالطاقة الكهربائية.

بغداد / البينة الجديدة
ــق الفقرات  ــالق تطبي مع انط
ــة  ــرارات اللجن ــي ق ــواردة ف ال
ــالمة  والس ــة  للصح ــا  العلي
ــق  بتطبي ــة  اخلاص ــة،  الوطني
حظر التجوال الشامل واجلزئي. 
باشرت اجلهود احلكومية بدعم 
ــراءات وزارة الصحة  ــر إلج كبي
ــة  واخلدمي ــة  األمني ــات  واجله
تداعيات  ــة  ــاندة، ملواجه الس
بعد  ــا،  فيروس كورون ــار  انتش
ــادات واضحة في  ــجيل زي تس
ــام  ــالل األي ــات خ ــدد اإلصاب ع
ــة اإلعالم  ــت خلي األخيرة.وقال
ــات  املؤسس إن  ــي،  احلكوم
ــذت  نف ــة،  كاف ــمية  الرس
ــعة عن  ــالت توعوية واس حم
ــمية،  قنواتها ومواقعها الرس
االلتزام  ــى  ــني عل املواطن حلث 
ــات  والتعليم ــادات  باإلرش
ــي أصدرتها وزارة  الصحية الت
ــع الوزارات  ــة، وأن جمي الصح
ــة بوزارة  ــات غير املرتبط واجله
ــرعت  ش ــة،  كاف ــات  واحملافظ
بتقدمي الدعم اإلعالمي والفني 
واللوجستي إلى وزارة الصحة، 
ــات  واجله ــة  األمني ــوات  والق
ــدف  به ــاندة،  الس ــة  اخلدمي
ــام مبهامها،  القي متكينها من 
ــات  متطلب ــر  بتوفي ــة  املتمثل
والعالجات  ــة  الصحي الرعاية 
ــفيات  املستش في  ــة  املطلوب
وأشادت  بالفيروس.  للمصابني 
ــتثنائية  االس باجلهود  اخللية، 
ــا وتبذلها املالكات  التي بذلته
ــي وزارة  ــة ف ــة والصحي الطبي

الصحة، في تسخير إمكاناتها 
من أجل تقدمي العناية والرعاية 
الطبية والصحية للمواطنني، 
ــرة  الكبي ــود  اجله ــك  وكذل
ــوات األمنية  ــي تبذلها الق الت
واجلهات اخلدمية الساندة، من 
ــالمة املواطنني  أجل ضمان س
ــراءات  ــق إج ــالل تطبي ــن خ م
الوقائي  ــوال  التج فرض حظر 
ــو  واجلزئي.وتدع ــامل  الش
ــة، إلى  ــة، املواطنني كاف اخللي
بإجراءات  ــل  الكام ــم  التزامه
ــات  ــوال والتعليم ــر التج حظ
ــر  ــل كس أج ــن  م ــة،  الصحي
ــلة الفيروس وعبور هذه  سلس
ــدان  ــت ببل ــي فتك ــة الت األزم
ــرورة االبتعاد عن  كثيرة، مع ض
ــائل  ــض وس ــه بع ــا تبث كل م
التواصل  ــات  وصفح ــالم  اإلع
ــي  الت ــة،  املغرض ــي  االجتماع
حتاول التقليل من شأن خطورة 
ــا  عرضه ــالل  خ ــن  م ــاء،  الوب
ــر  غي ــات  لتصريح ــرها  ونش
ــات  ــف التوجه ــة، تخال مهني
ــمية التي تصدر عن وزارة  الرس

الصحة واجلهات املعنية.

البينة الجديدة / علي شريف
ــدس علي هالل  ــواء املهن ــة بابل الل ــرطة محافظ ــا قائد ش دع
ــة االلتزام  ــى أهمي ــوم احملافظة ال ــي عم ــني ف ــمري املواطن الش
ــذ بالنصائح الطبية  ــة من فيروس كورونا واألخ بإجراءات الوقاي
ــال اجليش  ــة والتعاون مع أبط ــات خلية األزم ــمية وتوصي الرس
ــرة الصحة واالجهزة األمنية للعبور الى بر األمان. األبيض من دائ

ــد اإلصابات بني  ــمري:اننا منر مبرحلة تصاع ــاف اللوائد الش واض
ــك خالل حملة  ــا بابل. جاء ذل ــوم البالد ومنه ــني في عم املواطن
توعوية للوقاية من وباء كورونا نفذت وسط مدينة احللة بإشراف 
ــالم القيادة الى  ــم عالقات وإع ــرطة يرافقه مدير قس ــد الش قائ
ــياحي.وجتدر  ــب ممثل خلية االزمة باحملافظة ومدير االمن الس جان
ه األجهزة األمنية في عموم قواطع  ــارة ان قائد الشرطة وجّ االش
ــتخدام مكبرات الصوت لعجالت الشرطة في  ــؤولية بإس املس
ــراءات الصحية للوقاية من فيروس  حث املواطنني لاللتزام باالج

كورونا حفاظاً على سالمة اجلميع .

ــي  ــد صحف ــا كوف حضورن
ــي  اهال ــدة  ملناش ــة  ..تلبي
العديد  ــد   ناش ــة..  املنطق
في  ــاكنة  الس العوائل  من 
محلة ١٠٣ زقاق ١٢ منطقة 
ــدا  وحتدي ــعدون  الس ــارك  ب
ــري  اخلضي ــع  جلام ــاورة  اجمل
الكفيلة  ــول  ــاد احلل ..بإيج
ــر من  ــاوز الكثي ــاف جت إليق
ــات والتجاوزات على  اخملالف
الزقاق الذي حتول الى موقع 
ــرة  وبكث ــات  النفاي ــي  لرم
ــد  ــد إن  وج ــدون رادع بع وب
البعض من سكنة املنطقة 
ــة  االزق ــف  مختل ــن  وم
وخارجها بجعل هذا املكان 
ــى  ــاض حت ــع االنق لتجمي
ــا للجميع رغم  بات معروف
ــكنية  بدور س ــاط  انه مح
ــل  عوائ ــا  تقطنه ــة  حديث
ــن  ــع م ــتوى الرفي ذات املس

والثقافة...ولهذه  ــر  التحض
ــباب  ــك اس ــرة هنال الظاه
يعرجون عليها بان االنقاض 
ــيد  ــياج ش ترمى بجوار س
ــيدة متروكة  الرض غير مش
املتكررة  ــرات  التحذي ..رغم 
ــر  ــرف غي ــذا التص ــع ه مبن
ــكان  س ــرب  احلضاري...واع
ــبب  املنطقة ان هنالك مس
اخر وهو انه التوجد حاويات 
ــع  ــاض م ــة لالنق مخصص
عدم وجود سيارات البلدية 
اليومية  بواجباتها  بالقيام 
..ومرورها بالصدفة  املعتادة 
وتعددت االسباب..والقضية 
واحدة ..فقدان الوعي وتكرار 
ــة  بلدي ــى  ...وال ــات  اخملالف
ــل  ــن احل ــول اي ــرادة نق الك

إلنهاء قضيتنا هذه ؟ .

لفيف من اهالي املنطقة

@ÚÓflÏÿy@ÖÏËu@ZÔflÏÿßa@‚˝«�a@ÚÓ‹Å
@b„ÎâÏ◊@Úzˆbu@ÚËuaÏΩ@Ú»çaÎ

@ÚÓzn€a@…flNNÒÖaäÿ€a@ÚÌÜ‹i@µa
@⁄âbi@Ú‘�‰fl@ø@›ñ∞@à€a@aàÁbfl

_ÊÎÜ»é€a

@’Ój�n€@¥‰üaÏΩa@Ï«ÜÌ@›ibi@Úüäë@Üˆb”
@b„ÎâÏ◊@êÎ7œ@Âfl@ÚÌb”Ï€a@paıaäua

بغداد / البينة الجديدة
ــن حالته الصحية وما  بالرغم م
مير به من وعكة مع عائلته، يتابع 
وزير العمل والشؤون االجتماعية 
الدكتور عادل الركابي املناشدات 
االستثنائية  واحلاالت  االنسانية 
ــوزارة ومواقع  ــى ال ــرد ال ــي ت الت
ــه  ــي،إذ وج ــل االجتماع التواص
ــة املواطن  ــارة ومتابع ــر بزي الوزي
(نوزاد قاسم) من ذوي اإلعاقة في 
ــة كركوك بعد ان اضرم  محافظ
األجرة  ــيارته  وس ــه  بنفس النار 
ــى غرامة  ــا لتعرضه ال احتجاج
ــي أوقات  ــاء جتواله ف ــة أثن مروري
تطبيق احلظر الشامل ملكافحة 
فايروس كورونا.وبناء على توجيه 

ــس هيئة رعاية  ــر، اوعز رئي الوزي
ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة 
ــام عبداللطيف  في الوزارة عص
ــم الهيئة  ــر قس ــي ملدي التميم
بزيارة  ــوك  ــة كرك ــي محافظ ف
املواطن فورا الذي يتلقى العالج 
ازادي  ــفى  مستش ــي  ف ــا  حالي
ــاعدة  املس ــدمي  لتق ــي  التعليم
ــغ  ــه مببل ــه وتعويض ــة ل املمكن
ــه  ــى وضع ــالع عل ــي واالط مال
ــي، وإلنظر  ــي واالجتماع الصح
ــي  ــات الت ــموله باخلدم ــي ش ف
ــوزارة وفق  ــة وال ــا الهيئ تقدمه
ــريعات النافذة  ــني والتش القوان
ــن حقوق هذه الفئة  والتي تضم

املهمة من اجملتمع.

بغداد / البينة الجديدة

ــة وزير العدل القاضي  بناءً على توجيهات ومتابع
ــيرة العمل  ــتار محمد لرفد مس ــاالر عبد الس س
واالرتقاء باخلدمات املقدمة للمواطنني  مبا يساهم 
ــام دائرة  ــل  اخلدمات.وجه مدير ع ــدمي افض ــي تق ف
ــتاذ بشار أحمد محمد جلنة متابعة  التنفيذ االس
ــتر  ــة اإللكترونية (املاس ــروع البطاق تطبيق مش
ــة تنفيذ الكرخ،  ــي مديرياتها بزيارة مديري كارد) ف
ــل  وازالة كافة املعوقات  ــير العم لالطالع على س
ــار املدير  ــروع .وأش التي تعترض عمل تطبيق املش
العام انه في اطار متابعة اعمال املديريات ميدانياً 
مت أرشفة أضابير املواطنني والبدء بأصدار البطاقات 
األلكترونية حيث متكنا من طباعة (٤٠٠٠) بطاقة 

الى حد االن،

@ÚÓ„Î6ÿ€¸a@@pb”b�j€a@…ÌãÏm
Ñäÿ€a@àÓ–‰m@ÚÌäÌÜfl@ø

Ú˜ub–fl@ÚÓ‹Ó€@ÒâbÌã@äØ@ìÓn–n€a@ÒäˆaÖ@‚b«@äÌÜfl
@pbflã˝€@ÔññÇn€a@ıb–í€a@å◊äfl@µa@

ÚÓ«aâå€a@›Óïb0a@k‹Àc@Âfl@ıb–n◊¸a@b‰‘‘y@Z@Ú«aâå€a@äÌãÎ

@“b¶a@ãbÃ‹€@›”b‰€a@lÏj„¸a@¡Å@Üfl@ Îäífl@åv‰m@¡–‰€a@ÒâaãÎ@pb◊˝fl

@ÚÌâÏÿ€aÎ@ÚÓ„bibÓ€a@¥n‹‘‰nΩa@›‘„@fib‡«c@åv‰m@ÚçÜ‘Ωa@ı˝iä◊@ıbiäË◊@›‘„@pb◊˝fl

@paÏ�‹ib‘€bi@ıb�iäËÿ€aÎ@¡�–‰€a@pb�◊äë@å�Ë �£@Ú�flb»€a@âÎa@Ú�◊äë
pb�çbÓ‘€a@—�‹nÇ�∂Î@Ú�ÓˆbiäËÿ€a

بغداد / البينة الجديدة

أعلنـت شركة اور العامة إحدى شركات وزارة 
ــتمرارها بتجهيز  ــة واملعادن عن اِس الصناع
ــاء والنفط مبُنتجها  ــركات وزارتي الكهرب ش
ــهر  ــالل ش ــة خِ ــوات الكهربائي ــن القابل م
ــباط اجلـاري .وأفصـح مدير عام الشركة  ش
ــينـاوي : في  ــهـر احلس املهندس : حيـدر س
ــوزارة عن  ــب اإلعالمي في ال تصريح للمكت
ــركة العامة للمشاريع النفطية  جتهيز الش
ــن  ــم م ــن ( ٤٠ ) كل ــر م ــت أكث ــة بلغ بكمي
ــات  ختلفة القياس القابلوات الكهربائية مُ
ــع وزارة النفط لتطوير  ــرم م ــق العقد املُب وف
ــس النفطيني ، مُضيفاً  حقلي صبة واللحي
ــركة مصافي  ــركة جهزت أيضاً ش بأن الش
ختلفة  ــوات الكهربائية مُ ــمال بالقابل الش

ــد املوقع  ــب العق ــات واألنواع حس القياس
ــر من ( ٢٠  ــني وبكمية بلغت أكث ــني الطرف ب
ــركة العامة  ــز الش ــالً عن جتهي ــم فض ) كل
ــط بـ ( ١٠٦ ) كلم قابلو  لتوزيع كهرباء الوس

ــي قياس ( ٣ × ١٦ + ٧٠ + ١٢٠ ) ملم ضمن  ريف
ــاً الى ان  ــني ، الفت ــني الطرف ــرم ب ــد املُب العق
ــارة ميدانية ملصانع  ــد من األخيرة قام بزي وف
ــركة وأطلع على عملية اإلنتاج ونوعية  الش
ــة والفحص  املُصنع ــالك  ــوات واألس القابل
نتج وأبدى رغبته في إقتناء هذه  تبري للمُ اخملُ
املُنتجات ملُطابقتها للمواصفات القياسية 
ــة .وأكـد  ــودة الدوليـ ــدة ومعايير اجل املُعتم
املدير العام ان الشركة حريصة على االيفاء 
ــة وزارات الدولة  ــا لتغطية حاج بالتزاماته
ــي ذات الوقت  ــيراً ف ش ــاع اخلاص ، مُ والقط
ــتَغل  ــركة طاقات كبيرة لم تُس ان لدى الش
ــكل كامل إذ ان بامكانها تغطية ( ٥٠٪  بش
ــالك  ) من احلاجة احمللية من القابلوات واألس
ــات  ــة األنواع والقياس ختلف ــة مُ الكهربائي

ومبواصفات أفضل من املُستـورد .
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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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ــد  احلش ــة  هيئ ــس  رئي ــق  عل
 ، ــاض  الفي ــح  فال ــعبي،  الش
ــهاد ثالثة مقاتلني  على استش
ــة، فيما  ــالل عملية الطارمي خ
ــة  بالبطولي ــة  العملي ــف  وص
متكن  الفياض،  ــال  والوطنية.وق
ــد الشعبي  اخوتكم أبناء احلش
ــى  ــاح األول ــاعات الصب ــع س م
ــن تنفيذ مهمة  ــوم، م لهذا الي
ــرا في  ــهم كثي بطولية ستس
ــتقرار العاصمة  حفظ أمن واس
ــدن اجملاورة،  ــة وامل ــداد احلبيب بغ
ــت عن مقتل اجملرم  حيث متخض
ــي  بـوال ــمى  ــا يس م ــي  اإلرهاب
ــرعي  الش ــي  واملفت ــة  الطارمي
ــي  املدعو  ــول داعش اإلرهاب لفل
ــلمان  داود س ــاهي  ــكر س ( ش
املشهداني) واملكنى ( أبو هاني) 
ــادات إرهابية  ــه عدد من قي ومع
ــمال بغداد وقاطع  في قاطع ش
ــاء الطارمية. الفلوجة في قض

ــة  العملي ــذه  ه أن  ــاف،  وأض
ــى  ال أدت  ــة  البطولي ــة  النوعي
ــال  ــني أبط ــة مقاتل ــاء ثالث ارتق
ــد  ــة باحلش ــوج الطارمي ــن ف م

الشعبي الذين لبوا نداء الوطن 
الفوج  ــر  آم ــة  ــب وإصاب والواج
ــا نعزي  ــة، وهن ــذ للعملي املنف
ومحبيهم  وعوائلهم  ــنا  انفس
ــي يفتخروا  ــن يحق لهم ان الذي
أن  ــد،  االبطال.وأك ــم  بابنائه
نرفع  ــة جتعلنا  الطارمي عملية 
ــام هذا العمل  ــرؤوس عاليا أم ال

ــذي يأتي  ــي البطولي وال الوطن
ــلة من املواجهات  ضمن سلس
ــم  اخوانك ــني  ب ــتمرة  املس
ــد الشعبي  وأبنائكم في احلش
ــة البطلة ضد  ــوات األمني والق
ــذي يحاول  ــاب الظالمي ال اإلره
ــروره مرة أخرى في ربوع  نشر ش
ــا اآلمنة ولكن إنى له ذلك. مدنن

ــا مجددا  ــن أهلن ــع ونطمئ وتاب
ــد  في كل ربوع الوطن بأن احلش
ــا واقيا  ــيبقى درع ــعبي س الش
ــى حماية  ــا عل ــم ومحافظ لك
مدنكم ولن يسمح للعابثني ان 
ــتقرار  يعكروا صفو األمن واالس
ــق بانهار من  في املدن التي حتق

دماء املقاتلني والقادة.

بغداد /
   دعا زعيم ائتالف الوطنية، اياد عالوي، امس االحد، الى ضرورة 
ــرق االوسط اهمية قصوى  ــالم في الش ايالء ملف االمن والس
ــافرة الواضحة في  ــالت الس ــماها بالتدخ ــا حذر مما اس ، فيم
ــالف الوطنية، قال في بيان صحفي  املنطقة .مكتب زعيم ائت
ــات في ١٤ متوز ٢٠١٥ وفي ١٧ و  ــبق وان اصدر عالوي بيان ، انه س
ــلحة  ــار األس ــون الثاني عام ٢٠١٦ يبارك احلد من انتش ٣٠ كان
ــة مع الدول  ــالمية اإليراني ــي اتفاق اجلمهورية اإلس ــة ف النووي
ــيا والصني ،  ــا وبريطانيا وامريكا وروس ــا وفرنس الكبرى املاني
ــأن ال قيمة ملثل هذا  ــه ب ــى انه اكد في الوقت نفس ــيرا ال مش
االتفاق من دون ان يتحقق االستقرار واالمن الداخلي في الشرق 
ــط، خصوصاً مع استمرار التدخالت السافرة الواضحة  األوس
ــط حيث لم يكن هناك أي اهتمام بأمن  ــرق األوس في دول الش
ــل أهمية عن االهتمام باحلد  ــالمتها، وهو ما ال يق املنطقة وس
ــان، ان اغفال االمر  ــلحة النووية .واضاف البي ــار األس من أنتش
ــالم االقليميني والدوليني عن  احليوي بضرورة حتقيق االمن والس
ــم عن دهاء او  ــن طريقة املصادفة رمبا، ال ين ــبق اإلصرار أو ع س
ــيخ والذي انعقد  ــرم الش ــة ذكية ، مذكرا مبؤمتر ش عن سياس
ــتوى وزراء اخلارجية والذي جاء مببادرة من الدكتور اياد  على مس
ــتضافه الرئيس الراحل  ــا للوزراء واس عالوي عندما كان رئيس
ــني مبارك بحضور دولي كبير حيث دعا الى تقليل احلدة  حس
بني الدول العربية اإلسالمية مبينا انه كان مؤمتراً تاريخياً بكل 
ــالمية الى االنتفاض  ــة العربية واالس ــس ، مطالبا االم املقايي
ــتقرار والرخاء في  ــار وحتقيق االمن واالس ــددا إلصالح املس مج

اقطار الشرق االوسط.

ــرة  ــن التميمي، امس االحد، عن مباش    اعلن وزير الصحة والبيئة حس
ــروط  ــد االثنني بفرض غرامات على اخملالفني للش ــرق الصحية يوم غ الف
ــبة التزام  ــال التميمي في مؤمتر صحفي، أن هناك زيادة بنس الوقائية.وق
ــدد الدخول  ــجيل زيادة بع ــدا تس ــداء الكمامة، مؤك ــي ارت ــني ف املواطن
ــاللة اجلديدة.واضاف  ــى الراقدين بعد دخول الس ــفيات واملرض للمستش
ــيرا الى أن الفرق الصحية  ــجلة تنذر باخلطر، مش التميمي أنالزيادة املس
ــا بفرض الغرامات على  ــتبدأ يوم غد بتطبيق تعليمات اللجنة العلي س
ــكالت كبيرة في  ــتؤدي إلى مش اخملالفني.وتابع أن الزيادة في اإلصابات س
النظام الصحي العراقي، مبينا أن الوزارة متتلك اإلمكانيات والقدرة على 

عمليات التشخيص وتوفير العالج.
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بغداد /

ــرة بهيكلة  ــة االحتادي، قرب املباش ــن مجلس اخلدم    أعل
ــس محمود  ــات الدولة.وقال رئيس اجملل ــيق مؤسس وترش
ــة إدارة  ــام اجمللس هي قضي ــدة من مه ــي ، إن واح التميم
ــية  ــف، الفتا إلى أن هذه املهمة من املهام األساس التوظي
ــع صورة  ــرف ألجل وض ــذا الظ ــة به ــة والضاغط واحلاكم
ــات احلكومية.وأكد التميمي  واضحة الحتياجات املؤسس
ــات ملعرفة  ضرورة تنظيم الهياكل التنظيمية للمؤسس
ــيرا  ــالكات العاملة فيها، مش ــن امل ــة م ــداد املطلوب األع
ــنة  ــدر من مجلس الوزراء رقم ٩ لس ــى أن هذا القرار ص إل
ــر بالهياكل  ــيق وإعادة النظ ــص على ترش ــذي ن ٢٠٢٠ وال
ــرة الفعلية  ــت الى أن  اجمللس بصدد املباش الوظيفية.ولف
ــات والدوائر إلجناز ما مطلوب من هذا اإلجراء،  مع املؤسس
ــتنصب على التوظيف  مبينا أن مخرجات هذا اإلجراء  س
ــار رئيس هيئة  ــات.من جانبه، أش ــل بهذه املؤسس والعم
النزاهة عالء جواد إلى أن مجلس اخلدمة االحتادي سيعمل 
ــناد،  ــي حال اعطائه الصالحيات الكافية والدعم واالس ف
ــتمر مع اجمللس  ــأة النزاهة على تواصل مس ــدا أن هي مؤك
بوصفه مسؤوالً عن تنظيم عملية التعيينات والسيطرة 
ــى أن مجلس اخلدمة  ــاكل الوظيفية.ولفت ال ــى الهي عل
ــاب القرار  ــات املفتوحة ألصح ــيمنع الصالحي ــم وس مه
ــيكون  ــكيالت اإلدارية وس ــتحداث التش بالتعيينات واس

داعما للجانب الوقائي الذي تعمل عليه هيأة النزاهة.
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ــالف النصر ، أنّ ادعاء  ــم ائت أكدت آيات مظفر الناطق باس
ــن أدخل القوات التركية  ــل النجيفي بأن العبادي هو مَ أثي
ــن. وقالت مظفر ، ان  ــى العراق ادعاء باطل ومدفوع الثم إل
ــت العراق منذ زمن  ــم أنّ القوات التركية دخل اجلميع يعل
النظام السابق، واستمر وجودها بالذات في بعشيقة، وأنّ 
ــمبر ٢٠١٥  ــراق بقيادة العبادي وحتديدا بتاريخ ١٢ ديس الع
ــي، احتجاجاً  ــس األمن الدول ــمي جملل تقدم باحتجاج رس
ــمال  ــوات التركية قرب مدينة املوصل ش ــى تواجد الق عل
ــدر العبادي  ــوزراء العراقي حي ــس ال ــد قال رئي ــراق. وق الع
ــيادة العراق  حينها إِنْ وجود هذه القوات ميثل انتهاكاً لس
ــل تركيا. ورد حينها الرئيس أردوغان إن  على أراضيه من قب
ــارت  ــذه القوات موجودة منذ زمن ومن إتفاق مسبق.وأش ه
ــاً ومنها  ــركاً إقليمياً دولي ــادي قاد حت ــى أن العب مظفر، إل
حتركه على جامعة الدول العربية في حينه، وجنح باِصدار 
ــرار ادانة باالجماع لتواجد القوات التركية، في حني كان  ق
ــوات. وأكدت مظفر،  ــالء يدافعون عن تواجد هذه الق العم
ــب وطنيته ودفاعه عن وحدة  ــادي ما زال يدفع ضرائ أنّالعب
ن باعوا ويبيعوا  ــن ومَ ــيادة العراق قبال اخلونة واملتآمري وس

العراق إلى األجنبي.

ــد، انها قامت  ــرة، امس االح ــادة عمليات البص ــدت قي اك
ــيطرات اخلارجية  ــة البصرة من خالل الس ــق تام ملدين بغل
ــك لتطبيق عمليات فرض احلظر  مع احملافظات اجملاورة وذل
ــرم صدام مدنف  ــات اللواء الركن أك ــد العملي الوقائي.قائ
ــالل مؤمتر صحفي عقد في مقر القيادة قال، ان القوات  وخ
األمنية تتحمل املسؤولية القانونية والوطنية واإلنسانية 
ــالمة حرفيا ضمن  في تطبيق مقررات جلنة الصحة والس
قاطع املسؤولية والتعاون مع اجلهات ذات العالقة، مؤكدا 
ــع واملواد  ــروج البضائ ــتثناء عمليات دخول وخ ــه مت اس أن
ــيطرات  ــرة عبر الس ــن وإلى البص ــة م ــة والدوائي الغذائي
ــز احملافظة وتوابعها. ــة وكذلك املرابطات في مرك اخلارجي
واضاف، ان التوجيهات الصادرة من اجلهات اخملتصة منحت 
الصحفيني واإلعالميني إستثناء من احلظر الصحي وذلك 
بالتنسيق مع فرع نقابة الصحفيني في البصرة ملمارسة 

عملهم اإلعالمي.

