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ــا ان العراق هو بلد  حقا اذا ما قلن
ــات العجيبة الغريبة ففي  املفارق
ــات  الوقت الذي تؤكد كل الدراس
بلد  بانه  ــة  والنفطي ــة  االقتصادي
ــن نفط وان  ــى بحيرة م يطفو عل
ــان في  ــط ينتج ــي نف ــر برميل اخ
ــيكون عراقيا  ــم احدهما س العال
ــل ان فيه  ــب ب ــس هاذا فحس ولي
ــتثمر حلد االن  ثروات كبيرة لم تس
ــفات  مثل الغاز والكبريت والفوس
ــا كثير اضافة الى مقومات  وغيره
ــد االن جتد  ــتثمر حل زراعية لم تس
ــني مواطن عراقي  ــاك (١٠) مالي هن
ــون حتت خط الفقر وتسأل  يعيش
من اعماقك من الذي اوصل هؤالء 
الن يكونوا بهذا املستوى املعيشي 

املتدني ويأتيك اجلواب من دون لف 
ــذا العدد  ــل ه ــن اوص او دوران ان م
ــى هذا  ــني ال ــن العراقي ــر م الكبي
ــة والفقر  ــوز والفاق ــال من الع احل
هم اللصوص واحلرامية والنشالة 
الذين استحوذوا على كل مقدرات 
ــح جيوبهم  ــالد وثرواتها لصال الب
واستطاعوا ان يبنوا امبراطوريات 
ــني او آبهني بهذا  ــر مبال مالية غي
الشعب الذي كان قدره ان يتسيّد 
ــيب  اللصوص على ثروته دون حس
ــأل العراقي ايضا  ــب .. ويس او رقي
ــذي يقتص من  ــن هو البطل ال : م
ــب االوضاع  ــد ترتي ــة ويعي احلرامي
ــن  ــذي يضم ــكل ال ــددا بالش مج
وصول الثروة للعراقيني بالتساوي 
ــا  عام  (١٧) ــرت  م ــد  وعدالة؟!.لق
ــذي قدمته  ــأل ما ال ــن يس واملواط

ــاعدات ملزمة  ــة له من مس الدول
الدستور  اوجبها  ــتحقاقات  كاس
ــال توفير  ــواء في مج ــي س العراق

السكن اجملاني والصحة والتعليم 
ــذي يرتقي الى  ــش الكرمي ال والعي
ــني  العراقي ــات  تضحي ــتوى  مس

ــداد العقود  ــم على امت ومعاناته
ــة  ــر والعبودي ــن القه ــة م املاضي
ــير الى  ــان كما ال بد ان نش واحلرم

ــعات االنترنت  ــب س ــة تهري قضي
ــدرا كبيرا  ــكل ه ــت تش ــي بات الت
ــط صمت مطبق  ــروة البالد وس لث
من قبل من يعنيه االمر .. فمن هو 
املسؤول يا ترى؟. ولكن ما يجعلنا 
ــل  ــي افض ــان االت ــاؤال ب ــر تف اكث
ــام املقبلة  ــان االي ــدات ب ــو تأكي ه
ــاد  ــقوط رؤوس فس ــهد س ستش
ــل وان اول  ــن العيار الثقي كبيرة م
ــف عنه مصدر  الغيث هو ما كش
ــوة امنية خاصة  ــي عن قيام ق امن
ــزب احلل وعضو  باعتقال رئيس ح
ــال الكربولي)  ــزم (جم ــف الع حتال
ــقيقه في بغداد بتهم تتعلق  وش
ــق اوامر  ــاد مالي ووف ــا فس بقضاي
ــلطات  الس ــن  م ــادرة  ص ــض  قب
ــة  مبواصل ــب  ونطال  . ــة  القضائي
ــد النهاء كل  ــرب بيد من حدي الض

ــاد وحيتانه العفنة  مظاهر الفس
ــى املواطن العراقي  التي متادت عل
ــال كهرباء  ــيء ف ــلبته كل ش وس
ــة  متويني ــة  حص وال  ــات  خدم وال 
ــوى  ــذا املواطن س ــم يقبض ه ول
ــزة واالثار الوخيمة  الضرائب اجلاه
ــرقات  املترتبة عليها مادامت الس
ــتمرا ونطالب جلنة  ــب مس والنه
مكافحة الفساد مبواصلة الطرق 
ــاخن وعدم  ــو س ــى احلديد وه عل
ــكال  ــكل من اش ــوخ الي ش الرض
ــية او احلزبية  ــوط السياس الضغ
ونحن متاكدون بان اللجنة قالتها 
وعلى رؤوس االشهاد نحن ماضون 
ــدين ..  ــى الفاس ــاء عل ــي القض ف
ــيروا وعني اهللا ترعاكم وتذكروا  س
ــم اخباراً  ــعب ينتظر منك ان الش

سارة وسيؤازركم بقوة.
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ــت وزارة العدل، امس االحد، عن  أعلن
ــن جريدة الوقائع  صدور عدد جديد م
ــم (٤٦٢٥) وقالت مدير  العراقية بالرق
عام الدائرة هيفاء شكر محمود ، انه 
مت اصدار امس العدد اجلديد من جريدة 
.(٤٦٢٥) ــم  بالرق ــة  العراقي ــع    الوقائ
واضاف البيان ان العدد تضمن صدور 
ــنة ٢٠٢١،  املوازنة  قانون رقم (٢٣) لس
ــة العراق  ــة االحتادية جلمهوري العام
ــى صعيد  ــة   ٢٠٢١. عل ــنة املالي للس
ــوزراء مصطفى  ــس ال ــأ رئي ــر هن اخ
الكاظمي، امس االحد، رئيس واعضاء 

احملكمة االحتادية مبناسبة تسنمهم 
ــاء  القض ــس  ــال مجل مناصبهم.وق
ــخ ١٨ / ٤ / ٢٠٢١  ــه بتاري ــى ، ان االعل
ــة االحتادية  ــس احملكم ــتقبل رئي اس
ــود رئيس  ــم محمد عب العليا جاس
ــى الكاظمي. واضاف  الوزراء مصطف
ان الكاظمي قدم التهاني الى رئيس 
ونائب رئيس واعضاء احملكمة مبناسبة 
تسنمهم مناصبهم. في وقت بحث 
ــى  ــوزراء مصطف ــس ال ــس مجل رئي
ــع رئيس  ــس االحد، م ــي، ام الكاظم
القاضي  ــى  ــاء االعل ــس القض مجل
ــتركة في  ــود املش ــدان اجله فائق زي
ــاد واجلرمية املنظمة. مكافحة الفس

ــى انه  ــاء االعل ــال مجلس القض وق
«بتاريخ ١٨/ ٤ / ٢٠٢١ استقبل رئيس 
القاضي  ــى  ــاء االعل ــس القض مجل
ــدان رئيس مجلس  ــور فائق زي الدكت
ــى الكاظمي وبحث  ــوزراء مصطف ال
اجلانبان اجلهود املشتركة في مجال 
مكافحة الفساد واجلرمية املنظمة».

ــره  ــاء حض ــان ان «اللق ــاف البي واض
السادة نواب رئيس محكمة التمييز 
ورئيس االدعاء العام ورئيس االشراف 
ــدت  أك ــا  جانبه ــن  م ــي».  القضائ
مفوضية حقوق االنسان في العراق، 
ان عصابات داعش االرهابية، ارتكبت 
ماليني اجلرائم واالنتهاكات بحق ابناء 

ــة احلكومة  ــعب العراقي، داعي الش
ــي لتعويض  ــعي إلصدار قرار أمم للس
ــال عضو مفوضية  ضحايا داعش.وق
ــل الغراوي ، ان  ــان، فاض حقوق االنس
االرث  ــتهدفت  اس املرتكبة  ــم  اجلرائ
والثقافي وحق  ــي  والتاريخ احلضاري 
ــد والدين وحرية  احلياة وحرية املعتق
ــتهدفت  اس ــا  كم ــر  والتعبي ــراي  ال
ــخاص ذوي  ــاء واالطفال واالش النس
ــن.واضاف الغراوي  االعاقة وكبار الس
ــي  ــاكات ه ــم واالنته ــذه اجلرائ ان ه
ــق ابادة جماعية  جرائم دولية وحرائ
وجرائم ضد االنسانية، وجرائم حرب 
ــتهدفت الشيعة والسنة  كونها اس

واالكراد واالقليات على اسس طائفية 
وعرقية وقومية ودينية.واشار إلى اننا 
ــعي  نطالب احلكومة العراقية بالس
اجلاد الستثمار اجلهود الدبلوماسية 
ــض ضحايا  ــرار اممي لتعوي ــدار ق إلص
انتهاكات عصابات داعش في العراق 
ــم وتعويضهم وجبر الضرر  إلنصافه
ــدى لها  ــن جرائم ين ــا حلقهم م عم
ــت فاحتت  ــانية. في وق ــني االنس جب
جلنة النفط والطاقة النيابية، رئاسة 
ــراع  الوزراء ووزارة النفط لغرض اإلس

بإجراء التعديالت.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــد، اطالق  ــيد، امس االح ــن مصرف الرش اعل
ــن  املتقاعدي ــلف  س ــن  م ــى  االول ــة  الوجب
ــلف منتسبي وزارتي  والوجبة اخلامسة لس
ــب االعالمي  ــا املكت ــاع والداخلية.ودع الدف
للمصرف كافة املستفيدين ممن ترسل لهم 
رسائل نصية، الى»مراجعة فروع املصرف او 
ــتالم املبلغ». ــب الدفع االلكتروني الس مكات
ــتمر على رفع املبالغ  واضاف، ان»العمل مس
في ارصدة املسجلني على السلف من خالل 

التطبيق اخلاص باملصرف».
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كتب رئيس التحرير

ــرار  ــى تك ــي، عل الدول ــف  ــق التحال عل
استهداف قوافل الدعم اللوجستي في 
مناطق متفرقة من العراق.وقال املتحدث 
باسم التحالف، الكولونيل واين ماروتو، 
ــر إن هناك اعتقادا  ــي تغريدة على تويت ف
ــش أو العصابات اخلارجة  خاطئا بأنّ داع

ــم القوافل األمريكية  عن القانون تهاج
ــد  القواع ــى  إل ــدادات  اإلم ــل  تنق ــي  الت
ــاف البيان، أنّ  ــة في العراق.وأض األمريكي
ــذه العصابات  ــا، فه ــذا ليس صحيحً ه
ــم القوافل  ــون تهاج ــة عن القان اخلارج
ــع  ــدة م ــة املتعاق ــتية العراقي اللوجس

مجموعة من املدنيني العراقيني.

كشف وزير الصحة حسن التميمي، امس األحد، عن وجود 
ــفر خارج  هٍ مبنح جواز خاص للملقحني الراغبني بالس توجُّ
ــفى النهروان.وقال  ــاز مستش ــدد موعد إجن ــد، فيما ح البل
هاً ملنح جواز  ــي حديث تلفزيوني، إن هناك توجُّ التميمي، ف
خاص للملقحني الراغبني بالسفر إلى أيّ دولةٍ أخرى.وأشار 
ة  إلى أن الوزارة ستبدأ األسبوع املقبل باالعتماد على املنصَّ
ة  لني فيها، الفتاً إلى أن املنصَّ االلكترونية لألشخاص املسجّ

ــيحصل  ــة عن املواطن الذي س ــتعطي معلومات دقيق س
ــجيل أيّ مضاعفات  ــدم تس ــة خاصة.وأكد ع ــى بطاق عل
ــدة جميعها آمنة  ــيما أن اللقاحات املعتم لغاية اآلن الس
ــه أوضح التميمي أن  ــرَّة من الصحة العاملية.من جانب ومق
ــيدخل اخلدمة في الشهر الثامن  ــفى النهروان س مستش
من العام املقبل وسيحقق طفرة نوعية في تقدمي اخلدمات 
ــبعة طوابق  ــفى يتكون من س الصحية، مبيناً أن املستش

إضافة إلى صالة عمليات و٢٠٠ سرير.

ــات، األح، أن املوعد املقرر  ــتقلة لالنتخاب أكدت املفوضية العليا املس
ــرين األول املقبل، هو  ــر من تش إلجراء االنتخابات البرملانية في العاش
موعد حتمي وال رجعة عنه.وجددت املفوضية في كلمتها األسبوعية 
ــفافة  ــة إليها بإجراء انتخابات ش ــاز املهام املوكل ــا في إجن ، التزامه
وعادلة ونزيهة تنال رضى وقبول الناخبني واجملتمع الدولي.واضافت أنه 
ا، كما بلغ عدد طلبات  جرى منح إجازة تأسيس لـ ( ٢٥٣) حزبًا سياسيًّ
ــجيل لألحزاب التي هي قيد التأسيس نحو (٦٣) طلبًا، في حني  التس
بلغ عدد طلبات األحزاب التي أبدت رغبتها باملشاركة في االنتخابات 
البرملانية املقبلة (١١٨) حزبًا، كما أبدى ( ١١) حتالفا الرغبة باملشاركة 
ا عليه،  قً ا مصدّ ــيًّ ا سياس ــي االنتخابات املقبلة من أصل (٣٢) حتالفً ف

ا قيد التسجيل. و(١٢) حتالفً

@ıaäug@Ü«Ïfl@Z@ÚÓôÏ–Ωa
È‰«@Ú»uâ@¸Î@Ô‡ny@pbibÇn„¸a ÷aä»€a@xâbÅ@ä–é€bi@¥jÀaä€a@¥z�‘�‹‡‹€@òbÅ@ãaÏu@|‰∂@�È �uÏm

ــان فاتن احللفي امس  دعت عضو مفوضية حقوق االنس
ــؤون  ــي مهمته توثيق ش ــاء مركز وطن ــى انش ــد، ال االح
املفقودين.وقالت احللفي ، سبق وان اشرنا أعداد كبيرة من 
ــي مر بها العراق وبحاجة  املفقودين افرزتها االوضاع الت
ــؤون املفقودين  ــق ش ــى بتوثي ــز وطني يعن ــاء مرك النش

واعدادهم.والهدف من ذلك لضمان حقوق الضحايا وجبر 
ــابقا فأن الغرض منه  الضرر عن ذويهم، ومثلما اكدنا س
ــن الذين اختفوا رغما  ــو لتقدمي العون لعوائل املفقودي ه
ــا اذا كان ناجني بينهم ويكون  ــن ارادتهم، والتأكد فيم ع
ــات القضايا وباقي  ــي ومبعونة اجله ــراف دولي ومحل باش

اجلهات االخرى اخملتصة.

ÂÌÖÏ‘–Ωbi@òbÅ@?üÎ@å◊äfl@ıbí„a@µa@Ï«Üm@Ô–‹ßa

@“aÜËnça@Û‹«@’‹»Ì@Ô€ÎÜ€a@—€bzn€a
ÚÓÿÌäflc@oéÓ€Î@ÚÓ”aä«@Z@›œaÏ‘€a

ــت وزارة الصحة والبيئة، امس األحد، وصول الوجبة الثانية من لقاح فايزر.وقالت الوزارة  أعلن
ــتلم الوجبة الثانية من لقاح فايزر. إن وجبة جديدة من اللقاحات وصلت امس وان العراق اس
ــيتم فور االستالم  ــبوعي، كما وس ــكل دوري اس ــتصل بش واضاف البيان أن وجبات أخرى س
ــتان.وتابع أن اللقاحات  توزيعها على دوائر الصحة في بغداد وعموم احملافظات واقليم كردس
ــدة ان جميع  ــذ وزارة الصحة، مؤك ــدى مناف ــالث لقاحات معتمدة ل ــي العراق، ث ــودة ف املوج

اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عاملية رصينة وحتت اشراف منظمة الصحة العاملية.

âåÌbœ@Äb‘€@Âfl@ÚÓ„br€a@ÚjuÏ€a@fiÏïÎ@Â‹»m@Úzñ€a

بغداد / بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

@Ú„ãaÏΩa@fiÎaÜu@Êa@|Ózï@›Á@NN@Ú‘Ó‘ßbi@b„Ï–ëb◊Î@NN@b„Ïnœa
@’ib�nÌ@¸@ÚÓ”aä»€a@…ˆb”Ï€aD@ø@âÏí‰ΩaÎ@ÈÓ‹«@pÏ �ñ�‡�€a@¥i
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اِّـثنى / البينة الجديدة
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــة رئي ــح دول إفتت
ــى الكاظمي،يرافقه  ــتاذ مصطف االس
ــيد وزير الكهرباء املهندس ماجد  الس
ــماوة  الس ــة  محط ــارة،  األم ــدي  مه
ــة الكهربائية  ــة املركبة للطاق الغازي
ــركة»جنرال إلكتريك  والتي نفذتها ش
للطاقة»باشراف وزارة الكهرباء،وعملت 
ــييدها والتي تعتبر أول  على مهمة تش
الكهربائية ضمن  ــة  الطاق ــات  محط
ــة املثنى  ــاج  في محافظ ــاع االنت قط
ــث مت العمل على  ــام ١٩٧٥.حي ــذ ع من
ــة من طراز  ــع توربينات غازي تركيب أرب
ــة األولى  ــغيلها ضمن املرحل ٩E وتش
ــة من  ــن احملط ــا  ميْكِ ــروع، مب ــن املش م
توليد ٥٠٠ ميكاواط بالدورة البسيطة. 

ــل الطاقة  ــت احلاضر، يتم نق في الوق
ــة التحويلية  ــر احملط ــة عب الكهربائي
ــة  احمليط ــق  واملناط ــماوة،  الس ــى  ال
ــيد  الس ــال  ق ــبة،  املناس ــذه  بها.وبه
ــاء  ــوزارة الكهرب ــمي ل ــدث الرس املتح
ــر الطاقة  ــادي: «يعد توفي ــد العب احم
الكهربائية خملتلف أرجاء العراق أولوية 
ــبة لنا.وقد كانت‘جنرال  قصوى بالنس
ــكلت دوراً مهماً في  ــك» قد ش إلكتري
الضرورية  ــة  الكهربائي ــة  الطاق تزويد 
ــييدها جملموعة  ــالل تش ــالد من خ للب
والتحويلية،،  ــة  التوليدي ــات  من احملط
ــزال عاملة  لرفد املنظومة بطاقات  والت
ــات وعقود قد  ــتناداً ألتفاقي جديدة اس
ــقوف  ــوزارة وضمن س ــع ال ــا م وقعته
ــتقبل واحلاجة  زمنية.وبالنظر إلى املس

ــة  الطاقة،ومواكب ــب  لطل ــة  احلاكم
ــذل مالكات الوزارة  للطلب املتنامي تب
ــة لتنفيذ املرحلة الثانية  جهوداً حثيث
من محطة السماوة، وحتويلها للعمل 

بالدورة املركبة لتتمكن من توليد ٧٥٠ 
ميكاواط من الطاقة لتغذية الشبكة 

الوطنية».
ــال جوزيف أنيس، الرئيس  من جانبه ق

ــط و  ــرق األوس التنفيذي ألوروبا و الش
ــرال إلكتريك  ــركة جن ــا  في ش أفريقي
ــي ‘جنرال  ــة الغازية: «نعمل ف للطاق
ــق نتائج  ــل لتحقي ــك’ دون كل إلكتري
ــعب  الش ــاة  بحي ــي  ترتق ــة  ملموس
ــعدنا اإلعالن عن  ــي. واليوم، يس العراق
ــات األربعة عملها  بدء جميع التوربين
ــليمها  ــماوة بعد تس في محطة الس
ــن ندرك حاجتنا  ــوزارة الكهرباء. ونح ل
ــد لتلبية الطلب  ــذل املزيد من اجله لب
ــة الكهربائية في  املتنامي على الطاق
البالد، ونؤكد على أننا ماضون قدماً في 
التزامنا بدعم العراق بأحدث التقنيات 
ــة  ــب احمللي ــة واملواه ــرات العاملي واخلب
ــرة  الكبي ــتثمارات  واالس ــة،  املتمرس

ضمن اجلهود التنموية جملتمعها».

