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ــهر رمضان  ــواء( ش ــن نعيش اج ونح
ــدىً للناس  ــه القرآن ه ــزل في الذي ان
ــان ) .. انه  ــدى والفرق ــات من اله وبين
ــهر فضيل فيه مافيه من الدروس  ش
ــا اثر عميق  ــة التي له ــر االمياني بَ والعِ
ــوس وتقومي  ــب النف ــي تهذي وكبير ف
ــاء  ــل بن ــن اج ــري م ــلوك البش الس
ــك ومؤمن  ــليم ومتماس ــع س مجتم
ــام  ــه .. والصي ــع نفس ــح م ومتصال
ــرب  ــس االنقطاع عن املأكل واملش لي
ــب بل هو رياضة روحية وهدفه  فحس
ــوب للتقوى  ــداد القل ــمى هو اع األس
ــة اهللا وتهذيب النفوس وتعزيز  ومراقب
ــات  ــاب احملرّم ــي واجتن ــوازع االميان ال
ــي التي تغضب اهللا والنقطة  واملعاص
املهمة هو ان الصائم في هذا الشهر 

يستشعر غائلة اجلوع عندما تستبد 
ــعر حاجة  ــا يستش ــان مثلم باالنس
ــاكني الى الطعام وهذا  الفقراء واملس
مايدفعه الى التوادد والتراحم واأللفة 
ــراد  ــني اف ــاون ماب ة والتع ــوّ وروح األخ
ــذه املنطلقات وغيرها  ــع ومن ه اجملتم
ــذه العجالة بودنا  ــا لم نذكره في ه مم
ــية  ــوى السياس ــب كل الق ان نخاط
العراقية وفي املقدمة منها الشيعية 
ــهر  الش ــذا  ــوا ه ل ــم حوّ ــول له ونق
ــبة وطنية لتحقيق  الكرمي الى مناس
ــن  ع ــاد  واالبتع ــة  حقيقي ــة  مصاحل
ــرذم واالنقسامات التي  الفرقة والتش
ــاً من أمنه  ــعبنا غالي يدفع ثمنها ش
 .. ــة  اليومي ــته  ومعيش ــتقراره  واس
ونتمنى ان يكون هذا الشهر مناسبة 
لبناء العراق منطلقني من االحساس 
ــز  ــة والواع ــؤولية الوطني ــروح املس ب

ــرعي وحب اخلير ونبذ كل  الديني الش
ــن كانوا  ــوص الذي ــدين واللص الفاس
سبباً مباشراً واساسياً في كل اخلراب 

مرة يومياً ..  الذي نعيش تفاصيله املدّ
ــا جميعاً  ــبة تدفعن ان رمضان مناس
ــم األخوي ورصّ الصفوف  لروح التالح

ــدة الوطنية فالعراقيون  وتقوية الوح
ــوة  ــون اخ ــيظلوا يعيش ــوا وس عاش
ــة وكل  ــيركلون الفرق ــون وس متحاب

ــول لكل  ــا نق ــنت .. كم ــعلي الف مش
الوقوف  ــوا  اترك ــية  ــوى السياس الق
ــفارات األجنبية من  ــواب الس على اب
ــة او تلك  ــذه الدول ــب ودّ ه ــل كس اج
ــراء ..  ــواب الفق ــرق اب ــغلوا بط وانش
ــروا ان هؤالء الفقراء  احباب اهللا وتذكّ
الة  ــرق احالمهم النشّ هم ضحايا س
ــية  بينما كنتم ياكل القوى السياس
شهود عيان على تلك املسرحية التي 
ــا متواصلة دون ردع ..  مازالت فصوله
روا ان جيوشاً من عوائل الشهداء  وتذكّ
ــل  األرام ــن  م ــاً  وجيوش ــني  املضح
ــقوفهم من  ــكنون في العراء وس يس
ــذه العوائل وصل احلال بها ان  تنك وه
د رمقها الى القمامة  ا يسّ تبحث عمّ
روا انكم السبب  .. يا للمهزلة !! وتذكّ
فيما وصلت اليه تلك العوائل من حال 
مزرٍ .. ونخاطب في هذا الشهر اقطاب 

ــي املقدمة  ــية وف ــة السياس العملي
ــي  ــم واملالك ــدر واحلكي ــيد الص الس
والعبادي والعامري واخلزعلي .. ونقول 
ــم اجعلوا موائد افطاركم في هذا  له
ــط جموع الفقراء فهم  ــهر وس الش
ــة والعناية واالهتمام ..  األولى بالرعاي
ــعبكم الذين يتطلّعون  أنهم ابناء ش
ــطهم اثابكم اهللا  اليكم فكونوا وس
ــس الوزراء  ــيد رئي ــا نطالب الس .. كم
ــي ان يجعل دوامه  مصطفى الكاظم
ــن الصباح وحتى  ــمي اليومي م الرس
ــي املعامل  ــال ف ــط العم ــاء وس املس
ــط املزارعني في احلقول  واملصانع ووس
واملزارع الجل ان يخدم العراق بشكل 
ــدأ من  ــراق تب ــة الع ــي .. خدم حقيق
ــان ملن  امليدان ويضاعف األجر واالحس
يتصبب عرقاً ويتعب في رمضان .. انه 

شهر رمضان خير من الف شهر .
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اعلنت وزارة الصحة، امس الثالثاء، بدء التطعيم بلقاح فايزر عبر ٥٠ منفذا، معلنة نسبة باملتلقني 
ــتعدادات  ــاعدي، أن الدائرة انهت االس ــد الغني الس ــة الرصافة، عب ــح مدير عام صح ــاح. أوض للق
ــيكون توفيره حصريا في املستشفيات النه بحاجة  ــتية والفنية اخلاصة بلقاح فايزر، وس اللوجس
الى اجراءات تختلف عن بقية اللقاحات من جتهيز البرادات والسرجنات واحملاليل في منافذ التلقيح.
ــطي  ــفيات فاطمة الزهراء (ع) والواس ــن فايزر في مستش ــليم الدفعة االولى م ــاف انه مت تس واض
والكندي، فضال عن تخصيص ٧٠ منفذا للقاحي سينوفارم واسترازنيكا في املراكز الصحية. واشار 
ــداد واحملافظات واقليم  ــى املواطنني في بغ ــذا لتقدمي لقاح فايزر ال ــص اكثر من ٥٠ منف ــى تخصي ال
ــتان.وارتفع العدد الكلي للملقحني في العراق الى اكثر من ١٤٠ الف مواطن حتى االن، بينما  كردس
اعلنت وزارة الصحة دفع املبالغ اخملصصة لشراء اكثر من ٢١ مليونا و٥٠٠ الف لقاح.  ولفت الساعدي 
ــرير الى مستشفيات العطاء واحلياة والشفاء اخلاصة بعالج كورونا  الى وجود خطة الضافة ٢٠٠ س

بعد زيادة اعداد املصابني وضمان دميومة تقدمي اخلدمة الصحية في املستشفيات االعتيادية.

بغداد /

ــزب  احل ــس  رئي ــأن  ب ــع  ــدر مطلّ ــاد مص اف
ــعود  مس  ) ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط
البارزاني) سيتولى منصب رئاسة جمهورية 
ــي برهم صالح  ــراق خلفاً للرئيس احلال الع
ــريعية املقبلة والتي  بعد االنتخابات التش
ــرين  ــهر تش ــر من ش ــتجري في العاش س
ــر بالذكر  ــن هذا العام وجدي ــل م االول املقب
ــس اجلمهورية هو من حصة  ان منصب رئي
ــب نظام احملاصصة اجلاري في  األكراد بحس
ــادر مطلعة بصدور  ــالد . كما تؤكد مص الب
ووزراء  ــني  ــق محافظ بح ــض  قب ــرات  مذك
ــن درجات  ــؤولني م ــابقني وحاليني ومس س

ــي واداري  ــاد مال ــة بتهم تتعلق بفس خاص
وتتم عمليات القاء القبض وتنفيذ مذكرات 
ــاون بني هيئة النزاهة  بهذا اخلصوص بالتع
ــها  ــي يرأس ــاد الت ــة الفس ــة مكافح وجلن
ــي هذا الصدد  ــق احمد ابو رغيف . وف الفري
ــاء، بإعتقال  ــي، امس الثالث ــاد مصدر أمن أف
ــل، وفق مذكرة  ــن مندي محافظ بابل، حس
ــدر، إن قوة أمنية،  قبض قضائية.وقال املص
ــن  ــى محافظ بابل حس ــت القبض عل ألق
ــض وحترٍ أصدرها  ــل، تنفيذاً ملذكرة قب مندي
ــاء العراقي.واعلن مصدر مطلع امس  القض
ــن  ــزل محافظ بابل حس ــة من ــن مداهم ع
ــد صدور مذكرة  ــل، بغرض اعتقاله بع مندي
ــه وصهره،  ــق احملافظ وجنل ــاء قبض بح الق

ــاد.وذكر  ــق بالفس ــات تتعل ــبب اتهام بس
مصدر عن صدور مذكرة قبض وحترٍ صادرة من 
ــة محكمة  مجلس القضاء األعلى – رئاس
ــتئناف بابل االحتادية – محكمة حتقيق  اس
ــن منديل،  ــق محافظ بابل حس احللة، بح
بجرمية رشوة وفقاً للمادة القرار ١٦٠ لسنة 
ــكوى مقامة ضده من  ــاءً على ش ١٩٨٣، وبن
ــأن  مديرية األمن الوطني في بابل. وفي الش
ــات بغداد،  ــا أفادت قيادة عملي األمني ايض
ــاء، باإلطاحة بعدد من املتهمني  امس الثالث
ــلح وجتارة وترويج  ــطو املس باإلرهاب والس
ــق متفرقة من العاصمة. اخملدرات في مناط
ــاة  املش ــة  فرق أن  ــادة،  القي ــالم  اع ــر  وذك
ــتباقية  اس ــات  عملي ــذت  نف ــة،  السادس

ــؤولية، باإلضافة  لتأمني حماية قاطع املس
ــث والتفتيش في  ــراء عمليات البح إلى اج
ــداد ضمن قاطع  ــمال وغربي بغ ــق ش مناط
ــن اعتقال  ــت م ــة، ومتكن ــؤولية الفرق مس
ــي بغداد. ــادة ٤١ إرهاب، غرب ــم وفق امل مته
ــاة احلادية  ــتمرار فرقة املش وأكد البيان اس
ــرة بتامني احلماية للمراكز االنتخابية،  عش
ــث والتفتيش ضمن  ــذ واجبات البح وتنفي
ــا اعتقال عدد  ــؤولية، نتج عنه قاطع املس
ــواد قانونية مختلفة،  ــني وفق م من املتهم
ــادة ٤١ إرهاب، وضبط  بينهم متهم وفق امل
ــا متكنت  ــر مرخصة.وتابع كم ــلحة غي أس
ــن اعتقال  ــرطة احتادية م الفرقة األولى ش
ــق مواد  ــاء وف ــني للقض ــن املطلوب ــدد م ع

قانونية مختلفة، بينهم خمسة متهمني 
ــطَ بحوزتهم  بِ ــارة وترويج اخملدرات وَضُ بتج
كميات كبيرة من املواد اخملدرة، ومتهمني 
اثنني بالسرقة والسطو املسلح، واتالف 
ــة منتهية الصالحية، فضال  مواد غذائي
ــن األدوية  ــرة م ــط كميات كبي ــن ضب ع
اخملالفة للضوابط الصحية، ضمن قاطع 
دَ  دَ بَطِ عَ ة إلَى ضَ افَ مسؤولية الفرقة، إضَ
لُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة  ْمَ التِ الَّتِي الَ حتُ جَ ــنْ العَ مِ
ــا  ــة. فيم افَ ــرْخِ والرُّصَ ــيْ الكَ انِبَ ــي جَ فِ
ــوزراء، مصطفى  ــس ال ــد رئيس مجل أك
الكاظمي، امس الثالثاء، أن الغد القريب 
سيكون إشراقة تقدم بتغليب مصلحة 

العراق.

كتب اِّـحرر السياسي
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كتب رئيس التحرير

ــلم جريدة (البينة  ــذ العام (٢٠١٨) وحلد االن لم تتس من
ــر اعالنات  ــة نظير نش ــتحقاقاتها املالي ــدة) اس اجلدي
خاصة بالشركة ونحن نامل خيراً بالسيد املدير العام 
اجلديد االستاذ (علي احمد حسن) لصرف مستحقاتنا 
ونحن على ثقة اكيده بأنة يقدر الظروف الصعبة التي 

متر فيها الصحافة اليوم وعسى ان ياتي الرد  سريعآ .

اصدر حتالف الفتح بيانا فيما يلي نصه: 
ــوة  ــم .. اإلخ ــن الرحي ــم اهللا الرحم بس
ــد ..من غير  ــون حتية عراقية وبع البرملاني
ــد  ــاً ميج ــب كان بوق ــن نائ ــتغرب م املس
ويصفق لقائد احلروب على جيرانه وأبناء 
ــعوب العربية  جلدته ويتطاول على الش
ــتى أنواع كلمات السخرية  وقادتها بش
ــة البعث  ــي عهد حكوم ــتهزاء ف واالس
ــتبداد  ــي ، حكومة القمع واالس الصدام
واملقابر اجلماعية ، أن يكذب ويزوّر احلقائق 
ــر واأللفاظ،  ــوادث واملعايي ــب باحل ويتالع

ــر الوقائع التي  ــتطيع تغيي لكنه لن يس
ــهدها العراق خالل السنوات األخيرة  ش
ــاملة التي  ــرب التحرير الش ــة ح ، خاص
ــم  ــف فئاته ــون مبختل ــا العراقي خاضه
ومشاربهم وألوانهم وأجهزتهم األمنية 
الباسل وحشدهم  العراقي  ــهم  وجيش
ــة أكبر حملة  ــد مبواجه ــعبي اجملاه الش
ــان  ــتهدفت الوجود واإلنس تكفيرية اس
ــة والثقل  ــة واخلارط ــات والهوي واملقدس
ــي أرض  ــارات ف ــن احلض ــي لوط التاريخ

الرافدين.

ــوزراء، مصطفى  ــس مجلس ال أصدر رئي
ــاء، توصية إلى  ــس الثالث ــي، ام الكاظم
ــة اإلضافية.  ــأن احلص ــارة بش وزارة التج

ــوزراء،  ــم مجلس ال ــال املتحدث باس وق
ــر صحفي تابعته  ــن ناظم في مؤمت حس
البينة اجلديدة إن «الكاظمي أوصى وزارة 
ــارة بتوزيع احلصة اإلضافية بكامل  التج
ــياق أخر، أضاف أن «وزير  موادها».وفي س

ــوزراء معلومات  ــس ال ــة قدم جملل الصح
ــات املضادة  ــأن تصاعد أخذ اللقاح بش
ــلم العراق  ــيراً إلى «تس ــا»، مش لكورون
ــنا إقباال  ــاً عدة من اللقاحات وملس أنواع

لدى املواطنني على أخذها».

‚b»€a@äÌÜΩa@ÜÓé€a@µa@ÚÓ”äi
@Ú”b�€a@xbn„¸@Úflb»€a@Ú◊äí‹€
@Û�çÏ€a@Ú‘�‰Ωa@ÚÓˆbiäËÿ€a

Ô„b»€a@Cpaıa6œa@D@Û‹«@Ö�äm@o„aÎ@=»ÿ€a@bËÌa@ŸnyaäïÎ@Ÿn«bví€@�aäÿë

ــب االول  ــدره النائ ــذي اص ــان ال ــي البي حظ
لرئيس مجلس النواب( حسن الكعبي) على 
االفتراءات التي ساقها النائب( ظافر العاني) 
ــي التي  ــات البرملان العرب ــد اجتماع ــي اح ف
عقدت مؤخرا بأعجاب واحترام شعبي واسع 
ملا تضمنه من حجج وبراهني دامغة وصريحة 
ــه الطائفية  ــفه اطروحات ــن العاني وتس تدي
املستهلكه والبغيظه التي حاول من خاللها 
ــي والعراقي ودس  ــام العرب ــرأي الع ــام ال ايه

ــم بالعسل ناسيا او متناسيا ان اللعب  الس
ــه الطائفيه صار من املاضي  على اوتار الفتن
ــعبنا اكبر من اقاويل صفراء من نسج  وان ش
ــان الكعبي وضع  ــا ان  نؤكد ب ــال.. وبودن اخلي
ــه من خالل حقائق  ــي في الزاوية احلرج العان
ــوق  ــا حلق ــة العلي ــا املفوضي ــة اكدته دامغ
ــني في  ــق باملغيب ــيما ما،يتعل ــان الس االنس
ــكرا لصراحتك  العراق والمنلك اال ان نقول ش
ــد كنت امينا  ــجاعتك ايها الكعبي فق وش
ــرد على  ــعب وال ــاع عن ثوابت الش في الدف

املتاجرين واملزايدين بقضاياه.

بغداد /

بغداد /

وكاالت /

bÁÖaÏfl@›flbÿi@ÚÓœbô�a@Úñßa@…ÌãÏni@Òâbvn€a@ÒâaãÎ@ÔïÏÌ@Ô‡√bÿ€a
ZÚ�������Ó������fl˝��������������«a@âÖb���������ñ���fl

@èjßbi@Ò7��jÿ€a@ÚÓ��çbÓé€a@›nÿ€a@ÙÜya@·��çdi@tÜznfl@ãâbi@Hfib�� �í„IÔçbÓç@ÊaÜ��fl@Û‹«@·��ÿßa
NÈmaâb‘«@ÒâÖbñflÎ@Ô”aä«@âb‰ÌÖ@ÊÏÓ‹flHQPI@ÚflaäÀÎ@ ÎäíΩa@7À@kéÿ€a@Ú‡Ëni@Ú‰ç@ÒÜΩ@ÜÌÜí€a

Ô„b»€a@pb∞äñni@ÈÓœ@ÖÜ‰Ì@b„bÓi@âÜñÌ@C|n–€aD
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البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــتكمال  اس ــارة،  التج وزارة  ــت  اعلن
جتهيز احلصة الرمضانية من مفردات 
البطاقة التموينية االساسية الزيت 
ــال»  ــرز فض وال ــني  ــكر والطح والس
ــرت الوزارة  ــر .وذك ــن طحني الصف ع
ــن الناطق  ــال عن نقال ع ــي بيان نق ف
ــتكملت  اس ــوزارة  ان»ال ــمي،  الرس
ــة الرمضانية التي متثل  جتهيز احلص
ــية اضافة الى مادة  اربع مواد اساس
ــوزارة،  ال ــدت  الصفر».وأك ــني  الطح
ــداول جتهيز املفردات من املراكز  ان»ج
التسويقية في بغداد واحملافظات قد 
االجناز  بالكامل ونسب  ــتكملت  اس
ــارفت على االنتهاء»، مشيرة الى  ش
ــع عمليات  ــة تتاب ــا الرقابي ان»فرقه

ــات  ــع محافظ ــي جمي ــز ف التجهي
وان  ــبق  انها»س ــت،  البالد».واوضح
ــالك املتقدم لها من  قامت بتوزيع امل
ــالل توزيعهم  ــدراء العامني من خ امل
ــة،  ــات كاف ــى احملافظ ــرفني عل مش
ــي  ــكل ميدان ــراف بش ــرض االش لغ
ــات التجهيز». ــى عملي ــر عل ومباش

ــركة العامة  من جهتها اعلنت الش
لتجارة املواد الغذائية (اجلهة املعنية 
ــكر والزيت)،  ــردات الس ــز مف بتجهي
استكمال عمليات التجهيز بنسبة 
١٠٠٪ جلميع محافظات البالد، فيما 
ــارة  ــة لتج ــركة العام ــت الش اعلن
ــة لتصنيع  ــركة العام احلبوب والش
ــي  ــز مادت ــتكمال جتهي ــوب اس احلب
ــر. ــني الصف ــني والطح ــرز والطح ال

ــوزارة وكالء املواد الغذائية  وحذرت ال
ــات جتيهز املواطنني  من تأخير عملي

ــة التموينية، داعية  مبفردات البطاق
ــالغ عن اية حاالت  املواطنني الى االب

تأخير او عدم توزيع ملفردات البطاقة 
ــاخنة  ــة عبر اخلطوط الس التمويني
ــى  ــا عل ــوزارة وصفحاته ال ــع  وموق
وزارة  ــدت  أك ــياق،  االنترنت.وفي الس
ــن مادتي  ــول كميات م التجارة، وص
زيت الطعام والسكر، متهيدا لتوزيع 
الوجبة الثانية للمواطنني املشمولني 
ــهر  ــة خالل ش ــة التمويني بالبطاق
رمضان املبارك، بعد اجراء التعاقدات 
ــئ الوطنية.وكانت جلنة  ــع املناش م
التعاقدات املركزية في وزارة التجارة 
ــن  ــات م ــراء كمي ــدت لش ــد تعاق ق
ــكر وزيت الطعام والرز في اطار  الس
ــردات  ــز مف ــعة لتجهي ــة واس خط
البطاقة التموينية للمشمولني بها 

في جميع محافظات البالد .

بغداد / البينة الجديدة
ــومي  ــراف والتق ــاز اإلش ــد جه عق
ــي وزارة التعليم العالي  العلمي ف
والبحث العلمي اجتماعا ملناقشة 
ــث العلمي  ــارات البح تطوير مس
ــر ضمن املستوعبات  وآليات النش

العاملية.وناقش اجملتمعون بحضور 
ــات العليا  ــام الدراس ــدراء أقس م
وأقسام الشؤون العلمية في عدد 
ــاركة  من اجلامعات العراقية ومبش
من دائرة البحث والتطوير والدائرة 
القانونية السياسة املتعلقة برفع 

ــر  ــحة للنش أعداد البحوث املرش
ــيو  ــاتذة وتدريس التي ينتجها أس
ــتعرض  العراقية.واس ــات  اجلامع
ــورة  املنش البحوث  احلاضرون عدد 
ــتوعبات العاملية وبحثوا  في املس
ــوث طلبة  ــر اخلاص ببح دور النش

العليا في املستوعبات  الدراسات 
ــم  دع ــة  آلي ــة  ومناقش ــة  العاملي
التدريسني من أجل حتقيق الهدف 
ــود في تعزيز وتطوير مواقع  املنش
ــات العراقية في التصنيف  اجلامع

العاملي.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة للمؤمتر  ــة التحضيري ــدرت اللجن اص
ــرة واملهجرين اخلاص  ــوزارة الهج االول ل
ــى ديارهم  ــادة النازحني ال ــهيل اع بتس
ــذي اقامته  ــات العودة ال ومواجهة حتدي
ــعار ( نازحونا .. حتد واجناز  الوزارة حتت ش
ــات التي تضمنها   ــة من التوصي ) ، جمل

البيان اخلتامي، أهمها: 
١. دعم وزارة الهجرة واملهجرين بالتمويل 
الالزم لتلبية احتياجاتها املالية اخلاصة 
بتغطية نفقات وتكاليف عودة النازحني 

الى مناطق سكنهم.
٢. إعداد صندوق مالي من الوزارات املعنية 
للتسريع من توزيع املنح املالية للعائدين 
ــمائة  البالغة (١٥٠٠٫٠٠٠) مليون وخمس
ــكل عائلة عائدة من  ــف دينار عراقي ل ال
ــدد العوائل العائدة  ــزوح والذي بلغ ع الن

.(٥٧٧٫١٢٤)
ــوزراء  ــة جمللس ال ــة العام ــث األمان ٣. ح

ــات  ــط والدوائر واملؤسس ووزارة التخطي
ــاعدات  ــة على توجيه املنح واملس املعني
ــادة  ــا إلع ــراق وتخصيصه ــة للع الدولي
ــانها  ــررة التي من ش ــار املناطق احمل إعم

تسريع عودة النازحني.
٤. حث األمم املتحدة ووكاالتها ومنظماتها 
ــرة  الهج وزارة  ــع  م ــترك  املش ــل  بالعم
واملهجرين وتوجيه مشاريعها وبرامجها 
إلى مناطق عودة النازحني فضال عن دعم 
ــدور الواطئة  ــاريع املدرة للدخل وال املش

الكلفة للدور املهدمة وإعادة اعمارها.
ــة  الوطني ــة  املصاحل ــف  مل ــل  تفعي  .٥
ــلمي بني  الس ــش  والتعاي ــائرية  والعش
ــني ومجتمعهم األصلي من خالل  النازح
تقبلهم واندماجهم فيها وتوفير الدعم 

الالزم لذلك.
ــات احمللية في احملافظات  ٦. حث احلكوم
ــة من  ــوارد الالزم ــص امل ــررة لتخصي احمل
ــم واملوازنة العامة  ــة تنمية األقالي موازن

ــق العودة  ــم مناط ــم النازحني ودع لدع
ــودة  ــني الع ــنى للنازح ــا ليتس واعماره
ــف التعويضات  ــريع في مل اليها والتس

ألصحاب الدور املهدمة.
ــات احلكومية  ٧. حث الوزارات واملؤسس

واخلدمية على توجيه كوادرها وطاقاتها 
ــرية إلعمار  ــة والبش ــا املالي وامكانياته

مناطق العودة وإعادة اخلدمات فيها.
٨. حث الكتل واألحزاب السياسية على 
ــا وممثليها  ــا وبرامجه ــه خطاباته توجي

لدعم املناطق احملررة وفئات عناية الوزارة 
ــن الداعمني  ــار إن الكثير منهم م باعتب
واملؤيدين  للكثير من االعمال اإلنسانية 

الداعمة لهذه الفئات.
ــع جلانه  ــواب بجمي ــث مجلس الن ٩. ح
ــع احملافظات  ــراده ومن جمي ــه واف واركان
ــات  ــاهمة في توجيه املؤسس على املس
ــا ومتابعة اعمالها  احلكومية ومراقبته

لتنفيذ برامجها احلكومية. 
١٠. دعم ومساندة وتفعيل اللجنة العليا 
ــني باعتبارها اجلهة  إلغاثة ودعم النازح
ــانية  ــاعدات اإلنس اخملتصة بتقدمي املس
ــة  ــا اجله ــن ولكونه ــني والعائدي للنازح
ــة الوطنية  ــذ اخلط ــؤولة عن تنفي املس

العليا للنازحني  
ــن وزارة  ــة م ــة متابع ــكيل جلن ١١.  تش
ــة  ــة ومتابع ــن ملراقب ــرة واملهجري الهج

تنفيذ مقررات املؤمتر.

بغداد / البينة الجديدة 
ــل  ــر العم ــات وزي ــذا لتوجيه تنفي
والشؤون االجتماعية الدكتور عادل 
ــة رعاية ذوي  ــي .عقدت هيئ الركاب
ــات اخلاصة في  االعاقة واالحتياج
ــؤون االجتماعية  وزارة العمل والش
ــعا ملدراء اقسامها  اجتماعا موس
في احملافظات برئاسة رئيس الهيئة 
ــي  التميم ــف  عبداللطي ــام  عص
ــني وبحضور  ــس االول  االثن في  ام

ــب اإلداري لرئيس الهيئة علي  النائ
جعفر احللو ومدراء اقسام الهيئة 
ــاول االجتماع تنفيذ توجيهات  ، تن
ــة جميع  ــر في تهيئ ــيد الوزي الس
ــة بالتخصيصات  اإلجراءات الالزم
ــي  ف ــة  للهيئ ــودة  املرص ــة  املالي
ــد  بع ــة  للدول ــة  العام ــة  املوازن
اقراراها واملصادقة عليها وبانتظار 
ــررة لذلك  ــرف املق ــات الص تعليم
الصادرة من وزارة املالية خالل األيام 

القليلة املقبلة .وبني النائب اإلداري 
ــذا االجتماع  ــس الهيئة ان ه لرئي
ــم   ــتعراض اه ــة واس ــاء ملراجع ج
ــا الهيئة  ــي وضعته ــوات الت اخلط
ــة  ــتحقات املالي ــرف املس ــي ص ف
ــمولني اللذين لم يستلموا  للمش
ــابقة اضافة  ــوام الس نهائيا لالع
ــرغ املتراكم  ــب املعني املتف إلى رات
ــتفيدين السابقني  مبا يخص املس
فضال عن االجراءات اإلدارية واملالية 

ــف  ــني خملتل املع ــر  ــة بتغيي اخلاص
ــمول في  ــباب والية فتح الش األس
ــرت التخصيصات املالية  حال توف
الالزمة ومراعاة الدقة واملهنية في 
ــتر الكارد ملن  اصدار بطاقات املاس
ــي وصدر له  ــل الفحص الطب اكم
تقرير بذلك وحسب االلية املعمول 
ــتالم جميع  بها حاليا لضمان اس
املستفيدين حلقوقهم كاملة وفق 

القانون .
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بغداد / البينة الجديدة
ــرخ ان مركز صحي  ــداد الك ــرة صحة بغ ــت دائ أعلن
ــاع الدورة للرعاية  ــرة التابع لقط الدورة لصحة األس
ــبي وزارة  ــتمر في تلقيح منتس الصحية األولية يس

الصحة واملواطنني ضد فايروس كورونا 
ــز ، أنه  ــد اهللا مدير املرك ــاد جنم عب ــور اي ــال الدكت وق
ــوزارة بلقاح ضد  ــبي ال يتم تلقيح املواطنني ومنتس
فايروس كورونا والذي مت جتهيزه من قبل وزارة الصحة 
ــاع الدورة.وأضاف عبد  ــرخ / قط ــداد الك ــة بغ وصح
ــم كارت خاص للذين مت  ــه يتم في املركز تنظي اهللا أن
ــخص وموعد  تلقيحهم يتضمن معلومات عن الش
اجلرعة الثانية من اللقاح ، مؤكداً أن التلقيح يسير 
ــات لدى  ــدث اي مضاعف ــة ولم حت ــيابية عالي بانس

امللقحني.