وصل الى مستشفى الشهيد الدكتور حسن احلامتي لالمراض 
ــرف، امس االحد، ٢٣ جهازا جديدا  االنتقالية في النجف االش
للتنفس الصناعي لرفع القدرة االستيعابية للمستشفى في 
ــال مدير ادارة االجهزة الطبية  التعامل مع احلاالت املرضية.وق
ــفى  ــد اهللا ، ان املستش ــدس عمار عب ــفى املهن ــي املستش ف
ــتلم ٢٣جهاز تنفس صناعي (Ventilator) جديد من جتهيز  اس
ــروا بنصب  ــفى باش وزارة الصحة.وبني ان الفنيني في املستش
ــيما  ــريعة الس ــزة الدخالها الى اخلدمة بصورة س هذه االجه
بعد الزيادة امللحوظة في اعداد االصابات، مبينا ان وصول هذه 
ــفى في  ــل دعما كبيرا للمستش ــزة في هذا الوقت ميث االجه
ــة احتياجاتها لهذه االجهزة ولتقدمي افضل خدمة طبية  تلبي
ــل هذه الدفعة من االجهزة  للمرضى الراقدين.وتابع انه وبوص
ــفى  ــس الصناعي في املستش ــوع اجهزة التنف ــون مجم يك

.Cpap اصبح ٥٥ مع عدد اخر من اجهزة

ــد، تفاصيل جديدة عن  ــفت وزارة االتصاالت، امس األح    كش
ــروعاً آخر  ــروع الكابل الضوئي، فيما اكدت أن هناك مش مش
ــم وزارة االتصاالت  ــروع الـ ١٦ محافظة.املتحدث باس هو مش
ــروع  ــهداني قال في تصريحات ، إنه متَّت إحالة مش رعد املش
ــع لـ ١٥٠ ألف خط في بغداد، مبيناً  الكابل الضوئي الذي يتس
ــات األمنية لغرض  ــتحصال املوافق ــور اس ــروع في ط أن املش
املباشرة بالعمل، وهذا املشروع ضمن القرض الياباني.وأضاف 
ـــ ١٦ محافظة، وهو في  ــروع ال ــروعاً آخر هو مش أن هناك مش
ــه الى  ــتتم إحالت ــة وس ــالت النهائي ــة والتحلي ــور الدراس ط
ــركات اخملتصة، الذي سيوفر ثالثة ماليني خط في العراق،  الش
ــمل ١٦ محافظة عراقية عدا محافظات  ــيراً الى أنه يش مش
ــروع الوطني  ــهداني إلى أن املش ــتان.ولفت املش إقليم كردس
ــدأ العمل به في  ــه قبل أيام ب ــاي) الذي مت اإلعالن عن ــواي ف (ال
بغداد منطقة زيونة وقد القى استحسان املواطنني في بغداد، 
ــوف يتسع نهاية هذا العام الى باقي احملافظات، مؤكداً أن  وس
ــن من واقع األنترنت  ــاريع املهمة سوف حتس جميع هذه املش

احلالي في العراق.
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فيما كشفت هيأة املساءلة والعدالة، 
امس األحد، عن وجود تعديل مرتقب 
لقانون حظر حزب البعث.وقال رئيس 
ــم البدري في تصريحات  الهياة باس
ــاك توجها حلظر حزب البعث  ، إن هن
ــنة  ــس النواب س ــره مجل ــذي اق وال
ــرة االحزاب في  ــف دائ ٢٠١٧ ومت تكلي
ان  ــا  مبين ــات،  االنتخاب ــة  مفوضي
ــون يتضمن العديد من اجلزاءات  القان
ــروج وميجد  ــى من ي ــي تفرض عل الت
ل حزب البعث.واضاف البدري، ان هناك 
ــراء تعديل على القانون  رغبة في اج
ــواب وينفذ من  ــس الن ــن قبل مجل م
ــة، الفتا الى  ــاءلة والعدال هيأة املس
ــررة اليوم االثنني  ــتضافة املق ان االس
ــول طبيعة  ــتندرج ح في البرملان س
ــل الهيأة  ــذة من قب ــراءات املتخ االج
ــة  ــتكون فرص ــوص وس ــذا اخلص به

الستعراض االجراءات واملشاكل التي 
تعترض العمل في تطبيق االجراءات 
اخلاصة بحظر حزب البعث. في وقت 
كشفت جلنة األمن والدفاع النيابية 
ــوخة  ــف املفس ــورات مل ــر تط آخ  ،
أكدت  ــا  والفاحصني فيم ــم  عقدوه
ــات مالية  ــني املوازنة تخصيص تضم
ــن وزارتي  ــم م ــوخة عقوده للمفس
الدفاع والداخلية.وقال عضو اللجنة 
ــادي، إنه  مت  ــاع النيابية بدر الزي الدف
ــي  ــة لوزارت ــغ كافي ــص مبال تخصي
ــي موازنة ٢٠٢١  ــة والدفاع ف الداخلي
ــة املالية  ــتضافت اللجن بعد أن اس
ــاع والداخلية بخصوص  ــري الدف وزي
ــني، الفتاً الى  ــة للوزارت ــغ الالزم املبال
ــف متطوع  ــر من ٧٩ أل ــاك أكث أن هن
ــني  تضم ومت  ــم  عقوده ــوخة  مفس
ــن املوازنة.  ــغ الالزمة لهم ضم املبال

ولفت الى أن موضوع الفاحصني في 
مراكز التطوع مت تأجيله ولم يحسم 
ــدت  ــاع أك ــم  ألن وزارة الدف موقفه
للجنة املالية النيابية عدم حاجتها 
ــن املتطوعني اجلدد. ألعداد  جديدة م
وفي ما يتعلق بقانون اخلدمة االلزامية 
أشار الزيادي الى أن هذا القانون وبعد 
ــة نهائية له كان  ــاق على صيغ االتف
من املقرر ارساله الى مجلس النواب 
ــد أن أحالته احلكومة الى مجلس  بع
شورى الدولة ،ولكن مت تأجيل إرساله 
الى البرملان الى إشعار آخر ،وال توجد 
ــن تأجيله جاء  ــأنه ،ولك خالفات بش
ــة التي  ــروف االقتصادي ــبب الظ بس
ــداً أن تطبيق هذا  ــا البلد مؤك مير به
القانون يحتاج الى بنية حتتية ومراكز 
تدريب الستقبال االعداد الكبيرة من 

املشمولني بالقانون.

ــنوات التي قضاها  ــتنادا لعدد الس اس
ــي الدرجة الوظيفية  املتقاعد القدمي ف
ــى التقاعد وليس  ــل منها ال التي احي
ــاوى مع قرينه  املرحلة االولى لكي يتس
ــون  ــاذ قان ــد نف ــة بع ــتمر باخلدم املس
ــنة (٢٠١٤)  التقاعد املوحد رقم (٩) لس
والتعديل االول رقم (٢٦) لسنة (٢٠١٩).

ــي هيئة  ــوة ف ــى ان االخ ــال العيس وق
ــوا  ــة اقتنع ــة لالمان ــد الوطني التقاع
ــاق عليه  ــذي مت االتف ــه ال ــذا التوج به
ــادة (١٣) فقد جرت  اما فيما يتعلق بامل
مناقشات كثيرة بخصوصها  منها ما 
يتعلق  باحلاجة الى التشريع للشمول  
ــث اكد رئيس  ــاب حي وكيفية االحتس
الهيئة انه على استعداد للتعاون التام 
ــراي القانوني وعلى  ــريطة ضمان ال ش
ــيجري لقاء بني رئيس  هذا االساس س
ــت شذى رئيسة اجلانب  اجلمعية والس
ــل الى   ــة  للتوص ــي الهيئ ــي ف القانون
ــياق القانوني  ــة وفق الس حلول نهائي
ــات  الى   ــدمي تلك اخلالص ــوب وتق املطل

ــرض اتخاذ  ــس  الهيئة لغ ــيد رئي الس
الالزم بصدد ذلك وصوال الى حل نهائي 
ومقنع جلميع االطراف واختتم العيسى 
ــات  مع  ــول  ان املناقش ــة بالق تصريح
ــي اجواء  ــة التقاعد متت ف ــس هيئ رئي
سادها التفاهم التام طاملا كان الهدف 

ــم االمور العالقة التي تشغل  هو حس
هواجس املتقاعدين وهمومهم وترسم 
ــح الذي يعمتد اجلانب  التوجه الصحي
االنساني والقانوني وضم الوفد عضوي 
ــة املتقاعدين بدر  ــس ادارة جمعي مجل

راشد وعادل شغاتي.
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تعاقد نادي نفط البصرة مع العبني 
ــا ليبي واآلخر من  محترفني أحدهم
كوت ديفوار ومتت إضافتهما لقائمة 
ــمي ضمن فترة  الفريق بشكل رس
ــتوية التي تغلق في  االنتقاالت الش

نهاية الشهر احلالي.
وقال مشرف كرة نفط البصرة عالء 
نيروز في تصريحات خاصة إن اإلدارة 

ــت التعاقد مع العب املنتخب  أكمل
الليبي مهند املبروك امللقب بـ (ايتو) 
ــعودي  احملترف في نادي اخلليج الس
ــان  ــواري الي ــب اإليف ــك الالع وكذل
ــكل  ــان بش ــل زوي، لينضم جاملي
ــق ومتثيله  ــمي إلى قائمة الفري رس

في املرحلة الثانية من الدوري.
ــي ايتو يلعب  وبني أن الالعب املغرب
ــا يلعب  ــف امللعب فيم في منتص
ــاع، الفتا إلى  ــي زوي في الدف العاج
أن نفط البصرة أكمل تعاقداته مع 

ــكلوا  احملترفني األربعة ونأمل أن يش
إضافة مهمة للفريق.

ــب العاجي من  ــار إلى أن الالع وأش
ــرة يوم  ــل إلى البص ــل أن يص املؤم
ــعى النادي  اجلمعة املقبل فيما يس
ــيرة الدخول  ــى تأش ــول عل للحص
ــق بالفريق  ــي ليلتح ــب املغرب لالع

األسبوع املقبل.
ــبق وأن  ــرة س ــط البص ــر أن نف يذك
ــرف  ــني ش تعاقد مع اللبناني حس

الدين والنيجيري بنيامني أكور.

كينني تخضع لجراحة َّـ أسرتاليا

سيميوني: ال أبحث عن أعذار

أنشيلوتي يبحث عن غنيمة جديدة من ريال مدريدنجم الليجا تحت أنظار ليفربول

ــد  ــابق، عب ــاء الس ــب املين ــرب الع اقت
ــام لصفوف  ــاد، من االنضم ــاس إي العب
ــرة االنتقاالت  ــط، خالل فت ــط الوس نف

ا من امليناء. الشتوية، قادمً
وقال مصدر مقرب من الالعب إن الالعب 
ــروض احمللية،  ــة من الع تلقى مجموع

بعد قدوم ثنائي محترف للميناء.
ــط هو  ــط الوس ــرض نف ــح أن ع وأوض
ــبة لعبد العباس، الذي  األفضل بالنس
ــبق له التدرب حتت قيادة عبد الغني  س
ــط احلالي،  ــط الوس ــدرب نف ــهد م ش

عندما كان العبًا في األوملبي العراقي.
ونوه املصدر أن حسم الصفقة سيكون 
ــام القليلة املقبلة، بعد رغبة  خالل األي

ــهد في التعاقد مع عبد  عبد الغني ش
العباس. يشار إلى أن عبد العباس إياد، 
يلعب في مركز االرتكاز، وسبق له متثيل 
ــي. من جانب  ــب األوملبي العراق املنتخ
ــات الطبية إصابة  اخر أكدت الفحوص
الدولي السابق، واملدرب املساعد لنفط 
ــط، حيدر جنم، وعائلته، بفيروس  الوس

كورونا املستجد.
ــدرب دخل  ــن الناديإن امل ــال مصدر م وق

مرحلة العزل املنزلي. 
ــات  فحوص ــرت  أج اإلدارة  أن  ــاف  وأض
ــة حيدر جنم،  ــد تأكد إصاب ــق، بع للفري
ــلبية، قبل  ــج س ــع النتائ ــت جمي وأت
ــة األولى  ــماوة في اجلول ــة الس مواجه
ــدوري العراقي  ــة الثانية، بال من املرحل

املمتاز.
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نبض الشارع

(فاهم حسن فتاح )

ــرة على ان ال أعمم  ــب هذا املوضوع فكرت أكثر من م ــل أن أكت قب
ــخص او ذلك واقول وبفخر  ــي الكالم او اهادن هذا الش وال اراوغ ف
واعتداد بالنفس اني لم أكتب يوما وصف ملباراة بل كنت اتعايش 
مع املشكلة الرياضية وطريقة إيجاد احللول او امتدحت مسؤول 
او العبا إال مبا يستحق وهذا من واجبي البحت.وايضا شاركت في 
الكتابة الورقية بجريدتي امللعب واملالعب من بداية السبعينيات 
ــدة الصغيرة في  ــن االعم ــت أيضا لي م ــي وكان ــن القرن املاض م
جريدة اجلمهور الرياضي وسط أساتذة كبار في املعلومة ومنهم 
ــي ويحيى زكي  ــاتذة صكبان الربيع ــر منهم األس ــا الكثي تعلمن
ــتاذ مويد البدري  ــال اهللا وكذلك طيب الذكر األس ــد اخلالق م وعب
ــون باحلق لومة الئم وعندهم  ــماعيل وهؤالء ال يخش وإبراهيم إس
ــائها كانت تقراء  ــاء الكثير واغلب االحتادات ورؤس ــن النقد البن م
جيدا وبتمعن كل مايكتب وال اعتراض اوشكاوي على ماينشر وال 
ــكلة ما فهي  أحد يعرف طريق احملاكم أبدا واذا كانت تتواجد مش
ــك اجناز إقليمي واضح  ــار للعبة ولذلك كان هنال لتصحيح املس
ــدة للجنة األوملبية الدولية  ــا األلعاب تخضع للوائح املعتم وايض
والعراقية هكذا هو الوضع العام عندنا في املاضي اجلميل .اليوم 
ــة والقنوات  ــة الرياضي ــرزت الصحاف ــاب كافة وب ــت األلع تراجع
ــي البرامج الرياضية   ــرزا عندنا من مقدم ــة الفضائية وب الرياضي
ــعون اليه  ــور كبير وجل ما يس ــوم في تط ــم الي ــن ه األكارم الذي
ــتطيعون وفي برامجهم من املتعة  معاجلة املشاكل بكل ما يس
ــع والتي تذكرنا هذه  ــتدامة الكثير للجمهور املتاب والفائدة املس
ــذه البرامج لقاءات  ــبوع في ه ــج ببرنامج الرياضه في أس البرام
ــني الكثير واليوم  ــني  والالعب ــؤولي الرياضة ومن االعالم ــع مس م
ــابقا  ــه الالعبني واملدربني والرواد وكل االلعاب التي متارس س وقبل
ــباب والرياضة وتعاقب الكثير  والحقا هي من مسؤلية وزارة الش
ــب اجتهاده  ــكل كان يعمل حس ــيها وال ــوزراء على كرس ــن ال م
ــف تغير الواقع  ــاء ونبدي املالحظة لكن لألس وكنا نرصد األخط
ــل وكان احملاكم وفي  ــم هو احل ــق إلى احملاك ــال واصبح الطري واحل
ــاكل أخرى بعنوان  ــات التي متر بها البالد محتاجة ملش هذه االوق
ــة وخاصة بعد  ــباب والرياض ــوزارة الش ــرى ب ــة .كان االح الرياض
(٢٠٠٣) معاجلة مشاكل الشباب والتي هي من مسؤوليتها وذلك 
بالقضاء على اخملدرات مبعاونة الوزارات املعنية الدفاع والداخلية 
ــباب هي  ــموع. واملقرؤ.اليوم باتت وزارة الش ــالم املرئي واملس واإلع
ــم بل ومازلنا كل  ــكلة وليس احلل وكنا نتوس جزء كبير من املش
ــل كله للرياضة  ــان درجال من ان يكون احل ــر في الكابنت عدن اخلي
ــتمرة وكلها على املناصب  واملكاسب  العراقية ومشاكلها املس
ــنت أملنا فيه وتأثر اجلمهور  ــن اقولها وبحرقة لقد خيب الكاب لك
ــض وخاصة اإلعالميني  ــة الدعاوي على البع ــا يصدر منه بإقام مب
ــازات الوزارة معروفة للجمهور  الرياضيني واحلقيقة املرة باتت اجن
وهي إقامة الدعاوي في احملاكم والتي اشغلت الوزراة نفسها بها 
ــباب خارج تفكيرها وباتت منظومة العاملني  وتركت شؤون الش
في الوزراة ضعيفة بسبب املزاجية وعدم تقبل النقد الذاتي الذي 
هو أساس تقدم الرياضة في كل بلدان العالم واتوجه الى الكابنت 
اخللوق الرياضي الكبير بتاريخه وليس إلى الوزير ان يترك أثرا طيبا 
ــا املرفوعة لدى  ــي بابطال القضاي ــدى جمهوره واإلعالم الرياض ل
احملاكم وأن اليوحي للمتلقي من اجلمهور واآلخرين بأنه العمل له 
ــات الزمن  ــكاوي والفترة الباقية قليلة جدا بقياس إال إقامة الش
فنحن اليوم منتلك من املالعب الكثير والتي هي اليوم األجمل في 
ــط لكنها مهجورة ومحروم منها الشباب وليعلم  الشرق األوس
ــور الرياضة عندنا والميكن ان  ــن يفتقد املعلومة ال ميكن أن تتط م
ــبابا منتجا إال بالتوجيه والنقد البناء والالذع نعم اليوم  نبني ش
ــد اللذع وليس اجلارح ومن اهللا  ــة جدا إلى النق نحن بحاجة ماس

التوفيق والنجاح بالعمل الذي يرتضيه.     

(كابتن عدنان الرياضية 
ال تتطور باِّـحاكم) 
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سولسكاير يدرس االستغناء عن دي خيا

زيدان: نعيش حالة جيدة.. ولن أخاطر ببنزيما

ــو  دييج ــي  األرجنتين ــد  أك
أتلتيكو  ــدرب  م ــيميوني،  س
ــن  ــث ع ــه ال يبح ــد، أن مدري
ــلة  سلس ــبب  بس ــذار»  «أع
نتائج الفريق احلالية، وآخرها 
ــي  ليفانت ــام  أم ــارته  خس
ــرورة  ض ــى  عل ــدد  وش  ،(٠-٢)
ــي بالقوة في مواجهة  التحل

«الصعوبات» و»العوائق».
ــؤاله  ــدرب عقب س ــال امل وق
ــي يعاني  ــول الغيابات الت ح
ــه: «ال أبحث عن  ــا فريق منه
ــون أول من  ــذار. نحن املدرب أع
ــح الالعبني  ــب علينا من يج
األدوات إليجاد احللول، ألنهم 
ــوط املباراة  امتلكوها في ش
ــي. نحن من يجب علينا  الثان
إعطاء األدوات للفريق أيا كان 

ــيميوني  س وأضاف  الوضع». 
ــالل املؤمتر الصحفي عقب  خ
ــى  أدن ــدي  ل ــس  ــاء: «لي اللق
ــابقات  املس أن جميع  ــك  ش
أوقات صعبة  ثمة  متساوية. 
وعوائق ولكن يكون هذا على 
ــى أتلتيكو  اجلميع وليس عل
مدريد فقط. هؤال من يكونوا 
ــذه اللحظات  ــي ه ــاء ف أقوي
الصعبة هم من لديهم فرصة 
ــدف املرجو».   اله أكبر لبلوغ 
ــدرب الروخيبالنكوس  وأكد م
ــول لألهداف  الوص أن «طريق 
مليء باحملطات ويجب عليك 
ــه  ــح أن فريق ــا» وأوض عبوره
حاليا «في هذا الطريق، كما 
ــيكون  ــنواجه عقبات وس س
ــا بأفضل  ــا أن نتخطاه علين

طريقة ممكنة».

ــي  صحف ــر  تقري ــف  كش
ــور جديد  ــباني، ، عن تط إس
ــحني  املرش ــد  أح ــأن  بش
ــال مدريد في  للرحيل عن ري

الصيف املقبل.
ــوكاس  ل ــد  عق ــي  وينته
امليرجني،  ــاح  ــكيز، جن فاس
ــل، ولم  ــف املقب ــي الصي ف
ــؤولو ريال مدريد  ينجح مس
ــه بالتجديد حتى  في إقناع

اآلن.

ــة «ذا صن»  ــا لصحيف ووفقً
ــو  كارل ــإن  ف ــة،  البريطاني
إيفرتون،  مدرب  ــيلوتي،  أنش
مهتم بضم فاسكيز، لدعم 

مركز اجلناح األمين للتوفيز.
وذكرت أن أنشيلوتي سبق أن 
تعاقد مع خاميس رودريجيز 
ــا،  مجانً ــد  مدري ــال  ري ــن  م
ــب في التألق مع  وجنح الالع
ــعى املدرب  إيفرتون، لذا يس
ــة  جترب ــرار  لتك ــي  اإليطال
اقتناص الالعبني من الفريق 

امللكي.

وأشارت إلى مفاوضات جتديد 
ــكيز وصلت إلى  ــد فاس عق
طريق مسدود، بسبب رفض 
ــدم،  املق ــرض  للع ــب  الالع
ــال مدريد  ــدم موافقة ري وع
على زيادة األموال املعروضة 

في ظل أزمة كورونا.
وأوضحت أن فاسكيز يحظى 
ــل  ــن قب ــام م ــا باهتم أيضً
وإيفرتون  ونابولي  ــبيلية  إش
ــة  باإلضاف ــيا،  وفالنس
ــد  يونايت ــتر  مانشس ــى  إل

وتشيلسي وتوتنهام.

ــلة أمام الهند،  في الرمية  ــر منتخب العراق لكرة الس خس
األخيرة من املباراة بنتيجة (٨١-٧٨)، ضمن منافسات النافذة 
ــتضيفها العاصمة  ــيا، التي تس ــن تصفيات آس الثالثة م

البحرينية املنامة. 
ــراق (٢٥-٢٤)، فيما  ــع األول من املباراة بتقدم الع وانتهى الرب
انتهى الثاني بتقدم الهند (١٣-٢٣)، ثم حسم أسود الرافدين 

الثالث (٢١-١٣).
ــان (٧٨-٧٨)، وبقيت أقل من  ــادل الفريق ــي الربع األخير تع وف
ــل  ــة، والكرة في حيازة املنتخب العراقي، لكنه فش ٢٠ ثاني
في التسجيل، لينجح املنتخب الهندي في إحراز ثالثية مع 

الصافرة، لتنتهي املباراة بفوزه.
ــلة العراق، في التصفيات  ــارة اخلامسة لس وتعد هذه اخلس

اآلسيوية. 

ــكاير،  ــذ النرويجي أولي جونار سولس اتخ
ــرارًا  ــد، ق ــتر يونايت ــي ملانشس ــر الفن املدي
ــة املرمى في  ــأن مركز حراس ا بش ــمً حاس
ــا لصحيفة «ذا صن»  ــم املقبل. ووفقً املوس
البريطانية، فإن سولسكاير قرر االحتفاظ 
ــط من دافيد دي خيا ودين  بحارس واحد فق

هندرسون في املوسم املقبل.
ــى أن  ــة، إل ــة البريطاني ــارت الصحيف وأش
ــذا األمر  ــون به ــغ هندرس ــكاير أبل سولس
ــرًا. وأوضحت أن  ــالل االجتماع معه مؤخ خ

ــكاير للرحيل،  احلارس الذي يختاره سولس
ــارًا أو خالل بيع  ــينتقل إلى فريق آخر مع س
نهائي. وذكرت أن مانشستر يبحث بالفعل 
ا بلعب عدد  عن حارس ثانٍ مميز يكون سعيدً

قليل من املباريات على مدار املوسم.
ــتغناء عن أحد  وقالت «ذا صن» إن قرار االس
ــة، باإلضافة إلى  ــباب فني ــني له أس احلارس
ــادي يدفع أمواالً  ا، ألن الن ــي أيضً عنصر مال
ــون، باإلضافة إلى  كثيرة لدي خيا وهندرس
ــذي ال يزال يحصل على  ــيرجيو روميرو ال س

راتب كبير.

ــي زين الدين  أعرب الفرنس
ــي لريال  ــدان املدير الفن زي
ــعادته  س ــن  ع ــد،  مدري

 ،(١-٠) ــة  بنتيج باالنتصار 
خالل مواجهة بلد الوليد، 
في إطار منافسات اجلولة 
ــن الليجا، في معقل  ٢٤ م
ــي  ــو جوس «نيوف ــر  األخي

زورييال».
وقال زيدان، خالل تصريحات 
ــا صحيفة «ماركا»  نقلته
ــد  توج «ال  ــبانية:  اإلس
حاجة بالنسبة لي إلرسال 
رسالة لالعبني، إنه انتصار 
مهم، والرابع على التوالي، 

وعلينا مواصلة العمل».
ــا، علق:  ــة بنزمي ــن حال وع
ــال ميكنني  ا، ف ــنرى غدً «س
ــن لن  ــم اآلن، ونح إخبارك
ــم يكن  ــه، فإذا ل ــازف ب جن
ــد  ــارك ض ــن يش ــزا ل جاه

أتاالنتا بدوري األبطال».
وأضاف: «نحن نعيش حالة 
ــتمرارية  اس ولدينا  جيدة، 
ــق  والفري ــج،  النتائ ــي  ف
ــكل  بش ــع  يداف ــه  بأكمل
ــتعد  جيد للغاية، وسنس
ــد  ض ــاء  األربع ــة  ملواجه

ــة  ــل طريق ــا بأفض أتاالنت
ممكنة».

وتابع: «كاسيميرو؟ نعرفه 
ا واملركز الذي يشغله،  جيدً
ــدد، وسجل  ونعلم أنه يُس
هدفا اليوم وأنا سعيد به، 
أجل  ــن  م ــعيد  لكنني س

الفريق بأكمله».
وحول اإلصابات التي ضربت 
الفريق، علق: «الوضع كما 
هو عليه، توجد العديد من 
اإلصابات، وآمل أن أستعيد 
ــني، لكنني ال  بعض الالعب
أعرف ما إذا كان سيحدث 
ذلك في األسبوع املقبل».

واختتم: الالعبون ملتزمون 
االعتماد  ــة  وعلينا مواصل
عقد،  عليهم، لكن األمر مُ
ــي  ف ــتمرار  االس ــا  وعلين

العمل».

أحد  ليفربول  ــادي  ن يراقب 
الالعبني البارزين في الدوري 
للتعاقد  ا  متهيدً اإلسباني، 
معه في امليركاتو الصيفي 
ــا لصحيفة  ــل. ووفقً املقب
ــة،  البريطاني ــن»  ص «ذا 
ــم  مهت ــول  ليفرب ــإن  ف
ــع األرجنتيني  ــد م بالتعاق
ــوكاس أوكامبوس، جناح  ل

إشبيلية، الصيف القادم.