البينة الجديدة / علي شريف
ــم  اه ــى  عل ــوف  الوق ــل  اج ــن  م
ــي يعاني  ــاكل واملعوقات الت املش
منها مزارعي احلنطة في محافظة 
ــم احلصاد.اجرت  بابل ولقرب موس
ــل/  ــة باب ــة محافظ ــة زراع مديري
ــاد والتدريب الزراعي  ــم االرش قس
ــادية الى مزارعي احلنطة  زيارة ارش
ــية)التابعة الى  في قرية( اخلميس
ــور  ــي بحض ــزة الغرب ــة احلم ناحي
ــر  لدوائ ــظ  احملاف ــاون  مع ــيد  الس
ــن البيرماني  الزراعة االستاذ حس

ــاد والتدريب  ــم االرش ــس قس ورئي
الزراعي ورئيس شعبة زراعة احلمزة 
ــي وممثل اجلمعيات الفالحية  الغرب
وكادر ارشادي متخصص في أنتاج 
ــهادات  ــن حملة الش ــل م احملاصي
ــة  ــة اقام ــالل اجلول ــا. ومت خ العلي
ــي احد حقول  ــاهدة حقلية ف مش
ــا القاء محاضرة  احلنطة مت خالله
ــتاذ (اياد  ــل االس ــن قب ــادية م ارش
ــتير محاصيل  ــد عباس/ماجس وع
ــة(رحاب محمد  حقلية) واملهندس
ــل  محاصي ــتير  /ماجس ــن  حس

ــا على عمليات  حقلية)اكدوا فيه
ــات خدمة  وعملي ــة  الترب ــة  خدم

ــميد وكمية  احملصول وموعد التس
واملوعد  االدغال  السمادومكافحة 
ــرة  ــن حش ــري ع ــب والتح املناس
ــة  ــا وري ــونة واضرارهم ــن والس امل
الفطام وموعدها وماهي اهميتها 
ــة احلاصدة  ــد احلصاد وتهيئ وموع
ــة منها  ــة الوقاي ــق وكيفي واحلرائ
ــرات  ــا. كما مت توزيع نش وتطويقه
ارشادية.من جانبه استمع السيد 
ــة  الزراع ــر  ــظ لدوائ ــاون احملاف مع
ــي  اهم  ــن البيرمان ــتاذ حس االس
ــي يعاني  ــاكل واملعوقات الت املش

ــا املزارعني ووعد بوضع احللول  منه
ــرع وقت وجتاوز  الناجعة لها وباس
ــويق  ــالل حملة التس العقبات خ
ــول خالل هذا العام والتي  للمحص
ستبدأ يوم( ٢٠٢١/٤/٢٥)وفي نهاية 
ــكر  بالش املزارعني  ــدم  تق ــارة  الزي
ــاون احملافظ  ــيد مع والتقدير للس
ــى اجلهود  ــق له عل ــق املراف والفري
ــرب على  ــوف عن ق ــة للوق املبذول
ــاكل  ــاة الفالح ومعرفة املش معان
والعمل على وضع احللول املناسبة 

. وجتاوزها مستقبالً

واسط / البينة اجلديدة
ــط الدكتور  ــظ واس ــى محاف التق
ــي املقاولني  ــل املياح ــد جمي محم
ــي  ــة ف ــركات العامل ــي الش وومثل
احملافظة ، لتنفيذ املشاريع اخلدمية 
..وقال املياحي إن احملافظة تستعد 
ــاريع  إلطالق حزمة جديدة من املش
اخلدمية املهمة في جميع املناطق ، 
وندعو للتنافس الشريف لتنفيذها 
ــار هو الكفاءة والقدرة على  ، واملعي
االجناز .. وأضاف « ال توجد لدينا أزمة 
ــاريع  ــوال ، وان مبالغ املش ــي األم ف

ــب استحقاق  متوفرة ، وتوزع حس
ــا  كم ــاز  االجن ــب  ونس ــركات  الش
ــركات  ــدد دعواتنا الصحاب الش جن
ــاز  ــود الجن ــن اجله ــد م املزي ــذل  بب
ــا ومضاعفة  ــة به ــال املناط االعم
ــظ نكرر  ــل .. وقال احملاف ــرق العم ف
رفضنا ألي وساطات ومحسوبيات 
ومنسويبات واي تدخالت في عمل 
ــأي طريقة  ــركات او ابتزازها ب الش
ــا بعدم تخويل  كانت وجندد موقفن
ــا  ــة عن ــخص نياب ــل اي ش او متثي
ــكل  ــل بأي صورة او بأي ش للتعام

ــي ذلك  ــن يدع ــكال، وم ــن االش م
ويساوم املقاولني او يبتز الشركات 
ــدد  نش للقضاء..وأضاف  ــيحال  س
على دوائر املهندس املقيم مبتابعة 
ــى املواصفات  ــا والتأكيد عل عمله
الفنية وان تكون مساندة ومقومة 
ــس معرقلة .. مؤكدا أن  للعمل ولي
ــر الستقبال  بابه مفتوحة باملباش
اي شكوى وحل اي مشكلة تتعلق 
ــمح بأي  ــاريع وال نس ــذ املش بتنفي
ــاب سرعة ودقة  تدخالت على حس

التنفيذ .

بغداد / البينة الجديدة
ــارة» عن افتتاح  ــت وزارة التج اعلن
ــارة احلبوب  ــة لتج ــركة العام الش
ــي محافظة  ــويقيني ف مركزين تس
ــتعداداتها  اس ــن  ضم ــة  الديواني
 ٢٠٢١ ــة  احلنط ــويق  تس ــم  ملوس
ــركة  ــام الش ــك «مدير ع ــد ذل .اك
ــي  عج ــن  الرحم ــد  عب ــدس  املهن
ــاح مركزي  ــاف ان افتت طوفان واض
ــومر هو لضمان  تسويق البدير وس

ــيابية  ــي من اإلنس ــر قدر عال توفي
ــعة  ــويق وتوس ــي عمليات التس ف
ــة  ــي احملافظ ــة ف ــات اخلزني الطاق
ــتالم كميات احلبوب املسوقة  وإس
ــني واملزارعني ، وألجل أن  من الفالح
ــم التسويقي  موسماً  يكون املوس
ــالل تأمني محصول  منوذجياً  من خ
احلنطة مبواصفات عاملية من حيث 
ــودة  ــي واجل ــوزن النوع ــاوة وال النق
ــة  الديواني ــة  حنط وان  ــيما  الس

ــة  احلنط ــواع  ان ــود  أج ــن  م ــد  تع
ــا ان املركزين افتتح  احمللية .مضيف
ــظ الديوانية  زهير  ــور محاف بحض
ــب علي مانع  ــعالن والنائ علي الش
ــعالن  البديري واملهندس عمار الش
ــوزراء وادارتي  ــل مكتب  رئيس ال ممث
ــة واملالية و  ــي الرقابة التجاري فرع
ــوب  ومدير الزراعة وممثلي  جتارة احلب
ــة في الديوانية  اجلمعيات الفالحي

وجمع من الفالحني واملزارعني .

@ÚÓ„Î6ÿ€¸a@Òâb‡nç¸a@’‹�nç@ÚÓ«b‡nu¸a@ÚÌb‡ßa@Ú˜ÓÁ
@aÜu@bjÌä”@ÚÓ«b‡nu¸a@ÚÌb‡ßa@kmaäi@fiÏ‡í‹€@·ÌÜ‘n‹€
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بغداد / البينة الجديدة
ــتاذ  ــر النفط األس ــن قبل وزي ــة م ــة كرمي برعاي
ــان عبد اجلبار ومبتابعة وتوجيه مباشر من  إحس
قبل مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات 
الغاز املهندس علي عبدالكرمي املوسوي ،اطلقت 
ــركة املرحلة الثالثة حلملة #عد_عيناكم  الش
ــلة الغذائية الرمضانية على عوائل  لتوزيع الس
شهداء وجرحى احلشد الشعبي في العاصمة 
ــيق مع مديرية شؤون الشهداء  بغداد  وبالتنس
ــعبي. وقال  ــد الش ــأة احلش ــي هي ــني ف واملقاتل
ــة الثالثة ،ان  ــبة انطالق احلمل ــوي مبناس املوس
ــالت لتحرير األرض من  ــهداء التي س دماء الش
ــا ان نقدم  ــي حتتم علين دنس اإلرهاب  الداعش
لعوائلهم مانستطيع  من الدعم واالسناد وفاءً 
لهم وماقدموه من تضحيات غالية حيث قامت 

شركتنا بتجهيز ١٠٠٠ سلة.

بغداد / البينة الجديدة
اعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية 
ــوزارة  ال ان  ــي  الركاب ــادل  ع ــور  الدكت
ــة  االلكتروني ــتمارة  االس ــتطلق  س
ــب  ــمول برات ــدمي للش ــة بالتق اخلاص
ــا جدا بعد  ــة االجتماعية قريب احلماي
ــتكمال املتطلبات اخلاصة باطالق  اس
ــه  ــر خالل ترؤس ــمول.وقال الوزي الش
ــة احلماية االجتماعية  اجتماعا لهيئ
ــجاد  ــس الهيئة هدى س بحضور رئي
ــوزارة  ــة  ان ال ــدم للهيئ ــالك املتق وامل
ــرات اخلاصة بفتح  ــت التحضي اكمل
ــتمارة االلكترونية وهي في طور  االس
ــرى  االخ ــتعدادات  االس ــتكمال  اس
ــث االجتماعي والدعم  اخلاصة بالبح
ــمول، الفتا  ــتي لعملية الش اللوجس
ــمول  ــتفتح باب الش الى ان الوزارة س

براتب احلماية على ضوء التخصيصات 
ــة احلماية االجتماعية  املرصودة لهيئ
ــاب  ــة ٢٠٢١. وكذلك احتس في موازن
ــة  االعان ــقف  بس ــاع  االرتف ــغ  مبل
ــتفيدين  املس ــة  لكاف ــة  االجتماعي

ــة للهيئة  ــل وزارة املالي ــي ضوء متوي ف
ــدا وزارة  ــوزارة غ ــتخاطب ال حيث س
املالية بكتاب رسمي لتمويل صندوق 
ــع الزيادة  ــغ الالزمة م ــة باملبال احلماي
ــقف االعانة ولكل اشهر السنة  بس

ــه  ــادق علي ــص املص ــا للتخصي وفق
واستجابة وزارة املالية لطلب الوزارة.

واوضح ان الوزارة وضعت الية واضحة 
ــمول  الش ــى  عل ــدمي  للتق ــة  ودقيق
باحلماية االجتماعية لتالفي االخطاء 
ــابقة التي حصلت اثناء التقدمي  الس
للشمول في عام ٢٠١٦، مشيرا الى ان 
ــمت بحدود ٤٣ الف اسرة  الوزارة حس
ــي ٢٠١٦ ومت  ــمول ف ــن تقدمت للش مم
ــمولها براتب احلماية االجتماعية. ش

ــتعدادات  ــة االس ــت مناقش ــا مت كم
ــتي  ــة توفير الدعم اللوجس وامكاني
ــهيل  لتس ــني  االجتماعي ــني  للباحث
مهمة بحث االسر املتقدمة للشمول 
وادخال بياناتها الكترونيا ومقاطعتها 
قبل ارسالها الى وزارة التخطيط لفرز 

املستحقني منهم.

صالح الدين / البينة الجديدة
ــن  ــن ع ــالح الدي ــة ص ــرة صح ــت دائ أعلن
ــي بإعطاء  ــدور وبيج ــي ال ــتمرار قطاع اس
ــا  ــروس كورون لفي ــاد  املض ــاح  اللق ــرع  ج
ــة للخطر من العاملني في  للفئات املعرض
القوات  ــبي  الصحية ومنتس ــات  املؤسس
ــراض مزمنة.وقال  ــني بام ــة و املصاب االمني
ــن  ــي الدكتور مزهر حس ــر قطاع بيج مدي
ــذ التابعة للقطاع  ــع , ان جميع املناف ضاي
ــاد لفيروس  ــاح املض ــاء اللق ــل اعط تواص
ــتوى املناعة  ــك بهدف رفع مس كورونا وذل
ــة , مبينا ان  ــخاص املعرضني لالصاب لالش

آلية التلقيح تتم من خالل اخذ املعلومات 
ــخاص املشمولني ومن ثم  الالزمة من االش
فحصهم من قبل الطبيب اخملتص للتاكد 
ــالمة الصحية الكاملة للشخص  من الس
ــن جانبه بني مدير  ــل اعطاءه اللقاح. وم قب
قطاع الدور الدكتور عمر خضر عبد العزيز 
ــتمرة  , ان املراكز الصحية في القطاع مس
بتطعيم املواطنني باللقاح املضاد لفيروس 
كورونا , داعيا جميع املواطنني الى االسراع 
ــي املراكز الصحية  ــى املنافذ ف والتوجه ال
ــروس للحد من  ــذ اجلرعة اخلاصة بالفي الخ

حدوث اصابات بالفيروس.
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البينة الجديدة / عباس كريم العلياوي
ــعب الغالبية  ــرة بلدية الش ــس أمام دائ ــاح يوم ام ــر صب تظاه
ــتحقاتهم الشهرية  العظمٰى من العمال مطالبني بصرف مس
ــهر آذار والتي لم يَستلموها حلد األن بعد أن حولت رواتبهم  لش
ــرف الرافدين فرع  ــن مص ــي گارد م ــطة الكين ــرف بواس إن تص
الشعب وَيطالبوا السيد مدير بلدية الشعب للتدخل شخصياٌ 
ــي  ــذه ألنهم اليوم ميروا بظرف معاش ــة قضيتهم ه في معاجل
ــان ولم  ــهر نيس ــر من ش ــب وهم دخلوا اليوم الثامن عش صع
ــلم رواتبهم وخاصة غالبيتهم أصحاب عوائل  يستطيعوا تس
ــدة لرئاسة  ــهر رمضان الفضيل وقد وجهوا مناش وَيصوموا ش
حترير جريدة البينة اجلديدة الغراء لتسليط الضوء على طبيعة 
معاناتهم شهرياٌ بهذا اخلصوص وايصال صوتهم للسيد امني 
ــخصياٌ ملعاجلتها ألن السيد مدير دائرة بلدية  بغداد للتدخل ش
ــق امل حلَلحلت قضيتهم  ــعب قام مبا يلزم دون ان يجد بري الش

املستعصية وخاصة هم يعدوا باملئات .

بغداد / البينة الجديدة
ــتار  محمد ،  ــاالر عبد الس التقى معالي وزير العدل القاضي س
ــان  ، لالطالع  ــددا من موظفي دائرة حقوق  االنس ــس االحد ع ام
ــق االطر  ــا وف ــبة له ــول  املناس ــاد احلل ــاكلهم  وايج ــى مش عل
ــرة حقوق  ــالل اللقاء ان دائ ــيد الوزير خ ــد الس ــة  . واك القانوني
ــوزارة  املعنية بتطبيق  ــر املهمة في ال ــان تعتبر من الدوائ  االنس
مبادى حقوق االنسان والتي  تضع  حماية حقوق املواطنني على 
ــة في حتقيق العدالة  ــية  ملا لها من اهمي رأس مهامها االساس
ــان .  واستمع السيد الوزير  خالل اللقاء إلى  وحفظ كرامة  االنس
مشاكلهم  وأبرز احتياجاتهم وكذلك وضع احللول املناسبة لها 
 ، ووجه سيادته  مبتابعة مطالبهم وتذليلها حسب  التعليمات 
ــع  العمل في كافة  ــك للنهوض بواق ــط القانونية وذل والضواب

الدوائر العدلية . 

كركوك / البينة الجديدة
 أعلنت شركة نفط الشمال عن تعرض بئرين نفطيني  
ــل تخريبي  ــوم الى عم ــن فجر الي ــل باي حس ــي حق ف
ــرب بئرين   ــفتني ق ــان بتفجير عبوتني ناس ــي جب ارهاب
ــن « بكركوك لم تسفر عن حدوث  في حقل «باي حس
حرائق أو أضرار مادية أو بشرية ، ولم تؤثر على العملية 
ــار املذكورة ،  ــخ النفط من اآلب ــف  ض ــة أو توق اإلنتاجي
ــة اجلبانة لن  ــذه األعمال اإلرهابي ــركة أن ه وتؤكد الش
ــة اإلنتاجية  ــة في إدامة العملي ــف اجلهود الوطني توق
ًلالقتصاد الوطني.وقامت الوزارة واجلهات املعنية  دعما 

واألمنية بفتح حتقيق في احلادث.

ــور اجلراح أحمد  ــكر والتقدير للدكت ــدم بخالص الش أتق
ــاعده  عدنان اجلبوري املتخصص باجلراحة العصبية ومس
الدكتور جبار بوال عبد اهللا ملا قاموا به من مجهود عظيم 
رميتنا [  ــرٰى لكَ ــة الكب ــة اجلراحي ــالل أجرائهم للعملي خ
ــاعات متتالية لرفع  ــتغرقت ثمانية س ــوراء ] والتي اس ح
ــفٰى  الورم بداخل الراس والتي كانت تهدد حياتها في مش
پار مبحافظة أربيل واحلمد قد تكللت بالنجاح بفضل من 

اهللا وعملهم اجلاد وحرصهم الشديد في اداء مهامهم .

لياوي احلاج عباس بن كرمي العَ
     والد املريضة 

ــالة من  املواطن  وردتنا عبر البريد االلكتروني جلريدتنا رس
(رحيم هاتو جبر ) ذكر فيها انه متزوج وله طفلني وعاطل 
حاليا عن العمل  وليس له مورد مالي يرجو شموله براتب 
ــة  كي يتمكن من تأمني لقمة العيش  الرعاية االجتماعي
ــد  في عون  ــون العبد مادام العب ــه واهللا في ع ــه ولعائلت ل

أخيه 
موبايل / ٠٧٧١٢٨٤٣٨٧٠
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــي، أن  ــى الكاظم ــوزراء مصطف ــس ال ــد رئي أك
ــام باجليل  ــن اإلهتم ــدأ م ــة تب ــات احلكوم أولوي
ــار الى أن العراق يؤدي اليوم دوره  اجلديد، فيما أش
التاريخي في تقريب وجهات النظر في املنطقة.
وقال الكاظمي خالل مأدبة إفطار جمعت علماء 
ــعب العراقي، إن  ــن من مختلف أطياف الش الدي
ــر  «هناك دورا كبيرا يقوم به علماء الدين في نش
ــن بأمس احلاجة  ــة التي نح ــة الصحيح التوعي

ــروب التي نالت  ــة من احل ــنني طويل لها، بعد س
ــي تربينا عليها». ــن قيمنا واملبادئ الت الكثير م

ــد الكاظمي «احلاجة للخطاب املعتدل الذي  وأك
ــن املرحلة الطائفية  ــاعد كثيراً في اخلالص م س
ــراق، خطابكم املعتدل هو الذي  التي مر بها الع
ــه اليوم»،  ــذي نعيش ــتقرار ال ــاعد على االس س
ــل العنصرية،  ــة حالها مث ــراً أن «الطائفي معتب
ــا تبني قيمها  ــة، ال فرق، كله ــل الصهيوني ومث
ــة، املهم كيف نؤدي  ــى العنصرية وبث الفرق عل
دورنا كدولة لتوفير الظروف لرجال الدين من أجل 

أن يؤدوا دورهم في بناء اجليل اجلديد في اجملتمع».
ــام باجليل  ــا تبدأ من اإلهتم ــاف أن «أولوياتن وأض
اجلديد، وأرى أنها مسؤولية دور العبادة، كما هي 
ــة واإلعالم  ــة واجلامعة والدول ــؤولية املدرس مس
ــكل عام، واهمية التعاون من أجل بناء قيم  بش
ــيراً الى أن «الدين هو  املواطنة الصحيحة»، مش
ــاس في هوية اجملتمع العراقي، واإلسالم  ركن أس
ــالم، واشترط عدم  ــتور احترم اإلس هوية، والدس
مخالفة ثوابته واحترام مشاعر غالبية الشعب 

العراقي وعدم املساس برموزه وشعائره».

Ú‹j‘Ωa@pbibÇn„¸a@Ú€aÜ«Î@ÚÁaå„@Êb‡ô@ÒâÎäô@Z@@ÚÌâÏË‡¶a@èÓˆâ
ــم صالح ،  ــس اجلمهورية، بره ــد رئي أك
ــة وعدالة االنتخابات  ضرورة ضمان نزاه
ــبب عزوف  ــار بني س ــا أش ــة، فيم املقبل
ــاركة في االنتخابات  املواطنني عن املش
السابقة.ونقل املكتب اإلعالمي لرئاسة 

ــه يجب ان  ــح قول ــة عن صال اجلمهوري
ن  ــة وعادلة ومتكّ تكون االنتخابات نزيه
ــح وبدون  ــار األصل ــن اختي ــني م العراقي
ــن مصالح  ــد، لتعبر ع ــة من اح قيموم
ــى أن  ــيراً إل ــة، مش ــني احلقيقي املواطن
ــن  م ــابقة  الس ــات  االنتخاب ــة  مقاطع

ــل إرادتهم  ــني ألنها لم متث ــل العراقي قب
ــراك  احل ــق  انطل ــك  ولذل ــة،  احلقيقي
الشعبي.وأضاف، أن الشباب في البصرة 
والسليمانية والنجف واملوصل وسنجار 
ــتركون بنفس الطموح  وباقي املدن يش
ــل جيدة وحياة حرة كرمية،  في فرص عم

ــتان وفي  ــي كردس ــن ف ــاً أن املواط مردف
ــداد وذي قار وباقي املدن غير  البصرة وبغ
ــم، ويتطلعون  ــن الوضع القائ راضني ع
ــى إصالحات بنيوية، واآلن هناك حراك  إل
ــن اجل إصالح  ــعبي ونخبوي م جدي ش
ــون  أن تك ــى  ونتمن ــم،  ــة احلك منظوم

ــالق  ــة انط ــة محط ــات املقبل االنتخاب
ــار صالح،  ــالح املنشود.وأش ــو اإلص نح
ــاد هو االقتصاد السياسي  إلى أن الفس
ــة إلى  ــي بحاج ــاد املال ــف، الفس للعن
الفوضى والعنف ليدمي نفسه، والعنف 

يولد الفساد.