ــاب االنصاف وليس اجملاملة باجلهود   اعترف اوال ومن ب
ــتحقات  ــا الهيئة لتامني مس ــي  تبذله ــرة الت الكبي
ــرعة املمكنة وتبقى هنالك هفوات  املتقاعدين بالس
ياليت تالفيها ويحتاج االمر من اجلهات العليا الدعم 

واالسناد بدال من التصريحات واحلديث عن االجنازات.
ــر صرف مكافاة  ــكاليات تاخي ولعل في مقدمة االش
ــنة ويعول على هذه  نهاية اخلدمة ملدة قد تقارب الس
املكافاة اجناز مشاريع عائلية معطلةاو اجراء عملية 
ــان خدم الدولة طيلة حياته  جراحية تنقذ حياة انس
ــبابه في خدمة مجتمعه عبر اختصاصه... وافنى ش

ــنة  ــاة لقرابة الس ــرف هذه املكاف ــف تلكا ص ولالس
ــبب خفض قيمة  ــدت ثلث قيمتها بس الكاملة وفق
ــباب  بالتمويل  تقف وراء هذا  ــار ويبدو  وجود اس الدين
ــا دوره املعرقل  واحتدث  ــني ايض ــب الروت التاخير..ويلع
ــلت في مقابلة رئيس  ــخصية فقد فش عن جتربة ش
ــه بطلب  ــت ل ــرة وتقدم ــغاالته الكثي ــة  النش الهيئ
ــمي للتعجيل بصرف مكافاتي والسباب صحية  رس
ــتجاب الرجل وثبت موافقته  وملضي وقت طويل..واس
ــهرين  وتخدث معي هاتفيا فشعرت ان الدنيا  قبل ش
ــال ان املكافاة حجزت  ــت بخير ....ولكن واقع احل مازال
ــا مكتملة والراتب  ــباب تدقيقية على الرغم انه الس
ــنوات  ــب االصول  ولدينا س ــرف  حس ــدي يص التقاع
ــن التعجيل  ــن املطلوب وبدال م ــد كثيرا ع خدمة تزي
ــة رئيس الهيئة او  ــتطع مقابل حدث التاخير ولم نس
ــم اقرب للتحفز  ــراب من عناصر مكتبه فعمله االقت
ــة اللينة...ولم جند حال او  ــات العام االمني من العالق
وسيلة   اال مناشدة رئيس الهيئة عبر هذه الصحيفة 
الغراء  ونقول امركم لم ينفذ وتاخرنا حتى عن موعدنا 
االصلي ارحموا عزيز قوم اذله الفساد واغتاله الروتني 
ــب الهرم االداري  ــة ضاعت بوصلتها وانقل في حكوم

فيها فلم نعد نعرف جعيط من جرار اخليط !.

بغداد / البينة الجديدة
انطالق  ــة،  الزراع وزارة  ــت  أعلن
ــي  حملصول ــاد  احلص ــات  عملي
ــعير في عدد من  احلنطة والش
احملافظات .و ذكرت وزارة الزراعة 
ــات احلصاد انطلقت  ، ان عملي
ــات ومنها  ــدد من احملافظ في ع
ــة  ــار والديواني ــرة و ذي ق البص
ــث مت  ــان حي ــة ميس و محافظ
ــتعدادات  ــة االس ــر وتهيئ توفي
ــة إلكمال  ــتلزمات الالزم واملس
ــويق  والتس ــاد  احلص ــم  موس
ــعير  والش ــة  احلنط ــي  حملصول
ــة  ــوادر الفني ــت  ان الك .وأضاف
ــرت  باش ــة  الزراع ــات  ملديري
ــراف  واإلش املتابعة  ــات  بعملي

ــول  محص ــاد  حص ــات  لعملي
ــول  للحق ــعير  والش ــة  احلنط
ــي  ف ــة  املزروع ــاحات  واملس

ــوزارة  ال ــارت  .وأش ــات  احملافظ
ــاد حملصولي  ــات احلص أن عملي
ــعير جتري وبوتيرة  احلنطة والش

ــن تهيئة  ــالً ع ــدة فض متصاع
متطلبات العمل كافة من أجل 
اجناح املوسم التسويقي لهذه 
ــي متثل  ــة والت ــل املهم احملاصي
هوية العراق الزراعية. و شددت 
الزراعية  ــة  اخلط ــاح  إجن ــى  عل
توزيعها بني  ــة  والي ــة  الصيفي
ــاحات  ــب املس احملافظات حس
ــذور  الب ــر  وتوفي ــة  الزراعي
ــعار مدعومة  ــمدة وبأس واالس
لغرض تطوير املنتج احمللي ورفد 
ــل  احملاصي ــف  مبختل ــواق  االس
ــل  ــا احملاصي ــة بضمنه الزراعي
و  ــة  كاحلنط ــتراتيجية  االس
مواصلة العمل الزراعي وحتقيق 

اجلدوى االقتصادية املناسبة .

بغداد / البينة اجلديدة
ــكان  واالس ــار  االعم وزارة  ــل  تواص
ــر طريق كوت  ــات اعمال تطوي والبلدي
ــى) بطول ٦٠  ــة االول ــداد (املرحل ــ بغ
ــي  ــركة حموراب ــق ش ــن طري ــم، ع ك
ــراف دائرة الطرق واجلسور  العامة باش
ــروع يتضمن  ــوزارة. املش التابعتني لل
ــعة الطريق الرئيس الذي  تطوير وتوس
ــة  ــداد مبحافظ بغ ــة  العاصم ــط  يرب
ــط واحملافظات اجلنوبية ، ويشمل  واس
ــعة ممري الذهاب واالياب بواقع ٥  توس
امتار لكل ممر ليكون عرض كل منهما 

ــاء ثالثة  ــراً. ويتضمن ايضاً انش ١٢ مت
الواقعة  ــات  التقاطع ــرات في  مجس
على الطريق، االول عند مدخل ناحية 
ــاء  ــل قض ــي مدخ ــي ف ــرار والثان االح
ــد  ــع عن ــث فيق ــا الثال ــة إم النعماني
مدخل ناحية الدبوني ، فضالً عن ازالة 
ــاوزات الواقعة  ــض العوارض والتج بع
على الطريق بالتعاون مع اجلهات ذات 
ــب اعمدة  ــا اعادة نص ــة، ومنه العالق
ــل محل االعمدة  ــاء جديدة لتح كهرب
ــع اعمال  ــارض م ــي تتع ــة الت القدمي

التوسعة.
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بغداد / سالم تكليف املوسوي
ــماعيل الربيعي خالل زيارته   أكد مدير  املرور العام  اللواء طارق اس
الى موقع دائرة مرور التاجيات أن موظفي دوائرنا املنتشرة في بغداد 
ــاس هي خدمة املواطنني من املراجعني  واحملافظات مهمتهم األس
ــتمرار  ــم.  وقال الربيعي  أن اس ــات إلجناز معامالته ــل العقب وتذلي
زياراته امليدانية لدوائر املرور تعطي حافزا ودعما للموظفني وكذلك 
ــي زيارتة الثانية في  ــكل عام   موضحا أن هذه ه مراقبة األداء بش
ــينينة  ــه حيث كان في زيارة إلى موقع دائرة مرور احلس اليوم نفس
ملتابعة جهود العمل الكمال معامالت املواطنني وتسهيلها وأشار 
ــنويات  ــادة العمل بترويج معامالت جتديد الس ــواء إلى قرب  اع الل
ــة القادمة  مضيفا  ــة القليل ــالل األيام القادم ــوق خ وإجازات الس
ــب القواعد التي  ــيبقى النظام اإللكتروني بحس خالل حديثه  س
ــب اآللية في  ــى التجديد وحس ــني عل ــالها الى املتقدم ــم إرس يت

مجمع التسجيل .

البينة الجديدة / احمد وحيد

عقد وزير النقل الكابنت ناصر حسني بندر الشبلي اجتماعا 
ــل العابر (الترانزيت)  ــعا بهدف تفعيل عمليات النق موس
ــالد، ضم االجتماع مدير عام املنافذ احلدودية اللواء  في الب
ــن وزارة التجارة و دائرة  ــور عمر الوائلي و ممثلي كل م الدكت
ــيد  ــتركة، بحضور الس ــارگ و قيادة العمليات املش الگم
ــش و مدير عام  ــوزارة املهندس طالب باي ــل الفني لل الوكي
الدائرة الفنية السيد عباس عمران كما استضافة اللجنة 
ــارك االقليم  ــن مدير عام كم ــامال عبد الرحم ــيد س الس
كعضو دائم في اللجنة املعنية.وقال الشبلي : انسجاماً 
ــه رئيس مجلس الوزراء  ــع التوجه احلكومي الذي التزم ب م
ــوارد الدولة،  ــم م ــي بتعظي ــي القاض ــى الكاظم مصطف
ــع اجلغرافي املهم للعراق  ــتثمار املوق وحرصا منّا على اس
ــن البلدان، عزمنا  ــد حلقة وصل مهمة للكثير م الذي يُع
ــت) الذي مير  ــل العابر (الترانزي ــل عمليات النق على تفعي
ــي الذي ينفتح  ــواء العراقية و كذلك البر العراق ــر االج عب
ــيادته :ان اللجنة  ــدول . كما اضاف س ــى الكثير من ال عل
ــتها الرابعة الضوابط املعدة واملعدلة  ــت  في جلس ناقش
ــات ذات العالقة،  ــة العامة للكمارك واجله من قبل الهيئ
ــى الضوابط والية  ــن االتفاق عل ــا متخض االجتماع ع كم
ــيد  ــة االجتماع وعد الس ــع الدول.وفي نهاي ــت م الترانزي
الوزير اللجنة بتذليل كافة العقبات التي قد تعتري عمل 

اللجان العاملة.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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بغداد /
ــس  ــة، ام ــرور العام ــة امل ــفت مديري كش
الثالثاء، عن تنفيذ حملة واسعة حملاسبة 
اصحاب املركبات اخلصوصي املستخدمة 
ــر مديرالعالقات  ــم كأجرة.وذك ــن قبله م
ــدر  ــد حي العمي ــة  املديري ــي  ف ــالم  واالع
ــت غرامات مالية  ــرمي ، ان املديرية فرض ك
ــي اخملالفة  ــات اخلصوص ــزا للمركب وحج
ــتخدمة من قبل اصحابها للعمل  واملس
كأجرة. وأضاف كرمي ان الهدف من احلملة، 
ــات االجرة  ــة الفرصة امام مركب هو اتاح
ــم  لقوته ــا  اصحابه ــب  وكس ــل  للعم
اليومي وعدم السماح الصحاب املركبات 
ــل  ــي نق ــم ف ــي مزاحمته ــي ف اخلصوص
ــى ان اصحاب مركبات  املواطنني.ولفت ال
ــن هيئة النقل  ــرة لديهم ترخيص م االج
ــهرية  ــع مبالغ مالية ش ــاص، لقاء دف اخل
ــة العمل  ــن مزاول ــوا م ــنوية ليتمكن وس
ــي التنقل  ــل املواطنني الراغبني ف ــي نق ف
ــات، مؤكدا  ــداد او احملافظ ــني مناطق بغ ب
ــا بتقليل زخم  ــهم ايض ان احلملة ستس
ــوارع من خالل تقليل عدد السيارات  الش

التي تتجول للعمل كأجرة.
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ــتركة ، تنفيذها خطة خاصة بشهر رمضان، باالعتماد  أعلنت قيادة العمليات املش
ــني  ــم القيادة اللواء حتس ــتخبارية.وقال املتحدث باس ــن املعلومات االس ــى خزي عل
اخلفاجي ، إن اخلطة املنفذة مع قرب حلول شهر رمضان، تشمل عمليات استباقية 
ــتخبارية وتطبيق هذه املعلومات من  تعتمد على ما حصلنا عليه من معلومات اس
ــه ما نقوم به  ــار اخلفاجي إلى أن ــاردة التنظيمات اإلرهابية.وأش ــل مالحقة ومط أج
ــار وفي جنوب غرب كركوك هو  ــلة جبال حمرين وفي ديالى وفي االنب ــي سلس اآلن ف
ــتحاول خالل شهر  ــتباقية ضد التنظيمات االرهابية، ملعرفتنا أنها س عمليات اس
ــان القيام ببعض األعمال. وأضاف، أن قيادة القوة اجلوية تقوم منذ أكثر من ٢٠  رمض

يوماً بتوجيه ضربات استباقية بطائراتها لتدمير خاليا داعش وكذلك مضافاتهم.

بغداد /

ــرة بالراقدين  ــن زيادة كبي ــفت وزارة الصحة ، ع كش
باملستشفيات بسبب كورونا. ودعت الصحة في بيان 
ــى االبتعاد عن إقامة دعوات اإلفطار  لها، املواطنني إل
ــادة كبيرة  ــجيل زي ــهر رمضان، مؤكدة تس ــالل ش خ
ــة اإلصابة  ــفيات نتيج ــى الراقدين باملستش باملرض
ــى ضرورة  ــت املواطنني ال ــا دع ــروس كورونا.كم بفاي

اإلسراع بأخذ اللقاح للحد من خطورة كورونا.

ــس الثالثاء، دعوتها  جددت وزارة الصحة، ام
ــات املاضدة  ــذ اللقاح ــراع في اخ ــى اإلس إل
ــا حذرت من مضاعفات  جلائحة كورونا، فيم
طويلة األمد بعد اإلصابة بالوباء. وفي الوقت 
ــبة رمضان،  الذي باركت فيه الصحة مبناس
ــتفادة من  ــت ، املواطنني إلى االس ــا دع فأنه
ــانية و الروحية  ــهر الكرمي وقيمه االنس الش
ــة والتعليمات  ــراءات الوقائي ــزام باالج لاللت
ــة  للصح ــا  العلي ــة  اللجن ــن  ع ــادرة  الص
ــات الصحية  ــالمة الوطنية واملؤسس والس
الرسمية للحد من انتشار الوباء.وأشارت إلى 
ــهد تطورًا خطيرا في  أن الوضع الوبائي يش
ــب االصابات  االيام االخيرة وذلك بارتفاع نس
ــدء اجلائحة،  ــبوقة منذ ب ــدالت غير مس مبع
حيث شهد االسبوع املاضي تسجيل اعلى 
ــي الوباء وهو  ــدء تفش ــبوعي منذ ب رقم اس
ــجيل ٢٥٠ وفاة  ٥١٣٨٧ اصابة اضافة الى تس
ــي نتيجة  ــات الوباء ، وه ــة عن مضاعف ناجت
ــرية  ــات البش ــتمرار التجمع ــرة الس مباش
ــة واخلاصة  ــق العام ــي املراف ــاظ ف واالكتظ
ــداء الكمامات من قبل  ــع عدم االلتزام بارت م
ــاون  الته ــتمرار  اس ان  ــت،  املواطنني.وأضاف
ــل قرارات اللجنة  باإلجراءات الوقائية وجتاه
ــالمة الوطنية وبيانات  العليا للصحة والس
ــيؤدي الى استمرار  وزارة الصحة املتكررة س
ــات والذي قد يؤدي  معدالت االصابات والوفي
ــبب  الى تهديد النظام الصحي الوطني بس
حجم االصابات التي تفوق قابلية املؤسسات 
ــتيعابها والتعامل معها  الصحية على اس
ــابقة  .وجددت التأكيد على التحذيرات الس
من خطورة االستهانة باملرض والتركيز على 
ــبب  ــات املنخفضة حاليا بس ــب الوفي نس

جهود مالكاتنا البطلة.

من السهل عليه أن يكذب أمامكم 
ــات  ــق الرواي ــوادث ويختل ــزور احل وي
الكاذبة لكنه لن يستطيع لي عنق 
ــذ عام ٢٠١٤  ــق التي جرت من احلقائ
حتى انتصار العراقيني بدحر داعش 
ــا بني بندقية  ــتان م عام ٢٠١٧ ، وش
التحرير التي حملها العراقيون لرد 
ــني داعش  ــر العدوان وب ــد ودح الكي
وإرث التكفير وقطع الرؤوس وتهدمي 
اإلرث التاريخي للرساالت واحلضارات 

والقيم اإلنسانية .. لقد كان احلشد 
الشعبي ومن خالل فتوى التاريخية 
للمرجعية الدينية ، يقاتل بالنيابة 
ــعبه وأمته وتاريخ الرساالت،  عن ش
ــنوات غزوها  وكانت داعش خالل س
ــوأ منوذج  ــرى تقدم أس ــدن والق للم
ــى مر التاريخ.  حلاكمية التطرف عل
لقد قدم العاني نفسه بهذا اخلطاب 
ــن موقع الدفاع  ــذي انتقل م وهو ال
ــتهداف  ــروع االس عن البعث ومش

الطائفي والقومي وحروب اإلبادة إلى 
الدفاع عن تنظيم داعش التكفيري 
ــني ..  بدعوة الدفاع عن املكون الس
هذا املكون الكرمي الذي قاتل احلشد 
الشعبي من أجله وضحى بالغالي 
ــدم الدم الزكي واألرواح  والنفيس وق
ــدف حمايته من غزوات  الطاهرة به
ــرب وقتلة االنفس.  داعش وأمراء احل
ــب  ــدر غض ــادة .. إن مص ــا الس ايه
ــى بأن  ــر العاني يتجل ــب ظاف النائ

ــجعان هم  ــانه الش ــد وفرس احلش
ــرف الصخر وأغلقوا  الذين حرروا ج
بدمهم الزكي أهم املعابر التي كان 
ــي يحاول التسرب  العدوان الداعش
ــق العراقية  ــى بقية املناط منها إل
ــداد .. لقد  ــالء وبغ ــى كرب ــوال إل وص
ــي أبعدت  ــد الت ــه قوة احلش أحزنت
ــت أحالم  ــن كربالء وقوّض ــش ع داع
ــى بغداد ، وها  ــر بالوصول إل التكفي
هو ينفث سمومه أمامكم ، ويقدم 

ــه واحدا من ذيول داعش حتت  نفس
ــون ، وهم  ــن املك ــاع ع ــاء الدف غط
ــن افتديناهم  ــا الذي ــعبنا وأهلن ش
باملهج واألرواح، وبهذا خسر ببضع 
ة  ــنّ دقائق من الوقت اخملصص له سُ
ــد  ــوا في احلش ــن قاتل ــراق الذي الع
ــائري وهم شركائنا في وحدة  العش
املصير واملسار ، ورمبا خسر آخر أمل 
ــي العودة مرة أخرى إلى مقاعد  له ف
ــارة  ــواب العراقي بخس مجلس الن

ــي جلهم إلى  ــن ينتم ــه الذي ناخبي
ــطية  ــة الوطنية وقيم الوس احلرك
واالعتدال.إن ماحتدث به ظافر العاني 
ــواب العراقي  الميثل رأي مجلس الن
ــوف يتخذ اجمللس بحقه جميع  وس
ــة الالزمة. أيها  ــراءات القانوني اإلج
ــان الذين وقفوا  ــادة.. إن الفرس الس
نوا داعش درساً  على سواتر اجملد ولقّ
لن ينساه أذنابهم ، وعلموهم كيف 
ــدأ احلروب الكبرى وكيف تنتهي ،  تب

ــجاعة من أحد،  ــتعيروا الش لن يس
فهم بطون العرب الولودة ومقاومة 
ــوا الدنيا كيف  الغزاة وهم من علم
ــداء..  ــاء والف ــة واإلب ــون الرجول تك
ــهدائنا على تراب  ــتنام عيون ش س
الوطن وهي قريرة هانئة فرحة بنصر 

اهللا .. وال نامت أعني اجلبناء.

تحالف الفتح // ١٣ نيسان ٢٠٢١

بغداد /

هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
ــعب  ــي، امس الثالثاء، الش الكاظم

ــالمي  االس ــم  والعال ــي  العراق
ــان املبارك.وقال  ــهر رمض بحلول ش
ــى تويتر ،  ــي في تغريدة عل الكاظم
ــهر رمضان املبارك،  انه مع حلول ش

ــم  ــعبنا والعال ــى ش ــاده اهللا عل أع
ــر  باخلي ــانية  واإلنس ــالمي  اإلس
ــم رمضان  ــتحضر قي ــة، نس والبرك
ــدة الذات  ــر والصمود ومجاه الصب

ــتهتار والتجبّر  ــرور واالس ــى الغ عل
ــامح واملروءة  والطغيان وتبني التس
ــع القوة، الصبر إميان وعزمية  من موق

تليق باملؤمنني، بدينهم ووطنهم.

ــاء، تفاصيل  ــت وزارة النفط، امس الثالث أعلن
ــتان. وقالت  ــا إلى جمهورية تتارس زيارة وزيره
الوزارة ، إن وزيرها احسان عبداجلبار إسماعيل، 
ــتم مينيخانوف،  ــتان، رس التقى رئيس تتارس
ــز العالقات الثنائية  ــث معه تطوير وتعزي وبح
ــع اجملاالت  ــني في جمي ــن الصديق ــني البلدي ب
ــبل  ــاً في مجال النفط والطاقة وس وخصوص
ــتركة،  ــداف املش ــق االه ــا يحق ــا ومب تعزيزه
ــيع  ــى تعزيز وتوس ــراق عل ــرص الع ــداً ح مؤك
ــة اجملاالت  ــم في كاف ــع دول العال ــات م العالق

ــاالت النفطية واالقتصادية. وخصوصاً في اجمل
ــب البيان،  ــارة، التقى الوزير بحس ــالل الزي وخ
ــني في  ــة العراقيني الدارس ــن الطلب ــددٍ م بع
جامعة قازان الفيدرالية للحصول على درجة 
ــه الطلبة  ــتير، حيث وج ــوراه و املاجس الدكت
ــاريع النفطية و  ــاك بإعداد تقارير عن املش هن
ــد ان يتم تقييم  ــه وبع ــب اختصاص كل حس
ــي الوزارة  ــل اجلهات اخملتصة ف ــر من قب التقري
ــح االولوية في  ــب التقرير الناج يكون لصاح
احلصول على فرصة عمل.وتابع أن وزير النفط 
والوفد املرافق له كان قد التقى برئيس شركة( 
ــا ، مت  ــؤولني فيه ــن املس ــدد م Tatneft ) و وع

ــة عمل الشركة في  خالل اللقاء مناقش
ــتفادة  ــوق العراقية الواعدة لالس الس
ــركة في مجال بناء  من امكانيات الش
املنشآت املتكاملة اخملتصة بالصناعات 
ــا  ــة ، فيم ــة و البتروكيمياوي التحويلي
ــن رغبتهم في  ــركة ع عبر رئيس الش
املنافسة بتنفيذ املشاريع التخصصية 
الى جانب الشركات االجنبية االخرى ، 
ــة  ــاً أنه تقدمي مقترحات و دراس مضيف
ــاء معامل متخصصة  متكاملة ألنش
ــم الكامل من  بعد احلصول على الدع

احلكومة العراقية.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /
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ــس الثالثاء،  ــتركة، ام ــادة العمليات املش هنأت قي
ــهر رمضان املبارك، فيما شددت  ــبة حلول ش ملناس
ــيكون شهر حتقيق االستقرار.وقال نائب  على أنه س

ــمري  ــد العمليات، الفريق الركن عبد االمير الش قائ
ــى التبريكات  ــي وأزك ــدق التهان ــه بأص ــه يتوج ، إن
ــعب العراقي و الى املسلمني في انحاء العالم  للش
ــهر رمضان املبارك، أن أيام  كافة، مبناسبة حلول ش
ــيد الصبر  ــس معاني جتس ــل تعك ــهر الفضي الش

ــيراً إلى  ــى الباري عز وجل، مش ــة والتودد ال والطاع
ــل تعلمنا الصبر وحتمل  ــهر الفضي أن أيام هذا الش
ــلم  ــتيعاب املس ــمس ومدى اس صعاب حرارة الش
ــي واآلثام. ــب النفس من املعاص ــدرة على تهذي الق

وأضاف، أن القوات األمنية ستبقى هي الدرع احلصني 

لشعب العراق لردع كل من تسول له نفسه العبث 
ــكرية تقوم  ــا أن القطعات العس ــالد، كم ــن الب بأم
ــر اإلرهابية البغيضة في كل  اليوم مبطاردة العناص
قواطع العمليات القتالع جذور العصابات اإلجرامية 

والقضاء نهائياً على خالياها النائمة.
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ــبة  ــة ملناس ــي تهنئ ــي، ف ــال الكاظم ق
ــارك، أتقدم الى  ــهر رمضان املب حلول ش
ــمه الى  ــي الكرمي، وباس ــعبنا العراق ش
ــى احملبني  ــالمية جمعاء، وال ــة اإلس األم
ــي كل مكان، بخالص  ــالم ف للخير والس
التمنيات وأعمق اآلمال الطيبة مبناسبة 
حلول شهر رمضان الكرمي، جعله الباري 
ــباغ  ــة وقبول وإس ــهر طاع ــز وجل ش ع

ــاف وبحلول  ــى العاملني.وأض لرحمته عل
هذه األيام املباركة، أدعو كل أبناء شعبنا 
ــهر  ــى جعل هذا الش ــي، ال ــر األب الصاب
ــمو  ــبة للتحابب والس ــل مناس الفضي
ــب العراق  ــاع على ح ــدة، واالجتم والوح
ــر اكد  ــد آخ ــى صعي ــأنه. عل ــة ش ورفع
ــس الثالثاء،  ــزي العراقي، ام ــك املرك البن
حتديد معاجلات خاصة مبفردات البطاقة 
ــى امكانية  ــار ال ــا اش ــة، وفيم التمويني
ــة  ــالل محارب ــن خ ــردات م ــني املف حتس
ــردات  ــم مف ــح أن معظ ــاد ، اوض الفس

ــال نائب  ــي إنتاج وطني.وق ــة ه التمويني
ــان شمران  محافظ البنك املركزي إحس
ــب البنك الدولي  ــري إن أحد مطال الياس
ــعر صرف الدوالر  خالل مفاوضات رفع س
ــة العامة، وهي  ــالح الدوائر املالي ــو إص ه
الضرائب واجلمارك واجلبايات ومتويل جزء 
ــة املتحققة لصالح  ــورات املالي من الوف
ــدداً على ضرورة  ــة، مش الطبقات الهش
ــة  ــة التمويني ــردات البطاق ــني مف حتس
ــعر  لتقليل الضرر الذي أحدثه تعديل س
ــني  ــن املمكن حتس ــه م ــع أن الصرف.وتاب

ــة من خالل  ــة التمويني ــردات البطاق مف
محاربة الفساد ،واحلد من تبديد األموال 
العراقية في صفقات فاسدة ،ألن معظم 
ــردات التموينية هي إنتاج وطني مثل  مف
ــكر والطحني والزيت ومعجون  الرز والس
ــكان  ــه بإم ــى أن ــيرا ال ــم ، مش الطماط
ــعر  ــتثمار مبادرة تعديل س احلكومة اس
ــر للصناعة  ــالل دعم أكث ــرف من خ الص
والزراعة احمللية بعدما حصلت على ميزة 
ــتورد  ــن ٢٣٪ ضد املس ــية تزيد ع تنافس
ــتورد  من املنتجات، وبالتالي أصبح املس

ــج  ــة املنت ــي منافس ــة ف ــه صعوب يواج
ــي اقترح  ــك الدول ــاف أن البن احمللي.واض
على البنك املركزي العراقي تعديل سعر 
صرف الدوالر الى ١٦٠ ألف دينار لكل ١٠٠ 
دوالر كونه السعر احلقيقي الذي ميكن أن 
ــوق احمللية قياساً الى  يستقر عليه الس
دول اجلوار، الفتا الى أن البنك املركزي ومن 
ــته للسوق والوضع املعيشي  خالل دراس
ــعر الصرف  ــد أن القيمة احلالية لس وج
ــالً حققت  ــبة، وفع ــي ١٤٥ ألف مناس ه

النتائج املرجوة في السياسة النقدية.
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د وزير الشباب والرياضة ان جميع الرياضيني  أكّ
العراقيني سيتلقون التطعيم اخلاص بكوفيد 
ــر الصحة على  ــاق مع وزي ــد ان مت االتف - ١٩ بع
الشروع باخلطوات األولية التي تشمل تسجيل 

االسماء وتوزيعها عبر املراكز الصحية.
ــال الكابنت عدنان درجال ان من أهم أولويات  وق
ــو املنتخب الوطني لكرة القدم كونه  الوزارة ه
ــال ما تبقى من  ــالل حزيران على اكم مقبال خ
ــة املؤهلة  ــوار التصفيات القارية املزدوج مش
الى نهائيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢ وأمم آسيا 
الصني ٢٠٢٣. واشار الى انه اتفق شخصيا مع 

ــالكات الفنية  ــة على ان تتلقى امل وزير الصح
واالدارية وكذلك العبو املنتخب الوطني اللقاح 
اخلاص بكورونا في مستشفى ابن سينا، لكننا 

ــي اللقاح  ــى ارجاء تلق ــني ال ــنضطر مرغم س
ــغال اغلب العبي املنتخب  ــبب انش قليال بس
ــرطة والقوة  ــاركة حاليا مع فريقي الش باملش
ــاركة في  اجلوية اللذين تنتظرهما مهمة املش
ــابقة دوري  ــة اجملموعات ملس ــات مرحل منافس

أبطال آسيا.
ــيتلقون  س ــني  الرياضي ــع  جمي ان  ــاف  واض
ــر اعداد  ــا عب ــاص بكورون ــاح اخل ــك اللق كذل
ــل االحتادات  ــماء من قب قوائم منتظمة باالس
ــى وزارة  ــالها ال ــة ليتم ارس ــة واالندي الرياضي
ــتتولى عملية التطعيم عبر  الصحة التي س
ــدة لتزويد املواطنني  ــمية املعتم مراكزها الرس

باللقاحات.

القوة الجوية يعلن قائمته 
اآلسيوية النهائية

انتهاء أزمة أحمد إبراهيم 
َّـ اإلمارات

برييز يدخل واليته الجديدة لرئاسة ريال مدريد بطموحات كبرية

أنشيلوتي: إيفرتون لم يستسلم َّـ سباق أوروبا

دوري أبطال آسيا يجدد طموحات ثالثي اإلمارات

ــراق املركز األول في  ــد منتخب الع حص
ــيوية، التي  بطولة اجلائزة الكبرى اآلس
ــي مدينة  ــدى يومني ف ــى م ــت عل أقيم
مشهد اإليراني بعد أن حصد ١٤ وساما 

متنوعا ليحل في الترتيب األول.
جاء ذلك في أول مشاركة أللعاب القوى 
ــراء اجتياح جائحة  ــد إغالق املدن ج بع

كورونا منذ العام املاضي.
حتضير جيد

جنح االحتاد العراقي في التحضير جيدا 
ــيطة  ــة رغم اإلمكانيات البس للبطول
ــباقات  املتاحة، عبر تنظيم جدول الس
ــاء الالعبني  ــا حافظ على بق احمللية، مم
ــة، األمر  ــن أجواء املنافس واألندية ضم
ــاء األفضل من  ــي انتق ــهم ف ــذي أس ال
ــع املنتخب في  ــاركة م ــم للمش بينه

بطولة اجلائزة الكبرى.
بداية احلصاد

ــني  ذهبيت ــي  العراق ــب  املنتخ ــد  حص
ــات وبرونزية  ــة بإجمالي ٤ ذهبي وبرونزي

في اليوم األول من السباق.