ــي  األملان أن  ــى  إل ــارت  وأش
ــدرب  م ــوب،  كل ــن  يورج
ــول، معجب بقدرات  ليفرب

النجم األرجنتيني.
ــوم تعد  وأوضحت أن الرس
العقبة الوحيدة لليفربول 
ــة، حيث تبلغ  ــي الصفق ف

٥٦ مليون إسترليني.  
ــة  الصحيف ــرت  وذك
ــبيلية  إش أن  ــة  البريطاني
حريص على بيع أوكامبوس 

ملوازنة ميزانيته في املوسم 
احلالي.

وقالت «ذا صن» إن ليفربول 
ــه املعار  ــع بنجم ــد يدف ق
ــي  تاكوم ــاوثهامبتون  لس
ــن صفقة  ــو، ضم مينامين

التعاقد مع أوكامبوس.
ــر أن أوكامبوس ارتبط  يذك
ــن مرة باالنتقال إلى  أكثر م
ــم  ــد في املوس ــال مدري ري

املاضي.
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انقرة / وكاالت / البينة الجديدة

ــس التركي رجب  ــدث الرئي  حت
االول  ــس  ام ــان  أردوغ ــب  طي
ــود صالت بني  ــبت عن وج الس
وحدات حماية الشعب الكردية 
ــي عملية  ومنظم ــوريا  في س
ــرس  الكونغ ــى  مبن ــام  اقتح
ــون الثاني/ ــي كان ــي ف االميرك
ذه أنصار الرئيس  ــر الذي نفّ يناي
ــد  دونال ــابق  الس ــي  األميرك
الكابيتول. ــر  مق ــى  عل ترامب 
ــديد  ويكن اردوغان العداء الش
السوريني  االكراد  ــكيالت  لتش
املدعومني من الواليات املتحدة 
ويعتبرها امتدادا حلزب العمال 
ــل  يقات ــذي  ال ــتاني  الكردس
منذ عقود.  ــة  التركي احلكومة 
وفي تصريحات بثها التلفزيون، 
قال أردوغان في نبرة تصاحلية، 
ــني  ب ــتركة  املش ــح  املصال إن 
ــات املتحدة تفوق  تركيا والوالي
ــرة ترغب في  ــات وإن أنق اخلالف
ــنطن. ــل مع واش ــاون أفض تع
واضاف أردوغان، بحسب وكالة 
االناضول التركية، إن مهاجمة 

ــي  ــرس االميرك ــى الكونغ مبن
ــت مجددا أن اإلرهاب عدو  «أثبت
ــانية».  واإلنس ــة  للدميقراطي
ــادوا  ــن ق ــا ان «الذي ــال ايض وق
العمل الشائن ضد الكونغرس 
ــم  صالته ــرت  ظه ــي  األميرك

ــم ب ي د/ ي ب ك الفرع  بتنظي
ــي كا كا». ــوري ملنظمة ب الس

ــير اردوغان بذلك الى كل  ويش
ــعب  ــدات حماية الش ــن وح م
الواليات  املدعومة من  الكردية 
ــاهمت في  ــي س ــدة والت املتح

ــوريا،  س ــن  م ــش  داع ــراج  اخ
ــي  الدميقراط ــاد  االحت ــزب  وح
ــدم  يق ــوري.ولم  الس ــردي  الك
ــن التفاصيل  ــان مزيدا م اردوغ
ــي تربط هذه  حول الصالت الت
ــة اقتحام  ــات بعملي التنظيم

الكابيتول قبل اقل من شهرين.
هت وزارة العدل األميركية  ووجّ
ــاء في  ــتة أعض ــات لس اتهام
مجموعة «أوث كيبرز» (حراس 
القسم) املتشددة اجلمعة على 
خلفية مشاركتهم في هجوم 
الثاني  ــون  كان ــن  م ــادس  الس
ذه أنصار ترامب.وسبق  الذي نفّ
أن مت توجيه اتّهامات مشابهة 
لثالثة أشخاص آخرين منضوين 
لت وثائق  في «أوث كيبرز».وفصّ
ــاالت التي جرت  احملكمة االتص
بينهم قبيل هجوم الكابيتول، 
ــة  الذي عرقل ملدة وجيزة جلس
ــو بايدن  ــة على فوز ج املصادق
جهة  ــة.من  الرئاس بانتخابات 
ــان «نؤمن في  ــرى قال اردوغ اخ
ــتركة  تركيا بأن مصاحلنا املش
ــوق  ــدة تف ــات املتح ــع الوالي م
ــرأي»  ــي ال ــا ف ــر خالفاتن بكثي
مضيفا أن أنقرة ترغب في تعزيز 
التعاون عبر «رؤية بعيدة املدى» 
ــى الطرفني. ــود بالفائدة عل تع
وشهدت العالقات بني البلدين 
ــمال  ــي حلف ش ــن ف العضوي
األطلسي توترا في عدة قضايا. 

وكانت الواليات املتحدة فرضت 
ــى أنقرة في كانون  عقوبات عل
األول لشرائها منظومة الدفاع 
ــية إس-٤٠٠. الصاروخي الروس
ــتثناء تركيا  ــى اس ــة ال واضاف
ــر طائرة اف- ــن برنامج تطوي م
ــنطن في كانون  ٣٥ منعت واش
االول اصدار اي ترخيص لتصدير 
احلكومية  ــة  للوكال ــلحة  اس
ــراء  ش ــة  املكلف ــة  التركي
ــكرية ملعاقبة  ــدات العس املع
ــراء الصواريخ  ــى ش ــرة عل انق
ــية.وليس من املتوقع ان  الروس
ــات التركية مع  تكون العالق
االميركي جو  ــس  الرئي ادارة 
بايدن افضل منها في عهد 
ــت تركيا بفتور  ترامب. ورحب
بانتخاب بايدن.وقال الرئيس 
ــتمر تركيا  ــي «ستس الترك
في تنفيذ ما عليها بأسلوب 
ــف  ــتوى التحال ــر مبس جدي
ــتراتيجية  االس ــراكة  والش
أن  ــا  ــن» مضيف البلدي ــني  ب
العالقات التركية-األميركية 
ــار خطير»  ــت الختب «تعرض

في اآلونة األخيرة.

أثينا /  وكاالت / البينة الجديدة
ــا التي أطلقت قبل  أعادت تركي
ــافية  ــرة محادثات استكش فت
ــر،  ــة التوت ــان لتهدئ ــع اليون م
ــع اخلالفات األول  األزمة إلى مرب
ــرى  أخ ــرة  م ــلت  أرس أن  ــد  بع
ــر إيجه. ــاث لبح ــفينة أبح س
وقالت أثينا اليوم اخلميس إنها 
احتجاجها على  ــرة  أنق أبلغت 
إرسال سفينة األبحاث إلى بحر 
ــك بأنه حترك  ــه ووصفت ذل إيج
ــك في وقت  ــروري» وذل ــر ض «غي
ــدان العضوان  ــعى فيه البل يس
ــي  األطلس ــمال  ــف ش في حل
ــأن  بش ــات  احملادث ــتئناف  الس
ــال أمده.ويأتي  ــري ط خالف بح
ــاج بعدما أظهر إخطار  االحتج
ــن البحرية التركية هذا  صادر ع
ــفينة األبحاث  ــبوع أن س األس
ــمي> ستجري مسحا  <تشيش

ــى  ــباط حت ــن ١٨ ش ــا م بحري
الثاني من آذار في منطقة باملياه 
ــن مصالح  ــة لدى البلدي الدولي
ــال املتحدث  ــة فيها.وق محتمل
ــتوس  ــة خريس ــم احلكوم باس
«هذا  للصحفيني  ــس  تارانتيلي
ــاعد  ــروري ال يس ــرك غير ض حت
ــاعر إيجابية».  ــق مش ــي خل ف
ــؤولون باحلكومة أن  ــر مس وذك
ــكوى  ــة قدمت ش وزارة اخلارجي
ــفهية لتركيا.وقالت مصادر  ش
ــرة  أنق إن  ــة  تركي ــية  دبلوماس
ــزءا من املياه  ــر املنطقة ج تعتب
ــاث املتعلقة  ــة وإن األبح الدولي
ــس لها  لي ــات  ــة احمليط بدراس
ــأن امتداد  ــالف بش ــة باخل عالق
ــاري للبلدين.وأضافوا  اجلرف الق
ــمي>  <تشيش ــفينة  الس أن 
ستجري نفس النوع من املسوح 
ــا اليونان  ــة التي أجرته العلمي

ــي اآلونة األخيرة  في املنطقة ف
اتفاق  ــب  بها مبوج ــموح  واملس
ــني البلدين. ــام ١٩٧٦ ب يعود لع
ــؤولون اليونانيون إنه  وقال املس
ــفينة تعمل  بالرغم من أن الس
في املياه الدولية، فإن مسؤولية 
ــي  ــة ف ــارات بحري ــدار إخط إص
ــر إيجه من  ــن بح ــك اجلزء م ذل

اختصاص اليونان.وبالتزامن مع 
هذه التطورات التي تنذر بتعقيد 
ــني  ــافية ب ــات االستكش احملادث
ــن املقرر أن تغادر  أنقرة وأثينا، م
ــية  ــرات الفرنس ــة الطائ حامل
ــون  ــاء طول ــول مين ــارل ديغ ش
(جنوب شرق فرنسا) «في األيام 
ــدة  ــة جدي ــي مهم ــة» ف املقبل

تقودها إلى شرق البحر األبيض 
ــط الهندي  ــم احملي ــط ث املتوس
واخلليج العربي، وفق ما أعلنت 
وزارة اجليوش.وستشارك حاملة 
ــة  ــة املرافق ــرات واجملموع الطائ
ــني في عملية  ــا على مرحلت له
ــة  احلمل ــار  إط ــي  ف ال»  ــمَّ «ش
ــة  ــم الدول ــد تنظي ــة ض الدولي

ــالمية في العراق وسوريا،  اإلس
وذلك انطالقا من اخلليج والبحر 
األبيض املتوسط وفق ما أوضح 
الوزارة هيرفي  ــم  املتحدث باس
ــالل إحاطة إعالمية  غراجنون خ
ــدث  املتح ــبوعية.وقال  أس
ــي  ــة الت ــذه اجملموع ــر ه إنّ نش
ــة «رافال-ام»  ــمل ٢٠ مقاتل تش
ــى إظهار «التزام  يهدف أيضا إل
ــا العميق بحرية املالحة  فرنس
ــي». الدول ــون  القان ــرام  واحت
ــة التي أطلق  ــذه املهم وتأتي ه
«كليمنصو»  ــمية  تس ــا  عليه
ــتمر  ــة التوتر املس ــى خلفي عل
ــي زادت  ــا وتركيا الت ــني فرنس ب
ــرة عمليات  ــهر األخي ــي األش ف
ــرق  ــي ش ــوة ف ــتعراض الق اس
األبيض املتوسط حيث أطلقت 
ــب عن الغاز  ــدة مهام للتنقي ع

في املياه اليونانية.

طرابلس / وكاالت / البينة الجديدة

ــة الليبية املكلف  ــادر رئيس احلكوم  غ
عبداحلميد دبيبة ، مدينة طبرق (شرق) 
متجها نحو العاصمة طرابلس (غرب)، 
ــش الوطني الليبي  ــاء قائد اجلي دون لق
املشير خليفة حفتر، فيما يواصل دبيبة 
ــية ضمن  ــه بعدة أطراف سياس لقاءات
ــكيل احلكومة الليبية. ــاورات تش مش

ــد اجليش  ــاء قائ ــب عدم لق ــد يصع وق
الوطني الليبي مهمة دبيبة في إحداث 
ــكيل احلكومة الليبية قبل  توافق لتش
ــة، باعتبار أن  ــة املهل ــبوع من نهاي أس
حفتر يعد أحد أبرز الشخصيات الهامة 
ــي الليبي.وقال  ــهد السياس ــي املش ف
ــره املكتب اإلعالمي  بيان مقتضب نش
ــبوك «رئيس حكومة  لدبيبة على فيس
ــة املهندس دبيبة يغادر  الوحدة الوطني
ــى  طرابلس».فيما غرد   طبرق متجها إل
دبيبة عبر <تويتر>، قائال «حظيت اليوم 
ــار  ــكل من املستش ــاءات مثمرة ب بلق
ــس نواب  ــس مجل ــح (رئي ــة صال عقيل
ــس»،  اجملل ــاء  أعض ــادة  والس ــرق)،  طب
ــاورنا حول االستحقاقات  وأضاف: «تش
ــية القادمة وعملية تشكيل  السياس
ــعى للتواصل  احلكومة».وأردف «سنس

بشكل دائم مع أهلنا في كل ربوع ليبيا، 
ــح  ــدا على ذلك لن أقبل أي مرش وتأكي
للحكومة ال يستطيع العمل في جميع 
ــة طبرق التي  ــاء البالد».وغادر دبيب أنح
ــابق اجلمعة عائدا  ــا في وقت س وصله
ــس دون أن يتوجه إلى مدينة  ــى طرابل إل
ــر، بخالف  ــاء حفت ــرق) للق بنغازي (ش

توقعات سابقة لوسائل إعالم محلية.
ــاء دبيبة وحفتر  وربط مراقبون عدم لق
ــت رئيس اجمللس  ــادات التي طال باالنتق
ــي اجلديد محمد يونس املنفي،  الرئاس
ــه حفتر في بنغازي، قبل أيام. بعد لقائ
ــارة يجريها دبيبة منذ  وتعد هذه أول زي
انتخابه قبل أسبوعني، لطبرق الواقعة 

ــي الليبي،  ــيطرة اجليش الوطن حتت س
ــس النواب الذي  ــي مقر انعقاد مجل وه
ــهد ليبيا هذه األيام  يرأسه صالح.وتش
انفراجة في أزمتها بعد انتخاب ملتقى 
ــلطة  ــاري س ــباط اجل ــي ٥ ش ــوار ف احل
ــها دبيبة  ــدة، على رأس ــة موح تنفيذي
ــة  ــي لرئاس ــة، واملنف ــة احلكوم لرئاس
ــية  ــي، مهمتها األساس اجمللس الرئاس
إجراء انتخابات رئاسية وبرملانية في ٢٤ 
ــون األول ٢٠٢١.ووفق مخرجات حوار  كان
ــبوع  جنيف، ما زال أمام دبيبة، نحو أس
لتقدمي تشكيلة حكومته إلى مجلس 
ــة، وفي  ــل منحها الثق ــواب من أج الن
ــا مللتقى  ــك يتم تقدميه ــة تعذر ذل حال
ــي.وعلى صعيد األزمة  ــوار السياس احل
ــنوات اتفق  ــتمرة منذ س ــة املس الليبي
املبعوث األممي إلى ليبيا يان كوبيش مع 
حفتر، على أهمية التزام كافة األطراف 
ــررة  املق ــات  االنتخاب ــراء  بإج ــة  الليبي
ــام اجلاري.جاء ذلك خالل لقاء  أواخر الع
ــرق)،  كوبيش وحفتر مبدينة بنغازي (ش
ــن البعثة األممية.وفي  وفق بيان صادر ع
٨ شباط اجلاري اتفقت األطراف الليبية 
ــرق) على ميزانية  (حكومتا الوفاق وطب
ــبما  ــهرين، حس موحدة للبالد ملدة ش

أعلنت بعثة األمم املتحدة لدعم ليبيا.

أبوظبي / وكاالت / البينة الجديدة

ــز العوهلي محافظ  ــد العزي ــال أحمد بن عب  ق
ــكرية  العس ــات  للصناع ــة  العام ــة  الهيئ
ــتثمر أكثر من  ــة ستس ــعودية إن اململك بالس
ــكرية خالل  ــار دوالر في صناعتها العس ٢٠ ملي
ــوح لتعزيز  ــي إطار خطط طم ــد القادم ف العق
ــعى السعودية  ــكري احمللي.وتس اإلنفاق العس
ــلحة واألنظمة  ــر وتصنيع مزيد من األس لتطوي
ــاق ٥٠ في املئة  ــكرية محليا وتهدف إلنف العس
ــا بحلول عام  ــكرية محلي من ميزانيتها العس
ــي مؤمتر دفاعي بأبوظبي  ٢٠٣٠.وقال العوهلي ف
ــتثمر أكثر من  «وضعت احلكومة خطة كي نس
ــكرية  ــرة مليارات دوالر في الصناعة العس عش
باململكة العربية السعودية خالل العقد املقبل 
ومبلغا مساويا على البحث والتطوير».وأضاف أن 
ــة تعتزم أيضا زيادة اإلنفاق على األبحاث  اململك
العسكرية والتطوير من ٠٫٢ في املئة إلى حوالي 
أربعة في املئة من اإلنفاق على التسلح بحلول 
٢٠٣٠.وأطلقت السعودية في ٢٠١٦ خطة حتول 
اقتصادي باسم «رؤية ٢٠٣٠»، تهدف لالبتعاد عن 
ــادر دخل اململكة، وتضمنت  النفط وتنويع مص
اخلطة توطني صناعات عسكرية على أراضيها.
واعلنت أعلنت السعودية في ٢٠١٩ عن انطالق 

استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة 
ــركات العاملة في  الصناعات العسكرية للش
ــية  ــو ما ميثل أحد األهداف الرئيس القطاع، وه
ــرات من  ــود العش ــرع وج ــط اململكة.وس خلط
ــركات العاملية املهتمة لعقد شراكات مع  الش
ــوات لتنفيذ  ــعودية احمللية، اخلط ــع الس املصان
مشاريع هامة في مجال الصناعات العسكرية 
ــعودية من خالل  ــة ٢٠٣٠.وتعمل الس ضمن رؤي
ــلحة من  ــنن توريد األس ــل م ــا للتقلي برنامجه
اخلارج خاصة من شريكها االستراتيجي الدولي 
ــود االدارة االميركية  ــع صع ــات املتحدة م الوالي
ــاه الرياض. ــف فاترة جت ــي لها مواق ــدة الت اجلدي
ــة وقْف  ــه الرئاس ــب تولي ــرر عق ــدن ق وكان باي
صفقات سالح للسعودية وهو ما اعتبر رسالة 
سيئة للسعودية ومريحة إليران وميليشياتها.
ــكرية االيرانية خاصة  ــانة العس ــل الترس ومتث
ــتية قلقا لدى اململكة التي  صواريخها البالس
ــكرية احمللية  ــن وراء برامجها العس ــعى م تس
ــات احلوثيني  ــة اراضيها والتصدي لهجم حماي
ــة األخيرة.ورغم مواقف  التي تصاعدت في اآلون
ــنت  ادارة بايدن االخيرة لكن وزير دفاعه لويد أوس
ــعودي  ــالل اتصال هاتفي مع نظيره الس اكد خ
ولي العهد األمير محمد بن سلمان على اهمية 

العالقات الدفاعية اإلستراتيجية بني البلدين.
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ــح لفرض اتفاقات  ــكرية القائمة في لبنان تصل ــن العس املوازي
ــراكة لبناء دولة واحدة.  إذعان مع عدو، وال تصلح لعقد اتفاق ش
ــارا لتعديل النظام يؤدي إلى  ــكرية معي إن اعتماد املوازين العس
ــرت موازين القوى، وهذه عرضة للتغيير  تغيير النظام كلما تغي
ــة كافة تذوقت طعم  ــنة ١٩٧٥ واملكونات اللبناني ــا. منذ س دوري
القوة واالستقواء والضعف واالستضعاف، واستقرت ـــ بسبب 
ــوض أن تتربع على  ــرة ع ــم املبعث ــي الهزائ ـــ ف ــ ــاماتهاـ  انقس
ــداد البعض اليوم بقوته، من دون رادع،  االنتصارات املوحدة. واعت
ــتقالة الدولة من دورها  ــع اآلخرين إلى مواجهته في ظل اس يدف
ــني مكونات الوطن، وانحيازها إلى  في نظم العالقات الوطنية ب
ــرعية وجميع مكونات  ــاب الش ــرعية على حس القوى غير الش
الوطن األخرى.منذ نصف قرن ونحن نعاني هذا االلتباس اخلبيث 
ــى تدهور األوضاع  ــرات كانت الدولة تتفرج عل ــي دور الدولة. م ف
ــام الطائفي)، ومرات بسبب  ــبب عجز (االنقس ــكرية بس العس
ــية (بعض قادة اجليش)، ومرات بسبب تواطؤ مع  طموحات رئاس
ــاء اجلمهورية واحلكومة  ــني أو أوصياء (بعض رؤس الغرباء محتل
ــبب هذه األسباب  واجمللس النيابي). ومرات، وهي حالنا اليوم، بس
مجتمعة. ومهما تعددت األسباب بقيت النتيجة واحدة: فتنة، 
ــة، وقوع مجازر،  ــام وطني، حروب أهلي ــالل، اغتياالت، انقس احت
ــلط قوى أمر واقع غريبة، تناسل ميليشيات، نشوء مقاومة  تس
ــاتها.وها هي قوى  ــة ومؤسس ــلطة الدول ــقوط س لبنانية، وس
ــر النظام بتعطيله  ــرعية، تغي ــراكة مع الش األمر الواقع، بالش
ــل الالدولة والالنظام إلى  ــار اللبنانيني على العيش في ظ وبإجب
ــراف األخرى ترد  ــر. ال تزال األط ــة أخرى ونظام آخ ــوا بدول أن يقبل
ــاء الدولة اجلامعة.  ــعي إلى إحي على هؤالء باحلوار والصبر والس
ــتخفاف باآلخرين  ــام واالس ــج التعطيل الع ــتمرار نه لكن اس
ــن بدائل أخرى  ــى البحث ع ــذه األطراف إل ــأنه أن يدفع ه من ش
ــلطة التعطيل.الواجب  ذاتية ومناطقية وطائفية لتحاشي س
ــتباق االنقالب النهائي بالصمود الوطني  ــتدعي اس الوطني يس
ــة. وأي تأخر في مواجهة  ــي وباعتماد الالمركزي وبعقد مؤمتر دول
ــالب يصعب وقفه الحقا ألنه زاحف بثبات، والقائمون به ال  االنق
يعبأون مبعارضة لم تثبت جديتها بعد، وال بثورة وهنت في ريعان 
ــبابها. ال مجال إلفشال هذا االنقالب اجلاري مركزيا إال بتدابير  ش
ــلطة املركزية «احملتلة» من دون أرض  المركزية بحيث تصبح الس
ــعب وموارد. هذه اخليارات االضطرارية البديلة حتيي اقتصادا  وش
مناطقيا، وتعزز أمنا المركزيا، وحتافظ على لبنانية هذه املناطق، 
ــرعية حريتها  ــتعيد الدولة الش ــي هويتها بانتظار أن تس وحتم
ــتعيد استقالليتها  ــرعية تس وقرارها ولونها الوطني.ليت الش
ــتورية والوطنية اليوم قبل الغد كيال يستعيد كل مكون  الدس
ــح أن حزب اهللا،  ــة. لكن الواض ــة واملناطقي ــتقالليته الذاتي اس
ــرعية مبختلف  ــاوب الش ــول دون جت ــروعه، يح ــدم في مش املتق
ــؤوليها مع هذا النداء. هذا املشروع املتقدم يحتم التعاطي  مس
ــي محطات  ــة كما فعلنا ف ــؤولية الوطني ــه من موقع املس مع
ــقوط لبنان. ليس في وارد املكونات  ــابقة ومنعنا س تاريخية س
ــع مهما كانت  ــع لألمر الواق ــة أن تخض ــيادية والدميقراطي الس
ــر هذه الدولة «حلامله»  ــات، وليس في واردها قبول جتيي التضحي

مهما كانت الضغوطات. «ما حدا يـمزح معنا» نحن أيضا.

سجعان قزي 

رأي

تونس / وكاالت / البينة الجديدة

في محاولة للخروج من عزلته املتفاقمة 
ــة كثف رئيس  ــعبيته املتآكل وإنقاذ ش
البرملان التونسي وزعيم حركة النهضة 
ــرا  ــي مؤخ ــد الغنوش ــالمية راش اإلس
ــية  ــادرات حلل األزمة السياس ــرح مب ط
ــيون  ــه سياس ــا يحمل ــة، فيم العميق
ــاع األزمة في  ــؤولية اتس ومراقبون مس
ــي  ــي هذا اإلطار طرح الغنوش تونس.وف
ــية بالبالد،  ــل األزمة السياس مبادرة حل
ــة، بعد  ــم احلرك ــق باس ــب الناط حس
ــا زعيم النهضة  ــادرات مماثلة طرحه مب
ــاذ  ــل إنق ــور كرج ــاوالت الظه ــي مح ف
ــعبيته املتراجعة.وتتواصل  ــم ش لترمي
ــي بني  ــل احلكوم ــة التعدي ــس أزم بتون
ــي  املشيش ــام  احلكومة هش ــي  رئيس
املدعوم من قبل حركة النهضة ورئيس 
اجلمهورية قيس سعيد، منذ نحو شهر.

