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ــك  ــة مايضح ــر البلي ــاً ان شّ    حق
ــة  ــن محافظ ع ــب  نائ ــب  يطال ان 
ــة املعروفة  ــة وهي احملافظ الديواني
بفقرها واملعروفة ايضا بالعوز الذي 
ــن كان قدرهم  ــه اهلها الذي يعيش
االهمال واحلرمان على امتداد الزمن 
ــؤولني ال  ــف احد من املس ــم يكل ول
ــي الوقت الالحق  ــابق وال ف في الس
ــه ويبذل جهدا النتشالها من  نفس
الواقع التعيس الذي تعانيه .. نقول 
ر البلية مايضحك ان ينبري نائب  شّ
من اهلها ليطالب بحماسة النشاء 
سجن (٥) جنوم وبكلفة (٩٠٠) مليار 
ــاء  ــن ان يطالب بانش ــدال م ــار ب دين
ــدارس  وم ــة  حديث ــفيات  مستش
ــور وانفاق  ــوارع وجس ــورة وش متط

وجامعات وسكن يليق باهلها فقد 
ــي نهاية  ــة صادرة ف ــفت وثيق كش
ــب  ــن طل ــي (٢٠٢٠) ع ــام املاض الع
ــواب عن محافظة  تقدم به احد الن
ــجن اصالحي  ــاء س الديوانية بانش
ــة (٩٠٠) مليار  ــة بقيم ــي احملافظ ف
ــتناد الى كلف تقديرية  دينار باالس
ــاريع  ــن مش ــة ضم ــاريع مماثل ومش
ــة ـ الصينية) ..  ــة (العراقي االتفاقي
ــد كان جديرا  ــول لهذا النائب لق نق
ــة  ــاء الديواني ــن ابن ــتحي م ان تس
ــم اعتذارا  ــك ان تقدم له وكان علي
ــيطاردك  جراء فعلتك هذه التي س
ــبحها الى يوم احلشر العظيم .  ش
ــا ان نطالب كل  ــأن آخر بودن وفي ش
األحزاب والقوى السياسية الفاعلة 
ــأن يتيحوا  ــاحة العراقية ب في الس
اجملال للقائد العام للقوات املسلحة 

ان  ــي  الكاظم ــى  مصطف ــيد  الس
ــني  األمني ــادة  الق ــه  بنفس ــار  يخت
ــالءآت  ــالت واالم ــن التدخ ــدا ع بعي
ــتورية  الدس ــارس صالحياته  مي وان 
ــلحة في  ــام للقوات املس كقائد ع
ــراه مقصرا  ــبة من ي ــة ومحاس اقال
ــة  وبعيدا ايضا عن تدخالت الساس
فهو األعرف واالدرى مبصلحة العراق 
ــؤول االول امام اهللا  ــم انه املس واأله
ــا  ــير ايض ــد ان نش ــعب . وال ب والش
ــرارات االخيرة التي اتخذتها  الى الق
ــة في اطار  ــاءلة والعدال هيئة املس
ــرارات الغبار  ــاث البعث وهي ق اجتث
ــاك  ــن هن ــراض ولك او اعت ــا  عليه
ــتطبق  ــل س ــاءل ه ــات يتس ــن ب م
ــيعة فقط  ــك القرارات على الش تل
ــتهداف لـ  ــن االتهام باالس خوفا م
ــمع  ــون» معني .. املنا ان نس « مك

ــا .. وهناك قضية اخرى جديرة  جواب
ــي املتعلقة ببروز  ــام تلك ه باالهتم
داخل حتالف  وتصدعات  انشقاقات 
القوى وعودة االصطفافات املطالبة 
باقالة رئيس مجلس النواب محمد 
احللبوسي الى الواجهة ثانية وبودنا 
ــرات من  ــذه التناح ــول : ان ه ان نق
د املشهد السياسي  شأنها ان تعقّ
ــا ، وكان النائب  ــت اوانه ــس وق ولي
ــن مؤخرا  ــد اعل ــي ق محمدالكربول
ــوى الذي  ــقاق عن حتالف الق االنش
وصفه بالنزول من الباص البرتقالي 
ــرار  بالق ــرد  التف ــن  ع ــث  بعداحلدي
ــا اكدت  ــف فيم ــادة التحال ــي قي ف
ــني  ــات ب ــراف ان اخلالف ــض االط بع
التحالف  وزعيم  ــي  الكربول النائب 
احللبوسي حصلت بعد توزيع الدوائر 

االنتخابية بني مرشحي التحالف.
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ــف النائب علي البديري، امس    كش
ــع نيابية  ــع تواقي ــاء، عن جم االربع
ــس النواب  ــب بحل مجل لتقدمي طل
ــات. البديري  ــراء االنتخاب متهيدا الج
ــح ، ان اعضاء البرملان  قال في تصري
ــل جمعوا تواقيع  من مختلف الكت
ــل مجلس  ــرار حل ــودة ق ــدمي مس لتق
ــات  االنتخاب ــراء  اج ــة  بغي ــواب  الن
ــتجابة ملطلب اجلماهير  املبكرة اس
الوثيقة اخلاصة  واملرجعية. واشارت 

ــة البرملان  بالطلب والذي يدعو رئاس
ــة  لعرض صيغة القرار خالل اجللس
ــة قبل التصويت على املوازنة.  املقبل
ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  مكت ــف  كش
ــس االربعاء  ــى الكاظمي ام مصطف
ــي  الكاظم ــني  ب ــاء  اللق ــل  تفاصي
ــف بايدن .  ــس االمريكي جوزي والرئي
وقال املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 
ــات  ــهدبحث العالق ــال ش ان االتص
ــة  ــن ومناقش ــني البلدي ــة ب الثنائي
ــراق واملنطقة فضال  االوضاع في الع
عن بحث عدد من القضايا االقليمية 

ــترك .  ــام املش ــة ذات االهتم والدولي
ــث اجلانبان  ــان كما بح ــاف البي واض
ــني بغداد  ــترك ب ــز التعاون املش تعزي
وواشنطن وسبل تطويره في مجاالت 
ــاون  التع ــا  مقدمته ــي  ف ــددة  متع
ــال  مج ــي  وف ــي  واالمن ــادي  االقتص
ــع ان رئيس  ــة االرهاب . وتاب مكافح
ــس االمريكي  ــوزراء والرئي مجلس ال
ــتئناف  اس ــا  بحث ــال  االتص ــالل  خ
البلدين  ــني  ب ــتراتيجي  االس ــوار  احل
بالشكل الذي يسير بالعالقة قدما 
ــتركة  ــح املش ــاس املصال ــى اس عل

ــة العراقية  ــيادة الوطني وتعزيز الس
ــة  ــى اهمي ــك عل ــد كذل . ومت التأكي
ــية في  ــة البعثات الدبلوماس حماي
العراق ورفض محاوالت زعزعة االمن 
ــراق واملنطقة .  ــي الع ــتقرار ف واالس
ــة ريزان  ــتبعدت النائب ــت اس في وق
شيخ دلير، عن كتلة االحتاد الوطني 
ــس النواب امس  ــتاني مبجل الكردس
ــس  ــة مجل ــاد جلس ــاء، انعق األربع
ــبوع اجلاري، الفتة  النواب خالل االس
ــأن  ــتمر بش إلى أن املفاوضات ستس
ــن املوازنة االحتادية  حصة االقليم م

ــت النائبة ريزان  ــام ٢٠٢١.واوضح لع
شيخ دلير، بحسب إعالم حزبها، أن 
ــتمر حلني التوصل  املفاوضات ستس
ــة االقليم في  ــاق حول حص الى اتف
ــتبعدة انعقاد  املوازنة االحتادية، مس
جلسة مجلس النواب هذا االسبوع.
ــيلتئم بعد  ــس س ــت ان اجملل وأضاف
ــة املالية  ــرات املوزان ــام جميع فق امت
ــت وزارة  ــأن األمني اعلن ــي الش . وف
التفخيخ  االطاحة مبسؤول  الدفاع، 
ــمالي  ــداد ش ــة بغ ــمى والي ــا يس مل
ــوزارة ، ان مفارز  ــة .وذكرت ال العاصم

العسكرية  ــتخبارات  االس ــعبة  ش
ــاة  ــي الفرقة ١١ وقوة من لواء املش ف
ــادة وقوة من  ــر القي ــوج مغاوي ٤٤ وف
ــاب متكنت من  جهاز مكافحة االره
القاء القبض على االرهابي املسؤول 
ــمى ب(والية  ــا يس ــن التفخيخ مل ع
ــن  ــؤوال ع ــد ان كان مس ــداد )  بع بغ
ــمى ب (والية صالح  التفخيخ ملا يس
ــت محاصرة  ــن). واضافت انه مت الدي
ــدى مناطق بغداد  ــة باح داره الواقع
ــه من املطلوبني  ــة ، مبينة ان الرصاف
ــض  قب ــرة  مذك ــب  مبوج ــاء  للقض

ــاب وقد مت  ــادة ٤ إره ــكام امل ــق أح وف
ــليمه جلهة الطلب. على صعيد  تس
ــة  ــة القانوني ــفت اللجن ــر كش اخ
ــه لتعديل بعض  ــة، عن توج النيابي
الدوائر االنتخابية، وحصر التصويت 
ــة، فيما أكدت  ــة البايومتري بالبطاق
أن املقترحات املقدمة لتعديل قانون 
ــية  ــات من الكتل السياس االنتخاب
ــيني،  ــن أساس ــى محوري ــع عل جتتم
ــر  واآلخ ــة،  االنتخابي ــر  بالدوائ األول 

بالبايومترية.
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ــكنية للمواطنني  ــروط القروض الس ــت رابطة املصارف العراقية، امس االربعاء، ش أعلن
ــي طارق ، إن املصارف  ــون دينار.وقال املدير التنفيذي لرابطة عل ــي تصل إلى ١٠٠ ملي والت
ــكنية تبلغ ١٠٠ مليون دينار وبفائدة تناقصية قدرها  اخلاصة متنح للمواطنني، قروض س
ــيرا إلى أن  ــا البنك املركزي العراقي، مش ــد تريليون التي اطلقه ــن مبادرة الواح ٤٪ ضم
ــب احتياجه، باإلضافة  املواطن يحق له أخذ أعلى مبلغ وهو ١٠٠ مليون دينار او اقل حس
ــراء  إلى أن الفائدة يجب ان ال تتجاوز ال٤٪ متناقصة.وأوضح طارق أن املوظف يحق له ش
ــكنية االستثمارية، بينما غير املوظف فله  ــكنية او اجملمعات الس عقار في االحياء الس
ــكنية االستثمارية، مبينا أنقرض اجملمعات  ــراء العقار باجملمعات الس خيار واحد وهو ش
ــكني.  ولفت مدير  ــرف واجملمع الس ــاك اتفاق بني املص ــترط ان يكون هن ــكنية يش الس
ــب لتاريخ تسديد القرض وهي غير مقطوعة.  وأكد على أن   الرابطة إلى أن الفائدة حتتس

املبادرة ستساهم في حل ازمة السكن التي يعيشها البلد.
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كتب اِّـحرر السياسي

ــماح  ــاء، الس ــس األربع ــة، ام ــررت وزارة الزراع ق
ــخ حلاجة  ــي والبطي ــي الرق ــتيراد محصول باس
االستهالك اليومي. وقال الناطق الرسمي للوزارة 
ــتناداً للصالحيات اخملولة  حميد النايف ، إنه اس
ــتيراد حصلت  ــع االس ــة بفتح ومن ــر الزراع لوزي
ــتيراد محصولي  ــماح بأس ــى الس ــة عل املوافق
ــة كافة. ــن املنافذ احلدودي ــخ) وم ــي والبطي (الرق
واضاف البيان، أن القرار جاء نتيجة لشحة انتاج 

ــتهلك  احملصولني محليا مما يتطلب حماية املس
ــدا ان الوزارة  ــعارها، مؤك ــي وملنع زيادة أس اليوم
ــي نباتي  ــتيراد ٢٣ منتج زراع ــتمرة مبنع اس مس
ــع أن  الزراعية.وتاب ــة  الروزنام ــن  ــي وضم وحيوان
سياسة الوزارة هي حماية املنتج احمللي من جانب 
ــر ومن خالل  ــن جانب اخ ــتهلك م ــة املس وحماي
ــن البيانات  ــة الزراعية، فضال ع ــق الروزنام تطبي
ــن مديريات الزراعة والتي تبني مدى وفرة  الواردة م

اوشحة املنتج الزراعي احمللي.
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ــوزراء، مصطفى  أكد رئيس مجلس ال
ــة  جدي ــاء،  األربع ــس  ام ــي،  الكاظم
ــات  االتفاقي ــق  بتطبي ــة  احلكوم
ــب  ــر املكت ــع األردن.وذك ــتركة م املش
االعالمي لرئيس الوزراء ، أن «الكاظمي، 
ــميّا أردنيّا برئاسة  ا رس ــتقبل وفدً إس
ــكان  واإلس ــة  العام ــغال  األش ــر  وزي
ــه  ــبي، يرافق ــى الكس ــي، يحي األردن
ــؤولني األردنيني وممثلني  ــن املس عدد م
ــاص األردني».وأضاف  ــاع اخل عن القط
ــل الوفد حتيّات  م ــان، أن «الوفد حَ البي
ــي عاهل اململكة  امللك عبد اهللا الثان
ــى الكاظمي،  ــمية ال ــة الهاش األردني
وتأكيدات األردن حكومة وشعبًا على 
عمق أواصر التعاون والرغبة في تطوير 
العراق».وقال  ــتركة مع  املش املصالح 
ــادة واإلصرار  ــي، إن «النيّة اجل الكاظم
متوافرين لدى البلدين من أجل تطبيق 
ــاالت  ــي مج ف ــة  الثنائي ــات  اإلتفاقي

ــة في قطاعات  ــاون كافة، وخاص التع
ة والتعليم  االسكان والطاقة والصحّ
والصناعة والتجارة والقطاع املصرفي، 
د،  احلديثة».وأكّ ــات  البرمجي ــك  وكذل
ــاع اخلاص في  ــى «أهمية دور القطّ عل
ــذي بدأ  ــة التعاون ال ــن، وأهمي البلدي
ــي ضمن  ــار األمني والسياس في اإلط
ــمّ كذلك  ــذي ض ــي ال ــاون الثالث التع
ــع  ــة، ليتس ــر العربي ــة مص جمهوري
ــتقرار مبفهومه  ويشتمل األمن واإلس
ــد  الوف ــي،  الكاظم ل  ــع».وحمّ األوس

ــك عبد اهللا  ــى «املل ــي حتياته ال األردن
ــر اخلصاونة»،  ــة بش ــي، وحكوم الثان
ــع العراق الى تعاون  مؤكدا على «تطل
ــيخ أمن املنطقة  أوثق مع األردن، وترس
ــتقرارها».من جهته، أعرب الوفد  واس
األردني، عن «تقديره حلسن اإلستقبال 
ــى تطوير  ــرص عل ــن ح ــه م و ما ملس
ا «أهمية  ــدً ــات الثنائية»، مؤك العالق
تعزيز التعاون بني البلدين في مختلف 
ــعبني  ــه مصلحة الش ــاالت مبا في اجمل

األردني والعراقي».
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ــرة الهجرة واملهجرين، ايفان فائق  اعلنت وزي
ــام العراق إلى  ــاء، انضم ــرو، امس األربع جاب
ــرة للميثاق  ــة البطلة او املناص مبادرة الدول
ــرو خالل كلمة  ــي للهجرة.وقالت جاب العامل
ــتعراض االتفاق  لها في املؤمتر االقليمي الس
العاملي من اجل الهجرة االمنة واملنظمة في 
ــراق قرر االنضمام  ــة العربية، إن «الع املنطق
ــرة  املناص او  ــة  البطل ــة  الدول ــادرة  ــى مب إل
ــعى الى  ــاق العاملي للهجرة الذي يس للميث
ــة املهاجرين  ــة ورفاهي ــوق وكرام ــم حق دع
ــكل  ــوزارة بش ــم «ال ــدت دع والعائدين».واك
ــي للهجرة من  ــدف امليثاق العامل ــر له مباش
ــل الهيكلية  ــص الدوافع والعوام اجل تقلي
ــى مغادرة  ــر الناس ال ــلبية التي تضط الس
بالدها االصلية»، الفتاً إلى انه «سيتم البدء 
ــدة لدعم  ــام احالة جدي ــة نظ ــاً بتجرب قريب
ــج املهاجرين العراقيني بدعم قائم  اعادة دم

على االحتياجات اخلاصة بكل عائد».

ÎÑÄ]eŸ;∞b;€ïfiÁ;–\Ö¬’\
>Ï÷�e’\;Ï’ÂÅ’\?;

بغداد /

بغداد /
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ــر  واملفك ــب  الكات ــال  ق
ــن  العراقي حس ــي  والسياس
ــوي ان الزعيم عبد الكرمي  العل
ــو  ه  (١٩٦٣ ـ   ١٩٥٨) ــم  قاس
افضل رئيس وزراء عراقي حكم 
ــوي في  ــاف العل ــالد . واض الب
ــزة (زاكروس) اننا  مقابلة متلف

ــا عارضنا  ــنا عندم خنّا انفس
الزعيم قاسم وانقلبنا ضده ، 
واكد ان تعليمات حزب البعث 
ــروج عن  ــد تتيح له اخل لم تع
اطار خيارات احلزب ذاته وانه لو 
ــم فانه  اختار الوقوف مع قاس
نة) اي  ــيدرج في خانة (اخلوّ س

خيانة البعث.

وكاالت /

بغداد /



@ÊÎ˚í‹€@fiÜ»€a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î
@›j‘néÌ@ÚÓ€bΩaÎ@ÚÌâaÖ¸a

¥‰üaÏΩa@Âfl@aÖÜ«@

2محليات
@âbzn„¸a@p¸by@lbjçc@Û‹«@“Ï”Ï‹€@ÚïbÅ@ÚçaâÖ@ÖaÜ«bi@ÈuÏm@Òäv:a@ÒäÌãÎ

@ÚÓ„Öâ˛a@ÂÌÏ‡n€aÎ@Òâbvn€aÎ@Ú«b‰ñ€a@äÌãÎ@ÒÜÓé€a@›j‘néÌ@Ú«aâå€a@äÌãÎ

بغداد / البينة الجديدة
وجهت وزيرة الهجرة واملهجرين 
ــداد  باع ــرو،  جاب ــق  فائ ــان  إيڨ
ــوف على  ــة للوق ــة خاص دراس
ــاالت  حل ــة  احلقيقي ــباب  األس
ــهدتها بعض  االنتحار التي ش
ــك  ــاء ذل ــزوح. ج ــات الن مخيم
ــرة  وزي ــيدة  الس ــرأس  ت ــالل  خ
ــن االجتماع  ــرة واملهجري الهج
ــباب  ــة أس الثاني للجنة دراس
حاالت االنتحار في العراق، مبقر 
ــة بغداد،  ــي العاصم ــوزارة ف ال

ــيد  ــور وكيل الوزارة الس بحض
ــاء اللجنة.  ــوري وأعض كرمي الن
ــي  ــرو ف ــيدة جاب ــادت الس وأش
باجلهود  ــاع،  االجتم ــتهل  مس
ــا اللجنة  ــة التي بذلته احلثيث
ــي قامت بها  ــالل الزيارات الت خ
النازحني وجمع  مؤخرا خمليمات 
ــر عن حاالت االنتحار  عدة تقاري
ــهدتها بعض اخمليمات  التي ش
ــباب  من أجل الوقوف على االس
ــؤدي إلى هذه  ــة التي ت احلقيقي
الظاهرة». كما اشارت السيدة 

ــباب  ــى» جملة االس ــرو، ال جاب
ــى  ال ــني  النازح ــع  تدف ــي  الت
وأبرزها  ــار  ــى االنتح االقدام عل
الضغوط النفسية والعائلية». 
ــرو، في  ــيدة جاب ــت الس ووجه
ــة  ختام االجتماع باعداد دراس
ــوع  املوض ــن  ع ــتفيضة  مس
املعنية  ــات  ــاون مع اجله بالتع
ــباب  من أجل الوقوف على االس
ــؤدي الى هذه  ــة التي ت احلقيقي
ــم تقدمي احللول  الظاهرة ومن ث
ــا  معاجلته ــة  وكيفي ــة  الالزم

بأسرع وقت من ممكن». وطالبت 
ــات  «املنظم ــرو،  جاب ــيدة  الس
ــة في  ــة العامل ــة واحمللي الدولي
ــي لتكثيف برامج  اجملال الصح
ــاء  للنس ــي  النفس ــل  التأهي
ــيما العاملة  ضحايا العنف س
ــزوح»، داعية  ــات الن في مخيم
في الوقت نفسه الى «اإلسراع 
ــل  تأهي ــراءات  إج ــال  ــي إكم ف
ــنجار في غرب نينوى،  قضاء س
وإنهاء نزوح هذه العوائل بتوفير 

مستلزمات العودة الطوعية».

بغداد / البينة الجديدة
ــة، املهندس  ــتقبل وزير الزراع اس
االول   ــس  ام ــي،  اخلفاج ــد  محم
ــرة الصناعة والتجارة  الثالثاء، وزي
ــة األردنية  ــي اململك ــن ف والتموي
ــا  مه ــة  املهندس ــمية،  الهاش
ــلم اخلفاجي، طلبا من  علي.وتس
ــتيراد (١٠٠) الف طن  اململكة الس

ــعير العلفي، حيث ابدى  من الش
ــيادته عدم ممانعته لالمر الذي  س
سيساهم في دعم اقتصاد البلد، 
ــعي الوزارة للحصول  الفتا الى س
ــداب األردني  ــماد ال ــى مادة س عل
واملزارعني.وبنيّ  ــني  الفالح ــم  لدع
ــوزارة في  ــة ال ــي، امكاني اخلفاج
ــي  ــعير العلف ــز األردن بالش جتهي

ــدة،  معتم ــة  فني ــات  ومبواصف
ــد  ــد تصاع ــرة بع ــات كبي وبكمي
ــيرا الى حتقيق  ــرة اإلنتاج، مش وتي
ــن  ــدد م ــن ع ــي م ــاء الذات االكتف
ــن  ع ــال  ــة فض الزراعي ــل  احملاصي
حتقيق األمن الغذائي، مشددا على 
أن البلد مقبل على حصاد كميات 
ــل الى (٤٠٠)  ــرة أخرى قد تص كبي

ــادة املهمة  ــن هذه امل ــف طن، م ال
ــروة احليوانية. الث لتنمية وتطوير 
ــيدة مها  من جانبها، وجهت الس
دعوة للخفاجي لزيارة األردن وعقد 
واالتفاقات  ــات  التفاهم املزيد من 
ــي تفضي إلى تعاون  الزراعية والت
ــح  مصال ــدم  يخ ــتراتيجي  اس

الشعبني الشقيقني.

البصرة / البينة الجديدة

ــركة نفط  اكد مدير عام ش
البصرة خالد حمزة استقرار 
ــادرات  النفطية  معدل الص

ــة لهذا  ــئ اجلنوبي املوان من 
ــون  ملي  (٢) ــد  عن ــهر   الش
باليوم  ــل  ــف برمي ال و(٧٠٠) 
ــه من ارقام  ــاً مامت تداول نافي
اخرى غير دقيقة بهذا الشأن  

ــائل االعالم  ــض وس ــي بع ف
.واكد  ــة  اليومي ــف  والصح
ــركة  التزام  ــام الش مدير ع
ــركة نفط  العراق ومنها ش
ــاج  ــددات االنت ــرة مبح البص

التي التزم بها العراق ضمن 
ــداً  .مناش بالس  اوبك  اتفاق 
الدقة  وسائل االعالم توخي 
في نشر االخبار واملعلومات 
املتعلقة بالشأن النفطي .  

بغداد / البينة الجديدة
ــارة عن عقد  ــت وزارة التج اعلن
ــع  لتصني ــة  العام ــركة  الش
ــوي اجتماعا  نين ــي  ــوب ف احلب
ــي مجال  ف للعاملني  ــعا  موس
ــة  الفني ــالكات  وامل ــن  الطح
ــة  ملناقش ــة  احملافظ ــن  ملطاح
واقع الطحن  وكيفية التعامل 
ــزة  ــوب اجمله ــات احلب ــع خلط م
ــل صوامع  قب ــن  م ــن  للمطاح
ــركة جتارة احلبوب .اكد ذلك  ش
ــركة املهندس  ــام الش ــر ع مدي
وأضاف  ــي  القيس خطاب علي 
ــاع  االجتم ــالل  خ ــرى  ج ــه  ان
ــاع  ــرورة اتب ــى ض ــد عل التاكي
الطرق العلمية في انتاج طحني 
ــق املعايير  ــة وف ــة الثاني احلص
ــاج الطحني  ــي انت ــدة ف املعتم
ــص لصالح نطام  املوحد اخملص

التموينية فضال عن  ــة  البطاق
ــي مفصل عن  ــرح فن تقدمي ش
ــق  ــني وف ــاج الطح ــة انت كيفي
ــر العراقية  ــات واملعايي املواصف
ــرق  بالط ــني  الطح ــاج  النت
ــية  ــة القياس ــة والفني العلمي
املعتمدة في بنود عقد تشغيل 
املطاحن وانتاج الطحني. وعلى 
ــياق  اشار القيسي ان  ذات الس
ــركته اعتمدت آليات جديدة  ش
لفحص الطحني منها تقسيم 
االنتاج بكميات محددة وفحص 
ــل  قب ــدة  ح ــى  عل ــة  وجب كل 
تسويق االنتاج وجتهيز الوكالء.
ــدات  ــه الوح ــى توجي ــا ال الفت
الرقابية والنوعية على تشديد 
ــراف  ــص واالش ــة والفح الرقاب
على االنتاج في جميع املطاحن 

العاملة.