ــباق  ــدأ العبوا املنتخب احلصاد في س ب
ــامني  ــوا على موعد مع وس ٤٠٠ م وكان

في هذه الفعالية.
وحقق طه حسني ياسني ميدالية ذهبية 
في زمن ٤٦٫٢٢ ثانية، بينما حصد زميله 
ــون البرونزية  ــد الرضا جنج محمد عب

بنفس السباق بزمن ٤٧٫٣١ ثانية.
ــباق ١٠٠م متكن الالعب حسني  وفي س
علي ناهي من خطف امليدالية الذهبية 

في زمن قدره ١٠٫٤٥ ثانية.
ــعد امليدالية  ــد س ــف محم ــا خط كم
ــباق ١١٠ م حواجز بزمن  الذهبية في س

قدره ١٤٫٠٨ ثانية.
ــع ٤×١٠٠م  ــراق للتتاب ــق العبو الع وحق
ــرة وأكثم  ــد الزه ــالح عب ــف من ف املؤل
ــني وحسني علي  ــنني حس يونس وحس

ناهي الوسام الذهبي.
ــالح حصاد  ــني ف ــب حس ــم الالع وخت
ــة الوثب العالي بقفزة  املنتخب ببرونزي
ــون احلصيلة  ــر، لتك ــا ٢٫١٥ مت ارتفاعه

لليوم األول ٤ ذهبيات وبرونزيتني.
اليوم الثاني

ــني ثامر  ــب حس ــوار الالع ــح املش افتت

ــي املطرقة، برمية  ــف برونزية رم ليخط
بلغت مسافتها ٥٨٫٦٦ متر.

ــباق ٢٠٠  ــني ذهبية س وحصد طه حس
متر، بزمن ٢٠٫٩٨ ثانية.

ــز بالزانة،  ــح ذهبية القف ــال أمير فال ون
ــار ليتوج  ــدره ٥ أمت ــا ارتفاعا ق محقق
ــب  الع ــد  حص ــني  ح ــي  ف ــة،  بالذهبي
ــعدون  س ــجاد  الس ــد  عب ــاري  العش
ــا جمع ٧٢٧٠  ــة الذهبية بعدم امليدالي

نقطة.
ــباق  وخطف محمد عبد اهللا فضية س

٣٠٠٠ متر موانع.

ــات رمي الرمح، حل يونس  وفي منافس
ــن ثانيا برميته بلغت ٧٦٫٨٢ متر،  محس
ــد ثالثا برمية  ــاء زميله كرار رع فيما ج

بلغت ٧٢٫٢٥ متر.
وفي ختام اليوم الثاني، حصد املنتخب 
ــباق ٤× ٤٠٠ متر ٨ ميداليات عبر  في س
ــر علي وأحمد فاضل  ــني وياس طه حس

ومحمد عبد الرضا.
ــات في  ــدول امليدالي ــراق ج ــدر الع وتص
ــات وفضيتان و٤  ــي ٨ ذهبي ــوم الثان الي

برونزيات.
أرقام عراقية

ــي حققها العب  ــازات الت ــني اإلجن من ب
ــة في  ــام عراقي ــم ٣ أرق ــراق، حتطي الع

البطولة.
حطم العداء طه حسني الرقم العراقي 
ــغ ٢٠٫٨٩ ثانية،  ــباق ٢٠٠ برقم بل في س

مسجال رقما جديدا.
ــم  الرق ــن  ــس محس يون ــر  ــا كس كم
القياسي في رمي الرمح وحقق مسافة 

جديدة بلغت ٧٦٫٨٢ متر.
وفي سباق العشاري متكن عبد السجاد 
سعدون من حتطيم الرقم بعد أن جمع 

٧٢٧٠ نقطة.
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نبض الشارع

 ذوالفقار عارف

ــر احلالي جزء  ــي العص ــة اصبحت ف الرياض
ــا اليومية وحب  ــزاء حياتن ــي من اج اساس
ــدم  ــرة الق ــغفه لك ــي وش ــعب العراق الش
ــى احد وعلى كل  ــيء ال يخفى عل حتديداً ش
اجملاالت واملتابعات فاليوم حتديداً نرى التطور 
واالهتمام الكبير بكرة القدم للهوات(الفرق 
ــي  حقيق ــس  متنف ــعبية)واصبحت  لش
ــزأ من اغلب  ــزء ال يتج ــاب العراقي وج للش
الشباب ملمارسة هذه الرياضة وخصوصاً مع 
ــور الكبير في البنى التحتية للمالعب  التط
الشعبية والتنظيم اجلميل والالفت لالنتباه 
ــاالت  ــوالت والكرنف ــن البط ــر م ــي الكثي ف
ــم مادي  ــن دع ــه م ــا ذاتي ــود اغلبيته وبجه
ــادة واالفتخار  ــتحق االش ــوي ذاتي يس ومعن
ــق كرة  ــباب يجمعهم عش ــخاص وش ألش
ــة الغنية  ــة هذه الرياض ــدم وحب ممارس الق
ــوم نتكلم على محافظة  عن التعريف والي
من محافظات العراق الوسطى وهي النجف 
ــر املالعب  ــي الوقت احلاض ــرف فنرى ف االش
ــف ارضيتها وتنظيمها  اجلميلة جداً مبختل
ــعرك  ــة جداً تش ــعبية املنظم ــرق الش والف
ــه والبطوالت واالحترافية  كنها انديه محلي
ــتوى مميز والدور  بتنظيم كرنفاالت على مس
ــداً مع عصر التكنلوجيا  االعالمي الكبير ج
ــث ال يخفى على  ــل االجتماعي حي والتواص
احد في بلدنا احلبيب ان الفرق الشعبية التي 
ــي لألندية واملنتخبات  اصبحت رافد اساس
مبئات املواهب والقدرات واصبحت هذه الفرق 
ــب وتطوير قدراتهم  ــقل املواه قادرة على س
ــني  ــن رياضي ــراف م ــة باش ــة والذهني الفني
ــه ومنتخبات وبعضهم  ــم مثلو اندي بعضه
ــرة القدم فهل تكون  ــك الفطرة وحب ك ميتل
ــافي  هذه الفرق تعويض حقيقي وكافي وش
ــدارس الكروية  ــي للم ــص احلقيق ــن النق ع
ــا  ــص بتطويره ــن ذوي التخص ــام م واالهتم
ــة  الرياض ــر  بتطوي ــي  احلقيق ــام  واالهتم
ــا بالعراق!؟  ــا وفعالياته ــف مجاالته مبختل
ــة التطور احلاصل في  املتابع واملراقب لكمي
ــنوات في النجف االشرف مع وجود  اخر الس
ــن الفرق  ــة واآلالف م ــب اجلميل ــات املالع مئ
الواعدة والراغبة مبمارسة كرة القدم وحبها 
ــة هذه الفرق  ــرق تنظيم وهيكلي الكبير وط
ــوف يقول  ــة احمللية س ــة االعالمي والتغطي
ــتقبل  ــف نعم والتفائل حتماً مبس نعم!!وال
مشرق وجميل مع شباب العراق املبدعني في 
كل مجاالت احلياة رغم كل الظروف واملعاناة 

وعدم توفر ابسط االحتياجات.
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سرتلينج: هدَّـ إنهاء اِّـوسم الغريب بأفضل مستوى

احتجزت سلطات الطيران 
اإلماراتي العب القوة اجلوية 
ــي أحمد  ــب العراق واملنتخ
ــكلة  ــم لوجود مش إبراهي

إدارية في جواز سفره.
في  ــع  ــدر مطل ــال مص وق
إن  ــة  خاص ــات  تصريح
ــة  اإلماراتي ــلطات  الس
ــد  ــب أحم ــزت الالع احتج
إبراهيم عند وصول الفريق 
ــارقة على  ــار الش إلى مط
ــكرية  عس ــرة  طائ ــنت  م
خاصة تابعة للقوة اجلوية، 
ــبب وجود مشكلة في  بس

تأشيرة الدخول .
ــلطات أفرجت  وبني أن الس

ــاعات  ــن الالعب بعد س ع
ــون هناك إيضاح  دون أن يك
ــباب احتجازه، رغم أن  ألس
ــهر  أحمد إبراهيم قبل أش
ــا  ــارات وزاره ــي اإلم كان ف
ــرارا مع املنتخب  مرارا وتك
ــي وكذلك في زيارات  الوطن
خاصة، الفتا  إلى أن الالعب 
ــاض  وخ ــق  بالفري ــق  التح

املران الصباحي.
ــق القوة  ــى أن فري ــار إل يش
ــة  ــى مدين ــادر إل ــة غ اجلوي
ــاركة  للمش ــارقة  الش
ــيا  آس ــال  أبط دوري  ــي  ف
ــة  ــة الثاني ــن اجملموع ضم
مدينة  ــتضيفها  تس التي 

الشارقة اإلماراتية.

متثل أندية الشارقة وشباب األهلي 
ــي دور  ــارات ف ــة اإلم ــدة، دول والوح
ــال  ــة دوري أبط ــات لبطول اجملموع

آسيا ٢٠٢١.
ــذي يضم ٤٠  ــذا الدورال وينطلق ه
فريقا موزعني على ١٠ مجموعات، 

مبنافسات غرب آسيا، غدا.
ويتأهل من اجملموعات إلى دور الـ١٦، 
ــم  يرافقه األول،  ــز  املرك ــاب  أصح

أفضل ٣ فرق حتتل املركز الثاني.   
ــة  اإلماراتي ــاركة  املش ــرت  واقتص
 ٣ ــى  عل ــة  احلالي ــخة  النس ــي  ف
ــروج العني من  ــط، بعد خ ــرق فق ف
ــارة (٠-٤) أمام فوالد  امللحق باخلس
خوزستان اإليراني السبت املاضي، 

في الرياض.
اجملموعة  ــارقة،  الش ــتضيف  ويس
الثانية، التي تضم معه: باختاكور 

ــور اإليراني، والقوة  األوزبكي، تراكت
ــد  جدي ــل  بأم ــي،  العراق ــة  اجلوي

لتصحيح مسار موسمه.
ــات الـ١٢ على  ــام جميع املباري وتق

ملعبي نادي الشارقة.
ــزال البرازيلي إيجور كورونادو،  وما ي
ــم تراجع  ــارقة، رغ أبرز العبي الش
ــتواه كثيرا في النصف الثاني  مس
من املوسم احلالي، ومعه تراجعت 
نتائج فريقه ليودع كل املسابقات 

احمللية.
ــز الرابع في  ــارقة املرك ويحتل الش
ــل لقبه،  ــدوري احمللي الذي يحم ال
برصيد ٤٢ نقطة، متأخرا بـ ٨ نقاط 
ــن اجلزيرة املتصدر، قبل ٣ جوالت  ع

فقط على نهاية املسابقة.
وتعتبر جماهير الشارقة، البطولة 
ــرة  األخي ــة  الفرص ــيوية  اآلس
ــفع لهم  ــا لتقدمي ما يش لالعبيه

هذا املوسم.
ــة بتحقيق حلم  ــتكون البداي وس
ــات، الغائب منذ  ــاوز دور اجملموع جت

نسخة ٢٠٠٤.
ــباب  ش ــور  ظه ــيكون  س ــا  بينم
 ،٢٠١٥ ــيا  آس ــف  وصي ــي،  األهل
ــى، التي  ــة األول ــالل اجملموع من خ

تستضيفها الرياض.
ويلعب شباب األهلي رفقة الهالل 
السعودي، االستقالل الطاجيكي، 
ــي، الذي  ــي األوزبك ــه جي إم ك وإي
ــارك للمرة األولى في البطولة  يش
ــي  ــباب األهل ــل ش ــة. ووص القاري
ــد  ــة بع ــات عالي ــاض، مبعنوي للري
ــي، بكأس  ــه اجلمعة املاض تتويج
اخلليج العربي، إلى جانب سلسلة 
ــظ عليها  ــة» التي يحاف «الالهزمي
في آخر ٢١ مباراة حتت قيادة مدربه 

الوطني مهدي علي.

أعلن نادي القوة اجلوية عن قائمة 
ــادرت إلى اإلمارات  الفريق التي غ
ــة  اجملموع ــات  منافس ــوض  خل
ــيا والتي  الثانية لدوري أبطال آس
ــتنطلق في اليوم  االربعاء في  س

مدينة الشارقة اإلماراتية.
وضمت قائمة املدرب أيوب أوديشو 
٢٥ العبا هم محمد صالح وفهد 
ــامح  طالب وعبد اهللا فيصل وس
سعيد واحسان حداد ومصطفى 
معن وحسن رائد وأحمد إبراهيم 
ــار وعلي كاظم وميثم  وميثم جب
ــود وعلي  ــد علي عب ــد ومحم وع
محسن وكرار نبيل ولؤي العاني 
ــار  ــني جب ــل وحس ــد زام ومحم

ــم وهمام  ــد الكاظ ــريف عب وش
ــيف  ــم بايش وس وإبراهي ــارق  ط
راضي  وأمجد  وجيفرسون  رشيد 

وأمين حسني وحمادي أحمد.

لنادي  ــي  اإلعالم ــق  املنس ــال  وق
ــالء محمد في  ــة ع ــوة اجلوي الق
ــة ل (كووورة) إن  تصريحات خاص
ــة وصل في وقت  وفد القوة اجلوي
ــس لإلمارات  ــن ليلة أم متأخر م
ملواجهة  ــه  حتضيرات ــر  وسيباش
ــي افتتاح  ــي ف ــارقة اإلمارات الش

منافسات يوم األربعاء املقبل.
ــة الثانية  ــى أن اجملموع ــار إل يش
وتراكتور  ــارقة  الش ــة  أندي تضم 
ــور األوزبكي إلى  اإليراني وباختك

جانب فريق القوة.

ــور بنفس  ــترلينج للظه ــى رحيم س عان
ــم املاضي،  ــي املوس ــي ف ــتواه العال مس
ــيتي قال إنه ال  ــتر س لكن العب مانشس
ــب خالل  ــه في اللع ــتمتع بوقت ــزال يس ي
ــم «الغريب» مع متصدر الدوري  هذا املوس

اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
ــجل سترلينج ١٣ هدفا في ٤٠ مباراة   وس

ــابقات هذا املوسم، مع جلوء  في كل املس
املدرب بيب جوارديوال إلى سياسة التناوب 
ــات، بينما  ــدول مزدحم باملباري في ظل ج
أحرز ٣٠ هدفا في ٥١ مباراة مبوسم ٢٠١٩-

.٢٠٢٠
ورغم التراجع في املستوى، يبدو سترلينج 
ــي طريقه حلصد لقب الدوري املمتاز مرة  ف
ــيتي، الذي ال يزال ميلك فرصة  أخرى مع س
حلصد أربعة ألقاب مع الوصول إلى نهاية 

ــم.وقال سترلينج، الذي جلس على  املوس
مقاعد البدالء خالل الفوز ٢-١ على بروسيا 
ــة لدوري  ــاب دور الثماني ــي ذه ــد ف دورمتون
أبطال أوروبا األسبوع املاضي، لشبكة (بي.

تي سبورت) «ال تفهموني بشكل خاطئ، 
ــتوى الشخصي  ــم على املس وهذا املوس

سار بشكل غريب جدا».
ــتمتع بكرة  ــك فإني أس ــاف «ومع ذل وأض
ــع الفريق،  ــذل قصارى جهدي م القدم وأب
ــاعدة  ــيئا ملس ــجل أو أفعل ش إذا لم أس
ــعيدا عند اخلروج  ــق فإني ال أكون س الفري

من امللعب.
ــعيد أننا فزنا، لكن في  «بكل تأكيد أنا س
ــاعدني  ــت ذاته فإني أعتقد أن ما يس الوق
ــذه األهداف هو امتالك هذه  على حتقيق ه
الرغبة وهذا هو الوقت املثالي في املوسم 
اآلن». وأكد سترلينج أنه يتطلع إلى إنهاء 
املوسم بقوة ثم مواصلة هذا املستوى مع 

إجنلترا في بطولة أوروبا هذا الصيف.
ــترلينج «بكل تأكيد أريد أن أكون  وقال س
جزءا من هذه اجملموعة في ظل توفر العديد 
ــون  ــني الرائعني الذين يتنافس ــن الالعب م

على دخول التشكيلة األساسية. 
ــى الفوز وتقدمي  ــب تركيزنا حقا عل «ينص
مستويات رائعة والتركيز على محاولة أن 

نصبح الفريق األفضل في العالم».

 يستعد فلورنتينو بيريز لتجديد 
ــه كرئيس لنادي ريال مدريد  واليت
ــام ٢٠٢٥، وذلك بعد عدم  حتى ع
ــح ملنافسته على  تقدم أي مرش
الرئاسة، حتى تاريخ اليوم، والذي 
االنتخابي  ــيعلن فيه اجمللس  س
ــحني لرئاسة  ــماء املرش عن أس

واحد من أكبر أندية العالم. 
ــاركا  م ــة  صحيف ــب  وحس

اإلسبانية، فإن بيريز من املنتظر 
ــح  املرش ــه  أن ــوم  الي ــن  يعل أن 
ــد،  ــال مدري ــة ري ــد لرئاس الوحي
ــاره الوحيد الذي قدم أوراق  باعتب
ــام اجلميع  ــع إحج ــيحه، م ترش
ــي التنافس مع  ــول ف ــن الدخ ع
ــي  ــوي، وبالتال ــد الق ــل مدري رج
ــه  ــتمرار جلوس ــالن عن اس اإلع
ــنوات أخرى على مقعد  ألربع س

الرئاسة.  
وبينت الصحيفة أن بيريز جلس 

ــة ١٨ عاما  ــي الرئاس على كرس
خالل مرحلتني مختلفتني، جنح 
ــال مدريد  ــا من جعل ري خاللهم
ــي األول من حيث  الكيان الرياض
ــادي،  االقتص ــل  والدخ ــور  احلض
ــؤوس دوري أبطال  ــدد ك ــع ع ورف
ــا تزين خزائن  أوروبا إلى ١٣ كأس
ــدارة  ــي ص ــتكون ف ــادي، وس الن
ــو  بيرنابي ــانتياجو  س ــف  متح
الذي سيرتدي حلته اجلديدة في 

خريف العام القادم.

ــيلوتي مدرب إيفرتون،  قال كارلو أنش
ــون  ــع برايت ــداف م ــادل دون أه إن التع
ــي الدوري اإلجنليزي  آند هوف ألبيون ف
ــيقلص آماله  ــرة القدم س املمتاز لك
ــم  ــل لبطولة أوروبية املوس في التأه
ــي مباريات  ــل ثمان ــن قب ــل، لك املقب
متبقية للفريق هذا املوسم، فإنه لم 

يخرج بعد من السباق.
ــوز في أربع  ــق إيفرتون أي ف ــم يحق ول
ــدوري وجاء  ــي ال ــة ف ــات متتالي مباري
ــد التعادل  ــني بع ــوم االثن ــادل ي التع
ــارة  ــتال باالس واخلس ــع كريس ١-١ م
ــام بيرنلي  ــني متتاليتني أم في مبارات

ــدرب  امل ــق  ــل فري ــي. ويحت وتشيلس
ــن برصيد ٤٨  ــيلوتي املركز الثام أنش
نقطة، وبفارق أربع نقاط عن ليفربول 
سادس الترتيب وسبع نقاط عن وست 
ــز الرابع،  ــب املرك ــد صاح ــام يونايت ه
ــاراة إضافية.وقال  وخاض الفريقان مب
ــيلوتي للصحفيني «بكل تأكيد  أنش
الصراع أصبح أصعب اآلن لكن نحن 
ــة، حصلنا على  ــي املنافس ــزال ف ال ن
ــق أداء جماعي  نقطة واحدة عن طري
ــه كان ميكننا األداء  ــق... رغم أن للفري
ــتحواذ  ــالل االس ــل خ ــكل أفض بش
ــا لصعوبات في  ــى الكرة، وتعرضن عل
ــا الكثير من  ــات وأهدرن ــاء الهجم بن

التمريرات».
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أنقرة / وكاالت / البينة الجديدة

ــرة  أنق ــة  التركي ــة  العاصم ــهدت  ش  
ــراك مع  ــني وزراء أت ــاءات ب ــلة لق سلس
ــني، تطرقوا خاللها إلى  نظرائهم الليبي
ــني البلدين في  ــاون ب ــز التع ــبل تعزي س
ــير إلى أن  ــاالت عدة، في لقاءات تش مج
احلكومة االنتقالية الليبية ماضية على 
ــراج في التقارب مع  خطى حكومة الس
ــون على  ــق الليبي ــني اتف ــا، في ح تركي
ــتقلة ال والءات لها لقيادة  حكومة مس
ــات دميقراطية تعزز  ــو انتخاب ــالد نح الب
ــق بني  ــع للتواف ــالم وتدف ــة الس عملي
ــني أنقرة  ــأن التقارب ب ــن ش الليبيني.وم
وحكومة عبداحلميد الدبيبة أن يؤثر على 
االنشقاقات  ويعزز  الدميقراطي  االنتقال 
ــرا من  ــقا كبي ــا خاصة وأن ش ــي ليبي ف

ــل التركي، فيما  ــني يرفض التدخ الليبي
ــي  ــا ف ــت نفوذه ــا لتثبي ــعى تركي تس
ــط لتحقيق أطماع  ــد الغني بالنف البل
اقتصادية وجتارية.وجاءت اللقاءات التي 
جرت بشكل منفصل على هامش زيارة 
غير محددة املدة يجريها رئيس احلكومة 
ــتوى،  ــى رأس وفد رفيع املس الليبية عل
ــس  «للمجل األول  ــاع  االجتم ــور  حلض
ــتراتيجي»  التركي الليبي للتعاون االس
حيث يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان 
ــات، يعقبها عقد  ــدة اتفاقي ــع ع لتوقي
مؤمتر صحفي مشترك.وهذه هي أول زيارة 
يجريها الدبيبة إلى تركيا عقب تسلمه 
ــي ١٦ آذار املاضي، لقيادة ليبيا  مهامه ف
ــة أواخر العام اجلاري. إلى انتخابات عام

ــاع األول  ــالل اللقاءات االجتم ــد خ ق وعُ
ــع  رفي ــتراتيجي  االس ــاون  التع ــس  جملل

ــي أنقرة،  ــا وليبيا ف ــني تركي ــتوى ب املس
ــي، ورئيس رئيس  ــة الرئيس الترك برئاس
ــة. الليبي ــة  الوطني ــدة  الوح ــة  حكوم

واالجتماع الذي عقد في اجملمع الرئاسي 
ــة أنقرة، عقب اللقاء  بالعاصمة التركي
الثنائي بني أردوغان والدبيبة، حضره عدد 
ــؤولون معنيون من  كبير من الوزراء ومس
ــة األناضول  ــب وكال كال البلدين، بحس
ــالل االجتماع  ــة لألنباء.وجرى خ التركي
ــأنها تعزيز  ــوات التي من ش بحث اخلط
ــكل أكبر،  ــاون بني تركيا وليبيا بش التع
وتبادل وجهات النظر حيال املستجدات 
إن  ــان  أردوغ ــال  والدولية.وق ــة  اإلقليمي
ــيم  تركيا وليبيا ملتزمتان باتفاق لترس
ــرق املتوسط أبرم  احلدود البحرية في ش
في عام ٢٠١٩، مضيفا أردوغان في مؤمتر 
ــف  ــل ١٥٠ أل ــرة سترس ــي أن أنق صحف

ــى ليبيا في  ــاح لكوفيد-١٩ إل جرعة لق
إطار دعم ملواجهة اجلائحة.وقبل انطالق 
ــر اخلارجية التركي  االجتماع التقى وزي
ــه  ــع نظيرت ــو م ــاووش أوغل ــود تش مول
ــبل  ــوش، وبحثا س ــة جنالء املنق الليبي
ــني البلدين. ــز الصداقة والتعاون ب تعزي
ــاووش أوغلو في تغريدة عبر  وأوضح تش
ــدا خالل اللقاء عزمهما  تويتر، أنهما أك
املشترك حيال تعزيز الصداقة والتعاون 
ــى أن «تركيا  ــا وليبيا.ولفت إل ــني تركي ب
ــتواصل دعمها لليبيا الشقيقة في  س
هذه املرحلة التاريخية».من جانبه أعرب 
ــليمان صويلو  وزير الداخلية التركي س
لنظيره الليبي خالد التيجاني مازن، عن 
ــروره للقائه األخير في تركيا، متمنيًا  س

له النجاح في منصبه اجلديد.

من جهتها كشفت صحيفة «جيروزاليم 
ــرته، األحد  ــا نش ــي تقرير له ــت» ف بوس
ــع  كبير جدا  ــي ، أن احلادث الذي وق املاض
ــم عن هجوم إلكتروني قد يكون من  وناج
ــيرة إلى أن الواقعة  ــرائيل، مش جانب إس
اجلديدة في نطنز لم تكن حادثا عاديا، بل 
هي أخطر بكثير مما تقوله إيران.وفي وقت 
سابق أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية 
اإليرانية علي أكبر صاحلي أن احلادث الذي 
ــز النووية األحد  ــأة نطن تعرضت له منش
كان نتيجة عمل ”إرهابي“.وذكر التلفزيون 
ــي قال إن على  ــمي اإليراني أن صاحل الرس
ــي والوكالة الدولية للطاقة  اجملتمع الدول
ــه باإلرهاب  ــل مع ما وصف ــة التعام الذري
ــران حتتفظ بحقها  ــووي. وأضاف أن إي الن
ــى مرتكبي هذا العمل.وكانت  في الرد عل
ــابق األحد املاضي  إيران قالت في وقت س
ــع الطاقة  ــبكة توزي ــكلة في ش إن مش

ــب  ــز لتخصي ــأة نطن ــة مبنش الكهربائي
ــأة. ــببت في حادث باملنش اليورانيوم تس
ــة الطاقة  ــم منظم وأعلن املتحدث باس
ــدي عن  ــروز كمالون ــة به ــة اإليراني الذري
ــغيل  احلادثة التي وقعت بعد يوم من تش
طهران أجهزة طرد مركزي متقدمة جديدة 
لتخصيب اليورانيوم باملوقع، حسبما أفاد 
ــد كمالوندي أن  ــون احلكومي.وأك التلفزي
«احلادثة لم تؤد إلى تلوث نووي ولم تنجم 
عنها أي إصابات»، موضحا أن احلادث وقع 
ــهيد  ــر األحد املاضي  «في موقع الش فج
ــب اليورانيوم»،  ــن لتخصي ــدي روش أحم
ومشددا على «عدم وجود إصابات بشرية 
أو تلوث إشعاعي نتيجة للحادث».وأضاف 
كمالوندي أن «التحقيقات جارية ملعرفة 
ــيتم  ــى احلادث، وس ــة إل ــباب املؤدي األس
ــت  ــي وقت الحق».وليس ــالن عنها ف اإلع
هذه املرة األولى التي يتعرض فيها مجمع 

ــي تعرض  ــوز املاض ــادث، ففي مت ــز حل نطن
ــأة النووية  ــي لهذه املنش ــى الرئيس املبن
ــال تخريبيا»  ــت إيران إن «عم النفجار قال
ــب باملنشأة النووية  وراءه.وكان حريق نش
ــة إنه كان  ــت احلكوم ــي قال ــام املاض الع
محاولة لتخريب البرنامج النووي اإليراني.
ــفت إيران عن بدء  ــبت املاضي كش والس
ــدث أجهزة  ــا امليكانيكية ألح اختباراته
ــورة لديها،  ــزي النووية املتط ــرد املرك الط
ــرات أضعاف  ــت إن قدرتها تبلغ عش وقال
قدرة أول جهاز طرد مركزي امتلكته.ويأتي 
اإلعالن في الوقت الذي تسعى فيه القوى 
ــم االتفاق النووي،  ــة الكبرى لترمي الغربي
ــات املتحدة  ــه الوالي ــحبت من الذي انس
ــام ٢٠١٨.ووفقا إلعالن  ــادي ع ــكل أح بش
ــبة ذكرى «يوم  ــون اإليراني مبناس التلفزي
ـــ١٥ في البالد،  ــا النووية» ال التكنولوجي
فإن جهاز الطرد املركزي اجلديد «أي.آر- ٩» 
يتمتع بقدرة على فصل نظائر اليورانيوم 
بسرعة أكبر من قدرة األجهزة احلالية، ما 
ــر. وقد أكد  ــب يورانيوم أكث يعني تخصي
وزير اخلارجية اإليراني، جواد ظريف، امس 
ــتعلق احملادثات  االول اإلثنني، ان طهران س
ــي بعد فرض  ــع االحتاد األوروب ــاملة م الش
ــؤولني إيرانيني  ــات على ثمانية مس عقوب
ــبه  ــات، وفقا لوكالة فارس ش و٣ مؤسس
ــي  ف ــارس  ف ــرت  اإليرانية.وذك ــمية  الرس
ــى موقع تويتر:  تغريدة عبر صفحتها عل
«املتحدث باسم وزارة اخلارجية: ستعلق 
إيران احملادثات الشاملة مع االحتاد األوروبي، 
ــان  ــك املتعلقة بحقوق اإلنس ــي ذل مبا ف

ــاون الناجتة عن هذه  ــكال التع وكافة أش
املفاوضات، على صعيد اإلرهاب واخملدرات 
ــوص».ودان  ــه اخلص ــى وج ــني عل والالجئ
املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية، سعيد 
ــاد األوروبي بفرض  ــب زادة، قرار االحت خطي
ــني و٣  ــؤولني إيراني ــى ٨ مس ــات عل عقوب
ــبب دورهم في املظاهرات  مؤسسات بس
الدموية في إيران عام ٢٠١٩، وفقا لفارس.
ــابق  ــي في وقت س ــاد األوروب ــن االحت وأعل
ــس االول اإلثنني عقوبات جديدة على ٩  ام
مسؤولني إيرانيني و٣ مؤسسات في إيران 
«في ضوء دورهم في العاطي العنيف مع 
مظاهرات تشرين الثاني ٢٠١٩ في إيران». 
ــرائيلي،  ــد رئيس الوزراء اإلس في وقت أك