ــة فتحي  ــم النهض ــال الناطق باس وق
العيادي إن الغنوشي «وجه صباح امس 
ــالة إلى الرئيس قيس  االول السبت رس
ــعيّد يدعوه فيها إلى التفضل بعقد  س
لقاء ثالثي (بني الرئاسات الثالث البرملان 
واجلمهورية واحلكومة) يشرف عليه هو 
ــعيد) بهدف حل األزمة السياسية  (س
ــاف العيادي  ــا البالد».وأض ــر به ــي مت الت
ــي تقديرا منه  ــي تأت أن «مبادرة الغنوش
ــرة على  ــات كثي ــالد تعيش أزم ــأن الب ب
ــادي  واالقتص ــي  االجتماع ــتوى  املس
ــة ملا هو أهم  ــي، ولكنها بحاج والصح
ــن  ــة روح التضام ــة وتنمي ــو التهدئ وه
الوطني».لكن محللون وسياسيون يرون 
ــبب رئيسي في تفاقم  أن الغنوشي س
ــية التونسية، معتبرين  األزمة السياس
ــان يزيد  ــة البرمل ــتمراره في رئاس أن اس
االضطرابات ويعمق اخلالفات بني األطراف 
ــع العيادي أن  ــية الفاعلة. وتاب السياس

املبادرة «تأمل من رئيس الدولة وباعتباره 
رمز وحدتها أن يسعى إلى تأليف وجمع 
ــروح الوطنية  ــيني وبث ال كلمة التونس
ــيرة من تاريخ  ــذه اللحظة العس في ه
ــدا أن «هذه  ــية».، مؤك التجربة التونس
املبادرة تأتي للبحث عن توافقات ضرورية 
ــية التي متثل عائقا  حلل األزمة السياس
ــة األزمات االقتصادية  أمام أي حل لبقي
واالجتماعية التي متر بها البالد.»وأضاف 
ــد  ــادرة دعوة للرش ــذه املب ــي ه ــه «ف أن
والتعقل واحلكمة ووقف سير البالد نحو 
ــون الثاني املاضي  الهاوية».وفي ١٦ كان
ــي تعديال حكوميا شمل  أعلن املشيش
ــن أصل ٢٥ وبعد ١٠  ١١ حقيبة وزارية م
ــه البرملان،ورغم ذلك لم  ق علي ــدّ أيام ص
ــوزراء اجلدد  ــوة إلى ال ــعيّد، دع يوجه س
ــتورية أمامه، معتبرا  ألداء اليمني الدس
ــابه «خروقات».واإلثنني  ــل ش التعدي أن 
ــاء ٥ وزراء  ــي إعف املاضي أعلن املشيش

ــم، وتكليف آخرين من  جدد من مهامه
ــي حقائب أخرى بتصريف  املتواجدين ف
األعمال في حقائب الوزراء املقالني حلني 
استكمال التشكيلة احلكومية.وآنذاك 
ــى  ــراف إل ــع األط ــي جمي ــا الغنوش دع
ــدم تعطيل مصالح  ــل مبرونة وع التعام
الدولة واجملتمع.واعتبر في بيان أن خطوة 
ــل (اجلذري)  ــي «حل مؤقت واحل املشيش
ــتورية  ــكيل احملكمة الدس ــي تش هو ف
ــنوات  ــكيلها أكثر من ٥ س (تعطل تش
ــى أن يتم  ــق) وإل ــاب التواف ــبب غي بس
ــراف التعامل  ــب على كل األط ذلك يج
ــل الدولة ومصالح  مبرونة حتى ال تتعط
ــي في  ــادرات الغنوش ــي مب اجملتمع».تأت
ــحب الثقة  وقت ارتفعت فيه دعوات س
ــة البرملان،  منه لعزله من منصب رئاس
ــه زعيم النهضة أيضا داخل  فيما يواج
ــا  ــاته ورفض ــه لسياس ــه انتقادات حزب

الستمراره في رئاسة احلزب لسنوات.
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ــالل   ــن خ ــه م ــى تناول   ويبق
قصائده حيث ميكن للقصيدة 
ــاول أكثر من  ــدة أن تتن الواح
موضوع واحد وهذا ما وجدته 
ــاعر « العلي «  في ديوان الش
ــب «  التي كررها  ــة « احل وثيم
ــا في هذا  ــدة مرات وجدته لع
ــى  ــير عل ــو يس ــوان ، وه الدي
ــبقوه و مهدوا  ــة من س طريق
ــعراء ،  ــن الش ــره  م ــه أو غي ل
ــبقوه راكموا  ألن أغلب من س
ــعرهم  نتاجهم  و ترجموا ش
ــة  مالصق ــة  مهم ــا  بقضاي
ــم  ــن امله ــاس وم ــوم الن لهم
ــب  ــاعر صاح الش ــون  يك أن 
ــاعر « العلي «  قضية ، فالش
ــر عن ذاته املتميزة  أراد التعبي
ــب في  ــذا احل ــة به و الطافح
ــد  ــن قصائ ــه م ــا نظم كل م
ــماه  ــي هذا الديوان الذي س ف
ــة « وهو من  ــس عتيق « فواني
القطع املتوسط وصدرعن دار 
نشر مؤسسة ثائر العصامي 
-بغداد ويقع في ٧٥ صفحة من 
.فقصائده  ــط  املتوس القطع 
ــذرات  ــا ظلت ش ــي كتبه الت
ــده  ــي باله وما يش موحية ف
ــي  ــى همه األساس إل ــا  دائم
ــطه  ــاعر مؤثر في وس ،فالش
عبر قصيدته من أجل التأثير 
ــه املزدحم باليومي  على واقع
ــو يختلف عن الكثير من  ، وه
ــوا إلى ايدلوجيات  الذين انتم
ــى  ــرا عل ــاً كبي ــكلت عبئ ش
سجلهم الشعري وأدختلهم 
في قائمة  اإلبتعاد عن املواثيق 

األدبية واإلنسانية .
 فتعالي أقبلك وسط الركام 

وسط الزحام 
ــة  ــاد لوحش ــة رم ــى كوم عل

حرب ص٦١ 
ــفتهم  فلس ــن  م ــا  وانطالق
ــي  الت ــذرة  واملتج ــة  العميق
ــم والتي  ــي كتبه ــا ف أكدوه
ــان  األزم ــر  عب ــا  أصدروه
ــت  جعل ــي  والعصور،والت
ــا  ــي « ملتزم ــاعر « العل الش
ــا  عنه ــر  والتعبي ــه  بكينونت
ــاه العالم  ــه جت ــر تطلعات عب
ــهده  ماتش ــذا  وه ــره   بأس

قصائده لنا ،  وهو يرسم  عبر 
الوجدانية  ــه  وحالت عاطفته 
ــاعر ،  ــها الش ــي  يعكس الت
ــي وجدان  ــو بهذا يتدفق ف وه
ــهولة ، ولو  ــر وس القارئ بيس
ــة  ــة اعالمي ــاك ماكن كان هن
وقه إلى القارئ كما غيره  تسّ
ــبقوه أو عاصروه  من الذين س

ــن  ــابقاً « وم ــل س ــا قي ، وكم
ــذا كان  ــل « له ــا قت ــب م احل
ــا في  ــا يزال مغروس احلب وم
ــفة الكثير من املبدعني   فلس
الذين تواصل معهم « العلي 
ــى طريقهم رغم  ــار عل « وس
الكثير من املنغصات احلياتية 
ــم في حياتهم   التي الحقته
ــد منهم ، هذا العوز،  وهو واح
ــر، واالضطهاد، والظلم  والفق
ــروح  ب ــتطاعوا  ــم اس ،لكنه
ــوا  ــل يكون التأم أو  ــة  الدعاب
ــن  م ــر  لكثي ــام  إله ــدر  مص
ــني . يقول « ابن عربي «  املبدع

ــب أني توجهت  أدين بدين احل
ــب ديني وإمياني   ركائبه ، فاحل
«  فكانت القصائد القصيرة  
التي كتبها « العلي  « في هذا 
الديوان الشائك والذي يحمل 
ــير  عدة معان وإيحاءات ،  تس
ــة تهفو  ــفة بالغي وفق فلس
لقلة اللفظ من حيث إتساع 
ــا  ــة « وفيه ــى  « الدالل املعن
اإلشارة واإلملاحة والرمز.يقول 

صرت 
 أبحث عن قبلة آدم 

واألهواء 
ريثما يدنو ريح التثاؤب 

يحملُها بتأن 
إلى ضفة نائمة تتكور للعبور 

ص٦٧
ولو افترضنا أن الشعراء غيروا 
مسارهم الفكري والفلسفي 
ــى البغض والكره !  واجتهوا إل
ــول عنهم ،  ــاذا نريد أن نق فم
ــم ، وفي أي خانة  وأين نضعه
ــة الكبرى  ــك هي الطام ، وتل
هل نسير وراءهم ونحفظ ما 
يكتبون من قصائد حترك فينا 
ــاعر البغض  ــر من مش الكثي
ــد كينونة  ــا يفس ــره ،مم والك
ــاعر أو ذاك ، أذن البد  هذا الش
للشاعر من نص يحسم فيه 
ــا مع  ــذات وعالقاته ــه لل رؤيت

اآلخرين . 
أنا املتوزع دوماً 

بني موتي 
وحبي 

وارجتافي ص٥٨
 فهو بالتالي وأقصد الشاعر 
ــريك عام ،  « العلي «  فهو ش
يرسم لنا العديد من اخلطوط 
ــي هي « الكل  ــي حياتنا الت ف
ــه « حيث  ــن نصف ــث ع يبح
جسد فلسفته كما صاغها 
ــي « محبة احلكمة  األوائل ه
ــر من  ــاءت الكثي ــذا ج « وله
قصائده تنطوي على احلب في 
ــا أراد قوله «  ــا ، وهذا م ثناياه
وإن تكون في حالة حب يعني 
أنك في حالة تأمل التفكير» 
ــبر أغوار  وهنا يقصد وهو يس
قصائده التي المست كينوته 
ــو يروم إخراجها إلى  ذهنيا وه

العلن  بقوله «  نحن متحررون 
ــتالب « ليضع إلينا  من أي اس
أحكاما جدلية لها قوانينها 
ــر قصائده  ــمها عب ــي رس الت
ــم الهائل  ــة لهذا الك الالذاع

من البشر . يقول  
أنغام املطر 

على زجاج الشباك 
رمبا هي تلك 

تفاصيل القصيدة ص٦٤
 

وهو « العلي « يقتنص اجلوهر 
والتقاط فكرته املكتنزة التي 
ــر في  ــة ، وتظه ــوي احلكم حت
ــودة احلبك وإتقان  قصائده ج
الصنعة ، والصورة البكر، وال 
ــم  ــاع املتناغ ــا أن اإليق يفوتن
ــاعر  الش ــتخدمه  اس ــذي  ال
ــن  ــر م ــي الكثي ــي « ف « العل
ــل وعيه الذي  ــد لدلي القصائ
ــة قصيدته  ــمه في كتاب رس
التي إنطلق منها ، والذي يتابع 
الكثافة  ــد  ــاعر يج الش هذا 
ــي  الذهن ــى  واملعن ــة  املوحي
.فالكثافة  ــدة  واح ــة  ــي حمل ف
ــي  ف ــة  واجلمالي ــعورية  الش
ــار هي  ــد القص ــذه القصائ ه
ــص  ــر الن ــا لعناص ــا مييزه م

ــعري  الذي إنطلق منها  الش
ــذا قصائد  ــذا نقول هك ، وله
ــة  ــدة واملتع ــني الفائ ــع ب جتم
ــيان في العملية  وهما أساس

اإلبداعية ، 
على زهرة ترقد 

فوق الطاولة 
أيهما يوقظ عطرها 

في الفضاء ؟!ص١٤
ــف  ــه الناقد « يوس يقول عن
ــم من  ــد «بالرغ ــود جويع عب
ــرة ولكن  ــود قصائد قصي وج
ــه وأكثر من  ــا أكثر من وج له
ــن للمقطع  ــة نظر ، وميك زاوي
ــوع  موض ــدة  وح ــا  مينحن أن 
ــدة  ــدة وح ــده ، وللقصي لوح
نكتشف  ،وسوف  موضوعها 
ــذه  ــا له ــالل متابعتن ــن خ م
ــت له  ــذا كان ــة « وله اجملموع
ــة  مفعم ــة  يومي ــات  إلتقط
ــال  اخلي ــا  يلتقطه ــب  باحل
ــد أواصر  ــة فائقة ويعق بيراع
وثيقة ومنطقية تهز القارئ و 
بغرابتها وما فيها من عنصر 

مفاجأة .يقول 
الزوال يأتي سريعا 

غارقاً باملعنى 
وبشكل الوردة ص ١٧

ــاعر منذر عبد احلر  ــت  قراءة  رواية صديقي الش عندما اكمل
ــرّي )) قفز إلى ذهني سؤال :ــ هل نعيش اآلن عصر  (( غناءٌ س
ــرٍ ذهبيّ لها ؟! الرواية فنٌ  ــة ،، أم نحن مقبلني على عص الرواي
ــن احليوات واحلكايات  ــب ، كما يقال ، ألنها خلقُ عالمٍ م صع
ــوج  إلى  ــابك ، والول ــكل متنوع ومتش ــكار بش ــرؤى واألف وال
ــريحها وتفكيك كل  ــرية ، والقيام  بتش ــق النفس البش عم
ــا وأدوات  ــاك  بخيوطه ــاج إلى اإلمس ــذا حتت ــا ، له مفاصله
حبكتها بقوة وبالشكل األمثل واألكمل !! اليوم نقرأ إعالنات  
ــات عديدة ، منها تدخل إلى  ــار هنا وهناك عن صدور رواي وأخب
بوابة املسابقات ومنها يتم التبشير بأنها الرائعة وغير ذلك 
ــمني والرديء  ، لكننا لم نقرأ نقداً حقيقياً يفرز الغثّ من الس
من اجليد ، أغلب ما نقرأه مجامالت اخوانية ال تنفع في شيء 
ــن الروايات لم  ــه ، حيث أن الكثير م تبت عن ــداً حتى ملن كُ أب
ــة التي ننتظرها ، ونُفرد لها  ــتوى الرواية اإلبداعي ترقَ إلى مس
وقتاً للقراءة والغوص في جلّة بحرها ، بل أكثرها حشواً فارغا 
ة عند موقد الشتاء ، ما أن توشك على  ــبه حكايات اجلدّ وتش
نهايتها حتى تأخذك غفوة ، تفزّ بعدها قائالً :ــ مالي شغلتُ 
ــي ووقتي بكتابٍ لم مينحني فضاءً وخياالً ما ؟!ولكن ــ  نفس
ــالث ، وتعود إليها  ــاك روايات تقرأها مرتني وث ـ هن ــقّ يُقالـ  احل
ــان  ــي عالم اإلنس ــرحة حقيقية ف ــى س ــت إل ــا احتج كلم
ــاعر  ــود ألصل مقالنا هذا ، أال وهي رواية الش ــة !!نع والطبيع
ــكل  ــذر عبد احلر ، لنقف متأملني تاريخ الفن اإلبداعي بش من
ــرح هو أسّ الفنون  ــعر بشكل خاص ، أليس املس عام ، والش
ــرح  ــرحيات األولى ــ اقصد املس ــب املس ــم تُكت ــا ؟! أل وأبوه
ــعراً ، ويقال عنها :ــ رواية مسرحية  اليوناني والروماني ــ ش
ــكال  ــة ؟! وهي عبارة عن قصيدة طويلة بأوجه وأش أو ملحم
ــان واليونانيني ، فإلياذة  ــاط متعددة ، حتكي بطوالت الروم وأمن
ــوفوكليس  ــرحيات س ــل ، ومس ــادة فيرجي ــروس ، واني هومي
ويوربيدس ، وكذلك شكسبير وغيرهم عبارة عن رواياتٍ كتبت 
ــعراً ، هذا يعني أن الرواية أصلها شعر أو ملحمة شعرية ،  ش
وكان يطلق على كاتبها شاعر ، ثم حتولت مبرور األيام إلى النثر 
لتأخذ مسارات وأشكال وأنواع شتى !!إذاً ، وصلنا إلى ما نريد 
، وهو أن الشاعر كان روائياً في األصل ، كتب رواياته ومالحمه 
ومسرحياته وحكايا التاريخ القدمي شعراً !!وإذا تأملنا قصائد 
ــعراء العرب القدامى وغيرهم من شعراء العالم احملدثني  الش
ــم ، هي حكاية أو مجموعة  ــل قرون جند أن كل قصيدة له قب
ــعراً !!وعليه  ــا أبطال وغير ذلك ، يروونها ش ــات ، و فيه حكاي
ــعرائنا يكتبون  ــن الصعب اآلن أن جند الكثير من ش ، ليس م
الرواية ، وبأسلوب عالي اجلودة واإلبداع ، ونعرف جيداً أن عددا 
ــوارهم األدبي كانوا  من الروائيني ذائعي الصيت في بداية مش
قد أصدروا مجموعات شعرية ، على سبيل املثال :ــ جيمس 
ــيقى احلجرة ) ، وعبد اخلالق الركابي ، وعبد  جويس في ( موس
ــم  !!لهذا  ــرا إبراهيم جبرا وغيره ــرقاوي ، وجب ــن الش الرحم
استمتعت كثيرا برواية صديقي الشاعر منذر عبد احلر ، التي 
منحها ثريّا نص شعري ( غناءٌ سرّي ) ، والغناء هو الشعر الذي 
ــغاف القلب واألحاسيس  يحاكي الروح والوجدان ويدغدغ ش
ــعري رائع ، إنها رواية شعرية ، سأتوقف  ، كتبها بأسلوب ش
ــفر إلى  ر قادمة ، ألنها متنحك جواز س ــات أخَ ــا في عتب عنده
حكايات اإلنسان احلقيقي والعفوي ابن املاء والطني !!حديثنا 

القادم ما بعد عبورنا العتبة ، وسرحة مع الشجن .
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على مقربة منكم

عبدالسادة البصري
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يبقى احلب قائما لدى 

الشعراء واألدباء حتى 

تناقلوه من جيل إلى 

آخر عبر قصائدهم 

التي  ظلت عالقة في 

أذهان الكثير من محبي 

الشعر ،وهو ركيزتهم 

األساسية احلياتية 

التي أكدت وجودهم 

اإلنساني واملعرفي بني 

التجمعات التي عاشوا 

بينها وانحدروا منها ، 

وهنا نقول فموضوعة 

احلب التي إنطلق منها 

« العلي « لم تكن 

حكرا على عمر بن أبي 

ربيعة أو وجميل بثينة 

أو نزار قباني وغيرهم .

كيف ؟

أحتويك عصفورة 

في الروحِ ال تغادرني

 يا رجفة أبدية تالمس 

عظامي 

حد النخاع  ص٥٨ 

قراءة / قاسم ماضي 

6ثقافية

عامر عواد الخفاجي

على حافة القلب تتربعني

وانا أرفع الراية البيضاء

عللك تغادرين

ما عاد متسع للغرام

فكل شي اصبح محض هراء

امام وجه احلرب االسود

هناك تنحر براءتنا

امام صمت االبدية

والعالم يدحرج كراته النارية

فوق اجسادنا

التي تعلمت الصبر

على بساط من مسامير

ها انا وانت

نحرق الربيع

عله خريفينا ياتي مبكرآ

ونشطب من ذاكرتنا

كوابيس الدوي

علنا نصاب بالزهامير

لنعد اطفاآل

نتسكع بالدروب الضيقة

دون ان ندري ان هناك

حرب تدور

متابعة / البينة الجديدة
شهدت القصور والبيوت الثقافية 
ــرة العالقات الثقافية  التابعة لدائ
ــدة تعكس  ــاطاتٍ ع ــة نش العام

الوجه اجلميل للثقافة العراقية. 
البصرة:

ــة  الثقاف ــر  قص ــة  قاع ــت  ضيف
ــدداً من  ــرة ع ــي البص ــون ف والفن
ــعراء من مختلف األجيال في  الش
أمسية شعرية أقامتها مؤسسة 
ــات العراق  ــات وكاتب ــالم ألديب األق

بالتعاون مع ادارة قصر الثقافة. 
 الديوانية :

ــة والفنون في  ــر الثقاف نظم قص
الديوانية بالتعاون مع احتاد االدباء 
ــعريةً في  ــةً ش أُصبوح ــاب  والكت

ــعريةً  ــر تضمنت قراءاتٍ ش آثار نف
ــعراء محافظة  ــن كبار ش لعددٍ م
ــت باملرأة والطبيعة  الديوانية تغن

واجلمال.
واسط :

ــط،  ــت الثقافي في واس أقام البي
ــم املعرض  ــاب ،وض ــاً للكت معرض
ــن  العناوي ــن  م ــراً  كبي ــدداً  ع
ــة،  الديني ــات  االختصاص ــي  ف
ــة،  واالجتماعي ــية  والسياس
ــية  والثقافية، والطبية، والهندس
ــة العربية  ــعر، واللغ واألدب، والش
ــة  اخلاص ــدارات  اإلص ــن  ــالً ع فض

مبثقفي وأدباء وشعراء واسط .
كركوك :

ــي كركوك  ــام البيت الثقافي ف أق

ــام  ــة األقس ــع مديري ــاون م بالتع
ــوك  ــة كرك ــي جامع ــة ف الداخلي
ــعار (نقرأ  وعلى حدائقها وحتت ش
لنرتقي) معرضاً للكتاب ضم اكثر 

ــدارات �١٥٠  ــن اص ــاً م ــن عنوان م
ــياحة واآلثار، و  وزارة الثقافة والس
اصدارات البيت الثقافي مبشاركة 
االهلية  ــات  املكتب ــن  م مجموعة 

ودور النشر. 
الفيلي :

 نظم البيت الثقافي الفيلي حفل 
ــرات مهندس  ــاب( مذك ــع كت توقي
عراقي /خبرات ضائعة) للمهندس 

حسني صابر.
احملمودية :

ــام البيت الثقافي في احملمودية   أق
ــوان:  ــةً بعن ــةً توعوي ــدوةً ثقافي ن
ــالمة أهم  ــن والس ــة واألم (الثقاف
ــعيدة واآلمنة  مقومات احلياة الس
ــالزم  امل ــار  وأش ــات)  اجملتمع ــي  ف
ــن عباس من مديرية  ــام حس حس
ــي وزارة الداخلية  ــاع املدني ف الدف
ــه  ــذي تلعب ــر ال ــدور الكبي ــى ال ال
الثقافية  ــوت  والبي ــة  الثقاف وزارة 

ــذي له دور  ــف املواطن ال ــي تثقي ف
ــالمة  ــي احلفاظ على الس مهم ف
ــع  م ــل  التعام ــرق  وط ــة،  العام
احلوادث والكوارث الطبيعية، وغير 

الطبيعية التي متر بالبلدان. 
الفلوجة: 

ــي في الفلوجة  ــام البيت الثقاف ق
حتت شعار وخير جليس في الزمان 
ــة  ــع املكتب ــاون م ــاب ) وبالتع كت
ــرة  ــة، محاض ــي الگرم ــة ف العام
ــة املطالعة  ــة تناولت أهمي ثقافي
ــل  ــي ظ ــة ف ــات العام ودور املكتب
وجود وسائل التواصل اإلجتماعي 
ــوي  والترب ــاعر  الش ــدث  .وحت
ــن أهمية  ــدي ع ــالم احملم عبدالس

املطالعة وطلب العلم .
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مينا راضي

ا  مِسكينةٌ هذهِ احلياة... دائمً
قُ  مال، نُلصِ ها بالكَ مُ ما نتَّهِ
ها  ــن أيامِ ــومٍ م ــوقَ كل ي ف
ــودةٍ عالية» بناءً  بارة «بج عِ
ــبَقة،  س مُ ــكامٍ  أح ــى  عل
ــونَ جميلةً  تك أن  نُطالِبُها 
ــولُ  ق العُ ءُ  ــيَّ تتَقَ ــة،  برَتاب
ــرَّبَ  عاتِ قبل أن تتَشَ قُّ بالتَوَ
دِ  عبَ احلقيقة. نعيشُ داخلَ مَ
راب.  رِ بالسَ مَّ املُعَ راتِ  وُّ التَصَ
ــاءٌ  بَه ــه،  ب ــغٌ  بالَ مُ ــالٌ  جم

نا!  ــوءِ حظِّ كاذِب... و يالَ س
نة  املُلوَّ لياتِها  بتَجَ ئُنا  تُفاجِ
ــات،  ع فَ بالصَ ــبيهةِ  الشَ
ةٍ  ــوّ جل مَ ــرةٍ  كثي ــوهٍ  بوج
رِ  ــدَ ــدُ الق ــدُّ ي ــة. متتَ قاح بوَ
كلَّ  بُ  ــحَ فتَس ــة،  ب املُتَالعِ
از، و  كّ قُ كلَّ عُ سنَدٍ و متتَشِ مَ
درِكُ 

قوط.نُ هكذا نُترَكُ للسُ
رَّجاتٍ  دَ ــوى مُ ــنا سِ أننا لس
مات، و هكذا  ــوطِ الصدَ ب لهُ
ــنُ التَوبةَ  ــرّة، نُعلِ في كل م

ع. قُّ طيئةِ التوَ من خَ

متابعة / البينة الجديدة
ــاعر املغربي محمد األشعري  فاز الش
ــبت بجائزة (األركانة)  امس االول الس
ــي  ــام ٢٠٢٠ الت ــعر لع ــة للش العاملي
ــرب  ــي املغ ــعر ف ــت الش ــا بي يقدمه
ــة  ــة الرعاي ــع مؤسس ــراكة م بالش
بالتعاون  ــر  والتدبي ــداع  اإلي لصندوق 
ــعر  ــال بيت الش ــع وزارة الثقافة.وق م
ــات منح اجلائزة في دورتها  في مصوغ
ــة عشرة إن «قصيدة الشاعر  اخلامس
ــد  يجس ــي  الت ــعري  األش ــد  محم
مسارها أطوار وعي القصيدة املغربية 
املعاصرة بذاتها وبأزمنتها الشعرية، 
ــي  ــاحات ف ــر مس ــى حتري ــت عل عمل
ــة لصالح القيم ولصالح احلياة،  اللغ

ــاحات من  ــذه املس ــر ه ــك بتحري وذل
ــل  النزوع التقليدي احملافظ الذي يش
ــة وتقليص مناطق  ــل اللغ احلياة بش
ــدة  «قصي أن  ــاف  مجهولها».وأض

محمد األشعري ظلت وفية ملا يوسع 
ــة وبالكتابة،  ــي الكتاب ــق احلرية ف أف
ــة مقاومة باللغة،  ــار هذه احلري باعتب
ــى هذا األفق، في  مبا جعل االنحياز إل
ــي، ذا وجوه عديدة منها  منجزه النص
ــة للتقليد  ــدي بطرائق مختلف التص
ــاة واالرتقاء باللغة إلى  ولتضييق احلي
ــعري».قصيدة محمد  الش ــا  صفائه
ــع أفق  ــعري ظلت وفية ملا يوس األش
ــة وبالكتابة .. ولد  ــي الكتاب احلرية ف
ــعري في ١٩٥١ مبدينة زرهون في  األش
ــوق قبل أن  ــمال املغرب ودرس احلق ش
ــتغل بالصحافة حيث رأس حترير  يش
ــف واملالحق الثقافية  عدد من الصح

واجملالت، 

حيدر الحجاج
ــزة  جائ ــات  فعالي ــت  اختتم
الطيب  صالح العاملية لإلبداع 
ــا احلادية  ــي دورته ــي ف الكتاب
ــوم ، حيث  ــي اخلرط ــرة ف عش
ــاركات في هذه  ــدد املش بلغ ع
الدورة( ١٧٦٢) مشاركة تنوعت 
ــة والرواية  ــعر والقص بني الش
ــة القصيرة وحل ضاري  والقص
ــان ثانيا عن مجموعته  الغضب
القصصية (نادي احلفاة) والتي 
اتسمت  نصوصها في البحث 
ــعبي املهمل  ــن البطل الش ع

ــن الكادحني او  ــادة، أبطال م ع
ــيني في خضم صراعات  املنس
ــطاء في  املال واجلاه.. أناس بس
ــم مؤثر  ــور لكنه ــر اجلمه نظ
ــاة  ــم احلي ــهد قي ــي مش ون ف
ويتسمون بروح اجملازفة املقرونة 
بااليثار.  و عبر تواشيح التضاد 
واملفارقة في أتون وفضح ماهو 
ــق تراتبية  ــه وف ــكوت عن مس
زمنية ليست بالقصيرة والتي 
الغضبان   ــع  ــا طاب به ــم  اتس
ــيق واملمتع  ــلوبه الش ــي اس ف
ــي تولج في  ــردياته الت ــي س ف

ــرد العراقي والعربي  معاناة الف
ــه التي  ــواء وترانيم ــى الس عل
ــف  ــمولية لكش ــف بش تتص
ــراب والتجهيل التي  بواطن اخل

طغت على رواسوب اجملتمعات 
الكدمات  ــل  واب ــت  العربية حت
ــن  م ــه  طالت ــي  الت ــوداء  الس
حروب. علت نصوص الغضبان 
بثيمتها الدرامية كمكنون له 
ــة الواقع الذي  ــه بضبابي صلت
ــه حتت صمت فاقع في  نعتاش
ــات االيدلوجية  ــم النزاع خض
ــت في  ــا حمل ــة. كم والظالمي
ــويق  التش ــر  عناص ــا  طياته
واإلثارة للسارد العليم مبفاصل 
ــا  دائم ــير  تش ــي  الت ــه  أدوات
ــح في خلجات  للعطب الواض

ويالت  ــن  م الواهن  ــا  مجتمعن
توصل  والتي  وحتدياتها  احلروب 
القارئ إلى لذة املتعة والقراءة.
وقاص  ــت  سينارس والغضبان 

ــالت  ــف العديد من املسلس ال
ــل  وحاص ــالم  واألف ــة  التلفازي
ــة التقديرية  ــى جائزة الدول عل
ــيناريو  حيث صدر له  في الس
في القصة القصيرة ، احلب في 
زمن الطنطل ، وموال الشجن 
، وكتاب في السيناريو بعنوان 
الغضبان  جنوبي.ورجوع  جرح 
ــن ضعف  ــاجت ع ــرد ن ــى الس إل
ــا  ــة للدرام ــة اإلنتاجي العملي
ــن  ع ــة  الباحث ــك  تل ــة،  احمللي
نصوص سطحية غير مكلفة 
ــم  تتس ــا  بينم ــاج،  اإلنت ــي  ف

ــق  بالعم ــان  الغضب ــوص  نص
ــبهها اخملرج  واملفارقة والتي ش
ــامة  ــون بكتابات أس كالوهاتي

أنور عكاشة. 
ــة  ــات العراقي ــر أن القام ويذك
ــل  ــي محف ف ــت  ــي صدح الت
ــم  ــم؛ نعي ــح ه ــب صال الطي
ــرع الراوية عن  عبد مهلهل /ف
روايته أوراق هايكو الغرام على 
ــل اوال  ــش وقد ح ــم جلجام ف
ــرع القصة  ــر / ف ــس عم ، وقي
ــه ال ضالل لنمور  عن مجموعت

بورخس وقد حل ثالثا.
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي
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ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
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8الحصاد

بغداد / البينة الجديدة
ــدت وزارة الصحة والبيئة، امس  أك
األحد، إعداد خطة مركزية لتحديد 
منافذ توزيع لقاح كورونا.وقال مدير 
ــاض عبد  ــة العامة ري ــام الصح ع

ــة اعتمدت  ــر، إن وزارة الصح االمي
خطة كبيرة بشأن منافذ التلقيح 
ــة  ــل اخلط ــرض تفاصي ــيتم ع وس
ــيتم  ــى املواطنني، مبيناً أنه س عل
ــات على عدد  ــبة اللقاح توزيع نس

ــاح فايزر  ــن املنافذ.وأضاف أن لق م
العامة  سيخزن في املستشفيات 
في بغداد واحملافظات كونه يحتاج 
ــات حرارة منخفضة، الفتاً  الى درج
الى أن هذه املستشفيات ستكون 

هي منافذ التلقيح.وتابع احللفي أنه 
ــق باللقاحات األخرى  وفي ما يتعل
ــات حرارة  ــى درج ــي ال حتتاج إل الت
ــيتم توزيعها على  منخفضة فس
ــب الرقعة  ــز الصحية وحس املراك

ــكانية. الس والكثافة  ــة  اجلغرافي
ــب الكوادر  ــه مت تدري ــار الى أن وأش
ــات  ــتخدام اللقاح ــة الس الصحي
،ونحن بانتظار وصول اللقاح خالل 

أسبوع.