 بغداد / البينة الجديدة
أكد وكيل الوزارة للشؤون الفنية السيد حسني 
ــروح الفريق  ــوزارة تعمل ب ــري الالمي ان ال صب
ــني لها إلكمال  ــركائها الداعم ــد مع ش الواح
ــي جائحة  ــي وخاصةً بعد تفش العام الدراس
«كورونا» التي عصفت بالنظام التعليمي في 
ــداد وصناعة جيل  ــع دول العالم بغية إع جمي

ــواعد الغد ليقودوا املرحلة  قوي من أبنائنا س
ــم ومجتمعهم  ــهموا في نهضة وطنه ويس
ــة .وأوضح الالمي  ــلحني بالعلم واملعرف متس
ــة  ــط باملنظوم ي ــرة حتُ ــات كثي ــاك حتدي ان هن
التعليمية في هذه املرحلة احلرجة ، أذ يتطلب 
ــل تهيئة البيئة  ــع التكاتف من اج من اجلمي
ــق الهدف  ــب لتحقي ــم والطال ــزة للمعل احملف

ــود واحلث على اتباع التعليم (عن بُعد)  املنش
ــالً عن املنصات  ــرف الراهن  ، فض في ظل الظ
ــرى ألن التعليم احلقيقي يُعد  التعليمية األخ
ــة االقتصادية  ــيرة التنمي ــة في مس أداة فاعل
واالجتماعية لبناء اإلنسان العراقي والوصول 
ــخصية السوية القادرة  إلى املعرفة وبناء الش

على العطاء .

بابل / البينة الجديدة
ــائط املتعددة  نظم مركز الوس
ــة عن  ــة بابل ورش ــي جامع ف
الصفوف  ــتخدام  اس ــة  كيفي

االلكترونية عند طلبة اجلامعة.
محاضرة  ــة  الورش ــت  وتضمن
للدكتور سيف محمود خلف، 
ــجيل  ــاول فيها كيفية تس تن

 Google” ــاب في الطلبة حلس
ــرق االنضمام  Classroom “ وط
ــة  االلكتروني ــوف  الصف ــى  ال
ــاركة في الصفوف  وطرق املش

ــى  عل ــة  واالجاب ــة  االفتراضي
ــئلة االلكترونية وتسليم  االس

الواجبات الدراسية.

بغداد / البينة الجديدة 
ــفـت املدير العام لدائرة  كش
ــة احلماية  الصندوق في هيئ
ــل  ــوزارة العم ــة ب االجتماعي
ــوال  ــوا ان االم ــني صلي جاكل
ــدوق احلماية  ــتردة لصن املس
 (٤) نحو  ــت  بلغ االجتماعية 
ــهر كانون  دينار لش مليارات 
ان  ــت  املنصرم.وبين ــي  الثان
ــتمرة  مس ــدوق  الصن ــرة  دائ
ــن  ــوال م االم ــترداد  ــي اس ف
ــة  االعان ــى  عل ــن  املتجاوزي
ــذا  ــدة تنفي ــرة متصاع وبوتي

ــل  العم ــر  وزي ــات  لتوجيه
ــة  االجتماعي ــؤون  والش
ــي  الركاب ــادل  ع ــور  الدكت
ــي  ف ــراع  باالس ــة  القاضي
ــترداد الديون  ــاء ملف اس انه
وحسم التجاوزات على املال 
ــس الوزراء  ــام. وكان مجل الع
ــم (١١٠)  ــرار رق ــدل الق قد ع
ــنة ٢٠١١ اخلاص مبعاجلة  لس
التجاوزات على رواتب االعانة 
ــه  ــدد مبوجب ــة وم االجتماعي
مدة تقسيط الدفع الى عشر 

سنوات بدال من خمس.

بغداد/ البينة الجديدة
ــداد  بغ ــة  محافظ ــادت  اع
ــاب وزارة التربية  توجيه كت
ــة بغداد  ــى مديريات تربي ال
االوامر  اصدار  الست بشأن 
االدارية للمحاضرين باجملان.

ــالم احملافظة،  ــب اع وبحس
ــه «مت التعامل مع كتاب  فإن
جواب وزارة التربية / مكتب 
ــؤون  وكيل وزير التربية للش
 (٤٧٥٨) ــدد  الع ــة ذي  االداري
 ،٢٠٢١  /  ٢  /  ١٠ ــخ  بتأري
توجيهه  ــة  احملافظ واعادت 
 ٢٠٧٢ ــدد  الع ذي  ــا  بكتابه
ــى  ــخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٢١ ال بتأري
مديريات تربية بغداد الست 
ــالزم أصوليًا».كما  باتخاذ ال
ــت احملافظة «دور جميع  ثمن

ــد  ــن باجملان في س احملاضري
باملالكات  ــل  احلاص النقص 
ــم  وجهوده ــية  التدريس
ــاء  بإعط ــة  التطوعي
ــى  ــيرة ال ــرات»، مش احملاض
ــيد محافظ بغداد  ان «الس
ــر  جاب ــد  محم ــدس   املهن
ــالل رعايته  ــا، ومن خ العط
ــريحة  الش ــذه  له ــة  االبوي
ــابق وما  ــب في وقت س طال
ــم  بانصافه ــب  يطال زال 
واستقبل مرات عدة ممثلني 
ــب  ــب وبكت ــم، وخاط عنه
ــماءهم  ــع اس ــمية ورف رس
ــة العامة جمللس  ــى االمان ال
الوزراء ووزارة التربية وغيرها 
من اجلهات احلكومية بغية 

تثمني جهودهم».

بغداد / البينة الجديدة
ــيج واجللود  ــركة العامة لصناعات النس ــت الش أعلنـ
إحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن عن قيام مصنـع 
الصوفيـة التابع لها بتجهيز دائرة صحة ديالى مبُنتجات 
ــملت شرشف همايون لون سمائي يحمل  ختلفة ش مُ
ــف  ــة ( ١٦٥٦ ) شرش ــع الوجه بكمي ــرة م ــعار الدائ ش
وبطانية اشور اكرليك مغروزة نفر واحد ومطرزة بكمية 
غلف بجلد  ( ٧٧٧ ) بطانية إضافة إلى دوشك اسفنج مُ
ــادة ديباج  ــك ووس ــاس ( ١٩×٩٠ ) بكمية ( ٣٧٤ ) دوش قي
ــم بكمية ( ١١٤٦ ) والتي مت إنتاجها بجهود  وزن ( ١ ) كغ
كوادر معمل الغزول والكاظمية املُقدسة واحلرية وبفترة 
ــياق أعلنت الشركة عن توفر (  ــيـة .فـي ذات الس قياس
نتجات  الباكـج الطبـي ) الذي يحتوي على مجموعة مُ
ــع القطنيـة  ــاج مصنـ ــات من إنت ــة وعلبة كمام طبي
ومببلغ ( ٥٠٠٠ ) آالف دينار فقط في جميع معارض البيع 

املُباشر التابعة للشركـة .

@Âfl@âb‰ÌÖ@paâbÓ‹fl@H4I@Ï≠@Ö6ém@›‡»€a
ÚÓ«b‡nu¸a@pb„b«�a@kmaÎâ@Û‹«@ÂÌãÎbvnΩa

@ÖÏ�‹¶aÎ@w�Óé‰€a@pb�«b‰ñ€@Ú�flb»€a@Ú�◊äí€a
@b�Ëmbvn‰�∂@Û�€bÌÖ@Ú�zï@å�Ë �£

@ÒâaãÎ@lbn◊@ÈÓuÏm@ÜÓ»m@ÖaÜÃi@Úƒœb™
@ó±@b‡Óœ@oé€a@pbÌäÌÜΩa@µa@ÚÓi6€a

@Êb1bi@ÂÌäôb0a

بغداد / البينة الجديدة

وزير  ــات  لتوجيه ــذاً  تنفي
العدل القاضي ساالر  عبد 
للنهوض  محمد  ــتار  الس
ــوزارة   ال ــل  عم ــع  بواق
ــاكل  ــل جميع املش  وتذلي
ــاهم  يس ــا  مب ــات  واملعوق
ــل كافة  ــهيل عم في  تس
ــتقبل  العدلية . أس الدوائر 
وكيل وزارة العدل للشؤون 
ــة  الدكتور  ــة واملالي االداري
ــي  القيس ــر  مزه ــان  بره

ــاء في  مكتبه  اليوم الثالث
ــن املواطنني ، وجرى  عدد م
خالل اللقاء  االستماع الى 
مشاكلهم وايجاد احللول 
ــبة  والسريعة لهم  املناس
والضوابط  االجراءات  وفق 
ــي  ف ــداً  مؤك ــة.   القانوني
ــى ضرورة  ــت ذاته عل الوق
ــياقات  ــزام  بالس االلت
حقوقهم  لضمان  االدارية 
املعوقات  املشروعة  وإذابة 
للصالح  ــة  خدم امامهم 

العام.

بغداد / البينة الجديدة
ــوزارة  ــة ب ــة العام ــرة الصح ــي دائ ــني ف ــم التحص ــذ قس نف
ــل اخلاصة بأدخال  ــة التدريبية الثالثة في اربي الصحة الورش
ــة العاملية  ــع منظمتي الصح ــد-١٩ ، بالتعاون م ــاح كوفي لق
ــيف ومبشاركة دوائر صحة (اربيل ، سليمانية ، دهوك  واليونس
، صالح الدين ، نينوى ، كركوك ) وبحضور ممثلني عن املنظمات 
الدولية الداعمة ، ومت خالل الورشة التدريب على كافة مفردات 
ــة التعامل مع  ــد- ١٩، وكيفي ــاح كوفي ــح بلق ــة التلقي فعالي
اللقاح من حلظة دخوله حلني ايصاله إلى املستفيدين وكل ما 

يرتبط بذلك من إجراءات قياسية.

@Úflb»€a@Úzñ€a@ÒäˆaÖ@ø@¥ñzn€a@·é”
@Úr€br€a@ÚÓjÌâÜn€a@ÚëâÏ€a@·Ó‘Ì

ÚÓ–zï@pb∞äñm@Ô–‰m@Òäñj€a@¡–„@Ú◊äë
@‚b»€a@bÁäÌÜΩ@ÚiÏé‰fl@

@b«b‡nua@Ü‘»m@ÙÏ‰Ó„@ø@lÏjßa@…Ó‰ñm@NNÒâbvn€a
Âz�€a@fib©@ø@¥‹flb»‹€@b»çÏfl

ÚÓçaâÜ€a@Ú‰é€a@fib‡◊a@ø@ÊÏôbfl@Z@@ÚÓi6€a@ÒâaãÏ€@?–€a@›Ó◊Ï€a

pb»flb¶a@Új‹�€@ÚÓ„Î6ÿ€¸a@“Ï–ñ€a@Â«@›‡«@ÚëâÎ@·ƒ‰m@›ibi@Ú»flbu

bËnˆb–◊@…œä€@ÔvÓi@Ÿÿç@Ú‘�‰fl@pb«b�”@¬Ï�Å@›ÓÁdm@Z›‘‰€a
بغداد / البينة الجديدة 

 شرعت وزارة النقل /الشركة العامة لسكك 
ــوط  ــل خط ــة تأهي ــراق ، بحمل ــد الع حدي
ــكك بيجي لرفع كفاءة  قطاعات منطقة س
ــل احواض  ــيابية نق ــان انس ــوط وضم اخلط
ــئ العراقية . و قال  ــود الى املوان النفط االس
مدير عام الشركة االستاذ طالب جواد كاظم 
ــتناداً لتوجيهات وزير النقل  ــيني: اس احلس
الكابنت ناصر حسني بندر الشبلي بتحسني 
ــالكات  ــرت امل ــكك ، باش ــوط الس اداء خط
الهندسية والفنية للشركة بصيانة وتأهيل 
خطوط السكك الرئيسية والفرعية وادامة 
وتصليح املفاصل في بعض قطاعات منطقة 
ــاءة اخلطوط وتأمني  ــن أجل رفع كف بيجي م
ــود لصالح وزارة  ــيابية نقل النفط االس انس
ــركة املنتجات النفطية . وأضاف  النفط/ ش
احلسيني: كما بادرت كوادرنا بحملة لصيانة 
اخلط الفرعي الواصل الى بيجي لتأمني نقل 

النفط االسود الى املوانئ العراقية بواسطة 
ــركة التخصصية FZB، وتأهيل  احواض الش
ــرية ملصفى بيجي  العوارض اخلشبية اجلس
ــكة حديد محطتي قطار  واجزاء من خط س
ــام دور  اضافة الى تبديل العوارض  تكريت ام

ــرى جديدة في  ــررة باخ ــة املتض الكونكريتي
محطة الدبس لرفع كفاءة اخلطوط وضمان 
ــتقات  ــة قطارات نقل املش ــيابية حرك انس
ــدة والنازلة خدمةً للصالح  النفطية الصاع

العام .
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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  

àÓ–‰n€bi@¥˜ÿ‹n‡‹€@ÚÓˆaåu@Ú‘y˝flÎ@s»j€a@tbrnua@paıaäug@Âfl@paıb‰rnç¸a@ıbÃ€g@
àÓ–‰n€a@åÓy@ÒâäönΩa@p˝v»€a@Öa7nçbi@Äb‡é€a@âaä”@fiÏÅÖ@Z@àœb‰Ωa

ÊbéÓfl@ø@Û–íné∂@¥vé◊Îc@›‡»fl@›ÓÃím@Ü‘»i@pb–€b´@¡jöm@ÚÁaå‰€a

  

والعدالة،  ــاءلة  ــة املس ــت هيئ أعلن

ــوات جدية  ــاء، عن خط ــس األربع ام

ــاءلة والعدالة  لتفعيل إجراءات املس

ــث املنحل  ــزب البع ــون حظر ح وقان

ــكل  بش ــة  اإلرهابي ــات  واملنظم

ــجم مع طبيعة املرحلة، مبينة  ينس

ــع  جمي ــاء  إلغ ــرت  باش ــة  الهيئ أن 

ــراءات  إج ــن  م ــتثناء  االس ــات  طلب

ــك الطلبات لم  ــون تل ــاث لك االجتث

ــس النواب. وقال  يصادق عليها مجل

ــة  والعدال ــاءلة  املس ــة  هيئ ــس  رئي

ــم البدري ، إن االستضافة التي  باس

ــواب بحضور  ــس الن ــرت في مجل ج

ــملت  ــة اخملتصة، ش ــان النيابي اللج

ــزاب ومفوضية  ــرة األح ــة ودائ الهيئ

ــى  عل ــز  التركي وكان  ــات،  االنتخاب

ــماح  ــراءات وعدم الس ــق اإلج تطبي

ــية، مع التأكيد  بأي تدخالت سياس

ــر  ــون حظ ــذ قان ــرورة تنفي ــى ض عل

ــه لتكون  ــث، وهناك توج حزب البع

بتنفيذه. ــة  ــاث معني االجتث ــة  هيئ

ــدأت مراجعة  ــة ب ــاف، أن الهيئ وأض

ــابقة  الة لإلجراءات الس ــة وفعّ دقيق

ومتابعة عمل الوزارات وكل من اتخذ 

بحقه إجراء، ملعرفة مدى التزام تلك 

ــذ ذلك. وأكد أن هيئة  الوزارات  بتنفي

املساءلة والعدالة االجتثاث، باشرت 

ــتثناء من  ــع طلبات االس إلغاء جمي

ــك الطلبات لم  ــراءات، لكون تل إالج

يصادق عليها مجلس النواب. 

والبيئة  الصحة  وزير  السيد  التقى 
الصناعة  وزيرا  التميمي  حسن  الدكتور 
ووزير  العلي  مها  السيدة  والتجارة 
االشغال واالسكان  االردني السيد يحي 
 ٢٣ املوافق  الثالثاء  االول   امس  الكسبي 

شباط ٢٠٢١ في العاصمة بغداد وبحضور 
وزير الصناعة العراقي السيد منهل عزيز 
اخلباز وعدد من الشركات الدوائية االردنية 
، وقدم السيد وزير الصحة الدكتور حسن 
في  العراق  جتربة  عن  شرحا  التميمي 

وتوفير  كورونا  جائحة  مجابهة  مجال 
على  مؤكدا  التحتية..  والبنى  االدوية 
املشترك  الصحي  التعاون  تعزيز  اهمية 
الصناعة  مجال  في  االردني  اجلانب  مع 
الصناعة  وزارة  مع  بالتعاون  الدوائية 
بواقع  باالرتقاء  يسهم  ومبا  العراقية 
مت  كما   . العراق  في  الدوائية  الصناعة 
االتفاق على تشكيل جلنة مشتركة بني 
العام  والقطاع  العراقية   الصحة  وزارة 
تفعيل  لغرض  االردني  الدوائي  اخلاص 
،وتقدم  اجملال  هذا  في  املشترك  التعاون 
من  الهاشمية  االردنية  اململكة  وزيرا 
الصحة  وزير  للسيد  بالشكر  جانبهما 
وجهوده في التعاون املشترك مع بلدهم 
الواقع  وباالخص  اجملاالت  شتى  في  االردن 

الدوائي .

ÖaÜÃi@Ú‡ïb»€a@ø@¥Ó„Öâ¸a@fibÃë¸aÎ@Ú«b‰ñ€a@äÌãÎ@Ô‘n‹Ì@Ú˜Ój€aÎ@Úzñ€a@äÌãÎ

ــذ احلدودية عمر الوائلي،  ــن مدير عام هيئة املناف اعل
امس األربعاء، دخول قرار السماح باستيراد العجالت 
املتضررة حيز التنفيذ.وقال الوائلي، بحسب اإلعالم 
ــنة  ــس الوزراء رقم (٥٧) لس ــي، إن قرار مجل احلكوم
ــماح بدخول  ٢٠٢١، والذي ورد في الفقرة (١) منه الس
ــد، مت تعميمه مبوجب  ــى البل ــررة ال ــالت املتض العج
ــوزراء، ودخل حيز  ــن األمانة العامة جمللس ال كتاب م
ــى الدوائر ذات  ــزم التطبيق عل ــذ، وأصبح مل التنفي
ــرور واجلمارك واملنافذ وغيرها. العالقة كافة منها امل
ــاءً على طلبات متكررة  ــاف أن هذا القرار جاء بن وأض
ــذ احلدودية  ــل هيئة املناف ــات حثيثة من قب ومطالب
ــوزراء والى مكتب رئيس  الى األمانة العامة جمللس ال
ــتنادا الى مطالب املستوردين وغرفة جتارة  الوزراء اس
بغداد، الفتاً الى انه يهدف لدعم الطبقة الصناعية 
ــباب والعاطلني.واكد  وتشغيل االيدي العاملة للش
ــن قبل رئيس  ــة خاصة م ــرار مت برعاي ــي ان الق الوائل
ــل تفعيله، ألنه  ــى الكاظمي من اج الوزراء مصطف
ــى احلكومات  ــر من مرة عل ــه ألكث ــبق وان مت عرض س
ــة املنافذ  ــاً الى أن هيئ ــرَ النور، الفت ــابقة ولم ي الس
ــتوردين وسيكون لها دور في  احلدودية قريبة من املس
استحصال قرارات مهمة تخدم الطبقات الفالحية 

والصناعية والتجارية كافة.

ــة  حصيل ــن  ع  ، ــي  أمن ــدر  مص ــف  كش
املصادمات بني القوات االمنية واملتظاهرين 
ــال املصدر ، ان  ــط مدينة الناصرية. وق وس
ــفرت  ــة املصادمات بني اجلانبني اس حصيل
ــم ٥ من افراد  ــخصا بينه عن اصابة ١٣ ش
ــة متظاهرين اصيبوا  ــاف، اناربع االمن.واض
ــة الناصرية منذ  ــهد مدين بطلق ناري.وتش
يوم امس االول ، تظاهرات للمطالبة باقالة 

احملافظ ناظم الوائلي من منصبه.
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بغداد /

ــة االحتاديَّة، امس االربعاء،  ــت دائرة التحقيقات في هيئة النزاه اعلن
ــفى  ــجني في مستش ــغيل معمل أوكس ــد تش ــات عق ــط اولي ضب
ــرة ذكرت ، ان  خالفاتٍ فيه.الدائ ــبهة مُ ــان لوجود ش مبحافظة ميس
ــان انتقل الى دائرة صحة  ــا من مكتب حتقيق الهيئة في ميس فريق
ــاتٍ عن وجود  ــد ورود معلوم ــةٍ بع ــرةٍ قضائيَّ ذكَّ ــب مُ ــة مبوج احملافظ
ــجني مستشفى ميسان  ــغيل معمل أوكس مخالفاتٍ في عقد تش
ــع األوليات  ــل العقد م ــط الفريق أص ــوالدة، مؤكدةً ضب ــل وال للطف
ــة إمتام تنفيذه، فضالً عن  ــة، بدءاً من مرحلة العقد األوليِّ ولغاي كاف
ــارت إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ  األوامر اإلداريَّة اخلاصة به.وأش
باملضبوطات وعرضها رفقة األوراق التحقيقيَّة على قاضي محكمة 
ــان، مبينة  ــا النزاهة في ميس ــة بالنظر في قضاي تصَّ ــق اخملُ التحقي
ــي دائرة صحة  ــعبة العقود ف ــؤول ش ــتقدام مس ان القاضي قرَّر اس

احملافظة؛ استناداً ألحكام املادة (٣٣١) من قانون العقوبات.

ــارة العراق  ــس األربعاء، من خس ــة نصيف، ام ــة عالي ــذرت النائب ح
ــة العراقية في موسكو والواقعة أمام مبنى الكرملني  ملبنى املدرس
ــفير العراق في موسكو الذي اتفق مع  ــبب التالعب من قبل س بس
ــي  ــع هذا العقار إلى ابن السياس ــي وزارة التربية لبي ــد املدراء ف اح
ــدد كامل مبلغ  ــكيفي بحجة ان العراق لم يس ــي جيرونفس الروس
ــدة رئيس الوزراء ووزير التربية وهيئة النزاهة واإلدعاء  البناية، مناش

العام بالتدخل العاجل وإنقاذ املدرسة .
ــكو هو  ــاً ثقافياً في موس ــراق ميتلك صرح ــف ، إن الع ــت نصي وقال
ــز مقابل الكرملني،  ــة الواقعة في موقع ممي ــة العراقي بناية املدرس
ــنة ١٩٥٧  ــتراها العراق س ــا ال تقدر بثمن، وقد اش ــبب موقعه وبس
وكانت مركزاً ثقافياً و حتولت في مطلع ١٩٧١ إلى املدرسة العراقية، 
ــم العراق وقد دفع كامل أموالها، لكن في سنة  ــجلة باس وهي مس
ــكو  ــفير العراق (الكردي) في موس ــب بها من قبل س ٢٠١١ مت التالع
ــي وزارة التربية لبيع هذا العقار إلى ابن  ــذي اتفق مع احد املدراء ف ال
ــكيفي بحجة ان العراق لم يسدد  ــي جيرونفس ــي الروس السياس
ــل هذا التالعب  ــة ويعتبر العقد ناكال، وقد حص ــل مبلغ البناي كام
ــي عهده الكثير من  ــيار زيباري الذي حصل ف اثناء فترة الوزير هوش

الفساد في الوزارة .
ــراء تتم وبعد أكثر من  ــمعتم بعملية ش ــاءلت نصيف  هل س وتس
ــليم امللف  ــتري ناكالً؟  ، مبينة أنه  مت تس ــاً يتم اعتبار املش ٦٠ عام
ــي احلكيم ولم يتحرك  ــابق محمد عل كامال الى وزير اخلارجية الس
ــة، كما مت تسليم نسخة من امللف الى السفير حيدر  إلنقاذ املدرس

العذاري احلالي ولم يكن هناك حتركاً منه .
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ــفارات  ــتهداف الس اعتبر حتالف عراقيون امس األربعاء اس
ــراق. وذكر  ــورة الع ــويهاً لص ــية تش ــات الدبلوماس والبعث
التحالف في بيان أنه في اجتماع مشترك للهيأة القيادية 
ــت تطورات املشهد  ــية لتحالف عراقيون نوقش والسياس
ــه العراق  ــات التي تواج ــكل عام والتحدي ــي بش السياس

والفرص املصاحبة لهذه التحديات.
وشدد التحالف في بيانه على أهميّة ان تتمكن مؤسسات 
ــة عدالة  ــاريعها وخططها وأهميّ ــذ مش ــة من تنفي الدول
التوزيع في املوازنة وتخفيض النفقات غير الضرورية وتنويع 

مصادر الدخل.
وحمل البيان اجلهات األمنية مسؤولية احلد من استهداف 
ــويهاً لصورة العراق  ــية باعتبارها تش البعثات الدبلوماس

ومكانته ويعرض حياة املواطنني الى اخلطر.
ــم تعديل  ــد التحالف أهميّة حس ــات أك ــأن االنتخاب وبش
ــة االحتادية كونه ميثل أحد أهم دعائم النظام  قانون احملكم
ــة  ــرعية للممارس ــه احملكمة من ش ــا متنح ــي مل السياس
ــا أكدنا  ــى النتائج كم ــا واملصادقة عل ــة برمته االنتخابي
ــواب إلجراء  ــل مجلس الن ــى صيغة حل ــاق عل ــة االتف أهميّ

االنتخابات املبكرة.
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ــببا  ــن والدفاع النيابية، امس األربعاء، س حددت جلنة االم
ــعران  ــة داعش بالطارمية. وقال عضو اللجنة، س وراء هزمي
االعاجيبي، إن العمليات العسكرية التي قامت بها قواتنا 
ــال مخططات  ــا في افش ــت اهدافه ــي الطارمية حقق ف