ــس االول االثنني، إن  ــني نتنياهو، ام بنيام
ــالح  ــمح إليران بامتالك الس بالده لن تس
ــيرا إلى أن النظام اإليراني هو  النووي، مش
ــرق األوسط بحسب  أكبر تهديد في الش
وصفه .وقال نتنياهو خالل مؤمتر صحفي 
في القدس مع وزير الدفاع األمريكي، لويد 
ــمح إليران باحلصول على  ــنت، لن نس أوس
قدرات نووية تهدد إسرائيل.وأضاف رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي أن إيران لم تتخلى عن 
ــي، مؤكدا  ــووي والصاروخ ــا الن برنامجه
إسرائيل لن تسمح إليران مطلقا بامتالك 
ــر  ــد وزي ــه، أك ــن جانب ــالح النووي.م الس
ــنت، الذي يزور  الدفاع األميركي، لويد أوس
ــرائيل، التزام واشنطن بأمن إسرائيل.  إس
وتعهد أوسنت بتعزيز أمن إسرائيل وتعزيز 
ــكري  التعاون معها، وتعزيز التفوق العس
ــرائيل.وأكد الوزير األمريكي  ــي إلس النوع
ــنطن لتطبيع عالقات إسرائيل  دعم واش
ــك بعدما اتهمت  بالدول العربية.يأتي ذل
ــوف خلف الهجوم  ــرائيل بالوق إيران، إس
ــب  لتخصي ــاً  مصنع ــتهدف  اس ــذي  ال
ــة  ــز النووي ــأة نطن ــي منش ــوم ف اليوراني
ــام.وكان الرئيس  ــا بـاالنتق ــدة إياه متوع
اإليراني حسن روحاني افتتح في مراسم 
ــا لتجميع  ــس األول مصنع افتراضية أم
أجهزة الطرد املركزي في نطنز، وأصدر في 
ــه أمر تشغيل أو اختبار ثالث  الوقت نفس
سالسل جديدة من أجهزة الطرد املركزي.
ــة الذرية اإليرانية  وأعلنت منظمة الطاق
ــط  ــس، أن مجمع نطنز النووي في وس أم
ــف بأنه إرهابي  ــرض لـحادث وُص إيران تع

ــاع التيار الكهربائي  نووي وأدى إلى انقط
ــفر عن وفيات أو إصابات أو تلوث. ولم يس
ــزي اجلديدة  ــرد املرك ــزة الط ــن أجه وتؤم
ــة تخصيب اليورانيوم  هذه إليران إمكاني
ــر، بحجم  ــرع وبكميات أكب ــكل أس بش
ــب االتفاق  ــر محظورة مبوج ــة تكري ودرج
ــن املتحدث  ــرم في فيينا.وأعل النووي املب
ــعيد  ــة اإليرانية س ــم وزارة اخلارجي باس
ــي في  ــر صحف ــالل مؤمت ــب زاده خ خطي
ــر جدا حتديد  ــران االثنني أنه من املبك طه
ــبب بها الهجوم  األضرار املادية التي تس
ــا يجب تفقد كل جهاز من أجهزة  مضيف
ــة األضرار.  ــرد املركزي إلعطاء حصيل الط
ــي، جواد  ــر اخلارجية اإليران ــد ألقى وزي وق
ــرائيل في احلادثة  ظريف، باللوم على إس
ــز، األحد  ــا مفاعل نطن ــرض له ــي تع الت
املاضي ، متعهدا باالنتقام وفقا ملا نقلته 
ــمية.وقال  ــة الرس ــاء اإليراني ــة األنب وكال

ــؤولو  ظريف وفقا للوكالة اإليرانية: «مس
ــوا  ــد أعلن ــوا ق ــي كان ــان الصهيون الكي
ــأي تقدم  ــمحوا ب ــة انهم لن يس بصراح
ــران، وهم  ــع احلظر عن إي ــى صعيد رف عل
ــوا أهدافهم،  ــورون اليوم انهم حقق يتص
ــيتلقون الرد مبزيد من التطوير  لكنهم س
ــي إيران».وأكد  ــووي ف ــد الن ــى الصعي عل
ظريف على أن «منشأة نطنز النووية هي 
ــابق وإذا تصور العدو  ــوم اقوى من الس الي
ــات النووية، فأن  ــا ضعفنا في املفاوض انن
ــيحصل هو ان هذا العمل اجلبان  الذي س
ــات، وعلى  ــا في املفاوض ــيقوي موقفن س
أطراف احلوار ان تعلم انها اذا كانت تواجه 
ــران وهي  ــي اي ــب ف ــات التخصي مؤسس
ــل االول، فإن باإلمكان  تعمل بأجهزة اجلي
امتالء منشأة نطنز بأجهزة الطرد املركزي 
ــى  ــة عل ــدرة املضاعف ــورة ذات الق املتط
ــى «ضرورة  ــف عل ــد ظري التخصيب».وأك

انتباه النخبة واملواطنني كي ال يقعوا في 
ــان الصهيوني»،  ــذي نصبه الكي الفخ ال
ــدون االنتقام  ــا أن «الصهاينة يري موضح
ــات التي  ــي للنجاح ــعب اإليران من الش
ــر الظالم،  ــار رفع احلظ ــا في مس حققه
ــننتقم من  ــمح بذلك وس ــا لن نس لكنن
أن  ــاتهم».ويبدو  ــى ممارس ــة عل الصهاين
ــرائيلي ملح إلى احتمال  قائد اجليش اإلس
وجود دور لبالده في حادث وقع في مفاعل 
ــدث وصفه  ــران، ح ــووي في إي ــز الن نطن
ــة اإليرانية  ــة الذري ــس وكالة الطاق رئي
ــي تطور الفت  ــل إرهابي» . وف ــه «عم بأن
ــم احلكومة اإليرانية،  أكد املتحدث باس
ــي ربيعي، أن «رد طهران على من نفذ  عل
ــيكون  ــأة نطنز النووية، س اعتداء منش
ــن نفذ االعتداء».وقال علي  داخل أرض م
ــاك العديد من القرائن على  ربيعي: «هن
ــان الصهيوني بهجوم نطنز  تورط الكي
ــل أرض من نفذ  ــيكون داخ ــران س ورد إي
ــيرا إلى أن «طهران سترد  االعتداء»، مش
ــب». على حادثة نطنز في الوقت املناس
ــأة  ــاف ربيعي: «الهجوم على منش وأض
ــا ومت حتديد  ــن خارجه ــأت م ــز لم ي نطن
هوية الشخص اخلائن لبالده»، الفتا إلى 
أن «حادثة نطنز هجوم إرهابي وتخريبي 
ــأة».وأكمل محذرا:  باملنش ــررا  وأحلق ض
ــرد على منفذي  ــظ بحقنا في ال «نحتف
ــز ومن يقف  ــأة نطن الهجوم على منش
وراءهم»، موضحا أن «الهدف من هجوم 
نطنز كان تعطيل أجهزة الطرد املركزي 

في املنشأة».
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نقلت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية عن مصادر مخابراتية لم تسمها قولها إن جهاز املوساد اإلسرائيلي نفذ هجوما إلكترونيا استهدف منشأة نطنز النووية 
اإليرانية.وكانت قناة «كان» اإلسرائيلية الرسمية أشارت إلى إنه «ميكن تقدير أن اخللل في املنشأة النووية في نطنز نتج عن نشاط إلكتروني إسرائيلي».

وأشارت أن «إسرائيل متكنت في املاضي وفق تقارير أجنبية من إحلاق الضرر بأجهزة الطرد املركزي في نطنز باستخدام الهجمات السيبرانية»، في إشارة إلى 
حريق اندلع باملوقع في مطلع متوز ٢٠٢٠، حملت إيران الحقا إسرائيل مسؤوليته.وفي سياق متصل، قال رئيس األركان اإلسرائيلي أفيف كوخافي، إن «عمليات 

اجليش اإلسرائيلي في الشرق األوسط ليست مخفية عن أعني األعداء - إنهم يراقبوننا ويرون القدرات ويفكرون بعناية في خطواتهم».

متابعة / البينة اجلديدة

مقديشو/ وكاالت / البينة الجديدة 
ــح متديد  ــواب الصوماليون لصال ــوّت الن ص
والية الرئيس محمد عبداهللا محمد عامني، 
ــتمرة منذ أشهر  وذلك لوضع حد ألزمة مس
ــة  حول إجراء انتخابات في البالد.لكن رئاس
مجلس الشيوخ حيث يتعني املصادقة على 
مشروع القانون، سارعت لوصف القرار بأنه 
ــتوري.والصومال غارقة في الفوضى  غير دس
ــكري للرئيس  ــام العس ــقوط النظ منذ س
ــهد  ــياد بري في ١٩٩١.وكان مقررا أن تش س
ــريعية  ــية وتش ــات رئاس ــال انتخاب الصوم
ــن خالفات بني  ــباط ، لك قبل الثامن من ش
ــي يدعمها اجملتمع  ــة الت ــة الفدرالي احلكوم
ــات االقليمية حالت دون ذلك.  الدولي والوالي
ــة الصومالية  ــرطة العاصم ومنع رئيس ش
ــو نواب البرملان من االجتماع، قائال  مقديش
ــد لوالية الرئيس.  ــل ذلك ملنع أي متدي إنه فع
ــادق عمر  ــرطة العاصمة ص ــال رئيس ش وق
ــى قناة  ــرة عل ــواء مباش ــى اله ــن عل حس
ــال الصومال التلفزيونية إنه منع  يونيفرس
ــة البرملان. وذكر بيان للشرطة أن  عقد جلس
ــق قليلة.و  ــرطة عزله بعد دقائ مفوض الش
ــعب محمد مرسل  أعلن رئيس مجلس الش

ــق ١٤٩ عضوا  ــن أنه «واف ــيخ عبد الرحم ش
ــات  انتخاب ــأن  بش ــاص  اخل ــون  القان ــى  عل
ــكت عضو  البالد، بينما رفض ٣ أعضاء، وس
ــا أوردته وكالة  ــن التصويت»، وفق م واحد ع
ــونا».ودعا  ــة الصومالية «س ــاء الوطني األنب
ــة الوطنية  ــعب اللجن ــس مجلس الش رئي
ــتقلة لالنتخابات إلى تنفيذ واجباتها  املس
ــالد في  ــات الب ــراء انتخاب ــتورية، وإج الدس
ــونا».من جهته،  ــق «س ــني، وف ــون عام غض
ــي بالقانون اخلاص،  ــس الصومال رحب الرئي
ــب الوكالة الصومالية، إلى أن  ــار بحس وأش
ــي تنفيذ القانون  ــتلعب دورًا ف «احلكومة س
ــرة  ــيقود البالد لالنتخابات املباش والذي س
ــعب الصومالي حقه الدستوري  ويعيد للش
ــعب  ــق بها».ودعا الش ــن يث ــار م ــي اختي ف
ــا الغتنام هذه  ــى «العمل معً ــي إل الصومال
ــاركة في العملية  الفرصة التاريخية واملش
ــاكرا «أصدقاء  ــالد»، ش ــية في الب السياس
ــز العملية  ــم لتعزي ــى دعمه ــال عل الصوم
ــي البالد».وطالبت قوى دولية  الدميقراطية ف
ــرورة انهاء  ــات املتحدة بض ــرار الوالي على غ
االزمة السياسية في الصومال واملضي نحو 

اجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة

ــض إن الواليات  ــال البيت األبي  ق
ــة في حادث  ــدة غير ضالع املتح
ــع  ــي موق ــاء ف ــاع الكهرب انقط
ــي، وامتنع  ــووي اإليران ــز الن نطن
ــام إيران  ــى اته ــن التعليق عل ع
ــرائيل بتخريب املنشأة أو ما  إلس
ــادث قد يحبط جهود  إذا كان احل
ــران النووي املوقع  ــاء اتفاق إي إحي
ــاكي  ــت جني س ــي ٢٠١٥.وقال ف
ــت األبيض  ــم البي املتحدثة باس
ــم تكن  ــئلة «ل ــى أس ــي رد عل ف
الواليات املتحدة ضالعة في األمر 
بأي شكل». وأضافت «ليس لدينا 
التكهنات  ما نضيفه بخصوص 
ــباب أو اآلثار».واتهمت  حول األس
ــرائيل  ــا اللدود إس ــران عدوته إي
بتخريب منشأة نطنز لتخصيب 
باالنتقام  ــدت  وتعه ــوم،  اليوراني
ــا يبدو أحدث  ــوم هو على م لهج
ــي حرب خفية دائرة منذ  حلقة ف
ــرائيل  إس طويلة.وتعارض  ــرة  فت

ــووي مع  ــران الن ــاق إي ــدة اتف بش
ري إيران وإدارة  ــرى. وجتُ القوى الكب
ــدن  ــو باي ــي ج ــس األميرك الرئي
محادثات حملاولة العودة لالمتثال 
ــه  من ــحب  انس ــذي  ال ــاق  لالتف
ــد ترامب  ــابق دونال ــس الس الرئي
ــنوات.ونقلت  قبل حوالي ثالث س
ــرائيلية عديدة  إس إعالم  وسائل 
ــرات قولها إن  ــادر مخاب عن مص
ــرائيلي نفذ  ــاد اإلس جهاز املوس
ــي  ــة ف ــة ناجح ــة تخريبي عملي
ــت األرض. ــز املبني حت موقع نطن

ــرائيل رسميا على  ولم تعلق إس
ــرت إيران والقوى  هذا احلادث. وأج
ــاه مبحادثات  ــا وصفت ــة م العاملي
ــبوع املاضي إلنقاذ  ــاءة» األس «بن
االتفاق الذي خالفت إيران القيود 
ــات  ــى عملي ــا عل ــي يفرضه الت
ــة  احلساس اليورانيوم  تخصيب 
منذ أن أعاد ترامب فرض عقوبات 
ــحب  ــددة على طهران.وانس مش
ــاق في عام ٢٠١٨  ترامب من االتف
ــات اقتصادية  ــرض عقوب وأعاد ف

مشددة على طهران، مما دفع إيران 
إلى انتهاك كثير من قيود االتفاق 
بدءا من عام ٢٠١٩.وقالت ساكي 
ــون محادثات  ــع أن تك ــا تتوق إنه
ــة». وأضافت «لم  «صعبة وطويل
ــارة على تغيير في  تصلنا أي إش
ــاركة» من جانب إيران.وقال  املش

ــترطا عدم  أميركي مش مسؤول 
ــف عن اسمه إن واشنطن  الكش
ليس لديها ما يدعو لالعتقاد بأن 
ــبب  ــتغير نهجها بس طهران س
ــاف «من  ــز، لكنه أض حادث نطن
ــابق ألوانه قول» ما إذا كانت  الس
أيضا وجهة  ــتفعل ذلك.وكرر  س

ــؤول  ــا مس ــي طرحه ــر الت النظ
ــوزارة اخلارجية األميركية  كبير ب
ــأن مطالب  ــي ب ــبوع املاض األس
ــنطن كل  ــأن ترفع واش طهران ب
ــا إدارة  ــي فرضته ــات الت العقوب
ترامب منذ عام ٢٠١٧ ستؤدي إلى 

طريق مسدود.

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
ــل في  ــة والنق ــغال العام ــر األش ــال وزي  ق
حكومة تصريف األعمال اللبنانية ميشال 
ــوما يوسع املنطقة التي  جنار إنه وقع مرس
ــأن احلدود  يطالب بها لبنان في خالفه بش
ــرائيل.ويضيف التعديل  ــع إس ــة م البحري
الذي أُدخل على املطالب اللبنانية األصلية 
ــي ١٤٠٠  ــدة حوال ــى األمم املتح ــة إل املقدم
ــة االقتصادية  ــى املنطق ــر مربع إل كيلومت
ــد وقعت  ــار «لق ــال جن ــة للبنان.وق اخلالص
ــم  ــوم رق ــل املرس ــوما لتعدي ــوم مرس الي
ــة  ــدود املنطق ــيم ح ــق بترس ٦٤٣٣، املتعل
ــوب  جن ــة  اخلالص ــة  البحري ــة  االقتصادي
ــى توقيع  ــوم اآلن إل ــاج املرس لبنان».ويحت

ــال ووزيرة  ــف األعم ــة تصري ــس حكوم رئي
ــدا إلحالته إلى  ــاع ورئيس الدولة متهي الدف
ــمية  ــة رس ــح مطالب ــدة ليصب األمم املتح
ــجيل اإلحداثيات اجلديدة للمنطقة. بتس
ــالة  رس ــاك  «هن ــي  اللبنان ــر  الوزي ــع  وتاب
ــال عون  ــة من رئيس اجلهورية ميش واضح
ــى األمني العام لألمم املتحدة  مت توجيهها إل
(أنطونيو غوتيريش) حول تغييرات حصلت 
ــالة  ــا «الرس ــوم ٦٤٣٣»، مضيف ــي املرس ف
ــان بجزيرة كاريش وبعض  تؤكد أحقية لبن
ــرائيل». ــي قضمتها إس ــرات الت الكيلومت
ــه يتوقع توقيع  وأعلن في مؤمتر صحفي إن
ــس الوزراء  ــرة الدفاع ورئي ــوم ألن وزي املرس
ــى ذلك.وبدأت  ــة حريصون عل ورئيس الدول

ــرائيل في تشرين  املفاوضات بني لبنان وإس
ــزاع على احلدود  ــي محاولة حلل الن األول ف
ــاف  ل اكتش ــة بينهما وهو ما عطّ البحري
ــون غنية  ــة التي قد تك ــي املنطق موارد ف

ــة منذ ذلك احلني. ــاز. واحملادثات متوقف بالغ
ــاز من حقول  ــرائيل بالفعل الغ وتضخ إس
بحرية ضخمة لكن لبنان لم يكتشف بعد 
احتياطيات غاز بكميات جتارية في مياهه.
ــروت مجموعة  ــام ٢٠١٨ منحت بي ــي ع وف
ــركات تضم إيني اإليطالية وتوتال  من الش
ــام  ــية للقي ــك الروس ــية ونوفاتي الفرنس
بعمليات تنقيب عن الطاقة في منطقتني 
إحداهما هي بلوك ٩ التي تقع في نطاقها 
ــرائيل.ولبنان  ــا مع إس ــاه متنازع عليه مي
الذي يعاني من انهيار مالي يهدد استقراره 
ــيولة وهو يواجه أسوأ  بحاجة ماسة للس
ــرب األهلية التي  ــذ احل ــة اقتصادية من أزم

دارت بني ١٩٧٥ و١٩٩٠.

@fibflÏñ€a@ø@ÚÓçbÓé€a@Úflã¸a@Ü�‘»m
èÓˆä€a@ÚÌ¸Î@ÜÌÜ∑@Ü»i

å‰�„@Òdí‰fl@kÌä•@ø@bË«Ï‹ô@Ô–‰m@b◊7flc

›Óˆaäçg@…fl@äzj€a@“˝®a@Ú‘�‰fl@…çÏÌ@Êb‰j€

NO.3626.WED.14.APR .2021العدد (٣٦٢٦) االربعاء ١٤ / ٤ / ٢٠٢١ 



بغداد / البينة الجديدة
ــة  الثقاف ــر  وزي ــه  وجّ
الدكتور  واآلثار  والسياحة 
ــرورة زجّ  ــن ناظم بض حس
الشباب املتميزين والنساء 
ــكل  الهي ــي  ف ــرات  اجلدي
الفرقة  إدارة  اجلديد جمللس 
السمفونية العراقية.جاء 
ــاء جمعه  ــالل لق ــك خ ذل
للوقوف  ــة  الفرق بإعضاء 
على املشكالت واملعرقالت 
ــم،  ــف عمله ــي تكتن الت
ــة  املطلوب ــراءات  واإلج
ــة. الفرق ــل  عم ــر  لتطوي
ــع  أن»وض ــم  ناظ ــال  وق
ــاً،  ــي حتم ــة يحزنن الفرق
ولكن العزاء في ذلك أنها 
ــي  الت ــدة  الوحي ــت  ليس

ــداث مع مابعد  تأثرت بأح
عام ٢٠٠٣ كون التحديات 
جميع  ــت  طال واملصاعب 
وكذلك  ــاة،  احلي ــل  مفاص
ــات الوطن،  أغلب مؤسس
اإلبداعية منها أو اإلدارية».
وأكد ناظم «أنتم مطالبون 
غضبكم  ــل  بتحوي اليوم 
ــة،  إيجابي ــة  طاق ــى  ال
كونكم تنتمون الى عالم 
ــم املميّز  ــن، هذا العال الف
واإلبداع،  اجلمال  بصناعة 
ــب منكم عدم  لذلك أطل
ــب  اجلان ــى  عل ــز  التركي
ــم  امله ــون  وتترك اإلداري 
ــه،  ب ــون  تتخصص ــذي  ال
ــد التطوير اإلبداعي  وأقص
ــب  التدري ــالل  خ ــن  م

املتجدد». ــداع  اإلب وتقدمي 
ــا متابع  الوزير»أن ــاف  وأض
ــة  الفرق ــل  تفاصي ــكل  ل
أشهر،  منذ  ــمفونية  الس
ــامات،  ــرف ثمة انقس وأع

ــض  ــم بع ــد بينك وتتواج
ــة، لكني  ــرؤى املتقاطع ال
أشعر أيضاً ثمة إيجابيات 
ــل الفرقة،  ــرة في عم كثي
ــول  ح ــوا  تتقاطع ــال  ف

ــرؤى اإلدارية وركزوا على  ال
اإلبداعي، فللعمل  العمل 
ــاس يتخصصون  اإلداري أن
ــه،  ــتغرقوا ب ــال تس ــه ف ب
احلقيقة  ــم  مهمتك كون 

ــم  إبداعك ــر  تطوي ــي  ه
ــني صورة فرقتكم». وحتس

ــم أن  ــم «عليك وأردف ناظ
ــة  ــن قضي ــوا م ال تنزعج
التي  السنوية  االختبارات 
جترى، فاالختبار شيء ملحّ 
ــدرة  ــة الق ــروري ملعرف وض
ــخص،  ش لكل  اإلبداعية 
وهذا ال يخصكم وحدكم، 
فهو يشمل كل العاملني 
ــة،  اإلبداعي ــول  احلق ــي  ف
كون االختبار يرفع الظلم 
ــن هناك  ــن اآلخرين، لك ع
استثناءات في ذلك، فمن 
ــر من هو  ــب أن نختب املعي
ــر  ــدع كبي ــز ومب ــذّ ومميّ ف
ــل اإلبداعي الذي  في احلق

يشتغل عليه».

متابعة / البينة الجديدة
ــارقة للكتاب عن   أعلنت هيئة الش
ــن مهرجان  ــدورة الـ١٢ م ــالق ال انط
ــالل  ــل خ ــي للطف ــارقة القرائ الش
ــى ٢٩ ايو/ايار حتت  الفترة من ١٩ حت
ــعار «خليالك». وستكون األجيال  ش
ــي مركز  ــة ١١ يوماً ف ــدة طيل اجلدي
ــى موعد مع  ــارقة عل ــبو الش إكس
ــطة  ــة متكاملة من األنش مجموع
ــة  والعلمي ــة  الثقافي ــات  والفعالي
ــا مجموعة من  والترفيهية يقدمه
املتخصصني إلى جانب عرض أحدث 
إصدارات دور النشر احمللية والدولية 
ــال واليافعني.وأفاد  ــة لألطف املوجه
ــس  ــري رئي ــن ركاض العام ــد ب أحم

هيئة الشارقة للكتاب أن املهرجان 
بات اليوم واحداً من الركائز التنموية 
ــعى الى تأسيس اإلنسان  التي تس
منذ النشأة األولى على حبّ الكتاب 
ــد على  ــة والتأكي ــة والثقاف واملعرف
ــرّك الرتقاء  ــال كمح ــة األطف مكان
:»نفتح هذا  ــري  العام اجملتمع.وقال 
ــي كتاب  ــة جديدة ف ــام صفح الع
ــال  ــام األطف أم ــم  والتعل ــة  املعرف
ــن خالله نحو  ــني ليعبروا م واليافع
ــداع واالبتكار ونخوض  آفاق من اإلب
معهم جتربة جديدة مليئة باملعارف 
ــه قائمة  والثقافة وفي الوقت نفس
ــأن التعلم  ــه إلمياننا ب ــى الترفي عل
ــي لدى األطفال  ــي بيئة ممتعة يبن ف

ــرس فيهم  ــة ويغ ــعف باملعرف الش
مهارات التفكير».وأضاف :»يستعد 
ــدمي  لتق ــام  الع ــذا  ه ــان  املهرج

ــن الفعاليات الثقافية  مجموعة م
ــزوّاره الصغار  ــة ل ــة واملعرفي والفني
ــني  ــن املتخصص ــة م ــا نخب يقوده

ــم الثراء  ــاء العال ــن مختلف أنح م
ــرات  واخلب ــارف  باملع ــم  مخزونه
اجمليني  ــة  خول ــت  اجلديدة».وأوضح
ــارقة  ــان الش ــام مهرج ــق ع منس
ــل أن املهرجان اختار  القرائي للطف
ــعار «خليالك» ليغرس  هذه العام ش
ــدة أهمية اخليال  ــي األجيال اجلدي ف
ــد  جدي ــم  عال ــاف  استكش ــي  ف
ــاوز الواقع ويحفز على االبتكار  يتج
والتجريب والبحث والتعلم. وقالت 
«كل األفكار واالختراعات واإلبداعات 
ــعة من  ــاحة واس ــا مس كان ورائه
ــل وحتويل األفكار والتصورات  التخي
ــى أن  ــارت إل ــع جديد».وأش ــى واق إل
ــان حريص في كل ما يقدمه  املهرج

من فعاليات وأنشطة وورش أن يقود 
األجيال اجلديدة الكتشاف مواهبها 
ــوم واآلداب والفنون التي متثل  والعل
ــادت ان  ــبة لها .واف ــغفاً بالنس ش
ضيوف املهرجان سيقومون بتطوير 
مهارات الصغار الذهنية واجلسدية 
ــان هذا  املهرج ــق  والرياضية.وينطل
ــراءات االحترازية  ــط اإلج العام وس
ــان حماية  ــة الالزمة لضم والوقائي
املشاركني والزوار من انتشار فيروس 
كورونا.ووضعت إدارة املهرجان خطة 
لتعقيم املرافق والقاعات الى جانب 
ــحات حرارية ومعقمات  توفير ماس
لأليدي والتأكيد على االلتزام برتداء 

األقنعة وترك مسافة أمان.

عبدالرزاق السويراوي 
هبوط

كلّما يرتقي سلّماً نحو 
هُ  األعالي ،تسحبُهُ وضاعتُ

نحو التسافل .
**

« هموم «
ــه  حاول جاهداً أن يرفع رأس
ــن قبضة  ــادة لك الوس عن 
ــحبته  س املثقلة  ــوم  الهم
ــه نائماً  ــوة نحوها فأردت بق

مرة أخرى .