بغداد / البينة الجديدة
ــؤون االجتماعية،  نفت وزارة العمل والش
ــص أي مبالغ او منح  ــس االحد، تخصي ام
ــر الصحي  ــن احلظ ــن م ــة للمتضرري مالي
ــل  ــرة العم ــام دائ ــر ع ــت مدي حاليا.وقال
والتقاعد والضمان االجتماعي في الوزارة، 

خلود اجلابري، ان الوزارة مستعدة ألي قرار 
ــح املالية في حال  ــأن توزيع املن يتخذ بش
ــيولة من قبل وزارة املالية  توفرت لها الس
وإدراجها ضمن تخصيصات املوازنة لهذا 
ــوزارة وزعت  ــت اجلابري، ان ال العام.وأضاف
منحة مالية خالل العام املاضي مببلغ ١٧٥ 

ــك قامت بإعفاء اصحاب  الف دينار، وكذل
ــات املترتبة عليهم  ــركات من الغرام الش
ــار آت إلى  ــوز املاضي. واش ــهر مت لغاية ش
ــا بإعفاء أصحاب  ــتقوم ايض أن الوزارة س
ــات لهذا العام في  ــركات من اي غرام الش

حال استمر احلظر الصحي في البالد.

بغداد / البينة الجديدة
ــة النيابية، امس االحد،  اكدت اللجنة املالي
استمرار احلوارات بني حكومة اقليم كردستان 
واالطراف السياسية لالنتهاء من اعداد مواد 
مشروع قانون املوازنة االحتادية للعام ٢٠٢١.

ــيروان ميرزا، إن  ــب عن اللجنة، ش وقال النائ

الزيارة االخيرة للوفد املفاوض حلكومة اقليم 
كردستان كانت ايجابية وحصل تقارب كبير 

حلسم حصة اقليم كردستان من املوازنة.
ــة بني  ــات متبادل ــاك مقترح ــاف، أن هن وأض
االطراف السياسية والوفد املفاوض حلكومة 
ــر التوصل  ــن ننتظ ــتان، ونح ــم كردس اقلي

ــة اقليم  ــم حص ــترك يحس الى اتفاق مش
كردستان من املوازنة االحتادية للعاالم ٢٠٢١.

ــار ميرزا، إلى أن االجواء ايجابية واتصور  وأش
بان االيام القليلة املقبلة ستشهد االنتهاء 
من اعداد مواد مشروع قانون املوازنة االحتادية 

للعام ٢٠٢١.

البينة الجديدة / قاسم حوشي 
ــة  الصح ــر  وزي ــيد  الس ــع  تاب
ــن محمد  والبيئة الدكتور حس
ــة  ميداني ــة  بجول ــي  التميم
الصحية  ــات  التعليم ــق  تطبي
ــة بغداد  ــق العاصم ــي مناط ف
امس السبت املوافق ٢٠ شباط 
ــزام  ــة االلت ــدا اهمي ٢٠٢١ مؤك
مبقررات اللجنة العليا للصحة 
ــة للحفاظ  ــالمة الوطني والس
ــالمة املواطنني  على صحة وس
ــدة لكوفيد  ــاللة اجلدي من الس
ــش  ــود اجلي ــيدا بجه ١٩ ، مش
ــي مواجهة الفايروس  االبيض ف
ــدوام رغم حظر  ــم بال والتزامه
ــروض  املف ــامل  الش ــوال  التج

ــداد وعموم  ــة بغ ــي العاصم ف
ــارة  الزي ــملت  . وش ــات  احملافظ
العاصمة  ــن  مناطق متعددة م
ــواق منطقة  ــداد ومنها اس بغ

ــطني  فلس ــارع  وش ــعب  الش
العاصمة  ــي  ف ــدة  ــق ع ومناط
ــيد الوزير  املواطنني  .وحث الس
االلتزام  احملال بضرورة  واصحاب 

ــة والتزام احلظر  بارتداء الكمام
ــد االجتماعي واالبتعاد  والتباع
ــل االيدي  عن التجمعات وغس
ــة من  ــون للوقاي ــاء والصاب بامل
ــورة  خط ــدا  مؤك  ، ــروس  الفاي
ــرعة  وس ــدة  اجلدي ــاللة  الس
اصابات  ــجيل  وتس ــارها  انتش
ــباب واالطفال  ــدة بني الش عدي
والتقى  ــا  .كم ــروس  الفاي بهذا 
ــيد الوزير بالقوات االمنية  الس
ــي  ف ــم  واجبه ــى  عل ــا  مطلع
ــيدا  تطبيق احلظر الصحي مش
ــع وزارة  ــي التعاون م ــم ف بدوره
ــراءات  االج ــق  بتطبي ــة  الصح
ــا على صحة  ــة حفاظ الصحي

وسالمة املواطنني .

بغداد / البينة الجديدة
ــبة  ــف مكتب انتخابات الرصافة ، عن ارتفاع نس كش
ــر املكتب، عباس صباح  ــث البايومتري.وقال مدي التحدي
ــت إلى ٥٠ ٪  ــري ارتفع ــجيل البايومت ــة التس ، إن عملي
ــهد أيضا  ــن مجموع الناخبني، الفتا الى أن املكتب ش م
ــات البايومترية إلى  ــليم البطاق ــبة تس ارتفاعا في نس
ــة فتح أكثر من  ــاح، أن مكتب الرصاف ــح صب ٧٨ ٪.وأوض
١٢٥ مركز تسجيل وقرابة الـ ٢٥٠ فريقا جواال في عموم 
قواطع الرصافة، مبينا أنه مت تقسيم الفرق اجلوالة بواقع 
ــي املناطق  ــجيل يتجولون ف ــن كل مركز تس ــني م فرقت
السكنية ومؤسسات الدولة احلكومية وغير احلكومية 
ــواق ومنظمات اجملتمع املدني واجلامعات واملعاهد  واألس
ــجيل والتحديث  ــة إلمتام عملية التس واملدارس الثانوي

البايومتري.

بغداد / البينة الجديدة
ــد بعثة حلف الناتو في  أكد قائ
العراق، الفريق الركن بيير أولسن، 
ــود البعثة جاء  امس األحد، وج
العراقية،  ــة  احلكوم بطلب من 
ــيع للمهام سيكون  وأن أي توس

ــه. حكومت ــب  طل ــى  عل ــاءً  بن
ــترية األمن  ــان ملساش ــر بي وذك
ــار  القومي العراقي ، أن مستش
ــم األعرجي  األمن القومي، قاس
ــس،  قائد  ــتقبل، مبكتبه ام اس
ــي العراق،  ــف الناتو ف بعثة حل
الفريق الركن بيير أولسن.وأشار 

ــاء، إلى أن  ــي، خالل اللق األعرج
ــى التعاون  ــص عل ــراق حري الع
ــي، وأن القوات  مع اجملتمع الدول
ــرات كبيرة  ــة لديها خب العراقي
القتال،  ــالل  ــبتها من خ اكتس
ــرات مهم  ــادل اخلب ــا أن تب مبين
ــرف. والتط ــاب  اإلره ــة  ملواجه

ــس جزءاً  ــراق لي ــح، أن الع وأوض
من اي مشكلة إقليمية، بل هو 
ــدا أن العراق  جزء من احلل، مؤك
ــتفادة من  االس ــيعمل على  س
خبرات الناتو، وأن تبادل اخلبرات 
ــكل  مهم، ألن داعش مازال يش
ــه،  ــن جانب ــى اآلن.م ــرا حت خط

ــة  الناتو، أن وجود  أكد قائد بعث
البعثة جاء بطلب من احلكومة 
العراقية، وأن أي توسيع للمهام 
ــب  طل ــى  عل ــاءً  بن ــيكون  س
ــاف،  وأض ــة،  العراقي ــة  احلكوم
ــم العراق  ــو  تدع ــة النات أن بعث

ملواجهة اإلرهاب والتطرف.

الناتو : وجودنا بالعراق بطلب منه وتوسيع املهام سيكون بناءً عىل طلب حكومته

العمل تنفي ختصيص اي منح مالية للمترضرين من احلظر الصحي

اللجنة املالية تكشف تطورات املباحثات حول حصة كردستان باملوازنة

وزير الصحة والبيئة يتابع ميدانيا تطبيق التعليامت
 الصحية يف العاصمة بغداد

املفوضية تعلن ارتفاع نسبة التحديث البايومرتي بالرصافة

العراق يعد خطة مركزية لتحديد منافذ توزيع لقاح كورونا
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بغداد / البينة الجديدة

أعلن وزير الداخلية اإليراني، عبد الرضا 
رحماني فضلي، إغالق احلدود اإليرانية 
العراقية وحظر التوافد على محافظة 
ــالد)، من  ــتان (جنوب غربي الب خوزس
أجل السيطرة على انتشار كورونا في 
هذه احملافظة.ونقلت وكالة «إرنا»، عن 
رحماني فضلي، على هامش اجتماع 
اللجنة الوطنية ملكافحة كورونا، أنه 
من أهم القضايا التي متت مناقشتها 
ــع اخلاص  ــي الوض ــاع ه ــي االجتم ف
ــتان، حيث تقرر إغالق  حملافظة خوزس
ــتركة مع العراق. احلدود اإليرانية املش

ــل بني املدن  ــد فضلي حظر التنق وأك
ــتان، مشيرا إلى  في محافظة خوزس
أن جميع األجهزة احلكومية اإليرانية، 
ــة،  ــات املهني ــع النقاب ــك جمي وكذل
ــاون في هذا الصدد.لفت  ملزمة بالتع
ــى التقارير اخلاصة  رحماني فضلي إل
ــاح كورونا، مضيفا  بكيفية توفير لق
ــرر أيضا  ــوم، تق ــاع الي ــي اجتم أن «ف

ــتراة من الدول  ــر اللقاحات املش توفي
ــع حتديد  ــرع وم ــكل أس اخملتلفة بش
األولويات ووفق التعليمات التي أقرتها 
وزارة الصحة».من جانبه، قال الرئيس 
ــكيك  ــن روحاني، إن تش اإليراني حس
ــا لفيروس  ــورة في محاربتن أعداء الث
كورونا هو هراء وكذب.وأكد روحاني أنه 
مت اإلعالن عن أول حالة إصابة بفيروس 
ــجيلها، الفتا  كورونا في إيران فور تس
ــداء الثورة من  ــا يقوم به أع إلى أن «م
ــالن احلكومة  ــكيك حول عدم إع تش
ــة، هراء  ــراض انتخابي ــك ألغ ــن ذل ع
ــي  روحان ــات  تصريح ــاءت  وكذب».ج
ــة  اللجن ــاع  اجتم ــوره  حض ــالل  خ
ــار فيه إلى  الوطنية لكورونا، الذي أش
ــجيل أول  ــل على تس ــام كام مرور ع
ــالد، موضحا أنه  ــة إصابة في الب حال
ــوم األول لدخول الفيروس إلى  منذ الي
إيران ألزمت احلكومة نفسها بضرورة 
ــل،  ــى التفاصي ــني عل ــالع املواطن إط
معلال بأن «صحة املواطنني هي أولوية 

النظام اإلسالمي».

إيـــران تـغـلـق كـافـة حــدودهـا الـمشـتـــركة مــع الـعـراق.. مـا الســبــــــــــــــب؟

البينة الجديدة / وكاالت

ــرة حتترم وحدة  ــي أكار ، أن انق ــاع التركي خلوص ــد وزير الدف أك
ــكرية ضد  ــى ان العمليات العس ــار ال ــي العراق، فيما اش أراض
ــيق مع بغداد.وقال أكار،  ــتان جرت بالتنس حزب العمال الكردس
ــم عسكرية أقيمت في والية إزمير، غربي  في كلمة خالل مراس
تركيا، بحسب االناضول، إن قوات بالده دمرت جحور منظمة بي 
ــر ٢ مبنطقة  ــهم، في إطار عملية مخلب النس كا كا فوق رؤوس
ــادات بي كا كا أدركت أنه لم  ــمالي العراق.وأضاف، أن قي غارا، ش
ــر جحورهم فوق  ــرب إليه فقد مت تدمي ــق للمنظمة مكان ته يب
رؤوسهم.وأفاد، بأن املعلومات االستخبارية تشير إلى وجود حالة 
يدت  ــمى قيادة منظمة بي كا كا، وأن حركتها قُ ذعر لدى ما يس
ــر ٢.وشدد بالقول لن يشعر اإلرهابيون  عبر عملية مخلب النس
ــترك  ــكان بعد اآلن، مؤكداً ان إبداء موقف مش ــان في أي م باألم
ــيء واجب  ــواع اإلرهاب وظيفتنا جميعا، وقبل أي ش ضد كل أن
ــاني.وتابع ينبغي جلميع محاورينا أن يعلموا أن اإلرهاب آفة  إنس
ــالح اجلو  ــر من ٤٠ طائرة من س ــاركة أكث ــة، الفتاً إلى مش عاملي
ــر ٢ التي انطلقت في ١٠ فبراير شباط  في عملية مخلب النس
ــمالي العراق، وانتهت  اجلاري ضد حزب العمال مبنطقة غارا، ش
ــهر نفسه.وأوضح أكار، أن العملية نُفذت في  في الـ ١٤ من الش
مساحة جغرافية واسعة وتضاريس وعرة وسط ظروف مناخية 
قاسية ودون إسناد بري، مبيناً ان تركيا حددت أكثر من ٥٠ هدفا 
لإلرهابيني، ومت إلغاء بعض هذه األهداف ألسباب أمنية، ومت إصابة 
٤٨ هدفا بنجاح كبير.وصرح، بأن العملية أسفرت عن حتييد ٥٣ 
ــدد على احترام تركيا وحدة أراضي  إرهابيا بينهم ٤ قياديني.وش
ــيق  العراق والدول اجملاورة األخرى، مبينا أن العملية جرت بالتنس
ــالده ضربات قاصمة  ــار إلى توجيه ب ــع األصدقاء واحللفاء.وأش م
ــد بي كا كا في املناطق التي كانت املنظمة تعتبرها آمنة وال  ض

ميكن الوصول إليها.

بغداد / البينة الجديدة

ــون املدارس األهليَّة  ــتعدُّ جلنة التربية النيابيَّة إلى طرح قان تس
ــةً أنَّ  ــريعيَّة، مبين ــاء العطلة التش ــد انته ــى بع ــراءة األول للق
ــة على قانون  ــدارس األهليَّ ــجيل مالك امل ــترط تس القانون يش
العمل لضمان حقوقهم املستقبليَّة.وقال مقرِّر اللجنة طعمة 
اللهيبي، إنَّه إلى اآلن ال يوجد قانون ينظم عمل املدارس األهليَّة 
ــة، لذلك فإنَّ  ــا وفق األطر العلميَّ ــجيلها وتنظيمه وال آلية تس
اللجنة ستباشر بعد انتهاء العطلة التشريعيَّة عرض القانون 
ــاك قانونٌ  ــه ليكونَ هن ــداً إلنهائ ــى والثانية متهي ــراءة األول للق
ــروع القانون يشترط على  م عمل هذه املدارس.وبني، أن مش ينظِّ
ــجيل مالكها التدريسي على قانون العمل  املدارس األهليَّة تس
للحفاظ على حقوقهم.وأضاف أنَّ القانون يحتوي أيضاً الكثير 
ــة  ــن األمور منها احلصول على املوافقة املطلوبة لفتح مدرس م
ــيراً إلى أنَّ  ــة، فضالً عن املبالغ التي تؤخذ من الطالب، مش أهليَّ
ــتمرار عمل  ــبة جناح الس القانون أكد ضرورة أنْ تكون هناك نس

هذه املدارس أو إيقافها.

بغداد / البينة الجديدة
كشفت اللجنة املالية النيابية ، عن الفقرات التي مت متريرها بشكل 
ــة ، أن أبرز  ــام ٢٠٢١.وذكر بيان للجن ــي املوازنة العامة للع ــي ف نهائ
الفقرات التي مت متريرها في املوازنة بشكل نهائي هي صـرف جمـيع 
ــع ،إضافة الى حتـويل حمـلة  ــتحـقات الفـالحني وقـبل اجلمـي مس
الشهـادات مـن البـكالوريـوس وصـعوداً فـي الـوزارات األمنـية الـى 
ــس الـوزارة .وأضاف  ــي ، للـراغبـني ، وداخـل مـالك نفـ املـالك املـدن
البيان أن املوازنة تضمنت تخـصيص درجـات وظـيفية للمشـمولني 
ــتقـطاعات وال  ــدم وجود اس ــي ،وكذلك ع ــدرج الطـب ــون التـ بقـان
ــني أو املتقـاعدين فـي مـوازنة العام ٢٠٢١. ضـريبة دخـل للمـوظف

ــرف الرواتـب املتـأخرة مـنذ حـوالي  وتابعت اللجنة أنه مت إدراج صـ
ـــؤون االجتـماعية  ــل والش ــى وزارة العمـ ــرين علـ عـام ، للمـباش
ــن مترير قـانون  ــك لتـربية بـابل، فضالً ع ــل واملـثنى ،وكـذل ــي باب فـ
تعييـن األوائل وحمـلة الشهـادات فـي املـوازنة.واوضحت انه   تـم 
ــمولني  تخـصيص رواتـب للمحـاضرين واالجراء والعقود وكل املش

بقرار ٣١٥ ، ضـمن املـوازنـة وبـشكل شـهري ثـابت.

بغداد / البينة الجديدة
ــدري، امس األحد،   ــم الب ــاءلة والعدالة باس ــد رئيس هيئة املس أك
ــال البدري، أن  ــزب البعث..وق ــل مرتقب لقانون حظر ح ــود تعدي وج
هناك اجتاهاً يسير في حظر حزب البعث والذي اقره مجلس النواب 
ــة االنتخابات،  ــزاب في مفوضي ــف دائرة االح ــنة ٢٠١٧ ومت تكلي س
ــع  ــيما ان القانون لم يطبق حتى اآلن، موضحاً ان القانون واس الس
ــروج وميجد حلزب  ــزاءات، تفرض على من ي ــد من اجل ــن العدي ويتضم
ــى القانون من  ــي اجراء تعديل عل ــاك رغبة ف ــاف ان هن البعث.واض
ــاءلة والعدالة، وبانتظار  ــواب وينفذ من هيئة املس قبل مجلس الن
ــأن والسعي بشكل جدي  تدارس البرملان واجلهات املعنية هذا الش
لوضع االمور قيد النقاش للوصول الى نتائج حقيقية.ولفت الى ان 
االستضافة النحددة اليوم االثنني ستندرج حول طبيعة االجراءات 
املتخذة من قبل الهيئة بهذا اخلصوص وستكون فرصة الستعراض 
ــق االجراءات  ــرض العمل في تطبي ــاكل التي تعت ــراءات واملش االج
ــب االول لرئيس مجلس  ــه النائ ــزب البعث.ووج ــر ح ــة بحظ اخلاص
ــتضافة رئيس  ــبت باس ــي امس  االول الس ــن الكعب ــواب  حس الن
ــؤون  ــاءلة والعدالة  هيئة االجتثاث  ، ودائرة ش ــاء هيئة املس واعض
ــتقلة  ــية في املفوضية العليا املس االحزاب والتنظيمات السياس
ــات ، اليوم االثنني  في مبنى مجلس النواب لتفعيل هيئة  لالنتخاب

اجتثاث البعث و اإلجراءات القانونية والدستورية اخلاصة بذلك.

اللجنة املالية : 
هذه الفقرات تم تثبيتها بشكل 

هنائي يف املوازنة؟

املساءلة والعدالة تكشف 
عن تعديل لقانون حظر حزب البعث

بغداد / البينة الجديدة

علقت السفارة األميركية في بغداد، على محاكمة الصحفيني 
ــلطات في اقليم كردستان.وذكر  والنشطاء املعتقلني لدى الس
ــا عن كثب  ــة، لقد تابعن ــفارة االميركي ــب االعالمي للس املكت
ــطني وما تلى  حفيني والناش االعتقاالت األخيرة التي طالت الصُ
ــت  حاكمات.وأضاف البيان، أن الواليات املُتحدة ناقش ذلك من مُ
ردستان،  ــتمر مع مسؤولني في حكومة إقليم كُ وعلى نحوٍ مس
ــرة الصحفية  ــة التعبير مبا في ذلك ألعضاء األس ــوعَ حري موض
ــات الدميقراطيةُ  تمع ــذا النهج.وأكد، أن اجملُ ــتمر على ه وستس
ــرةِ الصحفيةِ  ــدرة أعضاءِ األُس ــر وتدعمُ قُ ــةَ التعبي حتترم حري
ــس اخلميس، أكد  ــوفٍ من اإلنتقام.وأم ــل االخبار دون خ على نق
ــتان، نيجرفان بارزاني، أن احلكم الصادر بحق  رئيس إقليم كردس
ــة في اإلقليم، ليس نهائياً، ومن  الصحفيني والنشطاء اخلمس

حق املتضررين الطعن في القرار.

أكار : تركيا حترتم وحدة أرايض 
العراق وعملياتنا العسكرية جرت 

بالتنسيق مع بغداد

الرتبية النيابية تستعدّ لطرح 
مرشوع قانون املدارس األهلية 

للقراءة األوىل

السفارة األمريكية لدى
 العراق تعلق عىل اعتقال الصحفيني 

والناشطني يف كردستان
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مقتل وايل الطارمية واعالمي والية الفلوجة يف عملية امنية شامل بغداد

الكاظمي يف موقع احلدث وقائد عمليات 
بغداد يكشف النفاصيل

ــوزراء العراقی  ــبت، بوصول رئيس ال ــراق، امس االول  الس ــدر أمني في الع ــاد مص أف
ــى الكاظمي الى الطارمية بالعاصمة بغداد.وقال املصدر ، ان «رئيس الوزراء  مصطف
مصطفى الكاظمي وصل الى الطارمية بالعاصمة بغداد ملتابعة العملية االمنية».
ــواء الركن احمد  ــف قائد عمليات بغداد الل ــبت كش ــابق من يوم الس وفي وقت س

سليم، تفاصيل العملية االمنية في شمال بغداد.

متابعة / البينة الجديدة

ــاعة  ــه «في الس ــليم ان ــال س وق
ــبت املاضي  ــر الس ــن فج ٣:٣٠ م
ــادة عمليات  ــن قي ــوة م حتركت ق
ــاة ٥٩  ــة ب لواء املش ــداد متمثل بغ
ورود  ــد  بع ــة  السادس ــة  بالفرق
معلومات استخبارية بانه سيتم 
ــش  ــر داع ــاع لعناص ــد اجتم عق
ــش،  ــة لداع ــي مضاف ــي ف االرهاب
ــك القوات باجتاه تلك  فتحركت تل
ــل ٥ من  ــت من قت ــة ومتكن املضاف
االرهابيني منهم واهمهم املسؤول 
ــكري واالداري العام لشمال  العس
ــة الثانية من  ــن الدرج ــداد وم بغ
ــي والية الفلوجة». االهمية اعالم

ــب معلومات  «وبحس انه  واضاف 
ــاع  االجتم ــان  ف ــتخبارية  اس
ــذ  ــط لتنفي ــه التخطي كان هدف
ــة وانتحارية داخل  عمليات ارهابي
قائد  ــف  بغداد».وكش ــة  العاصم
عمليات بغداد اللواء الركن احمد 
ــبت املاضي، تفاصيل  سليم، الس
العملية االمنية في شمال بغداد.