االرهاب الستهداف بغداد. 
ــادة  ــتخبارات يجب االش وأضاف األعاجيبي، أن جهد االس
ــف هذه اخلاليا االرهابية النائمة واستطاعت  به ، النه كش

قواتنا القضاء عليها استنادا الى املعلومات الدقيقة.
وتابع أن عصابات داعش االرهابية وبعد أحداث بغداد االخيرة 
ــر، وخاصة  ــدة ، وبدأت عمليتها تنحس ــت ضربات عدي تلق
بعد مقتل واليها في العراق، مبينا أن هذه الضربات حققت 
ــتقرار في اغلب املناطق التي كان يتواجد فيها  االمن واالس

العناصر االرهابية.
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البينة الجديدة / قاسم حوشي 

ــه وصلتنا  ــني العقابي، إن ــة حس ــو اللجن ــال عض  ق
مقترحات للتعديل املرتقب لقانون االنتخابات من عدد 
من الكتل النيابية وفيها تواقيع، ويجب دراستها مع 
ــريعي املقبل وعرضها على جدول  بداية الفصل التش
ــان االمني ايضا أفادت وزارة الدفاع،  األعمال. وفي الش
بأن اجليش اشتبك مع عصابة مخدرات وفكك أخرى، 
ــي بغداد.وذكر بيان للوزارة ، أنه تكثيفا جلهودها  جنوب
ــة املنظمة ومالحقة جتار  في مالحقة عصابات اجلرمي
ــتخبارية  ــدرات والقبض عليهم وأثر معلومات اس اخمل

ــتخبارات قيادة  ــم اس ــع قس ــيق م ــة وبالتنس دقيق
ــي الفرقة  ــتخبارات ف ــعبة االس ــات بغداد وش عملي
ــر متكنت مفارز االستخبارات العسكرية  احلادية عش
ــوج الثالث منه  ــتخبارات الف ــاة ٤٢ اس في لواء املش
ــد افواجه من  ــاله واح ــواء أع ــوة من الل ــاركة ق ومبش
ــخاص تتاجر  ــرة مجموعتني مكونه من ٦ اش محاص
ــاء املدائن  ــي قض ــة ف ــة الوردي ــي منطق ــدرات ف باخمل
ــتبكت  ــوة أش ــان، أن الق ــاف البي ــي بغداد.وأض جنوب
ــى البالغة ٣  ــض على أفراد اجملموعة االول وألقت القب

ــنكوف  ــت بحوزتهم بندقية كالش ــخاص وضبط أش
ــتال معبأة بأكياس  ــدس عيار ٥ ملم ومادة كرس ومس
صغيرة. في وقت أبدت جلنة االمن والدفاع في مجلس 
ــليم امللف االمني  النواب، امس األربعاء، تأييدها لتس
ــداد، مؤكدةً  ــات بضمنها العاصمة بغ في ٩ محافظ
ــؤولية  ــتضع امللف االمني في مس ان هذه اخلطوة س
ــد رضا ال  ــس اللجنة، محم ــال رئي ــخص واحد.وق ش
ــي العاصمة عبارة  ــكرية ف ــدر، إن الوحدات العس حي
عن سيطرات، ميكنها الذهاب الى مناطق حزام بغداد 

ــتكون  ــاً أن تلك القوات س ــا، مبين ــظ االمن فيه حلف
ــا  ــة اليه ــت وزارة الداخلي ــال احتاج ــي ح ــزة ف جاه
للمشاركة في حفظ االمن سواء في مراكز احملافظات 
او العاصمة.وأضاف أن هذه اخلطوة ستمكن من وضع 
امللف االمني مبسؤولية شخص واحد او جهة معينة، 
ملنع تداخل القرارات واألوامر األمنية، مؤكداً أن الوقت 
قد حان لتسليم امللف االمني الى وزارة الداخلية التي 
ــتخبارات ومكافحة  لديها قدرات كبيرة جدا في االس
االرهاب وشرطة احتادية وفرقة رد سريع وقوات سوات.
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ــف وزير اخلارجية العراقي فؤاد حسني، أسباب عدم تفعيل  كش
ــاريع املتفق عليها بني العراق والسعودية. وقال حسني في  املش
ــوار صحفي حينما نتحدث عن تفعيل مذكرات التفاهم، فإن  ح
قسماً منها يتعلق بهذه املشاريع. فهناك مشاريع استثمارية، 
ــات، والزراعة  ــاء، والبتروكيماوي ــة والكهرب ــاع الطاق ــي قط وف
ــاريع االستثمارية  ــكان واملقاوالت، وغيرها. لكنّ هذه املش واإلس
ــية. كما  ــي والعالقات السياس ــاً بالوضع السياس تتعلق أيض
تتعلق بالوضع األمني، فحينما يكون هناك تهديد للوضع األمني 
ــتثمر. ــتثمارات ال تدخل ويتريث املس ــي منطقة معينة، االس ف
ــن مقارنةً باألعوام من  وأردف لكن الوضع األمني في العراق حتس
ــة األخيرة بدأ بعض الهجمات  ــى ٢٠١٧. غير أنه في اآلون ٢٠١٤ إل
في مناطق مختلفة، وهذا يؤثر على الوضع االقتصادي الداخلي 

ــن في املقابل  ــاك مذكرات ولك ــوال من اخلارج. فهن ــول األم ودخ
ــائل، كما أن التعاون مع الدول احمليطة  يجب النظر في هذه املس
يهدف إلى التأثير اإليجابي للخالص من هذه الهجمات والفئات 
ــر ضربات أمنية على  ــزع الوضع داخلياً.وبني أحياناً تؤث التي تزع
ــنّ الوضع األمني  ــتثمرين، خصوصاً اخلليجيني، لك مجيء املس
ــتقراً ما عدا هذه الهجمات في اآلونة األخيرة،  اليوم أصبح مس
حيث إنه كلما حتسن الوضع األمني حتسنت االستثمارات وإغراء 
ــتثمرين من  ــركات واملس رأس املال اخلارجي، وأرى الكثير من الش
ــتثمار. فساحات االستثمار في  اخلليج لديهم االستعداد لالس
العراق واسعة، إذ نحتاج إلى استثمارات في الزراعة والسياحة 
وقطاعات الطاقة والبتروكيماويات واخلدمات والعقارات وغيرها.
ــني، ينتظرون  ــتثمرين، خصوصاً اخلليجي ــع وأعتقد أن املس وتاب
ــتثمروا وجلب  ــراق لكي يس ــل في الع ــتقرار الكام ــة االس حال
ــتطيع أن تلعب دوراً  ــركات اخلليجية تس رأس املال، كما أن الش

ــيق  ــني إلى أن هناك تنس ــي بناء االقتصاد العراقي.ولفت حس ف
ــة اخلليجية،  ــدول النفطي ــة النفطية مع ال ــالٍ في السياس ع
ــيقاً ثنائياً أو في إطار  ــعودية، سواء كان تنس خصوصاً مع الس
ــان دوراً مهماً في هذه املنظمة،  ــعودية والعراق يلعب أوبك، والس
ــع اجملاالت التي  ــتمر بني البلدين في جمي ــيق مس كما أن التنس
ــار  ــة القتصاد البلد.واش ــألة حيوي ــص الطاقة، إذ إنها مس تخ
ــبكة  ــتيراد ٤٠٠ ميغاواط من الش ــى وجود مذكرة تفاهم الس ال
، ونحن ال نزال بحاجة  ــتوى عالٍ اخلليجية، ووصل احلوار إلى مس
إلى الطاقة الكهربائية، وأعتقد أن هناك مباحثات بني اخملتصني 
ــات الكهرباء  ــول كيفية دعم محط ــراق ودول اخلليج ح من الع
ــكلة  ــراء الكهرباء. وإلى جانب املش في الداخل، وليس فقط ش
ــكلة أخرى في شبكات التوزيع،  في إنتاج الكهرباء فهناك مش
ــبكات التوزيع الكهربائي،  ــن بحاجة لبناء بنى حتتية لش إذاً نح

والشركات اخلليجية تستطيع أن تلعب دوراً في ذلك.

بغداد /
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ــان بهدف  ــوز على نفط ميس ــم الف ــق فريق القاس حق
ــى للمرحلة الثانية  ــات اجلولة األول ــف، ضمن مباري نظي
للدوري العراقي املمتاز، في املباراة التي أقيمت مساء اول 

امس  على ملعب ميسان األوملبي. 
ــدف الفوز الثمني  ــجيل ه ــم من تس  ومتكن فريق القاس
بالدقيقة ٩٤ عن طريق الالعب أثير صالح، ليعود بالنقاط 

الكاملة إلى القاسم. 
ــى النقطة ٢٠ باملركز ١٥،  ــم رصيده إل  ورفع فريق القاس
ــد ٢٨ نقطة باملركز  ــان عن بينما جتمد رصيد نفط ميس

السابع.

النجف يتغلب على الديوانية بثنائية

سيميوني: لم نظهر بشكل
 مروع ضد تشيلسي

جريو يسرد كواليس هدفه األكروباتيتوخيل: لم ندع أتلتيكو مدريد يتنفس

ــني  ــرخ نقطت ــق الك ــد فري فق
ــادل على  ــا تع ــني بعدم ثمينت
ــادم من  ــع ضيفه الق ــه م أرض
ــق زاخو  ــوك فري ــة ده محافظ
ــن  ــا ضم ــكل منهم ــدف ل به
ــة األولى من  ــات اجلول منافس
ــة  الثاني ــة  املرحل ــات  منافس

للدوري العراقي املمتاز.
ــن  ع أوال  ــوف  الضي ــدم  وتق
ــاد أحمد في  طريق املهاجم زي
ــرين  والعش احلادية  ــة  الدقيق
ــن  ــادل للكرخ الالعب حس وع
عبد الكرمي في الدقيقة احلادية 

والسبعني.

وبهذا التعادل رفع زاخو رصيده 
ــي  ــه ف ــة وضعت ــى ٣٠ نقط إل
املركز السادس بسلم الترتيب 
وأصبح رصيد الكرخ ٢٣ نقطة 

في املركز العاشر. 
نقطة السماوة 

واقتنص فريق السماوة نقطة 
ــه فريق نفط  ــة من ضيف ثمين
ــره على  ــا أجب ــط عندم الوس

التعادل السلبي.
ــهد اللقاء طرد العب فريق  وش
السماوة علي وحيد في الوقت 

بدل الضائع.
ــل فريق  ــة وص ــذه النتيج وبه
ــط إلى النقطة ٣٢  نفط الوس
ــع وارتفع رصيد  في املركز الراب

ــة في  ــى ١٨ نقط ــماوة إل الس
املركز السابع عشر. 

تعادل سلبي
ــرى تعادل فريق  وفي مباراة أخ
ــع  ــة م ــات الكهربائي الصناع
ــدون أهداف  ــط ب ــه النف ضيف
ــي احتضنها  في املواجهة الت
ملعب الصناعة ضمن مباريات 

اجلولة ذاتها.

ــط عقب  ــد النف ــح رصي وأصب
ــي  ــة ف ــاراة ٢٩ نقط ــذه املب ه
ــع رصيد  وارتف ــابع  الس املركز 
ــى ١٦ نقطة في  ــات إل الصناع

املركز العشرين واألخير.
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د.محمد مطاوع

ــة، إن اإلمبراطور الروماني نيرون، كان يطمح في  تقول الرواي
ــع مبدينة روما، ويعمل على تطويرها لتالئم أحالمه،  التوس
ــل رجاله على  ــيوخ ألفكاره، أرس ــام رفض مجلس الش وأم
ــا يواجههم،  ــى كل م ــت عل ــوا الزي ــهاد، ليصب رؤوس األش
ــي املدينة،  ــى على ثلث ــق العظيم الذي أت ــعلون احلري ويش
ــارح  ولإلمعان في نزوته املدمرة، وقف نيرون على أعظم مس
املدينة، وبدأ يإلقاء الشعر، تعبيرا عن فرحه باقتراب حتقيق 

حلمه الذي يعيش في رأسه لوحده.
ورغم تكذيب هذه األسطورة من مؤرخني آخرين، دحضوا ما 
ــارج املدينة وقت اندالع  ــاع عن نيرون، وأكدوا أنه كان خ يش
احلريق، إال أنهم لم ينكروا أن حكم اإلمبراطور شابه الكثير 

من العيوب، وانتهى به األمر باالنتحار.
ــلونة  روما بقيت ٥ أيام في أتون حريق لم يبق ولم يذر، وبرش
ــارة قاسية وقاصمة  ــة كبيرة، بخس اليوم تعيش في نكس
ــو - معقل االنتصارات  ــم تعتد عليها على أرض الكامب ن ل
ــة - والغريب في األمر أن املدرب كومان بقي يتفرج  الكتالوني
ــاة،  ــة، وفي نهاية املأس ــو قليل احليل ــة وه ــة ٩٠ دقيق طيل
ــي اخلصم، وكأنه  ــم لالعب ــه الكاميرات وهو يبتس التقطت

يعيد ذات األسطورة التي مضى عليها أكثر من ٢٠ قرنا.
هو ذاته كومان، الذي وقف خلف كل السقطات التي عاشها 
ــم احلالي، وخاصة في املباريات الكبيرة  برشلونة في املوس
احلاسمة، فكانت سقطته األولى في الكالسيكو، وتبعتها 
ــب نو، ثم كانت  ــد، وكالهما على الكام ــام أتلتيكو مدري أم
ــارة مباراته الوحيدة في دور اجملموعات  سقطة أخرى بخس
ــة جعلته يتراجع  ــال على يد يوفنتوس وبثالثي بدوري األبط
ــي في مجموعته األوروبية ويضع مصيره بيدي  للمركز الثان
ــان  ــه في مهمة انتحارية ما باريس س ــة التي وضعت القرع
ــان، الذي يضمر ثأرا قدميا يريد تخليصه على الكامب  جيرم
ــى يد أتلتيك  ــوبر عل ــارة في نهائي الس نو، ويلي ذلك اخلس
بلباو فيما يشبه الفضيحة، وبعدها يتلقى هدفني نظيفني 
ــو أخيرا  ــي كأس امللك، وها ه ــل نهائ ــبيلية في قب ــن إش م
ــول رباعي، ويجلس  ــى طعنة باريس مبفع ــس آخرا، يتلق ولي
ــال. إذا كومان لم يكن  ــن دوري األبط ــفير الرحيل ع على ش
ــد الكبيرة، وأحيانا في املواعيد الصغيرة  حاضرا في املواعي
ــل على أن  ــش، وفي ذلك دلي ــع خيتافي وقادي ــا حدث م كم
ــل  ــكارا غريبة تدور في الرأس الهولندي، الذي فش هناك أف
ــلونة في اللحظات الصعبة، واكتفى بالتألق  في إنقاذ برش
ــية. نعم..تسلم كومان الفريق وهو  في املواجهات الهامش
ــرارات غريبة وهو  ــري، ولكنه اتخذ ق ــم صف خارج من موس
ــى الكامب نو  ــدي قبل الوصول إل ــي بيته الهولن ــا يزال ف م
ــكل مجاني، على  بالتخلص من ٣ العبني دفعة واحدة وبش
ــواريز الذي يتصدر حاليا هدافي الليجا بقميص  رأسهم س
أتلتيكو، وراكيتيش الذي ما زال يتألق مع إشبيلية وصاحب 
ــلونة في قبل نهائي الكأس، وارتورو  الصفعة الثانية لبرش
ــدال من العمل  ــع يوفنتوس، وب ــذي ما زال يقاتل م ــدال ال في
ــر أدائهم البدني والفني، اختار االنبطاح لقرارات  على تطوي
ــض النفقات  ــألة تخفي ــابق بارتوميو في مس الرئيس الس
ــة على أن  ــني الثالثة، واملوافق ــن رواتب الالعب ــص م بالتخل

يرتدوا قمصان املنافسني محليا وأوروبيا.

برشلونة يحرتق..
وكومان يتفرج
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طريد ريال مدريد يسهل مهمة اليوناتيد َّـ ضم بديل كافاني

ماني: فريمينو األهم َّـ هجوم ليفربول

ــيميوني املدير  أعرب دييجو س
ــد، عن  ــو مدري ــي ألتلتيك الفن
استيائه من اخلسارة بنتيجة 
ــي بذهاب  (١-٠)، أمام تشيلس
ــي دوري أبطال أوروبا،  ثمن نهائ
ــيوناال»  ــي ملعب «أرينا ناس ف
ــة  الروماني ــة  بالعاصم

بوخاريست.
ــالل  خ ــيميوني،  س ــال  وق
ــا صحيفة  ــات نقلته تصريح
ــبانية: «املباراة  ــاركا» اإلس «م
ــة للغاية  ــت صعب ــوم كان الي
ــت  ــني، وكان ــى كال الفريق عل
ا  ــجيل قليلة جدً ــرص التس ف
ــي  تشيلس ــن  لك ــا،  لكالن

استفاد من فرصه».
ــا بعمل  ــد قمن «لق ــاف:  وأض
ــتفدنا من  ــد، واس ــي جي دفاع
ــي  ــوط الثان ــوالت، والش التح
كان متكافئا للغاية، وال أعتقد 
ــوا بالكثير من  ــراس قام أن احل
ــة اإلياب  ــات، ومواجه التصدي
ــا أن  ــة، وعلين ــتكون صعب س
ــذه  ه ــي  ف ــدوء  باله ــى  نتحل
ــيميوني:  ــة». وتابع س اللحظ

ــداء رأيهم  ــن للجميع إب «ميك
ــا نبحث عن خلق  بحرية، وكن
ــتعادة الكرة  اخلطورة بعد اس

عبر طريقة اللعب».
ــة  مواصل ــا  «علين ــح:  وأوض
ــن،  نتحس ــن  ونح ــل،  العم
وحاولنا حتسني الالعبني الذين 
عادوا بعد الشفاء من فيروس 
ــي مفيد  ــا، ووجود دميبل كورون
ــخص حقه  للفريق، ولكل ش

في إبداء رأيه».
ــاب، علق:  ــة اإلي ــن مواجه وع
ــابيع على  ــاك ٣ أس «الزال هن
ــاراة، لدينا الكثير من  هذه املب
ــا، واليوم لعبنا  املباريات قبله
ــرعة  ــد خصم يتمتع بالس ض
ــث  ــه، حي إبطائ ــن  ــا م ومتكن
ميلك العبني مثل جيرو وغيره، 
ــة مهمة  ــاراة مقبل ولدينا مب
ضد فياريال وعلينا العمل ثم 

العمل».
ــيميوني إلى أنه يثق  وأشار س
ــه، وأنهم لم  ــي فريق في العب
ــي  ــروع ف ــكل م ــروا بش يظه

مباراة اليوم.

ــي،  تشيلس ــم  مهاج ــدا  ب
ا لدوره  أوليفييه جيرو، سعيدً
ــه على  ــي فوز فريق ــم ف امله
أتلتيكو مدريد، في العاصمة 
ــي  ــت، ف ــة بوخارس الروماني
ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال 
ــرو، هدف  ــجل جي أوروبا. وس
ــاراة الوحيد في الدقيقة  املب
٦٨، إثر لعبة أكروباتية رائعة، 
ــارس  ــا ح ــن خالله م ــر  قه

أتلتيكو مدريد يان أوبالك.  
ــا في ربع  ــع البلوز قدمً ووض
النهائي قبل مواجهة اإلياب 
ــتامفورد  س ــب  ملع ــى  عل
بريدج، فيما رفع جيرو رصيده 

في املسابقة إلى ٦ أهداف.

ــي تصريحات  ــرو ف ــال جي وق
ــبورت  ــي س ــي ت ــبكة ب لش
«جئنا هنا بنوايا قوية للفوز 

واللعب بطريقتنا».
ــا  أنن ــرف  نع ــا  «كن ــع  وتاب
ــب  املتاع ــق  خل ــتطيع  نس
ــي  ــاء ف ــا أقوي ــا، كن هجوميً
ــكيل  التش ــذه  به ــف  اخلل
ــوز،  ــعداء بالف ــي، س الدفاع

ا». كان انتصارًا مستحقً
ــاف «تعرف كم هو مهم  وأض
ا خارج الديار  أن نسجل هدفً
ــة،  األوروبي ــابقات  املس ــي  ف
ــعادة  بالس ــعر  أش ــذا  وله

ملساعدة الفريق».
ا، كنا  ــوه «أدرنا اللقاء جيدً ون
ــة فريق  ــي مواجه ــني ف واثق

رائع، أعتقد أننا كنا ملتزمني 
ــم،  ــاط قوته لنق ــني  ومدرك
ــن  لك ــر،  األم ــع  م ــا  تعاملن
ــا احلفاظ على  يتوجب علين

تركيزنا إلجناز املهمة».
ورفض جيرو، أن يكون فريقه 
ــة مبالغ فيها  قد تخلى بثق
ــا  ــال «كن ــاء، وق ــالل اللق خ
ــني من قدراتنا، لم أعرف  واثق

كيف أفكر حيال الهدف».
ــديد  ــى تس ــزت عل  وأمت «رك
الكرة بطريقة خلفية، كنت 
مسرورًا لرؤيتها في الشباك، 
ــا إذا  ــدي فكرة م ــد ل ال يوج
، مونت قال إنه  كنت متسلالً
ــرة، أمر جيد  ــس الك لم يلم

ا». للفريق ولي أيضً

ــى نظيره الديوانية، بهدفني دون رد، ، على ملعب  تغلب النجف عل
ــة الثانية للدوري  ــاب اجلولة األولى من املرحل النجف الدولي، حلس

العراقي املمتاز.
سجل هدفي النجف، النيجيري أكاكبو في الدقيقة (٢٨)، واملدافع 

محمد عبد الزهرة في الدقيقة (٧٩).
ورفع النجف رصيده إلى النقطة (٣٤) ليقفز إلى املركز الرابع، فيما 

جتمد رصيد الديوانية عند النقطة (٢٣) في املركز الـ١١. 

ــزي، امس   ــي إجنلي ــف تقرير صحف كش
ــا  وضعه ــي  الت ــة  اخلط ــن  ع ــاء،  األربع
ــتر يونايتد، في حال عدم جتديد  مانشس
ــون  ــه األوروجوياني إدينس عقد مهاجم

كافاني.
ــا) مع  ــي (٣٤ عامً ــد كافان ــي عق وينته
ــم  املوس ــة  بنهاي ــد  يونايت ــتر  مانشس
ــاق حتى اآلن حول  ــاري، ولم يتم االتف اجل

التجديد.
وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، 
فإن إدارة مانشستر يونايتد قد استقرت 
ــيلفا، مهاجم  على البرتغالي أندريه س
ــالً  ــون بدي ــورت، ليك ــت فرانكف آينتراخ
ــتر  ــادة هجوم مانشس ــي في قي لكافان

يونايتد، حال عدم جتديد عقد األخير.
ــت الصحيفة، أنه على الرغم من  وأَضاف
ــع آينتراخت ملدة  ــيلفا م امتداد عقد س

ــة في بيعه  ــاك رغب ــمني، إال أن هن موس
ــع املال  ــن أجل جم ــف املقبل، م بالصي
ــوكا يوفيتش  ــي ل ــراء الصرب ــالزم وش ال

بشكل نهائي من ريال مدريد.
ــارت الصحيفة، إلى أن فرانكفورت  وأش
ــون  ــى ٣٠ ملي ــول عل ــترط احلص سيش
ــيلفا، إال أن  ــع س ــترليني لبي ــه إس جني
ــيعتمد أوالً على  ــتر يونايتد س مانشس
موقف كافاني، قبل حتديد مصير صفقة 
املهاجم البرتغالي. ويخوض سيلفا أول 
ــد انتقاله  ــمه مع فرانكفورت بع مواس
من ميالن، ويقدم مستويات هائلة، حيث 
ا وصنع ٥ آخرين، خالل ٢٢  سجل ١٩ هدفً

مباراة فقط.

أثنى السنغالي ساديو ماني، 
جنم ليفربول، على أداء زميله 
ــو فيرمينو،  ــق روبرت في الفري
ــتحق اإلشادة  ا أنه يس مؤكدً
أكثر منه ومن النجم املصري 

محمد صالح.
ــو النتقادات  ــرض فيرمين  وتع
واسعة مؤخرًا بسبب معدل 
ــة، في ظل  ــه التهديفي أرقام
ــول على  ــج ليفرب ــي نتائ تدن
الصعيد احمللي، بخسارته في 
ــات بالبرمييرليج،  آخر ٤ مباري
ــادس،  ــه للمركز الس وتراجع
بفارق ١٩ نقطة عن مانشستر 

سيتي املتصدر.
ــي تصريحات  ــي ف ــال مان  وق
ــكاي  «س ــبكة  ش ــا  نقلته

ــو  «فيرمين ــبورتس»:  س
ــادة  ــتحق املزيد من اإلش يس

ــرة القدم،  ــي ك ــذه ه لكن ه
ــيدون  ــا يش ــا م ــاس دائمً الن
مبسجلي األهداف، لكن بدون 
بوبي (فيرمينو)، لن أسجل أنا 

أو مو كل تلك األهداف».
ــل كل  ــه يجع «إن ــاف:  وأض  

شيء أسهل بالنسبة لنا».
ــل  البرازي ــب  ــع: «منتخ وتاب  
محظوظ المتالكه العبًا مثل 

فيرمينو».
ــول  «أق ا:  ــكً ضاح ــل  وأكم  
ــني عليك  ــا، إنه يتع ــه دائمً ل
تغيير جنسيتك والقدوم إلى 

السنغال».
 وأمت: «بالنسبة لي، هذا حلم، 
ــه، وأعتقد أنه  ــط أحب أنا فق

زميلي املفضل في الفريق».