بغداد /
ــة، وجود حترك إليجاد  ــة القانونية النيابي أعلنت اللجن
حل لفئة من أعضاء مجالس احملافظات الذين لم يبلغوا 
ــد. وقال عضو  ــم على التقاع ــن القانوني إلحالته الس
ــني العقابي، إن احلقوق  اللجنة القانونية النيابية حس
ــات وغيرهم هي  ــس احملافظ ــة ألعضاء مجال التقاعدي
نفس احلقوق التقاعدية التي تطبق على كل موظف في 
ــق عليهم قانون التقاعد  الدولة.وبني أن جميعهم يطب
لكن املشكلة التي تواجههم هو التعديل الثاني لقانون 
ــنة ٢٠١٩، وكذلك في نفاذيته لوجود تعديل  رقم ٢٦ لس
ــمل التقاعد من عمره ٦٠ وخفض احلد  في القانون ليش
ــار الى أن املوظف  األدنى للعمر ٤٥ بخدمة ١٥ سنة.وأش
ــنة،  ــره ٤٥ احلد األدنى للتقاعد وخدمته ١٥ س الذي عم
ــة لهيئة  ــرارات القضائي ــد والق ــرت هيئة التقاع اعتب
الطعن نفاذيته من ١ ١ ٢٠٢٠ لذلك جند أن من لديه سن 
ــنة ٢٠١٤ هو النافذ  ــر القانون رقم ٩ لس ــك يعتب دون ذل
ــكلة، كيف جند احلل  ــاري بحقه، موضحا أن املش والس
ــكالية ولدينا عدد من أعضاء مجالس  ملعاجلة هذه اإلش
احملافظات لديهم خدمة ١٥ سنة لكن لم يبلغوا السن 
ــريعية أو يعاد  ــى معاجلة تش ــي وهذا يحتاج ال القانون
ــد أن املوضوع يحتاج  ــر بها بقرار من احلكومة.وأك النظ
الى تداخل تشريعي سريع وهناك نقاش بشأنه العتبار 
ــابقة واجلديدة فيما  ــى احلاالت الس ــة القانون عل نفاذي

يخص سن التقاعد أو احلد األدنى ممن ترك اخلدمة.

اعلنت وزارة التربية، امس االحد، عن حتديد الـ٢٥ من نيسان احلالي 
ــنة.وقالت الوزارة  ــات املؤجلني لنصف الس ــداً إلجراء امتحان موع
ــدرت تعميماً يُلزم  ــومي واالمتحانات أص ــة للتق ــة العام ، ان املديري
املديريات العامة للتربية في احملافظات كافة عدا إقليم كردستان، 
باجراء امتحانات التالميذ والطلبة املؤجلني في نصف السنة يوم 
ــان اجلاري وتستمر لغاية يوم  ــهر نيس األحد املصادف الـ٢٥ من ش
اخلميس الـ٢٩ من الشهر نفسه.واضاف البيان ان ذلك ال يؤثر على 
ــية وال يشمل االمتحان أعاله طلبة الكورسات  سير األيام الدراس

كونهم مشمولني بنظام اإلعادة.
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بغداد /

بغداد /

ــاله إلى  على قانون النفط والغاز وإرس
البرملان بعد ١٦ عاما من التأجيل .وقال 
ــليطي ، إن  ــادق الس ــو اللجنة ص عض
ــن أهم القوانني  ــون النفط والغاز م قان
املعطلة، وجلنة النفط النيابية خاطبت 
ــرض  ــط لغ ــوزراء ووزارة النف ــة ال رئاس
ــة  ــالت الالزم ــراء التعدي ــراع بإج اإلس
ــون وإعادته الى مجلس  على هذا القان
النواب لغرض املضي بتشريعه.وأضاف 

ــود في  ــون موج ــليطي، أن ”القان الس
أدراج احلكومة التي تعمل على إكماله 
ــة بعض فقراته التي  وانضاجه ومعاجل
ــى البرملان  ــراض وإعادته ال ــا اعت عليه
ــني، أن هذا  ــروع بإقراره.وب ــرض الش لغ
ــكالت  ــون هو احلل اجلذري للمش القان
ــي كل  ــه ف ــم، إذ إن ــز واالقلي ــني املرك ب
ــتخلق أزمة في آلية تسوية  موازنة س
ــة تصدير  ــة وآلي ــتحقات النفطي املس

النفط وآلية تسليم تلك املستحقات 
ــتكون  ــرات التي س ــن الفق ــا م وغيره
عرضه لالختالف السياسي، وقد تكون 
أيضاً.  ــية  السياس ــدات  للمزاي عرضة 
ــركات  ــع أصحاب ش ــم رف ــن جانبه م
القطاع اخلاص، مناشدة لرئيس الوزراء 
ــي من اجل التدخل  مصطفى الكاظم
بالعقود  املتمثلة  ــترداد حقوقهم  الس
التي مت فسخها من قبل وزارة الصناعة.

ــركات  الش افادات اصحاب  ــب  وبحس
ــخ  ــة قامت بفس ــان «وزارة الصناع ، ف
ــم امواال طائلة  ــم التي كلفته عقوده
ــل  ــة ووكي ــر الصناع ــني «وزي «، متهم
التخطيط ودائرة االستثمارات بالوقوف 
وراء املوضوع».واضافوا ان «تلك العقود 
ــتدعم االقتصاد  وفي حال تفعيلها س
ــيما وأن العراق مير بظروف  العراقي الس

تتطلب تكاتف اجلميع».
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ــطٍ في مركز  ــالث عمليَّات ضب ــة النزاهة االحتادية ث ــذت هيئ نفَّ
ــمالي ومطار البصرة الدوليِّ وهيئة التقاعد  كمرك أم قصر الش
ــفرت عن ضبط  بيّنةً أن العمليَّات أس ــي احملافظة، مُ الوطنيَّة ف
ــة تفاصيل تلك  ــي الهيئ ــات ف ــرة التحقيق تَّهمني.دائ ــة مُ ثالث
العمليَّات، حيث أشارت إلى أنَّ فريق عمل مديريَّة حتقيق البصرة، 
ن من ضبط  ــمالي متكَّ ــذي انتقل إلى مركز كمرك أم قصر الش ال
ــليم (٣٠) حاويةً إلى  ــدم قيامه مبرافقة وتس ــورٍ گمرگي؛ لع مأم
ــراءات املُعامالت الگمرگية؛  ــرة؛ إلكمال إج مديريَّة املنطقة احل
ــة عليها.  ــوم املفروض ــب احلاويات وعدم دفع الرس ــرض تهري لغ
ــاحنات  لة على ش حمَّ ــات الـ (٣٠) مُ ــرة أنَّ احلاوي ــت الدائ وأوضح
ــات الناريَّة وعدد يدوية تعود  حتتوي على مواد احتياطيَّة للدراج
لشركتني جتاريتني.الفتة إلى أنَّ املُتَّهم لم يقم بتسليم احلاويات 
ــائقي الشاحنات مع  عياً هروب س دَّ إلى مديريَّة املنطقة احلرة، مُ
ــق العمل قام، في  .وأضافت إن فري ــةٍ مجهولةٍ ــات إلى جه احلاوي
، بضبط وصوالت جبايةٍ إلحدى الشركات املتعاقدة؛  عمليَّةٍ ثانيةٍ
ــار البصرة الدولي؛ لقيامها بجبابة  لتأجير الگراج اخلارجي ملط
ــة إلى املطار  ــن مركز املدين هة م ــيَّارات املُتوجّ ــوال من الس األم
ن الفريق  ، متكَّ نفصلةٍ ــةٍ مُ ــد املبرم معها.وفي عمليَّ خالفاً للعق
ــة - فرع  ــة التقاعد الوطنيَّ ــني في هيئ تَّهمنيِ اثن ــط مُ ــن ضب م
ــةً أن أحد  وضح ــزوَّرةٌ، مُ ــكاتٌ مُ ــا مُستمس ــرة وبحوزتهم البص
توفَّى منذ عام ٢٠٠٣. وأضافت  ــني انتحل صفة متقاعد مُ املُتَّهم
ت  ــطٍ أصوليَّةٍ في العمليَّات التي نُفِّذَ إنه متَّ تنظيم محاضر ضب
، وعرضها رفقة املُتَّهمني على  بناءً على مذكرات ضبطٍ قضائيَّةٍ
ــيّد قاضي محكمة حتقيق قضايا النزاهة في البصرة؛ الذي  الس
ــدار أمر قبضٍ وحترٍّ  ــي العمليَّة األولى، وإص ــرَّر توقيف املُتَّهم ف ق

تَّهمٍ آخر في القضية. بحقِّ مُ
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ــف النائب الكردي ورئيس كتلة املستقبل سركوت شمس  كش
ــلمون رواتب درجات عليا  ــن وجود ١٢ ألف موظف يتس الدين، ع
ــكل غير قانوني.وقال شمس الدين في  وخاصة في اإلقليم بش
ــاد األحزاب احلاكمة ونفوذها  حديث صحفي ،إنه ”نتيجة لفس
فأنها لديها اآلالف من األرقام الفضائية تستخدمهم للحمالت 
االنتخابية“.وأضاف أنه ”١٢ ألف موظف في الوزارات واملؤسسات 
ــلمون درجات عليا في هيئة  ــتان يتس اخملتلفة في إقليم كردس
ــد، ورواتبهم غير  ــل اإلقليم وغالبيتهم خارج البل التقاعد داخ
ــتطيع قول كلمتها بسبب  قانونية، لكن اجلهات الرقابية التس
ــلطة“.وكان النائب الكردي غالب محمد  ــوف من أحزاب الس اخل
ــف وجود اآلالف من املوظفني يتسلمون رواتب فضائية،  قد كش
ــام التي تعلنها حكومة اإلقليم عن إيقاف رواتبهم هي  وأن األرق

مجرد أحاديث إعالمية.

أعلنت جلنة التربية والتعليم النيابية، امس األحد، سبب اتخاذ 
قرار التعليم احلضوري ملراحل معينة، فيما أشارت إلى أن الدوام 
ــة رعد املكصوصي ،  ــم للطلبة.وقال عضو اللجن احلضوري مه
ــه أن يكون حضورياً  ــي هذه املراحل يجب ل ــم الطلبة ف إن تعلي
ــية للطلبة،  ــني بوصف هذه املراحل أساس ــع مواجهة املعلم م
ــم االلكتروني لطلبة  ــى التعلي ــن االعتماد عل ــاً أنه ال ميك مبين
ــم احلضوري للصفوف املنتهية  هذه الصفوف.وأضاف أن التعلي
للدراسة االبتدائية واملتوسطة واالعدادية سيكون مبعدل يومني 
ــور الطلبة  ــا إلى أن أولياء أم ــبوع لكل مرحلة، الفت ــن كل أس م
ــدون تعليماً  ــدارس اخلاصة حني ال يج ــم الى امل ــلون أبناءه يرس
ــي أن التعليم  ــع املكصوص ــدارس العامة.وتاب ــي امل ــاً ف حضوري
ــراف وزارتي التربية والصحة والبيئة، ومتَّ  احلضوري سيكون بإش
ــيرا  ــاذ اإلجراءات الصحية كافة ومنها تعفير املدارس، مش اتخ
ــى تواصل مع وزارتي  ــة والتعليم النيابية عل ــى أن جلنة التربي إل
ــراءات الصحية بهدف  ــع اإلج ــة والبيئة وتتاب ــة والصح التربي

احلفاظ على سالمة الطلبة.
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بيان صحفي حول عدم تطابق جداول املوازنة 
بني املصوت عليه واملنشور في الوقائع  

ــوب تُذكر  ــى  النص املكت ــادة األول ــي امل ١. ف
تقديرات ايرادات املوازنة مببلغ (١٠١) تريليون 
تقريبا وتشير في نفس املادة بعبارة ( حسبما 
ــذا القانون ..  ــي اجلدول أ-) امللحق به مبني ف
ولكن مجموع اإليرادات املذكورة في اجلدول 
( أ) امللحق  مسجلة مببلغ (٩٣) تريليون دينار 
ــط ، وهذا التنافي بني ما مذكور في املادة  فق
ــة لتقديرات اإليرادات وما مذكور  األولى كتاب
في اجلدول (أ) امللحق يتطلب تصحيحا وفق 

ما صوّت عليه البرملان في هذه املادة.
ــادة (٢) اوآل -١ - يذكر النص املكتوب  ان  ٢. امل
ــغيلية تبلغ ( ٩٠،٥) تسعون  النفقات التش
ــار تقريبا  ــار دين ــمائة ملي ــون وخمس تريلي
ــوزع على وفق احلقل (١،٢،٣) من اجلدول (ب)  ت
ــد ان مجموع  ــا تراجع اجلدول (ب) جت وحينم
ــل (١) بعنوان  ــي احلق ــط ف ــغ فق ــذا املبل ه
ــغيلية بينما احلقل (٢) يشير  اجمالي التش

ــا بعنوان  ــر ( ٩) تريليون تقريب ــى مبلغ اخ ال
ــير احلقل (٣) في اجلدول الى  املديونية ، ويش
ــغ ( البرامج اخلاصة تقريبا (١،٢) تريليون  مبل

.
ــر جدولني ملحقني بنصوص قانون  ٣. مت نش
النصوص  ــا يطابق  املوازنةاملكتوبة احدهم
ــي  ــة بإجمال ــون املوازن ــي قان ــة  ف املكتوب
النفقات (١٢٩،٩) تريليون دينار ويوجد جدول  
ــور في  ــل ما مذك ــني تفاصي ــق آخر يب ملح
ــربة التي قدرت اإلنفاق حينها  املوازنة املس
ــغ (١٦٤) تريليون دينار ، واملفروض ان يتم  مببل
ــه مع نصوص  ــر اجلدول املتطابق بأرقام نش
ــي صوّت عليها البرملان  املوازنة املكتوبة الت
، وحتذف اجلداول املقترحة من احلكومة التي 
لها البرملان  كانت تعبر عن نصوص ومواد عدّ

وألغى بعضها .
ــور  ــداول ضمن القانون املنش ــود ج ٤. ان وج
ــك القانون ،  ــزء من ذل ــا انها ج ــم منه يفه
ــن ارقام املوازنة  ــداول التي تعبر ع فبقاء اجل
ــربة بإجمالي انفاق (١٦٤) تريليون دينار  املس

ــا وتصويت البرملان  ــم من تعديله على الرغ
على تخفيض مبالغها الى اجمالي (١٢٩،٩) 
ــوة اجلداول  ــيجعلها في ق ــون دينار س تريلي
األخرى ، لذلك نطالب بإعادة نشر وتصحيح 
ــداول امللحقة التي مت  ــون املوازنة مع اجل قان
ــس تلك التي  ــن قبل البرملان ولي تعديلها م

اقترحت من احلكومة في املوازنة املسربة .
ــيناريو تعديل مجلس  ٥. ان وجود عبارة ( س
ــا  ــور فيه ــة املنش ــى الصفح ــوزراء ) اعل ال
ــكال  اجلدول مببلغ (١٦٤) تريليون التزيل اإلش
، الن نشره في جريدة الوقائع يفهم منه قد 

حاز على قرار التشريع واملوافقة !
ــان بالتحقيق و بيان  ــة البرمل ٦. نطالب رئاس
ــدم التطابق مابني  ــباب هذا اخلطأ في ع أس
ــور في الوقائع وبني الذي صوّت  بعض املنش

عليه البرملان.

رئيس كتلة النهج الوطني 
عمار طعمة 
١٨ / ٤ / ٢٠٢١
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ألتلتيك  ــي  الفن ــر  املدي أعرب 
ــيا  ــيلينو جارس بيلباو، مارس
ــعوره بـ»احلزن  ــن ش ــورال، ع ت
واإلحباط» بعد خسارة نهائي 
ــام  أم ــبانيا  إس ــك  مل كأس 

برشلونة برباعية نظيفة.
ــي  ف ــيلينو  مارس ــال  وق
ــة:  صحفي ــات  تصريح
«البارسا كان أفضل. استحق 
الفوز ونهنئه على ذلك. الفوز 
بنهائي يتطلب أكثر بكثير مما 

قمنا به».
فريقه  ــأن  ب ــيلينو  مارس وأقر 
ــام  أم ــتوى  املس دون  ــب  لع
ــام ريال  أم ــلونة وكذلك  برش
ــويداد قبل ١٥ يوما في  سوس
ــخة  ــك نس ــي كأس املل نهائ
ــى بتتويج  ــذي انته ٢٠٢٠ وال
ــوزه بهدف دون  األخير عقب ف

رد.
ــوا  كان ــون  «الالعب ــاف:  وأض
ــون للفوز باملباراتني  متحمس
ــيداد  (سوس ــا  ولكنهم

وبرشلونة) تفوقا علينا. يجب 
أن نتقبل الوضع ونعمل حتى 
ــي جديد وننافس  نصل لنهائ
ــوح أكبر مما  ــوة وطم ــه بق في

أظهرنا اليوم».
ــؤول األول وأقر  وتابع «أنا املس
بأنني فعلت الكثير من األمور 
السيئة تسببت في أال يظهر 
ــخصيته ومستوى  الفريق ش
تنافسيا أظهره قبل ٣ أشهر 
أمام نفس الفريق»، في إشارة 
ــلونة في  إلى الفوز على برش
ــوبر اإلسباني ٣-٢،  كأس الس
ــب في  ــاو باللق ــج بيلب وتتوي

يناير/كانون ثان املاضي.
ــا  ــد فعلن ــل: « بالتأكي وواص
ــرة، ولذا أنا  ــيئة كثي أمورًا س

املسؤول األول عن الهزمية».
ــك»  الباس ــود  «أس ــل  وفش
ــم الـ٢٤ في  في إضافة لقبه
ــة واألول منذ ٣٧ عاما  البطول
ــرة وقف  ــذ آخر م ــدا من وحتدي
ــات التتويج  ــا على منص فيه
ــاب  حس ــى  عل  ١٩٨٤ ــي  ف

البارسا بهدف.

خطف نفط البصرة انتصارا 
ــه زاخو،  ــى مضيف مهما عل
ــدف،   ه ــل  مقاب ــني  بهدف
ــن  ـــ٢٨ م ــة ال ــاب اجلول حلس

الدوري العراقي املمتاز.
ــن  ــرة م ــط البص ــن نف ومتك
ــدم، عبر  ــدف التق ــف ه خط
ــي  ف ــل،  زام ــد  أحم ــه  العب

الدقيقة ٦.
ــودة،  الع ــي  ف ــو  زاخ ــح  وجن
ــواد في  ــطة محمد ج بواس

الدقيقة ١٧، لكن إصرار نفط 
البصرة كان أكبر، فتمكن من 
ــدم مجددا، في الدقيقة  التق
٢٧، من خالل محترفه بنيامن 
الثاني،  ــوط  الش ــي  وف أكور. 
ــددا من الفرص،  أهدر زاخو ع
ــوز نفط  بف املباراة  ــي  لتنته

البصرة (٢-١).
ــرة رصيده  البص ــط  ورفع نف
ــة ٣٤، في  ــى النقط بذلك إل
ــر، بينما جتمد  ــز العاش املرك
ــة ٤٠، في  ــد النقط زاخو عن

املركز السادس.

مدرب بيلباو: أخطائي أهدت 
برشلونة الكأس

مدرب مانشسرت يونايتد: بوجبا 
لن يتأثر بالفيلم الجديد

ميسي: أصبحنا أقوياء.. وهذا األمر يشعرني بالعار

فرناندينيو: تشيلسي استحق الفوز

برشلونة يسحق بيلباو ويتوج بكأس اِّـلك

خطف فريق الكرخ النقاط 
ــق  فري ــقاطه  بإس ــالث  الث
ــر داره، بهدف  ــل في عق أربي
دون رد، على ملعب فرانسو 
ــاب اجلولة ٢٨  حريري، حلس

من الدوري العراقي املمتاز.
ــريعة إال  ــم أن املباراة س  رغ
الفريقني كانت  أن هجمات 
ــا  كالهم ــاول  وح ــة،  قليل
الوصول إلى الشباك، وأضاع 
ــيركو كرمي،  فرصة ألربيل ش
ــر فرص  ــاع أخط ــا أض فيم
ــد الرحمن  ــرخ عمر عب الك
لينتهي الشوط األول (٠-٠).