ــاعة  ــليم ، انه «في الس ــال س وق
ــبت حتركت  ــر الس ــن فج ٣:٣٠ م
ــات بغداد  ــادة عملي ــن قي ــوة م ق
ــاة ٥٩ بالفرقة  متمثلة بلواء املش
ــات  ورود معلوم ــد  ــة بع السادس
ــدو بانه  ــتخبارية مضافة للع اس
ــر  ــاع لعناص ــد اجتم ــيتم عق س

ــا، باجتاه تلك  داعش االرهابي فيه
ــل ٥ من  ــت من قت ــة ومتكن املضاف
االرهابيني منهم واهمهم املسؤول 

ــكري واالداري العام لشمال  العس
ــة الثانية من  ــن الدرج ــداد وم بغ
ــي والية الفلوجة». االهمية اعالم

ــب معلومات  «وبحس انه  واضاف 
ــاع كان  ــان االجتم ــتخبارية ف اس
هدفه التخطيط لتنفيذ عمبيات 
ارهابية وانتحارية داخل العاصمة 
ــي آخر قال  ــأن أمن بغداد». وفي ش
ــدة  ــون إن ع ــن عراقي ــؤولو أم مس
ــت قاعدة بلد اجلوية  صواريخ ضرب
العراقية شمالي بغداد امس االول 
السبت مما أسفر عن إصابة متعاقد 
ــي أن  ــش العراق ــر اجلي عراقي.وذك
أربعة صواريخ ضربت القاعدة. ولم 
ــؤوليتها  ــن بعد أي جهة مس تعل
ــن  ــي م ــو الثان ــوم، وه ــن الهج ع
ــبوع الذي  نوعه خالل أقل من أس
ــتضيف  تس ــدة  قاع ــتهدف  يس
ــن  متعاقدي أو  ــة  أميركي ــوات  ق
ــني.وردّ اجليش العراقي عبر  أميركي
ــة في اجتاه  ــالق قذائف مدفعي إط
ــافة  ــخ على مس ــدر الصواري مص
ــرق القاعدة، وفق  ١٢ كيلومترا ش
ــرد  ــادر أن ي ــن الن ــد املصادر.وم أح
ــرعة. الس العراقي بهذه  ــش  اجلي

تل متعاقد مدني أجنبي وجرح  وقُ
ــى  ــة إل ــرون باإلضاف ــة آخ خمس
جندي أميركي في هجوم صاروخي 

استهدف ليل اإلثنني قاعدة جوية 
ــبق أن  ــتان العراق.وس ــي كردس ف
ــكرية  ــق العس ــتهدفت املراف اس
ــية الغربية بعشرات  والدبلوماس

ــفة  الناس ــوات  والعب ــخ  الصواري
ــن  ــام ٢٠١٩، لك ــف الع ــذ خري من
زت في  ــف تركّ غالبية أعمال العن

ــة بغداد.وكانت جماعات  العاصم
مسلحة مدعومة من إيران أعلنت 
ــؤوليتها عن تلك الهجمات. مس

وينتشر في العراق نحو ثالثة آالف 

جندي من قوات التحالف الدولي، 
بينهم ٢٥٠٠ جندي أميركي. وصدر 
قرار من البرملان العراقي قبل اكثر 

من سنة يطالب بانسحاب القوات 
ــف  التحال ــل  األجنبية.ويواص
الدولي مساعدة القوات العراقية 
ــتخباراتية  االس ــات  باملعلوم

ــي مكافحة  ــة ف ــات اجلوي والضرب
ــم الدولة  ــة لتنظي ــا النائم اخلالي
اإلسالمية في املناطق الصحراوية 

القوات  ــنت  واجلبليّة.الى ذلك، ش
العراقية السبت عملية مداهمة 
ــائري  العش ــد  باحلش ــة  مدعوم
ــن تنظيم  ــع لعناصر م ــى جتمّ عل
ــي الطارمية  ــالمية ف الدولة اإلس
ــة العراقية.وأدت  ــمال العاصم ش
ــي  الت ــتباكات  واالش ــة  املداهم
ــة عناصر  تلتها إلى مقتل خمس
ــرف وعنصران  ــن التنظيم املتط م
ــي  ــائري املوال ــد العش ــن احلش م
للجيش  ــان  بي ــق  وف ــة،  للحكوم
ــهر  ــل نحو ش قب ــل  العراقي.وقت
أكثر من ثالثني شخصا في هجوم 
انتحاري مزدوج في ساحة الطيران 
ــي بغداد  ــو األعنف ف ــة ه املزدحم
منذ ثالث سنوات.وبعد أيام قليلة 
ــرة  تل ما يقرب من عش من ذلك، قُ
ــعبي  ــد الش ــن احلش ــني م مقاتل
ــم الدولة  ــني نصبه تنظي في كم
ــمال العاصمة.منذ  اإلسالمية ش
ــوات األمن  ــت ق ــني، كثّف ــك احل ذل
ــا النائمة  ــا ملطاردة اخلالي جهوده
ــالمية في  ــة اإلس ــم الدول لتنظي
ــاء البالد.وأعلن رئيس  ــع أنح جمي
ــى الكاظمي في  ــوزراء مصطف ال

ــي أن اجليش قتل  ــون الثان ٢٨ كان
مت  ــذي  ال ــاوي  العيس ــر  ياس ــو  أب
ــخصية  ــى أنه أبرز ش ــده عل حتدي
ــم املتطرف في العراق.  في التنظي
ــمال  و أعلن األمني العام حللف ش
ــتولتنبرغ،  س ــس  ين ــي  األطلنط
ــو  النات أن   ، ــي  املاض ــس  اخلمي
ــي العراق إلى  ــع مهمته ف سيوس
ــا احلالي. ــة أضعاف حجمه ثماني
ــد اجتماع  ــتولتنبرغ، بع وقال س
ــدول األعضاء في  مع وزراء دفاع ال
ــو األول منذ تولي اإلدارة  احللف، وه
األمريكية اجلديدة مقاليد احلكم: 
ــيع مهمة الناتو  «قررنا اليوم توس
ــتزيد  ــراق. س ــي الع ــة ف التدريبي
ــرد إلى حوالي  ــا من ٥٠٠ ف مهمتن
ــطة  ــمل أنش ــرد، وستش ٤٠٠٠ ف
التدريب اآلن املزيد من املؤسسات 
ــة ومناطق خارج  ــة العراقي األمني
ــح أمني حلف الناتو  بغداد». وأوض
ــد على الظروف،  أن «وجودنا يعتم
والزيادات في أعداد القوات ستكون 
ــتولتنبرغ  س ــى  تدريجية».ومض
ــع جاء بناء على  ا أن التوس شارحً
ــة  العراقي ــة  احلكوم ــن  م ــب  طل
ــرام  ــع «االحت ــذه م ــيتم تنفي وس
ــالمة  ــيادة العراق وس الكامل لس
أراضيه».وأضاف ستولتنبرغ: «لقد 
حتدثت مع رئيس الوزراء الكاظمي 
ــه أن كل  ــبوع، وأكدت ل هذا األس
شيء سيتم بالتشاور الكامل مع 

السلطات العراقية».

سع مهمته يف العراق ثامنية اضعاف هجوم صاروخي عىل قاعدة بلد تضم جنودا امريكيني .. و «الناتو» يوّ

* محمد رشيد

يقف البرملان العربي للطفل على مفترق مسارات 
جديدة ونهج متفرد ليواصل مسيرته الرائدة التي 
ــخي ورؤية ثاقبة  ــني بدعم س ــت منذ عام انطلق
ــيخ الدكتور سلطان بن  من صاحب السمو الش
ــى حاكم  ــو اجمللس األعل ــمي عض محمد القاس
ــارقة بدولة االمارات العربية املتحدة املتحدة  الش
ــة دورها في  ــل الطفولة العربية ملمارس في تأهي
ــجل البرملان قفزة نوعية  مناقشة قضاياها.ويس
ــل البرملاني مع  ــاري للعم ــوم امله ــه الدبل بإطالق
ــان بأعضائه  ــدورة الثانية للبرمل ــالق ال بداية انط
ــوم بوابة التأهيل  ــكل الدبل وعضواته اجلدد ليش
ــا بخطط مثمرة  ــي مرحلة متضي فيه اجلديدة ف
ــهادة الدبلوم  ــيس (ش وخطوات مضيئة في تأس
ــة  الطفول ــيرة  البرملاني).مس ــل  للعم ــاري  امله
ــز بخروج فكرة  ــة تنتقل من جناح إلى متي البرملاني
ــة للبرملان العربي  ــة من جعبة األمانة العام المع

ــاري بالتعاون مع  ــوم امله ــل في طرح الدبل للطف
ــكل الدبلوم برنامجا راقيا  جامعة الشارقة ليش
ــل البرملاني  ــي معرفة العم ــورا لألطفال ف ومتط
ــج لتأهيل االطفال  ــوم هذا البرنام الصحيح، يق
األعضاء ليتمكنوا من مناقشة قضاياهم و وضع 
ــدورة االنتخابية احلالية التي  ــات ضمن ال التوصي
يشارك فيها أطفال الوطن العربي املرشحني من 
قبل دولهم.محاور الدبلوم الرئيسة ثرية مبحاورها 
التي تتضمن (املهارات البرملانية/ الثقافة العاملية/ 
ــيكون  ــروع س ــل) وفي نهاية املش ــوق الطف حق
ــيتم  ــوه وس ــا قدم ــاء مل ــال األعض ــم االطف تقيي
ــد االنتهاء  ــوم املهني بع ــهادة الدبل ــم ش منحه
ــاعة محاضرات على مدار  من إعطائهم (١٠٠) س
ــهر.خطوة مثمرة تضاف ملا قدمه البرملان  ( ٦) أش
ــارقة في دورته األولى من  العربي للطفل في الش
جمع أطفال الوطن العربي على أسس احملبة وقيم 
ــامح والالعنف، كذلك تثقيفهم من خالل  التس
برامج علمية وفنية وترفيهية وسياحية ورياضية 

ــات. متنزه  ــت (جزيرة النور. حديقة الفراش تضمن
ــرطة الصحراوي. متحف السيارات. متحف  الش
احلصن في الشارقة. مركز مليحة لآلثار) شكلت 
زيارات تهدف لبناء نفسية األطفال كذلك أماكن 
ــرطي الصغير. ناشئة الشارقة.  اجتماعية (الش
ــادة واملبتكرين)  ــرن لصناعة الق ــة ربع ق مؤسس
وأماكن علمية (القبة الفلكية. مركز محمد راشد 
ــاء) علمتنا نحن  ــدي الفض ــاء. مقابلة رائ للفض
ــد ترتيبات أولويات  ــار قبل الصغار كيف نعي الكب
ــتقبل مشرق.إن أجمل ما  تفكيرنا في احلياة ملس
ــاعة املغادرة حيث  ــذه التجربة حضورنا س في ه
ــوا إخوة باحلب  ــهدنا أن جميع األطفال أصبح ش
ــن خالل عناق  ــة والثقافة م ــانية والتنمي واإلنس
ــوق لترسم  الوداع الذي أمطر عيونهم دموع الش
ــتقبل أبهى  ــددة باألمل ومس ــاءات متج لهم لق

وأحالم وردية ترسم مالمح  وطن عربي جديد.

* مؤسس برِّـان الطفل العراقي

التعديل الثاين لقانون تعويض املترضرين اضاءات قانونية
جراء العمليات احلربية واالخطاء العسكرية 

والعمليات االرهابية

ــر املرتبطة  ــات غي ــوزارات واجله ــى ال   عل
ــراءات نقل  ــهيل اج بوزارة واحملافظات تس
املوظفني املشمولني باحكام هذا القانون 
ــرة ضحايا  ــهداء -دائ ــة الش ــى مؤسس ال
ــكرية  ــات احلربية واالخطاء العس العملي
ــد احلاجة من  ــة لس ــات االرهابي والعملي
ــم امللفات  ــراع في حس ــني واالس املوظف
ــون من  ــذا القان ــن احكام ه ــتثنى م ويس
ــى  ــة ال ــرارات قضائي ــم ق ــدرت بحقه ص
ــم االرهاب  ــم عن جرائ ــوت براءته حني ثب
ــون مكافحة  ــي قان ــا ف ــوص عليه املنص
ــهداء واملصابني  ــح ذوي الش ــاب ومين االره
من منسبي قوات االمن الداخلي والقوات 
ــوق  احلق ــة  األمني ــزة  واالجه ــلحة  املس
واالمتيازات املنصوص عليها باحكام هذا 
ــهيد او املصاب احملال  القانون ٠ومينح الش
ــراء االصابة من املوظفني  على التقاعد ج
والقوات  ــكرية  العس القوات  ــبي  ومنتس
ــي وزارة الدفاع والداخلية وهيأة  االمنية ف
ــعبي مكافئة خدمة تعادل  ــد الش احلش
ــن لم  ــا ×١٢ مم ــدي مضروب ــب التقاع الرات
ــتلم مكافأة نهاية اخلدمة املنصوص  يس
ــد وتلزم  ــون التقاعد املوح ــا في قان عليه

ــال قطع  ــد الوطنية في ح ــة التقاع هيئ
ــبب كان  ــهيد الي س ــب عن ابن الش الرات
ــن ذوي  ــدي خللفه م ــب التقاع ــح الرات مين
ــه احلق التنازل عن  األحتياجات اخلاصة ول
ــمولني  ــدي لغيره من املش ــب التقاع الرات
ــرى احلكم على  باحكام هذا القانون ويس
ــهداء  ــة الش ــمولني بقانون مؤسس املش
ــة بعرض التوصيات  ــزم اللجان الفرعي وتل
والقرارات الصادرة منها على املدعي العام 
ــث موافقتها  ــا من حي ــت رأيه فيه لتثبي
ــات  ــة مالحظ ــه او اي ــن عدم ــون م للقان
ــى املال العام  ــرى مبا يضمن احلفاظ عل اخ
ــع القرارات  ــة رف ــان الفرعي ــى اللج وتتول
ــض املمتلكات والتي التزيد  اخلاصة لتعوي
ــة محكمة  ــى رئاس ــني مليون ال ــن ثالث ع
ــا  ــة عليه ــة للمصادق ــتئناف احملافظ أس
ــراض الصرف  ــى وزارة املالية الغ ــال ال وحت
ــة كافة  ــة باحال ــان الفرعي ــزم اللج وتلت
القرارات اعاله الى اللجنة املركزية لغرض 
ــة  مؤسس ــى  الكترونيا»وعل ــفتها  ارش
ــهداء وهيأة التقاعد الوطنية اصدار  الش
ــكام هذا  ــهيل تنفيذ اح ــات لتس تعليم
ــف احكام  ــل بنص يخال ــون واليعم القان

ــذا القانون وتتولى وزارة املالية عن طريق  ه
ــة صرف مبلغ التعويضات  احملافظة املعني
ــادرة عن  ــرارات الص ــن وفق الق للمتضرري
ــكام هذا  ــب اح ــكلة مبوج ــان املش اللج
ــض مبوجبها عن  ــاري التعوي ــون واجل القان

احلاالت التالية:ـ
ــكات وفقا  ــة في املمتل ــرار احلاصل ١-االض
ــة الفرعية  ــادرة عن اللجن ــرارات الص للق
ــة املركزية او  ــا من اللجن ــادق عليه واملص
رئاسة محكمة االستئناف في احملافظة. 

ــدان  والفق ــهاد  األستش ــاالت  ٢-ح
ــرارات  للق ــا  وفق ــة  واالصاب ــاف  واالختط
ــيق  ــادرة عن اللجنة الفرعية بالتنس الص
مع دائرة شهداء ضحايا العمليات احلربية 
واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية 
في مؤسسة الشهداءوتراعي وزارة املالية 
ــن طريق احملافظة املعنية اولوية الصرف  ع
للقرارات بحسب اسبقية تاريخ صدورها 
ــهاد  االستش ــاالت   حل ــرف  الص ــة  واولوي
وعددها  وعلى وزارة املالية تخصيص مبلغ 
ــن احلاالت الواردة باحكام هذا  التعويض ع
ــة كل محافظة ضمن  ــي موازن القانون ف

قانون املوازنة االحتادية.

الحقوقي / ماجد الحسناوي
ج/٢

عباس كريم العلياوي

ــاول فيه أقارن  ــدأ حديثي والذي أح كيف لي إب
ــن حيث  ــا مختلفني م ــني هم ــني حدث ــه ب في
ــدث األول ذلك  ــة املعنوية ، احل ــم والقيم احلج
ــان ٢٠٠٣ الذي  ــؤوم املوافق ٩ نيس ــوم املش الي
ــوات غازية طامعة  ــح فيه العراق بأيدي ق أصب
ــتعمارية ومن  ــم بها قوٰى إمبرياليه إس تتحك
ــب وَدب من  ــور البلد ملن هَ ــلمت زمام أم ثم س
ــدث الثاني  ــه زوراٌ وبهتاناٌ واحل ــوبني علي احملس
ــيد صروط بن  ــه مضيف الس ــذي تعرض في ال
ــماعيلي للحرق وتدميره  ــن اإلس ــيد محس س
ــهر رجب  ــوم األول من ش ــل وذلك بالي بالكام
ــباط ٢٠٢١ نتيجة  ــد ١٤ ش ــق األح ١٤٤٢ املواف
ــان  ــاس كهربائي الكائن في محافظة ميس مت
ــي منطقة  ــر وحتديداٌ ف ــر الكبي ــاء اجمل _ قض
ادية . واحلدث األول كما قلنا كان هو إحتالل  الوَ
ــتي  ــام دكتاتوري فَاشس ــقوط نظ العراق وس
ــني حيث مارس ذلك  فت ــكل ما تَعنيهما الصَ ب
ــع  ــب والتروي ــاليب الترهي ــع اس ــام ابش النظ
ــباب  ــل املَمهنج ألتفه األس ــب والقت والتعذي
وكان الشعب ينتظر بفارغ الصبر اخلالص منه 
ــعب  وباي طريقة كانت وبعد حني تفاجئ الش
ــاكني املَعدمني  وأقصد بالنخب والفقراء واملس

ــارات  ــزاب والتي ــة األح ــوا موج ــم يركب ــن ل م
ــية بأن بلدهم قد سلمت أليادي غير  السياس
ــدم وتدمير كل  ــى عاتقها ه ــة أخذت عل امين
ــتباحة كل احلرمات ولم  ــات الدولة وإس مقوم
يحافظوا ويَحققوا ما كان يَصبوا له للشعب 
ــتبداد وجعلوا  بعد < ٣٥ > عام من القهر واإلس
ــة املعنوية لدٰى  ــيادة  وَللقيم ــه فاقد للس من
ــني احلالة  ــي والدولي في ح ــه اإلقليم محيط
ــوم والتي تعد  ــي نحن بصددها الي الثانية الت
حالة استثنائية وَتنم عن الشعور باملسؤولية 
ــة عندما تعرض مضيف  األخالقية والوجداني
ــيد محسن اإلسماعيلي  روط بن س السيد صَ
ــائر  باألمس القريب جداٌ جند كافة أبناء العش
الذين يقطنوا مبحيط املنطقة التي يقع فيها 
ــواعدها اوالٌ  ــمر عن س ــف تنَتخي وتش املضي
ــم باليوم الثاني يرفعوا  إلطفائه ومن ثم جنده
ــل من مكان  ــا خلفه احلريق الهائ األنقاض وم
احلادث ليَشرعوا بالبناء من جديد رجاالٌ وشباباٌ 
ــائر ألنهم يَعتقدوا  ــاالٌ ومن جميع العش وأطف
ــاٌ وأجتماعياٌ طاملا  ــذا املضيف هو رمزاٌ وطني ه
ــات إجتماعية  ــه أباٌ عن جد خدم قدم أصحاب
ــالفهم ومن  ــة ورعاية أبوية ألس ــة جليل وديني
أتٰى من بعدهم علٰى مدٰى عقود من الزمن وفي 
ــروف محاولني بعملهم هذا يعطوا  أحلك الظ
درساٌ قيماٌ وعظيماٌ بالوفاء بالعكس من الذين 
رتكزاته ومقدراته كبلد  خانوا البلد وحطموا مُ
ــه اعظم مراقد األئمة  عريق يضمن بني چنبات
الطاهرين في حني جند اهالي محافظة ميسان 

وخاصة اهالي اجملر الكبير واملناطق التي حتيط 
ــيدهم  ــر مجرد مضيف لس ــوا ان يدم ــم أب به
ــه وكرامته ووجاهته مبني  الذي أمنوا بعظمت
ــراٌ دون ان ينَتفضوا  ــب وَيتركوه مدم من القص
ــه بافضل مما كان  ــى عاتقهم بنائ ويإخذوا عل
ــي والتإثيث ليثبتوا لإلخرين  من جميع النواح
ــكن  ــاء صاحلني لهذا الوطن ومن يس انهم ابن
الثّٰراء بني ثناياه الواسعة وحقيقة البد لي من 
ــليط الضوء على جزء من سيرته العطرة  تس
ــيد محسن بن سيد  روط بن س ــيد صَ .ان الس
مسلم سيد جرمي سيد ادريس اإلسماعيلي قد 
ــان  قضاء  ــد العام ١٨٩٤ في محافظة ميس ول
اجملر الكبير وله من األشقاء { ٩ } واالبناء { ١١ } 
وأقترن بثالث نساء األولٰى من السادة النواجي 
ــات والثالثة من  ــيرة الفريج ــة من عش والثاني
ــن اوالده احياء غير  ــيرة الغرة ولم يبقٰى م عش
السيد محسن والسيد عباس والسيد صادق 
ــيد توارث املضيف عن ابيه  حفظهم اهللا والس
ــن وبعد وفاته رحمه اهللا بالعام  السيد محس
ــى عاتقهم  ــه عل ــذ ابنائ ــوم ١٤ / ١ اخ ١٩٨٤ ي
ــده من  ــن يقص ــح م ــف ومصال ــة املضي رعاي
ــدد املضيف لعدد  ــتٰى مناطق العراق وقد ج ش
ــام ١٩٩٤ نقله من  ــهد الع ــن املرات حيث ش م
ــابق ملكانه احلالي ومن ثم مت بنائه  مكانه الس
ــينه بحلٰى تليق مبكانته العام ٢٠١٦ اال  وتدش
ان األقدار قد جعلت منه ركاماٌ نتيجة لتماس 
ــي ظالم في وضح النهار من يوم األحد  كهربائ

املوافق ١٤ شباط ٢٠٢١.

وط بن سيد حمسن اإلسامعييل إحرتاق مضيف سيد رصَ

الدبلــوم الـمـهـاري للـعـمــل الـبـرلـمــانـــــي
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تركامنيات العراق .. مصري جمهول يف قبضة داعش

الفئات املخولة بحمل السالح .. وعقوبات حيازته بال إجازة

الصاحلي عىل أنّ السلطات العراقية مطالبة حالياً باإلرساع يف التحرك 
عىل كلّ املستويات إلنقاذ أكثر من ٤٠٠ امرأة تركامنية خمتطفة

القايض جسام : مديرية اهلويات واإلجازات التابعة لوزارة الداخلية نظمت نموذج استامرة  للحصول 
عىل إجازة حيازة السالح اذ يكون فيها حقل خاص بالفحص الطبي الذي يصدر من  جهة خمتصة

ما زالت احلكومة العراقية جتهل مصير نحو ألف مختطفة عراقية من القومية التركمانية في قبضة تنظيم داعش، عقب اجتياحه األراضي العراقية 
ــتهداف أقليات دينية وعرقية مثل األيزيديني  ــوى وغربها وارتكابه جرائم إرهابية مروّعة، من بينها اس ــمال نين ــي عام ٢٠١٤ واحتالله املوصل ومدن ش ف

والشبك، وأخيراُ التركمان بالقرب من تلعفر وسنجار وآمرلي وكركوك.