ــي،  تشيلس ــدرب  م ــعر  يش
ــل، بالرضا جتاه  ــاس توخي توم
ــوز الذي  ــي الف ــه، ف أداء فريق
ــو مدريد  ــى أتلتيك حققه عل
ــن نهائي  ــي ذهاب ثم ١-٠، ، ف

دوري أبطال أوروبا.
ــاراة في العاصمة  وأقيمت املب
ــت، بسبب  الرومانية بوخارس
ــبانية،  ــلطات اإلس رفض الس

ــن  م ــني  القادم ــتقبال  اس
ــع  ملن ــة،  البريطاني ــي  األراض
ــاللة املتحورة من  تفشي الس

فيروس كورونا.   
ــي، أتلتيكو  ــر تشيلس وحاص
ــرف  الط وكان  ــه،  ملعب ــي  ف
األفضل طوال املباراة، ليكتفي 
أحرزه مهاجمه  بهدف جميل 

الفرنسي اخملضرم جيرو.
ــي تصريحات  ــال توخيل ف وق

ــبورت  س ــي  ت ــي  ب ــبكة  لش
ــع  ــدف رائ ــة، ه ــة رائع «نتيج

ومستحق».
ــيطرة  ــا ننوي الس ــع «كن وتاب
على ملعب اخلصم، وأال نفقد 
ــاء  أخط ــب  نرتك أو  ــا  تركيزن
سهلة، وأن نستعد للهجمات 

املرتدة بسبب جودة اخلصم».
ــا  منظمً أداء  «كان  ــاف  وأض
ا، العمل اجلاد  ــتحقً وفوزًا مس
ــاس  أس ــا  هم ــق  الفري وروح 

االنتصارات».
ــدد «كنا نعرف أن أتلتيكو  وش
قد يكدس العبيه في الدفاع، 
ــباب، أنه وفي حال  أخبرنا الش
ــر يتعلق  ــك، فإن األم حدث ذل
ــا  أردن ــا،  واحترامن ــا  بقدراتن
التحلي بالشجاعة وأن نلعب 

في ملعبهم».
ــم  أنه ــرف  نع ــا  «كن ــوه  ون
سيعانون لوجود ٨ العبني في 
منطقة جزائهم، النية تركزت 
حول االحتفاظ باحلدة العالية، 
وهذا ما فعلناه بشكل جيد».

ــون  ــم يتنفس ــم ندعه وأمت «ل
الهجمات  ــن  يتقدمون لش أو 
املضادة، حصلنا على مكافأة 
ــة، هذا من  ــالل النتيج من خ
أن  ــو  ــات، وه التحدي ــب  أصع

تخترق دفاع أتلتيكو».
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ــلحة  املس ــوات  الق ــت  أعلن
ــاء  الثالث االول  ــس  ام ــة  اإلماراتي
ــدات  ــودا للمع ــت عق ــا أبرم أنه
ــركات  واخلدمات الدفاعية مع ش
 ٥٫٩ ــة  بقيم ــة  وعاملي ــة  محلي
ــار دوالر). ــم (١٫٦١ ملي ــار دره ملي

ــد ناصر  ــد الركن فه ــال العمي وق
ــم البحرية  الذهلي املتحدث باس
ــي  ــس الدفاع ــرض إيدك ــي مع ف
بأبوظبي إن أكبر هذه العقود كان 
عقدا بقيمة ٢٫٩٦ مليار درهم مع 
اإلماراتية  القابضة  ياس  ــركة  ش
إلمداد القوات املسلحة بصواريخ.

ــى  ــج عل ــركة بوين ــت ش وحصل
ــون درهم  ــة ١١٢ ملي ــد بقيم عق
ــي- لبرنامج محاكاة لطائرات س

١٧. وأعلن عن توقيع عقد بقيمة 
ــركة تال  ٦٦٫٤ مليون درهم مع ش
ــة ٤٠٫٧  ــد بقيم ــية وعق الفرنس
مليون درهم مع شركة راينميتال 
األملانية.وأعلنت القوات املسلحة 
ــات بقيمة  ــبوع صفق ــذا األس ه
ــل اإلمارات  ــار درهم.وتعم ١٩ ملي
مؤخرا على تكثيف جهود حتصني 

االضطرابات  ــوء  ــى ض قواتها عل
ــهدها منطقة  ــة التي تش األمني
ــت وكالة  ــط.و قال ــرق األوس الش
األنباء اإلماراتية الرسمية (وام) أن 
ــززت اإلمارات دفاعاتها  اإلمارات ع
ــذار مبكر من  ــة بطائرات إن اجلوي
طراز جي ٦٠٠٠ وصواريخ باتريوت 
ــي ملعرض  ــوم الثان ــي الي وذلك ف

ــي <آيدكس ٢٠٢١>. ــاع الدول الدف
ــود الصفقات  وبلغت تكلفة عق
ــار  ــة ٧٫٢٣٩ ملي ــة دقيم الدفاعي
ــم (١٫٩٩ مليار دوالر) في اليوم  دره
ــرض بالعاصمة  ــن املع ــي م الثان
ــق <وام>.وأضافت أن  ــي، وف أبوظب
ــد أعلن جرى توقيعه مع  أكبر عق
<ساب> لشراء طائرات إنذار مبكر 

من الطراز جي٦٠٠٠ بقيمة ٣٫٧٤٢ 
ــم. ومت توقيع ثاني أكبر  مليار دره
ــخ باتريوت  ــراء صواري العقود لش
ــن  ــم م ــار دره ــة ٢٫٦١٤ ملي بقيم
ــارات  اإلم أن  ــة  مضيف ــون،  رايثي
ــركات  ــودا مع عدة ش ــت عق وقع
ــب  <سافران>.وبحس منها  أخرى 
ــت وزارة الدفاع  ــدر ذاته وقع املص

اإلماراتية اتفاقية تعاون عسكري 
مع جمهورية سلوفاكيا بحضور 
وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد 
ــر الدفاع  ــد البواردي ووزي بن أحم
ــاد  ن ــالف  جوروس ــلوفاكي  الس
ــؤولي وزارة  وعدد من ضباط ومس
االتفاقية  واملرافقني.ووقع  الدفاع 
ــاع اللواء ركن طيار  عن وزارة الدف
ــد القحطاني الوكيل  فالح محم
ــات والشؤون  ــاعد للسياس املس
ــاع  الدف ــوزارة  ب ــتراتيجية  اإلس
وعن سلوفاكيا ميخال كوفاتش 
ــدى  ل ــلوفاكي  الس ــفير  الس
ــات معرض  ــارات خالل فعالي اإلم
ــل  الوكي ــد  وأك  .٢٠٢١ ــس  آيدك
ــات والشؤون  ــاعد للسياس املس
ــتراتيجية بدولة اإلمارات أن  اإلس
معرض آيدكس يعد ملتقى عامليا 
ــي توطيد وتعزيز  ــاهم ف هاما يس
ــف  ــني مختل ــاون ب ــات التع عالق
والعاملية  اإلقليمية  ــات  املؤسس
ــاع،  الدف ــات  بصناع ــة  املعني
ــى كونه فرصه لالطالع  إضافة إل
ــل إليه عالم  على أحدث ما توص
ــكرية.وأكد  العس ــات  الصناع
ــلوفاكي من جانبه  السفير الس

على أهمية عمق عالقات التعاون 
ــن، مثنيا  البلدي ــني  ب ــتركة  املش
ــم معرض  ــات وتنظي على فعالي
ــتقبل  آيدكس هذا العام.كما اس
ــد محمد ثاني  الفريق الركن حم
ــوات  الق أركان  ــس  رئي ــي  الرميث
ــني مبكتبه  ــلحة اليوم االثن املس
ــاع الدولي عددا  ــرض الدف في مع
ــاء أركان  ــاع ورؤس ــن وزراء الدف م
ــي املعرض. ــاركني ف ــدول املش ال

ــاء اإلماراتية  ــة األنب ــرت وكال وذك
ــاءات كانت كل على حده  أن اللق
أول  ــق  الفري ــن  م كل  ــملت  وش
ــي القائد العام  ــد أحمد زك محم
ــر الدفاع  ــلحة وزي ــوات املس للق
ــري والفريق  ــاج احلربي املص واإلنت
ــا رئيس هيئة األركان  أول ندمي رض
ــتركة الباكستانية والفريق  املش
ــوال جيالجلا رئيس  ــو ج أول بيرهان
ــي  اإلثيوب ــش  اجلي ــوات  ق أركان 
ــن صقر  ــاب ب ــن ذي ــق الرك والفري
ــس هيئة  ــي رئي ــداهللا النعيم عب
ــن  البحري ــاع  دف ــوة  لق األركان 
والفريق الركن طيار العابد علوي 
ــش القوات امللكية  بوحميد مفت

اجلوية املغربية.

الخرطوم / وكاالت / البينة الجديدة

 أكد عضو مجلس السيادة االنتقالي 
ــر العطا، امس االول  في السودان ياس
ــالده ال تريد إطالقا خوض  الثالثاء، أن ب
ــا إلى  ــا، داعيا إياه ــد إثيوبي ــرب ض ح
ــأن كل  تخفيف التوتر، والتفاوض بش
ــيرا في  ــعبي اجلارتني، مش ما ينفع ش
ــالده لن تفرط  ــه إلى أن ب ــت نفس الوق
ــبر من أراضيها.وفي ٣١ كانون األول  ش
ــه  ــودان أن جيش ــن الس ــي، أعل املاض
ــالده كاملة في  ــيطر على أراضي ب س
منطقة الفشقة احلدودية مع إثيوبيا، 
ــيات  والتي كانت تتواجد فيها «مليش
ــالة  ــا «أوجه رس ــال العط إثيوبية».وق
ــعب اإلثيوبي،  ــة صادقة إلى الش أخوي
ــأن تعمل  ــة، ب ــادة اإلثيوبي ــى القي وإل
ــاف «نحن  ــف التوتر».وأض على تخفي
كشعب سوداني وحكومة سودانية ال 
ــع اجلارة اإلثيوبية..  نريد حربا إطالقا م

ــاوض معهم في  ــوس والتف ــد اجلل نري
ــتثمارية  واالس التجارية  ــاالت  اجمل كل 
ــعبني».وتابع «احلرب  وكل ما ينفع الش
ــى املنتصر إن  ــر حت ــكل فيها خاس ال
ــار.. نحن نعلم متاما  كان هنالك انتص
ــات التي تتعرض لها القيادة  الضغوط
اإلثيوبية من بعض القوميات وأطماع 
هذه القوميات في األرض السودانية».

ــني البلدين،  ــرات ب ــدالع التوت ومنذ ان
شدد أكثر من مسؤول سوداني على أن 
اخلرطوم ال تريد خوض حرب ضد أديس 
ــا مطالبتها  ــس أباب ــا.و جددت أدي أباب
ــها مما تقول  ــحب جيش اخلرطوم بس
ــيطر عليها،  ــق إثيوبية س إنها مناط
ــي.وأردف  ــرين الثاني املاض ــذ ٦ تش من
ــادة اإلثيوبية لم  ــول للقي ــا «نق العط

تذكروا لنا قط في يوم من األيام، خالل 
ــأن هذه األرض  ــوالت التفاوض، ب كل ج
ــم مؤمنني متاما بأنها  إثيوبية، بل كنت
ــار العالمات  ــودانية مع ضرورة إظه س
ــدود املعترف  ــط احل ــة على خ احلدودي
ــودان بوضع  الس ــب  دوليا».ويطال ــه  ب
ــا بناء  ــع إثيوبي ــات احلدودية م العالم
على اتفاقية ١٥ أيار ١٩٠٢، التي وقعت 

ــا وبريطانيا  ــا بني إثيوبي في أديس أباب
ــا ترفض  ــودان)، فيم ــن الس ــة ع (نياب
ــك االتفاقية،  ــس أبابا االعتراف بتل أدي
ــات  اخلالف ــم  حلس ــوار  باحل ــب  وتطال
«كنتم  العطا  ــتطرد  احلدود.واس حول 
ــاك ضغوطات،  ــا بأن هن ــون دوم تتذرع
ــعبي احمللي ال يسمح  وأن املوقف الش
ــا:) انتظرونا قليال  ــك.. و(تقولون لن بذل
ــا  علين ــات  الضغوط ــم  حج ــدروا  وق
ــاكل التي تخصنا».ومضى قائال  واملش
ــور تطاولت  ــا نقدر ذلك، لكن األم «كن
ــذه األرض  ــأن ه ــكيك ب ــة التش لدرج
ــذه األرض قد تكون  محل تنازع، وأن ه
ــول متاما» ،  ــذا أمر غير مقب إثيوبية، ه
ــودانية  ــدد على أن «احلكومة الس وش
ــتثمارات اإلثيوبية  ــكل االس ــب ب ترح
ــة والصناعية في عمق األرض  والزراعي
ــاء  ــم أصدق بك ــب  نرح ــودانية..  الس
ــعبني  ــون من أجل مصلحة الش تعمل

الشقيقني، لكن احلق حق».

كابول / وكاالت / البينة الجديدة

ــدة في تقرير صدر   قالت األمم املتح
ــاء إن عدد ضحايا  ــس االول الثالث ام
العنف من املدنيني في أفغانستان 
ــدء محادثات  ــد ب ــرا بع ــع كثي ارتف
ــي، ودعت إلى  ــالم العام املاض الس
ــاع  ــع اجتم ــار م ــالق الن ــف إط وق
املفاوضني ألول مرة بعد فترة توقف.

ــي  ــالم، الت ــات الس ــدأت محادث وب
ــة قطرية،  ــاطة أميركي ــرى بوس جتُ
ــن تقدمها تباطأ منذ  في أيلول لك
ــط  ــك احلني وتصاعد العنف وس ذل
ــأن ما إذا  حالة من عدم التيقن بش
ــحب  كانت القوات الدولية ستنس
ــو مقرر.وذكر  ــا ه ــار كم ــول أي بحل
التقرير السنوي لبعثة األمم املتحدة 
ــاعدة في أفغانستان أن عدد  للمس
الضحايا املدنيني بلغ ٨٨٢٠ في عام 
ــبة ١٥ باملئة عن  ٢٠٢٠ أي أقل بنس
ــابق. لكن معدي التقرير  العام الس
ــاروا بقلق إلى ارتفاع حاد وزيادة  أش
تاريخية في عدد الضحايا املدنيني 
ــة األخيرة من  ــهر الثالث خالل األش

ــات  ــدء محادث ــع ب ــام ٢٠٢٠ أي م ع
ــالم.وقالت ديبورا ليونز رئيسة  الس
البعثة إن العام املاضي «كان ميكن 
أن يكون عام السالم في أفغانستان 
تلوا»  ــان قُ ــن آالف املدنيني األفغ لك
ــالق النار  ــوات لوقف إط ــررت دع وك

رفضتها حركة طالبان مرارا. وقالت 
ــي ترفض بحث  ــراف الت «على األط
ــار أن تدرك العواقب  وقف إطالق الن
ــدرت حركة طالبان ردا  املدمرة».وأص
انتقدت فيه التقرير قائلة ان «اخملاوف 
ــل  والتفاصي ــددة  احمل ــات  واملعلوم

ــا لم تؤخذ  ــة التي قدمناه الدقيق
ــي التقرير أنه  ــي االعتبار».وجاء ف ف
ــجيل زاد  ــذ بدء التس ــرة من وألول م
ــهر  ــدد القتلى واجلرحى في األش ع
ــام مقارنة  ــة األخيرة من الع الثالث
وارتفع  ــابقة.  الس الثالثة  باألشهر 
ــي الربع األخير من  عدد الضحايا ف
ــة باملقارنة  ــبة ٤٥ باملئ العام بنس
ل  ــن ٢٠١٩.وحمّ ــها م بالفترة نفس
ــؤولية سقوط معظم  التقرير مس
ــرى غير  ــراف أخ ــى أط ــا إل الضحاي
ــي األغلب،  ــة، أي طالبان ف احلكوم
ل القوات احلكومية مسؤولية  وحمّ
ــدد  ــس ع م ــن خُ ــر م ــقوط أكث س
ــال الطرفان على تويتر  الضحايا.وق
ــا  ــا اجتمع ــري مفاوضيهم إن كبي
ــر احملادثات، وأضافا  في الدوحة، مق
ــل  العم ــيواصالن  ــني س الفريق أن 
ــدول أعمال.وبعد توقف دام  على ج
ــهرا في فترة حلول العام اجلديد  ش
ــى الدوحة لفترة  ــاد املفاوضون إل ع
ــافر العديد من  ــل أن يس وجيزة قب
املسؤولني البارزين في طالبان لعقد 

اجتماعات في روسيا وإيران.

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــعى بكل قوة  ــدو أن اإلدارة األميركية اجلديدة تس يب
ــر باعتبارها قوة إقليمية  إلى تعزيز تعاونها مع مص
فاعلة وفي خضم حتديات إقليمية تتمثل خاصة في 
ــدد بحث وزير اخلارجية  اخلطر اإليراني.وفي هذا الص
ــي بلينكن الثالثاء في اتصال هاتفي  األميركي أنتون
مع نظيره املصري سامح شكري التعاون بني البلدين 
ــى جانب  ــة اإلرهاب إل ــن ومكافح ــي مجالي األم ف
ــم اخلارجية  قضايا أخرى.ووفق بيان للمتحدث باس
ــة نيد برايس فقد نافش اجلانبان أيضا دعم  األميركي
ــرها األمم املتحدة في  ــالم التي تيس ــات الس مفاوض
ليبيا، وعملية السالم في الشرق األوسط، والتعاون 
ــيناء.ويأتي هذا االتصال  في مكافحة اإلرهاب في س
ــري عبدالفتاح  ــس املص ــاء الرئي ــن لق ــوم م ــد ي بع
السيسي مع قائد القيادة املركزية للجيش األميركي 
ــي القاهرة  ــث ماكنزي ف ــرال كيني ــنتكوم) اجلن (س
ــبل تعزيز العالقات الثنائية الدفاعية، في  اإلثنني س
ــي رفيع إلى مصر  ــؤول أميرك أول زيارة يقوم بها مس
ــهر. ــلطة قبل ش ــذ تولّي الرئيس جو بايدن الس من

ــنتكوم في بيان عقب اللقاء إنّ السيسي  وقالت س
وماكنزي «ناقشا املصالح األمنية املشتركة واتّفقا 
على الطبيعة اإلستراتيجية للعالقات الدفاعية بني 
ــر، والتي تعتبر ضرورية لألمن  الواليات املتحدة ومص
ــا ان الواليات  ــر جلي ــتقرار اإلقليميني».ويظه واالس
ــى مصر كقوة  ــدة االميركية تريد التعويل عل املتح
ــي املنطقة في  ــرية العادة التوازن ف ــكرية وبش عس
ــن االيراني والتركي. وأظهرت  مقابل تصاعد النفوذي

كل من واشنطن والقاهرة تقاربا مؤخرا في عدد من 
ــة في ضرورة دعم اجلهود  امللفات في املنطقة خاص
ــرف الديني اضافة  ــة ملكافحة اإلرهاب والتط الدولي
الى رفض التدخالت األجنبية في ليبيا والعمل على 
ــية.كما تعول الواليات املتحدة  دعم احللول السياس
ــتقرار في منطقة اخلليج مع  على مصر لدعم االس
تصاعد اخلطر االيراني حيث ترى واشنطن انه يجب 
ــني واالقليميني  ــواء الدولي ــل على احللفاء س التعوي
ملواجهة االخطار التي متثلها بعض القوى الرافضة 
ــول الواليات املتحدة  ــزام بالقوانني الدولية.وتع لاللت
كذلك على مصر لدفع الفلسطينيني واإلسرائيليني 
ــالم  ــودة الى طاولة املفاوضات ودعم جهود الس للع
باعتبار ان امللف ال يزال ميثل اهمية كبيرة للمنطقة 
ــتغلها  ــة وال تزال بعض القوى اإلقليمية تس العربي
ملصاحلها.وسعت االدارة االميركية اجلديدة الى حث 
ــطيني واالسرائيلي على العودة الى  اجلانبني الفلس
ــرن التي طرحها  ــاوز لصفقة الق ــات في جت املفاوض

الرئيس االميركي السابق دونالد ترامب.
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ــه اإلدارة األميركية. فبعد  ــب ب ــب بخفة وفق ما ترغ ــود ونذه نع
ــا هي إدارة  ــا إدارة الرئيس ترامب ه ــي طرحته ــة القرن الت صفق
ــائي  ــتهلك في حديث إنش ــس بايدن تعود إلى القدمي املس الرئي
ــرائيل  ــة األميركية في احلفاظ على أمن إس ــه إظهار الرغب هدف
ــاءل  ــطيني.ولو تس ــن الصداع الفلس ــن ثم التخلص م أوال وم
الفلسطينيون ما اجلديد في الطرح األميركي؟ ملا سمعوا جوابا 
ــوا معنيني بإقناع الطرف الفلسطيني  مفيدا. فاألميركان ليس
ــي  ــن ف ــركان جادي ــر األمي ــرائيل أن ال تعتب ــن إلس مبوقفهم.ميك
ــدة أكثر من  ــدى الواليات املتح ــس ل ــم كذلك. فلي ــم وه طرحه
ــطينيون من غير أن تُفرش  ــمعها الفلس جملة واحدة لطاملا س
ــى مائدتهم الفارغة خارطة طريق تضع األطراف الثالثة امام  عل
ــات املتحدة في كل  ــات محددة.الوالي ــات مرتبطة بتوقيت التزام
احلاالت ال تتراجع عن اجراءاتها السابقة التي تعبر عن انحيازها 
ــألة االعتراف بالقدس عاصمة  ــرائيل وفي مقدمتها مس إلى إس
ــتوطنات  ــفارة إليها واملوقف من املس للدولة العبرية ونقل الس
في املقابل ليس هناك ما يُشير إلى تراجع أميركي عن االجراءات 
ــاعدات عن  ــي مقدمتها قطع املس ــطينيني وف املعادية للفلس
ــطيني  ــفير الفلس ــغيل الالجئني وطرد الس ــوث وتش وكالة غ
ــا صرح به  ــب منظمة التحرير.م ــنطن بعد اغالق مكت ــن واش م
ــل الدولتني هو مجرد  ــة األميركي في ما يتعلق بح ــر اخلارجي وزي
ــدال الستار على  كالم خال من املعنى.جملة قيلت من أجل اس
ــذي أحيط بالكثير  ــك املقترح ال ــمي بـ»صفقة القرن» ذل ما س
ــى جديته. وهو ما ميكن  ــن التهريج من غير أن يتم التأكيد عل م
ــرائيلي على تلك  ــت منه من خالل عدم وجود أي تعليق إس التثب
ــلبا وال ايجابا. كان هناك الكثير من الكذب قد مت  الصفقة. ال س
ــطينية واالهتمام بها.كذب لم  ــره من خالل القضية الفلس متري
يشأ السياسيون الفلسطينيون املرتبطون بالسلطة رسميا أن 
ــي فلسطيني سابق وأسأله  يفضحوه. جرب أن تلتقي بسياس
ــه اآلخر للمرآة.  ــمع العجب. ذلك هو الوج ــألة وستس عن املس
فلسطينيو احلكم ال يرغبون حقيقة في إقامة دولة فلسطينية 
ــكون اإلدارة األميركية  ــك فإنهم ال يتابعون املوضوع وال ميس لذل
ــؤولية تنفيذ القرارات الدولية  ــانها ويضعونها أمام مس من لس
ــطينية  ــلطة الفلس ــم حريصون على التكتم.لم تقم الس وه
ــية  بتوضيح ما جرى حني قررت دول عربية إقامة عالقات سياس
ــرائيل وتركت الناس العاديني يتخبطون في عمى صفقة  مع إس
ــد ذلك اتضح أن تلك  ــا لو أنها صارت على األبواب. بع القرن كم
ــة ممكنا من حلول.  ــا مبا تراه اإلدارة األميركي ــوة ال عالقة له اخلط
هي خطوة منفصلة لن تتلوها خطوات تصب في حتريك الوضع 
الفلسطيني. ال أحد يدري ما الذي دفع السلطة إلى التواطؤ مع 
الطرف األميركي من خالل الصمت الذي تقاسمته مع إسرائيل. 
ــلطة يعرفون أن ال  ــطينيو الس ــبه باملؤامرة. فلس صمت هو أش
ــن حل وهمي مت تعريفه بـ»حل  ــطينية تنتج ع وجود لدولة فلس
ــرائيل لم تبد رأيها بذلك احلل فألنها  الدولتني».وإذا ما كانت إس
ــطينية  ــلطة الفلس ــه. ذلك ما تعرفه الس ــرف أن ال وجود ل تع
ــا تفكر فيه اإلدارة  ــرائيل وتعرف م من جهتها. تعرف موقف إس
ــعبها ولم تكن صريحة في  ــف ش األميركية ولكنها لم تكاش

رواياتها الشعبوية. 