**
زمن

ه محاطاً من أربع  وجد نفسَ
ــر زمنه ،  ــن غي ــاتٍ ، بزم جه
ــرةٍ وفكرة ،  ــه ألفُ فك راودت
ــرنقة هذا  ــالص من ش للخ

ــده ..أخيراً  ــذي يقيّ الزمن ال
ــدة من إحدى  ، جنح في واح
محاوالته املتكررة ، فإنطلق 

بكلّه خارج الزمن ..
**

غرور

ه مالكاً ،  كان يحسبُ نفسَ
لكنّه كلّما نظر الى صورته 
ــي املرآة ، يرى ما ال يعتقده  ف
في نفسه ، فيبصقُ بإنفعال 
على املرآة ، وسرعان ما يرتدُّ 

ه الى وجهه . بصاقُ

ــن  *بدايةً من هي بتول احلس
؟

الفلسفي  ــؤال  الس _ هذا 
ــرون أنه  ــه الكثي ــذي يظن ال
ــه  ..ولكن ــيط  وبس ــهل  س
..بتول احلسن  للغاية  عميق 
ــيء  ش كل  ــل  قب ــانة  انس
ــة.. متكلف ــيطة..غير  .بس
ــا يجري  ــر بدقة لكل م تنظ
ــاول وصفه كما  حولها...وحت

هو.
وهل  الدراسي؟  *ماحتصيلك 
ــة  ــك ام صدف ــالم حلم االع

قادها القدر لطريقك؟ 
ــن أن كال األمرين حدثا  _ أظ
معي..الصدفة والقدر فكثير 
ــدث معنا وهي  ــن األمور حت م
ا..لكننا  ــبقً س مُ ــا  لن مقدرة 
ــق  ــن طري ــا م إليه ــرف  نتع
الصدفة..وأعتقد أنها أفضل 
صدفة قادها القدر لي بحمد 

اهللا تعالى.
ــات  معوق ــني  تواجه ــل  *ه
تعرقل سير عملك االعالمي؟ 

وماهي ؟
ــل  العم ــي  ف ــات  املعوق  _
أن  ــر  كثيرة..غي ــي  اإلعالم
الناس ال يرون ما يحدث خلف 
الكواليس..هم يرون خالصة 

اجملهود واجتياز املعوقات.
ــج  ــكِ برنام ــاف ل ــاذا اض *م
ــل  وه ــاد)؟  االبع ــي  (سياس
ــتمر هذا البرنامج ام  سيس

هناك نية اليقافه؟
ــو  ه ــاد  األبع ــيّ  _سياس
ــة بعد برنامج  النقلة الثاني
ــو برنامج  ــر) وه ــوار وأكث ( ح
ــم يُضف  ــي حواري ل سياس
لي شيئًا سوى أنه استمرار 
ــال البرامج  ــي في مج لعمل
التي  ــة  احلواري ــية  السياس
ــة.. ــة واحلقيق ــى الدق تتوخ
ــتمراره.. أما عن إيقافه أو اس
ــتجدات  باملس مرهون  فهذا 
ــل  ــي قاب ــرأ ف ــد تط ــي ق الت
منهج  ــيظهر  س األيام...رمبا 

ــل  ــي مث ــد ف ــلوب جدي وأس
حينئذٍ  ــيّ  برامج..وعل هكذا 
ــأني  ــد ش ــاير التجدي أن أس
في ذلك شأن أي إعالمي آخر 

ا حوارياً. يقدم برنامجً
ــية  ــون البرامج السياس *ك
دائما ما تكون برامج جدلية 
ــواء التوتر  ــا اج ــر فيه وتكث
ــبب لك  والعصبية.... هل س

ذلك مشاكل صحية؟ 
ــل  العم ــات  _رمبا..ضغوط
ــان  ــى صحة اإلنس ــر عل تؤث
أن  ــن  عام..ولك ــكل  بش
ــبب البرنامج لي بذلك  يتس
التوتر  ــتبعد...ألن  س مُ فهذا 
ــد تصدر  ــة التي ق والعصبي
ــي  ه ــوف  الضي ــد  أح ــن  م
ــات العمل  ــن متطلب جزء م
ــي..ألنه  السياس ــواري  احل
بطريقةٍ  استجوابي  برنامج 
أن  ا  ــدً ج ــي  بأخرى..وبديه أو 
ــاالت من  ــدر هكذا انفع تص
ــم أنني  ــد الضيوف...امله اح
ــة  معنوي ــة  حصان ــك  أمتل

ــتطيع  من تلك التوترات اس
اخلالص منها مبجرد االنتهاء 

من بث أي حلقة حوارية.
ــزاً  حاف ــكِ  مينح ــذي  *مال
ــال  ــي مج ــر ف ــاء اكث للعط

عملك االعالمي ؟ 
ــو األمل  ــم ه ــز امله _احلاف
ــذي قد  ــد ال ــيء اجلدي بالش
ــه.. يُغير الواقع الذي نعيش
ــو مجال  ــي ه ــال اإلعالم اجمل
ــن من  ــب ..ومتك ــعٌ ورح واس
ــي  ــاط السياس تقدمي النش
ــعب  ــاده إلى الش ــكل أبع ب
ليقيموه أو يثوروا على سوء 

سلوكه...هذا بحد ذاته يُعد 
ــل  ــتمرار بالعم ــا لالس دافعً

اإلعالمي الهادف.
ــرة في  ــك متتلكني خب *كون
ــي من خالل  ــال السياس اجمل
ــية.... هل  برامجك السياس
ــاهدك  ان نش ــن  ــن املمك م
نائبة او وزيرة في املستقبل؟ 
_ال اظن ذلك..بل واستبعده 
ــرأ العقل  ــن يق ــا..ألن م متامً
ــع  للمجتم ــي  اجلمع
ــا  الفظً ــيراه  س ــي  العراق
ــي.. سياس ألي  ــا  ورافظً
ــن  ــلخ ع ــخص ينس وأي ش
واملهنية  االجتماعية  هويته 
ــة  السياس ــى  إل ــل  وينتق
ــران  لني ــة  عرض ــيكون  فس
ــيهدد  النقد االجتماعي وس
ــابقة  الس ــة  املهني ــه  حيات
وافتراضات  ــم  الته ــتى  بش
ــية  السياس للطبقة  الوالء 
ــوالً كبيرًا  ــي قب ــي ال تالق الت

عند عامة الشعب.
ــد  ق ــول  بت ــاهد  نش ــى  *مت

اعتزلت االعالم؟ 
ــن  ــال اهللا وال فالك..لك ج- ف
ــؤال.. ــذا الس ــد ه ــزالً عن تن

ميكنك القول أن بتول احلسن 
ــتعتزل اإلعالم إذا اعتزلت  س

احلياة ( بعد عمرٍ طويل).
ــي حياة  ــم اجناز ف *ماهو اه

بتول احلسن؟
قدر لهم  _ليس كل البشر مُ
ــرية.. للبش إجنازا  أن يقدموا 

ــد  الصعي ــى  عل ــن  ولك
ــى  إل ــخصي..وصولي  الش

العمل  ــة في  مراتب متقدم
ــم إجناز لي.. اإلعالمي هو أه

ــري بطبيعة  ــه أم ــن يهم ومل
احلال.

ــك  ــذي جعل ــبب ال ــا الس *م
ــج  البرام ــدمي  لتق ــني  تتجه

السياسية دون غيرها؟ 
ــل هكذا  ــى مث ــه إل _ التوج
ــاراةً للوضع  ــو مج ــج ه برام
السائد في البلد وما يشهده 
ــى الصعيد  ــورات عل ــن تط م
ــي الذي يطغى على  السياس
ــاك  ــا هن ــر ..رمب ــب آخ أي جان
ــة أو دينية أو  برامج اجتماعي
صحية أو غير ذلك...لكن كل 
ــب الثانوية  ــد باملرات ــك يع ذل
مقارنةً مع اجلانب السياسي 
الذي يسير جميع االمور التي 
ــة في  ذكرتها لك...فالسياس
ــي األهم..وما بعدها  العراق ه

هو املهم.
ــخصية  ش ــاك  هن ــل  *ه
ــية تودين احلوار معها  سياس

ولم تسمح لك الفرصة ؟
ــا متاحٌ لي  ــا أعالميً _ ال ..فأن
أن التقي مبن أريد ..ولكن ذلك 
ال مينع أن هناك شخصيات ال 
ــن الصعوبة مبكان  ميكن أو م
أن أحاورها.ألن احلوار معها قد 
جديًا أو أنها حتيط  ــون مُ ال يك
ــها باالمتناع من تقدمي  نفس
نفسها للعلن..نحن في اجملال 
اإلعالمي نفهم الشخصيات 
املهم  دوافعها..لكن  ونتفهم 
أنه ال توجد شخصية ممنوعة 

من احلوار اال ما ندر.

ــة التي وضعت األصبع  ــذه واحدة من الروايات العراقي ه
ــاعرة  ــا ميخائيل) ش ــرح.. الكاتبة (دني ــق اجل ــى عم عل
ــة في  ــة مغتربة وهي زميلة قدمية من أيام الدراس عراقي
اجلامعة املستنصرية في ثمانينات القرن املنصرم.. بعد 
ــى العالم  ــي وانفتاح العراق عل ــقوط النظام البعث س
ت معي  قَ ــى صحفية من كوريا اجلنوبية واتفَ تعرَّفتُ عل
ــافرت  ــي دعوة لزيارة بلدها، وفعالً مت ذلك وس أن تبعث ل
ــاطات الكثيرة التي  ــا اجلنوبية، ومن بني النش إلى كوري
ــي احتاد األدباء  ــة أدبية نظمها ل ــت بها هناك جلس قم
في إحدى املكتبات في العاصمة (سيئول) وكانت معي 
ــني أهديتها لرئيس  ــة من الروايات العراقية وح مجموع
ــمية سعيدة،إذ مت  ــبة رس االحتاد صار ذلك وكأنها مناس
ــة تثير اإلعجاب  ــلُّم الروايات مني بطريقة احتفالي تس
ــاد األدباء  ــني زرت احت ــل أنني ح ــر األجم ــار، واألم واالنبه
ــية معلقة طولياً على باب االحتاد  شاهدت الفتة قماش
قالت زميلتي الصحفية الكورية للمترجم: «هل يعرف 
ــم: «ال أعرف»  ــت للمترج ــذه الالفتة؟» قل ــا ه حميد م
ــمها  ــاعرة عراقية اس ــت: «هذه قصيدة قصيرة لش قال
ــدة وعلقناها في  ــذه القصي ــا ميخائيل) أحببت ه (دني
ــوق هذه احلادثة ألعود إلى رواية (وشم  هذا املكان»... أس
ا  الطائر) التي أعجبتني وأثارت شجني وغضبي وحزني ملِ
ــآسٍ كبيرة مرت على (األيزيديني واأليزيديات)  حوته من م
ــراء واغتصاب وتعذيب وموت  ــبي وبيع وش حتديداً من س
ــذه الرواية إمنا هي  ــدان حتى ميكنني أن أصنف أن ه وفق
ــة األلم واحلزن العراقي)... تلك التي دوَّنَتها زميلتنا  (وثيق
ــر الذي أفرحنا هو وصول  ــاعرة (دنيا ميخائيل) واألم الش
ــزة (بوكر) وهو  ــة القصيرة جلائ ــة إلى القائم ــذه الرواي ه
ــات العربي  ــث األمل في االلتف ــرُّ القلب ويبع حدث يسُ
ــة املكتوبة بأقالم  ــى الرواية العراقية والرواي والعاملي إل
ــاعرة وليست متخصصة  ــويَّة، أما كون الكاتبة ش نس
ــرد فهذا بحث آخر... املهم في األمر أن رواية (وشم  بالس
ــرة ووصلت  ــراق احلواجز الكثي ــتطاعت اخت الطائر) اس
ــاطة  ــة معترف بها عربياً ورمبا عاملياً رغم بس إلى مكان
ــاعرة في بناء الرواية ومعمارها  اللغة وعدم اجتهاد الش
ــا امرأة  ه ــاوية تقصُّ ــير وحكاية مأس ــرد يس ــا هو س إمن
ــكنوا العراق  ــوام عراقيني س ــيحية عن أق عراقية مس
ــتوطنوا أرضاً بكراً وجبالً ميثل  منذ احلضارات األولى واس
ــزاً لألصالة واحلرية  ــود، واتَّخذت من طائر القبج رم الوج
ــال واحلب، فهي حتكي قصة حب رعوية في بكورة  واجلم
األرض في قرية (حليقي) التي ليست على اخلريطة، ومن 
ثم انتقلت إلى املوصل وبعدها إلى كندا لتستقر هناك 
ــن داعش ومقتل زوجها لتبدأ حياة جديدة  بعد حتررها م
ــعر املنبث هنا  ــرتها هناك... ثمة الكثير من الش مع أس
وهناك في تالفيف الرواية وهي بال شك تستحق القراءة 
ــه العراقيون من مآسٍ  ــرف من خاللها على ما مير ب لنتع

ومحن ودمار.
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فنارات

حميد اِّـختار 

بتول احلسن، 

اعالمية ومقدمة 

برامج سياسية، 

قادتها الصدفة 

الى مجال االعالم...

بدأت مشوارها 

التلفزيوني منذ 

صغر سنها، فبدأت 

كمذيعة اخبار 

ومن ثم مقدمة 

برامج سياسية 

اخرها (سياسي 

االبعاد) متيزت 

بحضورها البهي 

وقدرتها على ادارة 

احلوار بشكل مميز، 

التقيناها في حديث 

عبر احد مواقع 

التواصل لنتعرف 

اكثر عن تفاصيل 

مسيرتها االعالمية 

وقضايا خاصة 

ستطالعونها في 

هذا احلوار.

حوار/ زهراء الساعدي
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حسن اِّـوسوي

أناجيك 

أيتها النجمة القصية 

يا من كنت للعشاق 

تعويذة للخالص

صيري في أيامي ... حكاية 

أتلوها للصيادين 

التائهني في غياهب اجملهول 

منذ خمسة قرون 

و أنا أالحق ظلي 

اتأبط حلما 

راودني رغما عني 

وكثيرا 

ما كنت أرنو 

إلى ليل فقد سناه 

إلى ناي فقد وجده 

أزيح اللثام عن صفحات األيام 

أمسح الوجع عن وجوه العائدين 

من رحلة قلقة 

من رحلة

فقدوا فيها أسماؤهم 

عند مشارف العالم اآلخر 

وكثيرا 

ما كنت أناجي البحر 

لعله ينفلق مرة أخرى

ف موسى في سفر بعيد 

@Òbub‰fl
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  د / أمريه البشيهي 
  

انِي م زَمَ الَ أَلْوَ
ي سِ م نَفْ ن أَلْوَ وَلَكِ

نْ  مَ مِ ــوْ ــاعَ الْيَ ا ضَ ــيَّ مَ لَ عَ
ي أُمْسِ

م الَ ى الْكَ أَنْتَهِ
ة يدَ وبقلبي أَلْف قَصِ

ــت  اتَ مَ ــات  لِمَ كَ ــي  وبروح
ةٌ يدَ هِ

شَ
م الَ ى الْكَ أَنْتَهِ

ان نْوَ م عُ وَلَيْس لِلنَّدَ

ا بِهِ  لُّ مَ لْب كُ دَ الْقَ قَ دْ فَ قَ فَ
نَانٌ نْ حَ مِ

ان ِرْمَ هٌ وَاحلْ اع بَنيْ االَ وَضَ
ــرَ  ي غِ

يعُ أَنْ أُ ــتَطِ ــيّ أَسْ لِ لِعَ
ان اث الزَّمَ دَ أحْ

بَا والهيام َيَّام الصِّ وأعود ألِ
ي سِ نْ نَفْ ثْ عَ أبْحَ

نْ  مَ مِ ــاعَ الْيَوْ ا ضَ ــدد مَ وأج
ي أُمْسِ

َانّ ات وَاحلْ لِمَ أشدو بِكَ

ان رَاحٌ الزَّمَ ا جِ ألمحي بِهَ
ودَ إبتسامتي أمتني أَنْ تَعُ

م . الَ ا الْكَ هَ عَ ود مَ وَيَعُ

‚ �̋ �◊

بتول احلسن

ó„



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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8 الحصاد
بسبب الدوالر .. مطالبات نيابية بتأجيل 

استيفاء قطوعات القروض الشخصية
بغداد / البينة اجلديدة

طالب النائب محمد شياع السوداني، 
ــة ووزارة  ــة واالهلي ــارف احلكومي املص
ــديد  ــة إليقاف تس ــع آلي ــة بوض املالي
ــني  للموظف ــخصية  الش ــروض  الق
ــهر. واملواطنني مؤقتا ملدة ٣ الى ٥ اش

ــرورة اعادة  ــوداني ، اليض ــار الس واش
ــهرية  ــتقطاع الش النظر مببالغ االس
ــبب الوضع  ــدادها وذلك بس ــدة س وم
االقتصادي املتردي الذي وصل اليه حال 
ــعر صرف الدوالر  املواطنني بعد رفع س
ــبب  وانخفاض قيمة الدينار الذي تس
ــت كاهل العديد من  مبوجة غالء ارهق

املواطنني وخاصة الفقراء وذوي الدخل 
ــن اجراءات  ــدود، فضال ع ــي واحمل املتدن
احلظر الصحي نتيجة جائحة كورونا.

ــوداني، انهكان ينبغي على  واكد الس
املتصدين للمسؤولية التنفيذية اجراء 
تقييم لالوضاع االجتماعية بعد قرار 
ــات  ــعر صرف الدوالر وانعكاس رفع س
ــات اجملتمع االكثر  هذا االجراء على فئ
ــارب  ــوداني، اليتج ــوه الس ــررا .ون تض
ــي تعمل وفق  ــم االخرى الت دول العال
ــات  طبق ــة  حلماي ــة  مدروس ــط  خط
الدخل  ــددوي  ــرة ومح الفقي ــع  اجملتم
ــرار ميس حياتهم  ــي حال اتخاذ اي ق ف

ــية وهذا ما لم يحدث بالعراق  املعيش
ــعر الدوالر  ــث اتُخذ القرار برفع س حي
ــة املتضررين  ــود اي بادرة حلماي دون وج
ــلف والقروض  ، علما ان اصحاب الس
ــون)  ومواطن ــخصية(موظفون  الش
ــم اليومية  ــد احتياجاته اخذوها لس
ــة ألوالدهم وهكذا امور  او قضاء حاج
ــى اجلهات  ــدد عل ــت للترف.وش وليس
ــة  ــا التفات ــون له ــة ان تك ذات العالق
ــروف الكثيرين ممن  ــانية تراعي ظ انس
تضرروا جراء عدم الشعور باملسؤولية 
عند اتخاذ القرارات التي متس معيشة 

املواطنني.

بغداد / البينة الجديدة
ــة  ــر النیابی ــة التغيي ــس كتل ــب رئي طال
ــكيل  ــف محمد، امس الثالثاء، بتش يوس
ــاد واعادة االموال  حتالف دولي حملاربة الفس
ــة املهربة الى اخلارج.وقال محمد ،  العراقي
ــوات االصالحية في اجملال  انه مبوازاة اخلط
املالي واالقتصادي ودعم القطاعات االخرى 
ــا في قانون  ــة التي مت اقراراه غير النفطي
ــام وخاصة دعم القطاع  املوازنة لهذا الع
ــراق، يجب ان  ــي والصناعي في الع الزراع

ــوات عملية في مجال  ــون هنالك خط تك
ــن خالل  ــا وم ــاد قضائي ــة الفس مكافح
املؤسسات املوجودة، وتفعيل آليات اعادة 
ــة واملنهوبة.واوضح أن ذلك  االموال املهرب
ــات وآليات معينة  يتم من خالل وضع ملس
ــال. وأضاف ان إعادة  ــا يتعلق بهذا اجمل فيم
ــية  ــوال حتتاج الى آليات سياس ــك االم تل
ــات  ــل بإدامة الضغط على مؤسس تتمث
ــراكة  ــة للقيام مبهامها، وتفعيل ش الدول
ــاد ودعم العراق  وحتالف دولي حملاربة الفس

ــب  ــادة االموال املهربة جراء الكس في اع
ــوال  االم او  ــاد  الفس او  ــروع  املش ــر  غي
ــيطرة عليها أبان  ــي مت الس ــة الت العراقي
ــار رئيس كتلة  ــام السابق.واش فترة النظ
ــة الثانية  ــى ان اآللي ــر النيابية، إل التغيي
ــون صندوق  ــل قان ــة بتعدي ــي القانوني ه
ــهيل عملية  ــترداد اموال العراق لتس اس
ــوال املهربة وكذلك وضع آليات  إرجاع األم
ــري عن ملفات  ــة للمتابعة والتح قضائي

الفساد واالموال التي هربت الى اخلارج.

كيف يمكن استعادة االموال العراقية املهربة للخارج؟.. 
نائب يوضح!

ميسان / البينة اجلديدة 
ــت هيئة النزاهة االحتادية، امس الثالثاء،  متكن
ــار وإحالة  ــات إيج ــر وأولي ــط أضابي ــن ضب م
ــة العمارة،  ــاراً عائداً لبلديَّ ــتثمار (٢٢) عق اس
ــون  للقان ــاتٍ  مخالف ــود  لوج ــان  ميس ــي  ف
ــدوى اقتصادية. ــات، وعدم وجود ج والتعليم

ــات بالهيئة ، بـتمكن  ــادت دائرة التحقيق وأف
ــان  فريق عمل مكتب حتقيق الهيئة في ميس
ــتندات وموافقات  ــن ضبط (٨) أضابير ومس م
ــتثمار  ــارات متعاقد عليها، لغرض االس لعق
ــوام ٢٠١٨  ــروعات مختلفة لألع ــاء مش وإنش
ــم  ــتثمار وقس ــم االس ــص قس – ٢٠١٩ تخ

ــني تلك  ــن ب ــرة أن م ــت الدائ الواردات.واوضح
املشاريع إنشاء محطات وقود ومعمل تعبئة 
 ، غاز ومجمعات تسويقية كفرص استثماريَّةٍ
ــة قطع األراضي  ــت اخملالفات فيها بإحال متثل
ــن طريق  ــة العمارة ع ــة بلديَّ ــة ملديريَّ التابع
طرحها كفرص استثماريَّةٍ وليس مساطحة، 
ــروعات وطول  ــةً إلى قلة تقدير هذه املش الفت
ــدوى اقتصاديَّة  ــدم وجود ج ــرة اإليجار وع فت
ــياقٍ ذي  ــي س ــه وف ــت ان ــن التأجير.واضاف م
ــق املكتب أيضاً، بعد االنتقال  ، متكن فري صلةٍ
ــة العمارة،  ــعبة االمالك في مديريَّة بلديَّ لش
ــاراً تابعاً للمديريَّة،  من ضبط أوليات (١٤) عق

لقيام شعبة الواردات في البلديَّة باالتفاق مع 
املستأجرين بعدم استيفاء مبالغ اإليجار لتلك 
العقارات سنوياً حسب القانون والتعليمات 
ــنوات.ولفتت،  ــتيفائها كل (٥) أو (١٠) س واس
ــنوياً  ــادة تقدير مبالغ اإليجار س ــى عدم إع إل
حسب القانون، بل يجري تقديرها كل خمس 
سنوات خالفاً للقانون وللضوابط التي تنظم 
ــم محضري  ــرة انه متَّ تنظي ــت الدائ ذلك.وبين
ضبطٍ أصوليَّني بالعمليَّتني، وعرضهما رفقة 
ــة واملُبرزات املضبوطة، على  األوراق التحقيقيَّ
ــراءات  ــة اتخاذ اإلج ــة؛ بغي ــة اخملتص احملكم

القانونيَّـة املناسبة.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــات املتحدة لم  ــض إن الوالي ــال البيت األبي ق
ــتهدف منشأة  ــارك في الهجوم الذي اس تش
ــس  ــه لي ــاف أن ــة اإليرانية.وأض ــز النووي نطن
ــبب  لديه تعليق بخصوص التكهنات عن س
ــياق أن  ــة. وأكد البيت األبيض في الس الواقع

واشنطن تركز على املناقشات الدبلوماسية 
ــووي اإليراني. ــول االتفاق الن ــبوع ح هذا األس

ــدوث خلل في  ــد بح ــوم األح ــران ي ــادت إي وأف
شبكة توزيع الكهرباء في موقع نطنز النووي، 
فيما وصف علي أكبر صاحلي، رئيس منظمة 
الطاقة الذرية اإليرانية هذا احلادث بأنه إرهاب 

ــة نيويورك  ــا نقلت صحيف ــن جهته نووي.م
ــز األمريكية عن مصادر لها أن احلادث جاء  تامي
ــرائيلي،  ــار نظمه اجلانب اإلس نتيجة النفج
ــة اإليراني محمد  ــم وزير اخلارجي ومن ثم اته
ــرة بالوقوف وراء  ــرائيل مباش جواد ظريف إس

احلادث.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــس الثالثاء،  ــية، ام ــذرت اخلارجية الروس ح
ــع لوقوع  ــن خطر مرتف ــات املتحدة م الوالي
حوادث حال اقترابها من روسيا وشبه جزيرة 
ــي،  ــب وزير اخلارجية الروس ــرم. وقال نائ الق
سيرغي ريابكوف للصحفيني يجب أن تفهم 
ــوع احلوادث  ــدة) أن خطر وق ــات املتح (الوالي
مرتفع، وقد شهدنا العام اجلاري شيئا مماثال 

في منطقة بحرية أخرى متاما.واضاف نحذر 
الواليات املتحدة من أنه من األفضل بالنسبة 
ــاحلنا في البحر  لها أن تبتعد عن القرم وس
ــود، وهذا سيكون أفضل بالنسبة لها. األس

ــية لألنباء  ــتي الروس ــت وكالة نوفوس ونقل
ــوزارة اخلارجية التركية  ــابقا عن مصدر ب  س
ــفينتيها  ــنطن أبلغت أنقرة مبرور س أن واش
ــكريتني بالبوسفور إلى البحر األسود  العس

ــن ١٤-١٥ أبريل  ــتتواجدان ابتداء م حيث س
ــادم. من جانبه  ــول ٤-٥ ايار الق ــاري وبحل اجل
قال املتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، 
ــكرية األمريكية  ــفن العس أن عمليات الس
ــا روتينيا،  ــل طابع ــود حتم ــي البحر األس ف
ــلطات األمريكية تنسق  مشيرا إلى أن الس
ــلطات التركية وفق  ــع الس أعمالها هذه م

اتفاقية مونترو.

بغداد / البينة اجلديدة
ــن  ــرا  ع ــة، مؤخ ــفت وزارة الزراع كش
ــراض  اإلق ــدوق  صن ــادرة  مب ــل  تفاصي
ــر التي متَّ اقراره في موازنة العام  امليسَّ
ــوزارة، مهدي  ــار ال احلالي.وقال مستش
ــب الوكالة الرسمية،  القيسي، بحس
ــر  ــدوق اإلقراض امليسَّ ــادرة صن إن «مب
الذي متَّ اقراره في موازنة ٢٠٢١ سيكون 
ــؤولية وزيرها»،  ــوزارة ومبس ــي إدارة ال ف

مبيناً أن «الصندوق سيشمل احليازات 
ــار املزارعني ألن مبالغ  الصغيرة أو صغ
ــتعتمد على  اإلقراض املوجودة فيه س
ــترجع  ــه من مبالغ واملس ــا مرصود ل م
من املبادرة الزراعيَّة».وأضاف القيسي، 
ــدوق  صن ــن  م ــي  الثان ــراض  «اإلق أن 
ــاريع املوجودة  ــزي للمش ــك املرك البن
ــغ اإلقراض  ــه مبال ــون في ــل تك بالفع
ــاً  ــر»، الفت ــدوق امليسَّ ــن الصن ــر م أكب

ــائل  ــادرات من الوس ــى أن «تلك املب ال
ــاع الزراعي  ــة لنمو وتطور القط املهم
ــة  باإلضاف ــاريع  املش ــال  واكم ــاء  وبن
ــني واملزارعني في  ح ــمول الفالَّ ــى ش ال
آخر،  ــن جانب  اإلنتاجيَّة».م ــة  العملي
ــعار  ــأن «ارتفاع أس ــي، ب ــاد القيس أف
ــيما  ــة، الس ــات الزراعيَّ ــض املنتج بع
ــم  ــا باملواس ــود الرتباطه ــار يع اخلض
ــبة وظرف  ولكل محصول بيئة مناس

ــم  ــاً أن «موس ــه»، مبين ــي لزراعت زمان
الطماطم في الزبير مبحافظة البصرة 
ــهر آيار  ــع بداية ش ــيبدأ م ــى وس انته
املقبل في محافظات النجف األشرف 
ــة واحملافظات األخرى». وكربالء املقدس
ــوة حتصل  ــى، أن «هذه الفج ــت إل ولفَ
ــتهالك املعقول  ــنوياً وتعالج باالس س
ــحِّ احملصول»، مشيراً  املتناسب مع شَ
ــد للصناعات  ــاع يفتق ــى أن «القط إل

ــل  كمعام ــة  والتحويليَّ ــة  الغذائيَّ
ــب ان  ــي يج ــم الت ــون الطماط معج
ــول  محص ــن  م ــض  الفائ ــتوعب  يس
ــل األخرى».وتابع:  ــم واحملاصي الطماط
ــات منها توفير  ــن وضع معاجل «البدَّ م
دة، فضالً عن توفير الطاقة  ــرَّ اخملازن املب
ــض  الفائ ــزن  خل ــبة  مناس ــعار  وبأس
ــلعي مبعجون  ــراق الس ــة اإلغ ومعاجل

الطماطم ويكون لذلك تبرير بيئي».

؟.. الزراعة جتيب ما تفاصيل مبادرة صندوق اإلقراض امليرسَّ

واشنطن : لـم نشارك يف اهلجوم عىل موقع النووي اإليراين

موسكو تطالب واشنطن باالبتعاد عن روسيا والقرم 
وحتذرها من خطر!

ضبط خمالفات بإحالة مشاريع استثامرية 
وعقود استئجار يف ميسان

حمافظ بغداد يكشف خطة 
2021 : اكامل املشاريع 

اجلديدة واملتوقفة

توزيع 800 قطعة ارض عىل 
املالكات الصحية يف املثنى

عبوة ناسفة تستهدف رتالً 
للتحالف الدويل يف املثنى

صدام مرتقب بني أمريكا 
وتركيا.. عنوانه «اإلبادة األرمنية»

بغداد / البينة الجديدة
ــر العطا، عن خطة  ــف محافظ بغداد محمد جاب كش
ــاريع بعد املصادقة على املوازنة  احملافظة اخلاصة باملش
ــظ ، إن املالكات الفنية  االحتادية للعام ٢٠٢١.وقال احملاف
ــهدت اعمال  ــاريع التي ش ــر بإجناز جميع املش ستباش
ــة ال دخالها للخدمة بعدما صوت البرملان على  متواصل
موازنة ٢٠٢١،  الفتا الى وجود خطة عمل طموحة تهدف 
الى اجناز املشاريع املتلكئة من خالل العمل على تذليل 
ــاريع الصرف  ــات املرافقة لها، والتي تتضمن مش املعوق
ــاء. ــدارس، ومحطات املياه، واعمال االكس الصحي، وامل
ــية  ــة التصاميم االساس ــى، الى احال ــار العطا ال واش
املتعلقة بخطوط الصرف الصحي للعديد من االقضية 
ــا الى ان خطة  ــا قضاء الزوراء، الفت ــي، من بينه والنواح
ــاء كبيرة  ــاً حمالت اكس ــهد ايض ــام احلالي ستش الع
ــرف الصحي لعدد  ــاه، والص ــبكات املي ، كذلك اجناز ش
ــاريع  ــكنية.واضاف احملافظ، انهناك مش من احملالت الس
ــيتم  ــاز متقدمة، س ــب اجن ــد وصلت الى نس ــدة ق عدي
ــن املواصفات  ــا بعد اجنازها ضم ــا باخلدمة قريب ادخاله

الفنية املطلوبة وبشكل كامل.

املثنى / البينة اجلديدة
ــي املثنى، امس الثالثاء، توزيع  اعلنت احلكومة احمللية ف
الوجبة الثانية من قطع األراضي على الكوادر الصحية، 
في احملافظة.وقال محافظ املثنى أحمد منفي، في حديث 
لوكاالت محلية، ان قسم االمالك في مديريات البلديات 
ــع ٨٠٠ قطعة  ــة لتوزي ــراءات الالزم ــت كافة االج اكمل
ــماوة  ارض للمالكات الصحية، في مناطق اخلضر والس
ــهد  ــار منفي، إلى ان الفترة املقبلة ستش والرميثة.واش
ــتكمال توزيع قطع األراضي على الكوادر الصحية،  اس
فيما ستبدأ الدوائر البلدية باستمالك مساحات جديدة 

لفرزها وتوزيعها على مختلف الشرائح.

املثنى / البينة اجلديدة
ــفة  ــاد مصدر أمني، امس االربعاء، بانفجار عبوة ناس أف
ــتي تابع للتحالف الدولي  ــتهدفت رتل دعم لوجس أس
ــوة  ــدر ، إن عب ــريع.وقال املص ــى الس ــق املثن ــى طري عل
ــتهدفت رتالً للتحالف الدولي ينقل معدات  ناسفة اس
ــريع، مؤكدا عدم  ــق املثنى الس ــتية على الطري لوجس

وجود اصابات تذكر.