متابعة / البينة الجديدة

ن  ــوّ املك ــن  م ــطون  ناش ــب  ويطال
ــذ عام ٢٠١٤،  ــي العراقي، من التركمان
ــانية  اإلنس ــات  واملنظم ــة  احلكوم
ــر  ــة مصي ــة مبعرف ــة واملدني واحلقوقي
ــش  ــنّ داع ــي أخذه ــات اللوات اخملتطف
ــن  م ــة  متفرق ــق  مناط ــى  إل ــبايا  س
ــوريا حتت سيطرته، كذلك  العراق وس
ــون تركمان  ــؤولون وبرملاني ــم مس يتّه
ــي  ــر ف ــة بالتقصي ــة العراقي احلكوم
ــة ملف اخملتطفات التركمانيات  متابع
والتركيز فقط على األيزيديات بسبب 
، في  ــنّ ــي به ــي والدول ــام األمم االهتم
ــؤولون أمنيون يعملون  حني يؤكد مس
ــة أنّ القوات األمنية  ملصلحة احلكوم
واالستخباراتية تواصل عملها ملعرفة 
مصير اخملتطفات ومتابعة آثارهنّ بعد 
، لكن  كل معلومة تشير إلى أماكنهنّ
ــث أهالي وذوي  ــج حقيقية تغي ال نتائ
ــة  الواقع.وأزم أرض  ــى  عل ــات  اخملتطف
ــات واأليزيديات  ــات التركماني اخملتطف
ــادس، وذلك بعدما  دخلت عامها الس
ــيطر داعش في أغسطس آب ٢٠١٤  س
ــة وزمار  ــنجار وربيع ــق س ــى مناط عل
ــم عديدة  ــوى، فارتُكبت جرائ ــي نين ف
ــني األقليتَني، إذ قتل التنظيم  ضدّ هاتَ
مئات من الرجال التركمان واأليزيديني، 
فيما مورست عمليات التعذيب حتى 
ــوت بحقّ مئات من الذين لم يهربوا،  امل
ــاء واألطفال،  ــن النس ــبيت آالف م وسُ
ــع جرائم التنظيم  في واحدة من أبش
ــة  اجلبه مت  ــانية.ونظّ اإلنس ــقّ  بح
ــراً، وقفة  ــة  أخي ــة العراقي التركماني
ــب املفوضية  ــام مكت ــة أم احتجاجي
ــان في  ــتقلة حلقوق اإلنس العليا املس
كركوك في محافظة كركوك، طالبت 
ــة واملنظمات  ــة العراقي فيها احلكوم
ــف عن مصير النساء  الدولية بالكش
ــنّ  اختطفه ــي  اللوات ــات  التركماني

ــوريا.  ــش ونقلهنّ إلى س ــم داع تنظي
ــان أنّ العدد  ــي بي ــفت اجلبهة ف وكش
ــات  واخملتطف ــني  للمختطف ــي  الكل
 ١٣٠٠ ــغ  بل ــر  تلعف ــن  م ــان  التركم
ــة، منهم ١٢٠٠ متّ  مختطف ومختطف
اختطافهم في العام ٢٠١٤ أثناء هجوم 
ــر، و١٠٠ آخرون خالل  داعش على تلعف
ــنوات ٢٠١٥-٢٠١٧. وأضافت أنّ من  الس
ــرأة وفتاة، و١٣٠  ــني اخملتطفني ٤٧٠ ام ب
طفالً، و٧٠٠ رجل، كما أنّ ٤٢ مختطفاً 
ــن الـ١٨ قد جنوا من  ومختطفة دون س
ــي، واملتبقني  ــم اإلرهاب ــش التنظي بط
ــي املصير.يقول رئيس  ما زالوا مجهول
ــان  البرمل ــي  ف ــة  التركماني ــة  اجلبه
ــي إن األعداد  ــد الصاحل ــي أرش العراق
ــن التركمان  ــي اختطفها داعش م الت
ة جتاهالً حكومياً واضحاً  كبيرة، وإن ثمّ
ــف، كذلك فإنّ  ــذا املل ــراً في ه وتقصي
غالبية الوعود التي أطلقتها احلكومة 
العراقية في وقتٍ سابق بشأن متابعة 
ــم تكن جادة، إذ لم تظهر  اخملتطفات ل
ــير  ــار على أرض الواقع. ويش ــا أيّ آث له
ــى أنّ كل املعلومات التي في حوزتنا  إل
ــي نتوقّع وجود  ــض األماكن الت عن بع
اخملتطفات فيها، أعطيناها للحكومة 
العراقية في أكثر من مناسبة، لكن ال 
ــات أو ذويهنّ من  ــج تخدم اخملتطف نتائ
ــني والناجيات  ــلطات والناج قبل الس
ــاً  أوضاع ــون  يعيش ــان  التركم ــن  م

ــي  الصاحل د  ــدّ صعبة.ويش ــانية  إنس
ــلطات العراقية مطالبة  ــى أنّ الس عل
ــراع في التحرك على كلّ  حالياً باإلس
ــن ٤٠٠ امرأة  ــتويات إلنقاذ أكثر م املس
ــنَ اليوم  ــة، يقبع ــة مختطف تركماني
في سجون ومعتقالت سرية خاضعة 
ــق الرقة  ــي مناط ــش ف ــيطرة داع لس
ــورية،  الس الهول  ــكة ومخيّم  واحلس

ــن. كذلك  ــجن عفري باإلضافة إلى س
ــون الناجيات  ــن املفترض تفعيل قان م
العراقيات من أجل إغاثة ودعم اللواتي 
ــيما أنّ  ــاب داعش، ال س ــن إره جنونَ م
ــاكل  ــن جنا يعاني حالياً من مش كلّ م
ــة.وكان  ــية واجتماعي ــة ونفس صحي
ــى أنّ  ــي بيان إل ــار ف ــي قد أش الصاحل
ــتخبارات العراقي توصل  ــاز االس جه

ــاء التركمانيات  إلى أماكن وجود النس
اخملتطفات من قبل تنظيم داعش، وأنّ 
ــى تركيا إال  ــنّ حاولنَ الهرب إل بعضه
أنّهنّ فشلنَ في ذلك، موضحاً أنّ جهاز 
ــد للجنة  ــي أك ــتخبارات العراق االس
ــات  تركماني ــود  ــان وج اإلنس ــوق  حق
ــي  ــش ف ــجون لداع ــات بس مختطف

سوريا. وتفيد مصادر صحافية بوجود 
نساء تركمانيات في مخيمات منطقة 
ــب  ــد في مدينة الرقة، وأبو اخلش الس
ــزور، والهول في  ــر ال ــو حمام في دي وأب
ــول  يق ــار،  اإلط ــذا  ه ــكة.وفي  احلس
ظ  مسؤول حكومي في بغداد، وقد حتفّ
ــس احلكومة  ــه، إنّ رئي ــر هويت ــن ذك ع
ــى اهتماماً  ــي أول ــى الكاظم مصطف

ــات من األيزيديات  كبيراً مبلف اخملتطف
والتركمانيات، وهو يدير امللف بنفسه. 
ــت  متكن ــة،  املاضي ــهر  األش ــالل  وخ
احلكومة العراقية من حترير أكثر من ١٢ 
ــة أيزيدية، من خالل التواصل  مختطف
ــوري ومنظمات دولية،  مع اجلانب الس
ــن التوصل إلى  ــم تتمكن م ولكنّها ل

ــيء في ما يتعلق بالتركمانيات.  أيّ ش
ــه أنّ الكاظمي  يضيف املسؤول نفس
ــيق مع قوات  ــعى إلى زيادة التنس يس
ــد) ورئيس  ــة (قس ــورية الدميقراطي س
احلكومة السورية، للتوصل إلى إدراك 
حقيقة السجون السرية التي يُشاع 
أنّ اخملتطفات موجودات فيها، بإشراف 
ــا ينتمي إلى  ــات بعضه ــن قبل جه م

ــارس عمليات  ــلحة ومت اجلماعات املس
االبتزاز واالستغالل اجلنسي، باإلضافة 
ــغ كبيرة.من  ــى بيعهنّ لذويهنّ مببال إل
ــط التركماني من  جهته، يلفت الناش
ــيخلر، إلى أنّ  ــة تلعفر محمد ش مدين
ــالت التي أجراها  كلّ اخملاطبات واملقاب
ــؤولني  ــطون التركمان مع املس الناش

ــادي وعادل  ــدر العب ــي حكومتَي حي ف
ــني  ــع العامل ــى م ــدي، وحت ــد امله عب
ــى الكاظمي في  ــب مصطف ــى جان إل
ــدت أنّ األجهزة  ــة، أك ــة احلالي احلكوم
ــة ملف  ــى متابع ــل عل ــة تعم األمني
منا  اخملتطفات. وعلى الرغم من أنّنا قدّ
عشرات الوثائق والشهادات إلى جهاز 
ــي تثبت  ــي، الت ــتخبارات العراق االس
ــزات لدى  ــات اخملتطفات محتج أنّ مئ
ــوريا الدميقراطية  ــيات قوات س مليش
ــوريا، فإنّ  ــمالي من س في اجلانب الش
احلكومة لم تتّخذ أيّ إجراءات واقعية.

ــار فيروس  ــبب انتش ــح أنّه بس ويوض
ــن الوباء،  ــة م ــر الوقاي ــا وتدابي كورون
ــن اخملتطفات  ــع االتصال بعدد م انقط
واألسيرات في دير الزور السورية.تخبر 
ــكن  ــو، التي تس ــي أوغل ــة عل خديج
ــؤولة عن  ــوك، أنّها باتت مس في كرك
ــقيقها الذي توفي  البحث عن ابنة ش
ــراً بفقدانها وتضيف أنّه لم يتبقّ  متأث
ــقيقي من يسأل عنها غيري،  البنة ش
ــيء  ــى احلصول على أي ش ــعى إل وأس
ــد احلياة،  ــا زالت على قي ــد أنّها م يؤك
ــيرة إلى أنّ عدداً من ذوي الضحايا  مش
ــافر إلى  ــك إمكانيات مالية س ممّن ميل
تركيا وسوريا وجلأ إلى خدمات باحثني 
ــؤال.  والس ــث  للبح ــوال  األم ــق  وأنف
ــي أنتظر احلكومة أن  لكنّني من جهت
ــح أوغلو أنّ عناصر  تقوم بدورها.وتوض

من داعش اختطفوها من قرب تلعفر، 
ذها مستهدفاً  بعد مقتلة عظيمة نفّ
ــال. ففقدنا  ــكان، خصوصاً الرج الس
ــبة  كثيرين من املعارف واألهل. بالنس
ــراد داعش أن يكونوا  ــا ال ميكن ألف إليه
ــتباحوا دماءنا  ــم اس ــر... ه ــن البش م
ــم الدين، فيما  وأموالنا وأعراضنا باس
ــت أنّ فتاوى  ــراء، وتابع ــم ب ــن مه الدي

ــبي مخالفيهم كانت كفيلة  قتل وس
ــذا  ــى ه ــاء عل ــل اهللا القض ــأن يعجّ ب
ــياق  ــك بقادته.في س ــم ويفت التنظي
ــة منظمة توالي،  متصل، تلفت رئيس
ــؤون التركمان، هيمان  التي تُعنى بش
ــن الوطني  ــاز األم ــى أنّ جه ــزي، إل رم
اكتشف أخيراً وجود مئات من النساء 
ــق متفرقة من  ــي مناط ــات ف اخملتطف
سوريا، لكنّ ال حديث عن املوضوع في 
ــية. لكن في اآلونة  األوساط السياس
األخيرة، ومع اقتراب موعد االنتخابات، 
ــرت بعض اجلهات باستغالل هذا  باش
ــد أصوات اجملتمع  امللف، من أجل حص
ــي، مع العلم أنّ تلك األحزاب  التركمان
ــذا األمر.وتوضح أنّ  ــن تهتم له لم تك
ــف تركماني،  ــو ١٣٠٠ مختط ة نح ثمّ
ــى اآلن، متّ حترير ٢٢  ومنذ عام ٢٠١٧ حت
ــالً فقط، من  ــرأة مختطفة و٢٢ طف ام
ــر النوعية التي  خالل عمليات التحري
رمزي  ث  األمنية.وتتحدّ القوات  أجرتها 
ــاذ اخملتطفات  ــتمر إلنق عن جهد مس
ل أيّ  ــجّ ــني ال يُس ــي ح ــات، ف األيزيدي
ــات، نظراً  ــف التركماني ــي مل ر ف تطوّ
ــي بغداد  ــاون احلكومة ف ــدم تع إلى ع
ــذي  ــني ال ــر اخملتطف ــب حتري ــع مكت م
ــتان  ــة إقليم كردس ــته حكوم أسس
ة  ــأنّ ثمّ ــة دهوك.وتفيد ب ــي محافظ ف
ــك أطفال  ــة وكذل ــرأة تركماني ٢٠٠ ام
ــوري،  ــي مخيّم الهول الس ــان ف تركم
ــروا باخلطاب اإلرهابي  وبعض هؤالء تأث
ــل الدماغ  ــم داعش بفعل غس لتنظي
ــر التنظيم على  ــه عناص ــذي مارس ال
اخملتطفني. كذلك فإنّ عدداً من قياديي 
ــم اخملتطفات  ــش اصطحبوا معه داع
ــر والرقة إلى  ــن تلعف ــات م التركماني
ــذا األمر ال يُحلّ  ــان، وه تركيا والشيش
ــاني  ــادق وإنس ــالل عمل ص ــن خ إال م
ــم، إلى جانب  ــل كلّ دول العال ــن قب م
ــيق وتعاون بني احلكومة االحتادية  تنس
ــة  ــتان ملعرف ــم كردس ــة إقلي وحكوم

مصير التركمانيات لدى داعش.
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ــدى  ــام أن إح ــي جس ــر القاض وذك
مديريات وزارة الداخلية هي اخملتصة 
ــالح  بأنواعها  ــازات الس بإصدار إج
وهي مديرية الهويات واإلجازات التي 
ترتبط مبكتب السيد وزير الداخلية، 
ــدار اإلجازة  ــة إص ــى  أن آلي ــا إل الفت
ــة الوزير  ــتحصال موافق ــدأ باس تب
ــوع االجازة ومن ثم  ــراً وحتديد ن حص
ــب الى املديرية املذكورة   احالة الطل
ــراءات إصدارها من  ــتكمل إج لتس
ــالح الى  ــال  الس فحص طبي وارس
ــة لفحصه  ــة اجلنائي ــة االدل مديري
ــق قيد  ــم تدقي ــه ث ــان صالحيت وبي
ــا اذا  كان يعود  ــان فيم ــالح وبي الس
ــزة  ــة او االجه ــدى وزارات الدول الح
االمنية ثم تدقيق املعلومات االمنية 
ــان ما اذا  ــب االجازة  وكذلك بي لطال
ــن عدمه  ــا م ــدم محكوم كان املتق
بعد مفاحتة مديرية األدلة اجلنائية، 
وبعد ذلك  يتم تصوير طالب االجازة 
ــام إن مديرية  ثم اإلصدار. وقال جس
ــة لوزارة  ــات واإلجازات التابع الهوي
ــتمارة  ــة نظمت منوذج اس الداخلي
ــالح   احلصول على إجازة حيازة الس
اذ يكون فيها حقل خاص بالفحص 
ــة  ــن  جه م ــدر  ــذي يص ال ــي  الطب
ــة وهي لفحص مقدم طلب  مختص
ــالح اذ ال  ــى اجازة الس ــول عل احلص
ــازة اال  بعد العرض  مينح املتقدم إج

ــة وجلب تأييد  ــى اللجنة الطبي عل
ــة والبدنية  ــالمة حالته الصحي س
ــية   وان تتضمن  والعقلية او النفس
ــتمارة رأي اللجنة بأنه يصلح  االس
ــالح  ــار الس ــن انتش او ال يصلح. وع
ــدن والقرى،  ــي امل ــرة ف ــورة كبي بص
ــي أن هذه الظاهرة تهدد  يرى القاض
ــع كثرة  ــيما م ــن اجملتمعي الس  االم
ــتخدامها في  ــلحة واس وجود األس
ــائرية، وقد أدى  ذلك  النزاعات العش
الى نزوح جماعي من بعض املناطق 
ــات  النزاع ــرة  ظاه ــهدت  ش ــي  الت
ــطة.  اخلفيفة  واملتوس ــلحة  باألس
 لكنه عرج على قرار اعتبار مجلس 
ــائرية  ــاء االعلى الدكة العش القض
ــذه  ــى أن   ه ــا إل ــاً، الفت ــالً إرهابي فع
ــي احلد من هذه  ــاهمت ف اخلطوة س
ــادت اجملتمع في  ــي س ــرة الت الظاه
ــي  ــاهم ف ــا  يس ــرة م ــة االخي اآلون
انخفاض ظاهرة استخدام السالح 
في النزاعات العشائرية.  من جانبه، 
ــم  ــد كاظ ــم محم ــدث جاس يتح
قاضي محكمة حتقيق الرصافة عن 
أول قانون سنه  املشرع العراقي في 
ــالح وكان إبان  ــم وحيازة الس تنظي
ــدر القانون رقم  العهد امللكي إذ ص

ــرت صياغة  ــم ج ــنة ١٩٣٢ ث ٤٧  لس
جديدة لنظام األسلحة سنة ١٩٧٩ 
ــون بعض  املوظفني  ــتثنى القان واس
ــض  ــواب وبع ــان والن ــار واألعي الكب
ــن يلزمهم  ــني احلكوميني مم املوظف

ــالح وينتهي  ــل  الس ــم حم واجبه
ــة  اخلدم ــاء  انته ــد  بع ــتثناء  االس
ــتمرت القوانني بالصدور الحقاً  واس
ــون النــافذ  ــرع  القانــــ ــى أن ش إل
ـــــلحة  األس ــون  قان ــو  وه ــاً  حالي

ــادر في  ــنة ٢٠١٧ الص ــم ٥١ لس رق
ــم  كاظ ــتعرض  ٣   ٢٠١٧.  ويس  ٢٠
ــذي حدد  ــلحة ال ــواد قانون األس م
ــواع إجازات  ــة أن ــي املادة اخلامس ف
ــس  خم ــى  إل ــمها  ــالح  وقس الس

ــل وحيازة  ــازة حم ــا إج ــات منه فئ
ــازة  وإج ــاده،  وعت ــاري  الن ــالح  الس
ــالح، وإجازة فتح محل  إصالح  الس
الفئات  ــلحة. وبخصوص  لبيع األس
ــمولة بإصدار إجازات السالح  املش
يذكر الضباط ومنتسبي قوى األمن 
 الداخلي واألجهزة األمنية وموظفي 
ــتلزم واجباتهم  ــن تس ــة الذي الدول
ــخصية  ــرد احلمايات  الش ــك وأف ذل
ــاتذة اجلامعيني  ــؤولني واألس للمس
واألطباء واإلعالميني من رؤساء حترير 
الصحف  ومدراء القنوات الفضائية 
ــني  واملقاول ــار  والتج ــني  واحملام
ــركات الصيرفة اجملازة  والصاغة وش
 وشيوخ العشائر بتأييد من مديرية 
ــائر في وزارة الداخلية  شؤون العش
ــع  ــب  املراج ــي مكات ف ــون  والعامل
الدينية ورجال الدين بتأييد اجلهات 
اخملتصة، واملواطن الذي يقدم أسبابا 
مبررة  ويشترط أن يكون عراقياً أكمل 
ــرين من عمره وأن  ــة والعش اخلامس
يكون حسن السير والسلوك  وغير 
ــة او جنحة مخلة  ــوم بجناي محك
ــرف وغير مصاب بعوق ويكون  بالش
ــة  ــالح  أو ممارس ــل الس ــالً حلم مؤه
ــلحة. وأمت القاضي قائالً إن  بيع األس

ــادة ٢٤ منه  ــون قد حدد في امل القان
عقوبة حيازة وحمل األسلحة بدون 
 إجازة باحلبس مدة ال تزيد على سنة 
ــد على مليون  ــدة وبغرامة ال تزي واح
دينار، وشدد العقوبة  وجعل الفعل 
ــة وذلك  ــد أن كان جنح ــة بع جناي
ــكل من هرب  ــجن ل بالعقوبة بالس
ــلحة أو قام  بصنعها وقد تصل  أس
ــدف  ــدام إذا كان به ــا لإلع عقوبته
ــالل باألمن  ــاب أو اإلخ ــاعة اإلره إش
العام لذلك  نالحظ أن حمل وحيازة 
ــازة يعتبر جنحة  ــالح بدون اج الس
ــاعة اإلرهاب  ــدف إش اال اذا كان اله
ــم إلى أن  ــه  جناية. وخلص كاظ فأن
ــلحة قد  املادة األولى من قانون األس
ذكرت أنواع السالح الناري ويشمل 
ــدس والبندقية اآللية وبندقية   املس
ــات  مسدس ــمل  يش وال  ــد  الصي
ــاب الرياضية التي حتدث  صوتاً  األلع
ــلحة األثرية  لالنطالق وكذلك األس
ــي غير  ــة فه ــة او التذكاري أو الرمزي
ــال  حتتاج الى  ــمولة بالقانون ف مش
ــوع  ــد ن ــي حتدي ــع ف ــص ويرج ترخي
ــة  ــة اخملتص ــة الفني ــالح اجله الس
ــة في  ــة  اجلنائي ــة األدل ــي مديري وه
ــال السالح  وزارة الداخلية بعد إرس
للفحص الفني وحتديد الفعل سواء 
ــر مخالف  ــون  أم غي ــاً للقان مخالف
باعتباره ليس سالحاً نارياً وال يحتاج 
ــه وحيازته لقاضي  لترخيص بحمل
ــق  أو محكمة املوضوع بعد  التحقي

احالة الدعوى عليها.

ــلحة النافذ، وفيما أشاروا إلى آليات حيازة السالح،  ــالح في اجملتمع، متعرضني ألهم  فقرات قانون األس حتدث قضاة معنيون بصورة وافية عن كيفية تقنني الس
ــكل  ــاره بش ــالح والطرق القانونية للحصول على التراخيص  بحمله بدال من انتش ــم عملية حيازة الس ــن قوانني تنظ ــرع  العراقي على س ــدوا حرص املش أك
ــار محمد جسام قاضي أول محكمة  حتقيق الرصافة، بحسب تقرير لصحيفة القضاء،  ــوائي. وعن حاالت حمل السالح التي يرخصها القانون يوضح بش عش
ــلحة تناولت أنواع اإلجازات التي تصدرها  وزارة الداخلية وهي إجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده او إجازة حيازة السالح  ــة من قانون األس أن املادة اخلامس

الناري  او إصالحه ووردت في املادة السادسة من القانون ذاته الشروط التي يجب توفرها في الشخص  الذي يتقدم بطلب احلصول على إحدى تلك اإلجازات. 

العدد الكيل للمختطفني واملختطفات بلغ ١٣٠٠ خمتطف وخمتطفة منهم ١٢٠٠ تمّ اختطافهم يف العام ٢٠١٤

الدكة العشائرية فعالً إرهابياً وتعترب   هذه اخلطوة سامهت يف احلد من هذه
 الظاهرة التي سادت املجتمع يف اآلونة االخرية



11 اقتصادية

اعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالنات

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة/٢٧٦٩ /٢٠١٨ 
التاريخ/١٨ /٢ /٢٠٢١

أعـــــــــــــالن 
ــل  ــيد على العقار تسلس ــع مديرية تنفيذ الكوت معمل طابوق النرجس اِّـش تبي
٣١٧/١م٣٠ الشويجة معمل طابوق النرجس  الواقعة َّـ الكوت العائد للمدين 
ــازي جرب و منهل عكار  ــني ) اِّـحجوزه لقاء طلب الدائن (فيصل غ ــن زب (جعفر حس
ــار فعلى  ــون مليون دين ــتمائة وخمس ــغ (٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠)س ــد اهللا )البال عب
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة(٣٠ يوما) تبدأ من اليوم التالي  الراغب بالش
ــن القيمة اِّـقدرة  ــرة من اِّـائة م ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس للنش

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :- العقار اِّـرقم ٣١٧/١م٣٠ الشويجة معمل طابوق النرجس 

طريق بدرة 
ــقوط لوجود  ــار الطابوق اليه للس ــى بنايتني لفخ ــه:- يحتوي عل ــه و نوع ٢-جنس
ــا للوقود و  ــات حديد و مصعد احدهم ــقوفها و ٢ خزان ــا و س ــات  َّـ جدرانه نقش

الخر للماء
٣-حدود و اوصافه :- 

٤-مشتمالته :
٥-اِّـساحة :- 

٦-درجة العمران:ـ
ــي من  ــف خال ــد  الكش ــة بع ــرتة طويل ــذ ف ــول من ــرتوك و مهم ــاغل :- م ٧- الش

الشواغل.
٨ـ القمية اِّـقد رة :-  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مائة  مليون دينار عراقي ال غري

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |٢٣٢٣|٢٠١٩
التاريخ/٢٠٢١/٢/١٨

أعـــــــــالن 
ــل  ٢٠٣/٤م ٣٨    تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ العقار التسلس
الخاجية الواقع َّـ الكوت العائد للمدين (عبد الكريم محسن صخي) اِّـحجوز 
ــغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون  ــد اهللا حميد)البال ــداد عب لقاء طلب الدائن (س
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ  دينار فعلى الراغب بالش
ــرة من اِّـائة  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس من اليوم التالي للنش
ــية العراقية وان رسم التسجيل والداللية  ــهادة الجنس من القيمة اِّـقدرة وش

على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :-  الكوت / الخاجيه ٢٠٣/٤م٣٨ الخاجيه 

٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعيه تسقى بالواسطه 
٣-حدوده واوصافه : ارض زراعيه خاليه من البناء تقع على شارع فرعي َّـ 

منطقة الخاجية مقابل اِّـسبح   
٤-مشتمالته :-  

٥- مساحتة :- ٥٠٠سهم و هي تعادل ٧١م٢
٦- درجة العمران : 

٧- الشاغل : 
٨- القمية اِّـقدرة : ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ثالثون مليون دينار

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : ٢٠١٨/٣١٠٩
التاريخ : ٢٠٢١/٢/١٨

اُّـ / اِّـنفذ عليه / وسام منصور علي

ــك مجهول  ــاص  ان ــن ذات اختص ــة م ــذة اِّـديري ــق له ــد تحق لق
ــت اومختار يمكن  ــم او مؤق ــس لك موطن دائ ــل االقامه ولي مح
ــن قانون التنفيذ  ــتناداً للمادة (٢٧) م ــراء التبليغ عليه , واس اج
ــذ الكوت خالل  ــور َّـ مديرية تنفي ــا بالحض ــرر تبليغك اعالن تق
ــر يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت  خمسة عش
ــر هذه  ــدم حضورك ستباش ــة ع ــورك وَّـ حال ــة بحض التنفيذي

اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
منفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي 

اوصاف اِّـحرر:ـ
ــرار محكمة بداءة الكوت بالعدد ١٨٨٦/ب/٢٠١٨ َّـ تاريخ  ق

.٢٠١٨/٩/٢٣

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : ٢٠٢١/١٦٦
التاريخ : ٢٠٢١/٢/١٨

اُّـ / اِّـنفذ عليه / صكبان داود صوالغ

ــة ذات اختصاص  بكتاب مركز  ــد تحقق لهذة اِّـديرية من جه لق
ــب  ــرطة الخلود اِّـرقم ٥٩٠ َّـ تاريخ ٢٠٢١/١/١٨ و حس ش
ــل االقامه  ــون انك مجهول مح ــة حي اِّـيم ــعار مختار منطق اش
وليس لك موطن دائم او مؤقت اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
ــون التنفيذ الكوت  تقرر تبليغك  ــتناداً للمادة (٢٧) من قان , واس
اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمسة عشر يوماً 
تبدأ من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك 
وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون. 

منفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اوصاف اِّـحرر:
نفقه

NO.3596.MON.22.FEB.2021العدد (٣٥٩٦) االثنين ٢٢ / ٢ / ٢٠٢١ 

بغداد / البينة الجديدة
ــى الكاظمي،  ــس الوزراء مصطف ــرى رئيس مجل أج
امس االول السبت، جولة تفقدية في شوارع بغداد 
ــاء  ــى حملة امانة بغداد العمال االكس لالطالع عل
ــة الوزارء،  ــف.  وذكر بيان لرئاس ــة والتنظي والصيان
ــدة»، أن «رئيس مجلس  ــت عليه «البينة اجلدي اطلع
ــوزراء مصطفى الكاظمي اجرى برفقة أمني بغداد  ال
ــاحة اخلالني وشارع  عالء معن جولة تفقدية في س
ــارع اخللفاء والسوق العربي والشورجة  الرشيد وش
في العاصمة بغداد لالطالع على احلملة التي تقوم 
ــوارع  ــاء الش بها امانة بغداد، وتتضمن أعمال اكس
ــي تتزامن مع  ــف، والت ــالت التنظي ــا وحم وصيانته
ــراءات حظر التجوال، وذلك لتجنب تاثير االعمال  اج

ــه رئيس  ــام الطبيعية».  ووج ــي االي ــير ف على الس
ــداد لعقد مؤمتر  ــني بغداد «باالع ــس الوزراء، ام مجل
ــاريني  دولي إلعمار العاصمة بغداد بحضور مستش
ــي التقى  ــى أن «الكاظم ــان ال ــار البي ــني». وأش دولي
ــتمع الى  ــني، واس ــن العامل ــه بعدد م ــالل جولت خ
ــراع  ــهيلها واالس ــه باجراءات تس ــكاواهم ووجّ ش
ــريع اخلدمات  ــيادته بتس ــه س ــا، كما وجّ ــي حله ف
ــتوى العمل البلدي واخلدمات البلدية  واالرتقاء مبس
ــه «التقى ايضا بعدد  ــة للمواطنني». وتابع أن املقدم
ــة، واثنى على  ــر القوات االمني ــن الضباط وعناص م
جهودهم وجهود جميع القوات االمنية التي تعمل 
ــامل في  ــراءات حظر التجوال الش ــى تطبيق اج عل

العاصمة بغداد وباقي احملافظات».  