ــي تكرر  ــوط الثان  في الش
ــود  ــيناريو، إال أن محم الس
خليل استغل في الدقيقة 
(٧٣)، هجمة مرتدة ليسجل 
ــدف املباراة الوحيد،  منها ه
ــكل  بعد أن ركن الكرة بش

رائع داخل الشباك لتنتهي 
املباراة بهذا الهدف.

ــده إلى  ــرخ رصي ــع الك  ورف
ــز  املرك ــي  ف  ٣٦ ــة  النقط
ــر، فيما جتمد رصيد  العاش
ــد النقطة ٣٢ في  ــل عن أربي
ــر. على  ــي عش ــز الثان املرك
ــم التعادل  صعيد اخر حس
(١-١) مباراة فريقي القاسم 
ــب  ملع ــى  عل ــاء،  والكهرب
ــة  اجلول ــاب  حلس ــل،  الكف
ــدوري العراقي  ــن ال الـ٢٨ م
ــوط األول  املمتاز. وكان الش
ــلبيا، على  ــاراة س ــن املب م
ــة،  ــتوى األداء والنتيج مس
ــاك  هن ــن  تك ــم  ل ــث  حي
ــتثناء  ــاوالت جادة، باس مح
ــم  القاس محترف  ــية  رأس
ــا دياخات،  ــنغالي، دميب الس

التي علت العارضة.
ــوط الثاني، متكن  وفي الش
ــاح  افتت ــن  م ــاء  الكهرب

ــة  الدقيق ــي  ف ــة،  النتيج
ــد  ــب محم الالع ــر  عب  ،٥٠
ــم عاد  إبراهيم، لكن القاس

ــة ٦٥، عن طريق  في الدقيق
سراج الدين صباح، لتنتهي 

املباراة بالتعادل.

ــاء رصيده إلى  ورفع الكهرب
ــز  املرك ــي  ف  ،٢٥ ــة  النقط
ــر، بينما رفع  ــابع عش الس

القاسم رصيده إلى النقطة 
٢٤، في املركز الثامن عشر.
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فاهم حسن فتاح

ــة لترتيب  ــهرية او فصلي ــرة ش ــدر نش ــا تص ــادة م ع
ــيوي عن  ــدم وكذلك االحتاد االس ــات بكرة الق املنتخب
ــتغرب انه ال يوجد تصنيف لباقي  االحتاد الدولي واملس
ــهام بأن  ــام وليس لإلس ــذه اكذوبة لاليه ــاب وه األلع
ــم كذا وهذا  ــهد والرق ــب الفالني يتصدر املش املنتخ
ــاد الدولي وفرحة لباقي دول العالم  يعلم به كله االحت
عندما تسمع ان منتخبها في املركز املرتفع وهي بدعة 
ــبق قبل عقود من  اوجدها رئيس اللجنة االوملبية االس
ــة بعد ان عمل االحتاد  ــن (هافالجن) وهي في احلقيق الزم
ــاس  ــي وهي ان يقوم  بترتيب املنتخبات على اس الدول
عدد املباريات التي يلعبها أو يجريها منتخب اي بلد اي 
مبا معناه لو لعب املنتخب اليمني اوالصومالي اوغيره 
من املنتخبات الضعيفة خمسون مباراة تتقسم على 
ــارات الخذتا التصنيف  ــهر التصنيف وكلها خس أش
ــاب كثرة املباريات وليس على  والترتيب االول على حس
ــاب املستوى الفني والفوز اما عندنا وهو مايطرق  حس
على الرأس ويسبب الصداع لنا دائما حيث العالم في 
ــه ولنبتعد قليال عن كرة القدم  ــباق حتى مع نفس س
ــار ان اليابان والصني  ــث في األخب ــطر حي لبعض األس
اكملتا اعداد ابطالهما في كافة األلعاب االوملبية رغم 
وجود فايروس كرونا قد النصل او االصح الى مايفكرون 
به وحتى ان علمنا بتفكريهم واستراجتيتهم لاللعاب 
كافة فال يوجد عندنا من يستوعب مايطرحونه ألنهم 
ــي فرحنا  ــرة القدم وه ــكان مرتفع.في ك ــا في م يومي
ــوى بعض االبطال في االثقال  وحزننا المنتلك غيرها س
ــون والفرصة  ــام مل ــول عليهم كثيرا في احراز وس نع
ــداد مضت اكثر من ثالثة  ــة لكن أين هم من االع مواتي
ــك فضيتها ال  ــيا وكذل ــد الفوز بذهبية اس ــوام بع أع
ــاد الكرة بغض  ــول ملاذا احت ــي اخبارهم. اق ــرف ماه نع
ــتثناءات  ــى مالعبنا هنالك اس ــر على احلظر عل النظ
ــة مبوافقة  ــة مباريات جتريبي ــى ارضنا باقام للعب عل
ــع املنتخبات العاملية  ــيوي على مالعبنا م االحتاد االس
او على مالعب هذه الدول القوية مبنتخباتها ان تعذرت 
املوافقة من اللعب على ارضنا سابقا زارتنا منتخبات 
ــيا  ــن البرازيل وروس ــا وفرق م ــدا والنمس ــا وبولن املاني
ــكرية  ــلفاكيا  وغيرها ومن املتخبات العس وجيكوس
تركيا  واليونان وهولندا ولبنان وايضا منتخبات املغرب 
ــات امنيتها اللعب  ــذه املنتخب ــر ومصر وكل ه واجلزائ
ــعب الدولي ورؤية  ــى ادمي ملعب الش ــى ارضنا وعل عل
ــه ملاذا النعمل  ــن وما ينبغي قول ــارة وادي الرافدي حض
ــتدعي منخبات  ــوكالت او تفعيلها وملاذا النس بالبروت
ــات الكرة احلقيقية مع هذه  العالم املتطورة لنرى ملس
ــات نقيم  ــن فرق ومنتخب ــد قليال ع ــات ونبتع املنتخب
ــكرات على ارضها تستفيد هي  ــاعة معس حتى الس
ونتراجع نحن باستمرار نتمنى من اللجنة التطبيعية 
ــن التصنيف الدولي وكذلك  مالحظة ذلك واالبتعاد ع
ــود الذي يلفها نتمنى ذلك الن الكرة  عن اخلمول واجلم
عندنا انعاش واوكسجني للجمهور ومعذرة للقفز من 

مواضيع عديدة دخلت فيها .
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التعادل السلبي يخيم على مواجهة القوة الجوية وباختكور

يثق أولي جونار سولشار مدرب 
ــد، أن العبه  ــتر يونايت مانشس
ــر باألضواء  ــا لن يتأث بول بوجب
ــلطة عليه عن  اإلضافية املس
ــم وثائقي عن حياته  طريق فيل
عبر منصة (أمازون برامي)، وقال إن 
تركيز الالعب الفرنسي ينصب 
ــاعدة  ــكل كامل على مس بش

زمالئه على الفوز باملباريات.
ــون بوجبا  ــر أن يك ــن املنتظ وم
ــكأس العالم، واملنتقل  الفائز ب
إلى يونايتد من يوفنتوس مقابل 
ــترليني  ــه إس ــون جني ٨٩ ملي
(١٢٣ مليون دوالر) في ٢٠١٦، هو 
ــيصدر  ــور فيلم وثائقي س مح
في ٢٠٢٢. وقال سولشار للصح
ــن تأثير  ــؤاله ع ــد س ــني عن zي

ــم «بول حتت األضواء منذ  الفيل
حتى بدء مسيرته في يونايتد، 

لذا ال أرى مشكلة في ذلك».
ــي  وأضاف «تركيز بول األساس
ــا ميكن  ــى م ــق أقص ــو حتقي ه
ــيرته، إنه يريد  حتقيقه في مس
ــب ممكن  ــح أفضل الع أن يصب
ــدد ممكن  ــوز بأكبر ع ــد الف ويري
ــاب». وواصل «لقد فاز  من األلق
ــكأس العالم وأرى أن  بالفعل ب
ــب على الفوز  تركيزه اآلن ينص
ــتوياته مع  ــدمي أفضل مس وتق
ــخصيته..  كرة القدم، أعرف ش
ــتمد  ــه مفعم باحليوية ويس إن
ــعاد اآلخرين،  ــن إس ــة م الطاق
ــي  األساس ــزه  تركي ــن  لك
ــوز  بالف ــتمرار  باس ــيتعلق  س

باملباريات لنا».

ــب له هذا  ــلونة أول لق حصد برش
ــم، بالفوز بنتيجة (٤-٠) على  املوس
ــي نهائي بطولة  أتلتيك بيلباو، ، ف

كأس ملك إسبانيا.
ــلونة، ميسي  ــجل أهداف برش وس
و٧٢)،   ٦٨) ــق  الدقائ ــي  ف ــني  هدف
 ،(٦٠) ــة  الدقيق ــي  ف ــان  وجريزم
وفرينكي دي يوجن في الدقيقة (٦٣).
ــلونة،  بدأت املباراة بضغط من برش
ــجل  ــي دي يوجن أن يُس وكاد فرينك
ــي  ف ــا  للبلوجران ــدم  التق ــدف  ه
ــى متريرة داخل  ــة (٤)، إذ تلق الدقيق
ــدد  ــي، وس منطقة اجلزاء من ميس
ــت  ــا اصطدم ــة لكنه أرضي ــرة  ك
ــدد  ــم األمين ملرمى بيلباو.وس بالقائ
ــة (١٠)،  ــي الدقيق ــرة ف ــي ك ميس
بيلباو،  ــاع  ــا اصطدمت بدف لكنه
ــة، وبعد تنفيذ  ــت إلى الركني وحتول
ــرة  الك ــان  جريزم ــرر  م ــة  الركني
ــدد كرة ضعيفة  للبرغوث الذي س
ــارس  ــيمون ح ــاي س ــدي أون ــني ي ب

أتلتيك بيلباو.
ــك بيلباو في  ــاء أول رد من أتلتي وج
الدقيقة (١٢)، حيث احتسب حكم 
ــرة  ــرة غير مباش ــة ح ــاراة ركل املب
ــرة إلى  ــت الك ــكيني، ووصل للباس
ــدد على  ــو مارتينيز الذي س إينيج
ــرت بجانب  ــن الكرة م ــر، لك الطائ

القائم األيسر.
ــد  بع ــة  تصويب ــي  ميس ــل  وأرس
ــك بيلباو لكن  مراوغة لدفاع أتلتي
ــهولة،  ــا بس ــك به ــيمون أمس س
ــدد  ــق إيناكي ويليامز وس ثم انطل

ــتيجن في  ــدى لها تير ش ــرة تص ك
ــوط  ــي الش ــة (٤٠)، لينته الدقيق
ــوط  الش ــة  بداي ــع  وم  .(٠-٠) األول 
ــلونة الضغط  ــي، واصل برش الثان
ــاو، وانطلق  ــام تراجع العبي بيلب أم
ــت ليمرر كرة عرضية جلريزمان  دس
داخل املنطقة، لكن حارس أتلتيك 
ــديدته ببراعة  ــدى لتس بيلباو تص

في الدقيقة (٤٧).
ــلونة،  ــن هجمة مزدوجة لبرش  وم
ــن بيدري  ــديدة قوية م ــدأت بتس ب
ــم وصلت  ــيمون، ث ــدى لها س تص
ــكيتس بعد خطأ  ــام بوس ــرة أم ك
ــاذج من الدفاع لينفرد باملرمى،  س
لكن سيمون واصل التألق وتصدى 

للكرة.
وجنح أنطوان جريزمان في تسجيل 
ــي  ف ــلونة  لبرش ــدم  التق ــدف  ه

ــرة  ــى ك ــث تلق ــة (٦٠)، حي الدقيق
عرضية من اجلانب األمين من زميله 
ــدد على  ــوجن، ثم س ــي دي ي فرينك

يسار احلارس أوناي سيمون.
ــق فقط، ضاعف  ــد مرور ٣ دقائ وبع
ــة  النتيج ــوجن  ي دي  ــي  فرينك
ــرة عرضية  ــى ك ــلونة، إذ تلق لبرش
ــر من جوردي ألبا،  من الطرف األيس
ــية بني قدمي أوناي  وسدد كرة رأس

سيمون حارس بيلباو.
الهدف  ــي  ــل ميس ليوني ــجل  وس
ــة (٦٨)، حيث  ــي الدقيق ــث ف الثال
ــع فرينكي دي  ــرات م ــادل التمري تب
ــة اجلزاء  ــل ملنطق ــى وص ــوجن، حت ي
ــفل  ــدد أس ــاع بيلباو، وس وراوغ دف
ــذي اكتفى  ــيمون ال ــني أوناي س مي

فقط باملشاهدة.
ــدف  ــجيل اله ــي لتس ــاد ميس وع
ــلونة في  ــه والرابع لبرش ــي ل الثان
ــرة  ــى ك ــث تلق ــة (٧٢)، حي الدقيق
ــدد كرة  عرضية من جوردي ألبا، وس
ــيمون  ــفل ميني احلارس أوناي س أس
ــل أن  ــده قب ــرة بي ــس الك ــذي مل ال

تسكن شباكه.
وكاد راؤول جارسيا أن يُقلص الفارق 
ــي الدقيقة (٨٣)،  ــك بيلباو ف ألتلتي
حيث تلقى كرة عرضية من ركنية، 
وسدد بالرأس لكن الكرة مرت أعلى 

مرمى األملاني تير شتيجن.
ــدف اخلامس  ــجل جريزمان اله وس
في الدقيقة (٨٦)، حيث تلقى متريرة 
من ميسي واستغل اخلطأ الساذج 
من أوناي سيمون باخلروج من مرماه 
ــن حكم  ــهولة، لك ــجل بس ليُس

املباراة ألغاه بداعي التسلل.

ــلبي على مواجهة  ــم التعادل الس خي
ــور  وباختك ــي  العراق ــة  اجلوي ــوة  الق
ــي مدينة  ــت  ف ــي أقيم ــي، الت األوزبك
ــاب اجلولة الثانية من  ــارقة، حلس الش

اجملموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

ــيطرته املطلقة  ــور س ــرض باختك وف
وكان الطرف األكثر خطورة، حيث أهدر 
ــدد  ــة ثمينة بعد أن س ــوف فرص الكي

الكرة بجوار القائم في الدقيقة (١٨).
ــاوالت اجلوية خجولة  ــا كانت مح فيم
عبر الالعب حسني جبار، ولعب الثنائي 
رشيدوف وديرديوك دورا بارزا في احملاوالت 

على مرمى القوة اجلوية.
ــوط الثاني دخل العبو  ــع بداية الش وم
ــر، وحاول  ــاع أكب ــة باندف ــوة اجلوي الق
ــش لكن تصدى له احلارس،  إبراهيم باي

كما سدد حسني جبار بجوار القائم.
ــق األخيرة،  ــض األداء في الدقائ وانخف
ــات واحملاوالت  ــت الهجم ــي غاب وبالتال
ــني في  ــد الطرف ــث اعتم ــرة حي اخلطي

أغلب األحيان على الكرات الثابتة.
وتأثر القوة اجلوية بغياب هداف الفريق 
ــرض إلصابة في  ــذي تع ــني ال أمين حس
ــارقة اإلماراتي، الذي  ــام الش الوجه أم

تواجد على دكة البدالء.
ــار إلى اإلصابة  ــني جب كما تعرض حس
ــتوى  ــى مس ــي عل ــوط الثان ــي الش ف
ــاراة، وتعرض محمد  ــف وغادر املب الكت

علي عبود لإلجهاد وطلب تغييره.
ــوة اجلوية  ــرات التي أجراها الق التغيي
ــع املباراة،  ــر من واق ــور لم تغي وباختك
ــد للحيوية  ــد حمادي أحم حيث افتق
بغياب أمين حسني، كما أن كرة شريف 

عبد الكاظم علت العارضة. 
ــى النقطة  ــده إل ــع باختكور رصي ورف
ــوة اجلوية أول  ــة، فيما حصد الق الثاني
ــه األولى  ــر مبارات ــه بعد أن خس نقاط

أمام الشارقة بهدف دون رد.

 أعرب األرجنتيني ليونيل ميسي، 
جنم وقائد برشلونة، عن سعادته 
بالفوز بنتيجة (٤-٠) على أتلتيك 
ــي بطولة كأس  بيلباو،  في نهائ

ملك إسبانيا.
ــالل تصريحات  ــي، خ وقال ميس
ــاركا»  «م ــة  صحيف ــا  نقلته
اإلسبانية: «من اجلميل التتويج 
ــعيد  ــه يوم س ــب. إن ــذا اللق به

للغاية لهذه اجملموعة».
األول  ــكأس  ال ــب  «لق ــح:  وأوض

ا أن أكون  ــد؟ إنه أمر مميز جدً كقائ
ــي كأس مميزة  ــادي، وه ا للن ــدً قائ

بالنسبة لي».
ــم  ــا نعل ــي: «كن ــاف ميس وأض
ــب بهذه  ــاو يلع ــك بيلب أن أتلتي
الطريقة (٤-٤-٢) بشكل ملحوظ 
ــر  الصب ــا  لدين وكان  ــة،  للغاي
ــتحواذ على الكرة واللعب  لالس

في املساحات».
ــي  ف ــرًا  كثي ــا  «حتركن ــل:  وواص
ــم  أنه ــد  وأعتق األول،  ــوط  الش
ــوط  ــي الش ــا ف ــقطوا أمامن س

الثاني».
ــدم  «ع ــلونة:  برش ــد  قائ ــع  وتاب
ــط  االحتفال وس ــى  ــدرة عل الق
ــو عار، لكنه الوضع  جماهيرنا ه
ــه، وهو أمر مؤسف،  الذي نعيش
ــزة واجلماهير  ــاب دائما ممي فاأللق

حتب االستمتاع بها». 
ــف األول  ــتمر: «بداية النص واس
ــم كانت صعبة علينا،  من املوس
ــاط في  ــر من النق ــا الكثي فقدن
الليجا، وبعد ذلك أصبحنا أقوياء 

ا، ودخلنا املعركة». وجيدون جدً

أكد فرناندينيو قائد مانشستر سيتي، صعوبة 
ــي في قبل  تقبل الهزمية ١-صفر أمام تشيلس

نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي.
ــي النهائي بفضل هدف حكيم  وبلغ تشيلس
ــي النتيجة  ــي، لتنه ــوط الثان ــاش في الش زي
ــيتي في حصد رباعية ال سابق لها من  آمال س

األلقاب.
ــذا إحباط  ــو للصحفيني: «ه ــال فرنانديني وق
ــر في الدور قبل النهائي لكأس  كبير أن نخس
ــك. كانت مباراة  ــاد، ومن الصعب تقبل ذل االحت
ــا لكن املنافس كان أفضل منا بعض  مهمة لن
ــيء.. أوجه التهنئة له».وسيلعب سيتي،  الش
ــارق ١١ نقطة  ــدوري املمتاز بف ــذي يتصدر ال ال
ــبير  ــيه، مع توتنهام هوتس ــرب منافس عن أق
ــهر، كما أنه  في نهائي كأس الرابطة هذا الش
ــان جيرمان في قبل نهائي  سيواجه باريس س

دوري أبطال أوروبا.