فاروق يوسف

رأي

أنقرة / وكاالت / البينة الجديدة
ــا ١٢ عاما عرضتها  أظهرت خريطة عمره
ــوات التلفزيونية التركية  مؤخرا أحد القن
ــم مناطق نفوذ تركيا في العام ٢٠٥٠   ترس
ــاز إلى  ــوب القوق ــن جن ــد م ــه ميت ــى أن عل
ــط (اليونان  ــمالي للمتوس ــاحل الش الس
ــاحل اجلنوبي ليشمل ليبيا  وقبرص) والس
ــر ودول اخلليج،  ــي ومص ــرب العرب ودول املغ
ــب  ــي رج ــس الترك ــات الرئي ــدى طموح م
ــعية السيما في ظل  طيب اردوغان التوس
متسكه بتدخالته العسكرية في أكثر من 
ــتثماره في االضطرابات  جبهة صراع واس
ــتعادة  ــروب لتحقيق أحالم واهية باس واحل
ــف اخلريطة  ــي خال.وأثار كش مجد عثمان
ــية من تعاظم النزعة  مخاوف إيرانية روس
االستعمارية لدى تركيا خاصة بعد اتساع 
ــذ العام  ــكرية من ــة التدخالت العس رقع
ــوريا ومن  ــمال س ٢٠١٧ بعد توغلها في ش
ــن الولوج  ــا اتفاقية متكنها م ثمة إعالنه

ــي الليبية التي تعد بوابة هامة  إلى األراض
لشمال إفريقيا والقارة السمراء وما حتويه 
ــاب اردوغان،  ــالت لع من ثروات متنوعة أس
وعملياتها العسكرية شمال العراق بذريعة 
ــراد وتخطيطها للخوض في  مالحقة األك
ــرق  ــة، ثم التدخل جنوب ش احلرب اليمني
أوروبا لدعم أذربيجان في حربها ضد أرمينا 
ــي املعركة الذي زاد أطماع  وانتصار باكو ف
ــع أكثر.ويطمح  الرئيس التركي في التوس
ــاد الدولة  ــني إلى أمج ــان بدافع احلن اردوغ
العثمانية في حتقيق أحالم ال تبدو واقعية، 
ــتعادة  ــدو أوهاما في اس ــا تب ــرا م بل كثي
ــرت، لكن ذلك ال يحقر من  إمبراطورية اندث
خطورة النفوذ التركي املتزايد ومخططات 
ــرة للتمدد إلى أبعد حد ممكن خصوصا  أنق
ــة باحملروقات، بالنظر إلى  في املناطق الغني
ــوريا  ــا حققته إلى اليوم من تقدم في س م
وليبيا وزحف باجتاه جنوب القوقاز وإجنازات 
ــازع عليها  ــط املتن ــرق املتوس في مياه ش

ــتثمار نصر  ــعى أنقرة الس مع اليونان.وتس
ــع أرمينيا، خاصة  ــان خالل احلرب م أذربيج
ــل لدعم  ــن التدخ ــيا ع ــد انكفاء روس بع
ــتخفاف أميركا أثناء  حليفتها يريفان واس
ــوذ  ــر النف ــابقة مبخاط ــم اإلدارة الس حك
ــار  انتص ــال  ــث أس ــد، حي املتزاي ــي  الترك
ــدد في  ــيع التم ــاب تركيا لتوس ــو لع باك
ــي اخلالفة  ــتعادة أراض ــات الس كل االجتاه
العثمانية.ودقت العالقة اجلديدة بني أنقرة 
ــني الروس واإليرانيني  وباكو أجراس اخلطر ب
بعد أن نزل اردوغان بكل ثقله الدبلوماسي 
ــاد بنصرها في  ــان وأش ــم أذربيج ــي دع ف
ــاركها على  ــره باغ وش ــي ق ــم ناغورن إقلي
ــر وقالها حرفيا  ــا احتفاالت النص أراضيه
إن «املعركة لن تنهي باستعادة السلطات 
األذربيجانية أراضيها، فالكفاح في اجملالني 
السياسي والعسكري سيستمر اآلن على 
ــات األخرى».رغم قناعات  العديد من اجلبه
ــأن الهدف  ــيني ب ــني السياس ــض احمللي بع

ــة املزعومة  هو  ــة التركي ــر اخلارط من نش
ــان املهتزة  ــني صورة اردوغ محاولة لتحس
ــا إثارة  ــعبيته املتراجعة وأيض ــم ش وترمي
ــة القومية لدى األتراك، فال ينبغي  احلماس
ــكات الرئيس  ــتخفاف بخطورة تكتي االس
ــتعادة  التركي العازم على إحياء أحالم اس
ــب  األمجاد العثمانية لدى مواطنيه لكس
ــكرية رغم  ــعبي لتدخالته العس تأييد ش
ــلبية على صورة تركيا  ــاتها الس انعكاس
ــاد التركي  ــا على االقتص ــا وتداعياته دولي
ــي  ــا ف ــي خلفته ــيرة الت ــائر البش واخلس
صفوف اجليش.كما يهدف نشر استعراض 
ــل أهمية إلى  ــي مقام آخر ال يق اخلارطة ف
اختبار الردود اإلقليمية جتاه طموحات تركيا 
ــتعمارية  ــا االس ــعية ومخططاته التوس
رغبة في إحياء اإلمبراطورية القدمية.ورغم 
ــة لعبة  ــر اخلارط ــوع نش ــم موض اعتباره
ــن كونه خطرا ميكن  داخلية تركية أكثر م

أن يحدث في املستقبل القريب.
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مينا راضي
بَعثَرةٌ هي... تَستَلقي بِرُضوخٍ  مُ
فى  على حافاتِ اليأس، على شَ
مامة، أغراضٌ لم  نَ القُ فرةٍ مِ حُ
ــط عليها أصابِعُ منذُ وقتٍ  تَهبِ
ــراديبِ  ركونةٌ في سَ ــل. مَ وي طَ
ــراضٌ  أغ ــة.  ل املُقفَ ــيانِ  النِس
عُ أثاثٍ  طَ ــا. قِ ت أصحابَه ضيعَ
ــان.  الزَم ــا  ه فوقَ ــعَ  تَرَبَّ ــةٍ  بالي
ــوم،  ج ــاجِ الوُ ــي جلُ ــةً ف جالس
ا قد ال يَسلُكونَ  خوصً رُ شُ تنتَظِ
ــةٌ تُلَملِمُ  خطَّ الرُجوع. جالِس
ــرةٍ  فقي كأمٍ  ــرابِ  التُ ــاتِ  حبّ
رورَ  ــبُ مُ ــرُز. تُراقِ ــةٍ عن ال ث باحِ
لةِ دونَ  ــةِ املُتَثاقِ بيل قائقِ الوَ الدَ
ــواتِ عقربِ  ــمعُ خط ، تس أعنيُ

الساعةِ دونَ آذان، تتألَّمُ لغيابِ 
ــالءٌ من  أصحابِها رُغمَ أنها أش
تَلٍ  ــرَّدُ كُ جَ ــمَ أنها مُ ماد، رغ جَ
رُ  ــا تنتَظِ ــعور. كأنه منَ الالشُ
فةٍ  ــا، عاصِ ــةٍ م ف ــوبَ عاصِ ب هُ
أرضِ  ــى  ال ــا  أصحابَه ــدُ  تُعي
ــرى املُقيمونَ  ــن. عندما يَ الوطَ
ــراضَ  األغ ــك  تل ــوتِ  البُي ــي  ف
ونَ بسيولٍ منَ  ــحّ اليَتيمة، يَسِ
لوا.  معِ على أولَئكَ الذينَ رحَ الدَ
رَهُ في  ــبُ أظافِ ــرَضٍ يَنشِ كل غَ
ا  راحً ــكَ جِ ــوب، و يَنكأُ بذل ل القُ
تَشتاقُ هاتيكَ  خاطة.  مُ كانَت 
ليلِ األبواب،  ــكاتُ الى صَ لَ املُمتَ
رُ بِشارةَ األبواب بنَبأِ عودةِ  تنتَظِ
متِ  رُواقَ الصَ ــنَّ  األصحاب. لك
ال  ــوقَ  ف ا  ــدًّ تَ ممُ ــا،  قائِمً ــى  يَبق
بُ  لُّ األغراضُ تَنتَحِ شيء، و تظَ
ــنُّ الى أيامِ  ــكون، حتِ بلُغةِ السُ
أيامَ كانَت أسيرةَ  ــتِعباد،  االس
ها بإشاراتِ  األيدي. تسألُ بعضَ
ــكَ  ــي تل ــنَ ه ــرى أي ــود: تُ اجلُم
ــوا اليها؟ ثم  ل ــة التي رحَ رب الغُ
ــتُ للمرةِ املليون،  م يَجيءُ الصَ

واب. جَ كَ

ــا الكاتب  ــات التي حدده فاخلطاب
ــر على  ــه ال تقتص ــوع كتاب ملوض
ــه بل هناك  ــوع محدد بعين موض
ــي  ومنهج ــي  موضوع ــال  انتق
ــي الكاتب باآلليات  يرتكز على وع
ــؤولة عن غياب هذا التماثل  املس
ــا خطورة  ــر هن ــي احلضور ويؤش ف
ــه (عصر  ــذي نعيش في ــر ال العص
ــي  الت ــة  الناعم ــوة  الق ــة  ومرحل
ــر قدرة  ــيلة األكث ــت الوس أصبح
على التحكم واإلقناع والسيطرة 
ــاليب  ــوم) عبر أس ــى عالم الي عل
ــن اإلعالمي واالتصالي  قوامها الف
ــي عالم  ــة متقدمة ف إليجاد حال
السياسة، واالقتصاد ، واالجتماع 
ــاني في عالم سريع ومتغير  اإلنس
ــق اإلبداع الذاتي. وبنحو كبير خلل
ــكاليات يبرز سؤال  أمام تلك اإلش
ــف نواجه هذا  ــه كي ــرح نفس يط
ــول الدكتور عالء كرمي:  الواقع؟ يق
(اجملال الزال مفتوحا أمامنا بوجود 
ــوا وال يزال  ــني وأكادمييني قدم فنان
ــاً عراقياً أصيالً  يقدمون  فكراً وفن
ــي، ويرى ان الفن  للمجتمع العراق
ــتوعبنا إلى  ــة قيمية تس منظوم
ــعور  عالم اجلمال ليقود فينا الش
ــة إصالحه  ــح الواقع ومحاول بقب
ــال الروحي واحلكمة  عن طريق اجمل
ــاب  ــكل اخلط ــا يش العملية).هن
ــرمي  ك ــالء  ع ــور  للدكت ــي  الثقاف
ــة معرفية متعددة األبعاد  منظوم
ــفة،  ــن، والفلس ــن الف ــق م تنطل
ــكل  ــج لتش ــن التي تتواش والدي
احلكمة العملية تستثمر ميدانياً 
ــالح؛ ألن احلياة ال  ــي عملية اإلص ف
ــد وال تتحقق  ــد بعد واح تقف عن
ــن منظور واحد  عملية اإلصالح م
ويبدو ان الدكتور عالء كرمي قد ركز 
على التنوع في موضوعاته واختار 
ــلوب العرض  ــته هذه أس في دراس
ــيقى  ــل فكتب عن املوس والتحلي
ها من املظاهر األساسية  التي عدّ
ــرية  في بناء وتنمية النفس البش
عن طريق تنمية مشاعر وعواطف 
ــيقى  ــك ان املوس ــي. وال ش املتلق
ــن  م ــي  املتلق ــتجابة  اس ــرر  حت
ــود والتقوقع إلى التفاعل مع  اجلم
التي  املوسيقي  اإليقاع  هارمونية 
تعيد تشكيل استجابته للجمال 
وحترره من كوابيس الواقع. وينفتح 
هذا التنوع على املسرح الذي يعده 
ــداث درامية ميكن  تصوير حي إلح
ــن طريق  ــا ع ــف اجتماعي ان توظ
مسرحتها وذلك المتالكها عناصر 
ــي يعمل  ــق عالم ــن ذات نس تكوي

ــرحية  على إثبات اجلوهريات املس
ــم توافر  ــم صورها حتى يت في أع
ــية والتي يحلق عبرها  اللذة احلس
ــتمتع بفكرة النص.  املتلقي ويس
ــاب الثقافي  ــر اخلط ــا ال يقتص هن
ــى  ــرمي عل ــالء ك ــور ع ــد الدكت عن
ــداه الى  ــل يتع ــي ب ــد اجلمال البع
البعد التراجيدي (املأساوي) يقول 
الدكتور عالء كرمي : (من الطبيعي 
ــيد لبعض صور  التذكير والتجس
ــتطيع  ــف درامياً لنس واقعة الط
ــك الواقعة  ــش في عمق تل التعاي
والتي جسدها اإلمام احلسني (ع) 
وأهل بيته والذين عاشوا وسجلوا 
ــاة بأعظم الدرجات وتنوعت  املأس
ــامية  ــدالالت والصور الس ــا ال به
ــاحة  ــي جعلت من مناذجها س الت
ــي هذا  للصراع الفكري والسياس
الصراع هو من يدفعنا إلى اإلبداع 
ــرى ضرورة  ــو مبتكر)، وي وفق ما ه
إعادة النظر في املسرح احلسيني 
ملا يشكله هذا املسرح من نقطة 
ــود  الوج ــو  نح ــة  رئيس ــالق  انط
ــر الدكتور عالء  الفكري. ولم يدخ
ــتثمار املصطلحات  ــي اس كرمي ف
ــيما تلك التي برزت  املعاصرة والس
ــن القرن  ــي م ــف الثان ــي النص ف
ــروف ان  ــا هو مع ــرين، وكم العش
املصطلحات هي مفاتيح املعرفة 
والتي تؤدي دوراً في توضيح معاني 
ــذه املصطلحات  العبارات، ومن ه
ــور عالء  ــتعملها الدكت ــي اس الت
ــد  ــي تع ــا) الت ــرمي (التكنولوجي ك
ــات املعاصرة والتي  من املصطلح
ــي وقتنا  ــداوالً ف ــت أكثر ت أصبح
ــا في اجملتمع  ــي وبنيّ أهميته احلال
ــوره وأهميتها في  ــي تط ودورها ف
املسرح التي جتسدت بالتشكيالت 
ــرحي.  ــي العرض املس الصورية ف
ــات  ــى موضوع إل ــل  ــك انتق كذل
ــداع املرأة العراقية)  أخرى حول (إب
باجملاالت  ــا  ــدت حضوره أك ــي  الت

ــة  والثقافي ــة،  والفني ــة،  اإلبداعي
ــة  أحقي ــى  عل ــت  وبرهن  ، ــة  كاف
للحفاظ  أساس  وجودها كعنصر 
على الهوية الوطنية.والهوية هنا 
نستطيع القول هي سمة التفرد 
ــن احلضور  ــر ع ــة تعب واخلصوصي
ــة. وفي  الواعي في األداء واملمارس
ــور عالء  ــر انتقل الدكت ــال آخ مج
كرمي للحديث عن (الصورة). واليوم 
ــورة ملا  ــة الص ــش ثقاف ــن نعي نح
ــن قدرة هائلة على نقل  للصورة م
ــيطها ودورها في  املعلومات وتبس
التقريب بني احملسوسات واجملردات 
للمتلقي لغرض  ــواء  األج وتهيئة 
ــات  ملعطي ــم  والفه ــتيعاب  االس
ــاول  إذ تن ــص.  ــة الن ــع ودالل الواق
الدكتور عالء كرمي اجلانب الصوري 
ــه: (عندما يحاكي  ــي الفن بقول ف
ــوري فأنه تعبير  الفن اجلانب الص
ــي ال  ــزء احلقيق ــاكاة اجل ــن مح ع
ــذه  ــه ه ــح ل ــه أي تتي ــف من الزائ
ــورة املدركة  ــن الص ــاكاة تكوي احمل
ــافة  املس باختراق  ــك  وذل ــاً  عقلي
اجلمالية بني الفن و صورته لتظهر 
ــة ذات داللة  ــادة محسوس ــا م لن
ــل بناء  ــن تداخ ــدت م ــة وج صوري
ــا بني املاضي  ــيجي له متاس م نس
ــر لتعطي قراءات مختلفة  واحلاض
ــيلة  ــق جميعها كونها الوس تتف
ــي في  ــتحضار املاض ــدة الس اخلال
ــت  أصبح ــة  احلضور).واحلقيق

ــكل أهم  الصورة لغة عصرية تش
ــة املعاصرة، كما  ــات الثقاف مكون
ــية،  ــن داللة حس ــورة م ــي الص ف
ــر  ــي التأثي ــة ف ــة، وواقعي وجمالي
على املتلقي وهي تعكس بالوقت 
نفسه هيمنة احلاضر واآلني على 
ــاالت اإلدراك وكذلك أصبحت  مج
ــة املتخيل  ــوة الرمزية لصياغ الق
ــيميولوجيا  س ــي  وف ــاني.  اإلنس
ــب الدكتور عالء كرمي  الصورة يذه
ــيميائي  ــق املنهج الس الى تطبي

ــه للصورة بقوله: (حتمل  في حتليل
ــورة معاني عدة مما تكونه من  الص
ــة وفق ترتيبها لعناصر  رؤية بصري
ــا في العمل  التكوين املعمول به
ــيميائية  ــي، إذٍ إنَّ للصورة س الفن
ــب  تصي ــد  ق ــة  ــا جمالي تعطيه
املشاهد باالكتفاء وهو في حلظاته 
ــى الرؤية،  ــدرة عل ــر تثوير وق األكث
ــزر) بقوله: (إذا  ــذا ما يدعمه (آي وه
ــظ معنى ما  ــورة توق ــت الص كان
ــه فأنها تقدم  ــن مصرحاً ب لم يك
ــها نتاج تفاعل بني إشارات  نفس
النص وفعل اإلدراك لدى املتلقي).

وهنا البد من توضيح هذا املفهوم 
ــورة) قام  ــيميولوجيا الص وهو (س
ــدالالت اخلاصة  ــارت) بتحليل ال (ب
ــابهة  املتش واملدونات  بالتصورات 
ــات الكالمية  ــة عن املدون واخملتلف
ــيع التفكير  وهو ما أدى إلى توس
ــات العالمات. والصور  في منظوم
ــت عاملا مغلقاً على نفسه  ليس
ــي  فه ــه  حول ــا  عم ــتقل  مس
كالكلمات يشكل تعالقها وحدة 
ميكن البحث في معناها وداللتها 
ــيميائية  لذلك ميكن القول ان س
ــيميائية  الس ــن  ــورة جزء م الص
ــن الثقافة  ــة ؛ ألنها جزء م العام
ــتحوذ عليها حتى  التي ما ان تس
ــيميائي  ــي خطاب س ــا ف تضعه
ــة أحد  ــول ان العالم ــا الق وميكنن
أصول الوجود بل ان الوجود نفسه 
جماع عالمات غير قابلة للحصر 

ــتمد كينونته  ــان امنا يس واإلنس
ــي تتنافذ  ــات الت ــن هذا العالم م
واملنهج  ــا.  ــل عبره ويتواص معه 
ــي أنه يعد  ــيميائي يتحدد ف الس
النص حامالً السرار كبيرة والدال 
ــارئ ويدعوه  ــتفز الق ــا يس عليه
ــك رموزها  ــث عنها وف ــى البح ال
انطالقا من فهم العالقة اجلدلية 
ــدال واملدلول وبني  املوجودة بني ال
ــدم  تق ــا  والغياب.وفيم ــور  احلض
ميكننا القول ان الدكتور عالء كرمي 
قدم خطاباً يحمل في مضامينه 
سلسلة من األفكار تعالج واقعا 
ــكاليا متأزماً فضال عن قراءة  إش
فيها  ــى  ــة ملوضوعات جتل مكثف
ــتثمراً  مس ــره  وعناص ــرح  املس
ــرض  ــي الع ــة ف ــه اإلبداعي طاقت
ــج  ــتعمالً املنه ــل ومس والتحلي
ــاريع  ــة املش ــيميائي لدراس الس
ــتقبلية بوصفها  املعرفية املس
ــول  احلق ــاف  واكتش ــات  عالم
ــل االتصال  ــي جتع ــة الت اخملتلف
ــوء ما  ــي ض ــا. وف ــي ممكن املعرف
ــبق ميكننا القول ان الكتاب  س
ــة  متع ــرحية  املس ــات  (االجتاه
التجديد)  ــة  وحتمي ــاهدة  املش
ــات  واملوضوع ــكار  باألف ــي  غن
اجلديرة باالهتمام والتي تكشف 
عن جدارة الكاتب في التحليل 
ــتيعاب  ــة النقدية واس واملعاجل
واإلبداع،  ــر،  الفك املتغيرات في 

والفلسفة، والفن.

ــعة  األوبرا العراقية ذلك احللم املفقود الذي كان يضم دارا بس
ــا  ــادة اعماره ــت اع ــور اصبح ــة للجمه ــاهد وقاع ١٥٠٠ مش
ــدم االهتمام اجلدي  ــن التلكؤ وع ــا الكثير م ــا اذ فيه وتأهيله
ــؤولة كونها من أقدم السيمفونيات  ــة املس من قبل املؤسس
ــينات في املنطقة العربية ، لالسف الشديد  منذ بداية اخلمس
ــتعيد  ــاة لها كي تس ــادة احلي ــة امل في اع ــاك بارق ــس هن لي
عافيتها وتواصل انشطتها ، وهذا حقيقة امر يحز في النفس 
ــيئا لدى اخملتصني واجلمهور على حد سواء  ويعطي انطباعا س
ــة اعادة تأهيل  ــذا التلكؤ واالهمال في عملي ــاءل لم ه . ونتس
ــارة الى انه مت رصد مبالغ  ــرا ومن هو املقصر ؟. مع االش دار االوب
ــيء والعمل على اعادتها  هائلة العادة اعماره . ولكن الواقع ش
للحياة شيء اخر وال نعلم ماهي االسباب التي ادت الى توقف 
ــطتها ؟.اما فيما يخص مسرح  ــتمر بتقدمي انش اعادتها لتس
ــامل  ــرقة  والتدمير الش ــيد الذي تعرض الى احلرق والس الرش
ــينما  ــر صرحا من صروح دائرة الس ــام ٢٠٠٣ والذي يعتب في ع
ــديد عملية إعادة إعماره وتأهيله  واملسرح ولكن لألسف الش
ــببا لهذا التلكؤ احلاصل وملاذا اليتم  شبه مهملة وال نعلم س
ــد من العروض  ــاة ليتم تقدمي العدي ــراع باعادته الى احلي االس
ــن عروض  ــاهدتها م ــوق ملش ــرحية التي اصبحنا في ش املس
ــاالت االحتفاالت من  ــادة كرنف ــة وغنائية واع ــرحية وفني مس
ــرحية وكبار املطربني وبذات الوقت  ــاركة الفرق املس خالل مش
ــون إضافة جديدة  ــخصيات فنية عربية وليك ــتضافة  ش اس
ــارح العراقية واحلركة الفنية.هنالك نشاط  إلعادة إحياء املس
ــارح في بغداد وحتى احملافظات  بطيء في إعادة احلياة إلى املس
والتي من أبرزها مسرح املنصور في مجمع ساحة االحتفاالت 
ــور، ومسرح منتدى  ــرح آش ــرح الرافدين، ومس الكبرى، و مس
ــرح، واملسرح الوطني الذي يعتبرأكبر املسارح في العراق. املس
ــف الشديد ان دور السينما العراقية  االن قد حتولت إلى  ولألس
ــينما في العراق حكايات  مخازن للبضائع .. لقد كان لدور الس
ــاس في قلب  ــكل أس ــزت هذه الدور بش ــث ترك ــات، حي وذكري
بغداد. أما حالها االن اندثر عبر الزمان، فما هو السبب ومن هو 
املسؤول؟ . الزمان، نعلم جيدا ان االسباب كثيرة واملرحلة التي 
ــينما في الوقت احلاضر  ــها االن انهت دور العرض .. الس نعيش
انتهت وليس لها اي وجود ب العراق نتيجة للظروف االمنية التي 
ــاعداً في الغاء هذا اجلانب  مير بها البلد والتي كانت عامالً مس
ــه .هذه  ــم الذي كان املواطن يرتاده لينفه عن نفس الفني امله
ــينمائية حتولت اليوم الى مخازن للبضائع لتتالشى  الدور الس
ــدم أدوارًا مهمة على صعيد الترفيه  أهميتها بعد أن كانت تق
والتثقيف وهي تستقطب الصغار والكبار ممن يعشقون الفن 
السابع.دور السينما العراقية التي يتجاوز عمرها مئة عام بات 
ــن الصعب ايجاد دار صاحلة  ــا محزنًا االن حتى اصبح م واقعه
ــت مبرور الوقت  ــات الدار بعد أن تآكل ــرض او متتلك مواصف للع
ــؤولة  باحياء او تطوير دور السينما  وعدم اهتمام اجلهات املس
ــي البالد. وزارة الثقافة مطالبة بالتحرك الفوري واجلاد العادة  ف
احلياة الى صروحنا الثقافية والفنية وهي مسؤولية كبيرة اما 

التفرّج فليس بوارد اطالقاً .
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فنارات

احمد البياتي

النقد بحد ذاته ممارسة فكرية 

لم يفارق الفلسفة سواء 

أكان ذلك بشكل صريح أو 

مباشر أو بشكل ضمني وغير 

مباشر والفلسفة تستند 

الى التصورات واملفاهيم 

وفي مجاالت متنوعة وماسة 

بحياة اإلنسان كاألخالق، 

والسياسة، والتربية، والفن. 

والهدف من الفلسفة إدراك 

احلياة إذ ترتكز على التفكير 

العميق باملوجودات، والنقد 

حتول الى هدف في ذاته وليس 

مجرد وسيلة للتغير، والتقدم 

الفكري واالجتماعي فما من 

شيء اال ميكن نقده حتى 

النقد ذاته في (نقد النقد) 

وهذا ما ملسناه في املقدمة 

التي صاغها الدكتور عالء 

كرمي في كتابه (االجتاهات 

املسرحية متعة املشاهدة 

وحتمية التجديد)، والذي 

يكشف فيها عن إشكالية 

كبرى نتيجة لغياب التماثل 

في احلضور بني االجتاهات 

املسرحية واملعطيات 

واإلقرارات التاريخية والواقعية 

التي يعيشها اجملتمع العراقي 

في ظل املتغيرات السياسية، 

واالقتصادية، واالجتماعية 

سواء أكان مبعناه الشامل أو 

احملدد.

د. سعد مطر عبود

6ثقافية

د. وليد جاسم الزبيدي

..؟ هلْ سيرجعْ
..؟ عْ طّ رَ أو تَقَ ما تكسّ
بعدما كانَ هشيماً 

.. كلّ موضعْ
.. أو تخلّى كلّ مفزعْ

عن هوانا،
رحلتْ بعضُ قرانا ..

