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سنتناول اليوم قضايا يعيش على 
ــن العراقي حيث قرر  وقعها املواط
ــي يوم امس  ــك املركزي العراق البن
زيادة مبيعاته من العملة النقدية 
ــة الى اربع فئات وعزا القرار  الصعب
ــاء لتلبية  ــه ج ــذا ان ــراء ه او االج
ــالت االجنبية  العم الطلبات على 
ــة  ــرض حتقيق اهداف السياس ولغ
ــتقرار  ــة وضمان حتقيق اس النقدي
ــك فقد  ــرف وتبعا لذل ــعر الص س
ــة املبيعات من  قررايضا زيادة كمي
ــة الى  ــة الصعب ــالت النقدي العم
املصارف وشركات الصرافة  للفئات 
ــا ان نقول  ــا بودن (A . B . C) وتعليق
ــة نقدية جديدة  اننا مع اي سياس
من شأنها متتني الوضع االقتصادي 

ــراق املالي ولكن  وتعزيز موقف الع
ــلبا  نحن ضد اي اجراء ينعكس س
ــيط  ــن العراقي البس ــى املواط عل
ــية  املعيش ــه  معانات ــن  م ــد  ويزي
الصعبة اصال.. وال ننسى ان نشير 
بان انخفاض سعر الدينار العراقي 
ازاء الدوالر له تداعيات خطيرة على 
ــواق احمللية  ــعار في االس رفع االس
ــي زيادة وتيرة الغالء في ظل  وبالتال
ــق فيه حلد  ــي لم يتحق واقع عراق
ــي ويعتمد على  االن االكتفاء الذات
ــيء.. املنا ان  االستيراد في كل ش
ــة النقدية اجلديدة  تكون السياس
ــس وباال  ــة املواطنني ولي ــي خدم ف
ــتدعي مراقبة  ــم وهو ما يس عليه
ميدانية للسوق ولالسعار بشكل 
ــعار  حثيث الن اي انفالت في االس
ــو املواطن  ــا ه ــا قلن ــه كم ضحيت

ــأل:  ــؤول!! وال بد ان نس وليس املس
ــك املركزي العراقي قد  اذا كان البن
ــس االول فقط  ــوم ام ــالل ي باع خ

ــون دوالر فاين تذهب كل  (٢٠٠) ملي
ــة الضخمة  ــة النقدي ــذه الكتل ه
ــأل  ــة الصعبة؟!. ونس ــن العمل م

ــا بهذا  ــتورد العراق يومي ــاذا يس م
ــر فقط  ولتذكي ــر؟!.  الكبي ــغ  املبل
ــا تعني  ــون دوالر يومي ان (٢٠٠) ملي

ــكني واكبر  ــر مجمع س ــاء اكب بن
ــر  ــر واكب ــر جس ــفى واكب مستش
ــرى بودنا  ــي قضية اخ ــة وف جامع
ــاع املضطرد  ــى االرتف ــير ال ان نش
ــروس كورونا  ــات بفاي ــدد االصاب بع
ــر حقيقي ال  ــى صرنا امام خط حت
ــوات االوان  ــن معاجلته قبل ف بد م
ــة في هذا الصدد ان على  واول نقط
ــية  املواطن ان يعي حقيقة اساس
ــي ان ارتفاع وتيرة  وجوهرية تلك ه
االصابات سببها ومردها هو غياب 
ــن  ــة م ــادات الوقاي ــزام بارش االلت
ــأ الفادح  ــروس وانه من اخلط الفاي
ــاع باالصابات على  ــق االرتف ان نعل
شماعة عجز او فشل املؤسسات 
ــاون  التع ان  ــول  ونق ــة..  الصحي
مطلوب وان اليد الواحدة ال تصفق 
وان املسؤولية مشتركة وليس من 

حق اي مواطن يقول (اني شعلية).. 
وتذكروا ان الوقاية خير من العالج. 
ــى قضية  ــرج عل ــى ان نع وال ننس
ــة وغاية في االهمية تلك  حساس
ــات النيابية املقررة  هي ان االنتخاب
ــر من شهر تشرين االول  في العاش
ــى االبواب  ــام عل ــذا الع ــل ه املقب
ــا  نريده ــا  انن ــة  ــا بصراح ونقوله
ــي اجواء صحية  انتخابات جتري ف
ــالح واملال  بعيدا عن جعجعة الس
ــات  ــن جه ــق م ــي املتدف السياس
محلية وخارجية بهدف شراء الذمم 
ــوات دون  ــى االص ــتحواذ عل واالس
ــروع  ــق.. املطلوب االن الش وجه ح
فورا بابعاد املشهد السياسي من 
ــالح واملال السياسي  تأثيرات الس
ــات بل من  ــذا ال يتحقق باالمني وه

خالل فعل حقيقي على االرض.
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  كشف مصدر سياسي مطلّع بأن 
ــتطعن ببعض نصوص  احلكومة س
ــا البرملان  ــة التي اقره ــون املوازن قان
ــة  االحتادي ــة  احملكم ــام  ام ــرا  مؤخ
ــة  ــيعقد مجلس الوزراء برئاس وس
الكاظمي جلسة طارئة  مصطفى 
ــد التي  ــل لتحدي ــد املقب ــوم االح ي
ــيتم الطعن بها . في وقت أصدر  س
جعفر املوسوي، املتحدث السياسي 
باسم زعيم التيار الصدري، السيد 
ــأن  ــا بش ــدر، توضيح ــدى الص مقت
ــا بني أن  ــه، فيم ــدور حكم بحق ص

ــوده بأن  ــمح لـجن ــن يس ــدر ل الص
ــق الصحيح.وقال  ــن الطري ــوا ع يزل
املوسوي ، إن بعض الوكاالت ومواقع 
ــي تداولت خبر  ــل االجتماع التواص
ــة مالية بحقنا  ــدور حكم وغرام ص
ــن الصحة جملةً  ــذا األمر عارٍ ع وه
ــا عند اقتراب موعد  وتفصيالً، مبين
ــقيط  ــات تبدأ لعبة التس االنتخاب
ــم ولن  ــني أنني ل ــويه في ح والتش
ــح ال في هذه االنتخابات وال في  ارش
أي انتخابات كانت. وأوضح يبدو بأن 
ــه النيل  ــكاذب يُراد من ــذا اخلبر ال ه
ــدري الذي  ــار الص ــمعة التي من س
ــلني  ــدين والفاش افقأ عيون الفاس

ــم مكانة في  ــني بأن يكون له احلامل
ــة، داعيًا وكاالت  ــات املقبل االنتخاب
ــي  الت ــة  اإلخباري ــع  واملواق ــاء  األنب
روجت لهذا اخلبر الكاذب إلى توخي 
ــة واملصداقية في نقل االخبار.  الدق
ــفت جلنة  ــأن األمني كش وفي الش
ــاع النيابية ، ان اللجنة  االمن والدف
ــات  ــراق والوالي ــني الع ــركة ب املتش
ــة اخملتصة باحلوار  املتحدة االمريكي
ــة  موافق ــا  ابلغته ــتراتيجي  االس
ــا  قواته ــادرة  مغ ــى  عل ــنطن  واش
ــو  ــال عض ــن العراق.وق ــة م القتالي
ــي حديث  ــادي، ف ــدر الزي ــة ب اللجن
متلفز، إن اللجنة املشتركة ابلغت 

جلنة االمن والدفاع النيابية مبوافقة 
امريكا على مغادرة قواتها القتالية 
من العراق امتثاال ملا جاء في اجلولة 
ــتراتيجي،  ــوار االس ــة من احل الثالث
ــنطن  ــة واش ــى ان موافق ال ــا  الفت
بشكل سريع فاجئت اللجنة وهذا 
ــاف ان تفعيل االتفاق  امر جيد.واض
ــنطن امر مهم في  ــني بغداد وواش ب
ــز العالقات بني الطرفني، مبينا  تعزي
ــتبقى في العراق  ان القوات التي س
ــر هي تدريبية ال  وفقا لالتفاق االخي
ــت قيادة  ــن جانبها اعلن ــة. م قتالي
ــس االربعاء،  ــرطة االحتادية، ام الش
تنفيذ عمليات تفتيش في منطقتي 

ــرطة  والش ــيدية  الس ــهداء  ش
ــة بالعاصمة بغداد.القيادة  اخلامس
ــادس  ــرت ، ان قوة من اللواء الس ذك
الفرقة الثانية شرطة احتادية، نفذت 
عملية تفتيش في منطقة الشرطة 
ــة ب بغداد، مت العثور خاللها  اخلامس
على بندقيتني نوع كالشنكوف، و٦ 
مخازن بندقية كالشنكوف، ومخزن 
ــة  ــطواني و٣٦٠ إطالق ــة اس بندقي
ــوة من  ــان ان ق ــاف البي بندقية.واض
اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة 
ــة تفتيش في  ــة نفذت عملي احتادي

منطقة شهداء السيدية ب بغداد.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــير     طالبت النائب عالية نصيف وزارة الزراعة، امس األربعاء، بتفس
ــس حلظة اإلعالن  ــتيراد الطماطة في نف ــي لنفاد اجازات اس منطق
ــى التدخل وإلزام الوزارة  ــتيراد، داعية رئيس الوزراء إل عن إطالق االس
ــتيراد.وقالت  ــازات االس ــفافية في منح إج ــة والش ــق العدال بتطبي
نصيف ، إن هناك شكاوى من املستوردين للمحاصيل الزراعية حول 
انتهاء اجازات استيراد الطماطة بشكل مثير للريبة، إذ مت اإلعالن عن 
ــاعة الواحدة ظهراً،  ــتيراد الطماطة يوم اخلميس في الس إطالق اس
ولدى مراجعة املستوردين للوزارة مت إبالغهم بأن إجازات االستيراد قد 

نفدت، ومن حقنا أن نتساءل خالل هذه املدة القصيرة.

بغداد /
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كتب رئيس التحرير

ــى الكاظمي، امس  ــد رئيس مجلس الوزراء، مصطف أك
ـــ ٣٣ جلرمية  ــرى ال ــاء الذك ــن خالل إحي ــه م ــاء، أن األربع
األنفال، هو دافع لكل احلكومات بالعمل اجلاد دون عودة 
الدكتاتورية باي شكل من اشكالها.وقال الكاظمي ، إن 
ــوم متر علينا الذكرى (٣٣) لبدء حمالت جرمية االنفال  الي
التي ارتكبها النظام السابق بحق شعبنا الكردي، والتي 
ــا، وتغييب  ــرات اآلالف من الضحاي ــقوط عش أودت بس

اعداد كبيرة منهم في سجونه املظلمة، وتدميره ملئات 
ــريد اهلها، في فاجعة اليمة يندى  القرى الكردية وتش
ــتذكر بألم وحزن هذه  ــانية.وبني وإذ نس لها جبني اإلنس
املناسبة األليمة، نقف بإجالل وإكبار لشهداء وضحايا 
ــنويا امنا هو دافع لكل  ــتذكارها س هذه اجلرمية، وان اس
ــودة الدكتاتورية باي  ــاد دون ع ــل اجل ــات بالعم احلكوم
ــكالها، ورفض كل ما من شأنه أن يحيي  شكل من اش

سياسات التمييز االقصاء والتهميش.

ــعر نفط خامي البصرة اخلفيف والثقيل،  ارتفع س
امس االربعاء، فيما سجلت جميع خامات منظمة 
ــط البصرة اخلفيف  ــا أيضا.وارتفع نف ــك ارتفاع اوب
ــيا إلى ٦٣٫٤٩ دوالرا للبرميل مبقدار ٠٫٥٣  املصدر آلس
ــس الثالثاء، فيما  ــن يوم ام ــبة ٠٫٣٤٪ ع دوالر وبنس
ــعار خام البصرة الثقيل ٦٠٫٨٣ دوالرا  ــجلت اس س
ــجل نفط  ــبته ١٫٥٧٪.وس للبرميل بارتفاع بلغ نس
البصرة اخلفيف أعلى سعر مقارنة باسعار النفط 

ــة اوبك التي ارتفعت هي ايضا  األخرى لدول منظم
حيث سجل سعر النفط العربي اخلفيف السعودي 
٦٢٫٩٨ دوالرا للبرميل، وسجل مزيج مربان اإلماراتي 
٦٢٫١٧ دوالرا للبرميل، وسجل مزيج سهران اجلزائري 
ــجل بوني اخلفيف  ــل، ، فيما س ٦٢٫٢١ دوالرا للبرمي
ــول االنغولي ٦٢٫٧٤  النيجيري ٦٢٫٥٦ دوالرا، وجيراس
ــد ارتفعت  ــعار النفط العاملية ق ــت أس دوالرا.وكان
اليوم ليصل خام برنت على ٦٤٫٤٧ دوالرا، وخام غرب 

تكساس االمريكي على ٦٠٫٩٢ دوالرا.
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اعلنت هيأة النزاهة االحتادية ، امس االربعاء،  ضبط 
ــال العام في صالح  ــتحواذ على امل حاالت هدر واس
الدين. وذكرت الهيأة ،ان مالكاتها في مكتب حتقيق 
صالح الدين التي انتقلت إلى مجمع حبوب بيجي، 
ــالن بصفة  ــني اللذينِ يعم ــط املُتَّهم ــت بضب قام
(فاحص مختبر)؛ لثبوت قيامهما بهدر املال العام، 
ــة (٣,٠٠٠) آالف  ــا بتصنيف كمي ــةً أنهما قام بيّن مُ
ــم الزراعيِّ  مة للموس ــلَّ طنٍّ من مادة احلنطة املُتس
٢٠٢٠، باعتبارها درجة أولى، في حني إن الفحوصات 
م فيها.وفي عمليَّةٍ  اخملتبريَّة أشارت إلى وجود تفحُّ
ــالكات مكتب صالح الدين  ، اضافت ان م نفصلةٍ مُ

ــيِّ – فرع تكريت  ــى املصرف الزراع ــي انتقلت ال الت
ــداً من  ــكٍّ مصروفٍ نق ــط أصل ص ــت من ضب متكن
ة إلى معمل  ــركة ما بني النهرين العامَّ ــاب ش حس
ــرض حفر بئرٍ  ــالح الدين؛ لغ ــذرة الصفراء في ص ال
، دون أن يتمَّ تنفيذ املشروع على أرض الواقع،  ارتوازيٍّ
صة له منذ عام  صَّ ــم من صرف املبالغ اخملُ على الرغ
٢٠١٨.وبيَّنت أنه متَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّني 
رتي ضبطٍ  ذكَّ ــب مُ تا مبوج ذَ ــني اللتني نُفِّ بالعمليَّـت
قضائيَّتني، وعرضهما رفقة املُتَّهمني واملضبوطات 
ة  تصَّ ــق صالح الدين اخملُ على قاضي محكمة حتقي
ــرَّر توقيفهما  ــة؛ الذي ق ــي قضايا النزاه بالنظر ف

وفقاً ألحكام املادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.

كشفت وثيقة حصلت عليها «البينة اجلديدة» عن 
تخصيص احلكومة العراقية مبلغ (٩٠) مليار دينار 
في موازنة (٢٠٢١) لديوان الوقف السني و(٤٠) مليار 

ــغيلي كما كشفت  كمنح للمهجرين والباقي تش
ــارات دينار للمصاحلة  ــة تخصيص (١٠) ملي الوثيق
ــك اهللا يالفقير الي ما  ــول». (وال ــة «الفص اجملتمعي

عندك طاليب.

@âb‰ÌÖ@âbÓ‹fl@H90I@óÓñ•@NN@Ènÿ„@oéÓ€
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رأى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أن 
ــتان ال يزاالن بحاجة إلى وجــود  بغداد وإقليم كردس
ــال بارزاني، إن خلية  ــوات التحالــف الــدولي.وق قــ
ــة لتنظيم داعش وضعت خططها في  إرهابية تابع
مخيم الهول، الستهداف إقليم كردستان، مبيناً أن 
هذا أمر مثير للقلق، حيث إن تنظيم داعش اإلرهابي 
ــتمراً وجدياً على سكان  ال يزال يشكل تهديداً مس
ــد من املناطق في العراق، من خالل قدرته على  العدي
ــلل عبرها بشكل غير قانوني. اجتياز احلدود والتس

ــتان ال يزاالن  ــراق وإقليم كردس ــي أن الع ــد بارزان وأك
ــف الــدولي  ــوات التحالــ ــود قــ ــة إلى وجــ بحاج

لضــمان الهزمية احلتمية لتنظيــم داعش.

@Ê¸aåÌ@¸@ÊbnçÖä◊@Î@ÖaÜÃi@Z@Ô„aãâbi
Ô€ÎÜ€a@—€bzn€a@paÏ”@ÖÏuÎ@µg@Úub° بغداد /

البصرة /

بغداد /

بغداد /

اربيل /
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بغداد / البينة الجديدة
ــة  ــركة العام ــطول الش ــز أس أجن
ــكيالت  ــري / إحدى تش للنقل الب
وزارة النقل خالل شهر أذار املاضي 
معدل غير مسبوق في عدد النقالت 
ــع ( ٣١٣ ٢١ ) نقلة  ــة بواق املتحقق
ــاحنات  ــطة ش ــا بواس مت حتميله
ــركات  ــن الش ــدداً م ــركة وع الش
ــة بلغت  ــا بحمول ــة معه املؤتلف
ــن ( ٨٤٣ ) ألف طناً وتنوعت  أكثر م
ــلع والبضائع مت  احلموالت من الس
نقلها باجتاه احملافظات كافة .وأكد 
ــيد مرتضى كرمي الشحماني  الس
ــركة رئيس مجلس  مدير عام الش
ــري  ــل الب ــطول النق اإلدارة أن أس
ــرة في دعم  ــهم بصورة مباش يس

ــدمي أفضل  لتق ــة  ــود احلكوم جه
اخلدمات في مجال تسويق مفردات 
ــن احلنطة  ــة التموينية م البطاق
واملعدات  ــمدة  ــك األس والرز وكذل
ــواد متنوعة أخرى  ــة وم الكهربائي
تدخل في صميم نشاط احلكومة 
ّ موقف نشاط خالل  التجاري ..وبنيَ
ــهر أذار املاضي بأنه مت نقل أكثر  ش
من ( ٤) أالف طناً من املواد واملعدات 
الكهربائية لصالح وزارة الكهرباء 
ــع ( ١١٩ ) نقلة ، كما مت حتقيق  بواق
ــرز  ــة وال ــادة احلنط ــة مل ( ٢٥٧) نقل
ــة  ــارة بحمول التج وزارة  ــح  لصال
ــف طناً ،  ــن (١١ ) أل ــت أكثر م بلغ
باإلضافة الى إجناز ( ٢٧٠ ) نقلة من 
مادة األسمدة بأكثر من ( ١١ ) ألف 

طناً لصالح وزارة الزراعة .وأضاف : 
ــر من ( ٢٠ ) ألف  ــه مت حتقيق أكث بأن
ــواد املتنوعة بحمولة  نقلة من امل
بلغت أكثر من ( ٥٨٨ ) ألف طناً هذا 
باألضافة الى نقل أكثر من ( ٢٢٦ ) 
ألف طناً من مادة الطحني لصالح 
وزارة التجارة .وأشاد السيد مرتضى 
ــيط  تنش ــة  أهمي ــحمـاني  الش
فعالية أسطول النقل البري وزيادة 
ــم جهود الدولة في رفد اجملتمع  دع
ــام  واألهتم ــة  الغذائي ــلة  بالس
ــوزارات اخلدمية  ــود ال ــذ عق بتنفي
ــاة املواطن في  ــض مبعان التي تنه
ــة الكهربائية وتأمني  مجال الطاق
ــواد الزراعية  ــول امل ــيابية وص أنس

للسوق احمللية .

بغداد / البينة الجديدة
االجتماعية   ــة  احلماي ــة  وزعت هيئ
ــة ابو الفضل  ــاون مع منظم وبالتع
العباس (١٠٠) سلة رمضانية لألسر 
ــة  ــبكة احلماي ــن ش ــتفيدة م املس
ــن  ضم ــجلة  واملس ــة  االجتماعي
ــة وذلك امس  ــات الهيئ قاعدة بيان

ــت  وقال  ,٢٠٢١/٤/١٥ ــاء  الثالث االول 
مدير عام دائرة احلماية االجتماعية 
ــلة  ذكرى عبد الرحيم  ان توزيع (س
ــاعدة مئات االسر  رمضان) جاء ملس
ــبكة  ــتفيدة من ش ــرة واملس الفقي
ان  ــا  مبين  ، ــة  االجتماعي ــة  احلماي
ــيق مع قسم  التوزيع جرى بالتنس

املنظمات في الوزارة  وقسم اخلدمة 
ــرت  ذك ــا  جانبه ــن  االجتماعية.م
ــم اخلدمة االجتماعية  مسؤول قس
ــم واستنادا  ــيل حسن ان القس اس
ــتمر بحملة  الى  توجيه الوزير مس
( سلة رمضان) االنسانية طيلة ايام 

رمضان املبارك .

بغداد / البينة اجلديدة
ــية  ــة ندوة نقاش ــدت وزارة الزراع عق
ــي التعاوني لبحث  مع املصرف الزراع
ــروع اصدار البطاقة االلكترونية  مش
ــي وآلية  ــتثمر الزراع للفالحني واملس
ــة  ــاري لهم برئاس ــاب ج ــح حس فت
الوكيل االداري للوزارة الدكتور مهدي 
ــور  مدير عام  ــوري وبحض ــهر اجلب س
ــي الدكتور  ــي التعاون ــرف الزراع املص
ــركة  ــر عام الش ــر ومدي ــاد خضي رش
العامة للتجهيزات الزراعية املهندس 
ــركة ما  طالب الكعبي ومدير عام ش
ــيد  ــن العامة للبذور الس ــني النهري ب
ــن اخملتصني،  ــدد م ــيم عريبي وع نس
ــر الزراعة  ــيد وزي ــن الس ــه م وبتوجي
املهندس محمد كرمي اخلفاجي. وجرى 
خالل الندوة تقدمي عرض موسع حول 

مشروع فتح حساب جاري للفالحني 
وبالتعاون مع املصرف الزراعي التعاوني 
ــروع ووضع اخلطوط  وآلية تنفيذ املش
الرئيسية للمشروع استنادا الى قرار 
ــنة ٢٠٢٠  مجلس الوزراء رقم ١٤٥ لس
ــوال الدولة،  ــتحصال ام ــاص باس اخل
وطريقة فتح حساب جاري للفالحني 
ــدار  ــرف واص ــروع املص ــق ف ــن طري ع
ــع اخلير اخلاصة  ــة Visa card نب بطاق
ــزارع لدفع  ــرف الزراعي لكل م باملص
ــع الديون  ــتحقات الفالحني ودف مس
ــى اجلهات املعنية،  املترتبة عليهم ال
ــرض توضيحي  ــدمي ع ــن تق ــال ع فض
ــراءات التنفيذ.كما مت  ــروع واج للمش
ــزات فتح  ــة ممي ــالل الندوة مناقش خ
ــة  ــدار البطاق ــاري واص ــاب اجل احلس
ــع احلركات  ــي ادارة جمي ــة ف واملتمثل

ــفافية  املالية الكترونيا، وحتقيق الش
واملصداقية العالية واحلد من الفساد 

ــام  ــي امت ــرعة ف ــي واالداري، والس املال
ــتحقات املزارع  ــل وحتصيل مس العم

ــة فضال عن  ــطة وآمن ــة مبس بطريق
خلق قاعدة بيانات رصينة للمزارعني 
ــث اكد  ــوزارة الزراعة.حي ــا ل وتوفيره
الوكيل االداري للوزارة الدكتور مهدي 
سهر اجلبوري ان فكرة مشروع اصدار 
ــاب  ــة االلكترونية وفتح حس البطاق
ــتوفر قاعدة  جاري للفالح واملزراع س
ــهم  ــة للمزارعني وتس ــات رصين بيان
ــة زراعية للقطاع  ــم سياس في رس
ــروع في  ــف هذا املش ــي وتوظي الزراع
ــتحقات املالية للفالحني  صرف املس
واسترداد الديون املترتبة وغيرها فضال 
ــن توظيفها في العديد من اجلوانب  ع
ــني  ــة الفالح ــة وخدم ــة واملالي الفني
ــهيل آلية العمل واتاحة برنامج  وتس
ــة للبيانات اخلاصة  ــفة الكتروني ارش

بالفالحني.

البصرة / البينة اجلديدة
ــيد وزير  ــى توجيهات الس ــتنادا ال اس
الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد 
ــة  ــرة صح ــارة دائ ــت زي ــي ، مت التميم
ــا  ــالع ميداني ــل االط ــن أج ــرة م البص
ــي للمواطنني  التلقيح ــع  الواق ــى  عل
ــارة التي  ــي اطار الزي ــي احملافظة . وف ف
اجرتها  الصحة  الى محافظة البصرة 

مت اللقاء بالدكتور حتسني صادق النزال 
ــة في دائرة  ــم الصحة العام مدير قس
صحة البصرة الذي أكد استالم وجبات 
اللقاح ، وتوزيعها على املراكز الصحية 
املنتشرة في احملافظة ، وحسب الرقعة 
ــن املواطن  ــك يتمك ــة ، وبذل اجلغرافي
ــذ للصرف  ــن أي منف ــاح م ــذ اللق بأخ
ــاك أقباال  ــني ان هن ــة . وب ــي احملافظ ف

ــبني  ــن قبل املواطنني واملنتس كبيرا م
ــزة االمنية والكوادر الطبية في  واالجه
املؤسسات الصحية على تلقي اللقاح 
ــروس كورونا . خصوصا وان  املضاد لفاي
ــملت كل  حمالت توعوية وتثقيفية ش
ــادة ثقة املواطن  ــق احملافظة ، لزي مناط
ــي الوباء  بأخذ اللقاح وللحد من تفش
ــر عدد  ــق تطعيم اكب ــن طري ــك ع وذل

ممكن من املواطنني وبالتالي االكتساب 
املناعي اجملتمعي ضد الفايروس .ودعى 
املواطنني الكرام الى ضرورة أخذ اللقاح 
ــد للتخلص من  ــبيل الوحي كونه الس
ــة  ــاب املناع ــا وألكتس ــة كورون جائح
 ، ــراق  والع ــة  احملافظ ــي  ف ــة  اجملتمعي
ــة في  ــراءات الوقائي ــتمرار باالج واالس
لبس الكمامات والتباعد االجتماعي .
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واسط / البينة الجديدة
ــد  ــور محم ــط الدكت ــظ واس ــع محاف وض
ــروع  ــاس ملش ــي حجر االس ــل املياح جمي
ــردان في ناحية تاج الدين  تطوير منطقة امل
ــال املياحي إن  ــمال احملافظة وق العزيزة ، ش
املشروع يتضمن اعمال تطوير شوارع صب 
ــبكات  مع تبليط مع ارصفة وأعمال مد ش
ــة الى  ــة إضاف ــار وثقيل ــاه امط ــاري مي مج
ــبكات ماء صافي واعمال اناره  اعمال مد ش
ــبكة اتصاالت  ــك اعمال ش ــجير كذل وتش
ــهد تنفيذ  ــوف تش ــدا أن الناحية س .مؤك
عدد آخر من املشاريع اخلدمية ضمن موازنة 

.٢٠٢١

بابل / البينة الجديدة
ــركة  ــيد مدير عام الش زار الس
ــل  وتأهي ــص  لفح ــة  العام
املنظومات الكهربائية املهندس 
ــب احلبوبي، محطة  أحمد طال
ــة،  احلراري ــيب  املس ــاء  كهرب
ــركة العامة  ــة الى الش التابع
ــة  الكهربائي ــة  الطاق ــاج  ألنت
ملنطقة الفرات األوسط، يرافقه 
ــؤون  ــاون املدير لش ــيد مع الس
التأهيل املهندس عبد الرحمن 
ــع مجموعة  ــكر، م ــر عس جاب
من املالك املتقدم في الشركة.
وفور وصوله إلتقى مبدير احملطة 

ــمري،  الش ــد  أحم ــدس  املهن
ــداول  ــاء الت ــالل اللق ــرى خ وج
ــل أعمال الصيانات  حول مجم
ــا مالكات احملطة  التي تقوم به
ــة  ــة إلى مناقش ــاً، إضاف حالي

التعاون املشترك ما بني احملطة 
ــركة العامة لفحص  وبني الش
وتأهيل املنظومات الكهربائية، 
الوحدات  ــب  أغل وأن  خصوصاً 
ــات  احملط ــي  ف ــة  التوليدي

ــهد في هذه  ــة، تش الكهربائي
الفترة إجراء  الصيانات الدورية 
ــم الصيف،  ــتعداد ملوس لالس
لغرض زيادة إنتاجيتها ودميومة 
عملها.بعد ذلك مت إجراء جولة 
الوحدات  ــة  أروق ــي  ف ميدانية 
ــى  عل ــالع  لألط ــة،  التوليدي
ــة  كاف ــر  احتياجاتها،وتوفي
ــركة  الش ان  لها،حيث  الدعم 
ــرات  ــل وخب ــاع طوي ــا ب لديه
ــال تأهيل  ــي مج ــة ف متراكم
ــدات التوليدية  ــة الوح وصيان
وتصنيع األدوات التي حتتاجها 

هذه الوحدات.