ــول تركيز  ــو: «يجب أن يتح ــاف فرنانديني وأض
ــال في الدوري يوم  ــتون في الفريق إلى مباراة أس
ــيتي إلى ١١ نقطة  ــاء»، حيث يحتاج س األربع
ــه الثالث في  ــد لقب ــر ٦ مباريات حلص ــن آخ م

املسابقة خالل ٤ سنوات.
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طرابلس/ وكاالت / البينة الجديدة
 رحبت احلكومة الليبية امس االول السبت 
ــر مراقبني دوليني  ــس األمن  نش ــرار مجل بق
ــاه الى  ــار، داعية إي ــف إطالق الن ــة وق ملراقب
ــن أراضيها. ــراج املرتزقة م ــي إخ ــا ف دعمه

ــألمم املتحدة  ــن التابع ل ــى مجلس األم أعط
ــر ٦٠ مراقبا  ــوء األخضر لنش ــة الض اجلمع
ــا ودعا حكومة  ــالق النار في ليبي لوقف إط
ــة اجلديدة في البالد لإلعداد  الوحدة الوطني
ــة ال تقصي أحدا في  ــات حرة ونزيه النتخاب
ــد وقف إطالق النار في  ٢٤ كانون األول.وصم
ــي اخلريف، لكن الطريق  ليبيا منذ إعالنه ف
الرئيسي الذي مير عبر خطوط املواجهة من 
سرت إلى مصراتة ال يزال مغلقا.وأقر مجلس 
ــني العام لألمم  ــاع مقترح األم ــن باإلجم األم
ــر مراقبني  املتحدة أنطونيو غوتيريش لنش
لوقف إطالق النار في ليبيا.وكتب غوتيريش 
ــان قائال  ــابع من نيس ــس األمن في الس جملل

«سيتم نشر املراقبني في سرت مبجرد الوفاء 
ــألمم املتحدة  ــود دائم ل ــكل متطلبات وج ب
ــتية  ــكل اجلوانب األمنية واللوجس مبا يش
والطبية والعملية»، مضيفا «في تلك األثناء 
ــيكون هناك وجود في طرابلس مبجرد أن  س
ــن جهتها، قالت  ــمح الظروف بذلك».م تس
ــد الدبيبة في بيان انها  حكومة عبد احلمي
ترحب «بنشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون 
مع جلنة ٥+٥ ملراقبة وقف إطالق النار وتعرب 
ــة اإلمكانيات  ــتعدادها لتوفير كاف عن اس
ــير عمله».ودعا البيان «مجلس األمن  لتيس
إلى دعم احلكومة في عملية إخراج املرتزقة 
ــة». وأكدت احلكومة «ما  من األراضي الليبي
ــراء املصاحلة  ــرار من أهمية إج ــاء في الق ج
الوطنية كاستحقاق وطني مهم».وجددت 
«التزامها باملهام املوكلة إليها وفق اخلارطة 
ــية املتفق عليها ضمن مخرجات  السياس
ــعيها  ــي وعلى س ــي الليب ــوار السياس احل

ــة الليبيني في جميع  لتوفير اخلدمات لكاف
مناطق ليبيا» وفق البيان.وتسلمت حكومة 
ــي ليبيا مهام  ــة اجلديدة ف ــدة الوطني الوح
ــني متحاربتني  ــي ١٥ آذار من إدارت ــا ف عمله
حكمت إحداهما شرق البالد واألخرى غربها، 
ــلطة  ــا للس ــك انتقاال سلس ــل بذل لتكم
ــوبة بالعنف. ــن الفوضى املش ــد عقد م بع

ــدد  ــرار الذي تبناه مجلس األمن ش وفي الق
ــاركة الكاملة والقائمة  اجمللس على «املش
على املساواة واحلقيقية للنساء ومشاركة 
الشباب» في االنتخابات.وانزلقت ليبيا إلى 
الفوضى بعد انتفاضة دعمها حلف شمال 
ــم الراحل معمر  ــي أطاحت بالزعي األطلس
ــمت ليبيا في  ــي ٢٠١١. وانقس ــي ف القذاف
ــتني هما احلكومة  ٢٠١٤ بني إدارتني متنافس
ــرق  ــرب وإدارة في الش ــي طرابلس في الغ ف
ــش الوطني الليبي  ــة من قوات اجلي مدعوم
ــاندت  حفتر.وس ــة  خليف ــير  املش ــادة  بقي

اإلمارات ومصر وروسيا حفتر بينما ساندت 
ــة في  ــت قائم ــي كان ــة الت ــا احلكوم تركي
ــن الدولي بقوة  ــث مجلس األم طرابلس.وح
ــم وقف إطالق  ــى احترام ودع ــدول عل كل ال
ــحب كل القوات  ــبل من بينها س النار بس
ــا «دون تأخير»  ــة من ليبي ــة واملرتزق األجنبي
ــر لوصول  ــاع الكامل حلظ ــب باالنصي وطال
ــزال مرتزقة ممن  ــا.وال ي ــى ليبي ــلحة إل األس
أرسلتهم تركيا منذ اتفاقية دعم عسكري 
ــام ٢٠١٩ في مناطق  ــة الوفاق ع مع حكوم
ــم مقاتلون من تنظيم  عدة من ليبيا وبينه
ــن مجموعة  ــزال مرتزقة م ــا ال ي داعش.كم
ــة  اخلاص ــية  الروس ــكرية  العس ــر  فاغن
ــق أخرى من  ــرت ومناط ــزون حول س متمرك
ــي فالدميير بوتني  البالد. وقال الرئيس الروس
ــه إذا كان هناك أي روس في  العام املاضي إن
ــم ال ميثلون حكومته وال يتقاضون  ليبيا فه

أمواال منها.

ــة  منطق ــة  الغربي ــراء  والصح
ــعة على الساحل  صحراوية شاس
ــتعمرة  ومس ــا  إلفريقي ــي  األطلس
ــيطر املغرب  ــابقة يس إسبانية س
ــا، ويقترح  ــني باملئة منه على ثمان
ــيادته،  منحها حكما ذاتيا حتت س
في حني تطالب جبهة البوليساريو 
ــتقاللها. املدعومة من اجلزائر، باس

وميثل ملف الصحراء الغربية اخلالف 
ــرب واجلزائر، وما  ــي بني املغ األساس
ــن  ــني البلدي ــة ب ــدود البري ــزال احل ت
مغلقة منذ ١٩٩٤، وقد طرح التطور 
ــوص خيارات  ــؤاال بخص ــر س األخي
ــام املوقف األميركي، رغم  اجلزائر أم

صمتها رسميا حيال األمر.
«هناك العبون آخرون»

ــوب، صحفي  ــت موه آي مصطفى 
جزائري ورئيس شبكة الصحفيني 
ــاح  لكف ــاندين  املس ــني  اجلزائري
أن  ــد  أك ــراوي،  الصح ــعب  الش
ــرب  ــيادة املغ ــب بس ــراف ترام اعت
ــى الصحراء، لن يغير من موقف  عل
ــة. ــراء الغربي ــاه الصح ــر جت اجلزائ

ــث ملوقع  ــاف موهوب في حدي وأض
ــر مبدأي، وهو  ــرة، «موقف اجلزائ احل
ــركات التحرر».وعن خيارات  دعم ح
ــراف  االعت ــة  مواجه ــي  ف ــر  اجلزائ
األميركي، قال موهوب، إن «الواليات 

ــب الوحيد،  ــت الالع ــدة ليس املتح
ــرون موجودون  ــون آخ ــاك العب فهن
ــون خلف موقف  ــي املنطقة يقف ف
ــيا». وروس ــني،  الص ــل  مث ــر،  اجلزائ

ــوب أن املوقف اجلزائري  وأوضح موه
ــيا،  من ملف الصحراء تدعمه روس
ــب دائما في  ــكو تطال وكانت موس
ــتفتاء  ــراء اس ــن بإج ــس األم مجل
ــر مصير في الصحراء الغربية،  تقري
ــة التي مت  ــذه هي الطريق ــت ه وكان
ــراء في  ــجيل ملف الصح بها تس
ــوب إلى أن  ــار موه األمم املتحدة.وأش

ــيغير املعادلة في  ــذي س التطور ال
ــر، هو توجه  ــة املغرب الكبي منطق
املغرب نحو تطبيع العالقات كاملة 
ــا «نعتبر هذا  ــرائيل، مضيف مع إس
ــع املنطقة  ــرا، وقد يدف ــر خطي األم
ــى املنطقة  ــتقرار وعل ــدم االس لع
ــبة للصحراء،  ــن بالنس ــا، لك كله
ــب املنتهية واليته  ــإن موقف ترام ف
ــيئا ،وقد قالت  ــي يناير، ال يغير ش ف
ــا في هذا  ــاي كلمته ــة اله محكم
ــدل  الع ــة  محكم ــرت  امللف».وأق
ــود روابط بني  الدولية في الهاي وج
أثناء خضوعها  ــة  الغربي الصحراء 
ــا،  وموريتاني ــرب  واملغ ــتعمار  لالس
ــرت هذه الروابط  لكن احملكمة اعتب
ــرين  غير وثيقة لتقضي في ١٦ تش
ــكان املنطقة  ــح س االول ١٩٧٥ مبن
حق تقرير املصير.وبعد قرار احملكمة 
ــنة  ــرين الثاني من الس ــي ٦ تش وف
ــها، لبى ٣٥٠ ألف مغربي نداء  نفس
امللك الراحل احلسن الثاني للتوجه 
ــيرة خضراء» تخترق حدود  في «مس
ــد «انتمائها»  ــة لتأكي هذه املنطق
التالية في  ــنة  الس للمملكة.وفي 
ــاريو  البوليس أعلنت جبهة   ،١٩٧٦
ــر وكوبا وجنوب  املدعومة من اجلزائ
ــة العربية  ــا قيام «اجلمهوري إفريقي
رد  الدميوقراطية».وقد  ــة  الصحراوي

ــوة في عام  ــى هذه اخلط املغرب عل
١٩٧٩، حيث سيطرت على الغالبية 
العظمى ألراضي الصحراء الغربية 
ــا من اجلزء  ــحاب موريتاني بعد انس
ــوب  جن ــا  له ــع  يخض كان  ــذي  ال
ــدران»  ــدة «ج ــيد ع ــة، وش املنطق
دفاعية لصد هجمات البوليساريو.

ــا  عام  ١٦ ــتمرت  اس ــرب  ح ــد  وبع
ــالق النار حيز  دخل اتفاق لوقف إط
التنفيذ في ١٩٩١ مع حتديد منطقة 
ــة تراقبها قوات القبعات الزرق  عازل

األممية. 
«االحتاد األفريقي قد يتحرك»

ــابق  ــد الرئيس الس ــن جانبه، أك م
ــي  ف ــة  اخلارجي ــؤون  الش ــة  للجن
ــان اجلزائري، الصادق بوقطاية،  البرمل
ــارا آخر غير  ــك خي ــر ال متتل أن اجلزائ
دعم الصحراء الغربية، على أساس 
ــاف  الهاي.وأض ــة  محكم ــررات  مق
ــة في حديث مع موقع احلرة  بوقطاي
ــر كدولة موقفها واضح منذ  «اجلزائ
ــعب  ــع حق الش ــا م ــة، وأنه البداي
ــام  االنضم أراد  إذا  ــراوي،  الصح
ــر، وإذا أراد تقرير  ــو ح ــرب فه للمغ
املصير، فهو حر أيضا».ويرى قطاوي 
أن قرار ترامب مناف للقانون الدولي، 

ــن،  ويعتقد أال  ــرار مجلس األم ولق
ــى طموحات  ــب عل ــرار ترام ــر ق يؤث
ــتقبال. مس ــراوي  الصح ــعب  الش
ــراء  ــدة الصح املتح األمم  ــف  وتصن
ــة «األقاليم غير  ــي قائم الغربية ف
ــي» وتراقب  ــة باحلكم الذات املتمتع
ــو)  (مينورس ــدة  املتح األمم  ــة  بعث
ــالق النار من  ــرام اتفاق وقف إط احت
ــة، وتضم  ــات برية وجوي ــالل دوري خ
ــي مدينة العيون  ــة ومقرها ف البعث
ــتقالة  ــو ٢٤٠ موظف.ومنذ اس نح
ــت كولر في  ــوث األممي هورس املبع
ــم  ــة، ل ــباب صحي ــار ٢٠١٩ ألس اي

ــى اآلن في  ــح األمم املتحدة حت تنج
ــت بوقطاية  ــه. ولف ــاد خلف ل إيج
ــد تتحرك في ملف  ــى أن اجلزائر ق إل
ــراء الغربية، من خالل االحتاد  الصح
األفريقي، الذي ينص على أال تعتدي 
ــة أخرى،  ــدود دول ــى ح ــة عل أي دول
ــاد بدولة الصحراء  وقد اعترف االحت
ــيتخذ االحتاد  الغربية.»بالتأكيد س
ــد املغرب، ألن املغرب لم  خطوات ض
ــاد، بجانب دول  ــزم بقواعد االحت يلت
ــت قنصليات  فتح ــرى  أخ أفريقية 
في الصحراء الغربية، مع أنها ليس 
لها حق التصويت في االحتاد، لعدم 

ــة عليهم  ــتحقات املالي ــع املس دف
ــة للحرة. ــاد»، يضيف بوقطاي لالحت
يذكر أن االحتاد اإلفريقي قد أعرب عن 
ــف اختراق وقف إطالق  قلقه إزاء وق
ــة الذي  ــراء الغربي ــار في الصح الن
ــرب وجبهة  ــذ ١٩٩١ بني املغ بدأ من
ــهر  ــاريو، والذي خرق الش البوليس
ــلت الرباط قوات  املاضي بعدما أرس
ــا،  ــن جانبه ــة عازلة.م ــى منطق إل
أعلنت جبهة البوليساريو أن وقف 
إطالق النار «بات من املاضي» بعدما 
ــكرية  ــة عس ــرب عملي ــق املغ أطل
ــى  إل ــؤدي  ي ــق  طري ــح  فت ــادة  إلع
موريتانيا اجملاورة، ما أثار اشتباكات.
ــد  ــري، عب ــي اجلزائ ــل السياس احملل
ــع احلرة،  ــال ملوق ــور، ق ــرزاق صاغ ال
ــاندة  ــتمر في مس إن اجلزائر ستس
ــاريو، ودعم حقه في تقرير  البوليس
ــراوي على  ــعب الصح املصير للش
ــس  ومجل ــدة  املتح األمم  ــتوى  مس
ــعب  «الش ــور  صاغ ــاف  األمن.وأض
ــئول عن تقرير  ــراوي هو املس الصح
ــه عالقات  ــاريو ل مصيره والبوليس
ــدول، واحلرب في  ــن ال ــع العديد م م
ــة،  مفتوح ــرب  ح ــي  ه ــراء  الصح
ــا مع حل  ــر، فكانت دائم ــا اجلزائ أم
تفاوضي يوافق عليه الصحراويون، 

وهو تقرير املصير».
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تطور مفاجئ في ملف النزاع حول الصحراء الغربية، متثل في اعتراف الواليات املتحدة بسيادة املغرب على األراضي الصحراوية.في 

وقت أعلن الرئيس األميركي السابق ، دونالد ترامب، االعتراف بسيادة املغرب على الصحراء الغربية، بجانب اتفاق سالم بني إسرائيل 

واملغرب.ويأتي التطور األخير، في وقت شهدت الصحراء الغربية جتدد األعمال املسلحة، عندما أطلق اجليش املغربي عملية عسكرية في 

الكركرات، وهو معبر في أقصى جنوب الصحراء الغربية، داخل املنطقة العازلة التي حترسها قوة حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة.

متابعة / البينة اجلديدة

فيينا/ وكاالت / البينة الجديدة 
ــة الذرية امس  ــة الدولية للطاق ــت الوكال قال
االول السبت إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم 
إلى درجة نقاء انشطاري ٦٠ باملئة في مفاعل 
ــز مؤكدة بذلك  ــأة نطن نووي فوق األرض مبنش
ــؤولني إيرانيني.وتزيد  ــن مس ــابقة م بيانات س
ــة حاليا  ــات اجلاري ــن تعقيد احملادث ــوة م اخلط
والتي شهدت «تقدما» السبت على أمل إحياء 
ــني إيران والقوى العاملية نظرا  االتفاق النووي ب
ألنها خطوة كبيرة صوب إنتاج يورانيوم ميكن 
ــلحة نووية.ووصلت  استخدامه في صنع أس
إيران من قبل إلى مستوى نقاء ٢٠ باملئة وكان 
ذلك بالفعل انتهاكا لالتفاق الذي يسمح لها 
ــة فقط.واتخذت  ــب حتى ٣٫٦٧ باملئ بالتخصي
ــب حتى درجة ٦٠ باملئة ردا  إيران قرار التخصي
ــدات في املفاعل  ــى انفجار أحلق أضرارا مبع عل
ــز. وألقت  ــت األرض في نطن ــع حت ــر الواق األكب
طهران باللوم فيه على إسرائيل وحددت اسم 
ــه باالنفجار. ــوب لصلت ــت إنه مطل ــل قال رج

ــت الوكالة  ــان «حتقق ــة في بي ــت الوكال وقال
ــادس فلوريد  ــن أن إيران بدأت إنتاج س اليوم م
ــاء ٦٠ باملئة، في  ــتوى نق ــوم إلى مس اليوراني
ــري من الوكالة  ــل نطنز».وقدم تقرير س مفاع
ــر «بناء على  ــاء. وجاء في التقري للدول األعض
ــتوى التخصيب  إعالن إيران للوكالة، فإن مس
ــادس فلوريد اليورانيوم املنتج في املفاعل  لس

ــادس  ــذت الوكالة عينة من س كان ٥٥٫٣٪. أخ
ــج للتحليل والتحقق  ــد اليورانيوم املنت فلوري
ــتوى التخصيب  ــتقل من مس على نحو مس
ــف الوكالة  ــه إيران. ستكش ــذي أعلنت عن ال
ــب». عن نتائج هذا التحليل في الوقت املناس

ــول امللف  ــات ح ــهدت املفاوض ــك، ش ــى ذل ال
النووي اإليراني في فيينا «تقدما» رغم تواصل 
ــاركون  ــبت مش ــات»، وفق ما أفاد الس «اخلالف
ــا  فيها.ويهدف احلوار بني ممثلي الصني وفرنس
ــدة وإيران إلى  ــيا واململكة املتح ــا وروس وأملاني
ــى طهران اتخاذها  ــد التدابير الواجب عل حتدي
ــاق املبرم عام ٢٠١٥  ــودة إلى االلتزام باالتف للع
والعقوبات الواجب على واشنطن إلغاؤها في 
ــبت، قال عبر  املقابل.بعد انتهاء اجتماع الس
ــي مورا الذي  ــاد األوروبي إنريك تويتر ممثل االحت
ــات مكثفة،  ــات إنه «بعد نقاش يدير املفاوض
ــهلة على  ــت س مت إحراز تقدم في مهمة ليس
ــي في  ــفير الروس ــدوره، حتدث الس اإلطالق».ب
فيينا ميخائيل أوليانوف عن «تقدم استقبله 
ــى «عزمهم  ــة إل ــاح» إضاف ــاركون بارتي املش
ــتكمال املسار  مواصلة املفاوضات بهدف اس
ــها  في أقرب وقت».أما إيران التي أعلنت بنفس
ــبة ٦٠٪،  اجلمعة بدء تخصيب اليورانيوم بنس
في أكبر تراجع حتى اآلن عن بنود اتفاق فيينا، 
ــترك»، لكنها  فتحدثت عن «هدف نهائي مش

دت على استمرار وجود «خالفات جدية». شدّ

باريس / وكاالت / البينة الجديدة
ــة  الوطني ــة  اجلمعي ــرت  أق  
الفرنسية (البرملان) مؤخرا قانون 
ــر للجدل  املثي ــامل  الش ــن  األم
ــعة  والذي تعرض النتقادات واس
ــات حقوقية  ومنظم أحزاب  من 
ــات  احلري ــن  ع ــني  املدافع ــن  وم
ــزز القبضة  ــه يع ــة رأوا أن العام
ــى احلريات ويطلق يد  األمنية عل
الشرطة.وذكر موقع <فرانس ٢٤> 
ــة (البرملان)  ــة الوطني أن اجلمعي
ــامل  أقرت نص قانون األمن الش
ــادة، بتأييد  ــن ٧٠ م الذي يتضم
ــد  ــة ٣٣.وق ــا ومعارض ٧٥ برملاني
ــار القانون املذكور الذي طرحه  أث
ــل ماكرون  ــزب الرئيس إميانوي ح
ــام»، جدال  ــة إلى األم «اجلمهوري
كبيرا وانقساما لدى الفرنسيني 
إذ يعارضه املدافعون عن احلريات 
ــادات  االنتق ــزت  العامة.وترك
ــن القانون ألنها  على املادة ٢٤ م
ــات  واالتهام ــات  اخلالف ــذي  تغ
ــرطة، بحسب  بشأن عنف الش

األحزاب  املصدر نفسه.وانتقدت 
اليسارية هذه املادة، بينما نددت 
ــات الصحافيني، فيما  ــا نقاب به
دعمتها بشدة النقابات األمنية.
ــى حماية  ــذه املادة إل ــدف ه وته
ــالل العمليات  القوى األمنية خ
ــر مقاطع  من خالل معاقبة نش
مصورة عنها بنية سيئة.وكانت 
ــية قد  العديد من املدن الفرنس
شهدت مطلع كانون األول ٢٠٢٠، 
ــروع قانون  تظاهرات رافضة ملش
القانون  ــامل».وأثار  ــن الش «األم
الذي قدمته حكومة ماكرون في 
ــرين األول ٢٠٢٠، احتجاجات  تش
ــية، بينها  ــدن فرنس ــي عدة م ف
ــيليا. وبوردو ومرس وليون  باريس 
ــات  ــادات منظم ــار انتق ــا أث كم
ــرون  ــني ينظ ــة وصحفي حقوقي
ــى  عل ــون  القان ــروع  مش ــى  إل
ــكات حريات  ــيلة إلس وس ــه  أن
الصحافة وتقويض الرقابة على 
ــلطة  ــاكات احملتملة للس االنته
من قبل الشرطة.كما يأتي إقرار 

ــون بينما تتهم أحزاب  هذا القان
ــية الرئيس  ــخصيات فرنس وش
ــه مييل أكثر  امانويل ماكرون بأن
ــتبداد و تضييق اخلناق  نحو االس
ــات العامة لكن حتت  ــى احلري عل
ــا ينفيه. ــي وهو م ــاء قانون غط
ــون بأنه  ــادل معارضو القان ويج
مينح الشرطة صالحيات واسعة 
ويطلق العنان النتهاكات أمنية 
ــان.ومن ضمن املواد  حلقوق اإلنس

ــدل تلك التي تعرض  املثيرة للج
ــر صور أو فيديوهات لقوات  ناش
بينما  القانوني  ــاب  للعق األمن، 
ــرها  نش ــات  فيديوه ــاهمت  س
ــاوزات  ــف جت ــي كش ــطاء ف نش
األمن. ــض عناصر  لبع عنصرية 

ــواد القانون على  وتنص إحدى م
عقوبة السجن سنة ودفع غرامة 
ــي حال  ــف يورو، ف ــا ٤٥ أل قدره
ــرطة  ــور لعناصر من الش بث ص

ــبكة <يورو  ــب ش والدرك، بحس
ــا). نيوز> األوروبية (مقرها فرنس
ــد  الوحي ــون  القان ــذا  ــس ه ولي
ــامات في  الذي اثار جدال وانقس
ــبق أن عرضت  ــد س ــا، فق فرنس
ــروع قانون عقب  ــة مش احلكوم
 ،٢٠٢٠ ــي  ف ــة  ارهابي ــات  هجم
ــون مكافحة  ــمى «قان حتت مس
أن  ــالمية» قبل  اإلس ــة  األصولي
تضطر لتغيير اسمه إلى «قانون 
ــادئ اجلمهورية» بعد  حماية مب
ــة  ــادات احمللي ــن االنتق ــيل م س
ــة، حيث عبرت منظمات  والدولي
ــدة عن  ــا األمم املتح ــة بينه دولي
ــذا  ــق ه ــن أن يطل ــا م مخاوفه
ــح  ــرطة ويفت ــد الش ــون ي القان
ــعة حتت  األبواب النتهاكات واس
ــة إلى أنه  ــة القانون إضاف طائل
يعتبر <وسما للمسلمني>.لكن 
ــروع  دافعت عن مش ــة  احلكوم
ــتهدف  القانون وقالت إنه ال يس
ــلمني وأنه موجه ملكافحة  املس

التطرف بكل أنواعه.