وفراقٌ صارَ دمعاً
.. في ليالٍ سوفَ تُشرعْ

..؟؟ كيفَ نرجعْ
..؟ مْ هلْ سيُبنى ما حتطّ
..؟ مْ أو يكونُ اجلرحُ بلسَ

إنّني جئتُ وال أدري
إليك...؟

..؟ ا لديكْ أو بأني راحلٌ عمّ
واألماني في سباقْ

كطيورِ النورسِ اآلتي
وشوقٍ للعناقْ

.. آهِ يابحرَ الفراقْ
كيفَ أرمي بعضَ حرفي

.. وأنا بعضٌ خلوفِ
من سرابْ

وجنونٌ في ظاللٍ 
وكفكرٍ في كتابْ
..؟ هلْ سنرجعْ

نا نحوَ بعضٍ من سننيْ لو رجعْ
وبدارٍ من حننيْ

.. عْ قدْ تصدّ
بعدما كانَ رياضا 
نحتمي فيهِ ومنرح

لو بنينا... لو سهرنا
لو وضعنا من قلوبٍ 

كلّ خطوٍ

لو رفعنا في دروبٍ

كلّ ظلٍ
ما انتهينــــا..

كُ فينا ما حيينــــا.. ويظلّ الشّ
..؟ هلْ  ..؟؟ هلْ سنرجــــعْ هلْ ســـنرجـــعْ

..؟ ســنرجــعْ

محمد حليم شاكر

ــرحية  تأملت كثيراً بعد قرأة املس
ووجدت نفسي بعد إنتهاء املنظر 
ــي حزين ومتخاذل!  األخير لها بأن
ــج ثالثة  ــرحية أرادت أن تعال املس
ــا لم  ــة ولكنه ــا اجتماعي قضاي
ــا  عليه ــف  املؤل ــق  فأطل ــح  تُفل

ــون)  (اخملذول ــة  الكلم ــذه  ه
ــي:  ــة ه ــا الثالث ــا القضاي أم
اخلوف،  التخلص من سيطرة 
السياسي  النظام  اليأس من 
ــب عليه العيش  القائم املترت
ــتقرار وغيرها  ــئ، واإلس الهان
ة  ــات الناس املُلحّ من احتياج
ــت نهاية  ة.. وكان ــر املُلحّ وغي
ــة  «فكري ــة  نهاي ــرحية  املس
ــال جتعل  يُق ــة» كما  مفتوح
ــاهد باختصار  املُش أو  القارئ 
أحداث  ــل.دارت  ويتخي ــر  يُفك
ــة  ــي غرف ــرحية ف ــذه املس ه
ــالء» التي  ــتقبال «بيت ع اس
ــام  ــا بالطع ــح طاوالته تطف
ــكالم كان  ال وأول  ــراب؛  والش
وأردفت هناء  ــكوراً.  عتاباً وش
ــن املعقول أن  ــس م تقول: لي
ــة واحدة  ــي مديري ــوا ف تعمل

وزوجاتكم صديقات وال تفكروا في 
اللقاء خارج اوقات الدوام؟!بعدها 
ــول كثرت  ــرواق بالكالم ح ضجّ ال

الكالم! وحول العمل والسياسية 
ــث افتتاح  ــوا بحدي ــى أن توقف إل
(السيرك) واقترح اجلميع أن يذهبوا 

فوافق  ــات.  احليوان ــاهدة  ملُش
ــاد»  «عم ــرض  واعت ــع  اجلمي
ــت  والصم ــب  الكت ــق  عاش
ــألة  ــه وقال: انها مس كعادت
ــد  ــا اجلدي ــت فم ــع وق تضيي
ــات  احليوان ــات؟  احليوان ــي  ف
ــت األرض  ــذ خلق ــت من خلق
اقتراح  ــا  وبعده ــا.  وما عليه
ــني بفتح سيرك  احد اجلالس
ــب واحلمير»  ــرود والثعال «للق
ــك  بالضح ــر  املنظ ــى  وانته
ــع  اجلمي ــخرية..ومضى  والس
ــد  ــث تكلفوا به أش في حدي
ــف أال وهو أن «فتحية»  التكلّ
وكان  للبنات  ــة  درّس مُ تعمل 
ــا وحلمها أن تصبح  طموحه
ــة»  املدرس ــة  «معاون ــكان  مب
ــت «فتحية» تعتقد  التي كان
ــهيلة»  أنها (حزبية) وترد «س
ــن إثم)  ــرة: (إن بعض الظ ــكل م ب
ــل احلديث لذروته ويقع  إلى أن يص
ــاد «فتحية» في آخر املطاف  اعتق

مبحله. ولم ينته املنظر املسرحي 
ب  ــعّ ــوع وامنا تش ــذا املوض من ه
ــع مختلفة  ــت منه مواضي وتفرع
«ففتحية» تريد أن تصبح معاونة 
تحزّبة) لكن  ــي (مُ س ــى وأن متُ حت
زوجها «جميل» يرفض وهي تقول 
ــه: إن أكثر من ٩٥٪ من املتحزبني  ل
ــيئاً عن احلزب. وهو  ال يفقهون ش
ويتدخل  برفضه.  ر  صّ ومُ متمسك 

ــون آرائهم وهكذا  البعض ويطلق
ميضي احلديث إلى أن يصل املنظر 
ــد  لنج ــرحية  املس ــن  م ــر  األخي
ــد وصلوا احلديث  ــاد وعالء» ق «عم
أشده حول ( إنعزال املثقف وعدم 
ــاس) وينفض  ــؤون الن تدخله بش
ــث ببضعة كلمات من عماد  احلدي
ــالء: دعوتنا  ــل موجه إلى ع وجمي
ــك  ــي نفس ــاً ف ــك مبيت ــى بيت إل
ــات..  اهان ــا  يكفين  .. ــا؟!  اهانتن
تام املنظر  ــت املهزلة! وفي خِ انته
ــرحية جند «عالء»  األخير من املس
ــذاً وهو  ــرب مأخ ــد أخذ به الش ق
ة وغضب:  ــول بحدّ يبكي وراح يق
-نحن جبناء انتهازيون ال نستحق 
احلياة؛ الناس يعانون أشد املعاناة 
ــي الرمل..  ــنا ف ونحن ندفن رؤوس
نحن ال نستحق احلياة يا سهيلة 
ــنا في  ــا أن ندفن أنفس ــى بن وأول
ــتارة  الس تبدأ  البالوعات.. بعدها 
ــات «عالء»  ــالل كلم ــوط خ بالهب

األخيرة وقد بدأ نحيبه يتعالى.
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د. عالء كرمي

شاكر خصباك

متابعة / البينة الجديدة
ــارقة للتراث فعاليات االسبوع التراث  افتتح معهد الش
ــي البيت  ــراث الثقاف ــات الت ــز فعالي ــي مرك ــي ف اللبنان
ــابيع التراث  ــن برنامج أس ــارقة ضم الغربي» بقلب الش
ــعار «تراث العالم في الشارقة .وتتضمن  العاملي حتت ش
ــراث اللبناني منها  ــن الت ــة غنية م ــات مجموع الفعالي
معرض تراث لبنان حيث األزياء التقليدية واحلرف اليدوية 
ــب  ــر على اخلش ــاس واحلف ــة والنح ــة كالفض التقليدي
ــن زيت الزيتون والذي يتميز  وصناعة الصابون املصنوع م
ــرض للفخار  ــرة ومع ــة عديدة على البش ــد جتميلي بفوائ

ومعرض صور من تراث لبنان واملأكوالت الشعبية التراثية 
ــب إقامة مجموعة  ــعبي الى جان اللبنانية واملقهى الش
من الفنون التراثية على مسرح البيت الغربي مثل أغاني 
الدبكة باإلضافة إلى تقدمي فقرة شعرية مع شعر الزجل. 
ــارقة للتراث:  ــلم رئيس معهد الش وقال عبد العزيز املس
ــتكماالً ألسابيع التراث  ــبوع التراث اللبناني اس يأتي أس
العربي ضمن أسابيع التراث العاملي التي ينظمها املعهد 
فاليوم وصلنا إلى لبنان هذا البلد الذي يعيش في وجدان 
الناس فكلما ذكر لبنان تبادر إلى الذهن الثقافة وطباعة 

الكتب والفنون كلها كان منبعها لبنان. 

البينة الجديدة / علي شريف
ــبابية الواعدة افتتح  من اجل دعم الطاقات الش
مدير البيت الثقافي في محافظة كركوك يوسف 
ــخصي االول للفنان  ــرض الش ــح املع ــب صال طي
الشاب علي الفدعم ومبشاركة فريق( دقايق ) الذي 
اقيم في مول تامي سنتر بحضور جماهيري متميز. 
ويأتي هذا النشاط ضمن خطة شاملة لتشجيع 
ــباب وكذلك تنشيط حركة  اجلانب االبداعي للش
ــياحة من خالل اقامة انشطة فنية وثقافية  الس

ــة (املوالت) وقد ضم  متميزة في اجملمعات التجاري
ــرق على  ــي فن احل ــن ٢٠ لوحة ف ــر م ــرض اكث املع
ــب .كما زارمعاون مديرالبيت الثقافي عمار  اخلش
ــودة في املول  ــينما املوج ــري بناية الس قيس صب
 VIP ) ــادي) و ال ــي العرض ( الع ــع على صالت واطل
ــينما من  ــادة هيبة الس ــى اهمية اع ــدأ عل ) موك
ــباب على زيارة تلك  ــجيع العوائل والش خالل تش
ــجيعا  ــور االفالم التي تعرض تش ــاالت وحض الص

لهذا القطاع املهم.

@ �ûaäÀcÊb‰j€@ta6i@Ô–n§@Ú”âbí€a
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قصة قصرية 



albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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(                 ) تنشر قرارات مجلس الوزراء
املوافقة عىل مرشوع قانون احلامية القضائية للرشكات املصنعة للقاح  ( كوفيد ١٩) وإحالته إىل جملس النواب

إصدار تعليامت تسهل تنفيذ أحكام قانون ختليد تضحيات شهداء احلرب ضد عصابات داعش اإلرهابية 
ــون احلماية القضائية  ــروع قان ــي عقدها امس االول الثالثاء، عدة قرارات من بينها املوافقة على مش ــته االعتيادية الت ــدر مجلس الوزراء، خالل جلس أص
ــخة منه، أن  ــب االعالمي جمللس الوزراء، في بيان تلقت البينة اجلديدة نس ــد ١٩، وإحالته إلى مجلس النواب. وذكر املكت ــة للقاح كوفي ــركات املصنع للش
مجلس الوزراء، عقد امس االول الثالثاء، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مت خاللها بحث اخر مستجدات االحداث في 
ــب البيان، على جهود املؤسسات وأجهزة الدولة التي ساهمت  ــة املوضوعات املدرجة ضمن جدول أعماله.وأثنى الكاظمي، بحس البالد، فضال عن مناقش

في تطبيق حظر التجول، معرباً عن شكره عموم املواطنني الذين التزموا باجراءات احلظر الصحي.

ــرق العاصمة بغداد وهم يعانون من أنعدام املياه الصاحلة للشرب ، يتصور أن األمر مبالغ فيه ، إال أن أزمة مياه الشرب  ــاد ش ــمع بحي النورين في منطقة الرش من يس
متثل هاجساً لعدد كبير من املناطق العشوائية وكأنها عقوبة جماعية في حقهم ، حيث يعتمد الكثير من السكان على املياه اخلابطة والتي ال ميكن أن تستخدم 
ــفت جريدة (البينة اجلديدة ) خالل جولتها في املنطقة بأن سكانها ال تتوافر لديهم املياه الصاحلة للشرب، وأن هنالك ضرورة ملحة  ــل والتنظيف .وكش حتى للغس

ملعاجلة هذه املشكلة ، باإلضافة إلى ان املنطقة تعاني من سوء اخلدمات الطبية والصحية ، وعدم وجود مدارس التعليم بكافة مراحلها.

متابعة / البينة الجديدة

ــر  ــزام بالتدابي ــد االلت ــد ان تصاع وأك
ــن احلد من اثار  ــيمكننا م الوقائية س
ــاللة اجلديدة واالكثر خطورة من  الس
الوباء.وبشأن الوضع االمني في البالد، 
ــتمرار العمليات  ــي اس ــد الكاظم اك
ــاب، للقضاء  ــد اإلره ــتباقية ض اإلس
ــه وجتفيف  ــن فلول ــا تبقى م ــى م عل
ــوات  ــود الق ــيدا بـجه ــه، مش منابع
ــف صنوفها،  ــة البطلة مبختل االمني
ــارًا في مالحقة  ــط ليالً ونه وهي تراب
اخلاليا اإلرهابية.وشدد، على ان العراق 
لن يكون ساحة لتصفية احلسابات، 
ــة امنا هي  ــخ العبثي ــني ان الصواري وب
ــة  ــة واعاق ــراج احلكوم ــة الح محاول
ــزة االمنية  ــا، مؤكدا ان االجه تقدمه
ــى اجلناة  ــول ال ــن الوص ــتتمكن م س
ــرأي العام.  ــم أمام ال ــيتم عرضه وس
وبني، ان نفوسا ضعيفة كانت تترقب 
إنهيار الوضع اإلقتصادي منذ شهري 
ــي املاضيني، لكن  ــرين األول والثان تش
نت العراق من  اإلجراءات احلكومية مكّ
ــذه املرحلة الصعبة وبطريقة  عبور ه
حكيمة.وقال الكاظمي، ان إحتياطي 
ــراق وبعد ان كان  ــد األجنبي للع النق

ــد،  ــذ بالتصاع ــار اخ ــددا باالنهي مه
ــرب من  ــا يق ــزداد مب ــه ان ي ــع ل ومتوق
ــهر  ــارات دوالر بنهاية الش اربعة ملي
ــدء باإلجراءات  ــك منذ الب احلالي، وذل
االصالحية وتغيير سعر الصرف، كما 
ــر من عمليات  ــكل كبي جرى احلد بش
الفساد في مزاد البنك املركزي، مبيناً 
ــة  ان احلكومة تعمل بخطط مدروس
ــي ودعم  ــاد العراق ــيط االقتص لتنش
القطاع اخلاص وتوفير املزيد من فرص 
ــدم وزير الصحة  العمل.من جهته، ق
ــتجدات عمل  والبيئة تقريرا عن مس
ــراءات احلكومية في  ــة تعزيز االج جلن
مجاالت الوقاية والسيطرة الصحية 
ــار  ــد من انتش ــان احل ــة بش والتوعوي
ــتعرضاً جهود  ــا، مس ــروس كورون في
ــة اجلائحة  ــة في مواجه وزارة الصح
ــي  الت ــة  التوعي ــالت  حم ــل  وتواص
ــم على  ــني وحتثه ــتهدف املواطن تس
ــد ان  ــراءات الوقاية.وبع ــزام باج االلت
ــس الوزراء ما مدرج ضمن  ناقش مجل
جدول اعماله، أصدر القرارات التالية، 

وفقاً للبيان:ـ
ــون  ــروع قان ــى مش ــة عل اوال املوافق
احلماية القضائية للشركات املصنعة 
للقاح كوفيد ١٩وإحالته إلى مجلس 

ــكام املادتني  ــتنادا إلى أح النواب اس
ــا) من  ــد ثاني ــد اوال) و(٨٠ البن (٦١ البن

الدستور.
ثانيا املوافقة على قيام وزارة الصحة 
ــركة سينوفارم  بتوفير اللقاح من ش

الصينية .
ــمال  ــى زيادة رأس ــة عل ــا املوافق ثالث

الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال 
إحدى تشكيالت وزارة الكهرباء مببلغ 
مقداره (٩٧٤١٠٩٥٢٤٥٥٧) دينار، فقط 
ــبعون مليارا  ــة وس ــعمائة وأربع تس
ــمائة  ــعة مليون وخمس ــة وتس ومائ
ــمائة  ــرين الف وخمس ــة وعش وأربع
ــون دينار، والذي ميثل  وسبعة وخمس

مبلغ زيادة رأسمال الشركة واملصادق 
ــة  ــة املالي ــوان الرقاب ــن دي ــا م عليه
ــتنادا إلى املادة (١٠اوال١)  االحتادي، اس
من قانون الشركات العامة (٢٢ لسنة 

١٩٩٧) املعدل.
رابعا املوافقة على ما يأتي :ـ

ــذ  تنفي ــهل  تس ــات  تعليم ــدار  -إص

ــات  تضحي ــد  تخلي ــون  قان ــكام  أح
ــات داعش  ــهداء احلرب ضد عصاب ش
ــاز معامالتهم  ــريع اجن اإلرهابية، وتس
ــتنادًا  إس باجلرحى،  الفائقة  والعناية 
ــى أحكام املادة (٩) من قانون تخليد  ال
ــات داعش  ــهداء احلرب ضد عصاب ش
ــاز معامالتهم  ــريع اجن اإلرهابية وتس
ــى رقم (٨١  ــة الفائقة باجلرح والعناي

لسنة ٢٠١٧).
ــة  للجن ــي  الداخل ــام  النظ ــدار  -إص
ــكام قانون  ــى تنفيذ أح ــرفة عل املش
ــهداء احلرب ضد  تخليد تضحيات ش
ــريع  ــش اإلرهابية، وتس عصابات داع
الفائقة  ــة  ــاز معامالتهم والعناي اجن
 ،(٢٠١٧ ــنة  لس  ٨١) ــم  رق ــى  باجلرح
ــني (٦،٩)  ــكام املادت ــى أح ــتنادًا ال إس
ــهداء احلرب ضد  ــن قانون تخليد ش م
ــريع  ــش اإلرهابية وتس ــات داع عصاب
الفائقة  ــة  ــاز معامالتهم والعناي اجن

باجلرحى رقم (٨١ لسنة ٢٠١٧).
ــام رأي الدائرة  ــذ بعني االهتم مع األخ
ــة العامة جمللس  ــة في األمان القانوني
ــات والنظام  ــان التعليم ــوزراء بش ال

ا. الداخلي املذكورين آنفً
ــاء الفقرة  ــا املوافقة على إلغ خامس
ــنة  (١) من قرار مجلس الوزراء (٩٢ لس

٢٠٢٠) واملتضمن بيع الشعير ألغراض 
ــي الفقرات  ــل بباق ــر، والعم التصدي
ا  ــي دعمً ــعير العلف ــول جتهيز الش ح

ملربي الثروة احليوانية.
ــة اجمللس الوزاري  ــا إقرار توصي سادس
للطاقة رقم (٢٧ لسنة ٢٠٢١) بحسب 

اآلتي
ــد العقود اخلاصة  -املوافقة على متدي
ــى  ال ــة  النفطي ــات  املنتج ــل  بنق
محطات توليد الكهرباء املنتهية في 
ــان ٢٠٢١،  ــة ٣٠ نيس ١ آذار٢٠٢١ لغاي
ــدة  ــة اجلدي ــراءات اإلحال ــال إج إلكم
بحسب ما جاء في كتاب وزارة النفط 

املرقم (و١٢٠) في ٢٢ شباط ٢٠٢١.
ــطب مبلغ  ــة على ش ــابعا املوافق س
الديون املتبقي البالغ (١٦١٢٤٥٠٠٠٠٠) 
ــر مليار ومائة  ــتة عش دينار، فقط س
ــرون مليونا وخمسمائة  واربعة وعش
ــوبي  ــة على منس ــار، املوزع ــف دين ال
ــن القطعة  ــني في ضم ــة املعلم نقاب
املرقمة (٣ م٤ جزيرة النجف الشمالية 
ــتنادا الى احكام املادة  الشرقية)، اس
ــون االدارة املالية االحتادية  (٤٦) من قان
ــنة ٢٠١٦)، والبند أوالً من  ــم (٦ لس رق
قرار مجلس الوزراء (٢٨ لسنة ٢٠٢٠).

علي صحن عبد العزيز
معاناة مستمرة 

أن  ــظ  : املالح ــي  الوائل ــني  ــن حس املواط
ــرب الصاحلة  ــكالت انعدام مياه الش مش
ــت مقتصرة على منطقتنا  ــرب ليس للش
ــوائيات  ــث تعاني مناطق العش فقط، حي
ــهد مدن عديدة  ــذه األزمة حيث تش من ه
شحاً في املياه مبا في ذلك العاصمة بغداد 
والتي تعاني أطرافها من العطش خصوصاً 
ــد تلك املناطق  ــل الصيف، وتعتم في فص
على مياه اخلابط، والتي ثبت معملياً عدم 
ــاف ( الوائلي )  ــرب ، وأض ــا للش صالحيته
ــرب متثل التحدي  ظلت مياه الصاحلة للش
األكبر للحكومات املتعاقبة منذ عام ٢٠٠٣ 

ــكان هناك  ــث يعتمد الس ــد اآلن ، حي وحل
ــى الرغم ورغم عدم  ــى مياه  اخلابط عل عل
صالحيتها للشرب واالستهالك البشري ، 
إال أنها ومبجرد دخول فصل الصيف تنضب 
تلك األنابيب ليمتزج مياه الصرف الصحي 

معها وتعود املعاناة مجدداً
خدمات ضرورية 

ــى معلومة بأن  ــاء جولتنا ، حصلنا عل أثن
ــع مبلغ (  ــة قاموا بجم ــاء هذه املنطق أبن
ــال أنبوب املاء  ــف دينار من أجل إيص ٥٠) أل
اخلابط إليهم ، وجاءت تلك اخلطوة بعدما 
ــأن احلكومة  ــذه املنطقة ب ــاء ه ــعر أبن ش
ــر قادرين على  ــس البلدي غي ــة واجملل احمللي
توفير مياه الصاحلة للشرب ، أو على األقل 

ــكلة  ــبة لهذه املش ــاد احللول املناس إيج
ــن العوائل تعتمد  ــإن الكثير م ــك ف ، ولذل
ــة الروتينية في  ــراءات التقليدي على اإلج
ــراص لتنقية املاء،  ــتخدام األق تعقيم اس
ــبب  ــي ال يصاب أحد في باألمراض بس لك

املاء اخلابط
أعذار واهية 

ــكان  ــن من س ــي مواط ــي الدراج ــو عل أب
ــم يقتنع  ــة خدماتيا ، ل ــة املنكوب املنطق
باملبررات التي قدمتها دائرة أمانة العاصمة 
حول مياه الشرب النقطاع املياه ألنها غير  
ــة ال  ــات ترقيعي ــا عالج ــة، واعتبره مقنع
ــا يحتاجه املواطن إلى  ترتقي إلى حجم م
ــاة ، والبد عليها أنها  ــريك احلي املاء ألنه ش

ــاه املواطنني ،  ــؤولياتها جت تؤكد على مس
ــط احلقوق التي  ــرب أبس وتوفير مياه الش
ــا كانوا  ــة للمواطنني أينم ــا الدول تقدمه

وحتت أي عنوان كان
استنكار 

ــد  ــن محم ــتنكر املواط ــه اس ــن جانب وم
ــي  ف ــة  البلدي ــرة  دائ ــر  تأخ  ، ــاعدي  الس
ــاد إصالح أنابيب املياه، وقال  منطقة الرش
ــول أن أنبوب  ــس من املعق ــاعدي) لي ( الس
ــكان  ــن الس ــات م ــذي املئ ــره ٤ اجن يغ قط
ــرب  ــم  يحتاجون إلى منظومة مياه ش وه
ومحطة تصفية متكاملة تلبي احتياجات 

املواطنني
أعباء مالية 

ــذر احللفي ، بأن أعباء مالية  ويرى احلاج من
ــار يوميا  ــة آالف دين ــة خمس ــراوح مالي تت
نتيجة شراء قناني ( الدبات) ، وال تستطيع 
ــني حتمل هذه  ــرة من املواطن ــريحة كبي ش
ــم  بدخوله ــة  مقارن ــة  املادي ــف  التكالي
ــرة الواحدة  ــث حتتاج األس ــهرية، حي الش
ــالل اليوم  ــي على األقل خ ــى أربعة قنان إل

الواحد.
مناشدة عاجلة 

ــدوا عضو  ــن أهالي املنطقة ناش لفيف م
البرملان عالية نصيف ، بإكمال مشروعها 
في تغذية املنطقة باملياه الصاحلة للشرب 
، والذي بادرت به العام املاضي ألنه مشروع 

إنساني يخدم مصلحة املواطنني.