بغداد / البينة الجديدة

ــركة الفرات  ــام ش ــر ع ــن مدي أعلـ
ــة  الكيمياوي ــات  للصناع ــة  العام
وزارة  ــركات  ش ــدى  إح ــدات  واملُبي
الصناعة واملعادن املُهندس : علـي 
ــمـري عن حتقيق تطور  قاسـم الش
ملحوظ في إنتاج وبيع مادة حامض 
ــالل النصف  ــز خِ ــك املُرك الكبريتي
قارنةً مع  ــي مُ ــن العام احلال األول م
ــن العام املاضـي  ــرة املُماثلة م الفت
.وبيـنَ في تصريح للمكتب اإلعالمي 

ــة املبيعات  ــأن كمي ــوزارة ب ــي ال ف
املُتحققة في النصف األول من هذا 
ــبة  العام بلغت ( ١٨٢٦ ) طن وبِنس
تطور ( ١١٤٪ ) عن مبيعات النصف 
ــام املاضي فيما بلغت  األول من الع
ــة لنفس  ــاج املُتحقق ــة اإلنت كمي
ــاري ( ٢٢٣٥ )  ــام اجل ــرة من الع الفت
قارنةً  ــبة تطور ( +٧٠٪ ) مُ طن وبِنس
ــي النصف  ــة ف ــة املُتحقق بالكمي
ــي ، مؤكداً ان  ــن العام املاض األول م
ــق هذا  ــعت إلى حتقي ــركة س الش
ــات والظروف  ــور رغم الصعوب التط

الصحية التي ميُر بها البلد من أجل 
استمرار جتهيز احملطات الكهربائية 
لِضمان دميومة  النفطية  واملصافي 
ــة  ــى ان عملي ــيراً ال ش ــا ، مُ عمله
ــتفيدة  املُس ــات  للجه ــز  التجهي
ــاز األمن  ــيق مع جه ــرت بالتنس ج
الوطني وبواسطة عجالت الشركة 
فاظ على  احلوضية املُتخصصة للحِ
ــادة احليوية  ــذه امل ــودة ونوعية ه ج
ــية وإيصالها  القياس واصفاتها  ومُ
ــتفيدة  ــات املُس ــازن اجله ــى مخ إل

بالتوقيتات املطلوبـة .
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البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــة لتصنيع  ــركة العام ــعي الش ــت وزارة التجارة عن س اعلن
ــتخدمة في مفاصل  احلبوب  لتحديث االنظمة والبرامج املس
ــغيلية.اكد ذلك  ــة والتش ــا االنتاجي ــة مواقعه ــا وامتت عمله
ــركته تعمل على  ــلمان بان ش ــركة أثير داود س مدير عام الش
ــا في مفاصل عملها  ــتخدام وتطوير االنظمة املعمول به اس
ــبكات  ــيع نطاق االمتتة وربط املواقع االنتاجية عبر الش وتوس
ــديد انظمة الرقابة واملتابعة.مشيرا «  الى عقد اجتماع  وتش
ــترك  برئاسته ضم اقسام تقنية املعلومات و التخطيط  مش
ــيطرة النوعية مع احدى الشركات  واملتابعة والتسويق والس
ــرى خالل   ــا»  انه ج ــج واالمتتة.مبين ــي البرام ــة ف املتخصص
ــل املنظومات  ــر عم ــرؤى لتطوي ــكار وال ــرح االف ــاع ط االجتم
ــتخدام انظمة احلاسوب واحلوكمة االلكترونية  والبرامج واس
ــوس وتغيير  ــور ملم ــركة لتحقيق تط ــن ادارة الش ــعيا م س
ــيطرة على  ــال عن الس ــيكية فض ــل الكالس ــياقات العم س
ــركة اخملتلفة الكترونيا. ــة االنتاج ومتابعة مفاصل الش حرك

هذا وحضر االجتماع معاون املدير العام لشؤون التسويق.

بغداد / البينة الجديدة
ــتار  ــاالر عبد الس ــات وزير العدل القاضي س ــاءً على توجيه بن
محمد، باشرت اللجنة الدائمة للعمل التطوعي في وزارة العدل 
ــر إشاعة  ــيق مع دائرة التخطيط العدلي بنش إعمالها بالتنس
ــالم الوزارة ،  ــي وإدارته وتنظيمه.وقال إع ــة العمل التطوع ثقاف
ــت فيها إلى  ــدت عدة اجتماعات توصل ــة الدائمة عق إن اللجن
ــث موظفي الوزارة على املبادرة في  عدد من التوصيات ومنها ح
اإلعمال التطوعية لبناء مجتمع قائم على التكافل واملشاركة 
ــوزارة، ان اللجنة  ــالم ال ــاف اع ــتقبل أفضل.وأض ــاء ملس والعط
باشرت إعمالها في مبنى اروقة الوزارة بلصق بوسترات توعوية 
ــل التطوعي وأهدافه  ــة حتث املوظفني على ثقافة العم تعريفي
ــار إلى  ــاس في بناء اجملتمع. يش ــه والذي يعتبر عامل أس وأنواع
ــتنظم ورشة عمل ملدراء األقسام حلث موظفيهم  إن اللجنة س
ــة للتبرع بالدم،  ــتنظم حمل ــى اإلعمال التطوعية، كما س عل
باإلضافة إلى التنسيق مع مديرية الدفاع املدني لصيانة وإدامة 
ــيق والتعاون مع وزارة الداخلية  مطافئ احلريق، فضالً عن التنس
ــهيل  لتوفير أجهزة قارئ البطاقة املوحدة للدوائر العدلية لتس

معامالت املواطنني.

كاظم تكليف 
ــاليبهم غالباً  ــم وأس ــون في اطباعه ــرون املتفوق ــف املدي يختل
ــع اآلخرين،  ــي التعامل م ــدوء واملرونة ف ــن يتميز باله ــم م فمنه
ومنهم على العكس من ذلك ,  وواحد من املتفوقني في بالدي  هو 
ــماعيل الربيعي الذي استطاع  مدير مرور العامة  اللواء طارق اس
في مدة وجيزة منذ استالم منصبه من حتقيق الكثير من االجنازات 
ــاب التي تواجه  ــالل تذليل جميع الصع ــار اليها من خ التي يش
ــلوب حضاري متميز ورائع  ــن العراقي و مبهنية عالية وبأس املواط
االمر الذي خفف عن كاهل املواطنني وقلل حلقات الروتني القاتلة 
ــالل زياراته ومتابعته  ــل وتتعب املراجع واملواطن ومن خ التي تثق
ــوق في  ــجيل املركبات واصدار اجازات الس ــتمرة ملواقع تس املس
ــداد  .اليوم وخالل زيارتنا الى موقع مرور التاجيات قمنا بجولة  بغ
ــينية  والغزالية وهو  ــيد اللواء بعد جولته في مرور احلس مع الس
ــتمع الى ابنائه املواطنني واملنتسبني ملسنا عن قرب التصرف  يس
ــا على اجناز  ــه مبقابالته فقد كان حريص ــاني الذي تصدر ب االنس
ــم جنده عند اي  ــرعة املمكنة وهذا مال ــالت املواطنني بالس معام
ــخصيا  ــه يحث املواطنني على مراجعته ش ــؤول اخر كما ان مس
ــم اثناء مراجعتهم لدوائر  ــكلة تواجهه في حال حصول اي مش
ــبني لبذل كل اجلهود  املرور , ودائما ما يؤكد على الضباط واملنتس
ــيما القادمني من احملافظات فضال  ــاز معامالت املواطنني الس إلجن
ــات املزدحمة  ــك االختناق ــير واملرور وف ــهيل حركة الس ــن تس ع
ــك يؤكد على  ــع اخملالفات املرورية , كذل ــبة اخملالفني ورف ومحاس
سائقي املركبات االلتـزام بالقانون والتعاون مع رجال املرور ألنهم 
ــماعيل الربيعي  ــار اللواء  طارق اس وجدوا خلدمة املواطنني. واش
ــام املواطنني   ــرور مفتوحة أم ــواب امل ــام الى ان اب ــر املرور الع مدي
لتكون مدينتنا أجمل وافضل وبتعاون اجلميع ننجح . فألف حتية 
ــذه أالمثلة الوطنية  التي تعمل بصمت ومحبة  حب واحترام له
ــماعيل الربيعي مدير  ــي طارق اس ــيد اللواء احلقوق ومنهم الس
ــاد لها  ــخصيات الوطنية التي يش املرور العام الذي يعد من الش
ــل بالنزاهة واملهنية   ــجله الوظيفي احلاف في العراق من خالل س
ــا يؤكد  ــة .ودائما م ــات احلكومي ــه في املؤسس ــوال مدة عمل ط
ــالته  اللواء على عزمه واصراره  لبذل كافة الطاقات لتحقيق رس
ــعور باملسؤولية   ــاء دعائم االمن واالستقرار والش الوطنية وإرس
في اداء عمله باخالص وتقدم إلجناز معامالت املراجعني وتسهيل 
مهمة الزمالء الصحفيني فتحية لرجال املرور النهم مبعث فخر 

واعتزاز النهم وسام على صدورنا جميعا .
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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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ــتان،  ــة إقليم كردس ــس حكوم ــب رئي طال
ــاء،  ــس األربع ــي، ام ــي بارزان ــرور بارزان مس
ــر ضحايا  ــادي واملعنوي ألس ــض امل بالتعوي
ــبة  ــي، في بيان مبناس ــال بارزان ــال. وق األنف
ــالت اإلبادة  ــني حلم ــة والثالث ــرى الثالث الذك
اجلماعية (األنفال)، حتل علينا اليوم الذكرى 
ــدء حمالت األنفال  ــة والثالثني على ب الثالث
ــاد وما  ــام البعثي املب ــا النظ ــي اقترفه الت
ــعب  ــن إبادة جماعية بحق ش جنم عنها م

ــتان، فأزهق فيها أرواح آالف األبرياء  كوردس
ــم أحياء،  ــن ودفنهم وه ــاً آخري ــب آالف وغيّ
ــدات اآلمنة  ــاً من القرى والبل ــا دمر آالف فيم
ــرات الكنائس،  ــدارس وعش ــاجد وامل واملس
ــذا احلد، بل  ــازر عند ه ــم تتوقف تلك اجمل ول
استهدفت املزارع واحلدائق وحقول املزارعني 
لتحرق األخضر واليابس سعياً إلنهاء جميع 
ــي هذه  ــتان. وف ــاة في كوردس ــم احلي معال
ــواها من جرائم النظام  الذكرى األليمة وس
املنهار، نحيي بإجالل وإكبار ذكرى الشهداء 

ــادة اجلماعية.وأوضح، أن  ــذه اإلب وضحايا ه
ــتان وفي الوقت الذي  حكومة إقليم كردس
تطالب فيه بالتعويض املادي واملعنوي ألسر 
ــى تقدمي أفضل  ــا، فإنها تعمل عل الضحاي
ــى عوائل ضحايا األنفال وضمان  اخلدمات إل
ــق بها.وأعرب بارزاني،  توفير حياة كرمية تلي
عن أمله أن تكون هذه الذكرى حافزاً لتعزيز 
ــيخ روح  الوحدة الوطنية في اإلقليم، وترس
ــلمي بني  ــة واألخوة والتعايش الس املصاحل

دول املنطقة كافة.

ــة  ــى إضاف ــط، عل ــت وزارة التخطي وافق
ــن  ــدد م ــبة ٢٥٪ لع ــة بنس ــغ مالي مبال
ــاريع تغذية املاء الصالح للشرب في  مش
احياء متفرقة من مدينة الناصرية، ضمن 
ــف من الفقر.وقالت  تخصيصات التخفي
ــار ان التخطيط وافقت  ــة ماء ذي ق مديري
ــاء مجمع  على زيادة الكلفة املالية إلنش
ــكك وقرية  يغذي مناطق ال حبوش والس
عبد ميس ومنطقة خلف الكنازوة والعكر 
ــاء  ــة والبواية، إضافة الى إنش واملنصوري
ــق الصخيني  ــاء  لتغذية مناط ــع م مجم
ــوزارة  ــة ان ال ــت املديري والعليمني.واضاف

وافقت ايضا وضمن خطة تنمية االقاليم 
على زيادة الكلفة املالية، جملمع ماء يغذي 
ــد الرزاق،  ــويج وقرية عب ــق أبو الش مناط

ــبة ستساهم  ــيرة الى ان زيادة النس مش
ــركات على تنفيذ املشاريع  في اقبال الش

املذكورة.

ــالم  اإلع ــة  جلن ــو  عض ــد  أك
ــب  النائ ــة  النيابي ــاالت  واالتص
ــن يتراجع  ــي، أنه ل ــالء الربيع ع
ــار عقود  عن املضي بتعديل مس
ــال التي  ــف النق ــركات الهات ش
ــات املاليني  ــاع مئ ــى ضي أدت إل
ــي ،  ــال الربيع ــن الدوالرات.وق م
ــز  ــة التمي ــة محكم إن مصادق
ــرار هيأة اإلعالم  االحتادية على ق
واالتصاالت االستئنافية بتجديد 
ــال يعد قراراً  عقود الهاتف النق
محترماً وال اعتراض عليه، مبيناً 

ــف عند هذا احلد وال  أنه لن يتوق
ن  ــز التراجع عّ ــرار التمي يعني ق
قناعاته السابقة التي تفيد بأن 
هناك هدرا يقدر مبئات املاليني من 
الدولة،  الدوالرات، يكلف خزينة 
ــني الهيأة  ــد يبرم ب ــي كل عق ف
ــركات.وأضاف، أن كل  وهذه الش
ــراءات  ــة واالج ــبل القانوني الس
ــبيل  ــيتخذها في س اإلدارية س
ــاد  ــذا الفس ــه ه ــوف بوج الوق
ــي الكبير، فضالً عن  والهدر املال
ــي املتعلق  ــدور الرقاب ــة ال ممارس

مبتابعة عمل هذه اجلهات.

ــى بندقية  ــور عل ــا العث مت خالله
ــوع  ن ــد  صي ــة  وبندقي  ،GC ــوع  ن
مببكشن ومخزن بندقية GC، و٢٠ 
إطالقة بندقية، ومت التعامل معها 
ــي  ــأن السياس اصولياً. وفي الش
ــواب  ــس الن ــو مجل ــف عض كش
ــن جهوزية  ــاس العطافي، ، ع عب
ــس  ــس مجل ــتجواب رئي أوراق اس
ــى الكاظمي من  ــوزراء، مصطف ال
ــبب  ــان، فيما بنيّ الس ــل البرمل قب
ــتجواب.وقال  الذي يدفعهم لالس
ــح صحفي  ــي تصري ــي ف العطاف

ــتجواب رئيس الوزراء  إن «أوراق اس
ــى الكاظمي جاهزة، لكن  مصطف
ــل االنتخابات  ــبب عدم تعطي بس
ــم يتم طرح  ــرة ل ــة املبك البرملاني
ــتجوابه حتى اآلن حتت  قضية اس
ــواب «، موضحاً  ــس الن ــة مجل قب
ــتجواب يأتي «بسبب رفع  أن االس
ــا ولّده من  ــدوالر، مل ــعر صرف ال س
 ، أضرار كبيرة على املواطنني».وبنيّ
ــن ١٥٠ توقيعاً  ــر م ــاك أكث أن «هن
ــة  ــر املالي ــتجواب وزي ــرض اس لغ
ــزي أيضاً،  ــك املرك ــظ البن ومحاف

ــبب ارتفاع سعر صرف الدوالر  بس
ــيراً  العراقي»، مش ــار  الدين ــام  أم
ــتجوابات تنتظر  إلى أن «هذه االس
ــا من قبل  ــد موعد له ــط حتدي فق
ــواب».وكان  الن ــس  مجل ــة  رئاس
ــوزراء، مصطفى  ــس مجلس ال رئي
ــة  ــي، قد قال خالل جلس الكاظم
ــس االربعاء :  ــوزراء أم ــس ال مجل
ــي زيادة احتياطي البنك  «جنحنا ف
ــدوالر بعد اإلجراءات  املركزي من ال
ــا بها». وفي  ــة التي قمن اإلصالحي
ــورات ايضا أعلن رئيس كتلة  التط

بدر النيابية حسن شاكر الكعبي 
ــع تواقيع نيابية  ــاء، عن جم األربع
ــرد النائب ظافر العاني  من اجل ط
من مجلس النواب بعد تصريحاته 
ــان  ــي البرمل ــرة ف ــة األخي الطائفي
ــي  ــن ان العان ــذرة م ــي، مح العرب
ــى املربع  ــراق إل ــادة الع ــاول إع يح
ــي في حوار  الكعب الطائفي.وقال 
إن ”حديث ظافر العاني يعبر عما 
بداخله وال ميثل اال نفسه“، مؤكدا 
ــة للعاني لم  أن ”الكلمات اخلبيث

تنطل على البرملان العربي“.
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ــة، أن موازنة ٢٠٢١  ــة النيابي ــط والطاق ــة النف ــدت جلن اك
ــرودوالر تتضمن  ــرة البت ــأن فق ــة جديدة بش ــدت آلي اعتم
ــة للنفط  ــابات للمحافظات املنتج ــق وحس ــح صنادي فت
ــن وزارة املالية.وقال  ــداً ع ــن األموال بعي ــع حصتها م ووض
ــوع (البترودوالر)  ــليطي ، إن موض عضو اللجنة صادق الس
ــتحقات  ــاك مس ــر أن هن ــات كان يذك ــع املوازن ــي جمي ف
ــات التي  ــط، وكذلك احملافظ ــة للنف ــات املنتج للمحافظ
ــات ”البترودوالر“،  ــاف كجزء من مخصص ــوي على مص حتت
ــتثمارية  ــن اخلطة االس ــذه احملافظات ضم ــر مبالغ له عب
ــنوات املاضية، أن  ــة بها.وأضاف، أمنا جرى خالل الس اخلاص
ــات ولكن ال يطبق،  ــوع كان يكتب ضمن املوازن ــذا املوض ه
ألن وزارة املالية كانت تتحجج بقلة اإليرادات املالية ويبقى 
ــاريع ”البترودوالر“.واوضح السليطي  العجز في متويل مش
ــت  ــة بلغ ــات اجلنوبي ــة للمحافظ ــة وزارة املالي أن مديوني
ــرة ”البترودوالر“ ولم يتم  ــر من ٢٥ تريليون دينار وفق فق أكث
ــة ٢٠٢١ وضعت  ــغ إلى اآلن، وبني أن موازن ــديد هذا املبل تس
ــذه اآللية فرضت  ــابقتها، وه ــدة تختلف عن س آلية جدي
على وزارة املالية إنشاء صناديق خاصة لـ“البترودوالر“، عبر 
فتح حسابات بشكل شهري من إيرادات النفط تستقطع 
ــاريع من قبل  ــن ”البترودوالر“ لكي يتم تنظيم تلك املش م
ــب حصصها في اإلنتاج، ويبقى  احملافظات املنتجة وبحس

املبلغ بعيداً عن تصرف وزارة املالية.

أعلنت جلنة العمل النيابية، امس األربعاء، أن زيادة رواتب األُسر املشمولة بالرعاية 
ــمول  ــة وزارة العمل الى وضع خطة لش ــى افرادها، داعي ــة يعتمد عل االجتماعي
ــتار العتابي،  ــن العوائل املتعففة.وقال عضو اللجنة النائب س ــر عدد ممكن م أكب
ــة بالرعاية  ــو ٤٠٠ ألف عائل ــمول نح ــر في موازنة ٢٠٢١، مت ش ــب ما أق إنه بحس
ــر املشمولة بالرعاية يتراوح من ٢٥  ــبة زيادة رواتب األُس االجتماعية، مبيناً أن نس
ــرة، مشيرا الى ان  الى ١٠٠ ألف.واضاف أن زيادة الرواتب يعتمد على عدد افراد االس
هناك مبالغ مت تخصيصها وبالتالي من واجب الوزارة وضع خطة واضحة لكيفية 
ــمول اكبر عدد ممكن من العوائل املتعففة. ــتثمارها ووضع اخلطة الالزمة لش اس
ــة للرعاية االجتماعية في املوازنة هي تريليونان  وتابع العتابي ان االموال االضافي
ــر  ــر اجلديدة، موضحاً أن مخصصات االس ــار دينار والتي خصصت لالس و٦٠٠ ملي

املشمولة سابقاً والتي يبلغ عددها مليوناً وألفاً ٣٦٠ أُسرة مازالت موجودة.
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ــة، امس األربعاءء، أن موازنة  ــرت جلنة النفط والطاقة النيابي ذك
ــرودوالر» تتضمن  ــأن فقرة «البت ــدت آلية جديدة بش ٢٠٢١ اعتم
ــة للنفط ووضع  ــابات للمحافظات املنتج ــح صناديق وحس فت
ــن وزارة املالية.وقال عضو اللجنة  ــن األموال بعيداً ع حصتها م
ــليطي، إن موضوع (البترودوالر) في كل املوازنات كان  صادق الس
يذكر أن هناك مستحقات للمحافظات املنتجة للنفط، وكذلك 
ــن مخصصات  ــاف كجزء م ــوي على مص ــي حتت ــات الت احملافظ
ــة  ــن اخلط ــات ضم ــذه احملافظ ــغ له ــر مبال ــرودوالر“، عب ”البت
ــتثمارية اخلاصة بها.وأضاف، أن هذا املوضوع يكتب ضمن  االس
ــت تتحجج بقلة  ــق، ألن وزارة املالية كان ــات ولكن ال يطب املوازن
ــاريع ”البترودوالر. ــى العجز في متويل مش ــرادات املالية ويبق اإلي

ــة للمحافظات  ــة وزارة املالي ــليطي الى أن مديوني ــار الس وأش
ــة بلغت أكثر من ٢٥ تريليون دينار وفق فقرة ”البترودوالر“  اجلنوبي
ــديد هذا املبلغ إلى اآلن.وبني أن موازنة ٢٠٢١ وضعت  ولم يتم تس
آلية جديدة تختلف عن سابقتها، وهذه اآللية فرضت على وزارة 
املالية إنشاء صناديق خاصة لـ“البترودوالر“، عبر فتح حسابات 
بشكل شهري من إيرادات النفط تستقطع من ”البترودالر“ لكي 
ــب  ــاريع من قبل احملافظات املنتجة وحس يتم تنظيم تلك املش
ــرف وزارة  ــداً عن تص ــى املبلغ بعي ــي اإلنتاج، ويبق ــا ف حصصه
ــذه اخلطوة بإيجاد  ــاعد ه املالية.وأعرب النائب عن أمله بأن تس
ــتثمارية لهذه احملافظات كونه استحقاقا  مشاريع خدمية اس
لها“، مؤكداً أن ”أعضاء مجلس النواب يتابعون هذا املوضوع مع 
ــرع وقت ممكن.وبني  وزارة املالية لغرض إدخاله حيز التنفيذ بأس
ــاريع بقيمة ١ تريليون دينار للمحافظات  أنه ستتم إضافة مش
ــيعطي على األقل دفعة  املنتجة للنفط، وهو مبلغ جيد جداً س
في مجال تنظيم املشاريع اخلدمية لهذه احملافظات، مشيراً الى 
أن احملافظات املشمولة هي أغلب احملافظات اجلنوبية، فضالً عن 

محافظات الوسط وبغداد.

ــة فروعه  ــاء، عن قائم ــن، امس األربع ــرف الرافدي ــن مص أعل
ــمولة بالتقدمي على السلف في بغداد واحملافظات. ودعا  املش
ــوات األمنية  ــبي الق ــي للمصرف ان منتس ــب اإلعالم املكت
ــة التقدمي على  ــياق التعليمات وآلي ــني إلى اتباع س واملوظف
ــمولة هي:ـ • فروع بغداد..  ــلفة. وأوضح أن الفروع املش الس
ــرع املعرفة -  فرع  ــي العربي - ف ــي - فرع احل ــرع الرئيس (الف
ــتل  القصر االبيض - فرع املصافي - فرع اخلضراء - فرع املش
ــل - فرع الباب  ــاء - فرع حي العام ــا - فرع اخلنس ــرع براث - ف
ــروع بابل  (فرع  ــرع اخللفاء ) • ف ــرع القدس - ف ــرقي - ف الش
ــي االمير - فرع  ــر ) • فروع النجف  (فرع ح ــل - فرع اجلس باب
ــهداء - فرع الهندية ) •  ــمنت) • فروع كربالء  (فرع الش الس
ــروع صالح الدين  ( فرع بلد - فرع الدجيل - فرع تكريت ) •  ف
ــية - فرع اجلانب االمين )  • فروع  فروع الديوانية ( فرع القادس
واسط  (فرع قرطبة - فرع املشروع)  • املثنى  (فرع املثنى )  • 
فروع ذي قار  (فرع سوق الشيوخ - فرع اور - فرع النيل   - فرع 
الشطرة) • فرع نينوى  (فرع شارع نينوى ١١٢ ) • فروع االنبار  
(فرع االنبار – فرع الفلوجة )  • فرع كركوك (الفرع الرئيسي 
) • فروع ديالى  (فرع املقدادية - فرع الفاروق - فرع بلدروز- فرع 
ــرة  (فرع البصرة - فرع الصيادلة -  فرع  ــى ) • فروع البص ديال
االستقالل - فرع املدينة ) • فروع ميسان  ( فرع الهادي - فرع 

العمارة – فرع ميسان).
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البينة الجديدة / كاظم العبيــدي

ــار بتعيني الدكتور  ــر ابناء ذي ق استبش
احمد غني اخلفاجي محافظاً كونه من 
الكفاءات العلمية املعروفة واملستقلة 
ــرف كل  ــة ويع ــذه احملافظ ــن ه ــو اب وه
ــه دكتور  ــا ، كون ــرة عنه ــرة وكبي صغي
ــب واالوعية  ــات القل ــص بتقني متخص
ــرات والتقى  ــر التظاه ــة ،وعاص الدموي
ــدر  اص ــد  منهم.وق ــني  احملتج ــع  بجمي

ــرا ديوانيا بالرقم  ــوزراء مصطفى الكاظمي ام رئيس مجلس ال
ــي محافظا لذي قار  ــور احمد غني اخلفاج ــف الدكت ١٢٩ بتكلي
ــذه املدينة  ــاء واالعمار في ه ــة احلالية تتطلب البن ــون املرحل ك
ــدء اخلفاجي بالعمل اجلاد  ــتالم مهام عمله ب املنكوبة.ومنذ اس
ــاريع املتلكئة  ــه على املش وتعيني كادر لألعمار واالطالع بنفس
ــدة» احر التهاني  ــل فيها.وتقدم «البينة اجلدي ــز ببدء العم واوع
ــتقف معه في  ــكات للدكتور اخلفاجي هذه املهمة ،وس والتبري

نشر كل النشاطات والفعاليات التي يقوم بها.

ــذي حصل على  ــى األحد صباحاً من ال ــس ظهراً وال ــن اخلمي   م
ــتيراد؟ وهل هناك دوام في يومي اجلمعة والسبت؟. إجازات االس

ــخص  ــة لم تنتهِ إلى هنا، إذ اتصل ش ــت نصيف، أن القص وبين
ــتيراد  ــراء إجازة االس ــتكية وعرض عليهم ش ــة املش باملؤسس
ــتيراد ألفي طن  التي بحوزته ألنه ال ميتلك القدرة املالية على اس
ــخص على إجازة  ــف ومتى حصل هذا الش ــن الطماطة، فكي م
ــيناريو  ــن تكرار نفس الس ــأن هناك قلق م ــتيراد؟! علماً ب االس
ــددت نصيف على  ــتيراد الدجاج أيضاً.وش عندما يتم إطالق اس
ــاؤالت على وزير  ــذه التس ــوزراء وطرح ه ــل رئيس ال ــرورة تدخ ض
ــفافية في اجازات  ــوزارة بالتعامل بعدالة وش ــزام ال الزراعة وإل

االستيراد وإنصاف املستوردين.

@paãbua@Öb–„@7é–ni@Ô„bΩäi@k‹ü
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ــن  م ــرب  مق ــدر  مص ــف  كش
الالعب محمود كهربا، حقيقة 
ــل ناديه  ــددًا من قب ــه مج تغرمي
األهلي، بعد ظهوره في برنامج 

تلفزيوني.
ــا في برنامج  وحل كهربا ضيفً
مقالب خالل الساعات املاضية، 
ــردد توقيع غرامة مالية عليه  وت

من قبل إدارة ناديه.
وقال املصدر لكووورة، إن كهربا 
ــن إدارة ناديه،  حصل على إذن م
ــج  ــي البرنام ــد ف ــل التواج قب

وتصويره في الفترة املاضية.
ــأن  ــع «ال صحة ملا تردد بش وتاب
ــدة على  ــات جدي غرام ــع  توقي

كهربا».
ــى أن كهربا  ــدر عل ــدد املص وش
ملتزم في تدريبات األهلي، ويركز 
ــن أجل الدخول في  بكل قوة، م
ــابات اجلهاز الفني بقيادة  حس

بيتسو موسيماني مرة ثانية.
ــات األهلي  ــا لتدريب وعاد كهرب
ــي الرابع من أبريل/ اجلماعية، ف

ــه  ــد إيقاف ــاري، بع ــان اجل نيس
ــع  م ــه  أزمت ــد  بع ــهر  ــدة ش مل

موسيماني.

ــة  التطبيعي ــة  الهيئ ــت  وافق
ــة، على  ــرة العراقي ــرة للك املدي
ــاالت  الص ــب  منتخ ــاركة  مش
ــرب، التي  ــي بطولة كأس الع ف
ستقام في مصر، بالفترة ما بني 

٢٠ و٣٠ مايو / أيار املقبل.
ــات  منتخب ــتة  س ــت  وأعلن
ــاركة في  ــا على املش موافقته
ــي  وه ــرب،  الع كأس  ــة  بطول
ــعودية  والس واملغرب  ــارات  اإلم
ــة  الدول ــب  بجان ــن  والبحري

ــر، فضال عن  ــتضيفة مص املس
العراق.

وكانت الهية التطبيعية تلقت 
ــن اللجنة  ــمية م الدعوة الرس
املنظمة للمشاركة في بطولة 
ــاءت املوافقة  ــرب، وج كأس الع
ــبل  في خطوة لتوفير أفضل س
ــن  الرافدي ــود  ألس ــر  التحضي
ــة،  املقبل ــة  الدولي ــوالت  للبط
ــكاك  االحت ــن  م ــتفادة  لالس
ــر مع املنتخبات العربية  املباش
ــيوية  ــة في القارتني اآلس القوي

واألفريقية.

حقيقة تغريم كهربا بسبب 
برنامج مقالب

طوكيو تحتفل بتبقي ١٠٠ يوم 
على انطالق األوِّـبياد

نيمار: سأبقى َّـ باريس.. ومبابي ال يقارن بميسي

سلتيكس يهزم بليزيرز َّـ دوري السلة األمريكي

تشيلسي ينجز اِّـهمة رغم سقوطه بمقصية طارمي

ــوزا صعبا من  ــزوراء ف ــق ال ــف فري خط
ــه الصناعات الكهربائية بهدف  مضيف
ــة، بختام  ــى ملعب الصناع دون رد، عل

اجلولة ٢٧ من الدوري العراقي املمتاز.
ــق الزوراء  ــابقات فري ومنحت جلنة املس
ــتعادة جاهزيته، بعد  ــا الس ــا كافي وقت
ــيوي بخسارته  خروجه من امللحق اآلس

ــي، وبالتالي أجلت  أمام الوحدة اإلمارات
ــاء  ــه أمام الصناعات إلى مس مواجهت
ــكا في املباراة  ــس  وظهر الزوراء منه ام
ــذي أضاع  ــات ال ــام الصناع ــى أم وعان

العبوه العديد من الفرص اخلطيرة.وفي 
ــة ٨٣، متكن عالء عبد الزهرة من  الدقيق
ــجل منها هدف  ــرة قوية س ــديد ك تس

املباراة الوحيد.