الخرطوم / وكاالت / البينة الجديدة
 أعلنت جلنة حكومية سودانية امس االول 
ــبي  ــبت القبض على عدد من منتس الس
ــابقا،  ــي» احلاكم س ــزب «املؤمتر الوطن ح
ــاء ذلك في بيان  في العاصمة اخلرطوم.ج
ــترداد  ــن جلنة «إزالة التمكني واس صادر ع
ــت  تأسس ــي  الت ــة)  (حكومي ــوال»  األم
ــدف  ــون األول ٢٠٢٠، به ــي كان ــة ف اللجن
ــة آثار متكني نظام الرئيس املعزول عمر  إزال
ــبة رموزه على اتهامات  ــير ومحاس البش
بالفساد.وقالت اللجنة «األجهزة األمنية 
ــبي  ــدد من منتس ــض على ع ــت القب ألق
ــدد عددهم) بعد  ــابق (لم حت ــام الس النظ
ــار رمضاني بإحدى  ــاركتهم في إفط مش
ــت  ــة باخلرطوم».وأضاف ــاحات العام الس
ــراءات  ــي اتخاذ اإلج ــرعت ف ــة ش «اللجن

ــي اإلفطار  ــاركني ف ــاه املش ــة جت القانوني
ــت  للقانون».وأردف ــف  اخملال ــي  الرمضان
ــن ذو طابع  ــم يك ــي ل ــار الرمضان «اإلفط
ــاط سياسي  اجتماعي، وإمنا واجهة لنش
ــه  لعناصر حزب املؤمتر الوطني (كان يرأس
ــير)».وأظهرت  البش ــابق  الس ــس  الرئي
مقاطع مصورة منتشرة مبنصات التواصل 
االجتماعي، آالف املنتمني إلى احلزب خالل 
مشاركتهم في اإلفطار.ولم تذكر اللجنة 
تفاصيل أكثر عن عدد األشخاص املقبوض 
ــدر تعليق فوري من  ــم، فيما لم يص عليه
ــول املوضوع. ــي» ح ــر الوطن ــزب «املؤمت ح
ــي كانون  ــادرت ف ــة قد ص ــت اللجن وكان
الثاني املاضي مشاريع زراعية واستثمارية 
وحلت ١٣١ منظمة وجمعية خيرية تعود 
ــير.وأنهت آنذاك خدمة  لرموز نظام البش

ــتوريني (من يتقلدون مناصب  ١٩ من الدس
ــرب)،  ــور (غ ــوب دارف ــة جن ــة) بوالي بالدول
مرجعة ذلك إلى توليهم املناصب بشكل 
يخالف صريح قانون اخلدمة املدنية. وأصدر 
رئيس اجمللس السيادي عبدالفتاح البرهان 
ــكيل  ــون أول ٢٠١٩ قرارا بتش ــي ١٠ كان ف
ــير  جلنة «إزالة آثار التمكني» لنظام البش
ومحاربة الفساد واسترداد األموال.ويترأس 
ــر  ــيادة ياس ــو مجلس الس ــة عض اللجن
العطا وينوب عنه عضو مجلس السيادة 
ــى جانب وزير  ــليمان، إل محمد الفكي س
شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس.وفي ١٥ 
ــر الوطني»،  ــباط املاضي، طالب «املؤمت ش
ــتبدالها بـ»مفوضية  ــة واس ــل اللجن بح
ــد أداءها  ــاد»، فيما انتق ــة الفس مكافح
ــره «مؤججا للصراع» بالبالد.وتضم  واعتب

ــعة  ــة التي تتمتع بصالحيات واس اللجن
ــن اخلدمة احلكومية ومصادرة  كالفصل م
ــن وزارات  ــكات، أعضاء م ــوال واملمتل األم
الدفاع والداخلية والعدل واحلكم االحتادي 
واملالية، إضافة إلى اخملابرات العامة وقوات 
ــزي وديوان  ــك املرك ــريع والبن ــم الس الدع
ــة والتغيير. ــة القومي وقوى احلري املراجع
ــها وظائف  ــة منذ تأسيس ــت اللجن وأنه
ــير ومصادرة  ــوبني على نظام البش احملس
أموال ضخمة وشركات وعقارات مسجلة 
بأسماء رموز النظام املنحل.وبعد ٣ عقود 
ــعبية  ــب احتجاجات ش ــي احلكم وعق ف
ــادي، عزل  ــع االقتص ــردي الوض ــددة بت من
اجليش، البشير من الرئاسة في ١١ نيسان 
ــن أركان نظامه  ــع آخرين م ٢٠١٩، وأُودع م

في السجن.
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عزيز الشعباني

أحدهم.. سرق الصباح
ــان،  ــن من نيس ــر الثام عص
ــود  اجلن ــول  دخ ــل  قبي
بلحظات، ابتدأت العصافير 
إبرام عقود الزواج، فشرعت 
ــاتها  وهمس ــا  بزقزقاته
وظلت تداعب بعضها حتى 
بعد  ونامت،  ــب  التع غلبها 
لت أحالمها إلى الغد،  أن أجّ
ــم جتد  ــتيقظت ل ــني اس ح

الصباح.

 *************
االنفجار األخري

بعد انفجار األمس بساعة، 
ــى صديق  ــي قدماي إل قادتن
ــا  صديقن ــد  بفق ــيه  أواس

املشترك،  ــمنا  قاس الثالث، 
أيّ  أدري  ال  ــا،  مودتن ــوأم  وت

سذاجة دفعتني ألسأله:
- كيف تتصور حياتنا 

بعده؟
ويده  ــاً  ــي صامت ظل صديق
الشاي)،  ــتكان  بـ(إس تعبث 
ــري  بص ــرف  أص أن  ــت  حاول
ــي ال تتالقى دموعنا،  عنه، ك
ــه لوحة  ــت على مكتب فرأي
ــد أهداها  ــكيلية كان ق تش
ــا الراحل، لوحة  ــه صديقن ل
ــن  م ــم  العال والدة  ــد  سّ جتُ

ــدت أنظر إليه،  رحم واحد.ع
ــا في فضاء  وجدته محملقً
ــى  ــة بنظرات من أس الغرف
ــرة وجهه  ــت بش ن ــد تلوّ وق
ــي  يرث ــه  وكأن ــرار،  باالحم
ــغ..  بلي ــت  بصم ــا  صديقن
صمت أبلغ من الدموع، نوع 
ــت الناطق  ــك الصم ــن ذل م
ــي أعماق  ــل ف ــذي يتغلغ ال
ــل  يتغلغ ــا  كم ــاب  األعص
ــي  ــذار ف ــرة اإلن ــوت صاف ص
ــي  إله ــا  الدماغ.ي ــف  تالفي
كيف أمحو سذاجة سؤالي 

ــل  ــه؟.. ه ــرة انفعال ــن دائ م
يجوز التعديل أو احلذف؟ في 
ــاء باغتني بصوت  هذه األثن
ــرخة» ال تكاد  ــت «بش خاف
ــه انبعث  ، وكأن صوت ــسّ حت
التحسس  من جهاز شديد 
ــه ميينًا  ــرك رأس ــد أن حت وبع
ــارا وكأنه فرغ للتو من  ويس

صالة قال:
ــى من ذاكرتنا  - آثاره لن متح
ولكن، هل سيكون االنفجار 

األخير؟

البينة الجديدة / علي شريف
ــل  معرضا  ــة بجامعة باب ــون اجلميل ــة الفن ــت كلي أقام
شامال للكتاب نظمته دار الشؤون الثقافية العامة بوزارة 
الثقافة.وقال مصطفى مؤيد مسؤول معرض الكتاب فرع 
ــاون مع كلية  ــذا املعرض جاء بالتع ــة بابل: ان ه محافظ
الفنون اجلميلة قسم الفنون املسرحية في اطار التعاون 
ــترك بني الدار والكلية وقد  ضم املعرض(٥٠٠ )عنوان  املش
متنوع.من جانبه بني االستاذاملساعد الدكتور امير هشام 
ــرحية: ان قسم الفنون  ــم الفنون املس احلداد رئيس قس
ــاد على تقدمي  ــون اجلميلة اعت ــي كلية الفن ــرحية ف املس
ــينما ومسرح وندوات وانشطة   مختلف االنشطة من س
ــياق  ــة  مختلفة وقد جاء هذا املعرض في ذات  الس ثقافي
ملد جسور الثقافة واواصر املعرفة والتعاون بني دار الشؤون 

الثقافية العامه بوزارة الثقافة وقسم الفنون املسرحية.
هذا وكانت ابرز السالسل املعروضة هي سلسلة دراسات 
ــلة اكادمييون جدد وسلسلسة  ــلة النقد وسلس وسلس

ــلة علم واثر وسلسلة املوسوعة الصغيرة  فنون  وسلس
ــياق  فضال عن اجملالت الدورية التي تصدر عن الدار. وفي س
ــرحية في كلية  ــم الفنون املس ــة قدم طلبة قس ذي صل
ــرحيا بعنوان  ــة بابل عرضا مس ــون اجلميلة بجامع الفن
ــي الربيعي  ــتاذ الدكتورعل ــة) تأليف االس ــة املقابل (اجله
ــرهان ومتثيل سعد علي ناجي. واخراج  الدكتور  فارس ش

ــم الفنون  ــداد رئيس قس ــام احل ــور امير هش ــال الدكت وق
ــو درامي  ــرحي هو عمل من ــرض املس ــرحية:  ان الع املس
ضمن الورش املسرحية لطلبة الدكتوراه. واملونودراما هي 
املسرحية ذات الشخصية الواحدة.موضحا أن مسرحية 
ــم تاريخنا  ــا املرير رغ ــتعرضت واقعن ــة املقابلة اس اجله
ــد والعمل  ــاة والكفاح واجل ــوم احلي ــخ أجدادنا وهم وتاري

والوصول إلى الضوء رغم وجود الدم والظالم .

البينة الجديدة / محمد حسني حبيب
ــتثمار  ــد آخر نحو اس ــار يوما بع ــه األنظ تتوج
ــرحي  التقنيات الرقمية في فضاء العرض املس
ــنوات االخيرة على  ــي الس ــيما ف املعاصر، الس
ــي والعربي، برغم اختالف هذا  الصعيدين العامل
االستثمار وتقاناته املتعددة هي االخرى بحكم 
القبض على ما هو تقليدي فيه، وما هو متطور 
جدا برامجيا وإلكترونيا لكنه يصب في النهاية 
ــتثمارها في  ــات الرقمية واس ــي خانة التقني ف
ــرحي  ــيط جماليات العرض املس تفعيل وتنش
فكرا وشكال ومضمونا، االمر الذي يدفع بخطاب 
ــرحي  ــو آفاق بكر من التجريب املس العرض نح
ــة التلقي املنتظرة.  املنفتح على اإلبهار ودهش
ــد العرض  ــى صعي ــه عل ــذا التوج ــأت ه ــم ي ل
ــي فضاءات  ــل تعدى األمر ف ــرحي فقط، ب املس
ــي، فمثال في  ــي والعرب ــدرس األكادميي العامل ال
العراق اليوم، وفي كلية الفنون اجلميلة جامعة 
ــتحداث مادة دراسية في املاجستير  بابل، مت اس

ــرع التقنيات  ــات رقمية» في ف ــا «تقني عنوانه
ــه مع  ــا، واحلال نفس ــات علي ــرحية دراس املس
جامعات عربية أخرى، وتزايد هذا االهتمام أيضا 
ــرات والندوات  ــدة املهرجانية واملؤمت على األصع
ــا أو العربية، في وضع  ــرحية العاملية منه املس
ــرح الرقمي  ــدة تتعلق باملس ــور أو محاور ع مح
ــتحدثه  والتقنيات الرقمية، وهذا ما قام به واس
ــرح الرقمي  مؤخرا موقع: Digital Theatre  املس
ــن آذار املاضي  ــر م ــي الثامن عش ــي ف اإللكترون
ــة (أون الين)  ــدوة إلكترونية دولي ــده ن ٢٠٢١ بعق
حتت عنوان املسرح الرقمي، أسهم فيها وحتدث 
ــاتذة من جامعات أميركية عن  خاللها ثالث أس
ــي في الصف  ــرح الرقم ــات وتعليم املس ممارس
الدراسي. ولقد كان عونا لنا متفضال علينا، في 
ــا دار في هذه الندوة ومتابعتها  ترجمة جميع م
املتمرس واملترجم الدكتور صالح مهدي حميد 
ــة بابل  ــزي في جامع ــتاذ األدب اإلجنلي ــو أس وه
ــه، وإليكم النص  ــر املوقع نفس ــة، وعب العراقي

ــا. تبدأ الندوة  ــدوة ومادار فيه ــل لهذه الن الكام
استراتيجيات  ــرح:  واملس «التعددية  املوسومة 
ــاندرا ادل، رئيس  التعليم والتطبيق» بكلمة س
ــات العليا» ومدير  جمعية «املسرح في الدراس
ــرح الرقمي»، وهي أستاذ األدب في  موقع «املس
ــي جامعة  ــات األفرو-أميركية ف ــم الدراس قس
ــي كلمتها  ــون).تناولت ف ــن/ ماديس (وسكنس

ــرح  ــدي مبس اجل ــام  االهتم ــة  بداي ــة  الترحيبي
ــود» ودراسة موضوع هذا املسرح  «امللونني/الس
في الدراسات العليا، الذي بدأ بشكل أولي عام 
ــهدت االهتمام  ــنة ش ــول إن تلك الس ٢٠١٨. تق
ــعر باحلاجة  ــي، حيث بدأت تش ــرح الرقم باملس
إلى هذا املوضوع. تقول أيضا: إن فضاء موضوع 
«املسرح الرقمي» واسع جدا، ويتميز بأنه يضم 

ــا الضرورة في  ــددة تقتضيه ــا جوانب متع أيض
ــات العليا، وحتتاجها «التعددية»  حقل الدراس
أيضا.املتحدث الثاني هي تاليا روجرز، وهي املدير 
اإلعالمي جلمعية املسرح في الدراسات العليا. 
تناولت املتحدثة في البدء أفضل الوسائل التي 
ــهل إقامة االجتماعات واللقاءات احلوارية،  تس
ــرحية. وأهمية ازدياد حجم وعدد العروض املس
ــى موضوع   ــكل مهم عل ــة بش ــزت املتحدث رك
ــود) وذكرت أن  ــرح األفريقي/األميركي (الس املس
ــة، وإمنا  ــن حصرا على فئ ــاط لم يك ــذا النش ه
ــك بأن  ــا. وأفادت كذل ــرون أيض ــه آخ ــارك في ش
ــي عملية  ــد عامال مهما ف ــرح الرقمي يع املس
ــل ظروف  ــا في مث ــي» خصوص ــم الذات «التعلي
ــا عرضا  ــت في حديثه ــة. تناول ــة احلالي اجلائح
ــرح  ــرحية تناولت موضوعة «مس ــال مس ألعم
ــرح الرقمي» فقالت بأن املسرح  السود» و»املس
ــزج العناصر  ــاد كثيرا من عملية «م ــي أف الرقم

السينمائية/ الفلمية».