وكاالت / البينة اجلديدة
تترقب األوساط السياسية واإلعالمية املهتمة بالشأن 
ــهر  ــرين من ش ــيحدث في الرابع والعش ــي ما س الترك
ــيصيب  ــان اجلاري، وتتوقع مزيداً من التوتر الذي س نيس
ــك التاريخ.يأتي  ــي ذل ــة ف ــة األميركي ــات التركي العالق
ــو بايدن، ممثالً  ــت يعتزم الرئيس األميركي ج ذلك في وق
ــلطة التنفيذية األميركية، تبني مصطلح «اإلبادة  الس
ــنوية الذي يصادف ذلك اليوم  األرمنية» في ذكراها الس
من كل عام.وتبني الرئيس األميركي املتوقع للمصطلح 
سيفرض على السلطات واملؤسسات األميركية اتخاذ 
مجموعة من اإلجراءات والتدابير السياسية والثقافية 
ــا والواليات  ــني تركي ــئ توتراً ب ــي قد تنش ــة، الت والرمزي

املتحدة.

ذي قار / البينة الجديدة
ــي ، أن مهمته األولى  ــظ ذي قار اجلديد، أحمد اخلفاج أكد محاف
ــتقرار في احملافظة قبل االنطالق بحملة  ــاء األمن واالس هي إرس
ــي محافظة  ــي ، إن مهمتي األولى ف ــال اخلفاج ــار كبرى.وق إعم
ــاعة روح  ــتقرار في احملافظة وإش ــاء األمن واالس ــار هي إرس ذي ق
ــننطلق بحملة األعمار  ــالم اجملتمعي، وبعدها س ــلم والس الس
ــهد احملافظة  ــمل جميع مدن ذي قار وستش الكبرى التي ستش
ــم املطالب في محافظة  ــار إلى أن معظ حملة عمل كبيرة.وأش
ــني اخلدمات  ذي قار تتركز على توفير فرص عمل للخريجني وحتس
ــا لكي أقدم  ــني أنا جئت هن ــن أجل هذين الهدف ــني وم للمواطن
ــيكون هدفي األول هو توفير فرص  خدماتي إلى أبناء احملافظة وس
ــل للعاطلني وتوفير اخلدمات في جميع أحياء ومدن احملافظة. عم

ــبنا  ــاريع املتلكئة مهمة جداً، وقد نس ــاف، أن متابعة املش وأض
ــني ملتابعتها، وهناك خط ساخن مع رئاسة الوزراء  أحد املهندس
ــاريع مع الوزارات  ــة العامة جمللس الوزراء ملتابعة هذه املش واألمان
ــاريع  ــادة تفعيل هذه املش ــود حثيثة إلع ــاك جه ــة، وهن اخملتص
ــرة ألنها رابع  ــة كبي ــتحق موازن ــأن ذي قار تس ــوه ب واكمالها.ون
ــكاني واحتياجاتها  محافظة في العراق، من حيث التعداد الس
ــنبرمج  ــنوات طوال.وختم قائالً س ــرة كما أنها مهملة لس كبي
ــاريع تهدف إلى  ــكل مش ــة اخملصصة للمحافظة على ش املوازن

رفع مستوى اخلدمات في جميع القطاعات.

بغداد / البينة الجديدة
ــبة  ــهر رمضان مناس أكد رئيس اجلمهورية برهم صالح، أن ش
ــدرة على  ــتلهام الق ــش والتكافل واس ــى التعاي ــد عل للتأكي
التحمل وجتاوز املصاعب. وذكر صالح في تغريدة له أنه  بحلول 
ــون أروع  ــعبنا الذين يقدم ــارك ألبناء ش ــل، اُب ــهر الفضي الش
ــمو فيه قيم  ــور البذل والعطاء. وأضاف، أن رمضان الذي تس ص
ــا الطيب،  ــم أصيلة في مجتمعن ــاء، وهي قي ــم والعط التراح
ــتلهام القدرة  ــبة للتأكيد على التعايش والتكافل واس مناس
على التحمل وجتاوز املصاعب، وفي مقدمتها هزمية خطر الوباء 

معاً بوعينا وصبرنا.

بغداد / البينة الجديدة
ــريط  ــي ، ضرورة تأمني الش ــة، عثمان الغامن ــد وزير الداخلي أك
ــر الداخلية ، أن  ــل. وذكر املكتب االعالمي لوزي احلدودي بالكام
ــس اركان اجليش، وقائد حرس احلدود،  الغامني، تفقد برفقة رئي
ــريط احلدودي ضمن قاطع الفرقة السادسة، كما زار مقر  الش
ــة نينوى.واكد  ــنجار مبحافظ ــرين في قضاء س ــة العش الفرق
ــريط احلدودي  ــتمرارية العمل في تأمني الش ــي، على اس الغامن
ــلل والتهريب الذي يفتك باقتصاد  ــكل كامل، ومنع التس بش
البالد، فضال عن منع تسلل العناصر اإلرهابية وفق االتفاقيات 
ــى، على اجلهود املبذولة من  ــة اخلاصة بتأمني احلدود.واثن الدولي
ــة لتأمني األوضاع الداخلية من خالل تأمني  قبل القوات األمني
ــة، وفقاً للبيان بعدد من القيادات  احلدود. واجتمع وزير الداخلي
ــبني، موجهاً بـمجموعة من التوصيات التي  والضباط واملنتس
ــتقرار في املنطقة.واستمع، الى  ــأنها تعزيز األمن واالس من ش
ــتمرار الدعم من قبل  ــم، موجهاً بـاس ــم واحتياجاته طلباته

وزارة الداخلية لشرطة حرس احلدود.

حمافظها اجلديد يكشف عن محلة 
إعامر كربى بذي قار

صالح : رمضان مناسبة للتأكيد 
عىل التعايش والتكافل

وزير الداخلية يؤكد رضورة تأمني 
الرشيط احلدودي بالكامل
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ــنويا  ــتهلك  الفرد العراقي  ٤٠ كغم س يس
من مادة الدجاج  وحسب الدراسة املعدة من 
قبل مركز بحوث السوق وحماية املستهلك 
واملرفقة طيا .. عدد  سكان العراق عدا اقليم 
ــمة اي ان  ــي  ٣٥٠٠٠٠٠٠    نس ــتان  ه كردس
االستهالك    هو   ١٤٠٠٠٠٠   طن  سنويا   .

ثانيا  :  حجم  االنتاج 
ــب احصائيات وزارة  ١- ان كمية االنتاج  حس

الزراعة  لعام  ٢٠١٩  هي   ١٠١  الف  طن .
٢-  ان كمية  االنتاج  حسب احصائيات وزارة 

الزراعة  لعام  ٢٠٢٠  هي   ١٠٣  الف  طن  .
ــات  ــب احصائي ــاج  حس ــة االنت ٣-  ان كمي
ــام ٢٠١٩   هي   ــاز  املركزي  لالحصاء لع اجله

١٤٨٢٠٠   طن   .
ــات  ــب احصائي ــاج  حس ــة االنت ٤-  ان كمي
ــام  ٢٠٢٠  هي   ــاز  املركزي لالحصاء  لع اجله

١٥٦٥٠٠  طن   .
ــا ان وزارة الزراعة كان ضمن مخططها  علم
ــن خالل عام  ــج  ١٢٨ الف ط ــنوي ان تنت الس

 ٢٠٢٠
نرفق طيا نسخ من االحصائيات 

ــاج  املنتج   ــات متثل الدج ــذه  االحصائي ان ه
في  احلقول الذي يتم جزره بشكل عشوائي 
دون اشراف دائرة البيطرة  واما الدجاج  اجملزور 
ــازر النظامية  وكما  ــل واملنتج في  اجمل الكام

يلي :  
ــزور لعام ٢٠١٩   ــاج الدجاج الكامل اجمل ١- انت
هو ٢٠٧٧٣٣٢٧ طير  ومعدل وزن الطير الواحد 
ــن   ــاج  ٣١١٦٠   ط ــم اي ان االنت ــو ١٥٠٠ غ ه

وحسب كتاب دائرة البيطرة املرفق طيا .
ــدل انتاج  الدجاج الكامل اجملزور لعام  ٢-  مع
ــر  ــدل وزن الطي ــر ومع ٢٠٢٠   ١٧٧١٠٧٨  طي
ــم اي ان االنتاج   ٢٦٥٧٠   ــد هو ١٥٠٠ غ الواح
ــرة املرفق  ــرة البيط ــب كتاب دائ ــن   وحس ط

طيا. 
ــادة الدجاج  الكامل اجملزور قد  ان قرار املنع مل
ــنة ٢٠١٩  وكان  ــن مجلس الوزراء  س صدر م
يفترض ان االنتاج يتحسن ويزداد ولكن على 

العكس االنتاج  تناقص في  سنة ٢٠٢٠ .
ــا :  حجم  الفجوة الغذائية في  االنتاج   ثالث

احمللي واالكتفاء  الذاتي  
ــم  لنصفني   ــتهالك  ينقس ــم  االس ان حج
ــن من  ــف ط ــا  اي ٧٠٠  ال ــاووين  تقريب متس
ــل  و ٧٠٠  الف طن من  ــاج اجملزور الكام الدج

ــتنتج  ان حجم  مقطعات الدجاج وهنا نس
ــل  ــاج  الكام ــي الدج ــة ف ــوة الغذائي الفج
ــف طن  و ٧٠٠  الف طن  ــزور هو   ٥٥٠    ال اجمل

ملقطعات الدجاج .  
رابعا :  ان   القيمة  املضافة  ملنتج  الدجاج  
محليا  ال تتجاوز  ١٠  ٪      و  ٩٠  ٪  مدخالت  
انتاج  مستوردة من اعالف  و  ادوية ولقاحات 
ــى  ــول عل ــك  ال يع ــا  وبذل ــة  وغيره بيطري
ــه الميتلك ميزة  ــج بالتصدير  كون ــذا املنت ه

تنافسية .
ــادة ٢١ ج  من  ــز على امل ــا :  ان التعك خامس
ــة لوزير   ــاء الصالحي ــة  و اعط ــون املوازن قان
الزراعة مبنح املوافقات  لالستيراد  فهو غير  
ــبب  وجود  ــتوري  وذلك بس قانوني وغير  دس
ــون التعرفة  ــداول قان ــاج  في ج ــادة الدج م
ــنة ٢٠١٠   وان هذا  الكمركية  املرقم ٢٢ لس
ــني اخلاصة بتنظيم  القانون هو احد  القوان
ــب املادة  ٩ رابعا  (   ــتيراد وحس عملية االس
ــات او انظمة  ــون او تعليم ــل بأي قان ال يعم
ــذا القانون ) وبهذا ان  ــارض مع احكام ه تتع
ــن املوازنة ليس لها اثر قانوني   املادة ٢١ ج  م
ــة  ــق املصلح ــه اليحق ــق كون ــي  التطبي ف
ــن جانب اخر ان  ــذا من جانب وم ــة ، ه العام
ــوص قانونية  ــارض مع  نص ــادة تتع ــذه  امل ه
ــج  وقانون  ــة املنت ــا قانون حماي ــرى منه اخ
ــة ومنع   ــتهلك  وقانون املنافس حماية املس
ــة  ــام  سياس ــم ان مه ــع العل ــكار  م االحت
ــل وزارة  ــع ضمن عم ــة  تق ــارة اخلارجي التج
التجارة وحسب قانون الوزارة ،  وكما ان هذه 
ــون وزارة الزراعة الذي  ــادة تتعارض مع  قان امل
ــة بحثية وليس   ــوزارة  وزارة تنظيمي جعل ال
ــق االمن  ــا هو حتقي ــدد مهامه ــة وح انتاجي
ــادة فهو مضر  ــرار  منع اي م ــي  وان  ق الغذائ

باالمن  الغذائي  .
سادسا :  ان مادة الدجاج  هي ليس من مواد  
ــة   امللحقة بقانون التعرفة  الرزنامة الزراعي

الكمركية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠  .
ــابعا :  وزارة الزراعة طلبت من وزارة املالية  س
ــي  ٢٣ /  ٢  ــا  املرقم  ٤٥٠  ف ــب  كتابه وحس
ــعيرة الكمركية  على  ــادة التس /  ٢٠٢١  لزي
ــاج  لكي تصبح ١٧٨٠ دوالر للطن  مادة الدج

الواحد  واملرفق نسخة منه طيا  .
ثامنا : ان وزارة الزراعة لم تاخذ بنظر االعتبار 
اخملاطر  التي يتعرض على العراق جراء انشاء 

ــر بني  ــزا الطيور التي تنتش ــة  وانفالون االوبئ
ــار الي مرض  احلني واالخر وبهذا فان اي انتش
ال سامح اهللا  سيكون  املستهلك  في خطر 

وذلك لعدم وجود منتج بديل .
تاسعا :  ان اهم فائدة اكتسبها العراق بعد  
ــية  ــرف  هو  زيادة التنافس ــعر  الص تغير س
ــت احلاجة  ــذا قد انتف ــة  وبه ــلع احمللي للس
ــاء  ــا االكتف ــتيراد  وامن ــع  االس ــرارات من لق
ــة   ــق سياس ــج  وف ــة املنت ــراءات حماي باج
ــون حماية  ــب قان كمركية صحيحة و حس

املنتجات رقم ١١ لسنة ٢٠١٠ .
ــو  ــع ه ــرارات املن ــن ق ــح  م ــرا :  اتض عاش
ــب  واصبحت  ــات التهري ــجيع  عملي للتش
ــدل من تذهب  ــوم الكمركية ب ــوال والرس ام

خلزينة الدولة اصبحت تذهب جليوب املهربني  
ــجع على عمليات الغش الصناعي  وكما ش
ــادة الدجاج  تدخل باغلفة  حيث اصبحت م
ــي العراق  ــع ف ــا  صن ــوب عليه ــب مكت وعل

وتدخل عن طريق التهريب .
احد عشر : اتضح بعد قرار املنع  وجود جشع  
ــتغاللهم  ــدى املنتجني احملللني  واس ــر ل كبي
ــكلو عقوبه  ــكل  فاحش وش ــواق بش لالس
ــتهلك   ــى املس ــر عل ــئ كبي ــة و عب جماعي

واالسواق  .
ــمولة  ــر : ان منتجات الدجاج مش اثنا عش
ــم  ــرض رس ــات  بف ــة املنتج ــون حماي بقان
ــبة   ٥٠ ٪   تدفع على البضائع   كمركي بنس
املستوردة  وحسب قرار مجلس الوزراء  ملرقم 

٢٢٤ لسنة ٢٠١٨ .
ــة وزارة الزراعة  ــبق وان قام ــر :  س ثالث عش
ــعيرة البيض في علوة زويني في بغداد  بتس
والذي متثل السوق الرئيسي لتسويق البيض 
ــع  املنتج  ــض ببي ــي البي ــام منتج ــث ق حي
بسعر وكتابة القائمة بالتسعيره الرسمية  
ــعيره وذلك لعدم  ــت التس ــرعان ماالغي وس
ــة  ــي اي ان اي عملي ــكل عمل ــا بش جدواه
ــون ذات جدوى  ــن تك ــادة ل ــعير لهذه امل تس
ــم تطبق لغاية االن  ــن الناحية العملية ول م
ــند قانوني او  ــا اي س ــد له ــة اليوج باالضاف

هناك اي صالحية لوزير الزراعة بذلك .
ــز على ان  ــن يتعك ــاك م ــر :  هن ــة عش اربع
العراق حقق االكتفاء  الذاتي  قبل  عام ٢٠٠٣   
ــات وتدليس لهذا االمر  حيث  وهناك مغالط
كان راتب املوظف هو ١٥٠٠٠ دينار  وكان عدد  
ــمة  والتوجد  ــراق ٢٠  مليون نس ــكان الع س
قدرة شرائية في حينها وكانت الدولة تدعم  
ــتري املنتج   ــراخ  واالعالف وتش ــاج باالف االنت
ــل  الدولة في  ــي من  املنتجني وتتحم النهائ
حينها  نسبة دعم ١٠٠ ٪  وكان يسمى هذا 

البرنامج  الوطني ملشاريع  الدجاج .
ــر :  ان معدل عدد العمال في  ــة عش خمس

القاعة االنتاجية الواحدة هو ٢ عامل .
ــر :  ان  التسعيرة الكمركية ملادة  ستة عش
ــي  ٦٠٠  دوالر   ــت احلالي ه ــاج  في الوق الدج
ــبب الضرر  للطن الواحد  وهذا املبلغ قد يس
ــة املنتج   ــم من منافس ــني ويحرمه للمنتج

االجنبي .
املقترحات : 

ــماح  باستيراد  مقطعات   الدجاج   ١-   الس
ــا  مدخالت انتاج  ــذه املادة كونه والهمية ه
ــواد  اولية   ــات اللحوم  و م ــل مصنع للمعام
ــة  و تعتبر املادة  ــزات الغذائي ــالت التجهي حمل
ــية املستخدمة في  املطاعم  احمللية   الرئيس
والعاملية التي فتحت فروع  لها في العراق .

٢-  السماح باستيراد الدجاج  اجملزور الكامل  
ــوب  ــة املطل ــن  الكمي ــبة  ٧٥    ٪  م بنس
ــى ٢٥  ٪  من  ــريطة ان  تغط ــتيرادها  ش اس
ــة ومبوجب  عقد  ــازر  احمللي ــة  من  اجمل الكمي
ــزرة  ــتوردة  واجمل ــركة املس ــني الش ــمي ب رس
ــان  ــى ضم ــة عل ــك للمحافظ ــه  وذل املنتج

تسويق املنتج  احمللي  .
٣- اعادة التسعيره الكمركية  للدجاج  مببلغ  
ــن ٦٠٠ دوالر  حاليا   ــن بدال م ١٤٠٠  دوالر  للط
ــتان  ــا فيها اقليم كردس ــذ كافة مب وللمناف
ــراء توازن بني كلفة االنتاج  وذلك من اجل اج
احمللي واملستورد ومن اجل حماية املستهلك 
ــكار  وبذلك  ــة ومنعا لالحت ــاء املنافس واحي
ــي   ٨٠٠ دوالر  للطن  ــم الكمرك يصبح الرس
ــتورد  مع العلم ان كلفة املنتج  الواحد املس

احمللي ال تتجاوز   ٢٢٠٠ دوالر  للطن .
ــتيراد  عن طريق   ــات  االس ــون موافق  ٤-  تك
ــا  موظفي احملاجر   ــذ التي  يتوجد فيه املناف

الزراعية  من  السلطة االحتادية   .
ــاع والصحة  ــة والدف ــزام وزارة الداخلي ٥-  ال
ــراء املنتج   ــن معها  بش ــدل واملتعاقدي والع

احمللي حصرا من الدجاج  الكامل اجملزور . 
٦-  يكون االستيراد  من املنشأ الغير  موبوءة 
ــية العراقية  واملطابقة للمواصفات  القياس

.
٧-  توسيع  االعفاءات الكمركية  والضريبية 
ــتيراد  االعالف واالدوية البيطرية  وبيض  الس
ــاريع   ملش ــة  االنتاجي ــدات  واملع ــس  التفقي

الدجاج   .
ــتيراد  ــاص باس ــاع اخل ــماح  للقط ٨-  الس

املعدات ومدخالت االنتاج  واملواد االولية  .

ــة العراقية  ــم وزارة املوارد املائي ــدث باس  املتح
ــبكة رووداو اإلعالمية أن  ــال لش ــامت حميد، ق ح
«التصحر والعواصف الغبارية واجلفاف تشكل 
ــيما وأن االيرادات  ــكلة كبيرة للعراق، الس مش
ــن دول اجلوار بدأت بالتناقص،  املائية القادمة م
بسبب تطوير املشاريع املائية في هذه البلدان، 
ــدود املائية في تركيا وإيران وسوريا». وبناء الس

ــد اصطناعي تركي  ــد إليسو هو س يذكر أن س
أَ في ملء  ــدِ ــباط ٢٠١٨ وبُ ــم افتتح في ش ضخ
ــران ٢٠١٨، وأقيم على  ــي ١ حزي ــه املائي ف خزان
ــو وعلى طول  ــر دجلة بالقرب من قرية إليس نه
ــرناق في تركيا،  احلدود من محافظة ماردين وش
ــروع جنوب  ــداً ضمن مش ــو واحد من ٢٢ س وه
ــد الطاقة  ــذي يهدف لتولي ــرق األناضول وال ش
ــات  الفيضان ــي  ف ــم  والتحك ــة  الهيدروليكي
ــذه الدول  ــاف أن «ه ــاه. حميد أض ــن املي وتخزي
كانت في السابق تقيم مشاريعها مستهلكة 
ــت  ــي كان ــاه، وبالتال ــن املي ــة م ــات قليل كمي
ــة، أما اآلن فإن هذه  ــا على العراق قليل تأثيراته
ــة اجلديدة  ــذ خططها املائي ــدول بدأت بتنفي ال
ــتهالكها اآلخذ  وفق احتياجاتها املتزايدة، واس
ــذروة قريباً».  ــا تصل إلى ال ــاع، والتي رمب باالرتف
«العامل املهم الثاني في ارتفاع نسبة اجلفاف 
ــر املناخي الذي  ــر في العراق هو التغي والتصح
بدأ تأثيره على العالم والشرق األوسط، والعراق 
ــب قوله، مردفاً أن  ــاً، منذ عام ١٩٩٩»، حس أيض
ــراق مصنّف كخامس أكثر دولة من ناحية  «الع
الهشاشة في التغيّرات املناخية».ولفت حميد 
ــبة  ــاف وارتفاع نس ــباب اجلف ــى أن «من أس إل
التصحر في العراق أيضاً قلة األمطار واإليرادات 

ــحيحة، ونقص املساحات املزروعة  املائية الش
ــوارد املائية  ــالد»، موضحاً أن «وزارة امل داخل الب
أعدت دراسة ستراتيجية بهذا الصدد، ووضعت 
ــمت  ــا ورس ــالد أمامه ــة بالب ــات احملدق التحدي
سياسة من املمكن أن تقوم بها احلكومة، مثل 
ــتخدام تقنيات  ــتهالك املياه، واس ــيد اس ترش
ــة في ري األراضي الزراعية»، منوهاً إلى أن  حديث
ــاه يذهب صوب اجلانب  ــتهالك للمي «أكثر االس
الزراعي، بينما باملقابل تعد اخلطوات احلكومية 
ــات الالزمة  ــدد خجولة والتخصيص بهذا الص
ــات التي تتأثر  ــأن أكثر احملافظ ــة». أما بش قليل
ــم  ــوارد املائية، أوضح املتحدث باس ــص امل بنق
ــة العراقية أن «كل احملافظات  وزارة املوارد املائي
ــيما  ــة تتأثر بنقص املوارد املائية، والس العراقي

ديالى التي تتأثر بنقص اإليرادات املائية القادمة 
من إيران».

ــة  الطاق ــد  وتولي ــي  نبات ــوق  بط ــتعانة  االس  
الكهربائية

 من جانبه، قال اخلبير اإلقتصادي ناصر الكناني 
ــبب بالتصحر واجلفاف  ، إن «العوامل التي تتس
ــرك األراضي من قبل  ــراق كثيرة، منها ت في الع
ــان الرملية املتحركة  ــار الكثب املزارعني، وانتش
ــراق، بني  ــوب غربي الع ــق البادية جن في مناط
محافظتي البصرة واملثنى، فضالً عن مشاكل 
كثيرة أخرى». يشار إلى أن األراضي الصحراوية 
في محافظة املثنى تشغل مساحة ٩٠ باملائة 
من مساحة احملافظة، التي تشغل ١١ باملائة من 
ــت إلى أن «العراق  ــاحة العراق. الكناني لف مس

ــتفادة  ــذه املنطقة أو االس ــى زرع ه ــة إل بحاج
ــر الطاقة  ــد الكهرباء عب ــن خالل تولي منها م
ــني عامل  ــا ينبغي أيضاً حتس ــية، كم الشمس
ــجار  ــوق نباتي من األش ــة فيها ووضع ط البيئ

املعمرة في تلك املناطق».
 سد اجلزرة «القاتل» يهدد بجفاف العراق

ــادل ، أن «العراق  ــر الزراعي ع ــدوره، قال اخلبي  ب
يواجه مشكلة كبيرة من ناحية نقص مناسيب 
املياه من دول اجلوار، وقد يشكل مأساة في حال 

ببناء  ــا  تركي ــت  قام
ــزرة  (اجل ــد  س
والذي  ــل)  القات
ــى  إل ــيؤدي  س
قتل نهر دجلة، 
ــوغ  بل ــك  وكذل
ــى  ــه عل تأثيرات
ــرات  الف ــر  نه
ــيما  الس أيضاً، 
في  يأخذ  ــه  وأن
األحيان  ــض  بع
من  ــه  احتياجات

ــار إلى أن تركيا قامت ببناء سد  نهر دجلة».يش
ــد اليسو، ويعد  «اجلزرة» الذي يعتبر مكمالً لس
ــتقبل العراق  ــراً علـى مس ــورة وتأثي أكثر خط
ــع الى جنوب  ــي والزراعي، فهو يق املائي والبيئ
ــد اليسو مبسافة (٣٥) كم وعلى مسافة (٤)  س
ــمال مدينـة اجلزرة قرب احلدود السورية،  كم ش
ــد (١,٢) مليون  ــزن الكلي للس ويبلغ حجم اخل
ــر مكعب، وتبلغ قدرة محطته الكهرومائية  مت
ــروع  ــذا املش ــن ه ــرض م ــكاواط. الغ (٢٤٠) مي

ــة وارواء األراضي  ــة الكهربائي ــو إنتاج الطاق ه
الزراعية وحتويل قسم كبير من األراضي الدميية 
ــيتم  ــف دومن الى أراض اروائية، حيث س (٥٠٠) ال
حتويل جميع املياه إلى اراضي هذا املشروع قبل 
ــة - العراقية)  ــة (التركي ــا احلدود الدولي عبوره
ــوف يؤدي إلى انعكاسات خطرة على بيئة  وس
ــكان القاطنني  ــراق وحرمان الكثير من الس الع
ــدادات مياه  ــن ام ــر حتى م ــاف النه ــى ضف عل
الشرب. اخملتار رأى ضرورة «إعادة احلكومة النظر 
ــة  السياس ــي  ف
ــة  الزراعيـــــ
ــة  ملتـــــبع ا
ــاً،  حـــــــالي
ــذه  ه ــق  وف
ــات»،  املعطي
أن  ــاً  مضيف
ق  ا ــر لعــــ ا »
ــه  ج ا يو

ــكلة  مش
في  التصحر 
ــرة  كبي أراضٍ 
ــاحته، وقد خرجت فعلياً من اخلدمة». من مس
أما بخصوص الدعوات من قبل بعض اخملتصني 
ــالل حفر اآلبار،  ــأن مواجهة التصحر من خ بش
ــبب  أبدى اخملتار معارضته لهذه الرؤية، عازياً س
ــاً مائياً  ــار تعد احتياطي ــى أن «هذه اآلب ــك إل ذل
لألجيال املقبلة، أما نحن فلدينا احلقوق املائية 
ــا احلكومة العراقية».  ــي يجب أن تداعي به الت
ــي العراق، ذكر  ــأن كميات املياه اجلوفية ف وبش
ــار أنها تقدر بنحو ١١ مليار متر مكعب، أي  اخملت

ــاه املتجددة، قال  ــد املوصل. وحول املي بقدر س
إنها «توجد في الصحراء الغربية، ومن املمكن 
ــا  ــة وعليه ــار االرتوازي ــر اآلب ــتخدامها عب اس
صمامات تسحب املياه املتجددة فقط»، مشيراً 
ــر واجلفاف  ــول ملعاجلة التصح ــود حل إلى «وج
ــون عملية  ــب أن تك ــا يج ــراق، لكنه ــي الع ف
ــمة إلى  ــة». «الصحراء الغربية مقس ومنطقي
١٢ قطاعاً، واحدة من هذه القطاعات صخرية، 
ــق انتاج  ــن وبالتالي حتقي ــع لتربية الدواج تنق
ــلوب علمي  ــادي إذا مت التعامل معه باس اقتص
ر من أنه  ــذّ ــار، الذي ح ــاً للمخت ــح»، وفق صحي
ــلوبه في الزراعة  ــي حال لم يغير العراق اس «ف
الكبيرة املتعلقة باحلنطة والشعير وانخفاض 
ــيواجه مخاطر كبيرة  ــة الدومن، فإنه س انتاجي
ــي تواجهنا  ــوائية الت ــط العش ــة اخلط نتيج
ــأن كميات املياه  ــنوات».أما بش خالل ٥ - ١٠ س
ــا «غير  ــح اخملتار أنه ــي البالد، أوض ــودة ف املوج
كافية مللء السدود حالياً، فهذه السدود قادرة 
ــار متر مكعب،  ــو ١٠٠ ملي ــتيعاب نح على اس
ــا الكميات املوجودة ال تصل إلى ٥٠ باملائة  بينم
ــاكل هي عدم  منها»، مبيّناً أن «واحدة من املش
تنظيف األنهار وتعميقها، فضالً عن عدم وضع 
مبازل ملواجهة السيول القادمة من دول اجلوار». 
ــدود دول اجلوار، قال إن «سد  وبخصوص تأثير س
ــد الطاقة  ــل لتولي ــدأ بالعم ــاً ب ــو حالي اليس
ــض الكميات إلى  ــي منه بع ــة، وتأت الكهربائي
ــزرة اروائي لألراضي  ــد اجل العراق، بينما يعد س
ــن تركيا يحجزها  ــة، فأي مياه قادمة م الزراعي
ــقي األراضي  ــل س ــلها ألج ــد ويرس ــذا الس ه

الزراعية».