ــة  ــى ٥١ نقط ــده إل ــزوراء رصي ــع ال ورف
ــد رصيد  ــي، بينما جتم ــز الثان في املرك
الصناعات الكهربائية عند النقطة ٢٧ 

في املركز السادس عشر.
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نبض الشارع

علي رياح  

ــارة أزماتنا أو في  ــت املغلوط في إث ــا نختار التوقي ــا م غالب
ــي ، وقد صار  ــهد الرياض ــة دفعها إلى واجهة املش محاول
ــب  ــي توقيت مواتٍ أو مناس ــب أزمة ف ــا حقا أن تنش غريب

للجميع!  
ــددا أننا نعيش  ــوة اجلوية يؤكد مج ــدث في نادي الق ما ح
ــاب التنظيم في تعامالتنا الرياضية .. بعض التفاصيل  غي
ــودة في التعامل بني املثلث املعروف  تعود إلى حلقات مفق
(الالعب – املدرب – اإلدارة) وإلى احلد الذي يغيب فيه املعيار 

احلقيقي الذي يشكل معادلة احلقوق والواجبات!  
ــور إلى  ــق األزرق عن احلض ــي الفري ــض العب ــزف بع حني ع
ــوار دوري أبطال  ــتعدادا ملواصلة مش ــب اليومي اس التدري
ــأنا أو  ــو أقل ش ــيا ، لم يكن رد فعل املدرب أيوب أوديش آس
ـل املكوث  ــور وفضّ ــض هو اآلخر احلض ــة أو تأثيرا .. رف ي حدّ
ــة .. الالعبون  ــالف املبرر أو الغاي ــي منزله ، ولكن مع اخت ف
ــيوية إلى  ــي تأهلهم من إقصائيات البطولة اآلس وجدوا ف
دور اجملموعات فرصة للتذكير مبطالبهم املالية ، وقد حتولت 
ــماها البعض  ــرض اإلرادة والتي أس ــة إلى خطوة ف املطالب
ــديد  ــو املعروف بصبره الش (لـَي الذراع) ، بينما كان أوديش
ــات ، بني نارين .. إما أن يرتضي ما  ــا عند وقوع األزم خصوص
فعله الالعبون ويواصل عمله بفريق منقوص خصوصا من 
ــابقة القارية  ــواء في الدوري أو في املس ــره املؤثرة س عناص
ــى اإلدارة كي تفي  ــتغالل هذه الفرصة للضغط عل ، أو اس
ــكوت في عزوف  ــبب الس ــة بعد أن تس ــا املالي بالتزاماته
ــم الفريق  ــاه الالعبني وطاق ــادرة بخطوة جت ــن املب اإلدارة ع
ــتوجبه العقود املبرمة من  التدريبي واإلداري وتقدمي ما تس

حقوق مالية!  
ــيري ملا جرى، يقودني إلى تفسير اإلدارة نفسها وهي  تفس
ــارة (بيع الصكوك)  ــاول حلحلة القضية ، فقد وردت عب حت
إما بشكل مقصود أو عرضي، وهي عبارة حتتاج إلى توضيح 
ــاذا متّ اإلعالن عن دفع املال –  ــن اإلدارة ذاتها لكي نفهم مل م
ــتر  الكاش لالعبني .. هنالك حلقة مفقودة رمبا يجري التس
ــرف ال نعرف هويته أو  ــا أو التغاضي عنها لصالح ط عليه

حقيقته!  
ــتجابت ملا هو أهم  ــا أن األطراف الثالثة اس ــا يرضينا هن م
ــرعة بعدم السماح لكرة األزمة أن  وهو مللمة الصفوف بس
ــم املهم على الوحدة  ــعدنا الصقور بفوزه تكبر، فلقد أس
ــتهل  ــر داره ، وقد أصبحوا اآلن في مس ــعودي في عق الس
ــخة احلالية ، وال  ــة في النس ــي للمنافس ــوار احلقيق املش
سر مالي في انبثاق أزمة لم  يجوز أبدا أن يتسبب تعثر أو عُ
نكن نعلم إلى أين كانت ستودي بالفريق وآماله وحساباته 

ما لم يتحرك أولو األمر لوقفها والعمل على تفكيكها!  
تبقى احلقيقة نفسها التي نوّهت عنها في مطلع الفكرة 
ــي أزمتنا  ــرة ف ــوأ التوقيتات للمباش ــي أننا نختار أس ، وه
ــات التوقيت في ذلك ،  ــل اننا ال نراعي فروق ــة ، ال ب الرياضي
وفي رأيي أن بداية احلل ونهايته متاحتان لدى اإلدارة اجلوية 
ــم أمرها قبل أن تطلّ األزمة املالية  وهي التي يجب أن حتس

من جديد لتعبث بحساباتنا اآلسيوية!  
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باريس يفسد انتفاضة بايرن ويطرده من أبطال أوروبا

احتفلت طوكيو، امس  األربعاء، 
ــى انطالق  ــي ١٠٠ يوم عل بتبق
ــط  وس ــاد،  األوملبي ــات  منافس
ــأن  ــدم اليقني بش ــة من ع حال
ــكل آمن،  ــة إقامته بش إمكاني

وسط جائحة فيروس كورونا.
ــي  الت ــة  املدين ــع  وتخض
األوملبياد، حلالة  ــتضيف  ستس
ــدة  ــوارىء مل ــبه الط ــكاد تش ت
ــبب الوباء، وذلك منذ  شهر بس
يوم االثنني املاضي، وسط زيادة 

أعداد املصابني اجلدد.
وقالت يوريكو كويكي، حاكمة 
ــة طوكيو، في حفل أقيم  مدين
ــالل هذه  ــبة: «خ ــك املناس لتل
لكي  الفترة، سنوسع جهودنا 
ــار العدوى، وللتغلب  مننع انتش

ــا، ونود أن  ــروس كورون ــى في عل
ــتضافة  ــون قادرين على اس نك

األوملبياد مبشاركة اجلميع».
ــام جلنة في  ــه أم ــالل حديث وخ
ــيجيرو  مجلس النواب، أكد ش
ــة  ــرأس اللجن ــذي يت ــي، ال أوم
ــة  احلكومي ــارية  االستش
لكورونا، أن بالده دخلت املوجة 

الرابعة من اإلصابة بالفيروس.
لقاحات فيروس  ــار  انتش وكان 
كورونا بطيئا للغاية في اليابان، 
منذ بداية توزيعه في منتصف 

شباط/فبراير املاضي. و

ــن  م ــط  فق ٤ر٠  ــم  تطعي ومت 
ــل،  كام ــكل  بش ــكان  الس
والعمل  ــة  الصح ــوزارة  ل وفقا 

والرفاهية.

ــف  ــدور نص ال ــي  ــغ تشيلس بل
النهائي من مسابقة دوري أبطال 
ــارته أمام بورتو،  أوروبا، رغم خس
ــع  ــاب رب ــي إي ــة (٠-١)،  ف بنتيج
ــيز  ــي على ملعب سانش النهائ

بيزخوان في إشبيلية.
ــاء الوحيد  ــدف اللق ــجل ه  وس
اإليراني مهدي طارمي،  املهاجم 
علما بأن لقاء الذهاب الذي أقيم 
ــد انتهى  ــه، ق ــب ذات ــى امللع عل
ــي (٢-٠)، أحرزهما  بفوز تشيلس

مايسون مونت وبن تشيلويل. 
ــي في الدور  ــيلعب تشيلس وس
ــع الفائز من  ــف النهائي، م نص
ــال مدريد،  وري ليفربول  مواجهة 
ــاء غدا،  ــا مس ــيلتقيان إياب وس
ــاب على  ــاء الذه ــأن لق ــا ب علم
ــتيفانو قد  ملعب ألفريدو دي س

انتهى بفوز امللكي (٣-١).
واعتمد مدرب تشيلسي توماس 
ــب  ــة اللع ــى طريق ــل، عل توخي
ــي  البرازيل ــاد  ق ــث  حي  ،(٣-٤-٣)
ــط اخللفي،  ــيلفا اخل ــو س تياج
ــا  أزبيليكويت ــيزار  س ــب  بجان

وأنتونيو روديجر.
ــي امللعب كل  وتواجد على طرف
ــيلويل،  من ريس جيمس وبن تش
ــي كاي هافيرتز دور  ــب األملان ولع
ــه كل  ــي، وحول ــم الوهم املهاج
ــيتش  بوليس ــتيان  كريس ــن  م

ومايسون مونت.

ــة املقابلة، جلأ مدرب  في الناحي
بورتو سيرجيو كونسيساو، إلى 
ــث  ــب (٤-٣-٣)، حي ــة اللع طريق
تكون اخلط اخللفي من ويلسون 
مانافا وتشانسيل مبيمبا وبيبي 

وزايدو سانوسي.
ــي دور العب  ــوس أوريب وأدى ماتي
ماركو  ــه  ــرك حول ــكاز، وحت االرت
ــيرجيو أوليفيرا،  ــش وس جروييت
ــى ماريجا دور  ــغل موس فيما ش
ــني كورونا  ــح ب ــم الصري املهاج

وأوتافيو.
ــى في  ــرة األول ــة اخلطي   الفرص
ــة  الدقيق ــي  ف ــاءت  ج ــاء  اللق
السابعة، عندما مرر بوليسيتش 
ــدد من  الكرة إلى مونت الذي س
مشارف منطقة اجلزاء كرة ارتدت 

من الدفاع إلى ركنية لم تثمر.
 (١١) ــة  الدقيق ــي  ف ــو  بورت ورد   
ــي  عندما حاول حارس تشيلس
ــرة،  الك ــاد  إبع ــدي  من أدوارد 
ــى تيكتيكو  ــأ إل ــب باخلط لتذه
ــددها مباشرة لترتد من  الذي س

جورجينيو بجانب املرمى.

ــان، لنصف نهائي  ــان جيرم تأهل باريس س
دوري أبطال أوروبا، رغم اخلسارة أمام ضيفه 
ــي املباراة  ــدف نظيف، ف ــخ، به ــرن ميون باي
التي جمعت الفريقني، على ملعب حديقة 
ــوبو  ــيم تش ــجل إيريك ماكس ــراء. س األم
ــاراة الوحيد في الدقيقة  موتينج، هدف املب
ــل تفوقه ذهابًا ٣-٢  ــد باريس بفض ٤٠. وصع
ــارة أمام  ــخ، ليرد اعتباره من اخلس في ميون
ــام املاضي،  ــي نهائي الع ــق األملاني ف الفري
ــيتي  ــتر س ــن مانشس ــل م ــر املتأه وينتظ

وبوروسيا دورمتوند.
ــوط األول ظاملًا وقاسيًا  ــيناريو الش وكان س
ــذي كاد أن يقتل  ــي، ال على الفريق الباريس

املباراة، لوال سوء احلظ وتألق احلارس العمالق 
ــر لتهديد  ــرض مرمى نوي ــل نوير. وتع مانوي
ــي أول ١٠ دقائق، بفرصتني  ــريع ف صريح وس

خطيرتني ملبابي ونيمار.
ــاء متأخرًا  ــاري أجواء اللق ــا دخل الباف بينم
بتسديدتني بجوار القائم لساني وكيميتش 

بعد مرور ٢٥ دقيقة.
ا وخطيرًا، حيث  ــي سريعً وكان الرد الباريس
ــد، بينما  ــدف مؤك ــر، نيمار من ه ــرم نوي ح
ــن  ــم األمي ــرة، والقائ ــة م ــت العارض تعاطف
ــي ٣ محاوالت  ــارس األملاني ف ــني، مع احل مرت

أخرى للنجم البرازيلي.
ا، من عمل جماعي  وعكس سير اللعب متامً
ــوبو موتينج،  ــر وأالبا، هز تش ــان ومول لكوم
ــية بعد متابعة لكرة مرتدة  ــباك برأس الش

من كيلور نافاس.
ــبيًا في الدقائق األخيرة،  وانقلبت األمور نس
ــديدة  ــة لتس ــاس ببراع ــدى ناف ــث تص حي
ــا، بخالف فرصة أخرى من  صاروخية من أالب

تسديدة ضعيفة لساني.
ــة التهديفية للفريقني  ــنح الفرص ولم تس
ــم، رغم  ــس الك ــي بنف ــوط الثان ــي الش ف
البداية القوية لبايرن ميونخ، بتسديدة أالبا 

بجوار القائم.
ــاس حملاولة أخرى من  ــا تصدى كيلور ناف كم

توماس مولر.
ــب كرة  ــا، ولع ــل دي ماري ــل، توغ ــي املقاب ف
ــا أمام  ــم يلحق به ــار ل ــة، إال أن نيم عرضي

املرمى اخلالي من نوير.
ــا الفريقني،  ــول الدقيقة ٧٠، بدأ مدرب وبحل
ــيو بوكيتينو، التحرك  ــز فليك وماوريس هان

لتنشيط الصفوف والتعديل التكتيكي.
ــلر في  ــني بدالً من دراكس ــارك مويس ك وش
ــياال مكان  ــي، بينما حل موس ــي إس ج الب

ألفونسو ديفيز.
وفي الدقيقة ٧٨، انخلعت القلوب األملانية، 
ــف امللعب،  ــي من منتص ــرد مباب حيث انف
ا، إال أن تقنية الفيديو أشارت  ــجل هدفً وس

بوجود تسلل.

ــاني أن  ــا بدقائق قليلة، كاد ليروي س بعده
ــديدته مرت  ــا، إال أن تس ا ثانيً ــجل هدفً يس

بجوار القائم األمين.

ــيلفا، جنم باريس  زف نيمار دا س
سان جيرمان، بشرى سارة إلدارة 
ــرن ميونخ  ــه بعد إقصاء باي نادي
ــدوري أبطال  ــة ل ــن دور الثماني م

أوروبا.
 ESPN ــبكة وصرح نيمار عبر ش
ــي باريس  ــأبقى ف البرازيلية «س
ــد تعاقدي  ــان، متدي ــان جيرم س
ــن الواضح أنني  ــم يعد أزمة، م ل

ــرة، وكأني في  ــعر براحة كبي أش
ــعادة أكبر من  بيتي، وأشعر بس

أي وقت سابق».
ــارق بني زميله  ــؤاله عن الف وبس
ــابق  احلالي كيليان مبابي، والس
ــب  الالع رد  ــي،  ميس ــل  ليوني
ــارن  يق ال  ــي  «مباب ــي  البرازيل
ــلوب  ــكل منهما أس ــي، ل مبيس

مختلف للغاية».
ــا  ــات أبرزته ــي تصريح ــع ف وتاب
ــو  ــي ه ــاركا «ميس ــة م صحيف

ــان  ــه، وكيلي ــب رأيت ــل الع أفض
ــح أحد أفضل  في طريقه ليصب

الالعبني».

ــادة بزميله  ــار اإلش ــل نيم وواص
كيليان، بقوله «إذا لم تكن حذرا 
ــوار العبي كبار،  ــد اللعب بج عن
فإنك تفقد التواصل معهم في 
ــريع  ــن الثانية، مبابي س جزء م
ــب أن أكون منتبها  جدا، لذا يج

إليه طوال الوقت».

ــة، من  ــوم ٣٢ نقط ــون تات ــجل جايس س
بينها رمية ثالثية حاسمة، في اللحظات 
ــطن سلتيكس للفوز  األخيرة، ليقود بوس
ــرز (١١٥/١١٦)،   ــل بليزي ــد تراي ــى بورتالن عل
ضمن منافسات دوري كرة السلة األمريكي 

للمحترفني.
ــة، وكيمبا  ــني براون ٢٤ نقط وأضاف جايل
ــطن، الذي  ــة، لفريق بوس ــر ٢١ نقط والك

حقق ٦ انتصارات من آخر سبع مباريات.
في املقابل، سجل داميان ليالرد ٢٨ نقطة، 
ــر كرات حاسمة لفريق بورتالند،  ومرر عش
ــي ٢٥ نقطة، بعدما  وأضاف كارميلو أنتون

شارك في املباراة من على مقاعد البدالء.
ــة لفريق  ــارة اخلامس ــر أن هذه اخلس يذك

بليزيرز، في آخر سبع مباريات.
ــي بقية املباريات التي أقيمت اليوم، فاز  وف
أتالنتا هوكس على تورنتو رابتورز ١٠٣/١٠٨، 
ــارلوت  ــى ش ــرز عل ليك ــس  ــوس أجنلي ول

هورنيتس ٩٣/١٠١.
ــيتي  ــاز يوتا جاز على أوكالهوما س كما ف
ثاندر ٩٦/١٠٦، وفينيكس صنز على ميامي 

هيت ٨٦/١٠٦. 
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بريوت / وكاالت / البينة الجديدة

ــة في  ــات معارض ــت مجموع  أطلق
ــادرة  ــاء مب ــس االول الثالث ــان ام لبن
ــلطة  لتوحيد صفوف معارضي الس
السياسية، املتهمة بالفساد، بهدف 
زيادة فرص إمكانية إحداث خرق في 
ــي ربيع العام  االنتخابات النيابية ف
املقبل.وشاركت في إطالق املبادرة ١٦ 
جهة من أحزاب ومجموعات نشطت 
ــات غير  ــالل االحتجاج خصوصا خ
ــبوقة التي شهدتها البالد ضد  املس
الطبقة السياسية في العام ٢٠١٩.
ــات وبينها  ــك اجملموع ــت تل وتوجه
ــة ومجموعة  ــزب الكتلة الوطني ح
ــاركت  ــي ش ــي» الت ــروت مدينت «بي

ــي ٢٠١٦،  ــات البلدية ف في االنتخاب
ــداء إلى  ــي بـ»ن ــر صحاف خالل مؤمت
ــر ومجموعات  التغيي قوى  مختلف 
ــوف والعمل  ــد الصف ــورة لتوحي الث
ــكيل أوسع جبهة  ــوية على تش س
ــى  ــل عل ــة تعم ــية معارض سياس
ــيا وشعبيا  إنتاج ميزان قوى سياس
ــة املنظومة».وأضافت أن من  ملواجه
ــأن تلك اجلبهة املوحدة أن «تضع  ش
برنامجا سياسيا يعبّر عن تطلعات 
ــا وأن  ــني»، كم ــات واللبناني اللبناني
ــتركة للتحضير  ــة مش «تضع خط
ــات النيابية بلوائح  ــوض االنتخاب خل
معارضة موحدة».وتُعد االحتجاجات 
ــان  لبن ــهدها  ش ــي  الت ــة  الضخم
ــتمرت  ــرين األول ٢٠١٩ واس ــي تش ف

ــد الطبقة  ــهر أبرز حترك ض عدة أش
ــة  املتهم ــة،  التقليدي ــية  السياس
ــم  ــي تتحك ــدر والت ــاد واله بالفس
ــيطر  ــان منذ عقود وتس ــر لبن مبصي
ــد  مقاع ــى  عل ــة  اخملتلف ــا  بأحزابه
ــات  ــدة مجموع ــلت ع البرملان.وفش
ــق عن تلك  ــا انبث ــة منها م معارض
ــى اآلن في توحيد  االحتجاجات، حت
ــية  صفوفها ضد الطبقة السياس
ــلطة، خصوصا مع  بالس املتشبثة 
ــني لقمة  بتأم ــني  املواطن ــغال  انش
ــهم على وقع انهيار اقتصادي  عيش
ــذ صيف  ــهده لبنان من ــاد يش متم
ــي  ف ــزاب  األح ٢٠١٩.وأوردت  ــام  الع
ــت لم يعد  ــا أن «الوق ــان مبادرته بي
ــرق  ــوع يط ــة، اجل ــمح باملماطل يس

أبواب األكثرية الساحقة من شعبنا 
ــى احملك».وفي  ــر البالد بات عل ومصي
كل انتخابات برملانية، تخوض القوى 
ــها املعركة وتتكرر  التقليدية نفس
ــى الرغم من أنها  ــوه ذاتها، عل الوج
ــود في تقدمي  ــلت على مدى عق فش
ــية  السياس ــامات  لالنقس ــول  حل
ــكالت االقتصادية واملعيشية  واملش
املتراكمة.وخالل االنتخابات النيابية 
األخيرة في العام ٢٠١٨، خاض حتالف 
ــع املدني االنتخابات إال أنه  من اجملتم
لم يحقق خرقا سوى بنائبة واحدة، 
ــهر بعد انفجار  ــتقالت قبل أش اس
ــن اب الذي  ــروت في الرابع م مرفأ بي
خلف أكثر من ٢٠٠ قتيل وستة آالف 

جريح، وأحدث دمارا هائال.

ــر اخلارجية اإليراني وكبير  وأعلن نائب وزي
ــووي، عباس  ــف الن ــني حول املل املفاوض
ــالة للمدير  ــي رس ــاء، ف ــي، الثالث عرقج
ــة الذرية  ــة الدولية للطاق ــام للوكال الع
ــى  إل ــع  ارتف ــوم  اليوراني ــب  التخصي أن 
ــبة ٦٠٪ امس األربعاء، وفقا لوسائل  نس
ــمية إيرانية. وقال جواد ظريف،  إعالم رس
ــتهداف  ــة اإليراني إن االس ــر اخلارجي وزي
ــة التفاق  ــأة نووية خاضع ــد ملنش املتعم
الضمانات على حد تعبيره يعتبر ”إرهابا 
ــالة  نووي وجرمية حرب“.جاء ذلك في رس
ــألمم املتحدة،  ــى األمني العام ل لظريف إل
ــي ،  ــني املاض ــش، االثن ــو غوتيري أنطوني
ــه وكالة األنباء  ــب فيها وفقا ملا نقلت كت
اإليرانية الرسمية: ”لقد كتبت إلى أمني 
عام منظمة االمم املتحدة بان االستهداف 
ــة التفاق  ــأة نووية خاضع ــد ملنش املتعم
ــن مخاطر  ــع ما يرافقه م ــات –م الضمان

ــوائي  ــرب العام والعش ــة من التس عالي
ــا نوويا  ــعاعية – يعد ارهاب ــواد االش للم
ــر اإليراني قائال  ــة حرب“.وتابع الوزي وجرمي
ــددت باتخاذ  ــد ه ــت ق ــرائيل كان إن ”إس
ــل  العم ــة  خط ــاء  احي ــع  ملن ــراءات  إج
الشاملة املشتركة (االتفاق النووي) بعد 
ــي االن تتفاخر  االنتخابات األمريكية وه
ــات املتحدة تريد  ــك.. إذا كانت الوالي بذل
ــرة احلمقاء،  ــذه املقام ــب ه ــب عواق جتن
فيجب عليها التوقف عن اعتبار اإلرهاب 
االقتصادي الذي ارتكبه الرئيس السابق 
ــووي األخير  ــب أو اإلرهاب الن ــد ترام دونال
مبثابة اداة تفاوضية وإزالة جميع اجراءات 
ــد فرضها  ــة أو التي أعي ــر املفروض احلظ
ــذ االتفاق  ــذ تنفي ــرت عناوينها من وتغي
النووي“.وأضاف: ”بعد التحقق في الوقت 
ــب من إزالة جميع اجراءات احلظر  املناس
ــران بوقف  إي ــتجيب  ــة، ستس األمريكي

ــة، اجراءات  ــع إجراءاتها التعويضي جمي
ستشهد مسارا تصاعدا الفتا في أعقاب 
التخريب اإلرهابي األخير“. وأفادت وسائل 
إعالم إيرانية نقال عن مصادر غير رسمية 
ــة قامت  ــة مجهولة الهوي ــأن مجموع ب
ــات وعمليات  ــز معلوم ــتهداف مرك باس
ــرائيلي في  ــاد اإلس ــة تابع للموس خاص
العراق.وأضافت املصادر نفسها  ــمال  ش
ــه مقتل وإصابة عدد  أن الهجوم نتج عن
املصادر  اإلسرائيلية.ووصفت  القوات  من 
استهداف مركز املعلومات للموساد في 
ــمال العراق «ضربة جدية» إلسرائيل. ش
ــارت إلى وجود تفاصيل إضافية عن  وأش
العملية سيتم نشرها الحقا.وذكر موقع 
«إنتل سكاي» املتخصص مبراقبة حركة 
ــكرية واملدنية،  ــران وامللفات العس الطي
ــتهداف مركز  ــة اس ــق عملي ــه مت توثي أن
التابع  ــة  ــات اخلاص والعملي ــات  املعلوم
ــيرا إلى أن صور العملية  ــاد، مش للموس
ــف مسؤول مطلع  ــر قريبا. وكش ستنش
ــه مت التعرف  ــن االيرانية، أن ــي وزارة األم ف
ــري العمل  ــذ حادثة نطنز ويج على منف
ــة الطاقة  ــه. ورئيس منظم على اعتقال
ــدث في  ــف ما ح ــة، يص ــة اإليراني الذري
ــي وليس حادثاً  ــه «عمل تخريب نطنز بأن
ــف مسؤول مطلّع في  عرضياً».كما كش
وزارة األمن االيرانية، صباح االثنني املاضي 
ــبب في  ــه مت التعرّف على هوية املتس ، أن
ــع الكهرباء  ــبكة توزي ــل بش حدوث خل
ع  ــقوفة مبجمّ ــاالت املس ــي إحدى الص ف
ــن للتخصيب في  الشهيد أحمدي روش

ــي انقطاع  ــبب ف ــأة نطنز، ما تس منش
ــاف: «نقوم باتخاذ  التيار الكهربائي.وأض
ب  ــبّ اإلجراءات الالزمة للقبض على املس
الرئيسي للعطل في النظام الكهربائي 
ــارة  ــز النووية».وفي إش ــأة نطن في منش
ــر الفريق التقني  ل إليه تقري ــى ما توصّ إل
ــادث، أوضح  ــق في احل ــف بالتحقي املكلّ
ــؤول املطلع، أن اخملتصني بالتحقيق  املس
حددوا أيضاً كيفية تعطيل نظام اإلمداد 
ــاذ  اتخ «مت  ــس،  أم ــوم  ي ــذ  بالطاقة.ومن
ــة إلعادة  ــراءات الالزم ــلة من اإلج سلس
ــي الصالة  ــار الكهربائي ف ــغيل التي تش
ــن جهته، وصف  ــقوفة املتضررة».م املس
ــة اإليرانية  ــة الطاقة الذري رئيس منظم

علي أكبر صاحلي، ما حدث في نطنز بأنه 
ــاً عرضياً».  ــس حادث ــل تخريبي ولي «عم
ــة حلادثة  ــه «ال عالق ــي، أن ــاف صاحل وأض
ــي متوز عام  ــابقة لها ف ــز بتلك الس نطن
ــيراً إلى أن «عملية تخصيب  ٢٠٢٠»، مش
ــي نطنز لم تتوقف وما زالت  اليورانيوم ف
مستمرة». رئيس منظمة الطاقة الذرية، 
ــى رأس اخليط في  ــه «مت العثور عل قال إن
ــع هذه  ــة تتاب ــزة األمني ــة، واألجه احلادث
املشكلة وستعلن عن النتائج».  كذلك، 
أكد أن «نطنز سيعمل بطاقة أكبر بنسبة 
ــم االعالم املعادي عن  ٥٠٪، بعكس مزاع
ــهر».  ــة لـ ٩ أش ــاطاتنا النووي ــر نش تأخ
ــائل إعالم  ــابق ، قالت وس ــت س وفي وق
ــة «نيويورك  ــرائيلية نقالً عن صحيف إس
ــرائيل كان لها  ــة إن «إس ــز» األميركي تامي
ــة  ــز النووي ــأة نطن ــادث منش ــي ح دور ف
ــة اإليراني  ــم وزير اخلارجي االيرانية».واته
محمد جواد ظريف ، «إسرائيل» بالوقوف 
ــز»، ويتوعد بالرد. وراء التخريب في «نطن
ــب في «نطنز» لن  ظريف قال إن «التخري
ــف موقفنا باملفاوضات، مؤكداً أننا  يضعّ
«سنشيّد املفاعل ليكون أقوى وبأجهزة 
ــم وزارة  ــر تطوراً».وكان املتحدث باس أكث
ــعيد خطيب زاده،  ــة اإليرانية س اخلارجي
ــرائيل» في  ــترد على «إس قال إن بالده س
ــى هجوم  ــبني عل ــان واملكان املناس الزم
ــت  ــة كان ــى أن احلادث ــيرًا إل ــز، مش نطن
ستؤدي إلى كارثة وجرمية ضد اإلنسانية 
ــعاعي.كما  ــى تلوث إش ــال أدت إل في ح
ــة الطاقة  ــم منظم أعلن املتحدث باس

إن  ــدي  ــروز كمالون ــة به اإليراني ــة  الذري
ــي مجمع  ــاء ف ــع الكهرب ــبكة توزي «ش
الشهيد أحمدي روشن في منشأة نطنز 
ــر أمس األحد املاضي  ت حلادث فج تعرضّ
ــادر مطلعة للميادين، امس  . وأفادت مص
ــفينة  ــتهداف س ــاء، عن اس االول الثالث
ــارة الفجيرة  ــرب من إم ــرائيلية بالق إس
ــارت املصادر إلى أن «اسم  اإلماراتية.وأش
ــي  ــرن وه ــتهدفة هايبي ــفينة املس الس
ــرائيلية»،  اإلس  pcc ــركة  لش ــة  تابع
ــرائيلية التي  ــفينة اإلس مؤكدةً أن «الس
ــم ٩٦٩٠٥٥٩». ــتهدافها حتمل الرق مت اس

ــرائيل هيوم»  ــع صحيفة «إس وقال موق
ــرائيلية إن احلديث يدور عن سفينة  اإلس
ــوهدت  وش  «Hyperion Ray» ــم  باس
ــواحل اإلمارات، مضيفاً  مؤخراً مقابل س
ــل  ــاً مقاب ــودة حالي ــفينة «موج أن الس
ــت إلى هناك  ــأ الفجيرة بعد أن وصل مرف

ــل  ــار املراس ــأ في الكويت».وأش من مرف
ــكري في «القناة ١٢» اإلسرائيلية  العس
ــفينة أصيبت بصاروخ أطلق  إلى أن «الس
ــفينة أخرى أو  عن بعد»، قد يكون من س
ــاً أن «ال إصابات  ــيرة، موضح ــرة مس طائ
على منت السفينة في الهجوم، لكن هذا 
ــفينة على الدخول إلى  الضرر أجبر الس
املرفأ إلجراء فحص ومعرفة أي إصالحات 
ــتمرار في  ــل االس ــام بها قب ــب القي يج
ــرائيل  «إس ــاة:  القن ــت  اإلبحار».وأضاف
ــران... في  ــام نحو إي ــع االته ــه أصب توج
ــون بتقديرات  ــة يقوم ــة األمني املؤسس
ــتعداد لآلتي، هم  ــع من أجل اإلس للوض
ــادث بدأ ولم ينته، وميكن  يفهمون أن احل
ــتهداف  ــرى املزيد من محاوالت االس أن ن
ــار بل  ــي البح ــط ف ــس فق ــة لي اإليراني
ــت القناة  ــرى أيضاً».ولفت في أماكن أخ
ــة كلها  ــة األمني ــى أنه وفي املؤسس إل

ــركات املالحة،  ــت تعليمات لش «أعطي
ــي البحر  ــتنفار كبير جداً ف ــاك اس وهن
وعلى احلدود اإلسرائيلية ضمن مساعي 
ــة األولى  ــر هو الكلم ــم إذا كان األم فه
ــام اإليرانية..  ــاوالت االنتق ــة مح أو بداي
ــرة  ــران اآلن في معركة علنية مباش فإي
ــن أن تتطور». ــرف ألى أين ميك ال أحد يع
ــه «ورغم  ــرائيلي أن ــالم اإلس ــد اإلع وأك
ــفينة.. فإن إيران رمبا لم  استهداف الس
ــأن العمليات  تقل كلمتها األخيرة بش
التي تخطط لها»، مشيراً إلى أن «إيران 
ــا». تهديده ــذت  ونف ــرائيل  إس ــددت  ه
السفينة اإلسرائيلية  ويأتي استهداف 
ــحن  ــفينة ش ــام من تعرض س ــد أي بع
إيرانية لهجوم في البحر األحمر، قبالة 
سواحل أريتريا ما أصابها بإصابات.وقال 
عضو في الفريق الفني املكلّف بدراسة 
ــفينة اإليرانية،  ــوم على الس آثار الهج
ــرائيل»  «إس ــوع  ضل إن  ــا،  حينه ــي  ف
ــفينة من  ــتهداف الس ــي عملية اس ف
ــذا وقالت قناة  ــاالت القوية».ه «االحتم
ــراً، إنّه «بعد ٣  ــرائيليّة مؤخ «كان» اإلس
ــفينة اإليرانيّة،  أيام على مهاجمة الس
الهجوم الذي نسب إلسرائيل، تستعد 
املؤسسة األمنيّة إلمكانية التصعيد»، 
ــيناريوهات املطروحة التي  متناولةً الس
تخشاها املؤسسة األمنيّة اإلسرائيليّة.