حاورته / زهراء الساعدي

ظهر في برنامج (دقالت) الذي عرض على 
قناة هنا بغداد، برز في مجال اإلعالم بوقت 
قصير بسبب اسلوبه املرح واستخدامه 
ــعبية الفكاهية،كان لنا  للمفردات الش
ــألناه   ــه هذا احلوارالقصير   حيث س مع
االعالمية،وطموحه، وقضايا  عن جتربته 

اخرى ستطالعونها في هذا احلوار.
ــت؟ ومتى كانت  ــن اي جامعة تخرج * م

انطالقتك في مجال االعالم؟
ــون اجلميلة  ــت من معهد الفن _تخرج
ــب أعالم،انطالقتي في  ــا طال ــاً ان وحالي

مجال االعالم كانت عام٢٠١٢
ــة  ــة ضروري االكادميي ــة  الدراس ــك  *برأي
ــم العاملني  ــي؟ خاصة ان معظ لإلعالم
ــهادات  ــون ش ــال ال ميتلك ــذا اجمل ــي ه ف

اكادميية بل جاءت بهم املوهبة؟
ــة االكادميية تعطي  _بالتأكيد الدراس
ــال اإلعالم لكن  ــة للعامل في مج الثق

الشيء املهم هو حب العمل واملوهبة.
ــم من كل  ــالت... على الرغ ــج دق *برنام
ــابقاً إال ان هذا  البرامج التي قدمتها س
ــهرة واسعة في وقت  البرنامج حقق ش

قياسي ، ما السبب؟
_برنامج دقالت هو انطالقتي احلقيقية 
ــور الن البرنامج كان عفويا جداً  للجمه
ــواز مروري  ــبق وهو ج ــدون اعداد مس وب

للجمهور.
ــرد في تقدمي  ــلوبك الكوميدي املنف *اس
ــردات  للمف ــتخدامك  واس ــج  البرام
ــة.. هل هو  ــة فكاهي ــعبية بطريق الش
بِلت  ــي جُ ــرة الت ــو بالفط ــع ام ه متصن

عليها؟
ــلوبي فطري مئة باملئة والقريبني  _اس
ــذه طبيعتي حتى في  لدي يعرفون ان ه
ــت متصنعا ما  ــي اليومية ولو كن حيات

كنت سأصل الى اجلمهور. 
*محبة اجلمهور  هل تسبب لك مشاكل 

مع عائلتك؟

ــس متاماً ال  ــى العك _عل
ــع  ــاكل م اي مش ــد  توج
ــي  ــبب انن ــة والس العائل
ــرأة ناضجة  ام متزوج من 
ــة  لطبيع ــة  ومتفهم

عملي.
اين  واإلعالم  التمثيل  *بني 

جتد نفسك  اكثر؟
ــل  امي ــت  كن ــابقاً  _س
ــاً اإلعالم  ــل وحالي للتمثي

هو هويتي احلقيقية.
ــالم  لإلع ــك  تقييم ــا  *م

العراقي بشكل عام؟
ــم  تقيي ــتطيع  اس _ال 
ــاتذة  اإلعالم الن هناك اس
ــا  وان ــم  التقيي ــم  دوره
بحاجة الى تقييم، ما زال 

ــراً على تقييمي  الوقت باك
له.

ــك لتجربتك في االعالم؟وهل  *ما تقييم
انت راضٍ عن نفسك؟

ــر) ولم  ــي (صف ــر نفس ــى االن اعتب _ال
احقق اي شيء بعد!!. 

*ما طموحك؟
_طموحي ان اقدم محتوى دون أن اجرح 

احدا وان ال اكون انسانا غير حقيقي.
ــر الدخل  ــل االعالمي يوف ــك العم *برأي

الكافي؟

ــي  ــط ف ــرة فق ــوال الكبي _كال!!  االم
ــية واالقتصادية، اما  ــج السياس البرام

البرامج االجتماعية ال تعليق!. 
ــلبية  ــاً لالنتقادات الس ــرض احيان *تتع
ــواء  ــع التواصل االجتماعي س في مواق

بسبب او من دون سبب ما ردك عليها؟
ــاد  الن  ــرض لالنتق ــخص مع _ كل ش
ــه واخر ال  ــل هناك جمهور يحب كل عم

يحبه،
ــاك انتقاد من دون معنى عندما  لكن هن

يكون مضمونه السب والتجاوز.

ــاكل او معوقات في  ــت مش ــل واجه *ه
مجال االعالم؟

ــاكل في العمل  _ بالتأكيد توجد مش
ــر واالصرار يجعلني اصل الى  لكن الصب

ما اريد.
ــن يرومون  ــباب الذي ــح الش ــاذا تنص *م

الدخول جملال االعالم؟
ــراءة ثم  ــراءة ثم الق ــم بالق _ انصحه
ــي ان يكون  ــيء لإلعالم القراءة، اهم ش
لديه خزين معرفي وثقافة عامة في كل 

شيء.

مقدم الربامج  رسالن حداد : برنامج «دقالت» هو انطالقتي احلقيقية للجمهور

مواطنون :املالحظ أن مشكالت انعدام مياه الرشب الصاحلة للرشب ليست مقترصة عىل منطقتنا فقط حيث تعاين مناطق 
العشوائيات من هذه األزمة ونتحمل أعباء مالية ترتاوح مالية مخسة آالف دينار يوميا نتيجة رشاء قناين املاء (الدبات)

حي النورين شرق العاصمة بغداد .. مناطق تناشد بإيصال اِّـاء الصالح للشرب  

مناشدة امام انظار السيد 
مدير املرور العام

ــكينة وكريات والنفط وقسم     يعاني اهالي منطقة (س
ــني الثانية من  ــاط) في منطقة االم ــن دور النواب الضب م
ــاد عدد العجالت  ــة وبخاصة بعد ازدي ــات املروري االختناق
ــر حيث تكون  ــكل ملفت للنظ ــار ( التك تك) بش وانتش
ــمي للدوائر  ــدوام الرس ــاء ال ــد انته ــات عن ذروة االزدحام
وبخاصة في تقاطع افران السفير وعليه يطالب االهالي 
ــتحداث  ــارة اليها باس ــكنة املناطق التي مت االش ــن س م
ــرطة املرور  منظومة ( الترفك اليت) او وضع عناصر من ش
ــا من االزدحامات والتقليل من  النقاذ املنطقة وتخليصه

احلوادث املرورية.
عنهم االعالمي / فاهم حسن فتاح

موبايل / ٠٧٧١١١٤٣٩٣٧

مهندس زراعي
 يبيع سيكاير مفرد !!

ــة الزراعة منذ  ــرج من كلي ــي (علي) تخ ــدس الزراع املهن
ــارس من خاللها  ــل ولم يحصل على وظيفة مي وقت طوي
ــه حلد االن ولم  ــه لكنه لم يحصل على فرصت اختصاص
يجد سبيال للحصول على قوت يومه سوى بيع السيكاير 

بلمفرد!! فهل يجوز ذالك يـاحـگومـة؟!.

تنويه
ــب بكل نتاجات  ــدة «البينة الجديدة» ترح ــة تحرير جري هيئ
ــر دعما  ــروط النش ــتوفية لش ــالم الناضجة واِّـس ــة االع طلب

ومؤازرة لهم َّـ مسريتهم االعالمية الواعدة.
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متابعة / البينة الجديدة 

يعاني القطاع الصحي في العراق 
ــع ارتفاع عدد  ــديد م من إنهاك ش
ــكل ملحوظ،  ــي كورونا بش مصاب
ــاالت ترتبط  ــور ح ــة مع ظه خاص
بالساللة اجلديدة للفيروس اخلطير، 
ــالد من ضعف  ــت تعاني الب في وق
التزام املواطنني بإجراءات السالمة 
ــف تقرير  ــار الوباء.وكش ملنع انتش
ــبكة أخبار «سي إن إن»  مصور لش
األميركية من داخل وحدة للعناية 
ــة باملصابني بكورونا  املركزة اخلاص
في بغداد، تفاقم معاناة العراقيني 
ــح  ــي مواجهة الوباء، في ظل ش ف
اإلمكانات املادية والبشرية، وسط 

أزمة اقتصادية خانقة.
سلوكيات تفاقم األزمة

وكشف التقرير عن تخوف عراقيني 
ــفيات  ــى املستش ــاب إل ــن الذه م
ــبب الذهنيات  لتلقي العالج «بس
ــد  أح ــف  وص ــب  حس ــة»  احمللي
ــذي  فاقم من  ــر ال ــني، األم املمرض
ــار الفيروس وتدهور  مشكلة انتش
ــن أصيبوا باملرض. حالة كثيرين مم

ــي تفاقم من  ــكالت الت ــن املش وم
ــض ال  ــراق، أن البع ــي الع ــاء ف الوب
ــكك في حقيقته ومنهم  يزال يش
ــن  ــوم ع ــة الي ــاءل لغاي ــن يتس م
«حقيقة وجود الفيروس» بحسب 
ــني  ــي املصاب ــض أهال ــهادة بع ش
ــي إن إن». ــن حتدثت إليهم «س الذي

ــني ال يثقون  ــا أن بعض العراقي كم
ــاكل الصحية على  ــي قدرة الهي ف
ــم،  ــدة ملرضاه ــة جي ــدمي خدم تق
ــع اإلمكانيات في ظل  نتيجة تراج
ــي واالقتصادي املتردي  الوضع األمن
ــح للقطاع  تت ــنوات.ولم  ــذ س من

ــذ  من ــددا  مج ــوض  النه ــة  فرص
العقوبات التي فرضت على نظام، 
ــتمرار  ــبب اس ــني، بس صدام حس
ــالد بوجود  ــلح في الب ــزاع املس الن
امليليشيات املسلحة والتنظيمات 

ــدة  القاع ــرار  غ ــى  عل ــة  اإلرهابي
ــني  ــداد املصاب ــر أن أع وداعش.يذك
ــة مرات  ــف  ثالث ــروس تضاع بالفي
ــال وزير  ــبوعني.واألحد، ق خالل أس
الصحة العراقي، حسن التميمي، 

ــجلت  ــاالت كورونا احلرجة س إن ح
ــدا أن «نظامنا  ــادة مقلقة، مؤك زي
ــاكل حال  ــي قد يواجه مش الصح
ــد اإلصابات».وأضاف  ــتمرار تزاي اس
ــي  صحف ــر  مؤمت ــي  ف ــي،  التميم

ــه «منذ ظهور  ــبوع املاضي أن األس
ــاللة اجلديدة في العراق باتت  الس
ــتقبل إصابات  ــفيات تس املستش
ــني  املصاب ــداد  «أع وأن  ــة»  ملفت
ــن 700 إلى  ــفيات قفز م باملستش

1596 حالة، فيما تزايدت اإلصابات 
ــى 316 حالة. ــن 123 إل ــة م احلرج
ــون على  ــتكى القائم ــا اش وبينم
ــن «عدم  ــة املركزة م ــدة العناي وح
ــن مواطنيهم  ــر م ــراث» الكثي اكت

ــروس،  الفي ــن  ــة م الوقاي ــر  بتدابي
ــات الكلية في  ــدد اإلصاب ارتفع ع
ــى أكثر  ــبوع، إل ــذا األس ــالد ه الب
ــة والوفيات إلى  ــن 667 ألف حال م
13272 حالة.وقال طبيب في وحدة 

التكفل تلك، للشبكة األميركية، 
ــلطات الصحية في العراق  إن الس
وبالرغم من قلة اإلمكانيات عملت 
ــعها ملواجهة الوباء، بل  ما في وس
ــهرين على  ــل نحو ش ــارفت قب ش

ــكل الفت،  ــدد احلاالت بش كبح ع
ــن املواطنني لم يعودوا مهتمني  لك
بارتداء األقنعة الواقية وال يحترمون 
ــماني في  ــد اجلس ــط التباع ضواب
ــا فاقم  ــو م ــة، وه ــن العام األماك

الوضع، على حد وصفه.
السالالت الجديدة

ــك،  ــت كذل ــي إن إن لف ــر س تقري
ــاالت اإلصابة  ــجيل ح ــى أن تس إل
بالسالالت اجلديدة لفيروس كورونا 

ــاة املرضى والفرق  ضاعف من معان
ــة،  املاضي ــام  األي ــالل  الطبية.وخ
ــاللة  ــوع اإلصابات بالس بدأ مجم
ــروس باالرتفاع  ــن الفي ــدة م اجلدي
ــكل مقلق، إذ قال وزير الصحة  بش

ــوع  ــام إن مجم أي ــل  ــي قب العراق
بلغ  ــدة  اجلدي ــاللة  بالس اإلصابات 
نسبة 50 باملئة من احلاالت اجلديدة 
ــلطات من  رت الس ــجلة.وحذّ املس
ــات الصحية  ــدم قدرة املؤسس «ع
على استيعاب اإلصابات اجلديدة» 

في عدة محافظات في العراق.
إجراءات مشددة

ــطات في العراق  ــار إلى أن الس يش
ــق  ــي، تطبي ــة املاض ــرت، اجلمع أق
ــي البالد. ــدة ف ــالق جدي ــر إغ تدابي
ــة  الصحي ــلطات  الس ــت  وكان
ــابق هذا  ــي وقت س ــت ف ــد أعلن ق
ــبوع فرض حظر للتجول يبدأ  األس
ــه في 18 فبراير بني الثامنة  تطبيق
ــع  ــا، م ــة صباح ــاء واخلامس مس
ــبت  إغالق كامل أيام اجلمعة والس
ــالق كامل  ــي أول يوم إغ واألحد.وف
ــية  ــة، كانت الطرق الرئيس اجلمع
ــن حركة املرور  ــداد خالية م في بغ
ــام عناصر األمر  ــا أق ــادة، فيم املعت
ــف اخملالفني.وبقيت  ــز لتوقي حواج
ــمح  وس ــة  مفتوح ــات  الصيدلي
للمطاعم بتوفير خدمة التوصيل 
ــطة التجارية  ــن األنش ــط، لك فق
ــالق. ــر باإلغ ــت األوام ــرى تلق األخ

ــت وزارة الصحة في  والثالثاء، أعلن
ــجيل 129  ــتان تس ــم كوردس إقلي
ــا  ــروس كورون ــدة بفي ــة جدي إصاب
املاضية. ـــ24  ال ــاعات  الس ــالل  خ

وقالت الوزارة في بيان  إن اإلصابات 
اجلديدة توزعت على هذا النحو: 71 
دهوك 18 السليمانية، 35 دهوك، 5 
كرميان، وبهذا يصل إجمالي العدد 
إلى 108062.ووفقا للوزارة فإن عدد 
ــت 103078،  ــي بلغ ــاالت التعاف ح
ــان كالهما من  ــا توفي مصاب بينم
ــون مجموع  ــة دهوك ليك محافظ

الوفيات 3510.

وزير الصحة يعترف : حاالت كورونا الحرجة سجلت زيادة
قلقة ونظامنا الصحي قد يواجه مشاكل

في العراق ..  المستشفيات مثقلة بمرضى كورونا وقلق من تفاقم الوضع الوبائي

ختوف عراقيني من الذهاب إىل املستشفيات لتلقي 
العالج ادى اىل تفاقم مشكلة انتشار الفريوس

وقف توسع القطاع العام
ومنذ سقوط نظام صدام حسني عام 
ــات العراقية  ــت احلكوم 2003، فتح
ــزاب  األح ــن  ــط م ــة وبضغ املتعاقب
ــاركة في العملية السياسية،  املش
ــام التعيينات في  ــعاً أم ــاب واس الب
دوائر الدولة، كجزء مهم من حملتها 
الدعائية لالنتخابات، األمر الذي رفع 
ــاع العام  ــي القط ــني ف ــدد العامل ع
ــى أربعة  ــام 2003 إل ــن 850 ألفاً ع م
ماليني ونصف املليون موظف وعامل 
ــون دينار  46 تريلي ــى  يتقاضون حوال

عراقي (31 مليار دوالر) سنوياً.
ــي أعداد  ــادة املرعبة ف ــع هذه الزي وم
ــام وعجز  ــي القطاع الع العاملني ف
ــب جزء كبير  ــديد روات الدولة عن تس
ــراض  االقت ــق  طري ــن  ع إال  ــم،  منه
واستيعاب أعداد جديدة من العاملني 
ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــإن حكوم ــه، ف في
مصطفى الكاظمي تهدف من خالل 
القانون اجلديد إلى حتويل اإلقبال من 
ــاص، وإقناع  ــام إلى اخل ــاع الع القط
ــل فيه بدالً  ــباب العراقي بالعم الش
من التوسط ودفع الرشاوى للحصول 

على وظيفة محدودة األجر.
350 ألف دينار كحد أدنى

وقال وزير العمل والشؤون االجتماعية 
ــي إن القانون  ــادل الركاب ــي ع العراق
ــد أدنى  ــد ح ــن حتدي ــد، يتضم اجلدي
ــي القطاع اخلاص  لتقاعد العامل ف
ــف دينار عراقي  ــا ال يقل عن 350 أل مب
ــارب 250 دوالراً) وإلزام صاحب  (ما يق
ــي االعتبار املؤهل  ــل أن يأخذ ف العم
ــاب  ــي للموظف قبل احتس الدراس
ــون  قان ــروع  «مش أن  ــاف،  أجره.وأض
التقاعد والضمان االجتماعي للعمال 
ــريع حالياً، وهو قانون  في طور التش

ــيحلّ محل قانون التقاعد  جديد س
والضمان االجتماعي للعمال الصادر 
عام 1971، وأجريت في القانون اجلديد 
القانون  ــص  جوهرية».وين ــالت  تعدي
ــتحقاق الرجل  اجلديد أيضاً على اس
ــه  ــت لدي ــدي إذا كان ــب التقاع للرات
ــى 30 عاماً  ــة مضمونة تصل إل خدم
ــنة، وبالنسبة إلى املرأة  وعمره 50 س
ــة مضمونة لـ  ــت لديها خدم إذا كان
25 سنة وتكون بعمر 50 سنة، فهي 
تستحق الراتب التقاعدي. كما ينص 
ــرأة إلى التقاعد في أي  على إحالة امل
سن كانت، إذا كان لديها ثالثة أطفال 
ــنة.فيما يحدد العمر  ــة 15 س وخدم
ــبة  ــنة بالنس التقاعدي بعمر 63 س
إلى الرجل الذي لديه 15 سنة خدمة 

و58 سنة بالنسبة إلى املرأة.
يدرس من قبل نقابات العمال

ــؤون  ويتوقع عضو جلنة العمل والش
ــن  واملهجري ــرة  والهج ــة  االجتماعي
ــي  ف ــون  القان ــرار  إق ــرب  ع ــني  حس
ــد  بع ــل  املقب ــريعي  التش ــل  الفص
ــن  ــتفيضة م ــة مس ــته دراس دراس
ــة، الفتاً إلى  ــات العمالي ــل النقاب قب
ــال  ــوح العم ــي طم ــون يلب أن القان
ــة االقتصادية في  ــط احلرك وسينشّ
البلد. ويضيف «القانون يدعم حقوق 

ــم التقاعدي،  ــيزيد راتبه العمال وس
ــى حقوقهم»،  فضالً عن احلفاظ عل
ــع وسيكون  موضحاً أن القانون واس
ــتضافة  ــن الورش الس ــاك عدد م هن
جميع املعنيني من اللجنة القانونية 

ــاك آراء عدة  ــتكون هن ــة، وس واملالي
ــير عرب  من اجلهات املعنية به. ويش
ــى أن يلبّي  ــعى إل إلى أن اللجنة تس
ــال واحلصول  ــوح العم ــون طم القان
ــن احلقوق  ــاع عمالي يضم على قط

ــي القطاع اخلاص،  التقاعدية ملوظف
ــيط  ــه تأثيراً في تنش ــاً أن ل خصوص

احلركة االقتصادية بالبلد.
تنشيط القطاع الخاص

ــون  القان أن  ــاد  اقتص ــراء  خب ــرى  وي

ــهم في حال إقراره بتنشيط  سيس
القطاع اخلاص وجعله الوجهة األكبر 
ــدالً من القطاع  لالقتصاد العراقي ب
ــلل  ــذي وصل إلى حد الش ــام، ال الع
ــعه في التوظيف  التام بسبب توس

ــابات اقتصادية.ويصف  من دون حس
ــوان  ــم أنط ــادي باس ــر االقتص اخلبي
ــس  بـ»البائ ــدمي  الق ــل  العم ــون  قان
ــه أكثر من  ــى علي ــول»، ومض واخلج
ــر تغييره مهماً جداً،  50 عاماً، ويعتب

ــب التقاعدي  ــيما في ظل الرات ال س
ــاه العامل من  ــذي يتقاض ــل ال القلي
صندوق الضمان.ويضيف أن «العامل 
ــابق، يدفع خمسة  وفق القانون الس
ــره ورب العمل يدفع  ــي املئة من أج ف

ــم الباقي من  ــة ويتم دع ــي املئ 12 ف
ــة، إال أن الراتب التقاعدي  ــل الدول قب
ــار (137  ــغ 200 ألف دين ــل يبل للعام
ــي القطاع  ــه ف ــا أن أقران دوالراً)، فيم
العام يصل راتبهم في بعض األحيان 

ــون ونصف  ــى ملي ــون إل ــا بني ملي م
ــى 1000 دوالر)، معرباً  ــون (700 إل امللي
ــاك إرادة  ــون هن ــه في أن تك ــن أمل ع
ــريع القانون اجلديد  حقيقية في تش
الذي يحفظ كرامة العامل ويوفر له 
ــتحقه». ــب التقاعدي الذي يس الرات
ــرار قانون الضمان  ويرى أنطوان أن إق
ــيعمل على دعم  اجلديد وتفعيله س
ــتيعاب العمالة  القطاع اخلاص واس
ــى  ــب عل ــف الطل ــة وتخفي العاطل
أن  ــيما  ــة، ال س ــف احلكومي الوظائ
الوظيفة احلكومية تؤدي إلى الكسل 
ــداً أن القطاع اخلاص  ــول، مؤك واخلم
ــل إلى ضعفني  ــة العام ــد إنتاجي يزي
ــن القطاع العام. ــة أضعاف ع أو ثالث
ــان للعمال من  ــع ضم ــفر دف وسيس
قبل رب العمل عن تنشيط القطاع 
اخلاص، خصوصاً أن 180 ألف شخص 
يتخرّج سنوياً في الكليات واملعاهد 
ــن  ــالً ع ــة، فض ــات كاف باالختصاص
ــخص يدخلون  ــى 400 ألف ش 300 إل
ــدون  يج وال  ــنوياً  ــل س العم ــوق  س
ــوان، الذي بنيّ  ــب أنط وظيفة بحس
ــان االجتماعي اجملزي  أن توفير الضم
ــيمتصّ البطالة والفقر، وسيرفع  س
ــتة إلى  ــنوي من س معدل النمو الس

ل العراقيني من  ــوّ ــة، ويح 12 في املئ
مستهلكني إلى منتجني.

300 ألف عامل مضمون
ــرة الطويلة  ــن الفت ــم م ــى الرغ وعل
ــة القانون بني  التي متت فيها مناقش
ــابق ومجلس  ــواب الس ــس الن مجل

شورى الدولة حلني إقراره في مجلس 
ــان، إال أنه  ــاله إلى البرمل الوزراء وإرس
ــن انتقادات لبعض فقراته  ال يخلو م
ــر  ــل النقابات العمالية.ويؤش من قب
ــام لعمال  ــاد الع ــني العام لالحت األم
ــى بعض  ــار إل ــان الصف ــراق عدن الع
ــا زالت موضع اعتراض  البنود التي م
ــيما  ــات العمال، ال س ــن قبل نقاب م
ــر العامل املضمون  في ما يخص عم
ونسبة االستقطاع، موضحاً أن عدد 
ــني ال يتجاوز 300 ألف عامل  املضمون
ــؤالء الذي يتراوح  من مجموع عدد ه

بني خمسة إلى ستة ماليني عامل.
ويعلن الصفار «رفع السن التقاعدي 
ــن 60 إلى 63  ــد م ــي القانون اجلدي ف
ــبة إلى الرجال ومن 55  ــنة بالنس س
ــبة إلى النساء،  ــنة بالنس إلى 58 س
ــتراك  ــبة االش ــة إلى زيادة نس إضاف
ــي املئة في  ــة ف ــال من خمس للعم
ــبعة في املئة  ــون القدمي إلى س القان
مبسودة القانون اجلديد». ويتحدث عن 
بعض اإليجابيات في القانون اجلديد، 
ــمول العاطلني من  التي متثّلت في ش
ــر املنظم من  ــاع غي ــل أو القط العم
ــديد اشتراكات  العمال من خالل تس
شهرية، ومن ثم يحصل على الراتب 
ــدر بـ350  ــذي يق ــد ال ــى للتقاع األدن
ــارب 250 دوالراً) إال  ــا يق ــف دينار (م أل
ــؤالء العمال  ــم ه ــو إلى دع ــه يدع أن
ــتراكات الشهرية التي  بتقليل االش
ــف دينار (ما  ــراوح بني 40 إلى 50 أل تت
يقارب 27 إلى 34 دوالراً) شهرياً، والتي 
ــل العامل  ــديدها من قب يصعب تس
ــر املنظم. ــيط في القطاع غي البس
منا مالحظاتنا إلى جلنة  ــم «قدّ ويخت
ــان العراقي ألخذها  العمل في البرمل

في االعتبار».

القانون الجديد ينص على شمول شرائح  اجتماعية واسعة من العاملين في 
المهن وجميع النشاطات االقتصادية الخاصة 

القانون سيسهم بتنشيط القطاع الخاص وجعله  الوجهة االكبر لالقتصاد العراقي بدالً من القطاع العام 

العراق يقترب من تشريع جديد التقاعد واضمان االجتماعي يوقف استنزاف القطاع العام ويزيد رواتب 

ــني أوضاع العاملني في جميع املشاريع التجارية والصناعية والترفيهية  ــريع قانون جديد للتقاعد والضمان االجتماعي، يضمن حتس يقترب العراق من تش
اخلاصة للمرة األولى منذ عقود، ويجعلهم يحصلون على تقاعد في نهاية خدمتهم، مشابهاً ملا هو معمول به في القطاع العام، الذي يشهد إقباالً كبيراً 
ــعة من العاملني في املهن وجميع النشاطات االقتصادية اخلاصة  ــرائح واس ــمول ش ــباب العراقي لهذه امليزة.وينص القانون اجلديد على ش من جانب الش
بالضمان االجتماعي، مثل سائقي سيارات األجرة والنقل اخلاص وأصحاب احملال التجارية والورش الصناعية وغيرها من النشاطات التي تهم حياة اجملتمع 

اليومية، لتكون أول خطوة على طريق وقف الزحف الشعبي نحو القطاع العام للحصول على وظائف.