ــر  ــروح ،الصب ــات ال (خلج
ــح، بني الغواية حيث  املترن
يعرف احلق ويعمل بخالفه 
والشبهات  االهواء  ،واتباع 
ــدى )، االلفاظ  ــر ه الى غي
تومىء الى ماورائية املعنى 
ــددة لكل  ــواب متع ــي اث ف
ــه  ادراك ــب  حس ــي  متلق
وبذلك حتيا وتتجدد ،فهذه 
ــوح  الوض ــد  تعتم ــة  اللغ
ــاعر  ــق من وعي الش تنطل
ــعورية وحالة  في نظرة ش
ــا  ،ولكنه ــزة  مرك ــة  ذهني
ــات  انزياح وراء  ــى  تتخف
ــب  يتطل ــا  م ــات  ومقارب
االنغماس في الواقع االني 
ــع محيط الذات  والذاتي م
ــان في  ــد الذوب ــة ح القلق
احلس الشعري بلغة رمزية 
ــة التجلي  ــرة وهذا قم مؤث
الروحي،يصرخ ثائرا ،يطلب 
ــن عبودية العالم  العتق م
ــفر  وجبروته ،يحلم في س
تخيلي زمني (فجر شفيع 
ــل وطاغوت  ــالم لي ــن ظ ،م
ــة  متراكم ــن  مكام ــي  )ف
ــة تركت ندوبا  ال  متكلس
ــس والذات  ــى في النف متح
الشاعرة حيث بات الهرب 
ــات  والصباح ــتحيال  مس
عاجزه عن مسك الشمس 
املتغير لرسم واقع  والزمن 
مغاير لهذا الواقع املرفوض 
،في (الم وخوف)اخلوف من 
ــذي  ــم ال ــودات ،واالل املوج
ــعوري  ــي ش الم نفس هو 
ــع االرتياب  ــي مواق يأتي ف
للنفس وردود افعالها جتاه 
ــزة  ــرة ومحف ــف مثي مواق
تكشف حلظات من التأمل 
الوهم احمليط بنا، ان حرية 
االختيار ليست سوى وهم 
ــت سوى  ،الن حريتنا ليس
تفسره  ــلوكنا  وس مظهر 
ــارات استالب خاضعا  مس
ــن مواجهتها  لقوى ال ميك

ــا او صور  ــى معرفته أو حت
ــاح  االنزي .ان  ــة  واعي ال 
ــا  ومدروس ــودا  مقص كان 
ــة  ــس دفين ــدم هواج ليخ
ــعورية وشعورية  ورؤى الش
ــن  ــا وصفه جاكوبس (كم
ــب أو خيبة  ــار اخلائ االنتظ
استعمال  االنتظار)،كذلك 
احلذف واجلرح الذي يعتمد 
ــتبعاد بغية  االخفاء واالس
ــس  ولي ــدالالت  ال ــدد  تع
التحديد ،فالتحديد يحمل 
بذور انغالق النص،(ان قدرة 
التحمل للذات النافدة في 
ــذي جعل  ــر ال كاس الصب
ــرا ليطالب  ثائ املرء يصرخ 
بحريته في ظرفية زمانية 
ــاق النفس ويصل  تهز اعم
ــة وجودها الروحي  الى قم

ــا تترنح وعتقها  فيجعله
ــتمر حيث  من االذالل املس
ــا  جعله ــل  أم ــة  البارق

ــي العجز والعزلة  غارقة ف
ــة  الدالل أن  ــا  واليأس،كم
ــيميائية (يصرخ ثائرا  الس
ــرينية)  التش الدخان  ،ثورة 
ــم وبلورة  ــت أمال لرس كان
ورؤية  ــر  لفك ــع  واس ــق  أف
ــة  خارط ــم  لرس ــدد  تتج
ــب  ،وترتي ــن  تكوي ــادة  ألع
الفوضى ويخترع جغرافيا 
املتعارف  اخلرائط  المتلكها 
عليها في مواجهة أشباح 

ــر وأختراق  ــي واحلاض املاض
ــروج من  للخ ــري  ــاب س ب
ــا  املتباطئ(تقوده ــن  الزم
ــئ  تطف ــة  بائس ــجارة  س
ــاج  وحتت ــددة  مح ــرة  لفت
لتوهجهها  ــاب  ثق ــواد  اع
في الوقت الذي تكون فيه 
طوابير الشباب الزاهر التي 
ــها وبذلت كل  نذرت أنفس
ــهاد  ــك حد االستش مامتل
بالنفس  ،والأكرم من اجلود 
،مازالت  ــدوى  بالج ــن  ولك
ــي  ــا ف ــرف قلق ــروح ترف ال
خضم الصراع عبر السفر 
وكأن  ــي  الزمن ــي  التخيل
ــح  لصال ــص  تقل ــكان  امل
ــازال يبحث  ــن الذي م الزم
ــى مؤجل اختلط  عن معن
تنتظر  الشاعرة  الذات  في 
ــير  ــار وتكس ــة أنفج حلظ
ــة  بالعزل ــعور  الش ــدل  ب

واالحباط.
النص

(خلجات الروح)
كأس الصبر املترنح

بني جنبي الغواية
يصرخ ثائرا

يطلب العتق
بزوغ فجر شفيع

من أكف الليل 
شارك طاغوت الذكريات 

الهرب ليس مستحيال 
اال اليك

والصباحات عاجزة
عن مسك ريشة الشمس

كيف لها الرسم
وكل لوحات االمل

غارقة بني الدمع وااله
ثورة الدخان 

تقودها سيجارة بائسة
تتحرق لعود ثقاب

طابور الشمعة الذائبة
شارف على االنقضاء

مازالت في روحي خلجات
تنزف شوقا

لصوت راود حلمي

ــة الى  ــك فيه اصبح االن العراق بحاجة ماس مما الش
ــوء طبقة من املثقفني واالكادميني ميتلكون الوعي  نش
ــان للمجتمع  ــي، ليكونوا صمام األم ــي الكاف الوطن
ــروب والصراعات االهلية  ــه من االنزالق في احل لتحمي
ــائرية، كون احلروب االهلية والعشائرية اخطر  والعش
ــه منها، وهي مهمة  ــا يواجه اجملتمع ويجب حمايت م
الطبقة املثقفة، الن السياسيني والعسكر اليفهمون 
ــتطيعون حماية اجملتمع منه، بل  هذا املوضوع واليس
ــا، ونحن مررنا  ــبب في تأجيجه قد يكونون هم الس
ــرب االهلية الطائفية ونعرف معناها،  في العراق باحل
ــكلة،  ــي العراق، هم جزء من املش ــا ان سياس وادركن
ــيطرة الدكتاتورية على االنفس  ــكالية س وهناك اش
ــن عباءتها من الصعوبة  ــول لعقود، واخلروج م والعق
ــكان،  ألن الناس اعتادت أن يحكمها الدكتاتوريون،  مب
ــني واالكادميني ذات  ــة لطبقة املثقف ــا تزداد احلاج وهن
ــير  والتبش ــة  االنتقالي ــرة  الفت ــتيعاب  ــي باس الوع
ــرة تداخلها  ــذه الفت ــن ان ه ــم م ــتقبل، بالرغ باملس
ــراذم األرض من اجلهلة  ــلط ش ــى، نتيجة تس الفوض
ــعب  ــة والعمالء واخملابرات األجنبية على الش واملرتزق
ــتقرار، فالدميقراطية ليست االنتخابات  وفقدان االس
ــاس ووعيهم الى طور  ــي تغيير حياة الن ــط، امنا ه فق
ــاركة والوعي والفهم ملا يدور حولهم،  جديد من املش
ــة يتعالى الصراع  ــة والدميقراطي ــا بني الدكتاتوري وم
ــة الواعية،  ــا يبرز دور النخب ــارب املصالح، وهن وتتض
التي اشرنا لها، فنشيد الدميقراطية هي احلياة احلرة 
الكرمية مبا فيها من حقوق وحرية وكرامة وعدالة، لذا 
ــتخدام كل الوسائل من اإلذاعة والتلفزيون  علينا اس
ــي االخرى،  ــائط التواصل االجتماع ــف ووس والصح
ــا واهمية احلرية  ــي األهم لتوعية الناس بحقوقه وه
والكرامة واحترام الرأي االخر، فكل املذاهب الفكرية 
ــك املصلحة  ــق، هو تل ــع على ان احل م ــة جتُ والثقافي
كن ألي فردٍ أن مينع آخر من احلصول  املشروعة التي الميُ
ــة معرفة الفرد حلقوقه  ــا، ومن هنا جاءت أهمي عليه
ــاظ عليها، ولعلّ أبرز  ــابها واحلف وإدراكه لطرق اكتس
ــي باحلرية قدرة  ــقّ احلرية)، حيث نعن ــذه احلقوق (ح ه
ــال املبرّرة  ــن األفع ــة مجموعة م ــى ممارس ــرد عل الف
واملشروعة، دومنا قيود فكرية أوجسدية تُفرض عليه، 
ــرية، بل هي فطرة  فاحلرية ضرورة من الضرورات البش
ــى احلصول عليها  ــان، مييل إل بل على حبها اإلنس جُ
ــرعياً له كلما  ــاره، وتغدو مطلباً ش ــذ نعومة أظف من
ــن الضوابط  ــذه احلرية ضم ــن.. لكن ه م به الس تقدّ
ــذه احلرية  ــي تكفل ه ــة، الت ــة واالجتماعي االخالقي
ــتمد  ــع مع ايقاع ضابط القانون احلاكم املس للجمي
ــه تلك النخبة  ــر ب ــتور البالد، وهذا االمر تُبش من دس
الثقافية واالكادميية احلاملة للوعي الوطني من خالل 

جميع وسائل االتصال.
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فنارات

وجدان عبدالعزيز

اللغة هي وسيلة 

التواصل املثلى لالنسانية 

،تتمثل في ايجاد 

روابط انفعالية تتعدى 

وظيفتها االجتماعية 

احملددة فتتجاوز االنشائية 

والتقريرية الى لغة تعبيرية 

موحية تسعى لكشف 

االحاسيس واالنفعاالت 

الكامنة في ذوات الشاعر 

ومحاولة ايصالها الى 

املتلقي، فعندما تكون 

اللغة وايحائاتها واحاالتها 

في توالد ال لياتي مبعان 

يجهلها الناس ولكن 

ليصور احاسيسهم 

وافكاره ويحصرها في زاوية 

متفردة مثيرة دهشتهم 

وتفاعلهم في موضوعية 

بصيغة التنتهي في بناء 

موضوعي،

قراءة / حيدر الشماع
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ضمد كاظم الوسمي

أَتاني في اللَّيالي أَمْ أَتاكا

دْ رَماني أَمْ رَماكا دُوارٌ قَ

مالٌ هُ جَ مَ قَ بِ أَسْ
لْ وَيا لِلْقَ

يامُ إِلى دَواكا ني الْهُ جَ وَ أَحْ فَ

تْ َقْمارُ تاهَ مُ وَاألْ تَوارَى النَّجْ

ياكا نْ ضِ لُ مِ جَ بْحِ تَخْ سُ الصُّ مْ وَشَ

رٌ جْ بيرِ فَ ّا قامَ لِلتَّكْ وَملَ

ناكا نادِلُ في فِ رَّدَتِ الْعَ وَغَ

الفاً كَ الْهاني سُ أْسُ قاني كَ سَ

لى رُباكا يَّرَني أَحومُ عَ وَطَ

ني رَحيقاً مُ عِ َدِّ يُطْ وَوَرْدُ اخلْ

اكا نْ ملَ بابَةَ مِ فُ الصَّ أَرْتَشِ فَ

ها نَسيمٌ شُ لُّ النّاسِ يُنْعِ وَكُ

ذاكا رُها شَ كِ وَهذي الرُّوحُ يُسْ

نَ لَيْالتٌ دواجٍ وْ أَنَّ الْكَ كَ

ناكا شاني سَ يهِ أَعْ نْ فِ وَلكِ

يْدا وَ لْبي السُّ ظُ في قَ يْبُ اللَّحْ يُصِ

امي بَهاكا رَكَ الظّ وَيَرْوِيْ ثَغْ

نْها لُكَ الرَّوانُ أَغارُ مِ أَنامِ

واكا رَدُ السِّ بَ الْبَ وا إِنْ داعَ
فَ

ÊaÎ�ä€a

علي الوائلي

”Êbm7ñ”@Êbnñنص شعري 

lbnÿ‹€@bôä»fl@·Ó‘m@›ibi@ÊÏ‰œ

Ô‡”ä€a@ÄäéΩa@Â«@ÚÓ€ÎÖ@ÒÎÜ„

سعد شامخ الحسن / 
ميسان

أياك أن تقتربي..
ــب ميكن أن  ــي ح بداخل

يحرق نساء العالم!
أياكِ أن تقتربي.                                                  
قلبي الذي علمته احلب 
علمني الغربة والسفر                        
ــر وأنا  ــك بح ــي وبين بين
مللت السفر                  

ــن أرويه  عندي حلم ال ل
لكم سأبيعها يا وطني

ــا أقول  ــدي م ــس ل ال لي
أكبر  ــي  أكبر من ــي  حزن

منك
من هنا العالم ال ليست 

هذه األخيرة ولكن...
ــوا  ــى افيق ــة كف البداي

لترحل مراكب الهزمية
الروح لن تسافر سألني 

من أنت؟
ــكله في  ــن ش تك ــم  ل

السؤال املشكلة أنه لن 
تكن لدي أجابة 

ال أعرف ماذا يقال اجلميع 
في النهاية

ــي  ويتركونن ــون  يرحل
وحيداً

كم مدمن السنني على 
قصتنا.

قلبي مازال مثل الطفل 
يسأل أسئلة صعبة 

ملاذا افترقنا؟
كل ما يحيرني هو كيف 

ميكن اإلنسان
ــي  ــوزاً ف ــون عج  أن يك
العقد الثاني من عمره؟

pböflÎ
 



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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بعد العراق وسوريا.. هل يسعى داعش هليكلة نفسه بإفريقيا؟

استعدادات وحتركات متسارعة يقوم هبا التنظيم االرهايب لفتح جبهات قتال يف اوربا

متابعة / البينة الجديدة

ــكك محللون وخبراء في شؤون  ش
ــة في إمكانية  التنظيمات املتطرف
ــاحات واسعة  شغل التنظيم ملس
ــات دولة الكونغو، خصوصا  من غاب
ــكرية  ــزة األمنية والعس وأن األجه
ــك الدولة اإلفريقية لم تصدر  في تل
ــن صدام مع  ــات أو أخبار ع ــة بيان أي
ــن حدود  ــات متطرفة ضم مجموع
ــي  ف ــا  عام ــا  إجماع ــن  بلدها.لك
ــاط هؤالء احملللني، ذهب للقول  أوس
ــون  يك ــا  رمب ــي  الدعائ ــو  الفيدي إن 
ــتعدادات وحتركات  ــى اس عالمة عل
ــم،  ــا التنظي ــوم به ــارعة يق متس
لتهيئة األرضية لفتح جبهات قتال 
ــة، بالذات تلك  ــدول األوربي له في ال
ــا اجلغرافية  ــوي مناطقه ــي حتت الت
ــاحات معقدة من الغابات  على مس
ــدول  ــتوائية، وال ــدول االس ــل ال مث
ــلمة،  ــت ذات أغلبية مس التي ليس
ــتفادة من  ــراع ديني واالس ــق ص خلل
ــجيل املصور األخير، جاء  ذلك.التس
ــبوعني فحسب من أحداث  بعد أس
ــر اذار املاضي،  ــق أواخ ــة موزمبي دول
ــلحني  ــا متكن املئات من املس حينم
ــدة باملا  ــن احتالل بل ــددين م املتش
ــن البالد،  ــرقي م ــاحل الش في الس
ــت لعدة  ــقة طال ــي عملية منس ف
ــلحني خالل  ــؤالء املس ــام ه أيام.وق
ــل مئات املوظفني في  العملية، بقت
ــة احليوية في البالد،  البلدة النفطي

ــن الذعر، خصوصا  وإحداث حالة م
ــة من  ــق القريب ــكان املناط ــن س م
البلدة، حيث قالت املنظمات احمللية 
أن أكثر من ٣٠ ألفا من السكان فروا 
ــاريع  من منازلهم، وأوقفت كل املش

املنطقة،  ــك  تل ــتراتيجية في  االس
ــركة النفط  ــرف عليها ش التي تش
ــية العمالقة توتال.الباحث  الفرنس
ــات  اجلماع ــؤون  ش ــي  ف ــي  العراق
املتطرفة، ستار حلفي، واملقيم في 

ــية باريس، ربط  ــة الفرنس العاصم
ــكاي نيوز  ــع موقع س ــي حديث م ف
ــي الكونغو  ــني أحداث دولت عربية ب
وموزمبيق األخيرة، وبني اإلعالن الذي 
ــم داعش اإلرهابي قبل  طرحه تنظي

عامني بالضبط، حينما كشف في 
ــيس تنظيم  ــان ٢٠١٩ عن تأس نيس
ــا ISCAP، لتكون  ــط إفريقي في وس
املنطقة التي تتوسط دول الكونغو 
ــا وزامبيا مركزا  ــق وتنزاني وموزامبي

ــني  العام ــرة  فت ــاطه.وأضاف  لنش
ــي  لتلق ــة  كافي ــت  كان ــني  املاضي
ــكاال من  ــني على األرض أش الفاعل
ــتي املعقد  الدعم املالي واللوجيس
ــش األم، وإن كان  ــم داع ــن تنظي م
ــتقل، لكن  ــم مس ــرف كجس يتص
ــني موجودة دون  ــط بني الطرف الرواب
ــرح احللفي تعقيدات تلك  شك.وش
ــكاد أن تكون  ــة، قائال إنها ت املنطق
ــتقرار التنظيم،  ــة الس ــة مثالي بيئ
ــه  ــى نفس ــه عل ــة حفاظ وإمكاني
ألطول مدة ممكنة.وتابع غير التعقيد 
ــة االجتماعية  ــي، فإن البني اجلغراف
القبلية في تلك املنطقة احلدودية، 
ــيطرة الزعماء احملليني  إلى جانب س
ــات، مبا  ــن اجلغرافي ــر م ــى الكثي عل
ــمية  ــلطات الدولة الرس يتجاوز س
ــة مؤسسات  ــها، مع هشاش نفس
احلُكم واملراقبة، سيعطي للتنظيم 

ــذمم والوالءات  ــراء ال ــدرة على ش الق
وارتكاب أعمال عنف إجرامية.وبدوره، 
ــية  السياس األبحاث  ــر معهد  نش
ــي، تقريرا مفصال  اخلارجية األميرك
ــرح  ش ــرة،  األخي ــداث  األح ــول  ح

ــؤون  ــث اخملضرم في ش ــا الباح فيه
ــا جنوب الصحراء، كولني بي  إفريقي
ــل الديني  ــدات التداخ كالرك، تعقي
ــي  ــادي والعرقي والسياس واالقتص
ملا يجري هناك.ولفت إلى أن ذلك قد 

يناسب تنظيما متطرفا مثل داعش، 
لكي يشغل مساحة وميتلك القوة 
من خالل خلط األوراق، محذرا من أن 
ــري في موزامبيق ميكن  منوذج ما يج
أن يتكرر في كل دولة إفريقية أخرى، 

لتشابه وتداخل املناخات والظروف 
ــه  بحث ــي  ف كالرك  ــال  البنيوية.وق
ــة املوزامبيقية  ــدات احلال عن تعقي
ــة  أغلبي ذات  ــة  دول ــق  موزمبي
ــي ١٨ باملئة  ــيحية، لكن حوال مس

ــلمون، يقيمون  ــني مس ــن املواطن م
ــمال، مبا  ــكل أساسي في الش بش
ــو ديلجادو،  ــك مقاطعة كاب ــي ذل ف
حيث وقعت معظم أعمال العنف.

واستطرد موضحا انتشرت األشكال 

ــي في  ــالم السياس األصولية لإلس
ــود العديدة  ــدى العق ــالد على م الب
ــت إلى حد كبير على  املاضية، وكان
ــية  ــلطات السياس خالف مع الس
ــى  إل ــة  ــة. باإلضاف ــة احمللي والديني
ــة (مواني العرقية)  ذلك، فإن جماع
- وهي مجموعة عرقية ذات أغلبية 
مسلمة ولها حضور كبير في كابو 
ــها  ــادو - لطاملا اعتبرت نفس ديلج
ــا  واقتصادي ــيا  سياس ــة  مهمش
ــة الـ(ماكوندي)  ــل مجموع ــن قب م
ــيحية  ــة ذات األغلبية املس العرقي
في املنطقة.وأوضح أن هذه التوترات 
ــع  م ــت  تالق ــة  والعرقي ــة  الديني
ــن الفرص  ــتويات منخفضة م مس
ــة في كابو ديلجادو، التي  االقتصادي
ــر املناطق في  ــر واحدة من أفق تعتب
ــن ذلك في  ــياء م موزمبيق.ثمة أش
تفاصيل املشهد اإلفريقي، وال يبدو 
ــيوفر مثل تلك  أن تنظيم داعش س
البيئة املعقدة، التي قد متده بحياة 
ــة  ــه املزعوم ــار دولت ــد انهي ــا، بع م
ــط.لكن  ــرق األوس في منطقة الش
املشهد اإلفريقي يبدو أيضا محمال 
بتعقيدات السياسة الدولية، حيث 
تتراجع حظوظ وقوة الدول األوربية، 
ــا، من حيث سعيها  وبالذات فرنس
ــاحات اخلارجية،  لالنخراط في الس
ــدة ألي  ــات املتح ــعى الوالي وال تس
ــي وقت تنمو  ــام ودائم، ف ــراط ت انخ
ــا تبدو  ــوظ الصني، لكنه ــه حظ في
ــتثمارية، وال  حظوظا اقتصادية اس
واألمنية  السياسية  بامللفات  تعتد 

قط.

ال يكاد ميضي يوم واحد إال وتنقل وكاالت األنباء العاملية أخبارا عن أفعال وتصرفات وهجمات تقوم بها تنظيمات متطرفة، تدعي انتمائها وارتباطها بتنظيم داعش 
ــرته مواقع إخبارية قريبة من التنظيم االرهابي، يُظهر  اإلرهابي في إحدى الدول اإلفريقية، خاصة دول جنوب الصحراء اإلفريقية.مقطع الفيديو األخير الذي نش
ــلحني يحيطون به، يؤكد فيه أنه ينتمي لتنظيم داعش، وأن هذا املقطع مصور في غابات دولة الكونغو، التي  ــلحا برشاش كبير مع أعداد من املس ــخصا مس ش

احتلت خليته أجزاء منها.الرجل الذي كانت هيئته ال توحي بأنه من سكان الكونغو، قال في املقطع أدعو املسلمني جميعا لاللتحاق بنا في دولة الكونغو.