ــاة ١٢» أنّه  ــرت «القن ــن ناحيتها اعتب م
ــران، وضعت  ــرب البحريّة مع إي «في احل
ــكان هي فيه  ــها في م ــرائيل نفس إس

أضعف».
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أعلنت إيران، امس االول الثالثاء، أنها ستزيد عدد أجهزة الطرد املركزي مبقدار ١٠٠٠ وسترفع طاقة منشأة نطنز النووية بـ٥٠٪.وستستبدل طهران األجهزة 
التي تضررت بسبب «الهجوم» الذي تعرضت له املنشأة األحد املاضي ، وفقا لوكالة مهر شبه الرسمية اإليرانية.وأعلن املمثل الدائم إليران في الوكالة الذرية 
التابعة لألمم املتحدة، كاظم غريب أبادي، أن اجليل اجلديد من األجهزة ستزود به املنشأة النووية، باإلضافة إلى معايير تقنية أخرى سيتم اإلعالن عنها في وقت 

الحق األسبوع احلالي، وفقا ملهر.وفي وقت سابق الثالثاء، ادعى نائب إيراني وهو رئيس مركز البحوث في البرملان اإليراني، خالل مقابلة مع قناة رسمية إيرانية 
أن آالف أجهزة الطرد املركزي تضررت بسبب الهجوم «التخريبي» الذي وقع األحد على محطة نطنز.

متابعة / البينة اجلديدة

سرتاسبورغ / وكاالت / البينة الجديدة
ــان  ــوق اإلنس ــة حلق ــة األوروبي ــت احملكم أدان
ــا العتقالها  ــدة تركي امس االول  الثالثاء بش
ــي والروائي أحمد ألتان، الذي تتهمه  الصحاف
ــل  أنقرة بالتورط في محاولة االنقالب الفاش
ــار القضاة األوروبيون  صيف العام ٢٠١٦.وأش
ومقرهم في ستراسبورغ (فرنسا) إلى «عدم 
ــى عليه  ــر أن تصرفات املدع ــا يُظه ــود م وج
ــى اإلطاحة  ــدف إل ــة ته ــن خط ــدرج ضم تن
ــوا تركيا بانتهاك  باحلكومة» التركية.واتهم
ــان  ــة األوروبية حلقوق اإلنس ــكام االتفاقي أح
ــق في احلرية  ــة التعبير و»احل ــة بحري املتعلق
ــى  ــال عل ــرعية االعتق ــة ش ــن» و»إحال واألم
احملكمة إلصدار حكمها بأسرع وقت ممكن».

ــل، أدانت احملكمة األوروبية  وفي حكم منفص
ــان أنقرة كذلك بسبب اعتقال  حلقوق اإلنس
ــوي، الصحافي املعارض الذي أودع  مراد أكس
ــن محاولة  ــابيع قليلة م ــد أس ــجن بع الس
االنقالب التي جرت في ١٥ متوز ٢٠١٦، معتبرة 
ــتباه في  ــباب توجب االش ــد أس ــه «ال توج أن
ــة جنائية». ــوي جرمي ــيد أكس ــكاب الس ارت

ــام) ألول مرة في  ــان (٧١ ع ــل أحمد ألت واعتق
ــجن مدى  ــه بالس ــم علي ك ــول ٢٠١٦ وحُ أيل
ــة «محاولة  ــباط ٢٠١٨ بتهم ــي ش ــاة ف احلي

ــتوري»، وهو حكم أبطلته  قلب النظام الدس
ــا ذكرت  ــة، وفق م ــض التركي ــة النق محكم
ــان.وأعيدت  ــوق اإلنس ــة األوروبية حلق احملكم
ــرين الثاني  ــه وحكم عليه في تش محاكمت
ــجن لعشر سنوات ونصف سنة  ٢٠١٩ بالس
بتهمة «التواطؤ مع جماعة إرهابية».ويتهمه 
ــة الداعية  ــي باالرتباط بحرك ــاء الترك القض
ــرة باإلعداد  ــن الذي تتهمه أنق ــح اهللا غول فت
حملاولة االنقالب في ٢٠١٦، وهو ما ينفيه غولن. 
ــان  ــا أمرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنس كم
ــورو و١١٥٠٠ يورو على  ــع ١٦ ألف ي ــا بدف تركي
ــوي تعويضا  التوالي ألحمد ألتان ومراد أكس
ــذه القرارات  ــي ه ــرر املعنوي».وتأت ــن «الض ع
ــدل أجراها  ــارة مثيرة للج ــهر من زي بعد أش
رئيس احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان روبرتو 
سبانو وهو أيسلندي إيطالي، في أيلول ٢٠٢٠ 
إلى تركيا حصل خاللها على درجة الدكتوراه 
ــطنبول.وأثار هذا  ــة اس ــة من جامع الفخري
االمتياز انتقادات حادة في األوساط الفكرية 
ــبب  ــة حيث تعرض اآلالف للقمع بس التركي
ــام ٢٠١٦.وتتعرض تركيا  ــة االنقالب ع محاول
ــن قبل املدافعني عن  النتقادات الذعة عادة م
ــأن اعتقال الصحافيني  ــان بش حقوق اإلنس
وقادة اجملتمع املدني والسياسيني املعارضني.

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة

ــي الكونغرس  ــاعدون ف ــال مس ق
ــاء إن  ــس االول الثالث ــي ام األميرك
ــت  ــدن أبلغ ــو باي ــس ج إدارة الرئي
ــتمضي قدما  ــرس أنها س الكونغ
ــة ٢٣ مليار دوالر  في صفقة بقيم
لبيع أسلحة لإلمارات من ضمنها 
ــرات إف-٣٥ املتقدمة وطائرات  طائ
ــلحة ومعدات أخرى. مسيرة مس

ــم اخلارجية  ــدث باس ــال متح وق
ــة إن اإلدارة تعتزم املضي  األميركي
ــلحة لإلمارات  ــا في بيع األس قدم
«حتى في الوقت الذي نواصل فيه 
ــاور مع  مراجعة التفاصيل والتش
املسؤولني اإلماراتيني» فيما يتعلق 
إدارة  األسلحة.وكانت  باستخدام 
ــد علقت  ــي ق ــس الدميقراط الرئي
ــلفه  س ــا  أقره ــي  الت ــات  االتفاق
ــد ترامب من أجل  اجلمهوري دونال
ــب  ترام إدارة  ــت  مراجعتها.وأبلغ
الكونغرس في تشرين الثاني أنها 
وافقت على بيع األسلحة لإلمارات 

ــات  التفاقي ــة  جانبي ــة  كصفق
ــة في  أميركي ــاطة  بوس ــام  ابراه
ــا  مبوجبه ــت  وافق ــي  الت ــول  أيل
اإلمارات على تطبيع العالقات مع 
إسرائيل.وفي الشهور األخيرة من 
ــرائيل  ــب، توصلت اس حكم ترام
العالقات مع  ــع  لتطبي ــات  التفاق
ــودان  والس ــن  والبحري ــارات  اإلم
واملغرب.وتتضمن احلزمة التي تبلغ 
قيمتها ٢٣٫٣٧ مليار دوالر منتجات 
ــس ولوكهيد  ــرال أتوميك ــن جن م
ــز، مبا  ــون تكنولوجي ــن ورايثي مارت
ــك ٥٠ طائرة من طراز إف-٣٥  في ذل
اليتنينغ ٢ (الشبح)، وما يصل إلى 
١٨ طائرة مسيرة من طراز إم.كيو-٩ 
بي وحزمة من ذخيرة جو-جو وجو-

أرض.لكن بعض املشرعني انتقدوا 
ــاركتها في  ــبب مش اإلمارات بس
ــن قلقهم  ــن وعبروا ع ــرب اليم ح
ــد  ق ــلحة  األس ــة  صفق أن  ــن  م
ــة  األميركي ــات  الضمان ــك  تنته
ــزة  ــتحتفظ مبي ــرائيل س ــأن إس ب
ــلت  ــكرية في املنطقة.وفش عس

محاولة تشريعية لوقف املبيعات 
ــد أن أيد زمالء  ــون األول بع في كان
ترامب اجلمهوريون في الكونغرس 
ــب  ترام إدارة  ــت  أمت ــم  خططه.ث
ــة لإلمارات في  ــة الضخم الصفق
٢٠ كانون الثاني، قبل نحو ساعة 
من أداء بايدن اليمني رئيسا للبالد.

ــة  املراجع ــدن  باي إدارة  ــت  وأعلن
ــي، وقالت  ــون الثان ــي أواخر كان ف
ــت املراجعة  ــا توقع ــارات إنه اإلم
ــتركة  املش ــود  باجله ــت  ورحب
لتهدئة التوترات واستئناف احلوار 
ــم  ــدث باس ــال املتح اإلقليمي.وق
ــة الثالثاء إن مواعيد  وزارة اخلارجي

ــات،  ــة للمبيع ــليم املتوقع التس
ــتكون خالل  في حال تنفيذها، س
ــاف  ذلك.واض ــد  بع أو   ٢٠٢٥ ــام  ع
ــر  ــل عب ــان أرس ــي بي ــدث ف املتح
ــة  ــي إن احلكوم ــد اإللكترون البري
ــتداما مع  تتوقع «حوارا قويا ومس
ــراكة أمنية  ــارات» لضمان ش اإلم
أقوى.وأضاف في البيان «سنواصل 
ــع  وجمي ــارات  اإلم ــع  م ــد  التأكي
ــواد واخلدمات  ــتفيدين من امل املس
ــه  ــى أن ــة عل ــة األميركي الدفاعي
ــدات الدفاعية  ــني املع ــب تأم يج
ــتخدامها  ــة األصل واس األميركي
ــان  ــرم حقوق اإلنس ــة حتت بطريق
ــني النزاع  ــا مع قوان ــق متام وتتواف
ــع إدارة بايدن  ــلح».كما تراج املس
سياستها للمبيعات العسكرية 
ــك بعض  ــا في ذل ــعودية، مب للس
ــي أبرمت  ــلحة الت ــات األس صفق
ــي ظل ضلوع  ــد ترامب، ف في عه
ــن  اليم ــرب  ح ــي  ف ــعودية  الس
ــق بحقوق  ــرى تتعل ــاوف أخ ومخ

اإلنسان.

تونس / وكاالت / البينة الجديدة 
ــني  للصحفي ــة  الوطني ــة  النقاب ــددت  ن
التونسيني واالحتاد العام التونسي للشغل 
ــس االول الثالثاء  ــة نقابية) ام ــر مركزي (أكب
ــية مقر وكالة  باقتحام قوات األمن التونس
ــمية  ــا لألنباء (الوكالة الرس ــس إفريقي تون
ــق اإلعالم العمومي) في محاولة  وأحد مراف
ــد للوكالة  ــام جدي ــني مدير ع ــرض تعي لف
ــة باعتبار تعيينه  ــه صحفيو الوكال يرفض
ــرض احلكومة  ــيا ومحاولة لف قرارا سياس
ــالم العمومي  ــائل اإلع ــا على وس هيمنته
ــرب من حركة  ــى اتهامه بأنه مق ــة إل إضاف
ــون  صحفي ــالمية.واحتج  اإلس ــة  النهض
ــمية  ــاء الرس ــة األنب ــي وكال ــون ف وموظف

ــا لتعيني كمال بن يونس على  بتونس رفض
ــة وأحزاب  ــني احلكوم ــة، متهم رأس الوكال
مؤيدة لها بالسعي للسيطرة على الوكالة 
ــتقالليتها أصبحت  ــن أن اس ــن م ومحذري
ــي احتجاج نادر احلدوث بالوكالة. مهددة، ف
ويتهم صحفيو وكالة تونس إفريقيا لألنباء 
ــذي عينه رئيس احلكومة  (تاب) بن يونس ال
هشام املشيشي على رأس الوكالة، بأن له 
ــتبدادي  ــابقة مع النظام االس ارتباطات س
ــن علي  ــن ب ــن العابدي ــل زي ــس الراح للرئي
ــة النهضة  ــزب حرك ــورة ٢٠١١ وبح ــل ث قب
ــالمية، وهو ما ينفيه بن يونس.وسعيا  اإلس
ــؤول اجلديد، اقتحمت  لفرض تنصيب املس
الشرطة مقر الوكالة واعتدت بالضرب على 

ــع دخول الرئيس املدير  صحفيني حاولوا من
ــام مقر الوكالة بالعاصمة  العام املعني.وأم
جتمع صحفيون وموظفون رافعني شعارات 
ــات احلزبية واحلكومية».وطالب  «ال للتعيين

ــروج قائلني إن  ــرطة باخل ــون الش الصحفي
اقتحامها وسيلة إعالم انتهاك غير مقبول. 
ــرطة على برا»  ــعار «تاب حرة والش ورفع ش
ويقول احملتجون إن املدير العام املعني حديثا 
ــزب النهضة  ــس قريب من ح ــال بن يون كم
ــذي يوفر  ــزاب البرملان ال ــر أح ــالم، أكب اإلس
ــام  ــيا لرئيس احلكومة هش ــا سياس حزام
ــن الوكالة  ــي. ويتهم صحفيون م املشيش
ومن خارجها وشخصيات من اجملتمع املدني 
ــدة حزبية  ــود حاليا أجن ــس بأنه يق بن يون
وحكومية للسيطرة على اإلعالم العمومي 
ــح احلريات قبل  ــود جهود كب ــه كان يق وبأن
ثورة ٢٠١١.ولكن بن يونس يرفض هذا ويؤكد 

أنه مستقل وليس له أي انتماء حزبي، 
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بغداد / البينة الجديدة
عقد وزير الثقافة والسياحة واآلثار د. حسن ناظم، 
ــن عبد اهللا بن  ــمو األمير بدر ب ــرا مع نظيره س مؤخ
ــتثنائياً  ــاً افتراضياً اس ــعود اجتماع ــان آل س فرح
ــاريع الثقافية  ــر من امللفات واملش لبحث عدد كبي
ــان  ــتقبلية.وأكد الطرف ــة واملس ــتركة احلالي املش
ــاطات  ــي بداية االجتماع أهمية زيادة وتيرة النش ف
ــني وتعميق العالقات  ــة املتبادلة بني الدولت الثقافي
ــراق  الع وزراء  ــي  مجلس ــة  مصادق ــد  بع ــيما  س
ــعودية على مذكرة تفاهم ثقافية تعد إحدى  والس
ــعودي.وقال  ــيق العراقي الس ــس التنس ثمار مجل
ــراق تتبع  ــة الع ــة واحلكوم ــم إن «وزارة الثقاف ناظ
استراتيجية جديدة في العالقات مع األخوة العرب، 
ــاوز اخلالفات  ــى حضنه العربي وجت ــادة العراق إل إلع
ــع اململكة  ــاون كبير م ــذا نطمح بتع ــابقة، ل الس
ــات عديدة».وأوضح أن  ــعودية في ملف العربية الس
ــم (داون تاون)  ــادة ترمي ــذه امللفات إع ــى رأس ه «عل
ــمى بالشريط الثقافي على ضفاف  بغداد أو ما يس
ــني ٢ – ٣ كم  ــافة تتراوح ب ــة واملمتد ملس ــر دجل نه

ــارع املتنبي وعدد من املساجد التراثية  ويشمل ش
ــة املستنصرية والقصر العباسي، ونطمح  واملدرس
ــا الثقافي في  ــعودية تؤكد حضوره ــاهمة س ملس
ــترك  ــل املش ــح للعم ــا نطم ــاف «كم بغداد».وأض
ــدمي درب زبيدة على  ــق احلج الق ــجيل طري على تس
ــع وزارة الثقافية  ــة التراث العاملي، والتعاون م الئح
ــي التحالف  ــاهمني ف ــعودية كونها أحد املس الس
الدولي حلماية التراث في مناطق النزاع (ألِف) فضالً 

ــرى كتبادل األيام الثقافية، وحضور  عن مجاالت أخ
ــي للكتاب على  ــاض الدول ــي معرض الري ــراق ف الع
ــرف في معرض  ــعودية كضيف ش غرار حضور الس
ــداد الدولي الكتاب»، مؤكداً «أهمية التعاون في  بغ
ــرح الطفل  ــة أخرى كمس ــات ثقافية مهم قطاع
ــر الثقافة  ــن».بدوره نقل وزي ــينما واألنيميش والس
ــعودية ورغبتها في  ــعودي حتيات القيادة الس الس
ــاً العراق ليكون  ــق العالقات بني البلدين داعي تعمي
ــي للكتاب. ــاض الدول ــرض الري ــرف مع ــف ش ضي

ــريط بغداد داعياً  ــموه إعجابه مبشروع ش وأبدى س
ــترك من الوزارتني للعمل  لتشكيل فريق عمل مش
على هذا املشروع وجميع امللفات الثقافية األخرى 
التي مت طرحها ومناقشتها، كما أكد دعم اململكة 
ــة اللقاء أعرب  ــراق في (ألف).وفي نهاي الكامل للع
ــعادتهما بهذا االجتماع املثمر،  كال الوزيرين عن س
مؤكدين أهمية عقد اجتماع آخر بشكل حضوري، 
ــاركات الثقافية بني البلدين سيما في  وتعزيز املش
ــة فايروس  ــد انتهاء أزم ــة، بع ــات الثقافي املهرجان

كورونا.

متابعة / البينة الجديدة
صدر كتاب:  (( البناء الداللي والرمزي 
في ادب االطفال) )... دراسات نقدية 
ــذي يبحث عن  ــصّ  ( التاج ال في ن
ــد  ــم محم ــب جاس ــك ) للكات مل
صالح ويضم الكتاب اثنتي عشرة 
ــة البناء  ــة في رمزي ق ــة معمّ دراس

الداللي في أدب االطفال وهي :
 )  : ــوان  بعن ــاب  للكت ــة  مقدم  -١
ــي ادب االطفال )  ــمات البطل ف س
ــم محمد  / الباحث املعرفي جاس

صالح 
ــن الدالالت الى  ــة (التاج) م ٢- رمزي
ــة فرح  ــتاذة االعالمي ــر / االس العب

علي الغضنفري / العراق.
ــفة اخلالص في مسرحية  ٣- فلس
(التاج)  / الدكتورة نعيمة سعدية/ 

اجلزائر. 
ــرحية  مس ــي  ف ــة  املفاهيمي  -٤
ــي  (التاج) / الدكتورة اميان الكبيس

/ العراق .
ــي  ف ــول  واملدل ــة  الدالل ــة  رمزي  -٥

ــتاذ عبد  ــرحية (التاج)  / االس مس
اهللا جدعان / العراق .

ــي  ــة ف ــرد واللغ ــة الس ٦- جمالي
ــورة  الدكت  / ــاج)   (الت ــرحية  مس

فتيحة مركوزة / اجلزائر .
٧- البنية السردية والنسق القيمي 
في ادب االطفال / الدكتورة عرجون 

الباتول / اجلزاير. 
ــاء اللغوي والفني في قصة  ٨- البن
ــن/  وش دالل  ــورة  الدكت  / ــاج)  (الت

اجلزائر. 

ــيس  ــرديات الطفولة والتاس ٩- س
ــورة عبلة  ــدي / الدكت للوعي النق

معاندي/ اجلزائر .
ــي  ف ــول  واملل ــدال  ال ــة  رمزي  -١٠
ــورة  الدكت  / ــاج)  (الت ــرحية  مس

صليحة لطرش / اجلزائر .
ــرحية (التاج) /  ــراءة في مس ١١- ق

االستاذة لويزة موهوب / اجلزائر .
ــد صالح كاتب  ــم محم ١٢- جاس
/االعالمية ساهرة رشيد  مسرحي 

/ العراق.

وهو الكتاب العشرون في سلسلة 
ــة  ــة واألكادميي ــات العلمي الدراس
التي تناولت مؤلفات أديب االطفال 
ــة  ــم محمد صالح بالدراس جاس
ــكرااا  والتمحيص....ش ــد  والنق
ــراء الكتاب  ــاهم في إث لكل من س
ــكري وتقديري  اخلاص لالستاذ  وش
ــل) راعي الثقافة العراقية  ( ابو نبي
ــاه  الرف دار  ــة  مطبع ــب  وصاح
ــر  جلهوده التي ال  للطباعة والنش

تثمن في طبع الكتاب.

حسام الطفيلي
ــعة  واس دارا  ــتري  سأش ــت  كن
ــجار  ــة غناء، واش ــا حديق حتيطه
ــة جميلة،  ــي زوج ــراء، واقتن خض
تنجب صبيانا وبنات اجمل، واقود 
ــرا اغطس في  ــيارة فارهة، عص س
ــون خلف البناء،  البحيرة التي تك
ــي حول حطب  ــال اجمع عائلت ولي
ــواء،  ــي الش ــنن ف ــتعل، ونتف مش

ــناء،  ــي ليلتي أقبّل احلس ثم اقض
ــي، انهي  ــا انطلق الى عمل صباح
ــات، واحقق  ــن الصفق ــد م العدي
ــراء، على  ــراء، واجود على الفق الث
ــراء... اللعنة انا ال املك عمال  الفق
ــكائري، او  ــراء س يعينني علي ش
ــنون  ــمت الس تغيير قميصي، رس
ــدت واضحة على  ــي ب ــا الت دوائره
ــي احد على  ــم يعينن ــي، ول جبهت

ــيارة  ما انا فيه، اخيرا اقتحمت س
ــفة رطبة، مسحت  ــوداء مبنش س
ــت العديد من  عنها الغبار واطلق
ــه ضحكا،  ــي صرعت الت ــكات  الن
ــن، قال  ــمك؟ قلت حس قال ماأس
ــت عملي  تعال اعمل عندي، مارس
ــخيف باضحاك السيد الذي  الس
ــيد الذي  ــود بالقليل، الس كان يج
ــه في  ــت ان اكون ــا متني كان كل م

ــال  ــهرتي قلي ــعت ش الظاهر،اتس
ــلته االخرين  ــدور مع ش ــوم بال الق
الذين رموا علي الكثير من الفتات، 
ــهرتي اكثر لتصل  ــعت ش ثم اتس
ــرة من  ــرؤوس الكبي ــض ال الي بع
ــوا لي الهدايا  ــاب القرار، كال اصح
ــلّ من  ــم أمِ ــمن، ل ــي بدت اس الت
ــاك  األضح ــاليب  اس ــتحداث  اس
امام قوم ميلكون سيارات وعقارات 

ــر ذلك  ــر زوجات وغي ــات وغي وزوج
ــازات، يقومون  ــن االمتي ــد م العدي
ــواء وال يتصدقون على  بحفالت ش
الفقراء، ويختارون بتأنٍ العديد من 
الشعارات، كان اكثر ما يضحكهم 
ــواح... عموما كنت  حني أقوم بالن
ــض  ــني بع ــون ألع ــا يرم ــع م اجم
جيراني الذين فقدوا معيليهم في 

احلروب التي اثرى بها هؤالء.

جنحت الفنانة منال السيف، 
ــف خبراتها الفنية  في توظي
ــاركت به من معارض  وما ش
ــة  محلي ــة  فني ــات  وملتقي
ــالب،  الط ــة  خلدم ــة،  ودولي
تربوية  برؤية  الفنون  وتدريس 
ــة  ــة فني ــى جترب معاصرة.وف
وتربوية جديدة، جرت بني طالب 
املدرسة ١٥٨ في حي الغدير، 
ــاض، جنحت  ــة الري بالعاصم
ــي تطبيق  ف ــيف،  الس منال 
ــاهدته  منوذج فني وتربوي ش
ــه خالل  ــرق إدارت ــت ط وتابع
زيارة لها ملتحف بيكاسو في 
ــلونة اإلسبانية،  مدينة برش
ــر مجموعة  ــذي يضم أكب ال
ــة للفنان  ــن األعمال الفني م
ــو.  ــو بيكاس بابل ــباني  اإلس
ــف  املتاح ــر  أكث ــد  أح ــو  وه
وأكثرها  ــعبية  اإلسبانية ش
ــة تقوم على  ــي جترب زيارة.وه
الفني  األداء واإلنتاج  ــر  تطوي
ــة  ــق مواكب ــالب، وحتقي للط
ــة  ــج التربي ــات مناه مخرج
ــوق  الفنية مع احتياجات س
ــل، وتوفير عنصر اإلثارة  العم
ــد  ــالب، ويزي ــويق للط والتش
من التعلم، بجانب مناسبة 
التجربة املنقولة من متحف 
بيكاسو، لألهداف التعليمية 
التي تضمنها رؤية ٢٠٣٠ في 
السعودية،  العربية  اململكة 
ومتاشيها مع مناهج التربية 
الفنية املطبقة بكل املراحل 

ــل اململكة،  ــة داخ التعليمي
ــة ترحيبا  ــد لقيت التجرب وق
ــرة من  ــادة كبي ــعا، وإش واس
ــاء األمور  وأولي ــالب  الط قبل 
واملتخصصني، الذين ثمنوها 
وطلبوا العمل على تعميمها.
ــة، قالت  ــك التجرب وحول تل
ــال  من ــة،  والتربوي ــة  الفنان
التجربة متثلت  إن  ــيف:  الس
في نقل فكرة متجر املنتجات 
ــو،  ــف بيكاس ــة مبتح الفني
ــر افتتاح  ــة، عب داخل املدرس

ــر، وإقامة ورش  ــر مصغ متج
فنية متكن الطالب من تقدمي 

ــن إبداعاتهم،  أعمال فنية م
وتوظيفها فى مجاالت عديدة 
كاألدوات،  ــة،  وجمالي نفعية 
ــف،  والتح ــات،  وامللبوس
ــب،  والكت ــوارات،  واالكسس
ــاف عند  ــر الذي أض وهو األم
تطبيقه بشكل عملي، قيمة 
فنية للعمل، وقيمة سوقية، 
ــاهم  ــة ، مما س ــة نفعي وقيم
ــوم الفنون،  ــر مفه في تغيي
ــت  ــد على أنها ليس والتأكي
وسيلة ترفيه أو زينة، بل هي 
ــة، وحتويلها  ذات قيمة نفعي
ــة  مكان ــا  له ــلعة  س ــى  إل
ــوق العمل، مما  ــززة في س مع
يكسب الطالب خبرات فنية 
ــكارا إبداعية في اإلخراج  وأف
والتسويق، خاصة مع إنشاء 
متجر رقمي لتسويق األعمال 
ــكل  الفنية للطالب، إما بش

جماعي أو بشكل فردي.
ولفتت السيف إلى أن تنفيذ 
التجربة، وتعميمها، في إطار 
أن مناهج التعليم السعودي، 

ــتفادة من  ــجع على االس تش
التجارب التعليمية والتربوية 

وقيم  تتناسب  الدولية، طاملا 
ــا  ــا وتاريخه ــة ولغته اململك
ــة  كدول ــا  وثوابته ــا  وتراثه
متصل  ــياق  س إسالمية.وفي 
ــكيلية  التش ــة  الفنان رأت 
ــال  ــعودية من ــة الس والتربوي
ــهد الفني  ــيف، أن املش الس
والثقافي في اململكة العربية 
ــة  ــهد نهض ــعودية يش الس
ــاملة، وصار اجملتمع يجني  ش
ثمار رؤية ٢٠٣٠، التي وضعها 
العهد السعودي محمد  ولي 
ــل بناء  ــلمان، من أج ــن س ب
اإلنسان والفكر وتعزيز ثقافة 
ــع. وأن اململكة تنهض  اجملتم
ــرا  أم ــة  ثم وأن  ــكيليا،  تش
ــاً للجميع،  مهما بدا واضح
ــك النهضة  ــل في تل واملتمث
ــة  اململك ــهدها  تش ــي  الت
ــالل  ــعودية خ ــة الس العربي
ــث  ــة، حي ــنوات املاضي الس
ــذه النهضة  ــاق ه تتضح آف
ــذ الثقافية  ــرة النواف في كث
ــا، من  وتعدده ــكيلية  التش
ــدد كبير من  ــود ع ــالل وج خ
ــة التي تعنى  املراكز الثقافي

ــكيلية،  التش ــة  بالثقاف
ــد من  ــود العدي ــك وج وكذل
املعارض اخلاصة والتي أحدثت 
ــكيلة غير  ثورة ونهضة تش
مسبوقة في تاريخ اململكة، 
ــذ  النواف ــك  تل ــالل  ــن خ وم
ــد  ــم التأكي ــكيلية يت التش
ــود الفنون  ــرورة وج ــى ض عل
التشكيلية كوسيط ثقافي 
ــي حتقيق  ــاهم ف ــم يس مه
والتواصل  التقارب  حالة من 
ــات،  ــعوب والثقاف ــني الش ب
وأيضا التأكيد على تطلعات 
اململكة فيما يخص الثقافة 
ــكيل  والتش ــام  ع ــكل  بش
ــدت على  ــة خاصة.وأك بصف
ــة  ــور ونهض ــل لتط أن املتأم
ــة  اململك ــي  ف ــكيل  التش
ــد  ــعودية، يج ــة الس العربي
ــكيليني  التش ــني  الفنان أن 
ــوا في  ــعوديني قد جنح الس
ــم الفاعل في  تأكيد وجوده
ــة  ــة والثقافي ــة الفني احلرك
ــا،  ــة وخارجه ــل اململك داخ
ــر عن  ــم تعب ــت أعماله وبات

شكل اململكة وهويتها.