(٣٥٠) الف دينار حد ادنى لتقاعد العامل يف القطاح اخلاص 
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ
  

الشركات ("مقدمي  المشغل")“لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 :") للمشاركة في المناقصة التاليةالعطاءات

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Open (Public) Tender: 

  
1393المناقصة رقم   TENDER No.  1393 

 TENDER NAME:  ACID STIMULATION OF WELLS, BADRA OILFIELD, THE REPUBLIC OF IRAQ اسم المناقصة: التحفيز الحمضي لآلبار في حقل بدرة النفطي، جمهورية العراق
  

ل من قبل ممث ةلشركة المقدمة العطاء موقععلى ورقة رسمية لالمناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  االعطاءات أن يحصلويمكن لمقدمي و
) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، لها مخول

 عنوان التالي التابع للمشغل:. ويرسل هذا الطلب الخطي للاالسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصالوأيضا على 
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  

بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية 
 مسؤولية عن الفقدان أو التأخر.

 
 إرسال وثائق المناقصة إلى مقدمي العطاءات بعد توقيعهم اتفاقية السرية مع المشغل.مالحظة: يتم 

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 
 
Note: Tender Documentation will be sent to the Bidders upon signing a Confidentiality Agreement with 
the Operator.  

  
الحد يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التقييم ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر 

 األدنى المطلوب:
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a 
minimum shall:  

  

 امتالك خطاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية -
 ؛ةتفجرمواد م امتالك رخصة للعمل ونقل -
 جمهورية العراق؛تجربة عمل في  -
 تجربة عمل في مجال التحفيز الحمضي في جمهورية العراق؛ -
 أشهر من تاريخ توقيع العقد؛ 3القدرة والرغبة في بدء العمل في البئر في خالل  -
 امتالك ورشة عمل في العراق أو االستعداد إلنشاء ورشة العمل في العراق؛ -
 نطاق العمل؛ تقديم المعدات والتكنولوجيا التي تتناسب مع شروط -
 يوما؛ 30ورشة العمل في العراق أو القدرة على توصيلها إلى حقل النفط في خالل  مخازنتوفر السدادات للعزل المؤقت في  -
 امتالك البرامج والقدرة على احتساب مختلف سيناريوهات التحفيز أثناء مرحلة التخطيط؛ -
 ال تقل عن ثالث سنوات؛ لديه خبرة عمل في هذا المجال ماامتالك فريق صحة وسالمة  -
 امتالك معايير السالمة؛ -
 ) ومعدات الحماية الشخصية؛H2Sامتالك معدات السالمة بما في ذلك معدات السالمة ( -
 دوالر أمريكي؛ 50,000.00تقديم ضمان مصرفي بمقدار -
 العقد إلى المشارك؛% من قيمة العقد في حال إحالة 10االستعداد لتقديم ضمان األداء المصرفي بمقدار ال يقل عن  -
 ناسب مع المتطلبات األمنية للمشغل؛توفير شروط تت -
 األساسية الواردة في مسودة العقد التي سيقدمها المشغل ضمن هذه المناقصة.حكام قبول الشروط واأل -

- have a No-Objection letter issued by Ministry of Finance, General Commission for Taxes; 
- have licenses for handling and transportation of explosives; 
- have an experience of working in the Republic of Iraq; 
- have an experience in acid stimulation in the Republic of Iraq; 
- to be capable and willing to start work on the well within 3 months from the date of the contract 

signing; 
- to have a workshop facility in Iraq or to be ready to set up a workshop facility in Iraq; 
- propose equipment and technology that comply with the requirements of Scope of Work; 
- to have available plugs for temporary isolation in workshop facility in Iraq or to be able to deliver 

it to the oilfield within 30 days; 
- have software and be able to calculate different stimulation scenarios during planning stage; 
- to have competent HSE Staff with at least 3 years of experience in HSE; 
- to have Safety Standards; 
- to have Safety Equipment including H2S Safety Equipment and PPE; 
- to provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 50,000.00; 
- be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 10% of the contract 

price, in case the Bidder is awarded the contract; 
- to comply with the Operator’s security requirements;  
- Accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this 

Tender. 
 

إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن العقد مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل باستقطاع المشغل سيقوم 
 الموقع مع مقدم العطاء الفائز.

 
 

  ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو الساعة الخامسة مساًء (بالتوقيت العالمي / غرينتشإن أقصى موعد لتقديم العطاءات 
 .2021  18اذار  ) (3:00+

 

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement 
and further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with 
the successful Bidder. 
 
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00) 
March 18, 2021. 

  

 في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الجديدين.
 

 .تباعا لعرض التجاريللعرض الفني ولالمناقصة مفتوحة، حيث ُيقدم ظرفان منفصالن : االستراتيجية
 
 

) يتم تقييم العروض التجارية فقط للمقدمين الناجحين في التقييم الفني، حسب إجراءات المناقصة 2تقييم العروض الفنية أوال. (فتح و) يتم 1التقييم: (
 ظرف المحتوية على العروض التجارية للمشاركين الذين فشلوا في التقييم الفني دون فتحها بطلب منهم.) يتم إرجاع األ3( المعتمدة من قبل المشغل.

 
 سُتوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

 
حمل أية مسؤولية تجاه يت أنالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 

 أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل. عطاء ي مقدمأ

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be 
published by the Operator accordingly.  
 
Strategy: Open (Public) Tender with two (2) separate envelopes for Technical bid and Commercial bid. 
 
Evaluation:  (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. 
(3) Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon 
request. 
 
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.  
 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or 
terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards 
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
./  قسم العقود والمشترياتفينفت بدرة بي  غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 

تنويه
ــخ  ــدد ٣٥٩٤  َّـ تاري ــدة» َّـ الع ــة الجدي ــدة «البين ــهوا َّـ جري ورد س
ــواده وهو الصحيح  ــل ٢٩/٩الس ــأ َّـ العقار التسلس ٢٠٢١/٢/١٧ الخط
ــهم من اصل ١٢٠سهم و هو  ــواده و الخطأ الثاني ٣٦٠س ٢٩/٩ م ٢٧ الس

الصحيح ٣٦سهم من اصل ١٢٠سهم. لذا اقتضى التنويه.

أعــــــــــــــــالن
ــم اِّـجر من(خزنه)  ــلطان) الذي تطلب تبديل االس بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (خزنه مزعل س
ــوف تنظر  ــه س ــن) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس اُّـ (الري

هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة



11 اعالنات NO.3599.THU.25.FEB.2021العدد (٣٥٩٩) الخميس ٢٥ / ٢ / ٢٠٢١ 

اعادة اعالن مناقصة
العدد : م ٧ / ١٥٨٧

التاريخ : ١٨ / ٢ / ٢٠٢١

مدير عام
شركة اِّـشاريع النفطية

وزارة الدفاع / الدائرة القانونية / اِّـحكمة العسكرية الرابعة

العميد الحقوقي
رئيس اِّـحكمة العسكرية الرابعة



ــل االخبار  ــن حصرها في نق ــة الميك ــات الصحاف  واجب
ــر اجملتمع  ــام وتنوي ــرأي الع ــة ال ــل صناع ــورات  ب والتط
ــدور حولهم من احداث  ــاس على ما يجري وي واطالع الن
محلية او عربية او عاملية.. ليس واجب الصحافة واعني 
ــؤول او  ــدا نقل اخبار املس ــة او املقروءة حتدي ــا الورقي هن
ــغال باالسطوانة التقليدية من قبيل  السياسي واالنش
ــتقبل الوزير..  قام الوزير.. نهض الوزير.. افتتح الوزير .. اس
سافر او عاد الوزير..كح او شخر الوزير!! ليس مطلوبا من 
ل مواقف فالن او  ع وجوها كاحلة او جتمّ ــة ان تلمّ الصحاف
ــوه او تتهم بالباطل  الن مثلما ليس من واجبها  ان تشّ عّ
من دون دليل دامغ.. املهنية تقتضي منها ان تكون حيادية 
ــرف املهنة..ان  ــالتها بكل امانة وش في عملها واداء رس
ــلط الضوء على ما هو سلبي وتنشر الغسيل القذر  تس
ــكاله ودرجاته  ــكل اش ــاد ب ــى احلبال وتفضح الفس عل
ومستوياته..ان تقول احلق دون خوف او وجل الن الساكت 
ــي حضرة  ــرس والن كلمة احلق ف ــيطان اخ ــن احلق ش ع
ــاد والن صرخة احلق  ــات اجله ــر اعظم درج ــلطان جائ س
ــم الظلم وتوقف الطغيان وتتصدى   هي وحدها من تلج
م لهم  ــال العام والذين الهّ لكل الذين يتطاولون على امل
ــس هذا الوطن كي يتركونه يتداعي مثل  ــوى نخر اس س
ــراز كل مايخدم الناس  ــى الصحافة اب ــاء  هش!! وعل بن
ــؤول  ــؤوله ملس ــجاعة واملس والوطن.. ابراز املواقف الش
ــؤولية والواجب املناط به..ملسؤول  يتصدى بامانة للمس
ميداني ديدنه خدمة ابناء شعبه.. ملسؤول يضع كل يوم 
( طابوقة ) في اساسات البناء والتقدم.. مسؤول ال يثرثر 
فقط بل اعماله هي من تتحدث ومواقفه هي من تتكلم 
ــن مابالكم ببعض  ــر للجميع..ولك ــه مثار فخ ومنجزات
املسؤولني،سواء اكانوا وزراء او وكالء وزراء او مدراء عامون 
ــم ويتهربون مثل  ــون من اجراء حوار صحفي معه يخاف
ــال و( يتختلون ويراغون  ــها بالرم س رأس النعامة التي تدّ
ــمية اللشيء سوى انهم  كالثعلب) رغم اخملاطبات الرس
يعيشون ازمات عدم الثقة داخل انفسهم والن جذورهم 
ــنوات خلت كانت مكاتب االعالم  في ارض رخوة.. في س
ــدأب لتنظيم لقاءات مع  ــؤولني تنهمك ب لوزارات او مس
الصحافة تكاد تكون اسبوعية نطرح من خاللها ما يدور 
ــارع من تساؤالت تتعلق بطبيعة عمل وزاراتهم  في الش
ــن تصورات او  ــمع منهم ع ــم وباملقابل كنا نس او دوائره
ــاريع واعدة.. اما اليوم فاغلب تلك املكاتب  حلول او مش
االعالمية حتولت الى مجرد ديكورات وانكفأت وتراجعت 
ــيد الوزير او االخ املدير العام اليريد( دوخة  الن جناب الس
ــؤولني: افتحوا ابوابكم  الراس)!! ياهذا البعض من املس
ــكد عيب  املوصده امام الصحافة وكفى تهربا منها( اش
ــى اداء واجبه  ــم انه غير قادر عل ــم).. من يرى منك عليك
فليترجل من صهوة املسؤولية الن املسؤولية تريد رجاال 
ــالن .. في عدد  ــدون لعبة اخلتي ــجعانا وليس من يجي ش
ــماء عن بعض ممن يرجتفون من  ــف باالس مقبل سنكش

الصحافة كاخملانيث!! اال تبا على كل مخنث

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

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

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

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.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٥٩٩) - الخميس - ٢٥ - شباط - ٢٠٢١

@ıb‘€@ÂflLÊÏiäËnÌ@¥€Î˚éΩa@ú»i
AA·ÿÓ‹«@kÓ«@!aÎ@NNÚœbzñ€a

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

وانت تعبّر بسيارتك جسر ميسلون في منطقة 
ــط بغداد تلفت انظارك شئت  كراج االمانة وس
ــركاب ذات  ــالت نقل ال ــات او حاف ــت باص ام ابي
ــر القاني وهي  ــزة بلونها االحم الطابقني واملمي
ــا وكأنها مقابر ابدية  ــم في مرائب اعدت له جتث
ــأل من اعماقك من هو صاحب القرار الذي  وتس
ــر من احلافالت  ــذا العدد الكبي ــز بتعطيل ه اوع
ــني الدوالرات من  ــتوردت من اخلارج مبالي التي اس
ــأل صاحب القرار  اجل خدمة الركاب ؟!. وهل س
ــه عن حجم األضرار املترتبة على توقفها  نفس
ــنوات وعلى  ــهر او س ــل قد ميتد ألش ــن طوي لزم
ــف نضائدها «  ــف اطاراتها وتل ــبيل املثال تل س
البطاريات» وتضرّر ابدانها وتغير الوانها نتيجة 
وكل  ــاطعة  الس ــمس  اوالش ــة  العالي ــرارة  احل
ــف مقاعدها  ــك عن تل ــرى ناهي ــرات االخ املتغي
ــكل  ــي تصبح مبرور الزمن « خردة» مايش وبالتال
ــارة للمال العام وارى كمواطن ان يصار الى  خس
ــالت من خالل  ــكلة هذه احلاف حزمة حلول ملش
ــغيلها على عدد من اخلطوط الداخلية  اما تش
ر ذلك  ــداد واحملافظات وان تعذّ او اخلارجية في بغ
ــتثمار وبذلك نكون  فال مناص من طرحها لألس
ــغيل اعداد  قد حافظنا على املال العام اوال وتش
كبيرة من السواق واجلباة وما يتبع ذلك من ورش 
صيانة وخدمات وغيرها مما تتطلبه هذه العجالت 
ــي وزارة النقل  ــر ف ــن يعنيه األم ــد كل م واناش
ــتقرار على  ــد هذين املقترحني واالس لألخذ بأح
ــة للمصلحة  ــل وفيه منفعة وخدم ماهو افض
ــة اما بقاء هذه احلافالت نائمة ( نومة اهل  العام
ــعبي  ــا ينطبق عليه املثل الش ــف) او كم الكه
ــوة نومته»  ــامي املدلول .. حل ــور « ن ــي املأث العراق
فهذا امر غير مقبول وال معقول اطالقا .. امتنى ان 
تغادر هذه احلافالت ليس في هذا « الكراج» الذي 
قصدته فحسب بل في كل الكراجات سواء في 
ــا تتحرك في  ــات االخرى لنراه ــداد ام احملافظ بغ
ق االعذار  الشارع وامتنى اال يخرج علينا من يسوّ
ــكلة او  والتبريرات النه في قناعتنا التوجد مش
ــيما اذا كانت  ــة من دون حلول واقعية الس قضي
ــة على املال  ــة املواطن واحملافظ ــب في خدم تص
ــى ان  ــول وزارة النقل .. وعس ــاذا تق ــام .. فم الع
ــده بالفعل من  ــارة وهذا مانري ــمع اخباراً س نس

خالل طرحنا لهذا املوضوع .

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

@ÚÓflÏÿßa@lb◊ä€a@›‘„@p˝œby
ÈnflÏ„@ÒÏ‹y@NN@fiÏ€ÜΩa@·Ìb„

متابعة / البينة الجديدة
ــي «إياتا»  ــوي الدول ــاد النقل اجل ــتعد احت يس
ــفر رقمي خاصٍّ بالراغبني في  إلطالق جواز س
السفر الذين تلقوا اللقاح بشكل رسمي، أو 
احلاصلني على فحص طبي معتمد من جهة 
ــب «عكاظ». وسيكون اجلواز  رسمية، بحس
 Androidو IOS ــج ــى منصتي برام متوفراً عل
خالل أسابيع فقط، كما أشارت األنباء، حيث 
ــه اعتماد  ــافر بعد حتميل ــتطيع املس سيس

ــاح  ــه اللق ــد تلقي ــه، أو تأكي ــة فحص نتيج
ــه التنقل بني  ل علي ــهِّ ــالزم، األمر الذي يس ال
ــراءات احترازية، أو  ــدول دون اخلضوع ألي إج ال
وقائية قد تفرضها بعض الدول بشأن كورونا.

ــنغافورية، هي  يذكر أن خطوط الطيران الس
ــركة طيران دولية تعتمد جواز السفر  أول ش
ــي، ونفذت  ــون األول املاض ــي كان ــي، ف الصح
ــران االحتاد،  ــا خطوط طي ــة من بعده التجرب

واإلمارات، والقطرية، والنيوزيلندية.

متابعة / البينة الجديدة
ــببت التغييرات املفاجئة لقيمة عملة  تس
ــارة كبيرة لدى الرجل  بتكوين الرقمية خلس
الذي تربع مؤخرا على رأس قائمة أغنى رجل 
ــركتي  ــر رئيس ش على كوكب األرض. خس
ــس»  إك ــبيس  و»س ــيارات  للس ــال»  «تس
للفضاء، إلون ماسك، أكثر من ١٥ مليار دوالر، 
ــة أغنى رجل في  ــى إثرها من قائم خرج عل
ــب تقرير لوكالة «بلومبرغ». العالم، بحس
وانخفضت أسهم شركة «تسال» لصناعة 
السيارات الكهربائية بنسبة ٨٫٦٪، بالتزامن 

مع انخفاض قيمة عملة بتكوين الرقمية. 
وبحسب املصادر، فقد ربطت تقارير بشكل 
ــهم شركة «تسال»  جزئي بني انخفاض أس
ــي وصف فيها  ــك الت وبني تصريحات ماس
ــة باملرتفعة للغاية.  قيمة العمالت الرقيم
ــباط، حصل  يذكر أنه، بتاريخ ١٩ فبراير/ ش
ــي التصنيفات  ــز األول ف ــك على املرك ماس
ــم، بعد  ــي العال ــل ف ــى رج ــة كأغن العاملي
ــتقالة جيف بيزوف من منصب الرئيس  اس
ــركة «أمازون»، بحسب موقع  التنفيذي لش

«مير ٢٤».

متابعة / البينة الجديدة
ــل  التواص ــع  مواق ــر  عب ــطاء  نش ــداول  ت
ــي تعليقا قالوا  ــني املاض ــي، اإلثن االجتماع
إنه من تصريحات املغنية اللبنانية إليسا، 
ــة، والتي  ــي» اللبناني ــي ف ــى قناة «إم ت عل

حتدثت فيه عن إسرائيل.
ــة»، عبر تويتر،  ــرائيل بالعربي ورد موقع «إس
ــاء حتت عنوان  ــا الذي ج على تصريح إليس
ــرائيل هي  ــها أن إس «أكبر كذبة كنا نعيش
عدونا»، وقال: «كل االحترام للفنانة إليسا 
ــدواء املُرّ  ــة هي ال ــة حق. احلقيق على كلم

ــتطيع الكثيرون تناوله  لهذا السبب ال يس
اال الشجعان».

ــا على كلمة  ــة إليس ــرام للفنان  كل االحت
ــبب  ــق. احلقيقة هي الدواء املُرّ لهذا الس ح
ال يستطيع الكثيرون تناوله اال الشجعان. 

pic.twitter.com/osWrked٧٧w
 IsraelArabic)@) ــة  بالعربي ــرائيل  إس  —

٢٢, ٢٠٢١ February
من جانبه، نفى أمني أبي ياغي، مدير أعمال 
ــال، «إذا  ــذا التصريح وق ــا، ه الفنانة إليس
خرج هذا التصريح عبر صحيفة إسرائيلية 

ــتكتب  فأكيد س
ــا  ذوقه ــى  عل
ــذه القصة عن  ه

ــيرا  مش ــا»،  إليس
ــا لم جتر  ــى أن إليس إل

ــرة  الفت ــي  ــة ف أي مقابل
ــا قاموا بتحوير  األخيرة أو رمب

ــة  كالمها في املقابلة عبر شاش
ــبة ٢٠ عاماً على مسيرتها  MTV مبناس

ــاً نفيا  ــهر، نافي ــل ثالثة أش ــة أي قب الفني
قاطعا أن تقوم إليسا بهكذا تصريح.
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ــرت وكالة الفضاء األمريكية «ناسا»، أول  نش
ــه املركبة  ــن املريخ، التقطت ــع صوتي م مقط
اجلوالة بيرسفيرانس. كما نشرت ناسا أيضا 
ــبار املتجول على  أول فيديو يصور هبوط املس
الكوكب األحمر، حيث تعد اللقطات األحدث 
ــا»  ــن املريخ. وأصدرت «ناس ــورا ع واألكثر تط
ــوا إنه «هبة ريح  ــا صوتيا قصيرا، قال مقطع
ــطح املريخ».وأظهر مقطع الفيديو  على س
ــح املظلة  ــق و٢٥ ثانية فت ــه ثالث دقائ ومدت
ــطح وسط  وهبوط العربة اجلوالة على الس
.«NBC News» سحابة من الغبار، وفقا ملوقع

ــس املاضي،  ــا»، اخلمي أعلنت وكالة «ناس
ــبارها املتجول «بيرسيفرانس»  هبوط مس
على سطح املريخ، وذلك بعد جتاوزه بنجاح 
ــة باخملاطر تعرف  ــوط محفوف مرحلة هب

باسم «٧ دقائق من الرعب».

سالمات من االعماق تقولها نخبة من املفكرين 
واملثقفني الى املؤرخ الدكتور ( علي عبد الرزاق 
ــه لوعكة صحية الزمته  محي الدين) لتعرض
الفراش سائلني اهللا تعالى  ان مين عليه بنعمة  
ــة  ــودة قريب ــة وع ــة والعافي ــفاء والصح الش

وميمونة الى سوح العمل ان شاء اهللا.

متابعة / البينة الجديدة

ــر والعراق جهودا  يبذل مص
ــترداد  ــة من أجل اس حثيث
ــروقة واملنهوبة،  اآلثار املس
ــار  ــت وزارة اآلث ــث أعلن حي
ــتعدادها  اس ــة  املصري
ــأن  للتعاون مع العراق بش
ــة  املنهوب ــار  اآلث ــادة  إع
واملسروقة، وأن التعاون بني 
اجلانبني ليس وليد اللحظة 
ــت  ــبق وأن تعاون ــث س حي

ــراق في عدد  ــع الع مصر م
ــاالت وعرضت كل  ــن اجمل م
السبل املمكنة في ترميم 
ــتعادة  ــار العراقية واس اآلث
ــروقة.وأكد وزير  ــار املس اآلث
ــياحة واآلثار  الثقافة والس
ــن ناظم، أن  العراقي، حس
هناك قطعا أثرية موجودة 
ــة من  ــن مختلف ــي أماك ف
ــوزارة  ال ــعى  تس ــم  العال
ــتردادها. الس ــدة  جاه
ــن  م ــراق  الع ــن  متك ــد  وق

ــيف  «األرش ــتعادة   اس
ــن  م ــي»  العراق ــي  الوطن
واشنطن خالل زيارة رئيس 
ــوزراء العراقي مصطفى  ال
ــات  الوالي ــى  إل ــي  الكاظم
ــي   املاض ــام  الع ــدة  املتح
 ٤٥٠ ــر  مص ــتردت  واس
ــالل  ٢٠٢٠،  قطعة أثرية خ
ــادت ٥ آالف قطعة  كما أع
ــن الواليات املتحدة  أثرية م
يناير/كانون  األمريكية، في 

الثاني من العام اجلاري.
وتعليقا على هذا املوضوع، 
قال  مدير متحف الناصرية 
احلضاري، عامر الزبيدي، إن 
ــت  ــة تعرض ــار العراقي اآلث
ــات كبيرة على مر  إلى نكب
ــنني خاصة بعد الغزو  الس
األمريكي ثم دخول تنظيم 
مت  االرهابي، حيث  «داعش» 
ــرقة اآلالف من  ــر وس تدمي
ــا  ــة، مضيف ــع األثري القط
ــك نحو ٢٥  ــراق ميتل أن الع
ــع أثري، لذلك فإن  ألف موق
املطامع كبيرة بآثار العراق.

            متابعة / البينة الجديدة
ــالق، رصد  ــى اإلط ــرة األولى عل للم
ــا  بطريق ــي  بلجيك ــف  مستكش
ــا  وفق ــض،  واألبي ــر  األصف ــني  باللون

لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.
ــي  البلجيك ــف  املستكش ــط  والتق
ومصور احلياة البرية إيف آدامز لقطات 
ــبق له مثيل»  للطائر الذي «لم يس
ــني آالف طيور البطريق األبيض  ب
ــرة جنوب  ــود في جزي واألس

احمليط األطلسي.
ــال آدامز «لم أر أو  وق
ــق  ــمع ببطري أس
ــن قبل،  أصفر م
ويوجد نحو ١٢٠ 
ألف بطريق على 
ــاطئ،  الش ــك  ذل
وكان هذا هو الطائر 
ــد  الوحي ــر  األصف

هناك».
ــة  رحل ــود  يق ــز  آدام وكان 
ــهرين  ش ــدة  مل ــافية  استكش
ــمبر ٢٠١٩ عندما توقف  ــي ديس ف
ــرة في جورجيا اجلنوبية  الفريق بجزي
ــد  ــا مت رص ــق، وحينه ــر البطاري لتصوي
ــاف «كلهم بدوا  ــق األصفر. وأض البطري

طبيعيني باستثناء هذا، كان حقا شيئا 
ــكل ال  ــر، لقد كانت جتربة فريدة بش آخ
يصدق». وأوضح «بدا أحد الطيور غريبا 
ــا نظرت عن قرب كان لونه  حقا، وعندم
ــة  ــد أصبنا جميعا بالدهش ــر، لق أصف
ــا معدات  ــك، وتركن ــا ذل ــا أدركن عندم

السالمة وأمسكنا بكاميراتنا».
ــة ألن  ــني للغاي ــا محظوظ ــع «كن وتاب
ــا، ولم حتجب  ــد حيث كن ــر تواج الطائ
ــه، وعادة يكون  ــي البطاريق رؤيتنا ل باق
من الصعب التحرك على هذا الشاطئ 
ــذه الطيور».وقال إن  ــة ه ــبب كثاف بس
ــدة، ولم تعد  ــق فري ــذا البطري ــة ه حال
ــج «امليالنني»، ولذلك يتحول  خالياه تنت
ــر ومائل  ــون أصف ــود إلى ل ــه األس ريش
ــاء أن هذه الرؤية  للصفار. ويعتقد علم
ــافا لفئة جديدة من أصباغ  متثل اكتش

الريش.
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