ZH@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I@Íäí‰m@÷aä»€a@ø@ÔˆaàÃ€a@Âfl˛a@Â«@äÌä‘m@ø
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متابعة / البينة اجلديدة

اليخفى على اجلميع  املشاكل  التي  يعاني  منها  العراق  ومن اهم هذه  املشاكل  هي  عدم قدرته  على تامني  االمن  الغذائي  ولذلك اود 

ان اطرح موضوع الفجوة الغذائية وحجم االكتفاء الذاتي  في قطاع  الدواجن في  العراق ( مادة الدجاج )   وبعد  دراسة بسيطة وصلنا 

على االستنتاجات التالية  : 

Ômaà€a@ıb–n◊¸aÎ@Ô‹0a@xbn„¸a@¥i@ÒÏvœ@⁄b‰ÁÎ@xbuÜ€a@ÒÖbΩ@Ï‰é€a@⁄˝Ënç¸a@·vy@‚b”âa@ÔÁ@ÍàÁ

@Ú„ãaÏΩa@ÊÏ„b”@Âfl@xO21@ÒÖbΩa@Û‹«@åÿ»n€a
@|‰∂@Ú«aâå€a@äÌãÏ€@ÚÓy˝ñ€a@ıb�«aÎ
âÏnçÖ@7ÀÎ@Ô„Ï„b”@7À@Öa7nç˝€@pb‘œaÏΩa

@Ò7j◊@Ú‹ÿífl@ÈuaÏÌ@÷aä»€a@@
@kÓçb‰fl@ó‘„@ÚÓyb„@Âfl
âaÏ���������¶a@fiÎÖ@Âfl@ÍbÓΩa

pfub–Ωbi@Û‹j �y@‚bÌ˛a@p˝ib”Î@÷aä»€a@ıaÏua@Û‹«@·�Ó±@HÔçbÓé€a@ìÓ�»n€aI@|jë

bjÌä”@fiãb‰Ωa@laÏia@÷ä�m@fibflä€a@NN@÷aä»€a@äzñni@Ö �ÜËÌ@H›mb‘€a@Òâå¶aI@@

ــأن ذلك، في وقت حذر فيه مختصون من أن العام ٢٠٣٠ سيشهد دخول الرمال إلى شوارع  ــرات بش ــكلة التصحر في البالد وزحف الكثبان الرملية تؤرق احلكومة العراقية واخملتصني، في ضوء تنامي املؤش باتت مش

ــكل  ــنوياً، نتيجة التغير املناخي في العالم بش ــموه «ضعف» التعاطي مع هذا امللف اخلطير. احصاءات االمم املتحدة، حتذر من أن العراق يفقد نحو ١٠٠ ألف دومن من األراضي الصاحلة للزراعة س املدن، في ظل ما أس

عام، والعراق من ضمن البلدان املتأثرة بهذا التغير، فضالً عن االستخدام اجلائر للتربة واستخدام األساليب القدمية في نظام الري الذي سبب متلّح التربة. 

ÍbÓΩa@ÂÌå•Î@ÚÓÿÓ€ÎâÜÓ:a@Ú”b�€a@ÜÓ€Ïm@bËœÜÁ@�aÜç@H22I@Âfl@ÜyaÎ@·Çô˛a@Ô◊6€a@ÏéÓ€a@Üç@
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10 مقاالت

د. عادل عزي البياتي

بسم اهللا الرحمن الرحيم( وال حتسنب الذين 
ــاً ، بل احياء عند  ــبيل اهللا اموات قتلوا في س
ــدق اهللا العلي القدير.مرت  ــم يرزقون) ص ربه
ــني (ليوم  ــرى احلادية واالربع ــام الذك ــل اي قب
ــادف (الرابع من  ــهيد الفيلي)والذي يص الش
ــان من كل عام)وقد تعرض فيه الكورد  نيس

ــذاب في زمن  ــواع الع ــى ان الفيليون  ألقس
النظام البائد من جرائم التهجير والسجن 
ــع انواع الترحيل  ومصادرة املمتلكات  وابش
ــكل  ــتذكر عراقيون بش من العراق ...وقد اس
عام والفيليون بشكل خاص  محنة الكورد 
ــبات متجيداً لهذه  ــني  باقامة املناس الفيلي
ــارك  نائب  ــرى االليمة. ففي بغداد  ش الذك
ــير حداد)  رئيس مجلس النواب العراقي (بش
مراسيم احلفل التأبيني  للذكرى السنوية( 
ــهيد الفيلي)  برعاية املؤمتر العام  ليوم الش
ــيخ ( محمد  للكورد الفيليني  بحضور الش
ــر وعدد من  ــس املؤمت ــعيد النعماني) رئي س
السادة النواب بألقاء كلمات بهذه املناسبة 
ــه الكورد  ــرض ل ــى ما تع ــا ال ــاروا فيه وأش
ــر  ــز والتهجي ــم احلج ــن جرائ ــني  م الفيلي
ــباب  والش ــابات  الش ــن  م آآلالف  ــب  وتغيي
الفيليني وألكثر من( ٢٢ الف مغيب)واسقاط 
ــكات،  املمتل ــادرة  ومص ــم  عنه ــية  اجلنس

ــم  ــي أحواله ــم ومآس ــتمرت معاناته واس
وظروفهم وامتدت الى يومنا هذا، وأوضح في 
ــياق كلمته نحن نحتاج اليوم الى وقفة  س
ــع املظلومية  ــني ورف ــاف الفيلي ــادة ألنص ج
عنهم وتعريف هذا امللف للمجتمع الدولي ، 
ودعا االخوة الفيليني املطالبة باحلقوق وفقاً 
ــأن اجلرائم  ــات الدولية ب ــني واالتفاقي للقوان
ــورد الفيليني تندرج  ــي ارتكبت بحق الك الت
ــانية واالبادة  ــد االنس ــم ض ــار اجلرائ في اط
اجلماعية.وفي السياق نفسه طالب عدد من 
مواطني شريحة الكورد الفيليني حكومتي 
ــريحة  ( االحتادية واالقليم)بأنصاف هذه الش
ــتالمهم اية  ــم مؤكدين عدم اس بتعويضه
ــة  ومنذ ١٧ عاماً  ــات مادية او معنوي تعويض
ــقاط النظام البائد على ايدي قوات   على اس
ــات  ــاك ملف ــأن هن ــي ، وب ــالل االمريك االحت
ــات املتعاقبة  ــل احلكوم ــن قب ــز م ــم تنج ل
ــريحة املظلومة. ــذه الش ــكلة ه ــل مش حل

ــا واحملافظات  ــي عدد من دول اوروب وأقيمت ف
ــن اغتالتهم  ــهداء الذي ــارض لصور الش مع
ــباب  ــابات والش ــمة من الش االيادي الغاش
ــتذكاراً بهذه املناسبة االليمة  الفيليني اس
ــريحة املظلومة  ــذه الش ــا تعرضت له ه وم
ــهيد  ــد نصب الش ــة عن ــة خاص ،واحتفالي
ــط والتي فيها  ــة واس ــي في محافظ الفيل
نسبة من الكورد الفيليني، تخللتها كلمات  
لعدد من مواطني وعوائل شريحة الفيليني 
ــي كل عام وفي  ــي ف ــا اذ نحتف بقولهم:أنن
ــني من الذين  ــذا اليوم،فأننا تقف متعجب ه
ــي في  ــرم السياس ــى قمة اله ــم اآلن عل ه
ــمناهم رغيف اخلبز  ــراق ، من الذين قاس الع
ــان ، نقف متعجبني  ــزوج بالقهر واحلرم املم
ــا نفذوه،  ــوا على كل م ــم ألنهم حصل منه
فيما ال زلنا نحن الفيليني نبحث عن ابسط 
حقوقنا وهي املواطنة وتعويض ما سرق منا 

ابان النظام البائد؟.

مــــــــــــوج الــــــذل وســـفــــــــيـــــنــة العـــــــز

محمد جواد اِّـيالي

ــدول  ــتراتيجي لل ــر اإلس ــفة التفكي فلس
ــن نظائرها من  ــف جذرياً ع ــرى، تختل الكب
ــت تلك االفكار  ــدان العالم الثالث، وكان بل
ــود من الزمن،  ــة عنا، وعلى مدى عق مخفي
ــيطرة الالمحدودة  حتى فهمناها، بعد الس
ــا يحصل من ثنائية  ــى بلداننا، ومنها م عل
ــاب حالياً..بريطانيا العظمى قبل أن  األقط
ــتها بأنها  يتراجع دورها، كانت متتاز سياس
ذات نفس طويل في التعامالت السياسية، 

ــات  ــى جه ــيطرة عل ــا كان الس وطموحه
ــرب العاملية الثانية  ــا األربعة، لكن احل أوروب
استنزفتها، وأنهت حلمها قبل أن يبدأ..تلك 
ــهدت بزوخ فجر الواليات  احلرب نفسها ش
املتحدة األمريكية، لتتربع على عرش العالم 
ــكرياً، وتصدر مفهوم احللم  أقتصادياً وعس
األمريكي للعالم أجمع،  فكانت سياستها 
ــدان عبارة  ــون كل البل ــى أن تك ــد عل تعتم
ــود العم  ــكرية يقودها جن ــن ثكنه عس ع
ــني بطموحات  ــام.. متغافلني وغير مبال س
ــعوب، التي تعاني  ــي تلك الش عمالئهم ف
ــبب تلك  ــف اخلبز بس ــدان رغي ــوع وفق اجل
ــادة العالم اجلدد  ــات..كان حلم ق السياس
ــمس وتغرب على قواعدهم  ــرق الش أن تش
ــي العالم أجمع،  ــرة ف ــكرية، املنتش العس
ــفتهم بأن السالح هو املسيطر،  لكن فلس
أثبتت فشلها منذ عقد من الزمن، لتطفوا 
ــة  ــفة برغماتي ــاب فلس ــر األقط ــى بح عل
أشتراكية، تؤمن بالتوسع اإلقتصادي على 
ــنكوف..الصني  والكالش الكالرك  ــاب  حس
ــرة، وهدفها  ــا مغاي ــب أخر نظرته من جان
واحد محدد، وهو غزوا األسواق ببضائعها، 

ــوى العاملية،  ــع الق ــة من جمي ــى غفل وعل
ــتي  صار  التنني ميلك أضخم صاروخ باليس
ــكرياً،  عابر للقارات، ليثبت أنه األقوى عس
وقبل أن تنتهي املفاجئة، علمنا أننا نعيش 
وسط كل شيء مستورد من بكني.. وصارت 
ــرأة العجوز في أطراف أهوارنا ترتدي ثياباً  امل
ــة؟! واجلينز القصير الذي ترتديه فتاة  صيني
ــي، أما البرقع  ــأ صين بيروت من نفس املنش
ــى أبناء  ــد عل ــي فيعتم ــاح اخلليج والوش
«ماو»..أصيبت أوربا بالصدمة نتيجة توقف 
ــويس،  ــي قناة الس ــر كرين» ف ــرة «ايف باخ
ــتورد مبقدار  ــاذا؟ ألن أوروبا تس ــم مل هل نعل
ــن التنني األحمر،  ــنوياً م ٧٠٠ مليار دوالر س
ــوا  والباخرات املتوقفة كانت متوجه لترس
ــواحل القارة العجوز.الصني علمت  على س
ــعوب  ــى قلوب الش ــبيل إل ــف هو الس كي
ــف الهواوي  ــدة.. رغيف اخلبز، هات املضطه
ــي البلدان  ــة اإلقتصادية ف ــك العجل وحتري
ــل األمثل  ــو احل ــادي، ه ــو اإلقتص ذات النم
ــكانهم،  ــان برضا س ــيطر على األوط لتس
ــع إتفاقيات  ــور توقي ــا جعلها مح ــذا م وه
ــوم أمريكا،  ــع خص ــادي م ــاون اإلقتص التع

ــة  ــران القش ــة بكني_طه ــت إتفاقي وكان
التي قسمت ظهر أمريكا.. وجعلت بوصلة 
ــعوب، نحو سفينة  العالم وتوجهات الش
ــب بالتطور  ــدول التي ترغ ــني األحمر.ال التن
ــعبها،  ــاً برخاء ش ــر جدي ــي، وتفك احلقيق
ــادا قويا فاعال،  ــم أقتص ــا أن توفر له عليه
ــب دول املنطقة تتجه  ــا أغل ــك الحظن لذل
ــترك مع أبناء العم ماو، وهذه  للتعاون املش
ــجاعة وحنكه  ــى ش ــاج إل ــات حتت التصرف
ــذا ما نفتقده  ــة من قبل احلكومات. ه إداري
ــن يأتي لقيادة  ــر عاما، فم منذ ثمانية عش
ــرعان ما يغرق في موج الذل  دفة احلكم، س
األمريكي، ويترك باخرة العز الصيني تسري 
ــي في تدهور  ــبب الرئيس بعيداً، وهذا الس
حال العراق، لكن مما ال شك فيه أن إنشغال 
بايدن وحكومته ومن سيأتي بعده، سيكون 
بالشأن الداخلي األمريكي، وهو ما سيفتح 
ــداد، ألن تتجه إلى   ــة بغ ــال أمام حكوم اجمل
ــدورة اإلنتخابية  ــر، وال ــب التنني األحم قط
ــتكون أولى خطوات اخلروج من  القادمة، س
ــم عقداً  كنف الذل األمريكي، ألنها سترس

سياسياً.

 عمار العامري
تعد الوطنية الهوية اجلامعة لكل ما يدل 
ــد والبلدان،  ــان والبل ــن الوطن واألوط به ع
ــوالء واالنتماء  ــر ملعنى ال ــي عنوان كبي فه
ــع  ــرد واجلماعة، وجتدها أوس ــقط الف ملس
من استخدام مفردة (املواطنة)، فاملواطنة 
ــة، وتضبط هذه  ــي االنتماء لبلد أو دول تعن
ــا الوطنية  ــة قانونية، أم ــة ضابط العالق
ــا تعني الوالء لألوطان.إن تداول مفردة  فأنه
ــان، ال ميكن  ــن مع ــه م ــا حتوي ــة مب الوطني
وضعها مقابل الهوية الدينية أو املذهبية 
ــاء القومي، فلكل  ــل االنتم ــى مقاب وال حت
ــعر الفرد  ــة يش ــة معين ــة خصوصي هوي
ــول إن انتماء  ــال ميكن أن نق ــا، ف بضروريته
فرد معني الى مذهب معني، ال يصدق عليه 
ــه منتمي  ــاً أو أن ــل انتماءً وطني ــه يحم أن
للوطن.بالوقت نفسه؛ ال ميكن فرز االنتماء 
ــي محدد، عن  ــى مذهب فكري أو سياس ال
ــني أو أرض محددة،  ــن مع ــاء الى وط االنتم
ــع مع االنتماء  ــاء الفكري ال يتقاط فاالنتم
ــب االوطان  ــا يؤكده: (ح ــي، وهذا م الوطن
ــان)، وبذلك جند رابطة متينة جتمع  من االمي
الوطن واالميان معاً، وهذه اآلصرة التي يخطاً 
ــيرها البعض لغايات معينة.الواقع  بتفس
ــاء واالوصياء  ــي العراق؛ بلد االنبي احلالي ف
ــات واملذاهب  ــق الديان ــني، ومنطل والصاحل
واحلركات الفكرية والقوميات املتعددة، جتد 
-وبعد االالف السنني- من يفسر «إن العراق 
ــة»، أو «بلد  ــة معين ــاص بطائف ــن خ موط
ــر لفئة معينة»، ال ترغب بالتكامل  محتك
ــترك، ما يجعلها  ــاني والعيش املش االنس

تخرج عن نطاق التاريخ واجلغرافية، لترمي 
والقومية. ــة  الطائفي ــها بأحضان  بنفس

ــيرة النبوية،  ــل القرآن الكرمي والس إن جتاه
ومحاوالت فرض االرادات، وممارسة سياسة 
ــانية،  (لّي األذرع) تتعارض من املبادئ االنس
ــة، انطالقاً من  ــمة الوطني ــن بالس وال تؤم
وال  ــن،  الوط ــدم  تخ ال  ــات  وتوجه ــكار  أف
ــادات  ترعى ظروف البلد، وتتقاطع مع إرش
ــي دائماً ما  ــة الدينية، الت ــح املرجعي ونص
ــؤون أبناء  ــى القوانني الراعية لش تركز عل
ــة  الهوي ــم.إن  ــة مصاحله وحماي ــن  الوط
ــان واملذاهب  ــة لكل األدي ــة اجلامع الوطني

ــا أن حتفظ  ــي يراد له ــات، هي الت والقومي
ــر فيها اجلميع، بصرف  العراق اوالً، وينصه
ــوالءات اجلانبية،  ــر عن التوجهات وال النظ
ــارض مع أفكار اآلخرين  ألن الوطنية ال تتع
ــا، مدافعني  ــني له ــن حافظ ــا دام اآلخري م
ــام علي  ــول لإلم ــني من ق ــا، منطلق عنه
ــدان بحب  ــرت البل ــالم): (عم ــه الس (علي
ــة حب االوطان.  ــد أهمي األوطان)، ما يجس
ــك احملاوالت الرامية الى الضرر  متجاوزاً بذل
بالبلدان واالوطان بذريعة الوالءات الدينية 
ــي املبادئ التي  ــة، وهذا ما جنده ف واملذهبي
ــي، وخير  ــوار العراق ــا دول اجل ــوم عليه تق

ــم أكثر من  ــران، التي تض ــارة االي مثال اجل
ــة وقومية  ــة -مذهبي ــرة هويات فرعي عش
ــر جميعها بالهوية  ودينية- لكنها تنصه
ــك التنوع الديني واملذهبي  االيرانية، وكذل
ــد اجلميع يؤمن  ــري داخل تركيا، وجت والفك
ــة التركية الواحدة.فالعراق بلد كل  بالهوي
االديان، ومنطلق املذاهب اإلسالمية كافة، 
ــي ظل ظروف  ــاني ف ــن التعايش اإلنس وط
احملن، التي عانى منها اجلميع في مواجهة 
ــلم  احلمالت االرهابية، فال ميكن إن يستس
ملنطق القوة، والفكر الواحد، إمنا يحتاج إن 
يؤمن جميع ابنائه مببدأ (الهوية الوطنية).

اهلــويـــة الوطنـيـــة ضــمــانــاً للعـــــراق اوالً
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زمان صاحب الدراجي

ــده اال  ــش لوح ــد ان يعي ــتطيع اح ال يس
ــة او مجتمع  ــتطيع عائل اجملنون ، وال تس
ــوا بعيداً عن اجملتمعات االخرى  ان يعيش
ــة ان  ــتطيع دول ــة  ، وال تس اال االنطوائي
تتقدم وتزدهر بدون احلاجة الى دولة اخرى 
ــتقرار لبلد  ــود اس ــة ، وال يوج اال املتخلف
ــع الدول االخرى  ــم والتعاون م دون التفاه
ــاديون ) ، نعم  ــره وقادتها الس اال ( املتعنت
ــرف او  ــني هذا الط ــاكل ب ــد حتدث مش ق
ــل واحلكمة تذوب وترجع  ذاك لكن بالعق
املياه الى مجاريها!.يقال ايام الستينيات 
ــدت ايران اجليوش  من القرن املاضي حش
ــكلة  ــبب مش ــوب العراق بس ــى جن عل
ــر وتخطيط  ــط العرب ، وجاءت تقاري ش
ــب الرئيس  ــود ! طل ــة هذه احلش ملواجه
ــد الرحمن عارف  ــبق اهللا يرحمه عب االس
ــأت طائرة له دون ان يعلمهم وجهته  تهي
وملا حلقت الطائرة طلب الرئيس للتوجه 
ــد اكمال ترتيبات الهبوط  الى ايران ! وبع
ــران الذي تفاجأ  ــاه اي توجه الى شاهنش
بالزيارة ! فحاوره بلطف ووطنية انسانية 
ــوده فوراً  ــاه ايران وطلب من حش ، تاثر ش
ــط  ــحاب ، وتفاهموا على حل وس االنس
ــدون ضجيج اعالمي  ــط العرب ب حول ش
ــار. ــرب والدم ــن احل ــا م ــذوا بلديهم وانق

ــخ كم من احلروب حدثت  وقرأنا في التاري
عاملية او محلية دولية ، والنتيجة انتصر 
ــر ! وفي  ــر من خس فيها من انتصر وخس
ــع الثمن دماً  ــوال فان اجلميع دف كل االح
ــي تصافح املتحاربون  ــاداً ، وبالتال واقتص
ــدرت وبنوا  ــدم والثروات التي ه ــوا ال ونس
عالقات جيدة مع بعضهم البعض ومتتنت 
ــورت  ــم وتط ــوا اقتصاده ــم وبن عالقاته
ــة كثيرة مثل  ــم واالمثل ــرت بلدانه وازده
ــا وايطاليا وامريكا  اليابان والصني واملاني
ــا ودول  والهند وفيتنام وبريطانيا والنمس
االحتاد السوفيتي وغيرها ! كل ذلك حدث 
ــرقية ،  في الدول االجنبية الغربية والش
ــالمية فان كل  ــدول العربية واالس ــا ال ام
احلروب مع بعضهم البعض ايضاً تنتهي 
ــتمر العداء واحلقد والكراهية  ولكن يس
والتسقيط واحلصار فيما بينهم ، ال احد 
يتسامح او يسامح ! ولم تتقدم بلدانهم 
ولم تزدهر شعوبهم رغم العقول العلمية 

ــوق هذه املقدمة وانا  التي يحملونها.اس
ــؤولني بجوالت  ارى ان هناك حراك للمس
ــد لقاءات  ــة وعق ــدول املنطق ــريعة ل س
ــؤوليها ، وبالتاكيد  ــائها ومس ــع رؤوس م
ــتقرار  يتناولون فيها حاجة العراق لالس
ــوا  واالزدهار ، لقد زاروا دول اخلليج وجلس
ــل التعاون  ــن اج ــم م ــم ويحاوروه معه
ــني العراق وفتح الطريق العربي  بينهم وب
والدولي واالقليمي القامة افضل العالقات 
، على ان الينسيوا تركيا وكذلك الكويت 
ــكا الذين دخل العراق معهم  وايران وامري
بحروب مدمرة دون فائدة تذكر ! ويجب ان 
يحاوروا اجلميع دولة بدولة ومن باب القوة 
وليس الضعف ! وان يتذكروا ان مصلحة 
العراق فوق امليول واالجتاهات!.ان النسيان 
والتنازل عن املاضي االسود مينح املنطقة 
وبضمنها العراق التوازن والعيش بسالم 
، ان الوضع الداخلي للبلد متوتر ومتفرق 
ــقط  ــه البعض ويُس ــاد مع بعض ومتض
ــتقرار البلد  بعضهم البعض وال يريد اس
ــيلة  ــاي وس ــون ب ــل ويضغط ــن الداخ م
ــة او تلك  ــذه الدول ــل مع ه ــع التواص ملن
ــة ، جميع القوى  ــة وخياني بحجج واهي
ــية الداخلية بكافة توجهاتها  السياس
ــة التغيير والليبرالية  الريديكالية اجلذري
ــاواة ! والدينية  ــة واملس ــة باحلري املطالب
ــالم وحتى  ــامح والس التي اصلها التس
ــام  ــدة االصن ــك عب ــة ) ! وكذل ( الكاولي
ــوه واصحاب  ــود املش وعباد التاريخ االس
العقول املستقيلة عن التفكير والعقول 
ــى  عل ــة  واملعتاش ــر  التفكي ــلبية  الس
املاضي االسود ، وايضاً  انتشار مسلحني 
ــلحة الرهاب  ــتعرضني قوتهم املس مس
ــب ان ينصتوا  ــة ، يج ــعب واحلكوم الش
ــالم  ــالم واالستس ويتفهموا لصوت الس
ــه وخيمة  ــان نتائج ــذا الصوت واال ف له
ــاك  ــون هن ــن يك ــاً ، ول ــاً وخارجي داخلي
ــر اذا  ــر او منهزم ! اجلميع ستخس منتص
ــار العنتريات ، وعلى اجلميع ان  ركبوا حم
ــوا ان العراق عائد الى قيادة وتاثير  يتفهم
ــي والدولي  ــي واالقليم ــي الصف العرب ف
ــفى ويرجع  ــراق اذا مرض يش ــوة ، الع وبق
ــه وبخيله  ــد بحيل ــي اكي ــج ش بالتدري
ــة ودول املنطقة  ــانه ! االمة العربي وفرس
ــتغني  ــراق وال يس ــن الع ــتغني ع ال تس
ــيان املاضي  ــم  ! يجب نس ــراق عنه الع
ــواده  القريب والبعيد بآالمه واحزانه وس
ــودها السالم  ، وفتح صفحة جديدة يس
والوئام والود.تباً لكل من يسعى للحروب 
ــعوب والشعب العراقي  والعداء بني الش
ــعوب االخرى حتت اي  ــد مع الش بالتحدي
حجة أو ضريعة كانت ! التاريخ لن يعيد 
نفسه ولن يتكرر مهما فعل اخلونة وجتار 

احلروب والفاسدون.

منظمة اِّـدى للدراسات االسرتاتيجية

ــذا  له ــة  املوجب ــباب  االس ــن  م
ــدد الوثائق  ــة لع ــون نتيج القان
التعريفية لدى املواطنني ولغرض 
ــل املواطنني  ــن كاه ــف ع تخفي
ــل في  ــور احلاص ــة التط وملواكب
ــة  ــل احلكومي ــات العم منظوم
ــه من  ــم املتقدم ــي دول العال ف
االنظمة  أحدث  خالل استخدام 
ــاء  ــون بن ــدف القان ــة ويه االداري
شبكة معلومات مدنية وتوحيد 
منوذج شهادة اجلنسية والبطاقة 
ــكن  ــة الس ــخصية وبطاق الش
ــبكة  في وثيقة واحدة  ضمن ش

ــات واحدة وألهميتها في  معلوم
ــب األمني للمواطن والدولة  اجلان
ــره  ــذ القانون من تاريخ نش وينف
بتاريخ  ــمية  الرس ــدة  ــي اجلري ف
١/٢/٢٠١٦وتتولى املديرية بأصدار 
ــي مدون في  البطاقة لكل عراق
نظام املعلومات املدني حتمل رقم 
ــدار بطاقة  تعريفي خاص ٠وأص
ــة فقدانها  ــي حال ــدل ضائع ف ب
ــة  البطاق ــد  وتعتم ــا  تلفه او 
ــة وغير  ــات احلكومي ــدى اجله ل
ــخصية  أثبات ش احلكومية في 
ــيته  والتعريف بجنس صاحبها 
ــن  ع ــة  بديل ــون  وتك ــة  العراقي
ــوال  واالح ــية  اجلنس ــهادة  ش
ــكن ويراعي  املدنية وبطاقة الس
ــي  التعريف ــم  الرق ــتخدام  اس
ــوذج  ــدد من ــجالتها ويح ــي س ف

البطاقة الوطنية والبيانات التي 
ــول  ــراءات احلص ــا واج تتضمنه
ــدة صالحيتها وموعد  عليها وم
ــا  يصدره ــات  بتعليم ــا  جتديده
ــة  البطاق ــتبدل  وتس ــر  الوزي
ــدور قرار  ــي حالة ص ــة ف الوطني
ــة بتصحيح  من جهات مختص
او تبديل اي من البيانات املدرجة 
ــف البطاقة  ــد وعند تل في القي
ــوي او رقمي  ــأ لغ ــوع خط او وق
ــة  حال ــي  ف ــة  البطاق ــل  وتبط
ــتوفى رسوم مقابل  وتس الوفاة 
ــة والوثائق املبينة  اصدار البطاق
أالف  ــة  خمس  ٥٠٠٠ ــا  مقداره
ــا الول مرة او عند  ــار الصداره دين
التجديد بانتهاء مدة الصالحية 
ــدار  الص االف  ــرة  عش و١٠،٠٠٠ 
ــة  و٢٥،٠٠٠خمس ــدل  ب ــة  بطاق

ــدار  اص ــار  دين ــف  ال ــرون  وعش
ــرة االولى  ــة بدل ضائع للم بطاق
ــار الصدار  ــف دين ــون ال و خمس
بطاقة مدنية موحدة بدل ضائع 
ــة الف دينار  ــرة الثانية ومائ للم
ــة وطنية بدل ضائع  اصدار بطاق
ألكثر من مرتني و١٠٠٠ ألف دينار 
ــب او اي  ــم او اللق ــل األس تبدي
بيانات في القيد ويعاقب باحلبس 
ملدة ثالثة سنوات وبغرامة التقل 
ــف دينار  ــي ال ــن ٢٠٠،٠٠٠ مئت ع
ــدى  ــون او باح ــن ملي ــد ع والتزي
ــن قدم  ــني كل م ــني العقوبت هات
ــات غير صحيحة بقصد  معلوم
ــى البطاقة املوحدة  احلصول عل
ويعاقب بغرامة خمسة وعشرون 
ــن تخلف عن  ــار كل م ــف دين أل
ــير محل سكناه من مكتب  تأش

ــه خالل املدة  املعلومات التابع ل
ــادة ١٠  ــوص عليها في امل املنص
ــع  ــاء موق ــون ٠ وأنش ــن القان م
ألكتروني على شبكة االنترنيت 
ــني االتصال وتعد املعلومات  لتأم
ــي أحكام القانون  االلكترونية ف
اخبار اليعتد مبستنداتها  مبثابة 
ــد  االبع ــة  املرفق ــة  االلكتروني
ــة  ــر أخملتص ــن الدوائ ــا م تأييده
وينفذ هذا القانون رقم ٣ لسنة 
٢٠١٦ املنشور في جريدة الوقائع 
العراقية في ١/٢/٢٠١٦ من تاريخ 
ــي٢٨/٣/٢٠١٦ ويتضمن  ــره ف نش
منوذج البطاقة املوحدة معلومات 
ــريحة  ــرد وش الف ــن  ع ــروءة  مق
ألكترونية مثبت فيها معلومات 
ــن الوصول اليها او قراءتها  الميك

اال من خالل قارئ البطاقة.