ــلطة  ــون ايام الس ــها العراقي ــي عاش ــة الت ــان املرحل ــك ب ال ش
ــيء بامتدادها  ــتثنائية في كل ش ــابقة هي إس الدكتاتورية الس
ــي وبقمعها لكل ما هو إنساني .  ــتبدادها السياس الزمني وبإس
ــذه احلقيقة رغم  ــه , غير أنّ ه ــن نكرانه أو جتاهل ــك ال ميك كل ذل
ــنا كقدر ال فكاك من  مرارتها , ال جتيز بأنْ جنعل منها ثوبا يتلبّس
ــر صرامة احلتمية  ــنّ وفق معايي ــنوات املاضي , ه ــه . أنّ س قبضت
ــتحق حتى عرضه  ــكل تأكيد , ماضيا ال يس ــة , صرْنَ ب التاريخي
ــن صفحاته  ن م ـ يتعففْ ــاـ  ـ رمب ـ  ــا , ألنهنّ ــات للبغاي ــي صالون ف
ــاويء  ــرض ,وهو محق , بأنّ آثار ومس ــد يعترض معت ــوداء . وق الس
ة أذهاننا , أقول نعم ,لكنها  ــة في أزقّ مرحلة املاضي ال زالت ماثل
ــل الرائي  ــى منزوع , يجف ــيء بجلد أفع ــبه ش بال روح , فهي أش
ن بأنّه ليس أكثر من  ــه ويتيقّ ــرعان ما يتنبّه ل أوّل وهلة , لكنه س
ــابات  جلد ال حياة فيه .في األوضاع احلالية , يفترض , ووفق احلس
ــجمة مع املرحلة ومتطلباتها ,أنْ تكون ذواتنا طوع إرادتنا ,  املنس
لتزيح عن كاهلها ركام املاضي بكل صوره اإلستبدادية العنيفة , 
تلّ سيف حريتها وتشهره بوجه كل مظاهر العنف  وأيضا , لتسْ
واإلستالب التي ما عادت مقنعة حتى ملعتنقيها .ال ننكر أنّ ذواتنا 
ــك بزمام االمور ونتخيّله  ــم شبح لعدو ما زال ميس بارعة في رس
ُممْتلكا لقوة سحرية يستطيع بها دعوتنا مكبّلني لوالئم عرسه 
ــالمه لهذا الوهم ,  ــوي , فبلغ االمر بالبعض , نتيجة إستس الدم
أن تذهب به ظنونه بأنّ هذا العدو بصدد القيام بإنقالب عسكري 
ــي مهارة الذات في صنع الوهم .أنّ أخطر  ضد احلكومة . هكذا ه
ــة  ــا العراقي , هو تفاعل ثنائية الثقافة والسياس ما في حاضرن
ــاء مرهونان  ــأنّ الهدم والبن ــاحة ,ف ــا امللحوظ في الس وحضوره
ع  بتآلفهما أو تقاطعهما , ويؤسف أنّ الواقع الراهن يعكس توسّ
ــير الى عكس  ــم من أنّ بعض املظاهر تش ــوة بينهما بالرغ الفج
ــي  ــك ,وهي مظاهر قد ال تكون دقيقة أو صادقة أصالً .السياس ذل
بشكل عام , لم ينتصر متاما على ذاته , فظلّ أسير خطابه املوزع 
ــابقا وبني  ــها س بني اإللتصاق بإجواء حقبة املعارضة التي عاش
ــني املاضي أيضاً ,  ــه في معظم األحيان بع ــر عنيف ينظر ل حاض
ــي  ــتوى احلراك السياس فتراه يبرّر اإلخفاقات احلاصلة على مس
ــردّه الى فقدان احلالة األمنية  ــلبيات , في وما يتمخض عنه من س
ــر أو غير مباشر  ــكل مباش ــيا الدور الذي يلعبه هو , بش , متناس
ــدا أو جهال ,  ــو من خالل تبنّيه , عم ــد وتائر العنف بالنم ــي رف , ف
ــائكة ال بل من  ــالك الش ــا أمكنه , من األس ــاب يزرع فيه م خلط
ــراب الى مملكته  ــام اآلخر ليمنعه من اإلقت ــفة أم العبوات الناس
ــدور هناك دور  ــال هذا ال ــر أيضا . وفي قب ــو رد فعل اآلخ ــذا ه , وك
ــرت إليها .  ــكل ثاني إثنني من الثنائية التي أش ــف الذي يش املثق
ــماعة يعلّق  ــو اآلخر ما زال يختلق وهم التهميش فيصيّره ش فه
ا  ــف عمّ ته في عدم تفاعله كمثقف , في الكش ــرود همّ عليها ب
ينبغي كشفه والسعي لبلورة خطاب يتجاوز االطر التي يتعامل 
ــوزه الرؤية اجللية  ــع األحداث . فظلّ خطابه تع ــي م بها السياس
ــرف آفاق  ــرات اآلنية , ليستش ــا حجب التمظه ــي يخترق به الت
ــذات هي التي متيز  ــتقبل بكل إحتماالته , وهذه النقطة بال املس
ــدث . وازاء  ــي مع احل ــن التعامل املهني للسياس ــة املثقف ع رؤي
ــاع ) الثنائية املذكورة  ــح لزاما على ( صنّ ــكالية , يصب هذه اإلش
ــاط  ــاملة توضع فيها الرؤى واألفكار على بس من وقفة نقدية ش
ــزة وإالّ فمن دون هذه  ــعارات اجلاه ــث اجلدي البعيد عن الش البح
ــاملة , سوف نترك ذواتنا , ليس كمثقفني  املراجعة النقدية الش
أو سياسيني فحسب , بل كأفراد من هذا الشعب , تدور في فلك 

ني فيه بأجنحة كارتونية . يريده املتربصون لنا , لنبقى محلقّ
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فنارات

عبد الرزاق السويراوي

منال السيف، فنانة 
تشكيلية، وتربوية 

سعودية، وعضو 
اجلمعية السعودية 
للفنون التشكيلية 
(جسفت) وصاحبة 

حضور دائم في 
املشهد التشكيلي 
السعودي والعربي، 

حيث شاركت خالل 
السنوات املاضية في 

قرابة ٢٠ معرضا ما بني 
شخصي وجماعي، 

وملتقيات وورش عمل 
وحلقات نقاشية 

محلية ودولية.وهي 
من املنخرطني في 

مجال التربية الفنية، 
ونشر ثقافة الفنون 
البصرية، واكتشاف 
املواهب الفنية، في 

سن مبكرة، والعمل 
على تنمية مهاراتها، 

وتوجيهها التوجيه 
األمثل فنيا، ومنحها 

الفرصة والدعم 
المتالك أدواتها الفنية، 

مبا ميكنها من ممارسة 
الفنون التشكيلية 

واستغالل تلك الفنون 
في خدمة اجملتمعات، 

وحتقيق نهضتها.
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تطولُ الطريقُ .. 
وفي اخلطو تكبو 

وتنهض رغم احلُفرْ 
وحسبُك متشي ، 

وخلفك نهرٌ.. وما من 
نهرْ

مُ خطواً ..   :  تُقدّ
وتعثرُ حيناً .. 

وقد يستجيب املطرْ، 
 وال يستجيب املطرْ
الشوارعُ مزْكومةٌ 

بالوباءْ
ومالئكة املوت تسرحُ 

في حلظةٍ 
 قد تصادرُ روحك فيها 

كشربةِ ماءْ 
 فتشبّثْ بصبرك من 

كل داءْ
هي الروحُ تسمو بهذا 

الفناء الفظيعْ
فال شكل للموتِ غير 

احلياةْ
وال عزف  للناي دون 

الرعاةْ 
لم للعشبِ دون  وال حُ

القطيعْ
بيوتٌ تنامُ بعينني 

مفتوحتني
 ومفزوعتني 

كأن الوباءَ الهواءْ 
يغطي الفضاءْ

وال تستجيبُ السماء  
لغوثِ الدماءْ

أراكَ حزيناً وروحك  
ى  لْمَ كَ

ا  رحكَ ينزفُ غمّ وجُ
مرك ..ترنو  وأفنيتَ عُ

انتظاراً
لعلَّ احلمامَ الذي 

أطلقته يداك 
يّعودُ هالالً وجنما

ليسَ في الشمسِ 
ى مايُرجتَ

رعَ  غير أن نحلبَ الضَ

قبل الطلوع ْ
ثم منضي الى البحر 

نحرثهُ 
ونكفكفُ عنه األسى 

و الدموعْ
َّة  ثْلَما البحر في جلُ مِ

العصف، 
أبقى أدور  فتأخذني 

الهاويةْ
موجةَ عاليةْ 

واألسى ذِئبتي العاويةْ
رَاءْ  كلُّ شيءٍ هُ

جثةُ األرض فارعةٌ .. 
والوقاياتُ مثل 

الوساوس 
محضُ افتراءْ
عتمهْ  غرفٌ مُ

عتّمتَها النفوسْ بليلٍ 
عبوسْ

ش الوهمُ  غرفٌ عشّ
في سقفها 
في البيوتِ ، 

نا في  واُخرى تراها هُ
الرؤوسْ

لْ طريقك أعمى  متهّ
ريرْ  ..وإني ضَ

 برمضاء قيرْ ! 
وْث ،  زعتُ من الغَ جَ

هل ينزلُ الغيثُ ؟
غيثٍ سواهُ  ا من مُ فمَ

الظمأ
تعتّق حزني.. 

وذئب الكوارث يجري 
واليستريحْ

لعلّ الزمان القبيحْ
رُ  بالصبر  يُطهِّ

أوجاعنَا
 حلني نزول املسيحْ
لستُ منكسراً ..
والزمانُ الذي كادَ 

دْ زمني لني لم يَعُ يَخذُ
نْ  قامتي البحرُ ..  مَ

هُ يَرني يَرتقِ موجَ

@bÓ„Ü€a@Âfl@Ô �ƒy@aàÁ
نص شعري 

lbnÿ‹€@Ô€ÎÜ€a@ûbÌä€a@ûä»fl@ø@“äë@—Óô@÷aä»€a

âaÜïa

ŸÓ€b»ñ€a@äÅe

بغداد / البينة الجديدة
ــياحة واآلثار د.نوفل  ــتقبل وكيل وزارة الثقافة والس اس
ــر مهرجان  ــة التحضيرية ومدي ــس اللجن ــف رئي ابورغي
ــيد  ــي العربي ، القاص محمد رش ــر القمة الثقاف ومؤمت
ملناقشة االستعدادات النهائية النطالق فعاليات املؤمتر 
بدورته الثانية بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة واالثار 
ــان مطلع الصيف املقبل مبشاركة  ، في محافظة ميس
شخصيات عربية مرموقة ، وقد جرى في اللقاء مراجعة 
ــيتم طرحها  واقرار املنهاج املقترح وحتديد احملاور التي س
على طاولة النقاش ، وسيصار الى اعالن املوعد النهائي 

واسماء املشاركني ومنهاج املؤمتر في موعد الحق .

@›j‘néÌ@—ÓÀâ@Ïic@›œÏ„@Úœb‘r€a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î
@Ôiä»€a@øb‘r€a@Ú‡‘€a@ä∑˚flÎ@ÊbuäËfl@äÌÜfl

عبد اِّـنعم حمندي 

قصة قصرية 



albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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«القضاء» يفتح ملف االيزيديني يف العراق

ضت للحيف والظلم والتنكيل ابان اهلجمة الداعشية األيزيديون .. طائفة دينية عراقية ومهمة وموغلة يف القدم .. تعرّ
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متابعة / البينة الجديدة

ــة دينية من ضمن  ــون طائف وااليزيدي
ــالمية في العراق  الطوائف غير االس
ــمياً مبوجب نظام  ــرف بها رس واملعت
رعاية الطوائف الدينية العراقي رقم 
ــنة ١٩٨١ وملحقه املتضمن  (٣٢) لس
تعدادا لتلك الطوائف الدينية البالغ 
عددها سبع عشرة طائفة ومن بينها 
ــن منطلق نص  ــة االيزيدية م الطائف
املادة (١٤) من الدستور العراقي النافذ 
ــوق واحلريات  ــاب احلق ــنة ٢٠٠٥ ب لس
فرع احلقوق املدنية والسياسية التي 
ــاواة امام  منحت للعراقيني حق املس
القانون دون متييز بني اجلنس او العرف 
او القومية او االصل او اللون او الدين 
او املذهب او املعتقد اوالرأي او الوضع 
ــي والتأكيد  ــادي او االجتماع االقتص
ــش  والتعاي ــي  والتأخ ــة  االلف ــى  عل
ــان والطوائف في  ــلمي بني االدي الس
ظل القوانني واحترام حقوق االخرين 
واديانهم ومعتقداتهم.وبصدد حرص 
ــلطة القضائية في العراق على  الس
صيانة حقوق أبناء الشعب العراقي 
ــم ومللهم وفقاً ملا  مبختلف أطيافه
ــريعات  ــه القوانني والتش نصت علي
ــي تفتح  ــتور العراق ــا نصه الدس وم
ــة  مهم ــة  طائف ــف  مل ــاء)  (القض
ــي العراق تعرضت  وموغلة بالقدم ف
ــان  إب ــل  والتنكي ــم  والظل ــف  للحي
ــية على العراق في  الهجمة الداعش
صيف العام ٢٠١٤. مستعرضة عبره 
قضاياها ومشاكلها كما وردت على 
ــاء الطائفة  ــني من أبن ــان اخملتص لس
ــات قدمها قضاة ملمني  واراء وطروح

بهذا اجلانب احليوي املهم.
االيزيديون واالحوال الشخصية

ــخصية  ــائل األحوال الش ــد مس تع
التي يتميز بها اإلنسان عن غيره ذات 
ــب عليها من  ــرة، ملا يترت أهمية كبي
ــة. وللحديث  ــار قانونية واجتماعي آث
ــق  املتعل ــم  امله ــب  اجلان ــذا  ه ــن  ع
ــاء الطائفة  ــاة االجتماعية ألبن باحلي
ــرت الصحيفة لقاء مع  األيزيدية، أج
ــار أحمد اجلبوري رئيس  القاضي بش
ــتئناف نينوى االحتادية،  محكمة اس
وطرحت عليه سؤاال يتعلق بسريان 
ــخصية  ــكام قانون األحوال الش أح
ــى أبناء  ــنة ١٩٥٩ عل ــم (١٨٨) لس رق
ــا يخص  ــي م ــة ف ــة االيزيدي الطائف
ــالق وبقية مواد  ــائل الزواج والط مس

ــول  لهم.يق ــخصية  الش ــوال  األح
ــار أحمد اجلبوري رئيس  القاضي بش
االحتادية  نينوى  ــتئناف  اس محكمة 
إن أحكام قانون األحوال الشخصية 
ــتثنني  ــري على العراقيني املس ال تس
ــالً بأحكام الفقرة  بقانون خاص عم
ــة منه التي تنص  (١) من املادة الثاني
على أنه ((تسري أحكام هذا القانون 
على العراقيني إال من استثني منهم 
بقانون خاص))، واملقصود بالعراقيني 

ــم  ه ــاص  خ ــون  بقان ــتثنني  املس
العراقيون من أبناء الطوائف الدينية 
غير اإلسالمية املعترف بها رسمياً في 
العراق، مبوجب نظام رعاية الطوائف 
١٩٨١م،  ــنة  لس  (٣٢) ــم  رق ــة  الديني
ــبع عشرة طائفة.  والبالغ عددها س

وتعد الطائفة اليزيدية من الطوائف 
ــالمية املعترف بها  الدينية غير اإلس
ــب النظام  ــي العراق مبوج ــمياً ف رس
ــن  املتضم ــه  وملحق ــاً  آنف ــور  املذك
تعداد الطوائف الدينية املعترف بها 
ــتثناء  ــمياً في العراق. وهذا االس رس
ــون األحوال  ــريان قان ــاق س ــن نط م
ــتنباطه من  اس ــخصية، ميكن  الش
ــارة نصي املادتني (١١) و (١٣)  داللة إش
من بيان احملاكم رقم (٦) لسنة ١٩١٧، 
إذ أوجبت املادة (١٣) من البيان املذكور 
تطبيق القانون الشخصي أو العرف 
ــخصية  املرعي في مواد األحوال الش

ــادة (١١) من  ــوص عليها في امل املنص
بيان احملاكم.

احكام االرث والوصية
ــاء  ألبن ــخصي  الش ــون  القان ــن  وع
ــس  ــح رئي ــة أوض ــة االيزيدي الطائف
ــال أن املقصود به هو  ــتئناف قائ االس
ــة اخلاصة، ويقصد  ــريعة الديني الش
ــد  وقواع ــة  الديني ــوص  النص ــا  به
وتعاليم الديانة ألبناء الطائفـة، ذلك 
ــف الدينية  ــس ألي من الطوائ أنه لي

ــالمية املعترف بها رسمياً  غير اإلس
ــريعها اخلاص املنظم  في العراق تش
ــخصية، إذ لم يصدر  ــا الش ألحواله
منذ تشكيل الدولة العراقية وحلد اآلن 
ــون ينظم األحكام املوضوعية  أي قان
ــخصية أليٍ من  ــوال الش ــواد األح مل

الطوائف املذكورة.وبالعود الى سريان 
ــى  ــخصية عل ــوال الش ــون األح قان
ــة الطوائف  ــة اليزيدية وبقي الطائف
غير اإلسالمية أكد أن قانون األحوال 
ــون العام في  ــخصية يعد القان الش
ــخصية، أما  ــوال الش ــائل األح مس
ــة الواردة  ــدة القانوني ــادر القاع مص
ــا يتعلق مبواد  ــي بيان احملاكم– فيم ف
األحوال الشخصية لغير املسلمني– 
ــد قانوناً خاصاً. ويبنى على  فإنها تع
ذلك وجوب الرجوع إلى قانون األحوال 
ــق نصوصه في  ــخصية وتطبي الش
كل ما لم يرد بحكمه قاعدة قانونية 

خاصة، وعلى ذلك فان استثناء أبناء 
ــالمية،  اإلس الدينية غير  ــف  الطوائ
ــي العراق من  ــمياً ف املعترف بها رس
ــخصية  ــكام قانون األحوال الش أح
ــد بوجود  ــاً، بل هو مقي ــس مطلق لي
ــخصي أو العرف احمللي  ــون الش القان
الذي يحكم مواد األحوال الشخصية 
ــف، وعليه فمتى  ــذه الطوائ ألبناء ه
ــخصي أو العرف  انعدم القانون الش
ــألة، انعدم  ــي الذي يحكم املس احملل
ــتثناء املذكور وخضع أبناء هذه  االس
األحوال  ــون  قان ــكام  ــف ألح الطوائ
ــذه  ه ــوص  خص ــي  ف ــخصية  الش

املسألة.
تطبيق القانون الشخصي

وتطبيق  ــة معرفة  وبخصوص كيفي
ــي  ــل ف ــخصي املتمث ــون الش القان
ــد وتعاليم  ــوص الدينية وقواع النص
الديانة ألبناء الطائفـة، أجاب السيد 
رئيس االستئناف إن معرفة وتطبيق 
ــاص بأبناء  ــخصي اخل ــون الش القان
ــبة  ــك احلال بالنس ــة، وكذل الطائف
ــاص بأبناء الطائفة  للعرف احمللي اخل
ــألة أو الدعوى إلى  ــم بإحالة املس تت
ــة ذات الصالحية  ــة الروحاني الرئاس
ألبناء الطائفة استناداً إلى املادة (١٦) 
من بيان احملاكم املعدلة مبوجب املادة 
ــم املدنية رقم  ــام احملاك ــن نظ (١٨) م
ــنة ١٩١٨ متى كانت الدعوى  (٤) لس
ــل  ــتدعي الفص ــا يس ــة مم أو املعامل
ــخصي  ــا على وفق القانون الش فيه
ــذه اإلحالة إلى  ــي. وه ــرف احملل أو الع

ــألة جوازية  ــي مس ــم الروحان العال
ــتناداً إلى داللة  ــت وجوبية اس وليس
ــدم، التي ورد فيها  ــارة النص املتق عب
ــة... ))، إال أن  ــه ((... يجوز للمحكم أن
القضاء العراقي استقر على اعتماد 
اإلحالة لغرض الوصول إلى التطبيق 
السليم للقانون الشخصي أو العرف 
ــي اخلاص بأبناء الطائفة. كما أن  احملل
هذه اإلحالة مقيدة بشرط قبول هذه 
ــة لإلحالة، أما في حالة عدم  الرئاس
ــة لإلحالة فيجوز  ــول تلك الرئاس قب
للمحكمة أن حتيل املسألة إلى احد 
ــني الواقفني على  ــاء الروحاني العلم

القوانني  الشخصية أو العرف احمللي 
ألبناء الطائفة.من جهته سلط نائب 
ــوى  ــتئناف نين ــة اس ــس محكم رئي
االحتادية القاضي (رائد حميد مصلح) 
ــكاليات  الضوء على املعوقات واالش
عند ابرام عقد الزواج وايقاع الطالق 
ــة، الفتا إلى  ــة االيزيدي ــد الطائف عن
ــخصية  الش ــوال  األح ــائل  مس أن 
ــزواج والصداق  ــلمني كال ــر املس لغي
واالرث  ــة  والوصي والتفريق  ــالق  والط

والوقف تعد من املسائل التي تتعلق 
بالعقيدة الدينية للطوائف الدينية، 
ــدة  ــس العقي ــا مي ــل فيه وان التدخ
ــم باحلساسية  الدينية وهو امر يتس
ــر الذي  ــي آن واحد، االم ــة ف واالهمي
ــذ البداية  ــرع العراقي من حدا باملش

ــكام  ــق االح ــب لتطبي ــى ان يذه ال
الفقهية اخلاصة بالطوائف الدينية 
ــة بأحوالهم  ــى املنازعات املتعلق عل
ــخصية من قبل احملاكم املدنية  الش
ــواد  امل ــداءة  (الب ــم  ــة مبحاك املتمثل
ــاضٍ  ــها ق ــي يرأس ــخصية) الت الش
مدني من قضاة ذات احملكمة، فعندما 
ــه يطبق ما  ــرض عليه قضية فأن تع
ــريعة الطائفة اخلاصة  تقضي به ش
ــع  (املرج ــتفتاء  واس ــورة  مش ــد  بع
ــة. خاصة في  ــي) لتلك الطائف الدين
ــار اليها انفا ويتمثل  ــائل املش املس
االستفتاء بإحالة القضية الشرعية 

ــه إلبداء الرأي  ــى عالم ديني او فقي ال
فيها وفقا لتعاليم وعادات الطائفة. 
ــي احملكمة ان  ــا ويجب على قاض كم
ــذا الرأي، إذ يكون  يحكم مبقتضى ه
ــم اال اذا  ــا للمحكمة في احلك ملزم
ــا للنظام العام، فعندئذ  كان مخالف
ــق احملكمة احكام  يهمل الرأي وتطب
ــخصية.ولفت  ــوال الش ــون االح قان
ــاكل التي  ــي الى ان اولى املش القاض
ــام ان هذه  ــق هذا النظ اعترت تطبي

ــات املتعلقة بهذه  ــكام والبيان االح
ــالمية غير مدونة  الطوائف غير االس
وليست مجموعة ضمن قانون واحد 
ــيما السادة  ــنى للجميع الس ليتس
القضاة وافراد تلك الطائفة االطالع 
ــوب  ــى مفرداتها، اضافة الى وش عل

ــس والغموض  ــك التعليمات اللب تل
ــن  م ــر  كثي ــي  ف ــض  النق ــراء  واعت
االيزيدية  الطائفة  ان  ــا  بياناتها،،كم
ــا  ــة إياه ــا تارك ــنن احكامه ــم تق ل
الجتهادات ادت الى اختالف االحكام 
ــابهة  ــائل مش ــادرة ضمن مس الص

وهذا اخللل يتحمله كبار الطائفة.
حلول وتوصيات

ــود بذلت من  ــاع وجه ــي ظل مس وف
ــب الى  ــدمي طل ــت بتق ــي متثل القاض
ــيخ)  ــع الديني االيزيدي (بابا ش املرج
ــة  وصياغ ــني  تقن ــرورة  ض ــن  يتضم
ــة واالعراف املرعية  االحكام الفقهي

ــاء الطائفة االيزيدية اخلاصة  لدى ابن
ــالها  ــزواج والطالق وارس ــائل ال مبس
ــي  ــدث القاض ــاف، حت ــى وزارة االوق ال
ــدم  ــال: تق ــح قائ ــد مصل ــد حمي رائ
ــة بطلب الى  ــع الديني للطائف املرج
مجلس القضاء االعلى يتمثل بعدم 
ــة ابناء الطائفة الذين ينضمون  احال
زواجهم لدى رجل الدين الى محاكم 
ــة  الديان ــاء  بأبن ــوة  اس ــق  التحقي
ــتثنني من  ــم مس ــيحية كونه املس
ــخصية  ــق قانون االحوال الش تطبي
اخلاص باملسلمني، اضافة الى اعتبار 
ــاء  ــل ابن ــن قب ــة م ــة احملكم مراجع
ــرة  الطائفة البرام عقد الزواج مباش
ــبق للعقد من قبل  ــم مس دون تنظي
ــا يجري (عقد مدني)  رجل الدين كأمن
وقد حصلت موافقة مجلس القضاء 
ــة هيأة  ــب كتاب رئاس ــى مبوج االعل
ــات   ــراف القضائيلجنة الدراس االش
بتاريخ  املرقم٨٤دراسات ٢٠١٥(٢١٥٥) 
ــكام  اح (ان  ــن  املتضم  ٢٥٦٢٠١٥
واجراءات عقود الزواج البناء الطائفة 
ــراف  االع ــا  ــري عليه ــة تس االيزيدي
ــل املرجع الديني وبناء  املرعية من قب
ــرة (٥) من  ــص الفق ــك ان ن ــى ذل عل
ــون االحوال  ــن قان ــرة م املادة العاش
ــخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩  الش
ــري على ابناء الطائفة  املعدل ال تس
ــد اجرائهم عقود الزواج  االيزيدية عن
ــخصية  ــواد الش امل ــارج محاكم  خ
الدينية  ــوس  والطق ــراف  ووفقا لالع
ــم) واقترن ذلك مبوافقة  املرعية لديه
السيد رئيس مجلس القضاء االعلى 

احملترم.
دعوة مخلصة

وفي حديثه وجه القاضي (رائد حميد 
مصلح) عبر (القضاء) دعوة مخلصة 
ــالمية في  ــر االس ــى الطوائف غي ال
ــنن  ــم تق ــي ل ــص الت ــراق وباالخ الع
ــد هذا اليوم  ــا وتعاليمها حل قوانينه
قائال: في الوقت الذي نحيا فيه بزمن 
االنفتاح والدميقراطية واحلرية وااللفة 
ــون وحقوق  ــرام القان ــي واحت والتآخ
االخرين ودياناتهم ومعتقداتهم ادعو 
الطوائف الدينية الى املبادرة لتدوين 
احكامهم الشخصية وتقنني كافة 
االعراف والتعاليم الدينية ولو داخليا 
ــق هذه  ــنى تطبي ــل ليتس ــى االق عل
ــكل  ــكام في نطاق احملاكم بش االح
عام ومن قبل السادة القضاة بشكل 

خاص.

فتحت صحيفة القضاء في عددين متتاليني ملفا يتعلق بالطائفة اإليزيدية إحدى أعرق الطوائف الدينية في العالم، والتي تتركز في سنجار 
ــيا لتنوع هذه احملافظة اجتماعيا وعرقيا، وفيما يتناول اجلزء األول من هذا امللف اجلانب املدني ومعاجلة  ــكل لونا أساس ــمالي نينوى، وتش ش
ا تعرض له اإليزيديون إبان  ــاوية عمّ ــلط اجلزء الثاني الضوء على اجلانب اجلزائي ويعرض قصصا مأس ــخصية ألبناء الطائفة، يس القضايا الش

اجتياح تنظيم داعش اإلرهابي مدينتهم.

هذا مايتعلق باألحوال الشخصية واحكام األرث والوصية لدى الطائفة اآليزيدية

مع بدء العد التنازيل إلجرائها.. 