بغداد / البينة الجديدة
ــؤون  والش ــل  العم ــة  جلن ــتْ  دع
ــى  إل ــة  احلكوم ــد،  االجتماعيَّة،االح
اتخاذ إجراءاتٍ حقيقيةٍ حملدودي الدخل 
الذين يكسبون  ــبة)  (العمال والكس
ــي، بينما أكدت  ــكلٍ يوم أرزاقَهم بش
تأييدها لإلجراءات الوقائيَّة الصحيَّة 
خلليَّة األزمة (احلظر اجلزئي والشامل) 

ــة كورونا  ــي جائح ــن تفشّ ــد م للح
اطلعت  للجنة  بيان  ــتجد.وذكر  املس
ــدة»، أنَّ ”العمال  ــه «البينة اجلدي علي
ــم  ــت أرزاقه ــد انقطع ــبة ق والكس
ــبباً  ــبب هذا احلظر، وقد يكون س بس
ــرةٍ في حال عدم  بحدوث فاجعةٍ كبي
ــي وعلينا  االكتراث لوضعهم املعيش
ــن اجلوع  ــريحة م ــذه الش ــة ه حماي

أيضاً“.وحثت احلكومة على ”اإلسراع 
بوضع احللول الكفيلة لتقدمي منحة 
ــر الفقيرة  ــة لهذه األس ــوارئ نقدي ط
ــوا من العيش  ــال حتى يتمكن والعم
بحياة كرمية،  فعليها أنْ حتافظ على 
ــي والنظر لهذا  ــوت املواطنني اليوم ق
ــكل جاد وسريع، مثلما  املوضوع بش

حتافظ على صحة املواطنني“.

العراق اخلامس عامليا والثاين عربيا بأكرب
 االحتياطيات النفطية لعام ٢٠٢١

متابعة / البينة الجديدة
احتل العراق املركز اخلامس عاملياً والثاني 
ــدول امتالكاً  ــر ال ــث أكث ــاً من حي عربي
ــب  ــي النفط لعام ٢٠٢١ حس الحتياط
مؤسسة تصنيف GFP العاملية.وذكرت 
ــام ٢٠٢١  ــر لها لع ــي تقري ــة ف املؤسس
ــة اجلديدة»، أن  ــا «البين واطلعت عليه
ــراق من النفط اخلام بلغ  «احتياطي الع
ــف برميل، وهو بذلك  ١٤٨ ملياراً ٨٠٠ أل
ــة عامليا بعد كل  يحتل املرتبة اخلامس

ــت املرتبة األولى  ــال التي احتل من فنزوي
ــون برميل  ــار ٣٠٠ ملي ــدار ٣٠٢ ملي ومبق
ــك احتياطيات  ــة متتل ــل ٩٢ دول من اص
ــعودية ثانيا ومبقدار  نفطية، تلتها الس
ــن  ــل، وم ــون برمي ــاراً ٢٠٠ ملي ٢٦٦ ملي
ــة الثالثة ومبقدار  ــدا باملرتب ثم تأتي كن
ــل، تليها  ــون برمي ــاراً ٥٠٠ ملي ١٧٠ ملي
 ١٥٧ ــدار  ومبق ــران  اي ــة  الرابع ــة  باملرتب
ــون برميل».وأضافت، أن  ــاراً ٢٠٠ ملي ملي
ــراق احتل املرتبة الثانية عربياً بعد  «الع

للنفط،  ــي  احتياط ــعودية كأكبر  الس
ــاً ومبقدار ١٠١  ــي الكويت ثالثاً عربي لتأت
ــون برميل، ومن ثم تأتي  مليار و٥٠٠ ملي
ــدة رابعا بواقع  ــارات العربية املتح االم
ــارت  ٩٧ ملياراً و٨٠٠ مليون برميل».وأش
إلى أن «إثيوبيا كانت أقل الدول امتالكا 
ــث بلغت  ــة حي ــات النفطي لالحتياطي
ــبقها  احتياطياتها ٤٢٨ ألف برميل تس
ــبقها االردن  املغرب ٦٨٤ ألف برميل، تس

مبليون برميل».

العمل النيابية تدعو لرصف منحة طوارئ ملحدودي الدخل

الكاظمي يوجه األمني باإلعداد ملؤمتر دويل إلعامر بغداد بحضور مستشارين االتصاالت: 
توسيع املرشوع الوطني لالنرتنت 

سيشمل مجيع املحافظات

املركزي يعلن مبارشة املصارف اخلاصة 
برصف سلفة الـ (١٥) مليون دينار

عضو يف املالية النيابية يتوقع
 موعد إقرار املوازنة  

بغداد / البينة الجديدة
ــرة مبشروع  أكدت وزارة االتصاالت ، امس األحد، أن املباش
الكابل الضوئي مرهونة باملوافقات األمنية.وقال املتحدث 
ــة األنباء  ــهداني لوكال ــاالت رعد املش ــم وزارة االتص باس
العراقية وتابعته «البينة اجلديدة»، إنه « متَّت إحالة مشروع 
ــع لـ ١٥٠ ألف خط في بغداد «  الكابل الضوئي الذي يتس
مبيناً أن «املشروع في طور استحصال املوافقات األمنية 
ــروع ضمن القرض  ــل ،وهذا املش ــرة بالعم لغرض املباش
ــروعاً آخر هو مشروع الـ  الياباني « وأضاف أن «هناك مش
١٦ محافظة ،وهو في طور الدراسة والتحليالت النهائية 
ــيوفر  ــركات اخملتصة ،الذي س ــه الى الش ــتتم إحالت وس
ــمل  ــيراً الى أنه «يش ــة ماليني خط في العراق « مش ثالث
ــتان «  ــة عراقية عدا محافظات إقليم كردس ١٦ محافظ
ــهداني، إلى أن «املشروع الوطني (الواي فاي)  .ولفت املش
ــه في بغداد  ــدأ العمل ب ــالن عنه قبل أيام ب ــذي مت اإلع ال
ــان املواطنني في بغداد  منطقة زيونة وقد القى استحس
ــي احملافظات «  ــع نهاية هذا العام الى باق ــوف يتس ،وس
ــاريع املهمة سوف حتسن من  مؤكداً أن «جميع هذه املش

واقع األنترنت احلالي في العراق».

بغداد / البينة الجديدة
ــدء بتوزيع  ــبت، الب ــزي العراقي، الس ــك املرك ــن البن أعل
ــي املصارف  ــون دينار ف ــرض الـ١٥ ملي ــتالم مبادرة ق واس
ــي للبنك املركزي، للوكالة  اخلاصة.  وذكر املكتب اإلعالم
ــرت بتوزيع قرض  ــة باش ــارف اخلاص ــمية، أن «املص الرس
ــة رواتبهم على  ــني املوطن ــار للموظف ــون دين ـــ ١٥ ملي ال
ــتر كادر».  وأوضح  املصارف اخلاصة باعتماد بطاقة املاس
ــمل املصارف  ــن املفترض أن تش ــادرة م ــات املب أن «تعليم
ــتثمار هذه املبادرة  ــة أيضاً والقرار يعود لها الس احلكومي
ــني رواتبهم لديها». ــا للموظفني املوطن لتقدمي خدماته

ــار إلى أنه «بإمكان الراغبني باستالم القرض التوجه  واش
ــتالم القرض خالل يوم  ــارف لترويج املعامالت واس للمص

واحد بعمولة إدارية ال تتجاوز الـ٤٪ ومن دون فوائد».  

بغداد / البينة الجديدة
ــعد العبادي، امس االحد،  ــد عضو مجلس النواب النائب اس اك
ــعب يريد موازنة تطبيق الموازنة ارقام كبيرة بدون فائدة  ان الش
ــي حديث صحفي،  ــى ارض الواقع.وقال العبادي ف ــذ عل او تنفي
ــة بعد اعالن  ــت على اقرار املوازن ــر بالتصوي ــر او التأخ ان التأخي
ــلباً على العكس انه داللة واضحة  احلكومة بالتعديل اليوثر س
على ان هنالك مناقشات وحوارات أنتجت وما زالت تنتج .واضاف 
ان احملصلة النهائية املنشودة ينبغي ان تكون موازنة قادرة على 
تلبية متطلبات املواطنني  وليست أرقاما ومبالغ تذكر في النص 
ــكيل  وال تطبق على ارض الواقع.وكانت احلكومة اعلنت عن تش

جلنة ملناقشة تعديالت البرملان على موازنة العام احلالي.

وكاالت / البينة الجديدة
مع اجتاه املستثمرين نحو األصول األخرى أغلقت أسعار الذهب، 
ــبت، على ارتفاع طفيف، مسجلة  في تعامالت امس االول الس
أدنى مستوى في ٧ أشهر.وانهت العقود اآلجلة للذهب تعامالت 
ــبته ٠٫١٤٪  ــد ١٧٧٧ دوالر لألونصة، بارتفاع طفيف نس أمس عن
ــود الفورية  ــت العق ــابقة، فيما بلغ ــوية الس ــعر التس عن س
ــبتها ٠٫٤٨٪.وقال خبراء  للذهب ١٧٨٤ دوالرا لألونصة، بزيادة نس
ــبب التفاؤل احمليط  ــيواصل اخلضوع لضغوط بس إن الذهب س
ــة، وارتفاع  ــات اقتصادية قوي ــاد العاملي، وبيان ــي االقتص بتعاف

العوائد واستقرار الدوالر.

العبادي : الشعب يريد موازنة تطبيق 
الموازنة ارقام كبرية بدون فائدة

الذهب عند أدنى مستوى يف  (٧)أشهر

بغداد / البينة الجديدة
ــيروان ميرزا، امس  ــو اللجنة املالية النيابية ش  اكد عض
االحد، ان هناك اجواء ايجابية بني حكومة بغداد وحكومة 
ــتعداد تام من  ــان املوازنة، مؤكدا ان هناك اس االقليم بش
قبل حكومة االقليم بااللتزام مبا يتفقون عليه.وقال ميرزا 
ــرات واالجتماع  ــم لبغداد عدة م ــد زيارة وفد االقلي : «بع
ــة ورئيس البرملان  ــراف متعددة من اللجان البرملاني مع اط
ــدمي البيانات  ــوزارء واجلمهورية وتق ــس ال ــي مجل ورئيس
ــرادات ونفقات  ــل اللجنة املالية حول اي ــة من قب املطلوب
االقليم وعقود النفط ، ادى ذلك الى خلق اجواء ايجابية».

ــباب ساهمت  في الوصول الى  واضاف أن «كل تلك االس
ــتان».   حل ايجابي مللف النفط وملف حصة اقليم كردس
ــيعية   ــن ننتظر الكتل الش ــول: «نح ــى ميرزا بالق ومض
ــة». واكد عضو  ــدمي اخر طرح لهم حتى تتم املناقش لتق
ــتعداتهم لقبول اي طرح او  اللجنة املالية النيابية: «اس
ــرط ان يكون دستوري وقابل للتطبيق ويصب  مقترح بش

في مصلحة الشعب». 

وكاالت / البينة الجديدة
ــن العاملي خالل العام   أرتفع إجمالي الدي
ــبب  ــي ليبلغ ٢٨١ تريليون دوالر، بس املاض
ــال  ــروس كورونا.وق ــة في ــات جائح تداعي
ــو» إن احلكومات  موقع «إذاعة مونت كارل
ــتلفت ٢٤ تريليون  ــركات واألسر اس والش
ــائر  ــي، لتعويض اخلس ــام املاض دوالر، الع
ــاء. ــا الوب ــفر عنه ــي أس ــة الت االقتصادي

ــذا الوضع  ــد أدى ه ــع، فق ــب املوق وبحس
ــن العاملي إلى  ــي الدي ــاع إجمال ــى ارتف إل
ــتوياته على اإلطالق ليبلغ ٢٨١  أعلى مس
تريليون دوالر بنهاية العام املاضي، وهو ما 
ــن الناجت احمللي  ــادل ما يزيد عن ٣٥٥٪ م يع
اإلجمالي العاملي، بحسب معهد التمويل 
ــك، مدير أبحاث  ــي.ورأى إمري تيفتي الدول
ــرة  ــنطن، واخلبي ــره واش ــتدامة ومق االس

ــود أن العالم  ــة خديجة محم االقتصادي
ــوى مواصلة  ــه خيار آخر س لن يكون لدي
ــراض خالل ٢٠٢١.ومن املنتظر أن تزيد  االقت
ــن عجز بالغ في  ــات التي تعاني م احلكوم
امليزانية من الديون مبقدار ١٠ تريليون دوالر 
إضافية في ٢٠٢١، وهو ما سيؤدي لتفاقم 
ــة  واالجتماعي ــية  السياس ــوط  الضغ

وسيكون من الصعب حلها.

الدين العاملي يرتفع ملستوى قيايس بسبب كورونا



b„ÎâÏ◊@êÎäÌbœ@ıaäu@›flbí€a@äƒßa@Âflã@ø@ÒbÓßa@Ú�í„aÎ@pbÓ€b»œ@âÏñ€bi@’qÏm@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I

 كنت قد كتبت في جريدة البينة اجلديدة بعددها 
ــي  ــس املاض ــوم اخلمي ــادر ي ــم( ٣٥٩٥) الص املرق
ــي عمودا  ــباط احلال ــهر ش ــر من،ش الثامن،عش
ــاء عاصمة ادارية.. افكار  صحفيا حتت عنوان( بن
تُطرح فقط) اشرت فيه الى قضية بالغة االهمية 
تلك هي ضرورة بناء عاصمة ادارية جديدة لبغداد 
كما هو حاصل في بعض الدول االجنبية والعربية 
ــال الزمن من  ــداد ون ــاخت بغ ــيما بعد ان ش الس
بُناها التحتية واصبحت التجاوزات طاغية على 
ــي حتى لم نعد منيز صراحة   تصميمها االساس
ــرت ايضا الى تصريح  ــي مدينة ام قرية؟؟ واش اه
ــيدة( سها النجار)  ــتثمار الس لرئيس هيئة االس
ــوء على  ــليط الض ــن خالله تس ــي اعلنت م الت
ــرر اقامته على  ــدة املق ــروع العاصمة اجلدي مش
ارض مطار بغداد الدولي ومبساحة ( ١٠٤) االف دومن 
ــة اال تبقى تلك التصريحات مجرد  ومتنيت صراح
ــى ورق.. واحلمد هللا فقد  ــاث احالم او حبر عل اضغ
ــاء ما اعده يصب في خانة ما دعوت اليه حيث  ج
ــى الكاظمي   ــوزراء مصطف ــيد رئيس ال قام الس
امس االول السبت(٢٠٢١/٢/٢٠) برفقة امني بغداد  
ــاحة اخلالني  املهندس( عالء معن) بجولة في س
ــي  ــوق العرب ــاء والس ــيد واخللف ــارعي الرش وش
والشورجة حيث اطلع على اعمال الصيانة لعدد 
ــائها وحمالت التنظيف اجلارية  من الطرق  واكس
واالهم من ذلك كله هو دعوة الكاظمي الى مؤمتر 

دولي العمار بغداد بحضور مستشارين دوليني.
ــث بات هذا املؤمتر ضرورة   وهنا بيت القصيد  حي
ــال بغداد من واقعها  ــة وطوق االنقاذ النتش ماس
ــا التليد ومبكانتها  ــذي اليليق بتأريخه الراهن ال
ــة لها حضورها الكبير.. بغداد  ومركزها كعاصم
ر الجلها  تستحق ان تُعقد الجلها املؤمترات وتُسخّ
كل الطاقات واالمكانيات..  وان يبدأ االعداد لهذا 
ــان عليا من  ــكل جل ــكل جيد وان تتش املؤمتر بش
ــخصيات  ــة والش ــات اخملتص ــوزارات واجله كل ال
ــة بالعمارة وتخطيط املدن  االكادميية املتخصص
ــاج املؤمتر هذا    ــاهم في انض ــة  وان يس والهندس
ــة اخلروج بحزمة  ــعراء واعالميون بغي فنانون وش
قرارات وتوصيات تاخذ طريقها للتطبيق العملي 
ــداد حتتاج  ــة رصينة.. بغ ــركات عاملي من قبل ش
جهودا جبارة وامواال ترصد وطاقات حتشد.  بغداد 
تستاهل ميعودين.. كما تستاهل كل مدن العراق 

العزيزة.
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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 

ــن.. وليس كل الظن اثم .. ان هاجس حظر التجوال االخير   اظ
.. طابعه سياسي امني  قمعي ، اكثر ما هو صحي .. 

ــدالت   طبيعية في   ــير الى مع ــرة تش ــات االخي الن االحصائي
صعود االصابات ، وعن اعداد معقولة من الوفيات .

ال ادري .. ملاذا وكلما طرأ سمعي ( احلظر ) ومتطلباته واحباطاته 
ــراييني ، رمبا  ــئلة مثل تدفق الدم في ش ــعر بتدفق االس .. اش
ــية وفي كل بلدان العالم .. تستكثر على  الن االنظمة الفاش
ــعوبها  العيش بفرح وحرية  ، وتلجأ الى اساليب رخيصة  ش
ــة ، ومحاولة  ــاليب غبي ــاد املواطنني باس ــة ..  الضطه قمعي
ــية ..السباب  ــلطتها  بالقوة البوليس ــطوتها ، وس اظهار س
ــبب  ــن  واملظاهرات ، واالحتجاجات .. واليوم بس ــق باالم تتعل
وباء كورنا .. الذي تشظى الى قبائل و عشائر وافخاذ وسالالت 
ــرض باحلكومة التقية  / ومراعاة  حلياة وارزاق الرعية   . كان يفت
ــل وتكتفي باجلمعة  ــن احلظر الكام ــوم االحد م ــي ي .. ان تلغ
ــات على املواطنني بصورة  ــبت  .. ثم تبدأ بتوزيع الكمام والس
ــتمر بالشروط الصحية .. وليس  مجانية .. و تذكيرهم   املس
بفرض غرامات مفاجئة ، وبطرق غير قانونية .. مما سبب  برفع  
ــبة االرباح  ــاك من يريد رفع نس ــات  .. وكأن هن ــعر الكمام س

لتجار الكمامات الى اسعار خيالية .   
ــد ، واالنقالبات  ــادتي / يذكرني ببيان رقم واح ــر  ..  يا س احلظ
ــة الفجة في حبس  ــازر الدموية .. والطريق ــكرية ، واجمل العس
ــيد الوطنية .. و بث  ــاس في بيوتهم .. وتخديرهم  باالناش الن

املوسيقى احلماسية .
ثم ملاذا..  تستكثر وزارة الصحة ، والداخلية ، وعمليات بغداد.. 
ــني اخلروج  ــة .. على الصحفي ــكيالت احلكومي ــة التش وبقي
والقيام بدورهم .. وتتجنب مشاركتهم ، وعدم استثنائهم  ، 
حالهم حال اخوانهم من الكوادر الصحية ، واالجهزة االمنية 
.غاب عن ذهن البعض ...ان اهم ظاهرة في العراق بعد احتالله 
ــدة .. التي قامت   ــف اجلدي ــدور مئات الصح ــنة ٢٠٠٣  / ص س
بدورها الوطني .. من تغطية محلية ، وكشف االعيب  سلطة 
ــح العمالء الذين جاءوا على ظهر الدبابة  برمير  املدنية ، وفض
االمريكية.. فلماذا يتجاهلون اليوم  وفي حاالت حظر التجوال 
ــدور التعبوي والثقافي الذي تقوم به الصحافة الوطنية .  .. ال
ــقطوا  ..  ــهداء   الذين س وللتذكير.. فان عدد الزمالء  من الش
ــهيد  وهم يؤدون واجباتهم  الوطنية .. قد جتاوز االربعمائة ش
ــهيد النقيب  شهاب التميمي ابرزهم ، واكثرهم  .. وكان الش
ــة  ،  مدافعا عن حرية  ــة النقابية واملهني ــا على املكان حرص
ــرائع االممية .  ــتور ، واقرتها الش الصحافة التي كفلها الدس
نحن بانتظار  .. موقف واضح من نقابة الصحفيني  العراقيني 
ــني  .. واقالة  كل من  ــماح للصحفي ــرورة  الس ــب بض .. للطل
ــي االزمات الداخلية  ..  ــرم ويتجاهل دور الصحفيني  ف ال يحت
فدورهم كان وال يزال .. اشرف من كل ادوار الفاسدين واملرتزقة 

الذين  يعتلون املناصب من اجل  املنافع الشخصية. 

د . كاظم اِّـقدادي

راي
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ذي قار / البينة الجديدة 
ــن الفاتيكان، امس  االحد، الى مطار  وصل وفد م
ــخصية، متهيداً لزيارة  الناصرية مكون من ١٥ ش
ــال املصدر  ان  ــي آذار املقبل. وق ــا املرتقبة ف الباب
ــى مطار  ــل أمس ال ــيحي وصل قب ــد املس «الوف
ــورة االثرية واالطالع  ــة لزيارة مدينة الزق الناصري
ــار  ــتعدادات متهيدا لزيارة البابا». واش على االس
ــخصية وقاموا  ــون من ١٥ ش ــى ان «الوفد مك ال
ــه الوفد  ــة اور وقد توج ــل مدين ــة في داخ بجول
ــرف حيث التقوا مبكتب  الى مدينة النجف االش

السيد السيستاني متهيدا للزيارة.

متابعة  / البينة الجديدة 
ــدن حالة «كارثة  ــس األمريكي جو باي ــن الرئي أعل
كبرى» في والية تكساس حيث توفي أكثر من ٢٠ 
شخصا ويعاني املاليني من نقص الكهرباء واملياه 
ــية. وأكد البيت األبيض  إثر عواصف شتوية قاس
ــود كارثة كبرى  ــدره أن بايدن أقر بوج في بيان أص
ــاس وأمر بتقدمي دعم فدرالي إلى جهود  في تكس
حكومة الوالية والسلطات احمللية الرامية ملعاجلة 

ــرار الناجمة عن العواصف التي بدأت في ١١  األض
فبراير اجلاري وما تزال متواصلة حتى اآلن.  وأوضح 
ــمل  ــاعدات قد تش ــض أن هذه املس ــت األبي البي
منحا مخصصة لإلسكان املؤقت وترميم املنازل 
ــا منخفضة التكلفة اخملصصة  املتضررة، وقروض
ــكات، باإلضافة إلى  ــائر في املمتل لتغطية اخلس
برامج أخرى تهدف إلى مساعدة املواطنني ورجال 

األعمال في احتواء تبعات الكارثة.

متابعة  / البينة الجديدة 
ــار  ــون نهاية انتش ــر أمريكي أن تك ــح خبي رجّ
ــهرين مقبلني، وحتديدا  ــروس كورونا خالل ش في

في نيسان/ أبريل املقبل.
ــال، قول  ــتريت جورن ــة وول س ــت صحيف  ونقل
ــي جامعة هوبكنز، مارتي  الطبيب واألكادميي ف
ــى طبيعتها في  ــتعود إل ــاكاري، إن ”احلياة س م
ــاكاري على  ــتند م ــان/ أبريل املقبل“. واس نيس
ــل، أبرزها انخفاض اإلصابات اليومية  عدة عوام
بنسبة ٧٧ في املئة منذ ستة أسابيع. وبحسب 
ــاض أعداد  ــي انخف ــبب ف ــإن ”الس ــاكاري، ف م

ــب  ــني هو املناعة الطبيعية التي تكتس املصاب
ــيوعا  ــو أمر أكثر ش ــابقة، وه ــن العدوى الس م
ــارات“. وذكر  ــن طريق االختب ــه ع مما ميكن قياس
ــم الوصول  ــة القطيع قد يت ــاكاري، أن ”مناع م

ــل، ويعتمد ذلك  ــان/ أبري إليها بالفعل في نيس
ــدد من مت  ــابقني، وع ــني الس ــدد املصاب ــى ع عل
منحه اللقاح. وحول انتشار السالالت اجلديدة 
من الفيروس، أوضح ماكاري، إنه ”عندما تُكسر 
ــي أماكن  ــدوى الفيروس ف ــال ع ــلة انتق سلس

متعددة، يصعب على الفيروس االنتشار“.
ــت فيها  ــة طبق ــر منطق ــى، أن ”أكث ــار ال وأش
ــي مدينة  ــكل ناجح ه ــع“ بش ــة القطي ”مناع
ــو ٧٦ باملئة  ــب نح ــة، إذ أصي ــاوس البرازيلي مان
ــؤ كبير في  ــى تباط ــا أدى إل ــم، م ــن محيطه م

العدوى“.

متابعة  / البينة الجديدة 

ــن قبل  ــي ليبي م ــف مغن اختط
مجموعة مسلحة بعد ساعات 
ــل فني،  ــاركته في حف ــن مش م
ــة طرابلس،  ــي العاصم ــم ف نظ
ــرة لثورة  احتفاال بالذكرى العاش

١٧ شباط.
ــا  إفريقي ــة  «بواب ــع  موق ــل  ونق
ــن  أم ــة  مديري ــن  ع ــة»  اإلخباري
ــلحة،  طرابلس أن مجموعة مس

ــوة الردع،  ــا تابعة لق ــح أنه يرج
ــي العاصمة الليبية  اختطفت ف
مغنيا شابا يشتهر باسم «ماني 

إغليسياس».
ــن  أم ــة  ل مديري ــان  بي ــح  واوض
ــادوا  ــلحني اقت ــس أن املس طرابل
ــاب إلى جهة مجهولة، بعد  الش
ــال فنيا  ــاعات من إحيائه حف س
ــط  ــهداء وس ــدان الش ــم مبي أقي
العاصمة طرابلس. وال معلومات 

اضافية عنه حتى الساعة.
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الكاظمي يتجول وسط بغداد ملتابعة عمليات االكساء