قــــانــــــون  الـبـطـاقــــــة الوطـنـيــــــــــــــــــــــة إضاءات قانونية

الحقوقي ماجد الحسناوي

NO.3626.WED.14.APR.2021العدد (٣٦٢٦) االربعاء ١٤ / ٤ / ٢٠٢١ 
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مصرف الرافدين / االدارة العامة
م/تنويه

ــره بالعدد(٣٦٢٤) االثنني (١٢ /  نش
٤ / ٢٠٢١) وزارة العدل 

مديريه التسجيل العقاري العامه 
دائرة التسجيل َّـ الرصافه الثانيه 

الخطأ اِّـحله او رقم واسم اِّـقاطعه :٤ 
والصحيح (٤ دوديه)

ــدمان حسن  ــم الراهن الخطأ  (ش واس
ــن  ــرهان حس ــح (ش ــس) والصحي احن

امنى)

مصرف الرافدين / االدارة العامة
تنويه 

ــره بالعدد (٣٦٢٤) االثنني (١٢ /  نش
٤ / ٢٠٢١) وزارة العدل 

مديريه التسجيل العقاري العامه 
دائرة التسجيل العقاري َّـ الشعب 

ــد اهللا خطري  ــم الراهن (عب ــأ اس الخط
ــري  ــداهللا خض ــح (عب ــد) والصحي جوي

جويد)

فقدان هوية

ــادرة  ــة  الص ــدت الهوي فق
ــاء وبرقم  ــن وزارة الكهرب م
وبأسم   (A 85331024)ِ
ــوان) الرجا  (عالء كامل عل
ــليمها  ــن يعثر عليها تس م

اُّـ جهة االصدار.

أمام أنظار السيد وزير 
الداخلية .. تغيري لقب

حضر اُّـ مقر جريدتنا اِّـواطن 
(حمزة حافظ عبداهللا حسن) 
ــيادتكم  ــه يرجو من س وبني ان
ــى  عل ــة  باِّـوافق ــل  التفض
ــرته من   ــري لقبه وافراد أس تغي

(اِّـكدمي) اُّـ (القريشي).

بغداد / البينة اجلديدة
ــت وزارة الكهرباء، امس الثالثاء، أن  أعلن
زيادة جتهيز ساعات الطاقة الكهربائية 
ــا اعتدال  ــباب منه ــى عدة أس ــود ال تع
املوسم، الفتة إلى أنها ستدخل موسم 
ــة ٢٢ الف ميغاواط.وقال  الصيف بطاق
املتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في 
ــاض درجات  ــث صحفي، ان «انخف حدي
ــي  ــببا ف ــم س ــدال املوس ــرارة واعت احل
ــيطرة على األحمال، مشيرا الى ان  الس
«الوزارة عملت ايضا على اضافة بعض 
ــي كانت قيد  ــة الت ــدات االنتاجي الوح

ــن دخول  ــت، فضال ع ــة واكتمل الصيان
ــاع  ــة وارتف ــات التوليدي ــض الطاق بع
مناسيب الغاز املستوردة بشكل محدد 
ــر مكعب». ــت ٢٢ مليون مت ــي بلغ والت

وتابع ان «من االمور االخرى التي ساعدت 
في حتسني الطاقة هو التعاون املشترك 
بني الوزارة ووزارة النفط من خالل توفير 
ــام  والكازاويل الذي  الوقود من مواد اخل
ــات»،  احملط ــض  بع ــغيل  بتش ــاهم  س
ــهد  ــان سيش ــهر رمض ــدا ان «ش مؤك
ــا عملنا من  ــنا في الطاقة وفقا مل حتس
ــتلزمت رفع معدالت االنتاج  خطط اس

وفك االختناقات وتدعيم قطاع التوزيع 
ــاعات مريحة ومرضية  والتي ستزيد س
ــهر».واكد  ــذا الش ــني خالل ه للمواطن
ــى ان «الوزارة لديها خطط كبيرة  موس
في قطاع االنتاج والتوزيع والنقل، خالل 
الصيف املقبل كما ان الوزارة تعول على 
ادخال بعض احملطات اجلديدة كمحطة 
ــغيل  ــية في صالح الدين، وتش اجلالس
محطات جديدة على مستوى ١٣٢ كي 
ــات والتعاون مع  ــض احملافظ في في بع
ــر العديد من  ــي توفي ــة ف وزارة الصناع
املواد احلاكمة الدامة الشبكة كاحملوالت 

ــرع في خطة فك االختناقات  ثم سنش
بقطاع التوزيع».وتوقع موسى ان «فصل 
ــتقدم ساعات جتهيز  الصيف املقبل س
ــتكون مقبولة  ــدة س ــن جي ــم تك ان ل
ــنصل الى ٢٢ الف ميكا  للمواطنني وس
ــول فهو  ــز مقب ــن جتهي ــم يك واط، ان ل
ــف املاضي». ــيكون افضل من الصي س

ــاع متواصل  ــراق من انقط ــي الع ويعان
ــتد االزمة مع  للطاقة الكهربائية وتش
ــي الصيف مما  ــات احلرارة ف ــاع درج ارتف
باملولدات  ــتعانة  ــن لالس املواط ــع  يدف

االهلية لتعويض النقص.

العراق يستأنف نقل البضائع 
ترانزيت عرب اراضيه لدول اجلوار

بغداد / البينة اجلديدة
ــأة املنافذ  ــس هي ــل ورئي ــد وزير النق عق
ــاء، اجتماعا في  ــس الثالث ــة، ام احلدودي
ــوع الترانزيت  ــة موض مقر الوزارة ملناقش
ــتة  ــط الالزمة له عبر س ــع الضواب ووض
ــع خمس دول. ــة للعراق م ــذ حدودي مناف
ــذ احلدودية ذكر في بيان  إعالم هيأة املناف
ــخة منه، ان  تلقت «البينة اجلديدة» نس
ــة  قد في وزارة النقل، برئاس «االجتماع عُ
ــور رئيس هيأة املنافذ  وزير النقل، وبحض
ــي، وممثلي  ــر الوائل ــواء عم ــة الل احلدودي

ــاف انه «جرى  ــر ذات العالقة».واض الدوائ
خالل االجتماع حسم موضوع الترانزيت 
ــتئنافه  ووضع الضوابط الالزمة له، واس
ــن منافذ  ــد األربعاء م ــاراً من يوم غ اعتب
ــة،  ــل، املنذري ــم، طريبي ــة، القائ (زرباطي
سفوان وعرعر) وهي ستة منافذ حدودية 
ــل البضائع  ــس دول، من اجل نق ــع خم م
ــدول اجلوار».واكد  ل العراق  ــر  (ترانزيت)عب
رئيس هيأة املنافذ احلدودية، ان «هذا االمر 
ــادة إيرادات  ــن اخلطوات املهمة لزي يعد م

الدولة وتفعيل موقع العراق املهم».

التجارة حتدد الـ (١٥) من الشهر اجلاري موعدا النطالق موسم تسويق احلنطة
بغداد / البينة اجلديدة

حددت وزارة التجارة، امس الثالثاء، 
ــداً  ــاري موع ــبوع اجل ــة االس نهاي
ــة، فيما  ــويق احلنط ــالق تس النط
ــارت إلى أنها تعتمد ٨٠ مركزاً  أش
ــويقاً في مختلف محافظات  تس
ــركة  ــام ش ــر ع ــال مدي ــالد. وق الب
احلبوب عبد الرحمن اجلويبراوي في 
بيان لوزارة التجارة، تلقته «البينة 
ــة  ــة املركزي ــدة « إن «اللجن اجلدي
للتسويق حددت موعد بدء موسم 
تسويق احلنطة لهذا العام، وقررت 
أن تفتتح أبواب املراكز التسويقية 
ــي محافظات  ــام فالح ــميا أم رس
ــارا من يوم  ــط اعتب اجلنوب و الوس
اخلامس  واملوافق  ــل  املقب اخلميس 
أن  ــان».وأضاف  نيس ــن  م ــر  عش
ــم ٨٠  «اللجنة اعتمدت هذا املوس
مركزاً تسويقياً موزعة من البصرة 

ــث توزعت املراكز  ــى زاخو، حي وحت
ــويقية حسب معدل االنتاج  التس
ــن احلنطة لكل محافظة،  احمللي م

ــات البصرة  ــددت محافظ فيما ح
ــويق  ــى مبركز تس ــالء و املثن و كرب
واحد، و محافظة واسط اعتمدت 

ــر  ــي اكث ــويقياً وه ــزاً تس ١١ مرك
ــا مراكز  ــات  اعتمدت فيه احملافظ
ــك املراكز  ــار أن «تل ــويق». وأش تس

ــى و بابل   ــت مبحافظتي  ديال توزع
ــات  ــويقة، و محافظ ــز تس ٣ مراك
ــان و ذي  ــار و ميس ــف و االنب النج
ــويقية،  ــدت ٤ مراكز تس قار اعتم
ــوك  كرك و  ــداد  بغ ــي  محافظت و 
اعتمد فتح خمس مراكز تسويق، 
ــويقية في  ــز تس ــاد ٨ مراك واعتم
ــة». وتابع «اما  ــة الديواني محافظ
ــتان فقد  محافظات اقليم كردس
ــزان  ــح مرك ــي فت ــي أرب ــد ف اعتم
ــز  مراك  ٣ ــوك   ده و  ــويقيان،  تس
ــويقية، والسليمانية  ٦ مراكز  تس
تسويقية».  ولفت إلى أن «اللجنة 
ــويق ستحدد موعد  املركزية للتس
ــويق في بقية احملافظات  بدء التس
ــدء عمليات  ــوء ب ــرى على ض االخ
ــات من  ــك احملافظ ــاد في تل احلص
ــر موعد بدء  ــدمي او تاخي ــالل تق خ

التسويق».

العمل تعتزم رفع رواتب ذوي اإلعاقة ورصف 
مستحقات لثالثة أعوام

بغداد / البينة اجلديدة
ــؤون  والش ــل  العم وزارة  ــت  أعلن
ــة  ــاء، دراس ــس الثالث ــة، ام االجتماعي
بامتيازات  ــــمــولــني  املــش ــادة  زيـــ
ــات  واالحتياج ــة  اإلعاق ذوي  ــون  قان
ــى إعـدادهـا  ــارت إل ــة، فيما أش اخلاص
خطة لصرف رواتـب الشمول اجلديد أو 
ــة لثالثة أعوام.وقال  الـرواتـب املتراكم
ــة ذوي االعاقة واالحتياجات  رئيس هيئ
ــد اللطيف،  ــة عـصـام عـبـ الـخـاصـ

ــالل  خــ ــت  عـمـلـ ــة  «الـهـيـئـ إن 
ــي  واملـاضـ ــي  الـحـالـ ــني  الـعـامـ
ــدء جـائـحـة كـورونـا وحتى  مـنـذ بــ
ــل تقدمي  ــا من أج ــل طاقاته اآلن بكام
ــتفيدين من ذوي اإلعاقة  اخلدمة للمس
ــاف أنــه  ــة» وأض ــات اخلاص واالحتياج
ــــام  االقــس مــع  ــل  الـعـمـ ــم  «يـتـ
املعنية لــدراســة مـقـتـرح يــهــدف 
ـــمـول  ــدة الـش ــادة قـاعـ ــى زيـــ إلــ
قــانــون  ــازات  بــامــتــيــ الـجـديـد 

ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة رقم 
ــد تنفيذ تعليمات  ــنة ٢٠١٣ بع ٣٨ لس
ــا إلــى  ــد وصـولـهـ ــة ٢٠٢١ عن موازن
ـــاريـة  ــة بـعـد أن تـكـون س الـهـيـئـ
أن  ــف،  اللطي ــد  عب ــع  التنفيذ».وتاب
ــدد  تــحــ ــي  الت ــة  الطبي ــان  «اللج
ــى  عـلــ ــدم  املــتــقــ ــــمــول  ش
ــات  ــة واالحتياج ــب ذوي االعاق رواتــــ
ــص ٦٨ ألـف متقدم  اخلاصة، أمتت فح
منذ بـدء جائحة كـورونـا».  ولفت إلـى 

ــة لـزيـادة  ـــاعـي الهيئة احلثيث «مـس
ــاً  معلن ــة»،  املـالـيـ ــات  التخصيص
ــبقة للوزارة  ــة مس ــن «وجـود خط عـ
ــتعمل بها بالتزامن مــع تـنـفـيـذ  س
ــة  ــة الـعـامـ ــات املــوازنــ تـعـلـيـمـ
ــل  ــن أجــ ــي مــ ــام الــحــالــ لـلـعـ
صــرف رواتـــب الـشـمـول الـجـديـد 
أو الـرواتـب املـتـراكـمـة للمستفيدين 
و  و ٢٠١٧  ــوام: ٢٠١٦  ــمولني لالع املش

.«٢٠١٨

وكاالت / البينة اجلديدة
أظهرت وثيقة تسعير، أن العراق رفع سعر البيع 
ــحنات  ــمي خلام البصرة اخلفيف في ش الرس
ــيا.وأوضحت الوثيقة وفقاً ملا  أيار ٢٠٢١ إلى آس
ــعر البيع ليصبح  نقلته «رويترز»، أنه مت رفع س
ــى خامي عمان/  ــل إل ــالوة ١٫٤٠ دوالر للبرمي بع
دبي، بزيادة ٠٫١٠ دوالر عن الشهر السابق.وحتدد 

سعر البيع الرسمي خلام البصرة املتوسط في 
ــحنات أيار عند ٠٫٦٠ دوالر فوق خامي عمان/  ش
ــابق. ــهر الس دبي، بارتفاع ٠٫٥٠ دوالر عن الش

وحتدد سعر البيع الرسمي خلام البصرة الثقيل 
ــحنات أيار بخصم ٠٫٩٠ دوالر عن خامي  في ش
ــاً ٠٫٥٠ دوالر عن  ــكل ارتفاع عمان/ دبي مما يش

الشهر السابق.

وكاالت / البينة اجلديدة  
ــبوقة  ــن» الرقمية قيمة غير مس ــة «بتكوي ــجلت عمل س
ــلة  ــا و٥٧٥ دوالرا امس الثالثاء، لتواصل سلس ــد ٦٢ ألف عن
ــعر أكبر  ــدة.وزاد س ــغ ذروة جدي ــي ٢٠٢١ وتبل ــبها ف مكاس
ــه هذا العام  ــي العالم ألكثر من مثلي ــفرة ف العمالت املش
وسط تنامي قبولها لدى القطاع املالي التقليدي باعتبارها 
ــتثمرين  ــع، ومع بحث املس ــيلة للدف ــتثمار ووس أداة لالس
ــعار الفائدة. ــي ظل تدني أس ــول مرتفعة العائد ف عن أص

ــفرة  ــركات كبرى قد أبدت قبولها للعمالت املش وكانت ش
أو استثمرت فيها، منها «بي أن واي ميلون» و»ماستركارد» 

و»تسال».ويتوقع تقرير صادر عن أحد عمالقة «وول ستريت» 
ــن «بي أن واي»، أن حتقق  بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريش
هذه العملة مستويات تخترق فيها حاجز الـ١٠٠ ألف دوالر، 
ــتويات جديدة بحلول يوليو املقبل، بحسب  وقد تصل ملس
ــرته مجلة فوربس.وجتاوزت قيمة بتكوين في ١٣  تقرير نش
ــول خبراء إن ذلك جاء  ــرة عتبة ٦٠ ألف دوالر، ويق آذار ألول م
ــادي األميركية.وتواصل  ــز االقتص ــن خطة التحفي بدفع م
ــد تضاعفت  ــية، وق ــادات قياس ــن حتقيق زي ــة بتكوي عمل
ــهر األخيرة، إذ كان سعرها ٢٠  قيمتها ثالث مرات في األش

ألف دوالر فقط منتصف كانون االول املاضي.

«بيتكوين» تبلغ قمة غري مسبوقة العراق يرفع سعر خامي البرصة اخلفيف 
واملتوسط آلسيا يف ايار

الكهرباء: اعتدال املوسم سببا يف حتسن ساعات التجهيز 
ونستعد للصيف بـ (٢٢)الف ميغاواط

حمافظ البنك املركزي 
يلتقي وفداً من الوكالة 

الفرنسية للتنمية
بغداد / البينة اجلديدة

ــب مخيف، امس  ــك املركزي مصطفى غال ــى محافظ البن التق
ــة  ــية للتنمية (AFD) ملناقش الثالثاء، بوفد من الوكالة الفرنس
ــه «البينة  ــزي في بيان تلقت ــترك.وقال املرك ــبل التعاون املش س
ــة الدعم الفني  ــد «للوفد على أهمي ــدة»، إن محافظه أك اجلدي
ــة املطروحة في  ــات املالية واالقتصادي ــي لتنفيذ اإلصالح الدول
ــب البيان، «عقد لقاء بني  الورقة البيضاء».وأقترح غالب، بحس
ــية للتنمية والقطاع املصرفي اخلاص لتحديد  الوكالة الفرنس
ــترك».من جانبها، ابدت الوكالة الفرنسية  مجال التعاون املش
ــراق لزيادة التعاون،  ــيس فرع لها في الع للتنمية رغبتها بتأس
ــة واإلنتاجية اخلاصة  ــاريع اخلدمي فضال عن تقدمي قروض للمش
ــل للقطاعني العام واخلاص،  ــة العراقية، وتوفير التموي باحلكوم
ــة (AFD) هي  ــية للتنمي ــر أن الوكالة الفرنس ــاً للبيان.يذك وفق
ــة عامة للتمويل التنموي تعمل ملكافحة الفقر وتعزيز  مؤسس

النمو االقتصادي في البلدان النامية.



ــة  ــغف لرؤي ــون بش ــع العراقي ــا يتطل ــذ ( ١٧) عام  من
ــف  ــى االرض ومبخلت ــة عل ــاريع عمالق ــزات ومش منج
ــتخدامات مبا يصب في خدمتهم ويرتقي  الصعد واالس
مبستوى معيشتهم ويُسهم في تقدمهم وليكون حال 
ــأنه شان دول مجاوره لم تكن حتى قبل ثالثة  العراق ش
ــان رملية تتمرغل بها  ــوى مجرد كثب عقود من الزمن س
ــتطاعوا ان  الواويه لكن قدرها ان اهللا قيّض لها قادة اس
ــوال في اقامة  ــدره تصدير النفط من ام ــتثمروا ما ي يس
ــاريع والبناء والتطور العمراني والصناعي والزراعي  املش
ــار  وغيره حتى وصلت ما وصلت اليه من رقي وتقدم يُش

له بالبنان!!
ــرادات املاليه  ــه رغم االي ــي العراق ان ــكلتنا ف لكن مش
ــواق  ــط في االس ــع النف ــن بي ــه م ــة املتحقق الضخم
ــة املتخمة مبئات  ــات االنفجاري ــم امليزاني ــة ورغ العاملي
ــان حاله يقول:(  ــعب لس ــارات الدوالرية بقينا كش امللي
ــي القائم  ــؤال العراق ــه خباز) وظل الس نركض والعش
ــن راحت املليارات من  ــاعة؛ ( وي من االن وحتى قيام الس
ــنا  الدوالرات؟؟) مع القناعة االكيده الكامنة في نفوس
ــة النهار  ــمس في رابع ــواب واضح كقرص الش ــأن اجل ب
ــدين واللصوص  ــلة من الفاس هو ذهابها الى جيوب  ش
الفاسدين الذين ستطاردهم حوبة الشعب ولعنة اهللا 
ــوم تاتي كل نفس  ــر العظيم .. ي وغضبه الى يوم احلش
ومعها سائق وشهيد!!  املهم ان هذا االسبوع من شهر 
ــرا  ــهد حدثني مهمني اعدهما مؤش ــان احلالي ش نيس
ــلل من الثقوب  ــوادر تلمس الطريق واالمل املتس على ب
ــجرة..  ــرة على الش ــورا في اليد خير من عش وان عصف
ــيد  ــي االول متثل بوضع رئيس الوزراء الس ــدث العراق احل
ــة البصرة يوم  ــى الكاظمي خالل زيارته حملافظ مصطف
االحد املاضي( ٢٠٢١/٤/١١)  حجر االساس ملشروع ميناء 
الفاو الكبير الذي من شأنه ان ينقل العراق نقلة نوعية 
ــردودات اقتصادية  ــا ويؤمن له م ــرة اقتصاديا وجتاري كبي
ــه  ان  ــا مخطط ل ــي كم ــو سياس ــع جي ــة وموق وجتاري
ــر اكبر ميناء في الشرق االوسط.. اما احلدث  يكون عاش
العراقي الثاني  فتمثل بقيام  السيد وزير املوارد املائية( 
مهدي رشيد) امس االول االثنني(٢٠٢١/٤/١٢) بوضع حجر 
ــاس لبناء سد مكحول بطاقة خزنية تصل الى (٣)  االس
ــأنه ان يعزز وينعش  االف مليار متر مكعب والذي من ش
ــرى هي ان من  ــاد العراقي والنقطة املهمة االخ االقتص
ــن(٢٠) الف فرصة  ــد توفير اكثر م ــغيل الس ــأن تش ش
ــياء  ــي تثلج الصدور  .. اش ــي االخبار الت ــل.. هذه ه عم
ــوالف على  ــن من ( طن س ــى االرض احس ــة عل حقيقي
ــى االرض وكفاه  ــاريع عل ــه) العراقي يريد  رؤية مش ب الدُ

كالما ماسخا مجرد ( ثريد)!!

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.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

بغداد / البينة الجديدة
ــتذكارية  ــني العراقيني، وقفة اس ــة الفنان نظمت نقاب
ــتذكار الفنانني الراحلني منذ مطلع العام  تأبينية، الس
ــار جودي  ــني جب ــب الفنان ــال نقي ــى اآلن. وق ٢٠٢٠ وحت
ــتذكارية تأبينية،  العبودي، إن النقابة نظمت وقفة اس
أوقدت من خاللها الشموع الستذكار الفنانني الراحلني، 
ــى النقابة، اكتظ  ــاطئ دجلة من جهة مبن مبيناً أن ش
ــد من الفنانني احلاضرين. من جانبها أكدت نائبة  بحش
ــق على اجلميع، وتاريخ  ــيا كمال، أن املوت ح النقيب آس
ــى املبدعني مهما  ــة والعربية لن ينس ــة العراقي الثقاف
ــة املضاءة  ــم الوقف ــيرة الى أن تنظي ــن، مش ــال الزم ط
ــموع على شاطئ دجلة اخلير، هي امتداد في آفاق  بالش
ــني بأعمالهم  ــور الراحل ــذي يؤكد حض ــان اآلتي ال الزم

ومآثرهم اجلمالية.

متابعة / البينة اجلديدة
ــوني»  «س ــركة  ش ــت  زف
ــارة  ش ــرى  بش ــة  الياباني
ــاب  ألع ــاق  عش ــكل  ل
ــهيرة  الش األلعاب  منصة 
لت  قا و . « ــن يستيش بال »
ــي  ف ــوني»،  «س ــركة  ش
موقع  ــا  نقله ــات  تصريح
ــي  التقن ــت»  «إنغادجي
ــوني»  ــص، إن «س املتخص
ألعاب  تسعى حاليا جللب 
الشهيرة  ــن»  «باليستيش
ــة.  الذكي ــف  الهوات ــى  إل
ــوني»  ــت «س ــا عين وفعلي
ــم  ــرا تنفيذيا في قس مدي
ــن أجل  ــن» م «باليستيش
ــل ألعاب  ــز على نق التركي
ــى  إل ــهيرة  الش ــة  املنص
وكيفية  الذكية،  الهواتف 

استفادة الشركة اليابانية 
من األمر. ولم حتدد «سوني» 
الزمنية لتنفيذ تلك  األطر 
ــع أن  ــن يتوق ــة، ولك اخلط
تستغرق تلك املهمة فترة 
ــنوات  ــى ٥ س ــني ٣ إل ــا ب م
ــوني»  ــا. ومتتلك «س تقريب
تاريخا طويال من محاوالت 
دمج ألعاب «باليستيشن» 
ــة،  الذكي ــف  الهوات ــى  إل
ــا  إطالقه ــهرها  أش وكان 
ــبيريا بالي»،  ــف «إكس هات
ــف  ــر أول هات ــذي يعتب وال
«باليستيشن» في العالم. 
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متابعة/ البينة الجديدة
ــها، قررت وكالة  ــذ تاريخ تأسيس الول مرة من
ــاندرا غالوني  ــني أليس ــاء تعي ــرز» لألنب «رويت
رئيسة للتحرير في الوكالة، لتصبح أول امرأة 
تقود الوكالة العاملية في تاريخها املمتد ملئة 
ــتحل غالوني البالغة من  ــبعني عاما. س وس
ــكان روما، خلفا  ــا وهي من س ــر ٤٧ عام العم
لستيفن جيه آدلر املتقاعد هذا الشهر بعد أن 
ــة األخبار طيلة العقد املاضي. وخالل  قاد غرف
ــرز» مئات اجلوائز،  ــر، نالت «رويت والية تولي آدل
ــدث غالوني  ــبع «بوليتزر». تتح ــن بينها س م

ــعة في تغطية  أربع لغات، وتتمتع بخبرة واس
ا  ــة في رويترز، وسابقً أخبار األعمال والسياس
ــتريت جورنال، وتتولى زمام القيادة  في وول س

ــة األنباء  ــه وكال ــذي تواجه في ــي الوقت ال ف
ــن التحديات.  وقد أخبرت غالوني  مجموعة م
ــمة ستكون  زمالئها أن إحدى مهامها احلاس
ــع رفينيتيف،  ــدة م ــى عالقة جي ــاظ عل احلف
ألنها أكبر زبون ل رويترز، حيث متثل أكثر بقليل 
ــة األنباء البالغة ٦٢٨  ــن نصف عائدات وكال م
ــز غالوني  ــي.   تتمي ــام املاض ــون دوالر الع ملي
ــي رويترز بحضورها  ــى الصعيد الداخلي ف عل
ــر بأخبار األعمال  اجلذاب مع اهتمامها الكبي
ــا تعزيز األعمال  ــمل أولوياته واالقتصاد. وتش

الرقمية والفعاليات واحلضور الرقمي ل رويترز.

ــرور  م ــة  مديري ــي  ف ــاهدته  ش ــا  م
ــة بغداد .. يبعث  الكاظمية قرب بواب
على االمل في وجود ادارة جيدة تعمل 
ــيابية  على خدمة املراجعني ، و بانس
ــة  راح ــت  وملس ــت   . جتول ــة   مقنع
ــية على وجوه  املراجعني..  دائرة   نفس
ــردة  ونظيفة ..  ــة ، ومب ــة مريح مروري
ــي ارجائها . كان وراء  تتوفر املقاعد ف

هذا االجناز ... / لواء املرور (ضياء حسني 
عبد) معاون مدير املرور العام للشؤون 
الفنية  ، ومعاونه العقيد علي طارش 
ــكرا لرجال املرور الذين يحرصون   .  ش
ــر املرور  ــة املواطنني في دوائ ــى راح عل

التي تعج عادة باملراجعني .

د. كاظم اِّـقدادي 

م البرامج  ــدّ ــا مق دن ــا عوّ كم
املتميّز عالء بتي على األفكار 
واألسلوب اخلالق في  اجلديدة 
ــيرافق مشاهدي  برامجه، س
السومرية خالل شهر رمضان 
ــن  ــام ضم ــذا الع ــارك ه املب

برنامج مميّز هو «بالـ ٩٠» .
ــابقات  مس ــج  برنام ــو  ه
ل خالله عالء  ــة يتنقّ رمضاني
ــات العراقية  بتي بني احملافظ
أماكن  ــي  ف ل  ــوّ ويتج ــة  كاف
والعائالت  ــباب  الش جتمعات 
ليشركهم في مجموعة من 
ــابقات  األلعاب واأللغاز واملس
ــح جوائز  لهم لرب ــي تخوّ الت

عديدة. 
ومن أهداف البرنامج أيضاً أن 
يتعرف املشاهد على العادات 

والتقاليد الرمضانية اخلاصة 
ومشاركتها  محافظة،  بكل 
ــني املوجودين في  ــع املتابع م
ــي  ف ــوا  ــا كان أينم ــم  بيوته
ــني  ــى العراقي ــراق، أو حت الع
ــتاقوا  اش ــن  الذي ــني  املغترب

ــادات  وللع ــن  الوط ألرض 
ــة هذا  ــي متضي ــة ف التقليدي

الشهر الفضيل. 
تابعوا عالء بتي في «بالـ ٩٠» 
بانتظاركم  عديدة  ومفاجآت 

خالل الشهر الفضيل!

التي  ــة يوهنانني  بدأت قبيل
ــة  ــرة نائي ــي جزي ــش ف تعي
ــا  ــادي، حداده اله ــط  باحملي
ــابيع،  ــتمر ألس الذي سيس
زوج  ــب،  فيلي ــر  األمي ــى  عل
ــة  الثاني ــث  إليزابي ــة  امللك
ــث  حي ــا،  بريطاني ــة  ملك
ــأن الراحل  ــد أفرادها ب يعتق

ميثّل «إلههم».
وعرفت القبيلة التي تقطن 
ــا بخبر وفاة األمير  جزيرة تان
فيليب، من امرأة من منتجع 
ــم  حداده ــدأوا  ليب ــب،  قري

ونحيبهم على الراحل.

ــت صحيفة  ــبما نقل وحس
ــة  البريطاني ــل»  مي ــي  «ديل
ــري، التي تعمل  عن ماري ني

محاسبة في منتجع «وايت 
ــإن رجال  ــن»، ف ــراس أوش غ
ــة أصيبوا بصدمة ملا  القبيل
ــمعوا اخلبر، ولم يصدقوا  س

في بادئ األمر وفاة األمير.
ــاف  ــرى إيق ــور ج ــى الف وعل
كان  ــي  الت ــال  األعم ــة  كاف
ــة يقومون بها،  رجال القبيل

ــم  ــد زعيمه ــوا عن واجتمع
ــراد  ــدأ أف ــث ب ــارلي، حي تش
ــرف  يع ــا  م ــأداء  ب ــة  القبيل
وهي  اجلنائزي»،  بــ»النحيب 
ــي اجلزيرة،  ــرة ف عادة منتش
ــعور بحزن  ــارس عند الش مت
ــتمر  تس أن  ــن  ميك ــق،  عمي

ألسابيع.
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ــالم الطاهر  ــرم عكاب س ــب والصحفي اخملض ــدى الكات اه
ــوم( اجراس الذاكرة)  للزميل عبد  ــخة من كتابه املوس نس
الزهرة البياتي رئيس التحرير التنفيذي جلريدة البينة اجلديدة 
ــني ويصلح ان  ــد بالعراق والعراقي ــاب هو تعريف جدي والكت
ــهامة  ــا لالجيال اجلديدة .. واجراس الذاكرة اس يكون نبراس
ــتحق  ــة العراقية تس ــر للمكتب ــا الطاه ــدة يضيفه جدي

املتابعة مثلما تستحق االعجاب 

البياتي يتصفح الكتاب 