دعوات برملانية لتهيئة االرضية املناسبة لالنتخابات
متابعة / البينة الجديدة

بعد إصدار رئيس اجلمهورية برهم صالح، 
مرسوما جمهوريا بشان موعد االنتخابات 
ــون على اهمية  ــد برملاني ــة، فقد اك املقبل
ــة االنتخابات  ــة ومفوضي ــراع احلكوم اس
في توفير وتهيئة االرضية املناسبة إلجراء 
ــفاف ونزيه، ففي  ــكل ش ــات بش االنتخاب

الوقت الذي اكد برملاني على اهمية حتمل 
احلكومة ملسؤوليتها التاريخية والقانونية 
ــعب العراقي اجناح  ــة امام الش واالخالقي
ــى اهمية جتاوز  ــدد اخر عل االنتخابات ، ش
ــاوف الناخبني  ــر مخ ــات التي تثي التحدي
ــحني على حد سواء.عضو مجلس  واملرش
ــة  ــا احلكوم ــي، دع ــد الدهلك ــواب رع الن
االحتادية الى حتمل مسؤولياتها القانونية 

ــعب  الش ــام  أم ــة  والتاريخي ــة  واألخالقي
ــبة  ــة األرضية املناس ــي تهيئ ــي ف العراق
ــفافة ونزيهة وعادلة. إلجراء انتخابات ش

ــال الدهلكي ، ان مجلس النواب ادى ما  وق
ــريع  ــى اكمل وجه من خالل تش ــه عل علي
القوانني االساسية التي تضمن استكمال 
ــات املبكرة وما  ــي باالنتخاب إجراءات املض
يتلوها من مصادقة على النتائج من خالل 
ــني انتخابات مجلس  التصويت على قوان

ــة  واحملكم ــواب،  الن
ــة  ومفوضي ــة  االحتادي
ــاء  ــات، واالنته االنتخاب
بالتصويت على املوازنة 
وقرار حل البرملان، مبينا 
ــة  اجلمهوري ــس  رئي ان 
ــوم  ــدار املرس ــد إص بع
ــاص في  ــوري اخل اجلمه
حتديد موعد االنتخابات 
ــرة اليوم  ــت الك أصبح
ــة  ــب احلكوم ــي ملع ف
األرضية إلجناح  لتهيئة 

ــتكمالها على أكمل  تلك االنتخابات واس
ــة  احلكوم ان  ــي،  الدهلك ــاف  وجه.واض
ــتكون  ــك وس ــى احمل ــوم عل ــة الي االحتادي
مسؤولة بشكل مباشر أمام الشعب في 
ــفافة تعيد  اجراء انتخابات حرة نزيهة ش
ــعب والعملية السياسية،  الثقه بني الش
ــول العكس  ــال حص ــامح اهللا بح او الس
ــة  ــرة املتبقي ــعرة األخي ــتنقطع الش فس

ــية والشعب  للثقة بني العملية السياس
ــية برمتها في  ــون العملية السياس وتك
ــددا على ان  ــدق وحقيقي، مش ــر مح خط
ــاس التي ينبغي ان متضي من  اخلطوة االس
ــراع  خاللها املفوضية واحلكومة هو اإلس
ــن البطاقات  ــدر ممكن م ــي توزيع أكبر ق ف
ــى اتخاذ االجراءات  ــة، اضافة ال البايومتري
ــط هيبة الدولة والسيطرة  الكفيلة ببس
ــاحة  ــت لتوفر مس ــالح املنفل ــى الس عل
ــة  حلري ــة  حقيقي
ــرأي  ــن ال ــر ع التعبي
ــعب  في اختيار الش
ــي البرملان  ملمثليه ف
العراقي املقبل.وتابع 
ــرى  االخ ــوة  اخلط ان 
ــالل  خ ــن  م ــون  تك
املال  سطوة  حتجيم 
اضافة  ــي،  السياس
معاجلات  ــع  وض الى 
جذرية وسريعة مللف 
واخمليمات  ــني  النازح
ــكل  بالش ــم  أصواته ــول  وص ــان  وضم
ــه ميثلهم  ــن يعتقدون ان ــح الى م الصحي
ــك  ــى ان هنال ــا ال ــة، الفت ــة املقبل باملرحل
ــرى من بينها  ــن التحديات االخ ــد م العدي
ــفافية عملية التصويت اخلاص  ضمان ش
ــجون والتي جميعها  والتصويت في الس
ــى خطط محكمة متنع او تقلل  بحاجة ال
ــر او غيرها من احلاالت التي  عمليات التزوي

ــارها  ــرف االنتخابات عن مس تؤدي الى ح
ــون  ــف عراقي ــن حتال ــب ع الصحيح.النائ
جاسم بخاتي، من جانبه اشار الى اهمية 
توفير احلكومة جلميع املتطلبات التي تؤدي 
ــات تلبي طموح املواطن  الى اجراء انتخاب
بالشكل األمثل.وقال البخاتي ، ان مجلس 
ــتكماله للتحديات التي  النواب وبعد اس
ــن قوانني  ــابقة م ــه باملرحلة الس واجهت
ــط بإجراء االنتخابات املبكرة، وبعدها  ترتب
ــرة اليوم في  ــت الك ــد اصبح ــة فق املوازن
ــة بتهيئة  ــي املعني ــة وه ــب احلكوم ملع
ــراء  ــة إلج ــتية الالزم ــراءات اللوجس اإلج
ــك العديد من  ــات، مبينا ان هنال االنتخاب
االمور التي يخشاها املواطن والشخصيات 
ــحة لالنتخابات املبكرة  ــة واملرش املتصدي
ــلحة وعدم وجود  ومن بينها املظاهر املس
ــارع  ــة متكاملة على الش ــيطرة امني س
وفرض هيبة الدولة والتي نتمنى معاجلتها 

ــالة اطمئنان  ــكل صحيح لتكون رس بش
ــاركني في العملية السياسية. لكل املش
ــر املهم أيضا هو  ــاف البخاتي، ان االم واض
ــراع في وتيرة توزيع البطاقات  ضرورة اإلس
ــبة ال تقل عن  ــة وصوال الى نس البيومتري
ــبة ممكنة  ــول اعلى نس ــان وص ٧٠٪ لضم
ــفافية والنزاهة في وصل أصوات  من الش
الناخبني الى من ميثلهم بالشكل االمثل، 
لضمان عدم العودة الى مربع التزوير، الفتا 
ــى ان االمر االخر هو أهمية وجود الرقابة  ال
ــرط ان  ــا حالة صحية بش ــة، كونه االممي
التكون بشكل تدخل او تغيير نسب لكتل 
ــاب كتل اخرى، لكن ما نعتقده  على حس
ــيكون من خالل ذهاب الدولة  ان االجتاه س
الى اجراء انتخابات بايومترية تفرض فيها 
ــن ظاهرة التزوير او  هيبة الدولة مبا يحد م
ــلل من ال يستحقون الوصول الى قبة  تس

البرملان.

ان اخلطوة االساس 
التي ينبغي ان متيض 
من خالهلا املفوضية 

واحلكومة هو اإلرساع يف 
توزيع أكرب قدر ممكن من 

البطاقات البايومرتية



9 مقاالت

ــون على  ــذا القان ــكام ه ــق أح تطب
ــي  ــن خريج ــني م ــاء البيطري األطب
ــة  واألجنبي ــة  العراقي ــات  الكلي
ــدة التدريج  ــا وتكون م ــرف به املعت
ــو  النح ــى  عل ــري  البيط ــي  الطب
ــنة في  ــي: * مقيم دوري ملدة س التال
ــفيات البيطرية الرئيسية  املستش
ــات * مقيم اقدم  ــز احملافظ في مراك
ملدة ٣سنة ثالثة سنوات في االماكن 
املنصوص عليها ويستثنى من ذلك 
ــالث االوائل  ــي الث ــج الطب اي التدري
ــي كليات الطب البيطري  من خريج

العراقية احلكومية حسب تسلسل 
ــات لغرض تعينهم في احدى  الدرج
ــري وفي حالة  ــات الطب البيط كلي
تركهم اخلدمة في الكلية قبل مرور 
خمسة سنوات على تاريخ تعينهم 
ــكام مدة التدريج  يطبق عليهم اح
ــات  ــل في الدراس ــي ومن يقب الطب
ــراق او  ــل جمهورية الع ــا داخ العلي
خارجها على ان يحصل على شهادة 
ــاص معترف فبها ويعفى من  أختص
ــب البيطري  ــة الدورية الطبي االقام
ــارية  ــق اللجنة األستش ــذي تواف ال
ــريرية  ــه في الفروع الس على تدريب
ــد  ــدة التزي ــية م ــوم االساس او العل

ــى ان يقدم  ــدة وعل ــنة واح على س
االختصاصات  ــي  ف تعهدا»باخلدمة 
ــدة التقل عن  ــا م ــدرب فيه ــي ت الت
ــنوات وفي حالة اخالله  خمسة س
ــة  االقام ــه  بحق ــق  تطب ــد  بالتعه
الدورية ومن االسباب املوجبة بأعادة 
النظر في التدرج الطبي البيطري مبا 
يتيح الفرصة امام الطبيب لكسب 
ــل تعزيز دور  ــارة الفنية ومن اج امله
ــب الببطري وأبراز اهميته في  الطبي
احملافظة على الصحة العامة وعلى 
وتقدمي  ــا  وتنميته احليوانية  ــروة  الث
اخلدمات العالجية والوقائيه لها من 

خالل تعينيهم كموظفني.

ألتعديل الثاين .. لقانون 
التدريج الطبي البيطري 

إضاءات قانونية

الحقوقي ماجد الحسناوي
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ة   كنا قد عرضنا في اجلزء األول للحجَّ
التي يستند إليها الفريق القائل بعدم 
ــون وخبراء  ــاء القان ــواز دخول فقه ج
الفقه االسالمي في احملكمة االحتادية 
العليا،وهي قولهم إنَّ الدستور أطلق 
ــة ) عليها.وفي معرض  ــم (احملكم اس
ــا إنها ال  ــة قلن ــذه احلجَّ ــرد على ه ال
أساس لها من الدستور والقانون، وقد 
عرضنا ثالثة ردود،وخالصتها: األول إنَّ 
ــتور احلاكمية ،وهو الذي يحدد  للدس
ــي إنَّ إطالق  ــح وأبعاده.والثان املصطل
ــذه الهيئة ال  ــة (احملكمة) على ه صف
ــة تأليفها من  يتعارض مع خصوصي
ــتورية ؛ ذلك أنَّ الغاية  الناحية الدس
من اإلطالق بحسب الفقه الدستوري 
ــارس وظيفةً قضائيةً باحملصلة  أنها مت
؛ إلنَّ لها الوالية العامة من جهةٍ ،وإلنَّ 
ــيء املقضي  ــوة الش ــا حتوز ق قراراته
ــى الكافة من  ــون حجةً عل ــه وتك في
ــتور كما  جهةٍ أخرى.والثالث إنَّ الدس
ال ميانع من ممارسة الوظيفة أو العمل 
 ، ــوا بقضاةٍ القضائي من أعضاءٍ ليس
ــاة) وعلى  ــم (قض ــق عليه ــل ويُطل ب
القانون  ــذا  ــة)، فك (محكم ــة  الهيئ
ــة (احملكمة)  ــالق صف ــن إط ــع م ال ميان
ــن  ــة م ــة القضائي ــة الوظيف وممارس
ــا  إنن ــا  قضاةً.وقلن ــوا  ليس ــاءٍ  أعض
سنذكر حملةً موجزةً عن بعض احملاكم 
التي تنعقد بحضور األعضاء من غير 
القضاة وميارسون الوظيفة القضائية 

.وهذه احملاكم  رغم أنهم ليسوا بقضاةٍ
هي :

ــة العليا ومحكمة  ١ـ احملكمة االداري
ــاء  قض ــة  ومحكم االداري  ــاء  القض

املوظفني :
ــق عليها  ــات يُطل ــذه الهيئ إنَّ كلَّ ه
ــا ال قاضي  ــع أنه ــة) م ــة (احملكم صف
ن فيها هم من  واحداً فيها، وإنَّ جلَّ مَ
ــاتذة اجلامعة القانونيِّني أو بعض  أس
ــني. فإطالق صفة  ــني القانونيِّ املوظف
(الوظيفة  ــل  العم ــى  ــة) وعل (احملكم
ــة  طبيع ــب  بحس ــو  ه ــة)  القضائي
العمل، إذ إنها تُصدر قراراتٍ على وفق 
القانون كما يصدرها القضاء، وتقبل 
ــيء  الطعن، ومن ثم حتوز حجية الش

املقضي فيه.
٢ ـ محكمة الكمارك :

ــف من  ــني وموظ ــن قاضي ــف م وتتأل
ــهادة اجلامعية  ــز الش ــارك حائ الكم
ــي القانون ال تقل درجته عن  األولية ف
الثالثة يسميه وزير املالية (املادة ٢٤٥ 
من قانون الكمارك لعام ١٩٨٤النافذ). 
وبحسب النص األصلي قبل التعديل 
ــف من قاضٍ واحدٍ  كانت احملكمة تتأل
وموظفني قانونيني اثنني من الكمارك.

ــةٌ رغم أنَّ أحد أعضائها  فهي محكم
الثالثة موظفٌ من الكمارك.

٣ ـ الهيئة التمييزية للكمارك :
ــد املديرين  ــني وأح ــف من قاضي وتتأل
العامني في وزارة املالية.(املادة ٢٥٠ من 

قانون الكمارك لعام ١٩٨٤ النافذ).
٤ ـ محكمة األحداث :

ــاء، أحدهم  ــة أعض ــن ثالث ــف م وتتأل
ــن القانونيِّني  ــاة والثاني م ــن القض م

ــي العلوم  ــني ف ــن اخملتص ــث م والثال
ــؤون األحداث،كعلم  ــة بش ذات الصل
النفس وعلم االجتماع.(املادة ٥٤٥ من 
ــنة  ــون رعاية األحداث رقم ٧٦ لس قان
ــةٌ ثالثيةٌ  ــي محكم ١٩٨٣ النافذ).فه
أحدهم قاضٍ والثاني قانونيٌ والثالث 
ــم النفس أو علم  ــا مختصٌ في عل إم
ــة للثاني والثالث  االجتماع، وال عالق
ص كما هو  بالقضاء بحسب التخصُّ

واضح.
٥ ـ محكمة األحداث املركزية :

وهي تتألف بالطريقة ذاتها التي يتم 
ــداث في  ــف محاكم األح ــا تألي فيه
 
ٍ
مراكز احملافظات، أي من قاضٍ وقانوني
ــس أو علم  ــمٍ النف ــصٍ في عل ومخت

االجتماع.
ــة اخملتصة بالعقود  ٦- احملكمة اإلداري

احلكومية :
ــن تعليمات  ــادة (٨) م ــت امل ــد كان لق
ــم (١)  ــة رق ــود احلكومي ــذ العق تنفي
لسنة ٢٠٠٧ -امللغاة بالتعليمات رقم 
ــص على تأليف  ــنة ٢٠٠٨ - تن (١) لس
ــود  ــص بالعق ــةٍ تخت ــةٍ إداري محكم
ب  احلكومية، تكون برئاسة قاضٍ يُنسَّ
ــس القضاء األعلى وعضوية  من مجل
ــط والتعاون  ــن وزارة التخطي ــلٍ ع ممث
ــه الوظيفية عن  اإلمنائي ال تقل درجت
ــاد املقاولني  ــلٍ عن احت ــامٍ وممث مديرٍ ع

العراقيني. 
ــح إلى  ــي جن ــلطة قاض ــح س ٧- من

ضابط املرور ومفوض املرور :
ــرور رقم  ــن قانون امل ــادة (٨) م متنح امل
ــط  ضاب ــذ  الناف  ٢٠١٩ ــنة  لس  (٨)
ــي  ف ــح  جن ــي  قاض ــلطة  س ــرور  امل

ــن ذلك إنَّ  ــل أكثر م ــرض الغرامات.ب ف
ــادة تعطي  ــذه امل ــن ه ــرة (ب) م الفق
ــلطة -قاضي جنح- ملفوض  هذه الس
نح  ــرور ميُ ــوض امل ــإذا كان مف ــرور. ف امل
ــلطةٌ  ــلطة قاضي جنح ، وهي س س
ــوى القاضي ،  أصيلةٌ ال يتمتع بها س
ــير الدستور من قبل  فما بالك بتفس
املتخصصني من فقهاء القانون أو من 
بعض الشخصيات العامة ،وهم أقدر 
ــذه املهمة من القاضي ، والتي  على ه
ــا البعض متذرِّعني بأنَّ احملكمة  مينعه
ــتورية هي محكمة ويجب أن ال  الدس

يكون فيها إال القضاة.   
ــي أعاله ،  ــورة ف ــم املذك إنَّ كل احملاك
ــي محاكمٌ  ــبهها، ه ــا مما يش وغيره
ــدر  ــد يُص ــة، وق ــى الكلم ــكل معن ب
ــالبةً للحرية، توقع  بعضها قراراتٍ س
ــع  ــجن، وم ــس أو الس ــاتٍ باحلب عقوب
ــوا قضاةً.  ذلك فبعض أعضائها ليس
ن  ــة القضاء اإلداري ومِ كما أنَّ محكم
ــة العليا، هي  ــة االداري فوقها احملكم
ــا تأتي بعد  ــي غاية األهمية، ولعله ف
ــتورية في األهمية من  احملكمة الدس
ــي املقارنة مع  ــةـ  ال نعن ــذه الناحي ه
ــم العادية التابعة  أهمية عمل احملاك
جمللس القضاء االعلى ـ ، فلقد قضت 
ــا ببطالن إقالة  مثالً في بعض قرارته
ــه مجلس  ــبق أن أقال ــظٍ ما س محاف
ــد  ــب ،وق ــه للمنص ــة ،وأَعادت احملافظ
قضت في قراراتٍ أخرى بصحة إقالته 
ــه بالعودة  ــمح ل من اجمللس، ولم تس
ــدرت قراراتٍ  ــه، وهكذا أص إلى منصب
ــي غاية األهمية واخلطورة مما يتعلق  ف
بتغيير املراكز القانونية لوزراء ووكالء 

ومديرين عامني، وغيرهم، والتي بدورها 
ــار الدولة  أحدثت تأثيراً كبيراً في مس
ــع ذلك فليس  ــلباً أو ايجاباً ـ، وم ـ س

فيهم قاضٍ واحد.
ــذه اخلطورة،  ــت محاكمُ به ــإذا كان ف
وإذا كان بعضها يصدر قراراتٍ سالبةً 
للحرية ينبغي أن ال تصدر إال عن اجلهاز 
ــك أصدرها بعض  ــي ، ومع ذل القضائ
ــن ال عالقة لهم بالقضاء.  األفراد الذي
ــوم فقيه  ــتكثرون أن يق ــف تس فكي
ــوص  نص ــير  بتفس ــوه،  القانون،ونح
الدستور، مع أنَّ املنطق الدستوري في 
العالم يؤكد أنَّ هذا الفقيه هو األقدر 
ــتور من  ــير الدس ــل في تفس واألفض
القاضي ؛ ألنها صنعته، وليست هي 
صنعة القاضي!! ومع ذلك فالدستور 
ــاة، إلن  ــتبعد القض ــي لم يس العراق
ــم دوراً ورد في بعض االختصاصات  له
ــتور، مثل  ــن الدس ــادة (٩٣) م ــي امل ف
ــأ بني  الفصل في املنازعات التي تنش
احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم 
واحملافظات، إذ القاضي يكون هنا أقدر 
من فقيه القانون، وهكذا يكون اخلبير 
في الفقه االسالمي أقدر من القاضي 
ــير ثوابت  ومن فقيه القانون في تفس

االسالم، وهكذا.
ــروف أنَّ للقضاء أمناطاً  رابعاً : من املع
ــاءٌ  ــاءٌ عادي،وقض ــة قض ــةً : فثم ثالث

إداري،وقضاءٌ دستوري.
ــاألول -القضاء العادي- : هو القضاء  ف
املتمثل باحملاكم على اختالف أنواعها 
ــى احملكمة العليا  ــا وصوالً إل ودرجاته
ــدول  ــض ال ــي بع ــمى ف ــا تس -أو كم
ــذه  ــض أو التمييز-.وه ــة النق مبحكم

ــن قبل القضاة. ارَس إال م احملاكم ال متُ
ــي هذا  ــدُّ ف ــة تع ــة القضائي فالصف
،بل وقيداً  ــةً الزمةً ــط صفةً أصيل النم
ــوع من القضاء. ــة هذا الن على ممارس
ــلف أنَّ  ــا فيما س ــك الحظن ــع ذل وم
ــني قد متنح بعض األفراد  بعض القوان
من غير القضاة مكنة الولوج إلى هذا 
صية  القضاء في بعض األمور التخصُّ

التي عرضناها آنفاً. 
ــط الثاني -القضاء اإلداري- : هو  والنم
ــاإلدارة ، وميثلها في  ــاء املنوط ب القض
ــورى  ــك مجلس الدولة -مجلس ش ذل
ــميات الدول-  ــض مس ــة في بع الدول
ــة القضاء  ــاته ،من محكم ومؤسس
ــني  ــاء املوظف ــة قض اإلداري ومحكم
واحملكمة اإلدارية العليا.وهذا القضاء 
ــي كل دول العالم ،  ــمى (قضاءً) ف يُس
ــرةً مع  ــراراتٍ مهمةً وخطي ــدر ق ويُص
ــل إنه  ــاً واحداً، ب ــمُّ قاضي ــه ال يض أن
ــع وزارة العدل  ــي كثيرٍ من الدول يتب ف
وليس مستقالً كاستقاللية القضاء 

العادي.
أما النمط الثالث -القضاء الدستوري- 
ــة  باحملكم ــوط  املن ــاء  القض ــو  فه  :
ــتوري. الدس ــس  اجملل أو  ــتورية  الدس
ــميته  ــض الفقهاء لتس ــح بع ويجن
ــك لوجود  ــي) ؛ وذل (القضاء السياس
بعض األبعاد السياسية البارزة فيه.
ــتوى  ــو يُعرف على مس ــع ذلك فه وم
ــي  ــاء).وال يعن ــم (القض ــم باس العال
ــته من القضاة ، بل  ذلك ضرورة ممارس
يعني -كما القضاء اإلداري- أنه ميارس 
الوظيفة القضائية ، املتمثلة باتباع 
ــكلية واملوضوعية في  اإلجراءات الش

ــتورية، وإعمال  ــاوى الدس ــر الدع نظ
 ، ــل  العم ــذا  له ــة  املنظم ــني  القوان
ــات املدنية، وتكون  مثل قانون املرافع
ــوة  ق ــوز  ،وحت ــةً  وملزم ــةً  بات ــه  قرارات
ــه ، ولها احلجية  ــيء املقضي في الش
ــك هو معنى إطالق  على الكافة ؛ وذل
ــة (القضاء) على النمطني الثاني  صف

-اإلداري- والثالث-الدستوري- .   
ال  ــدم  تق ــا  م ــى كل  ــاً عل وتأسيس  
ــتور ملصطلح  ــتعمال الدس ــدُّ اس يُع
ــة االحتادية  ــة) بصدد احملكم (محكم
العليا ووصفها بأنها (هيئةٌ قضائية) 
،دليالً على أنَّ أعضاءها يجب أن يكونوا 
من القضاة فقط ،بل تعني أنَّها متارس 
ــة ؛ ألنَّ لها  ل ــةً قضائيةً باحملصِّ وظيف
الوالية العامة من جهةٍ ،وألنَّ قراراتها 
ــيء املقضي فيه وتكون  حتوز قوة الش
ــةٍ أخرى. ــى الكافة من جه ةً عل حجَّ
ــترون حينما نتكلم في التجارب  وس
الدولية في تكوين احملاكم الدستورية 
ــف أنها تتكون  ــار أعضائها كي واختي
ــاتٍ متعددةٍ،وليس من القضاة  من فئ
ــتفاجئون حينما  ــب،بل رمبا س فحس
ترون أنَّ القضاة ال ميثِّلون سوى األقلية 
في أغلب هذه التجارب،وأكثر من هذا 
ــي بعضها  ــاضٍ واحد ف ــة ق ليس ثم

-كما سيتضح الحقاً-.  
ــني  الناحيت ــن  م ــقط  تس ــه  وعلي
ـ  ــة  واحمللي ــة  الدولي ـ  ــتورية   الدس
ة استعمال الدستور  والقانونية حجَّ
ــة) ووصفها بأنها  ــح (محكم ملصطل
ــى أنَّ أعضاءها  ــةٌ قضائية) ، عل (هيئ
ــب، وال  ــب أن يكونوا قضاةً فحس يج

مجال لالستدالل بها البتة. 

التفسري الدستوري إلطالق اسم (املحكمة) عىل املحكمة االحتادية العليا
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ــر والغفران  ــه اخلي ــذي يَّعمّ في ــل ال ــهر الفضي ــذا الش ه
ــلّ فيه املنكرات  ــنات وتق وتكثر البركات والعطاء و احلس
ــهر مبارك لألمة اإلسالمية جمعاء. ــيئات ، فهو ش والس

ة احلر ، وكان  ــدّ ــاءت مفردة رمضان من الرمض وتعني ش ج
ــهر للزمن الذي يقع فيه رمضان  العرب ينسبون هذا الش
ــهر  ــهر رمضان هو الش ــان الصائم.ش فهو رمضه لالنس
ــهر مميّز عن باقي شهور  ــع في السنة الهجرية وش التاس
ــرة وآخره  ــطه مغف ــة ، أوله رحمة وأوس ــنة الهجري الس
ــة والطمأنينة  ــح اهللا عباده الراح ــق من النار، كما مين عت
ــهر طاعات  ــه ورحمته ، وهو ش ــم لطف ــم بعظي ويغمره
ــاً يكثر تقدمي  ــوات ، وفيه أيض ــتجابة الدع وعبادات و اس
ــر اخلير  ــراء واحملتاجني ، وينتش ــات للفق ــة والصدق املعون
ــة األرحام  ــر فيه صل ــاس ، وتكث ــرزق بني الن ــاء وال والعط
ــس واحملاضرات ، وهو  ــل مع األصدقاء وإقامة اجملال والتواص
ــا فيه ليلة القدر ،  ــهر الفضائل والكرامات ، وأعظم م ش
فهي خير من ألف شهر كما ذكرها اهللا في كتابه املقدس 
ــتجاب ، كما يعمّ فيها  ــاء العبد الصالح فيها مس ، ودع
ــي من مغيب الشمس حتى  ــتقرار النفس ــالم واالس الس
طلوع الفجر ، فهو تهذيب النفس ونقاء القلوب.فرض اهللا 
ــهر رمضان املبارك ركناً أساسياً  ــبحانه وتعالى في ش س
ــالم ، وهي عبادة الصوم ، ويعتبر الصوم من  من أركان اإلس
ــبحانه  ــم العبادات والتي ال يعلم بها أحد إال اهللا س أعظ
ــوم يكون خالص هللا  ــي أجرها وثوابها ، ألن الص وتعالى ف
ــزي به وللصائم  ــبحانه وتعالى له وحده وهو الذي يج س
ــذوق نكهة  ــل األفطار بعد ت ــة عندما يقب ــان : فرح فرحت
ــاء ربه ، الصوم فيه تربية  ــوع والعطش وفرحة عند لق اجل
ــن الروحانية العميقة  ــه الكثير م ــة للنفس ، وفي عظيم
ــه ، وجتعل من نفس  ــب املؤمن متصالً برب ــي جتعل قل ، الت
املؤمن منكسرة خلالقها وحده ال شريك له ، وهذا كله من 
ــباب روحانية شهر رمضان املبارك الذي ننتظره ونحن  أس

على أحرّ من اجلمر في كل عام.

ــنوات،  ــا زالت حاضرة منذ س جدلية م
ــاط السياسية حول مفهوم  بني األوس
ــا كان العراق  ــيادة العراقية، وإذا م الس
ــة أم ال، نتيجة  ــيادة كامل ــة ذات س دول
ــية، التي  اإلختالف في األركان األساس
ــون حاضرة ألي دولة لتكون  يجب أن تك
ــيادة كاملة.    يتباهى بعضهم  ذات س
ــي من  ــف الدول ــوات التحال ــروج ق بخ
ــد إتفاق احلكومة،  العراق عام ٢٠١١ بع
ــي  ــان العراق ــه البرمل ــوت علي ــذي ص ال
ــوات، لكنها ما لبثت أن  وجالء تلك الق

ــاح داعش لثلث العراق  عادت بعد إجتي
ــدة على  ــت متواج ــا زال ــام ٢٠١٤، وم ع
ــت «ذريعة» أنهم  األراضي العراقية، حت
ــاركة  ــاريون ومدربون مرة، واملش إستش
ــي أخرى،  ــد داعش ف ــي العمليات ض ف
حتى أصبحت هناك قواعد ثابتة لهذه 
القوات، وبعد إنتهاء احلرب مع داعش ال 
ندري ما سبب تواجد هذه القوات وما هو 
ــير القانوني لها.. فغاب مفهوم  التفس
ــهدنا  أن ش ــد  بع ــتقلة،  املس ــة  الدول
ــري على أرض  ــف دولي جت عمليات قص
ــية  ــت الكتل السياس ــراق.  إختلف الع
ــذه القوات فبعضها  في موقفها من ه
ــا رافض، آخرون  ــد لبقائها وبعضه مؤي
يعتبروه إحتالال يوجب قتالها، وشهدنا 

ــف املتبادل  ــات القص ــرا من عملي كثي
والعمليات العسكرية، وقصف القوات 
ــد الشعبي،  األمريكية لقطعات احلش
ــي مظاهرات  ــات بتدخل دولي ف وإتهام
العراقية  ــقاط احلكومة  ــرين، وإس تش
ــابقة، حتى أصبحنا نشاهد سيال  الس
ــراف املكونات  ــني أط ــات ب ــن اإلتهام م
العراقية بحسب الوالءات لهذا الطرف 
ــي  السياس ــأن  بالش ــل  ذاك.التدخ أو 
ــى  ــيطرة عل ــة الس ــي، ومحاول العراق
ــة  ــاته الداخلي ــم سياس ــه ورس قرارات
ــاور إقليمية  ــره الى مح واخلارجية، وج
ودولية، ومحاولة جعله ساحة للصراع 
ــدة  العق ــل  ميث ــابات،  احلس ــة  وتصفي
ــيادة العراقية،  الكبرى في قضية الس

ــي ال ميكن أن يتخلص العراق منها،  والت
ــع قواعد  ــر، يض ــي كبي ــوار وطن إال بح
ــة العراق،  ــس ثابتة جتعل مصلح وأس
ــة دولية، وأن  ــاس األول في أي عالق املقي
ــو احلاضر  ــراق أوال ه ــعار الع ــون ش يك
ــعارات  ــع، واإلبتعاد عن الش لدى اجلمي
الطائفية والقومية التي تريد رهن البلد 
ــارج.  أن تكون الدولة ذات  وقراره الى اخل
ــيطرتها  ــيادة، يعني أنها تفرض س س
ــع أراضيها وفق  ــى جمي ــا، عل وقراراته
األطر القانونية والدستورية، فال معنى 
ــني وتركه في  ــى جزء مع ــه عل لتطبيق
ــي بقعة  ــن ف ــل املواط ــره، وأن يعام غي
ــرى،  أخ ــن  ع ــر  ــكل مغاي ــة بش معين
ــا ملنطق  ــروات تبع ــف توزيع الث ويختل

ــواء احلزبية والصفقات  ــرات واأله التأثي
أن  ــب  يج ــك  لذل ــا  تبع ــية..  السياس
ــة واضحة وثابتة بني  تكون هناك عالق
ــتان،  ــة العراقية وإقليم كردس احلكوم
ــتورية والقانونية، ال  حتدها األطر الدس
تخضع لإلبتزاز واملساومات السياسية.  
ــراق دولة ذات  ــون الع ــا أردنا أن يك إذا م
سيادة، فيجب على اجلميع أن يتمسك 
بالءات ثالث، ال لقوات قتالية في العراق، 
ــة فيه، وال  ــكرية ثابت ــد عس وال لقواع
ــأن العراقي،  للتدخل اخلارجي في الش
ــذه القضايا،  ــول أي واحدة من ه وحص
هو إنتهاك للسيادة العراقية، ومحاولة 
ــو محاولة  ــرات ألي منها، ه ــاد تبري إيج
لبيع العراق في سوق الغزل السياسي.

ــف وكمٌ هائل  ــت على التألي إقبال ملف
ــارع  ــوق الكتاب وش من املعروض في س
املتنبي حتديداً ، في مقابل عمليات تزوير 
هائلة للكتب واعادة طبعها جتاوزا على 
ــرين ، وميكنك  ــني والناش ــوق املؤلف حق
اليوم اجللوس لوقت طويل في دار النشر 
ــاي  ــي الش ــر) وحتتس ــو الناش أو ( كازين
ــض في ضيافته دون أن يبيع كتاباً  واحلام
ــى ان تلتحق  ــة نخش ــداً ، في مهن واح
ــز ) إذا بقيت  ــي ماتوكل خب ــن ( الل بامله
ــة قانونية،  ــن دون غطاء وحماي هكذا م
ــرق القوانني  ــي ظل خ ــن الطبيعي ف وم
ــطو  ــع املهن ويجري الس ــر جمي أن تتأث
ــذه املهن ما  ــن من ه ــى احلقوق ، لك عل

ــل الوجه  ــاع عنها ألنها متث ــب الدف يج
ــر مثقفيه  ــاري للبلد وعصارة فك احلض
ــمعتها في  ــاج كتّابه ، وأن خدش س ونت
ــعب  ــمعة وطن وش ــارج بات ميس س اخل
ــمعة الناشرين فقط، والناشر  وليس س
ــد عليه  العراقي اليوم في وضع اليحس
ــاء واإللتزامات والتكاليف وبني  بني األعب
ــاس بفقدان اجلدوى االقتصادية  اإلحس
ــر عادلة  ــة غي ــع منافس ــن عمله ، م م
ــون واخلارجني عنه  ــني بالقان بني امللتزم
ــاب وتزويره ،  ــرقة الكت ــن جماعات س م
ــرعان  ــرين احلديثة س ــدارات  الناش واص
ــف دينار   ــعر أل ــا معروضة بس ــا جتده م
ــذي يلخص  ــة ) ال ــف( األلفي ــى رصي عل
ــة التحدي الوجودي الذي يهدد هذه  قص
ــلطات  املهنة في مقتل مالم تبادر الس

ــاذه ، والقضية غير  ــن إنق ــاذ ماميك إلنق
ــط وامنا  ــدوى واحلقوق فق ــة باجل متعلق
بحماية اجملتمع من احملتوى اخلطير الذي 
ــلل عبر  ــم واملعتقدات ويتس ــس القي مي
ــي داخلي  ــاب كأي خرق أمن ــوق الكت س
ــدود.وإذا كان اإلقبال  ــر احل ــي عب أو خارج
على التأليف هو احلالة الصحية البارزة 
مبالها وماعليها ، فالعراق الذي كان يقرأ 
بغزارة أصبح يؤلف ويطبع بغزارة ، لكنه 
ــي احلقيقة  ــزارة ايضا ، وه ــزوّر بغ بات ي
ــان  للعي ــواهدها  ش ــة  والواضح ــرة  امل
ــر بأبعادها  ــة النش فة حلرك ــتهدِ واملس
 ، ــة  والثقافي ــة  والتجاري ــة  االقتصادي
ــرة عربية  ــن كونها ظاه ــى الرغم م وعل
ــة  متفاوت ــالت  االنف ــتويات  مس ــن  لك
ــت قوانني  ل ــة فعّ ــدول العربي ــض ال وبع

ــددت من  ــة الفكرية وش ــة امللكي حماي
ــى األرض ، أما  ــات واإلجراءات عل العقوب
ــة حملاربة هذه  ــاوالت العراقي اجلهود واحمل
ــرة فما زالت بحاجة إلى مواجهة  الظاه

ــدان ، وحيرة  ــريع واملي ــة في التش عاجل
الناشرين طالت أكثر مما يجب في غياب 
ــون وحضور هواة التزوير  وخالياهم  القان

الصاحية والرابحة في سوق الوراقني.

سـوالف عراقية

ثامر الحجامي

عبدالهادي مهودر

 الجزء االول

تري
ركا

كا
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عزيز السيد جاسم .. النزوع إىل املعرفة يف جتليات صوفية

يف رواية (الزهر الشقي) نجد ان ثمة نداءات خفية تقتلع وائل 
اجلابري من مكانه وتنقله اىل عوالـم رائعة من السحر العرفاين

* د. رضا اِّـوسوي

ــات  للتجلي ــدمي  تق ــة  املقال ــذه  ه
ــي وردت في رواية الزهر  الصوفية الت
الشقي - لعزيز السيد جاسم - والتي 
اقتضت طبيعة البحث توزيعها بني 
اجتاهات مهمة من اجتاهات العرفان 
وكراماتهم  الصوفية  هي مصاحبة 
ــي والوجد  ــض االله ــة والفي واملعرف

والعشق الصوفي.

السلوك الصوَّـ 
وتأثرياته

ــلمي  ــن الس ــد الرحم ــو عب ــري اب ي
ــي التصوف  ــه «املقدمة ف ــي كتاب ف
وحقيقته « ان صحبة الصوفية من 
ــام الصوفي  ــور التي متهد لالله االم
ــلوك الصوفي  ــا للس ــا غرس كونه
ــيبان قوله  ويروي عن ابراهيم ابن ش
ــول :.نعلي  ــب من يق ــا ال نصح «كن
ــتي  ــي « وعن احمد القبالنس وركوت
ــت على  ــد قوله «دخل ــتاذ اجلني اس
قوم من الفقراء بالبصرة فأكرموني 
ــن ازاري  ــا اي ــت يوم ــي فقل وبجلون
ــك  ــم؛ وكذل ــن اعينه ــقطت م فس
ــد «دخلت  ــن الولي ــم اب ــول ابراهي ق
 ( ــام  الش ــي  ف ــة  (مدين ــوس  طرط
ــن اخوانك  ــي ان جماعة م ــل ل فقي
ــي دار فدخلت عليهم  مجتمعون ف
ــرا كلهم  ــر فقي ــبعة عش فرايت س
ــل خير قول  ــب واحد «. ولع على قل
ــعيد  ــول ابي س ــلمي ق ــه الس يروي
اخلزاز :.» صحبت الصوفية خمسني 
ــنة فما وقع بيني وبينهم خالف  س
ــة  قضي ؛ان  ص-١١٠)  ــلمي  الس  )
ــي رواية الزهر  مصاحبة الصوفية ف
ــقي تظهرمن خالل االشخاص  الش
ــل وائل اجلابري  ــن رافقهم البط الذي
ــروا  واث ــات  والكرام ــة  الصوفي ــن  م
ــتمر معه الى  ــه تأثيرا اس ــي حيات ف
ــاهد  آخرايام حياته؛ ففي احد املش
ــه في  ــر رفيق ــى قب ــف عل ــراه يق ن
ــيد الياسري  ــنوات االعتقال الس س
ــام املعتقل وما  ــرك ذاكرته الي فتتح
ــن قيمة  ــخصية م ــذه الش كان له
في مجريات ايامه «. آخ ايها السيد 
وراء  املتواري  ــري _ياصديقي  الياس
ــت حي ؟! (٣٤ )  ــا خبرني هل ان الدني
ــل اكثر فاكثر في ايام  ؛ ثم يسترس
ــي ذي  ــل الصوف ــذا الرج ــه له رفقت
الكرامات «:.كان زاهدا، كان متعبدا 
سألته مرة في املعتقل : كيف جتمع 
بني املاركسية واالسالم وانت العابد 
ــه املعتاد  ــي بهدوئ ــر؟! اجابن الكبي
«كل ما يدعو الي اخلير يتصل بعضه 
ــق  ــهد الح ــي مش ــه. (٣٤).ف ببعض
ــيد  ــات هذا الس ــن كرام ــا ع يحدثن
ــيد  ــري وعن ابيه :.»كان للس الياس
ــة ... حاول  ــري كرامات معروف الياس
ــه  ــه علي رأس ــرطة ضرب ــد الش اح
فجن الشرطي بعد حني (٣٤). ويقول 
ــه :.» كذلك كان ابوه اجلليل،  عن ابي
ــي فاجابه  ــل االقطاع ــتمه وكي ش
ــري فاصبح  ــى اهللا اترك امرك وام ال
ــل اعمى (٣٤ ) ثم يصحو عزيز  الوكي
/ وائل اجلابري ويعود من غيبوبته في 
ــالوزة النظام  ــرة ليخبرنا ان ج املقب
ــات « ولكن  ــم الكرام ــع معه التنف
ــطوة  ــفع الكرامات امام س هل تش
ــت ضمائرهم  ــن عدم ــن الذي اجلالدي
(٣٥) نعم سطوة جالدي ذلك الزمان 
ــيد  ــه عزيز الس ــدث عن ــذي يتح ال
ــا نحن هي  ــم برمزية نفهمه جاس

ــا  ــع ثمنه ــي دف ــطوة الت ــني الس ع
حياته يوم اخلامس عشر من نيسان 
١٩٩١ فكأنه تنبأ ملصيره في غياهب 
ــجون املظلمة للنظام الصنم  الس
ــري  ــيد الياس املقبور.ولم يكن الس
ــق النوراني الوحيد لوائل  هو الصدي
ــرون أحدهم  ــري وامنا هنالك آخ اجلاب
ــبه احللم «اي  كان يطل عليه مبا يش
حلم ذلك الذي ألم بي ليلة البارحة 
؟! ...صديق لي متنفذ سياسيا، اتكأ 
الى حائط بيتنا الريفي القدمي ....كان 
ــاه كأمرأة  ــاري الصدر وتكورت ثدي ع
ــي (٣٥ ). هذا  ــال ل ــع طف ــذ يرض واخ
ــة كانت جتذب  ــق دعوة نوراني الصدي
وائل اجلابري وحتاول ان تسحبه اليها 
ــم يذكرنا  ــا من النور . ث ليبقي قريب
بعد ذلك بالشيخ مرتضى الذي تنبأ 
ــذ ان كان صغيرا  ــة من ــه بالنوراني ل
ــي عمره  ــراه وهو ف ــق ذك ــل يراف وظ

ــيخ مرتضى بطلعته  هذا «كان الش
ــيقة  ــوداء الرش البهية وحليته الس
يرقبني وانا صبي اتردد على بيت اهللا 
ــتكون  ــي :.ال ادري ماذا س ــول ل ، ويق
ــتالزمك الى  ــة االميان س اال ان ومض
ــى جانب خاله  ــد.» (٣٥) ؛ هذا ال االب
ــبة له والذي  الذي ميثل املريد بالنس
ــرك فكري  ــي معت ــا ف ــه دائم يدخل
ــرك النور  ــه اال عندما يت اليخرج من
ــدره  ــر ص ــده ويغم ــى جس ــذ ال ينف
ــتكون معذبا  فيذكر انه قال له « س
ــت تضع يدا هنا ويدا هناك - جزء  فان
ــان واجلزء االخر  ــك في االمي من نفس
في الشك والقلق « (٧٣) . انه يرى ان 

ــيد ابراهيم هو السعيد وقد كان  س
ــكل او بآخر « منذ  وائل تابعا له بش
ان بدأ امياني يتوهج انتهي اشتياقي 
ــم من فقري (والفقر صفة  على الرغ
ــم  ابراهي ــيد  س وكان  ــة)  الصوفي
ــيد  الس (٧٥).ان  ــا.  ــعدنا جميع اس
ــاب الذين  ــد االقط ــو اح ــم ه ابراهي
ــث نراه  ــل اجلابري بحي ــروا في وائ اث

ــر :.»كان  ــرح بعظمة هذا التأثي يص
ــا، أتذكر حادثة، اعتدى  تأثيره عجيب
ــيد ابراهيم ..  ــل على الس فيها جب
شتمه فضحك منه .. فأزداد غضب 
ــل وكان رجال ضخما قوي النفوذ  جب
ــي املنطقة  ــس ازالم اقطاع النه رئي
وكلما ازداد غضب جبل ازداد ضحك 
ــارت ثائرة جبل  ــيد ابراهيم ، فث الس
ــاوال توجيه لطمة الى  ورفع يده مح
وجه السيد ابراهيم ..جتمد كحيوان 
ابراهيم يضحك  ــيد  ..والس محنط 
ــم مضى حاديا الى قرية  ويضحك، ث
ــرى . (ص١٠٣) الرمز هنا في (الزهر  اخ
الشقي) يأخذ جانبا مهما يكون نداء 
ــة هي ابنة  ــا يتمثل في طفل صوفي
وائل اجلابري (داليا) التي جتسد الرمز 
ــروي لنا انه رآها  ــي للقطب ي الصوف
ــي احللم كانت ابنتي  في حلمه :.»ف
احلبيبة داليا متد يدها نحوي وتعتب 

ــتيقظت  ــاذا هجرتني؟ واس ــي مل عل
ــي انقذني فقد  على صوتها... ياآله
ــر يصل الي  ــت (٧٩) هذا التأثي تعذب
ــة يجعل من املريد /وائل اجلابري  درج
ــل الكرامات او هكذا  / واحدا من اه
ــاس برغم كل ما يقترفه من  يراه الن
ــودة او غير مقصودة ؛  هفوات مقص
ففي احد املواقف جند شرطيا يجند 
ــوذا بنورانيته  ــه مأخ ــه خلدمت نفس
ــرطي في منامه  ــي رآها هذا الش الت

من خالل هذا احلوار:
ــي اكره  ــيًّ ؟ ...ان ــاذا تعطف عل «- مل

شفقة االخرين ...
ــفق عليًّ يا  ــت الذي ستش ــك ان - ان

سيدي .
ــا الكلمة التي  ــيدي ...! يا أيته - س
ــي  ــا جاءن ــم ..رمب ــي بالصمي ضربتن
ــد رايت  ــد ..لق ــول جدي ــر مبخب الده
ــدة اصناف  ــل واملهابيل من ع اخملابي
ــل بهذا  ــاءت رياح الفص ــل ج ... فه

اجملنون ؟! - انا سيدك ؟!
- نعم ..نعم انت - حلمت بك .. جاءني 

ــة بيضاء تلفه من  زائر يرتدي قماش
ــده راية  ــى القدمني ..وبي ــق حت العن
خضراء قال لي:.هذا سيدك - فلماذا 
اسهمت في تلك اجلرمية ؟!..فعرفت 
ــا قالوا ..انك  ــت ملحدا كم انك لس
ــل ما حصل ..  ــان كبير ثم حص انس

حصل انتقام اهللا.
-انتقام اهللا ؟! تساءلت بدهشة.

ــلحني  - نعم، فقد اصيب كبير املس
بالعمى بعد حادثة االعتداء. (١٥٨).

اِّـعرفة والفيض االلهي
ــة والفيض  ــة اآللهي ــي املعرف روي ف
ــألت  ــي ان ابي الدرداء قال س النوران
ــال :.  ــة فق ــن املعرف ــول اهللا ع رس
ــالم عن  ــل عليه الس ــالت جبري س
ــألت اهللا عزوجل  املعرفة فقال :. س
ــل :.  ــال اهللا عزوج ــة فق ــن املعرف ع
ــي  ــه اال ف ــراري ال اودع ــن اس ــر م س
ــر يصلح ملعرفتي (السلمي/٢٠).  س

ــة هي درجة عالية من الفناء  واملعرف
ــفر الصوفي الى ربه إذ هو  وغاية س
ــهود احلق باالستهالك  يغني عن ش
ــي كتاب  ــاء ف ــد ج ــوده ؛ وق ــي وج ف
ــراج الصوفي ان املعرفة  اللمع للس
الصوفية نداء داخلي ميتلئ به قلب 
ــذي كآله حبيبه بالوالية  الصوفي ال
ــاقا كما  ــه ضـــــــرورة واتس فيلبي

لباه احلالج:ـ
لبيك لبيك ياسري وجنوائي

لبيك لبيك ياقصدي ومعنائي
ادعوك بل انت تدعوني جهارا

ناديت اياك ام ناديت ايائي 
(اللمع /١٤٦ )

ــقي)  ــة (الزهر الش ــالل رواي ــن خ وم
ــة تقتلع  ــداءات خفي ــد ان ثمة ن جن
ــن مكانه وتنقله الى  وائل اجلابري م
ــحر العرفاني  عوالم رائعة من الس
ــت  ــماء ..ارجتف ــالني آذان الس « وش
ــدوت صغيرا  ــع اهللا اكبر ب ــال وم قلي
بالتكبيرة  ــي  روح وامتألت  ...صغيرا 
... ومن صغري احسست ان اصابعي 

ــي وتتصل  تنمو ومتتد وكذلك حواس
بأطراف الكون فمع التكبيرة صغرت 
وكبرت(٣٥).تارة يبدو هكذا وتارة ياتي 
النور هذا مجسدا في احد اصدقائه 
الذين يراودونه في االحالم ..»وانبعث 
ــه  ــن وجه ــاري وم ــده الع ــن جس م
ــم ينظر الي  ــف ..ل ــدره نور لطي وص
ــه غنيا  ــد كان متجاوبا مع نفس فق
غير ملتفت الحد (٣٥).لكنه يبني لنا 
ــت قلبه عندما كان  ان املعرفة طرق
صغيرا يرتاد بيوت اهللا « في سنوات 
االرض  ــوزع  تت ــا  وبيوتن ــة»  الطفول
ــس تبث  الفواني ــعة  ــراء وأش اخلض
ــي ليلنا الذي يفيض  النور الواهن ف
ــر املطبوخ»  ــوة ورائحة العنب بالنش
(٣٧).او يصف نفسه وهو يقرأ القرآن 
وذلك النور يالزمه « كنت اقرأ القرآن 
ــا بحزم الضوء تتوزع ظلمة  محفوف
ــجد ... وقبل ان ادرس شيئا عن  املس

الضوء ..كنت أعده شيئا الهيا واالن 
ــب معلوماتي  ــيت اغل ــد ان نس وبع
بقيت احتفظ بذكرى الفكرة االولى 
ــي  ــا ه ــل باهللا....وه ــوء يتص ....الض
ــرة ... فالنور  ــرى اقوى من الفك الذك
ــري  ــدد خاط ــي ويج ــوي ذاكرت يحت

وافكاري (٧١).

الوجد والعشق الصوَّـ
ــر الزاوية  ــق حج يعد الوجد والعش
في الرؤية الصوفية اذ تتأسس عليه 
نظرية املتصوفني في املعرفة بل في 
ــري  ــون/٩٢) ؛ وي ــود كله(نكلس الوج
ــيوني ان كلمة احلب  ــم البس ابراهي
وردت في القرآن في عدة مواضع لتدل 

ــن اهللا نحو  ــة حانية م ــى عاطف عل
ــن العبد  ــد وعاطفة صاعدة م العب
نحو ربه (بسيوني /١٧٣/١٩٦٩).وهذا 
ــذي أقر بأن  ــا رآه الغزالي ال ــرأي م ال
ــول حني تبتل  ــال الرس احملبة اول ح
بحراء حتى قالت العرب :ان محمدا 
ــن  ــذ م ــي /املنق ــه (الغزال ــق رب عش
الضاللة/٥٣).»والوجد عند الصوفية 

كل ما صادف القلب من حزن أوفرح؛ أو 
هو حالة من مكاشفة احلق تثير في 
ــهيق والبكاء  املتصوف الزفير والش
والغشية واالنني والصعقة والصراخ 
ــي  الطوس ــراج  (الس ــة»  والصيح
ــل اجلابري  ــن جند وائ /٣٧٧/٣٧٥).ونح
ــاالت مختلفة من الوجد فهو  في ح
الفراشة التي تطوف حول الشمعة 
ــراه وقد  ــة ن ــي حال ــا ف ــا بنوره حب
ــل يا إالهي  ــد» ما العم اعتراه الوج
ــي الى- منى- فكيف  انا انتمي بروح
ــق بني حب  ــا وكيف اوف ــد عنه ابتع
ــملني بال حدود (١٧٠).وفي حالة  يش
ــد الرحال و يحاول الهرب  اخرى يش
ــي اليتمكن فيها من  من املدينة الت
ــم اهاجر ..فاملدينة  رؤية احلبيب «نع
ــي  ــى- حبيبت ــا- من ــي الارى فيه الت
ــوارع ال  ــدة ثالثة ش ــي على مبع وه
ــا (١٤٦).ان احلبيبة  بد  لي من هجره

ــورة امراة اال  ــدت في ص هنا وان جتس
ــاع املتصوفني  ــا طبيعة من طب انه
ــق/ بصور  ــيد احملبوب /اخلال في جتس
ــن خاللها افراغ  ــانية يريدون م انس
ــات دنيوية  ــن صف ــم م كل مالديه
ــرف بانها  ــق ولهذا فانه يعت للعش
ليست بالبشر العادي «لم استطع 
ــن التفكير بجمال  ان ابعد ذهني ع
ــمس  هذه الصبية القادمة من الش
ــرب  (١٤٣).ويق ــة  الدري ــب  والكواك
الفكرة اكثر فاكثر عندما يقول «اما 
في احلب الصافي فأن اجلميع شركاء 
ــامية أال نحب  ــي حلظة حب متس ف
ــور والطبيعة  ــر والنجوم والزه القم

ــاجية واخلالئق الوديعة ؟!احلب  الس
ــة  ــع الي ــه متس ــر وفي ــر... كبي كبي
ــول الى  ــن الوص ــة (١٧٢).لك حقيق
احلبيب عند اهل املعرفة يحتاج الى 
ــد البالي يبدأ  ان يتحطم هذا اجلس
ــيد  ــى الدنيوية - وعزيز الس ــز ال يرم
ــل اجلابري  ــالل وائ ــن خ ــم - م جاس
ــد الدنيوي «وفي  ــر اجلس يبدأ بكس

الصباح الباكر ادور حول نفسي عدة 
مرات الى حد االنهاك وانا اردد:

يا منية املتمني امنيتني بك عني
ــي ظننت انك اني  ادنيتني منك حت
ــر من طباع  ــم انه طبع آخ (١٨٣).نع
الصوفية فلقد كان مولوي- وهو من 
ــتد  ــعرائها - يش رموز الصوفية وش
ــد اعمدة  ــدور حول اح ــه الوجد في ب
املسجد ويبدأ باالنشاد .(انظر جتليات 
ــعر ايران دكتر لطفعلي  عرفان درش
صورتكر تهران١٩٧٤ص١٢٢-٣٠) هذه 
ــن الغيبوبة  ــة م ــة بداية لنوب احلال
ــد ان يدخل فيها لتمهد له حالة  يري
االحتاد باحلبيب «واحسست نفسي 
ــي منتصف  ــذة ..ف ــا وراء الناف واقف
ــتاقا  ..مش ــاد  الرق ــاركا  ت ــل  اللي
للعاصفة، بخوف قليل ..كنت كمن 
التي  ــة  الهائل ــيقى  املوس تخطفه 
ــي تقدر على  ــك االف االذرع والت متتل
ــق ..تخطف قلبه  ــزاع اي منا برف انت
ــنا  انفس ..وجند  ــب يخطفنا  ..والقل
ــؤرة ...في  ــي اللجة في الب هناك ..ف
ــي االبدية (٥٥)  ــيقى ..ف ــرارة املوس ق
ــراه لذيذا «كم  ــة لغياب ي ــا بداي انه
هو لذيذ ذلك الغياب اجلميل الغياب 
ــن البيت  ــة وع ــد واالفرش عن اجلس
ــى الهادر،  ــر باالنتماء ال ــن البش وع
ــذي الينطفئ  ال ــارف العنفواني  اجل
ــتد الوجد تعلو  ــدا (٥٥).وكلما اش اب
ــعلت  ــا وائل اجلابري اش صيحته»ان
ــان  ــدرت البي ــي واص ــق بنفس احلرائ
ــة من  ــد مئ ــس الواح ــي ..الي بنفس
ــزم الذي  ــني والع ــق واليق فضل احل
ــد بذلك ابيات  ــني «(٢٧٦) ويقص اليل
ــن  ــالل الدي ــا ج ــدة ملوالن ــن قصي م
ــعراء الصوفية  الرومي احد كبار ش
في ايران في القرن التاسع للهجري 

التي يقول فيها:

تطول قامتي من قامتك
ــقك  ــون انا الواحد مئة من عش واك
ولكي يتحقق لهذه الفراشة االحتاد 
ــمعة البد لها من االحتراق  بنور الش
ــو العنقاء  ــة العروج نح ــدأ رحل لتب
التي تشد كل الطيور احزمة الرحيل 
ــد  فري ــر/  الطي ــق  صوبها(انظرمنط
ــن العطار حتقيق الدكتور احمد  الدي
ناجي القيسي / بغداد ١٩٧٦ ) رحلة 
ــبق  ــن االلم املمزوج بنوع من الش م
الذي الدنس فيه ؛ انه شبق العارفني 
« ودقت لي اجراس السماء ..واختلط 
ــود،  االس الطيني  ــراب  بالت ــي  وجه
ــع ارض اهلي  ــي م ــت بتمام وتعانق
ــكا المثيل له وحدقت  شممت مس
في انوار عليا ..وانقطعت نهائيا عن 
الدنيا لوقت قصير اال انه كان طويال 
ــائرا في املفاوز االلهية  ..كان عمر س
املتالقية ببهاء ..كان حتليقا وطوافا 
..عشته وانا فوق االشياء اسبح في 
الفضاء بنعومة وسرعة واستمتاع 
ــواء جديد وتآخت  ــدري به ..امتأل ص
معي الكواكب والنجوم وانا انساب 
ــا  ــا وهامس ــا ومالطف ــا مازح بينه
ــذي صعدت  ــاء االزرق ال ..وبدأ الفض
ــارك وامتزجنا انا  له كاالحتفال املب
ــه (١٥١)  ــرت جزءا من ــاء فص والفض
ــي  االله ــق  العش ــق  يتحق ــذا  هك
؛عندما يصل العاشق مرحلة الفناء 
ــا هو والهو  ــي احملبوب,فيصبح االن ف

انا.

* اكاديمي من العراق

ابراهيم البسيوين : ان كلمة احلب وردت يف القرآن يف عدة مواضع لتدل
 عىل عاطفة حانية من اهللا نحو العبد وعاطفة صاعدة من العبد نحو ربه

يعد الوجد والعشق حجر الزاوية يف الرؤية الصوفية اذ تتأسس 
عليه نظرية املتصوفني يف املعرفة بل يف الوجود كله

اليوم متر الذكرى الـ (٣٠) الستشهاد وتغييب املفكر العراقي عزيز السيد جاسم 



11 اقتصادية

ضمان أوسع لالنتشار

إعالناتكم في

NO.3627.THU.15.APR.2021العدد (٣٦٢٧) الخميس ١٥ / ٤ / ٢٠٢١ 

العدد:١٤٤٨٩ 
التاريخ: ٢٠٢١/٤/٥

شعبة تنظيم اِّـدن

اعـــــــــــــالن
ــالء  كرب ــة  بلدي ــة  مديري ــن  تعل
ــل  التصميم  ــة عن تعدي اِّـقدس
ــم  (٨٢ج) والوارد  القطاعي اِّـرق
ــة  مديري ــاب  كت ــب  بموج ــا  الين
ــالء  ــي َّـ كرب ــط العمران التخطي
َّـ   ٨٦٦) ــم  اِّـرق ــة  اِّـقدس
ــى  من لديه  ٢٠٢١/٣/٢٥) فعل
ــمية  ــن الدوائر الرس ــرتاض م اع
ــب  واِّـكات ــمية  الرس ــبه  وش
تقديم  ــني  واِّـواطن ــارية  االستش
ــون اُّـ مديرية  ــمي معن طلب رس
بلدية كربالء اِّـقدسة خالل (٣٠) 
ــه  يوما من تاريخ االعالن وبعكس
ــط  الضواب ــق  ــم تصدي يت ــوف  س

اِّـعدلة.
مع التقدير.

م .ر. مهندسني 
عبري سليم ناصر 

مدير بلدية كربالء اِّـقدسة

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

مديرية بلديات واسط 
لجنة البيع وااليجار

العدد : ١١٦١
التاريخ :١١ /٢٠٢١/٤

م/ اعــــــــالن
ــن تأجري االمالك  ــط ع ــار َّـ مديرية بلديات واس ــع وااليج ــن لجنة البي تعل
ــة اوصافها َّـ ادناه والعائدة اُّـ مديرية بلدية النعمانية وفق الحكام  اِّـدرج
ــنة  اِّـادة ١٢ الفقرة (ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لس
ــة مديرية  ــة مراجع ــدة العلني ــرتاك َّـ اِّـزاي ــني باالش ــى الراغب ٢٠١٣ فعل
ــرها  ــرتة (٣٠)  ثالثون يوما تبدا من اليوم التالي لنش ــة اِّـوفقية خالل ف بلدي
ــم  التأمينات القانونية البالغة (٣٠٪)  ــتصحبني معه َّـ الصحف اليومية مس
ــتجري   ــة  التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة  االيجار وس ــن القيم م
ــة  البلدية عاله  ــالن  َّـ مقر مديري ــري  من مدة االع ــوم االخ ــدة  َّـ الي اِّـزاي
ــمية  ــرة صباحا) واذا صادف يوم اِّـزايدة  عطلة رس ــاعة (العاش َّـ تمام الس
ــة اِّـزايدة اجور  ــو علي ــذي يليه ويتحمل من ترس ــدة َّـ اليوم ال ــون اِّـزاي تك
النشر واالعالن وكافة اِّـصاريف  االخرى  وعلى اِّـستأجر  جلب هوية االحوال 
اِّـدنية مصورة واصلية ويتم االتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من 

بلدية بهذا الصدد.

مصرف الرافدين اإلدارة العامة 
م/تنويه 

ــني (١٢ / ٤ /  ــدد (٣٦٢٤) االثن ــر بالع نش
 (٢٠٢١

وزارة العدل 
مديريه التسجيل العقاري العامه 

دائرة التسجيل العقاري َّـ الرصافه الثانيه 
ــه ٤  اِّـقاطع ــم  ــم واس رق او  ــه  اِّـحل ــأ  الخط

والصحيح (٤ دوديه)
واسم الراهن الخطأ (شدمان حسن احنس)

و الصحيح (شرهان حسن امنس)

مصرف الرافدين اإلدارة العامة 
م/تنويه 

 /  ٤ ــني (١٢/  ــدد (٣٦٢٤) االثن ــر بالع نش
(٢٠٢١

وزارة العدل 
مديريه التسجيل العقاري العامه 

دائرة التسجيل العقاري َّـ الشعب 
الخطا اسم الراهن (عبد اهللا خطري جويد)

والصحيح (عبداهللا خضري جويد)

اِّـهندس حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط

رئيس لجنة البيع وااليجار
٢٠٢١/٤/٧

رق���م الخارط���ه

التص������������ديق
م������دير التخطي������ط العم������راني

المح�������افظ

تص���������ميم

الت����������اريخالتوقي�������������ع
باس�����م عب�����اس عل�����ي

مقي�����اس الرس�����م

مديري�������ة بلدي�������ة ك�������ربالء

   رس���م

الس�������كن

من��اطق خض��راء

عقي����ل عم����ران الط����ريحي

م������دير بلدي������ة ك������ربالء

م . حي������در ياس������ين

مب���������اني تعليمي���������ه

منطق�����ة تجاري�����ه

 مخط�����ط تع�����ديل المنطق�����ة الس�����كنية ف�����ي
 ب 555 التص������ميم االس������اس لمدين������ة ك������ربالء

الك���ائن ام���ام الك���راج الموح���د

جمهوري���ة الع���راق

محافظ�����ة ك�����ربالء

م . حي�������در ياس�������ين

ج

:المالحظ���ات
وموافق�������ة المديري�������ة 2000 لس�������نة 117 ت�������م اع�������داد التص�������ميم تنفي��������ذا للق��������رار -1

العام�������ة للتخطي�������ط العم�������راني عل�������ى تغي�������ير اس�������تعمال البس�������اتين ال�������ى س�������كن
والمس������ح الموقع������ي المنف������ذ م������ن قب������ل بلدي������ة ك������ربالء

 مع���دل مس���احات القط���ع -300م 2
 ع������دد القط������ع الس������كنية -97قطع���ة 

ت�������م تع�������دبل مخط�������ط االف�������راز اس�������تنادا لموافق�������ة الس�������يد المح�������افظ المثب�������ت -2
2001-12-3عل�������ى تق�������رير لجن�������ة االطف�������اء بت�������اريخ

ت������م تع������ديل مخط������ط االف������راز اس������تنادا لكت������اب مديري������ة بلدي������ة ك������ربالء -3
وتع��������ديل المنطق��������ة التجاري��������ة 2015-12-24 ف�����ي 30165 الم�����رقم

منطق���������ة بس���������اتين

 دور مش�����يدة

67
م0

��مي
ص����

 الت
��ب

ج����
مو

ة ب
��يد

ش����
ر م

 دو

مدرس��ة

ناص��ر م��يري محم���د الع���امري

  موق���������ع التص���������ميم بالنس���������به للتص���������ميم االس���������اس

-ش���ارع ع���ام مقاب���ل الك���راج الموح���د - ش���ارع ميث���م التم���ار

م 6 يك�����ون الج�����زء المنق�����ط والمؤش�����ر ب�����اللون االزرق ممش�����ى بع������رض -4
بالط�������ابق االرض�������ي ويس�������قف ب��������الطولبق االخ��������رى

ينف�����ذ فض�����اء رص�����يف للمنطق�����ة التجاري�����ة م�����ن جه�����ة ش�����ارع ميث�����م التم�����ار -5
م وينف�����ذ ب�����دون اعم�����دة3.5 بعم�����ق

                  ت�������م تع�������ديل التص�������ميم بموج�������ب كت�������اب البلدي�������ة الم�������رقم        ف�������ي
 وتقلي������ص ع������رض الش������ارع بي������ن المنطق������ة التجاري������ة والمطق������ة خلفه������ا ال������ى10م 

 اس�������تنادا لكت�������اب مديري�������ة بلدي�������ة ك�������ربالء الم�������رقم            ف�������ي

866923-2-2021
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ــر حامد) راجعت  ــن املتقاعد ( فاضل ظاه ــي املواط   ان
ــكري  ــم التقاعد العس ــة التقاعد الوطنية / قس هيئ
ــم  ــرع بابل / القس ــة التقاعد / ف ــاب هيئ ــب كت مبوج
ــكري املرقم ( ٧٢٢٥١٠٢) في ٣٠ / ٣ / ٢٠٢١ بشأن  العس
بيان مبلغ مكافأة اخلدمة املصروفة عام ٢٠١٩ ـ اجليش 
ــتمرة  ــابق ، اال انه ورغم املراجعات املس ــي الس العراق
ــر الهيئة في بغداد لم احصل على جواب وآخر  الى مق
ــوم الثالثاء ١٣ / ٤ / ٢٠٢١ وعليه اضع  مراجعة لي هي ي

شكواي امام من يعنيه األمر.

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت وزارة الكهرباء، امس االربعاء، عن 
قرب إدخال عدد من الوحدات التوليدية 
ــهم برفد املنظومة بطاقة  اجلديدة تس
تصل إلى ٣ آالف ميغاواط للوصول إلى 
ــم الصيف  ٢٢ ألف ميغاواط قبل موس
ــتعدادها  اس ــت  أعلن ــا  بينم ــل،  املقب
ــدادات  ــة نصب الع ــرة بتجرب للمباش
ــال  بغداد.وق ــة  العاصم ــي  ف ــة  الذكي
ــاء أحمد  ــم وزارة الكهرب ــق باس الناط
ــة  ــة املقبل ــدة القليل ــادي إن ”امل العب
ــن محطة  ــدة م ــال وح ــهد إدخ ستش
ــد املنظومة  ــهم برف ــالح الدين تس ص

ــب إدخال  ــى جان ــاواط، ال ـــ٦٣٠ ميغ ب
وحدات في محطات (السماوة وواسط 
ــد إجناز  ــدات أخرى بع ــماية) ووح وبس
ــيب  أعمال الصيانة في محطات (املس
ــة واخليرات)“، مبيناً  والهارثة والنجيبي
ــينعكس  ــال هذه الوحدات س أن ”إدخ
ــة  ــم الطاق ــادة حج زي ــى  ــاً عل إيجاب
املنتجة وزيادة ساعات جتهيز املواطنني 
في عموم احملافظات بالطاقة، السيما 
ــن  ــدرة م ــة املق ــات االنتاجي ان الطاق
ــدات تصل الى ٣ آالف  إدخال هذه الوح
ــوزارة ماضية  ــح أن ”ال ميغاواط“.وأوض
بتدعيم بناها التحتية وإنشاء احملطات 

الصيانات  ــم  وتدعي اجلديدة  اإلنتاجية 
ــدات االنتاجية والتي لم  الدورية للوح
ــبب  ــي الصيف املاضي بس ــل ف تكتم
ــة،  والصحي ــة  االقتصادي ــات  التداعي
ــتهدف لصيف ٢٠٢١  ــاج املس وأن االنت
ــف ميغاواط، إن  ــو الوصول إلى ٢٢ أل ه
ــدادات الغاز والوقود“، وبني أن  توفرت إم
ــتورد  ”الوزارة التزال بحاجة للغاز املس
ــاج الكهرباء،  ــات إنت ــغيل محط لتش
ــاز الوطني في ظل عدم اكتمال  وأن الغ
ــل حقول الغاز  ــة الوقودية وتأهي اخلط
ــة البالد من  ــد حاج ــة لن يس العراقي
ــدد  ــة“. وش ــذه املرحل ــي ه ــة ف الطاق

ــيق مع وزارة النفط  بالقول: إن ”التنس
ــواع الوقود  لضمان  ــتمر لتوفير أن مس
ــتمرارية عمل احملطات الكهربائية،  اس
ــد احلاجة  ــات ال تس ــذه الكمي إال أن ه
ــذي تعتمد عليه  ــة من الغاز ال الفعلي
معظم احملطات“، كاشفاً عن ”االتفاق 
ــب منصات  ــط على نص ــع وزارة النف م
للغاز املسال إلنشاء محطات سريعة 
النصب إلمكانية نصب هذه الوحدات 
ــف العبادي  ــرعة املمكنة“.وكش بالس
ــروع نصب  ــرة مبش ــرب املباش ــن ”ق ع
العدادات الذكية، إذ متت دراسة العروض 
ــروع من  ــة والتجارية لهذا املش الفني

ــوزارة ومتت إحالته  قبل اخملتصني في ال
ــن املتوقع أن  ــوزراء، وم ــس ال ــى مجل ال
تتم املباشرة بهذه التجربة خالل املدة 
ــي منطقة (عويريج)  القليلة املقبلة ف
ــة في العاصمة بغداد  ومناطق منتخب
لدراسة مدى جناح هذه التجربة“.ولفت 
الناطق باسم الكهرباء، الى أن ”الوزارة 
ــزء املتعلق به  ــة من اجل ــزت ٨١ باملئ أجن
في ما يخص الربط الكهربائي مع دول 
ــرع مع هيئة  ــي، وستش ــج العرب اخللي
ــتراتيجي يربط  ــاء خط س الربط بإنش
ــي في) مبحطة  ــي الفاو (٤٠٠ ك محطت

(الزور) داخل األراضي الكويتية».

بغداد / البينة الجديدة
ــفت جلنة العمل النيابية، امس  كش
ــأن زيادة  األربعاء، تفاصيل جديدة بش
ــة، داعية  ــة االجتماعي ــب الرعاي روات
ــمول  ــع خطة لش ــل لوض وزارة العم
اكبر عدد ممكن من العوائل املتعففة.
ــتار  ــة النائب س ــو اللجن ــال عض وق
ــي، إنه  ــث صحف ــي حدي ــي ف العتاب
ــي موازنة ٢٠٢١، مت  ــب ما أقر ف «بحس
ــمول نحو ٤٠٠ ألف عائلة بالرعاية  ش
ــبة زيادة  االجتماعية»، مبيناً أن «نس
ــة  بالرعاي ــمولة  املش ــر  األُس ــب  روات
يتراوح من ٢٥ الى ١٠٠ ألف».واضاف أن 

ــد على عدد افراد  «زيادة الرواتب يعتم
ــيرا الى ان «هناك مبالغ  االسرة»، مش
ــن واجب  ــي م ــا وبالتال مت تخصيصه
ــة واضحة لكيفية  ــوزارة وضع خط ال
ــة  ــة الالزم ــع اخلط ــتثمارها ووض اس
ــن من العوائل  ــمول اكبر عدد ممك لش
املتعففة».وتابع ان «االموال االضافية 
ــي املوازنة هي  للرعاية االجتماعية ف
ــي  ــار والت ــار دين ــان و٦٠٠ ملي تريليون
خصصت لالسر اجلديدة»، موضحاً أن 
«مخصصات االسر املشمولة سابقاً 
ــاً وألفاً ٣٦٠  ــي يبلغ عددها مليون والت

أُسرة مازالت موجودة».

اِّـثنى / البينة الجديدة
ــيد  ــوارد املائية مهدي رش ــن وزير امل أعل
ــرة  املباش ــاء،  االربع ــس  ام ــي،  احلمدان
ــماوة الكبير  ــروع ماء الس بتنفيذ مش

ــينهي معناة  ــي ١٠-٥-٢٠٢١ والذي س ف
ــاه. ــحة املي ــن ش ــى م ــة املثن محافظ

ــي بيان، اطلعت عليه  وقال احلمداني ف
«االقتصاد نيوز»، إن «املشروع عبارة عن 

محطة ضخ ذات تصريف ٣م٣/ثا تنصب 
ــر من شط الشامية  على اجلانب األيس
ــق ترتبط بخط  ــدم ناظم اخلورن في مق
ــاه  ــل للمي ناق (١٫٤٠)م  ــره  ــي قط أنبوب
ــول املياه الى  ــول (٥٨) كم حلني وص وبط
ــالة  ــة مقدم محطة إس ــاء الرميث قض
الرميثة وتتكون احملطة من (٩) مضخات 
عمودية تصريف الواحدة منها (٠٫٥) م٣/

ــكلة  ــا».  واضاف أنه «بعد تفاقم مش ث
الشحة في نهاية التسيعنيات قامت 
ــة بأيجاد احللول لهذه  وزارة املوارد املائي
املشكلة متمثالً بتنفيذ مشروع تعزيز 
ــام ٢٠٠٠ ولكن  ــي ع ــة ف ــط الرميث ش
املشكلة عادت للظهور بعد عام ٢٠٠٣ 
بسبب كثرة التجاوزات وعدم محاسبة 

التجاوزات في ذلك الوقت».  

احلمداين: مرشوع ماء الساموة الكبري سينهي أزمة املياه يف املحافظة العمل النيابية تكشف تفاصيل جديدة 
بشأن زيادة رواتب الرعاية االجتامعية

الكهرباء تعلن استعدادها للمبارشة بتجربة نصب العدادات الذكية يف العاصمة قريباً

ــالة من الشيخ جاسم آل    تلقت (البينة اجلديدة) رس
سعدون من اهالي السماوة رسالة مناشدة يقول فيها 
ــبق ان ناشد الفريق ( عبد اخلالق الشمري) مدير  انه س
ــرض مقابلته لطرح  ــر الداخلية لغ ــيد وزي مكتب الس
ــخصيا فقط وهو  ــروم طرحها امامه ش امور خاصة ي
ــل ان يتم االتصال برقم  ــراً باملثول امامه ويأم يأمل خي

هاتفه ( ٠٧٨٢٦٦٤٥٧٤٦) واهللا املوفق.

للمرة الثانية .. 
امام انظار السيد مدير مكتب 

وزير الداخلية

اىل هيئة التقاعد الوطنية 
مشكلة متقاعد
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ــكلة صرنا نعيش تفاصيلها املزعجة واململة يوميا   مش
ــواء اكان ميتلك سيارة خاصة به  حتى لم يكد عراقي س
ــتخدم النقل العام في تنقالته اال ويشتعل غضبا  او يس
عند التحدث بشانها او ايراد ذكرها تلك هي االختناقات 
ــوارع  ــب ش ــة الغل ــمة مالزم ــي اضحت،س ــة الت املروري

العاصمة بغداد والميكن اصالح ما افسده احلداد!!
 وازاء هذه « السالوفه» التي تتكرر يوميا اضطررنا لتفادي 
ــطة التي تتعلق  ــن الفعاليات واالنش ــور للكثير م احلض
بطبيعة عملنا كاملؤمترات الصحفية او الندوات الثقافية 
ــرحه وايراده النك التصل الى  وغيرها الكثير مما يطول ش
ــافعات» وترى  املكان املقصود والتوقيت احملدد اال بـ» الش
ــاعة التي   ــل تلعن الس ــوم الظهر» الب ــك « جن ــام عيني ب
ولدتك فيها امك!! نعم صار التنقل من مكان الخر او من 
منطقة الخرى داخل اسوار العاصمة بغداد رحلة شاقة 
تستنفد كل زمنك وتشعل رأسك شيبا وحترق اعصابك 
ــم كل هذا الضيم  ــل في الوصول رغ حد التفحم وتفش
ــتهى تعاطي  ــك القوى وخائر والتش ــالمي وانت منه والض

السجائر!!
ــوارعنا احلالية بواقعها احلالي لم  ــبب الرئيس ان ش الس
ــتيعاب االعداد املتزايدة من السيارات  تعد قادرة على اس
التي تستورد سنويا مبختلف االنواع واملوديالت واالحجام 
ــتوتات والتوك توك  ــة والس ــى الدراجات الناري اضافة ال
والندري مالذي يسير على اسفلت شوارعنا من مخترعات 
ــرور ازاء هذا  ــان رجال امل ــر صراحة لنقول ب ــن اكث ؟.. لنك
ــكلة  ــابك هم االن جزء من املش ــهد املعقد واملتش املش
ــرة وحضور  ــن جهود كبي ــم مايبذلونه م ــس احلل رغ ولي
ميداني متواصل رغم تقلبات اجلو ومخاطر ما يتنفسونه 
من سموم تبعثها عوادم السيارات وعموم املركبات وحتى 
ــير تكاد  ــكالت اال ان محاوالتهم في تنظيم الس البايس
ــون متواضعة والترقى الى املعاجلات اجلذرية الن العلة  تك
ــل ذلك غياب  ــة تكبر وتكبر ويقاب ــا نتصور.. العل اكبر مم
ــية والفنية ان صح التعبير والتي تتمثل  اجلهود الهندس
ــاحات والتقاطعات و»  ــوارع ومعاجلة الس بتوسعة الش
اللوفات» واستبدالها بـ» االنفاق» و» اجملسرات» او الطرق 
ــخصي ارى ان  ــى الصعيد الش ــة.. عل ــة او الدائري احلولي
ــح اليه بهذا اخلصوص قد اليتحقق في ظل االداء  مانطم
احلكومي املتعثر واذا،كان ثمة من يخالفني الرأي فلينزل 

للميدان ويرينا ماهي معاجلاته!.
ــا» لم يعد  ــداد اختنقت و» زردومه ــوارع بغ باختصار ش
ــيارات والخيار  ــذا الكم الهائل من الس ــادرا على بلع ه ق
ــخر له الكثير من اخلبرات  ــروع وطني تس امامنا اال مبش
ــية والفنية لضمان االنسيابية التي  والطاقات الهندس
ــل حينها  ــنواجه كارثه ويكون احل ــا س ــا واال فانن نريده
ــام ابواب منازلهم  ــياراتهم مركونة ام ان يترك الناس س
ويلجأون للهرولة او ممارسة املارثون الشعبي بالسير على 
ــيكون املنظر جميال.. الدخان سيارات  االقدام.. حينها س

وال اصوات هورنات!!.

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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٦٢٧) - الخميس - ١٥ - نيسان - ٢٠٢١
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــير احصائيات وزارة الصحة العراقية الى ارتفاع متزايد بعدد  تش
ــس األول الى  ــا اللعني حتى وصلت ام ــات بفايروس كورون االصاب
ــادة واقولها  ــح للزي ــقف اكثر من (٨) آالف اصابة والعدد مرش س
ــبب هذه الزيادة املضطردة هو نحن املواطنون  وبكل صراحة ان س
ــط  ــد بعضنا يلتزم بابس ــن لم يع ــون الذي ــن املواطن ــم نح .. نع
االجراءات والتدابير للوقاية من انتشار الفايروس وتسألني وكيف 
ــداً للقاء  نش ذلك فاقول لك بأنني في ليلة يوم امس االول كنت مُ
اجرته احدى القنوات الفضائية وحتديدا قناة الشرقية في احدى 
ــواق الكبيرة في منطقة االعظمية وسط بغداد حيث لفت  االس
ــراء احلوار مع الباعة  ــتفزاز االلم ان القائم باج انتباهي حد االس
واملواطنني لم يكن مرتديا لـ « الكمامة»  في السوق وهذه نقطة 
ــلبية اذ يفترض بهذا املراسل التلفزيوني ان اليجري اي لقاء او  س
حوار مع من اليرتدي الكمامة وكذلك البائع الذي يرفض ارتدائها 
ــواء  ــت انتباهي ايضا ان معظم املتبضعني س ــو اآلخر ، وما لف ه
ــوا يرتدون  ــباب لم يكون ــاء او الفتيات والش ــن الرجال او النس م
ــتقلها اثنان من الشباب  الكمامات والحظت ان دراجة نارية يس
ــل وكانا ايضا  ــتوقفهم املراس ــوق واس ــقت طريقها في الس ش
ــا ان ٩٥٪  ــي اريد الوصول اليه ــة واخلالصة الت ــان الكمام اليرتدي
ــرض واقول ان حالة  ــني يتعاملون بروح ال ابالية مع امل ــن املواطن م
ــعور العالي باملسؤولية جتاه اآلخرين سيدفع  انفالت او عدم الش
ــتدعي  ــه وارى ان الواجب يس ــا املواطن البريء امللتزم نفس ثمنه
ــادات والتعليمات التي  ــع االنصياع الى الوصايا واالرش من اجلمي
ــالمة الوطنية بخصوص  ــا اللجنة العليا للصحة والس تصدره
ــد االجتماعي وكفى  ــاة ارتداء الكمامات او التباع مايتعلق مبراع
ــوي وال يأخذ العبر من االصابات  ــا من قبل البعض ممن اليرع تهاون
ــك اخبار  ــمعها ونطالعها يوميا وهي الش ــي نس ــات الت او الوفي
ــا وعليه  ــاس عزيزة علين ــا ألن ارواح الن ــارة ومحزنة حق ــر س غي
ــكيل مفارز  ــر الداخلية احملترم تش ــيد وزي اقترح واطلب من الس
بصحبتهم سيارات حمل كبيرة « لوريات» تقوم بضبط اخملالفني 
ــاذ االجراءآت الالزمة بحقهم  ونقلهم بهذه املركبات لغرض اتخ
ــوا اجلزاء العادل الذي  ــن ضمن ذلك احالتهم الى احملاكم لينال وم
ــاره امنا  ــهم في انتش ــتحقون ألن من يتهاون مع املرض ويس يس
ــد الرواح الناس كما  ــوم بالقتل العم ــخص يق عمله عمل اي ش
ــواق واملوالت  ــبة الباعة في االس ــة مبحاس ــب املفارز األمني اطال
حيثما كانوا والزامهم بارتداء الكمامات وفرض عقوبات وغرامات 
ــائل  ــي اخلتام اطالب كل وس ــق اخملالفني .. وف ــية بح مالية قاس
ــوم بواجبها جتاه هذا  ــموعة واملقروءة ألن تق االعالم املرئية واملس
ــلبية او  ــى الظواهر الس ــيرها عل ــرس من خالل تأش ــاء الش الوب
ــواء اكان من احلكومة ام من املواطن وكذلك اشاعة  التقصير س
ــة األلتزام بالوصايا الصحية والطبية وليكن هدفنا جميعا  ثقاف
هو حماية ارواح الناس ومن املعيب حقاً ان يعرف البعض مكامن 
ــه ميارس اخملالفة عمداً من خالل عدم االلتزام .. وقاكم  اخلطر لكن
ــا في هذا  ــني ان يبعد عن ــروس وندعو اهللا مخلص ــر الفاي اهللا ش

الشهر الفضيل مخاطره ونتائجه الوخيمة .

صباح الشيخلي*

بال مجاملة
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اعداد – البينة الجديدة
ــن تناول كميات كبيرة  ــخاص م يعاني الكثير من األش
ــان املبارك  ــهر رمض ــة واحللويات خالل ش ــن االطعم م
ــذه الدهون. ولكن  ــه صعوبة في حرق ه ــا يترتب علي م
ــاول هذه  ــالل تن ــن خ ــن حلها م ــكلة ميك ــذه املش ه
ــاي األخضر  ــد االفطار. الش ــاخنة بع ــروبات الس املش
ــاي األخضر على مضادات األكسدة، التي  يحتوي الش
ــن، كما ميكن ملا  ــل الدهون في البط ــاعد في تقلي تس
ــى زيادة حرق الدهون  ــه من مركبات، أن يعمل عل يحوي
ــوكوال الداكنة يعمل  ــة. الش ــاء التمارين الرياضي أثن
مخفوق الشوكوال الداكنة الساخن على تقليل وزنك 
ــن اإلفطار أو في  ــق تناوله في الصباح بديال ع عن طري
ــاء بديالً عن العشاء، فهو رغم احتوائه على عدد  املس

ــه يعمل على  ــط، إال أن ــعرات احلرارية املتوس من الس
ــخص من تناول املزيد من  ــعور باإلمتالء ومينع الش الش
الطعام مما يؤدي الى تخفيض الوزن. الليمون الساخن 
ــاخن  ــة، إذ أن املاء الس ــروبات الصحي ــر املش ــن أكث م

ــرق الدهون،  ــاحراً في ح ــع الليمون لهما مفعوالً س م
ــتيقاظ،  ــة عند تناوله قبل الوجبات أو عند االس خاص
وكذلك يعمل على تنظيف املعدة، كما يعمل الليمون 
ــد. القرفة تعمل  ــر للجس ــدة، ومطه كمضاد لألكس
ــبة الـالشوارد  ــدة لتخفض نس كمادة مضادة لألكس
ــني الهضم  ــي تعمل على حتس ــم، وه ــرة في اجلس احل
كذلك وحرق الدهون. الشاي األسود مثل القرفة، يتميز 
ــاي األسود باحتوائه على املواد املضادة لألكسدة،  الش
والتي تقلل من زيادة الوزن وحترق الدهون ببساطة، كما 
ــعور باجلوع. القهوة القهوة السادة  أنه يقلل من الش
ــر، عن طريق  ــكل كبي ــل على تخفيض الوزن بش تعم
ــد، ما يرفع حرارة اجلسم  حتفيز توليد احلرارة في اجلس

ويعزز األيض، مما يقلل الوزن.

ــث والصحفي  ــاعر والباح اهدى الش
ــرداوي)  ــادل الع ــل( ع ــرم الزمي اخملض
ــوم( وقفات  ــخة من كتابه املوس نس
على شاطيء االدب والتراث الشعبي) 
ــرة البياتي)  ــد الزه ــل( عب ــى الزمي ال
ــذي والكتاب  ــر التنفي ــس التحري رئي
ــب والصحفي  ــه الكات ــذي  قدم ل ال

ــالم الطاهر) يعد  املعروف( عكاب س
ــعبي العراقي  ــي االدب الش ــة ف رحل
حيث سبر العرداوي غور كل ميادينه 
ــث والصياد املاهر  وصوره بعني الباح
ــا وطعمها  ــا نكهته ــات له اللتقاط
ــن رواد  ــار ان العرداوي م ــاص ويش اخل

اجملالس واملنتديات البغدادية

بغداد / البينة اجلديدة
ــاء، وجود  ــاء، امس األربع ــدت نقابة األطب أك
ــودة إلى  ــاء املهاجرين بالع ــدى األطب رغبة ل
ــارت الى أن  ــان، فيما أش ــالد والعمل باجمل الب
ــاري فقط  ــي استش ــب عراق ــف طبي ٦٠ أل

ببريطانيا.
ــزاوي ، إن  ــم الع ــب األطباء جاس ــال نقي وق
ــاداً كبيراً  ــة الدوائية تعتمد اعتم «الصناع
ــة، وهي  ــة العاملي ــات الدوائي ــى املؤسس عل
ــتوى مالي  حتتوي على مختبرات كبيرة ومس
كبير، إالَّ إن في العراق عدم توفر تلك املصانع 
ــاف  واالمكانات»، مبيناً أن «البحث واالكتش
محدد بأمور بسيطة ، لذلك يأخذ العراق ما 

ينتجه العالم من أدوية».
ــار  ــأن األطباء العراقيني املهاجرين أش وبش
ــاء املهاجرين  ــودة األطب ــى أن «ع ــزاوي إل الع
ــرام الالزم واألمان  يكون من خالل توفر االحت
ــال بعدد من  ــل»، مؤكداً أنه «مت االتص والعم
ــدوا رغبتهم  ــني باخلارج واب ــاء العراقي االطب
ــودة للبالد والعمل فيها مجانا في حال  بالع
ــزة، لكن هناك  ــان والعدة واألجه ــر األم توفي

مشاكل في العراق ومنها الروتني».

وتابع أن «عدد األطباء االستشاريني العراقيني 
ــب غير األطباء  ــدن بحدود ٤ آالف طبي في لن
اجلدد، اما في عموم اململكة املتحدة هم ٦٠ 
الف طبيب، اما في دول أوروبية اخرى وامريكا 
ــاك ما ال يقل  ــج فهن ــتراليا، ودول اخللي وأس
ــي الوقت الذي يعاني  ــن ١٢ ألف طبيب ، ف ع

العراق من قلة األطباء االستشاريني».
وحول تسعيرة كشفية األطباء، قال العزاوي 
أنه «ال ميكن رفع التسعيرة وهناك محاسبة 
ــق املواطن  ــأن»، مؤكداً أن «من ح ــذا الش به
ــة ويقدم مكانها  ــذ اخلدمات الصحي أن يأخ

ــتثمار في  ــك اخلدمات هي اس ــغ ألن تل مبال
الصحة، إضافة إلى اجلانب اإلنساني بانقاذه 

من محنته».
ــح نقيب  ــعيرة، أوض ــد التس ــأن توحي وبش
ــن  ع ــاً  ــف جذري تختل ــداد  «بغ أن  ــاء  األطب
احملافظات والتسعيرة فيها أعلى حد هي ٤٠ 
ــاريني احلاصلني  ــار لألطباء االستش ألف دين
ــي اختصاصهم ولهم  ــهادة ف على أعلى ش
خبرة وعلم وقدرة على التشخيص السريع، 
ــال توجد مثل  ــبة للمحافظات ف ــا بالنس ام
ــعيرة حيث يبلغ أعلى معدل لها  هكذا تس
٢٠ الف دينار للطبيب االستشاري املتعارف 

عليه».
ــاري يختلف  ولفت الى أن «الطبيب االستش
عن االخصائي الذي لديه شهادة اختصاص 
ومكمل فترة االستشارية وهي ١٥ سنة بعد 
آخر شهادة واعلى كشفية له ٢٥ الف بينما 
للطبيب املمارس هي ١٥ الف». وأشار الى أن 
ــاع املريض الذي ال  ــاالت بعدم إرج «هناك ح
ميلك مبلغ الكشفية، حيث إن هناك نسبة 
معينة من املرضى يتمُّ فحصهم وعالجهم 

باجملان من قبل بعض األطباء».

مواطنون ومراجعون الى دار القضاء في بغداد اجلديدة 
ــي  ــى معال ــان ال ــكر واالمتن ــص الش ــون بخال يتقدم
ــي  الدكتور (فائق زيدان ) رئيس مجلس القضاء  القاض
ــاد اجلابري) رئيس  ــتاذ ( عم ــى والى القاضي االس األعل
ــتئناف بغداد الرصافة االحتادية والشكر  محكمة اس
ــني في دار القضاء في بغداد  موصول الى كافة العامل
ــادة القضاة ورئيس اجملمع ملا يبذلونه  اجلديدة من الس
ــفافية  ــير العمل بش ــة وانتظام س ــن جهود حثيث م
وانسيابية عالية وروح مهنية وشعور عالٍ باملسؤولية 
ــا املقررة وهو  ــم الدعاوى وفق مواعيده من خالل حس
ــان واالمتنان  ــعرون باالطمئن ــل املراجعني يش مايجع

للجهود املبذولة .

ــار وتراث  ــن مفتش اث اعل
ــن  ــى ، ع ــة املثن محافظ
استالم مخطوطة قدمية 
ــب. الذه ــاء  مب ــه  مكتوب
ــم  قاس ــار  ايث ــدت  واك
ــار  اث ــش  مفت ــكور  مش
ــتالم  وتراث احملافظة، «اس
ــة  مديري ــن  م ــة  اخملطوط
مكافحة اجلرمية املنظمة 
ــى»، الفتة الى ان  في املثن
ــتالم مت  ــليم واالس «التس

ــب محضر اصولي». مبوج
توثيق  ــيتم  «س ــت  وتابع
الى  ــالها  وارس اخملطوطة 
ــار  لالث ــة  العام ــة  الهيئ
املتاحف  ــرة  /دائ ــراث  والت
ــى  ال ــيرة  مش ــة»،  العام
ــن  ــي ضم ــل يأت ان «العم
ــني  ب ــترك  املش ــاون  التع
ــر املعنية للحفاظ  الدوائ
ــاري  احلض اإلرث  ــى  عل

واإلنساني».
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