فر بيئة معقدة قد متدّ داعش  املشهد االفريقي يمكن ان يوّ
بحياة ما بعد اهنيار دولته املزعومة يف الرشق اآلوسط
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متابعة / البينة الجديدة
ــم  ــاب يدعى علي (اس ــال ش  وق
ــن العمر ٢٧  ــغ م ــتعار) ويبل مس
أنه قد انتبه في اآلونة األخيرة أن 
«مخدرات امليثامفيتامني هي من 
باتت تستهلكه وليس العكس».
ــفت ذلك  ويوضح كالمه: «اكتش
بعدما سرقت أنبوبة غاز الطبخ 
ــراء  ــي لبيعها وش ــن منزل أهل م
ــر بي كذلك  ــدرات، ووصل األم اخمل
ــذي أنام عليه  ــي ال إلى بيع فراش
ــن هاتفي من  ــت ع ــه تخلي وقبل
أجل غرامات قليلة من اخملدرات».
ــض على علي  ــا ألقي القب والحق
ــش  ــز التفتي ــدى حواج ــد إح عن
ــرقي بغداد وبحوزته مخدرات،  ش
ــجن  أشهر  ليقضى عليه بالس
ــا يتابع علي  ــة احليازة، وهن بتهم
ــزن: «نتعاطى  ــه بح ــرد قصت س
ــا في  ــعر أنن ــي نش ــدرات لك اخمل
ــر، جميعنا نريد الهروب  عالم آخ

ــب  ــن حياتنا البائسة».وبحس م
ــة البريطانية فإن ذلك  الصحيف
الشاب هو واحد من آالف املدمنني 
ــني في العراق،  على امليثامفيتام
ذلك البلد الذي لم يكن حتى وقت 

قريب، لم يكن يعاني من انتشار 
ــح،  على  ــكل واض ــدرات بش اخمل
عكس ما يحدث في بلدان أخرى 
مثل إيران وأفغانستان الغارقتان 

في األفيوين والهيروين.

«وباء خفي»
وأوضح أطباء عراقيون أن انتشار 
ــي   ف ــني»  «امليثامفيتام ــدر  مخ
بالدهم أضحى أشبه بوباء خفي 
ــور، محذرين من أنه قد  غير منظ
ــن جائحة  ــح أكثر خطرا م يصب
فيروس كورونا املستجد.وبحسب 
ــو  ــإن نح ــات ف ــض اإلحصائي بع
ــكان العراق  ــة من س ــي املئ ٦٠ ف
ــنة، في  تقل أعمارهم عن ٢٥ س
ــبة البطالة بني  ــدر نس ــني تق ح
ـــ ٣٦ في  ــراق ب ــي الع ــباب ف الش
ــلطات  املئة، وبالتالي تعاني الس
ــاكل  ــة في العراق من مش األمني
ــذه األزمة،  ــي مواجهة ه جمة ف
ــجن  إذ ذكرت بعض املصادر أن س
القناة الذي يقبع فيه علي حاليا 
ــد فيه أكثر من ٢١٧ متهمني  يوج
ــدر  لـ»مخ ــازة  احلي أو  ــارة  بالتج
ــتال».ولفتت املصادر إلى  الكريس
الغرام الواحد من ذلك اخملدر كان 
ــي العام  ــو ١٠٠ دوالر ف يباع بنح

ــح يباع بنحو  ــه أصب ٢٠١٧ ولكن
١٤ دوالرا في الوقت احلالي.
تحذيرات.. ومطالب

اإلنسان  وكانت مفوضية حقوق 
في العراق، قد وجهت في الشهر 

ــديداً من تفاقم  املاضي حتذيرا ش
ــدرات وارتفاع  ــار اخمل ــر انتش خط
ــان  واإلدم ــي  التعاط ــدالت  مع
ــال عضو  ــرائح اجملتمع.وق بني ش
ــان، علي  ــة حقوق اإلنس مفوضي

البياتي، في تصريحات صحفية، 
ــتكون  ــكلة اخملدرات س إن «مش
ــي واألكبر الذي  ــدي الرئيس التح
ــنوات  ــتواجهه البالد في الس س
ــكالت  ــى املش ــراً إل ــة، نظ املقبل
األمنية واالجتماعية واالقتصادية 
ــن  ع ــتنجم  س ــي  الت ــرة  اخلط
يها وانتشارها املتسارع في  تفشّ
البالد».وأوضح  محافظات  عموم 
البياتي، أن «العراق ال يزال يتعامل 
ــع ملف اخملدرات من وجهة نظر  م
ــود األخرى  ــة، واجله ــة بحت أمني
ــة، ويعتقد  ــون معدوم ــكاد تك ت
ــة معضلة  ــوع مكافح أن موض
اخملدرات بحاجة إلى تعديل قانون 
ــادر عام  الص ــدرات  اخمل مكافحة 
ــى  ــة عل ــديد العقوب ٢٠١٧، لتش
والتخفيف عن  ــدرات  باخمل االجتار 
املتعاطني، ألنهم ضحايا الواقع.. 
ــالت التجار من  ــرط أال يتم إف ش
ــة بحجة أنهم متعاطون  العقوب

فقط أو العكس».

ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية في تقرير خاص إن عصابات مخدرات امليثامفيتامني والتي تعرف أيضا 
ــاب العراقي وسط غياب حلول حكومية في مواجهة هذا األزمة  ــم «مخدر الكريستال» باتت جتتاح الش باس
اخلطيرة.وأوضح مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية إن هذا الصنف من اخملدرات قد بات اخملدر الرئيسي 
ــره في فبراير أن  ــلطات اخملتصة واخلبراء الصحيني في العراق.وحذر املكتب األممي في تقرير نش املثير لقلق الس

«امليثامفيتامني « بات يصنع سرا في البالد، ولم يعد االكتفاء بتهريبه من دولة إيران اجملاورة.

نريد اهلروب من حياتنا البائسة..
تقرير بريطاين: الكريستال القاتل 

يدمر شباب العراق

اطباء عراقيون : انتشار خمدر « امليثامفيتامني» يف البالد اشبه بوباء خفي غري منظور
حتذيرات من تفاقم خطر املخدرات وارتفاع معدالت التعاطي واالدمان



9 مقاالت

ــة وأجراءتها  ــج الهيئ ــق برام لتطبي
ــراءة  ــة والب ــق الهوي ــة حتقي متضمن
ــودة   الع ــدم  بع ــد  والتعه ــة  اخلطي
ــمى  ــت اي مس ــي حت ــاط احلزب للنش
ــون  القان ــكام  اح ــع  م ــالءم  ويت كان 
ــام بأجراءات بحق  وعلى الهيئة القي
ــث  البع ــزب  ح ــوف  لصف ــني  املنتم
ــاء  انه ــا  ــة ومنه القمعي ــزة  واالجه
ــن كان بدرجة  ــني مم ــات املوظف خدم
عضو شعبة واحالتهم على التقاعد 

ــن  الذي ــني  املوظف ــع  جمي ــة  واحال
ــات اخلاصة  ــدى الدرج ــغلون اح يش
ــن كانوا بدرجة  ــر عام فما فوق مم مدي
ــي صفوف حزب البعث  عضو فرقة ف
ــاء خدمات جميع  ــى التقاعد وانه ال
واألمنية  القمعية  منتسبي االجهزة 
ــع  ومن ــد  التقاع ــى  عل ــم  واحالته
ــن اي حقوق تقاعدية  فدائيو صدام م
لعملهم في اجلهاز املذكور والسماح 
ــر الدرجات  ــني من غي ــع املوظف جلمي
ــة عضو فرقة  ــة من كان بدرج اخلاص
ــزب البائد  ــوف احل ــي صف ــا دون ف فم
بوظائفهم  ــتمرار  واالس دوائرهم  الى 
بالعودة  ــرق  الف ــاء  ــمح ألعض واليس
ــتمرار فيها في  ــة او االس ــى اخلدم ال
ــالث ومجلس  ــية الث الهيئات الرئاس
ــزة االمنية  ــاء والوزارات واالجه القض

ــرف  واليص ــة  واملالي ــة  اخلارجي ووزارة 
ــدي او منحة لكل من  ــب التقاع الرات
 ٢٠/٣/٢٠٠٣ ــد  بع ــزب  منتميا»حل كان 
ــي او  ــى اللجوء السياس ــل عل وحص
ــاني في اي دولة من الدول ومينع  االنس
ــغال وظائف الدرجات اخلاصة  من اش
ــدراء الوحدات  ــام فما فوق وم مدير ع
االدارية كل من كان بدرجة عضو فما 
ــزب البائد وأثرى  ــوف احل فوق في صف
ــقط  ــال العام وتس ــاب امل على حس
ــاركته  ــوق من ثبت قضائيا»مش احلق
ــعب العراقي وأثرى  بجرائم ضد الش
ــى  ــام وعل الع ــال  امل ــاب  ــى حس عل
ــى التقاعد  ــة عل ــمولني باألحال املش
تقدمي طلباتهم خالل ٦٠ يوم من نفاذ 
القانون ملن كان داخل العراق و٩٠ يوم 
من كان خارج العراق وبخالفه يسقط 

ــمولني بحق  ــى املش ــم وعل حقوقه
العودة الى وظائفهم مبوجب القانون 
ــن كان داخل  ــادة خالل ٦٠ يوم م لالع
ــوم من كان خارج العراق  العراق و٩٠ ي
ــقط حقوقهم بالعودة  وبخالفه تس
ــى كافة الدرجات  الى الوظيفة وتلغ
ــمة  ــكرية واالوس ــة والعس الوظيفي
ــي متتع بها أعضاء الفرق  وااللقاب الت
ــعب والفروع واملكاتب القومية  والش
ــم حلزب  ــبب انتمائه ــة بس والقطري
البعث البائد وتلغى كافة االمتيازات 
ــك واحالة جميع من  املترتبة على ذل
ــعب او أثروا  ــب جرائم بحق الش ارتك
ــن الذين  ــال العام م ــاب امل على حس
انتموا حلزب البعث ولكافة الدرجات 
والقوات  القمعية  ــزة  واالجه احلزبية 
املسلحة الى احملاكم وحسب االصول 

ــم وجمللس  ــم على جرائمه حملاكمته
ــتثناءات  باألس ــر  النظ ــق  ــوزراء ح ال
للعودة للوظيفه وبحسب مقتضيات 
املصلحة العامة بناء على طلب الوزير 

اخملتص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ 
ــب واليكون القرار نافذا  القرار املناس
ــواب وتلتزم  ــة مجلس الن اال مبصادق
ــالث ومجلس  ــية الث الهيئات الرئاس

ــوزارات والدوائر ومنظمات  القضاء وال
ــي كافة بتنفيذ القرارات  اجملتمع املدن
ــى املدعي  ــة ويتول ــات الهيئ وتوجيه
ــكاوى بصدد  العام عملية تلقي الش
ــوبة حلزب البعث البائد  اجلرائم املنس
ــزة قمعية وأعوان  ــره من اجه وعناص
ــاوى امام احملاكم  البعث وحتريك الدع
ــة الثبوتية  ــر االدل ــة عند توف اخملتص
ــكيالت وهي  ــون الهيئة من تش وتتك
مكتب االدعاء العام والدائرة القانونية 
ــرة  ودائ ــذ  والتنفي ــة  املتابع ــرة  ودائ
املعلوماتية والشؤون األدارية واملالية 
ــم الرقابة والتدقيق  واالعالمية وقس
ــاك دائرة  ــس الهيئة وهن ومكتب رئي
ــابات واملوارد  ــة واحلس ــؤون املالي الش

البشرية والتدريب والتطوير.

ــرآن الكرمي  ــاء به الق ــب ان ماج الري
ــق  مصادي ــي  ه ــة  النبوي ــنة  والس
ــذا  ــة، وه ــاة اليومي ــتور للحي ودس
اعتقادنا الراسخ فما ورد من حديث 
نبوي يشير إلى أن الشياطني تغل في 
شهر رمضان وال ميكنها ان توسوس 
ــن طريق احلق  ــه ع ــان وتزيح لالنس
ــا هو الصحيح  ــال فهذا قطع املتع
ــير إلى  ــريف يش ، إال أن احلديث الش

الشيطان بشخصه لكنه لم يشر 
ــا يتقمص دور  ــان حينم ــى اإلنس إل
ــن يكون  ــذا النوع ل ــيطان فه الش
ــهر الفضيل بل انه  مغلوال في الش
ــا رادع.  ــه و االعيبه دومن ــارس حيل مي
نيَ  يَاطِ وكما تشير اآلية الكرمية «شَ
ــمْ إِلَٰى  هُ ضُ ي بَعْ ــنِّ يُوحِ ِ

ــسِ وَاجلْ ِن
اإلْ

ــرُورًا». وقد  ــوْلِ غُ ــرُفَ الْقَ ــضٍ زُخْ بَعْ
ــكل البعض علينا، فنقول  يستش
ــوا  ــيونا مارس رويدك... فسياس له 
ــى ذهن  ــر حتى عل ــا التخط االعيب
ــر األمني  ــر مبظه ــيطان فيظه الش
ــم لها  ــة واملعظ ــوارد الدول ــى م عل
ــه باألصل  ــر ماليته لكن ــه وزي كون
ــعب  ــع الش ــة جتوي ــارس سياس مي
ــحوقة منه،  ــيما الطبقة املس الس

ــماها  وهذه صفة «الناصح» يتقاس
ــي حادثته  ــا ف ــيطان كم ــع الش م

ــذي قطعه  ــا ادم بالوعد ال ــع ابون م
ــواء ادم وذريته  ــى اغ ــيطان عل الش

ــة بدور الناصح  بينما ظهر في اجلن
الدم واغواه لألكل من تلك الشجرة. 
ــعبه  وعلى مايبدو ان هذا البلد وش
ــش بهناء في  ــب عليه أن ال يعي كت
ــة احلاكمة  ــذه الطبق ــل وجود ه ظ
ــيني والزعامات املزيفة  من السياس
اال  ــراء  خض ــا  أرض ــرح  ماتب ــي  الت
وحولتها إلى جرداء التصلح للحياة 
ــبب أفعالهم وجناستهم  التي  بس
ــة لالنوف. خالصة  يخلفوها مزكم
ــر بأزمة مالية  ــدم ان البلد المي ماتق
ــه وزير  ــس ماصرح ب ــا وبعك مطلق
ــك  ــظ البن ــى محاف ــة او حت املالي
ــي االذرع  ــي لعبة ل ــل ه ــزي ب املرك
فوزير  ــرى  األخ ــية  السياس للكتل 
املالية ومن يقف وراءه من الزعامات 

ــك املركزي ومن  ــذا محافظ البن وك
ــون هذه اللعبة، إال  يقف وراءه ميارس
ــن حلبة الصراع  أن املتضرر األول م
هذه هو الشعب املسكني واملواطن 
الذي الميلك سوى قوت يومه ان كان 
ــرف الدوالر  ــعر ص ــه. فرفع س ميلك
ــلبية اثقلت  ــن آثار س ــه م وماتبعت
ــن فقد أصبحت هذه  بكاهل املواط
العملية  طردية مع اسعار املواد في 
األسواق وعكسية مع دخل املواطن. 
ــن  ــا وم ــر ماليتن ــي وزي ــم يكتف ول
يدعمه مبشاريعه الشيطانية برفع 
ــعر صرف الدوالر بل عمد لتقدمي  س
ــتقطاع  مقترح بفرض ضريبة االس
ــني، وكذا الكتل  على رواتب املوظف
ــعر صرف  ــي صوتت على رفع س الت

وان  ــل  تخج ان  ــا  عليه ــدوالر  ال
ــات وتصدع  ــر على الفضائي التظه
ــنا مبطالباتها البائسة بعدم  رؤوس
ــرح وزير املالية  موافقتها على مقت
ــم  ــي فأنت ــتقطاع الضريب ب االس
ــوأ وهو رفع سعر  اقدمتم على األس
ــدو ان مايريده  ــى مايب ــرف. وعل الص
ــواء كانوا زعامات و  اسياده منه س
قيادات او دول تابع لها او بنكا دوليا 
يسعى وزيرنا لتطبيق سياسته في 
ــوا بأضعاف العملة  البلد لم يكتف
ــيعمدوا  ــب بل س ــة وحس العراقي
ــني ومابقي  ــوب املواطن ــراغ جي الف
ــت هناك  ــوال ان كان ــم من أم لديه
امواال مدخرة. دمتم ودامت حيلكم 

ياروث حظائر اخلنازير.

قــانـــون الـهـيـئـة الـوطـنـيـة الـعـلـيــا للـمــســـاءلة والـعــــدالــــــــــــــة 

مــــن قــــال ان الـشـيـــاطـيــــــن مــغـلــــولــــة فـــي رمـضــــــــــــان!

إضاءات قانونية

الحقوقي ماجد الحسناوي

مرتجى ماجد

عبدالسالم علي السليم 

هو مجرد سؤال بريء نبحث من ورائه 
ــكني  ــة للمعنيني واملمس ــن اجاب ع
ــي من صياغة  ــام املبادرة والبد ل بزم
ــؤال الذي  ــذا الس ــرح ه ــل لط افض
ــت الوحيد الذي  يؤرقني كثيراً فلس
ــداد الحتصى  ــك بل اع ــي من ذل يعان
ــن هذا  .  ــؤالي املزم ــل مع س تتفاع
ــؤال  الى  ــح هذا امللف ’ والس ولنفت
متى يبقى العراقيون يقاتلون ؟ والى 

ــدن مكتظة  ــوارع امل متى تبقى  ش
ــيطرات ؟ والى متى  بالعسكر والس
ــلحة واخلارجة  ــى املظاهر املس تبق
ــياق الدولة ؟ والى متى نبقى  عن س
ــت  ــالح املنفل ــى الس ــش فوض نعي
والرمي العشوائي ؟ فهل هي ثقافة 
الهبوط احلضاري الذي نعيشه وملاذا 
ــميات التي  ــات اجلديدة واملس الهوي
حولت البالد حلمام دم وبركان التهدأ 
ــي االفتراضي  ــدو الوهم ــه ، الع ثورت
ــة  ــر القتل ــداء وتأجي ــة االع وصناع
ــة  ــي محاول ــة  ف ــتيراد املرتزق واس

لدميومة البقاء واحلفاظ على الهوية 
ــؤال اجلديد  ــة . نعم انه الس املزعوم
القدمي والذي من خالله نحاول ايجاد 
ــرى امل  ــودة حيث الن ــول املفق احلل
ــأزق وتلك  احلالة  ــروج من هذا امل باخل
الشاذة والوضع البائس الذي يحمل 
ــئلة  ــد من االس ــه العدي ــي طيات ف
ــة حتت رداء اخلوف واالنهزام  احملبوس
بعدما استحكمت عصابات القتل 
ــور والتحكم  ــد االم ــة مقالي واجلرمي
ــطاء ووضعهم  مبصائر الناس البس
ــلطات الغاشمة  ــياط الس حتت س

ــابقة  ــة في س ــات املنفلت والعصاب
ــهدها تاريخ العراق  ــرة لم يش خطي
ــى يومنا البائس  ــذ نبوخذنصر ال من
هذا ، افعال مشينة وجرائم بشعة 
ــعب ظل طريق  ــاوي وش ووضع مأس
ــاهد  ومش ــة  الكرمي ــرة  احل ــاة  احلي
ــاد  ــول ناهيك عن فس ــم وتس جرائ
واحتكاره جميع مقدرات  ــؤول  املس
ــعب في دولة منزوعة الشعب  الش
ــيادي ، شعارهم العراق  والقرار الس
وشعبه في خدمة االحزاب والبرملان 
ــرق وعرة  ــة ، ط ــيوا الصدف وسياس

افتراضية  ــروب  وانغالق حضاري وح
ــالح لن ينتهي ، صورة  ــروع س ومش
ــن  م ــة  حال ــي  ف ــال  لآلم ــة  مخيب
ــهود يصعب  ــالم غير املش االستس
تفسيره او تفكيك شفراته , الى اين 
نحن سائرون , جميع الطرق مغلقة 
ــز  الكونكريتية  ــة باحلواج ومكتظ
ــالح صوت  ــكر املدجج بالس والعس
ــات ومزق ماتبقى  البنادق خنق احلري
ــام  نحمل  ــون ع ــن . خمس ــن وط م
سالحاً لنقاتل العدو خارجياً كان ام 

داخلياً والزلنا نقاتل؟!.

نهاد الحديثي

ــة النيابية، رفضها  اعلنت اللجنة املالي
ــالوي، بفرض  ــر املالية علي ع ــرح وزي ملقت
ــتقطاع ضريبي عل رواتب املوظفني.  اس
ــع عن هذا  ــر املالية الى التراج ــت وزي ودع
القرار, وقالت التميمي عضو اللجنة في 
بيان: ال يجوز تعرض املوظف الى انخفاض 
ــة  ــاوز االربع ــرة ال تتج ــالل فت ــزدوج خ م
ــهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل  اش
الدوالر فضالً عن االستقطاع الضريبي»، 
ــةً أن «هذا القرار ما هو اال انعكاس  متابع
للتخبط في ادارة الدولة وعدم التنسيق 
ــة»،  والنقدي ــة  املالي ــتني  السياس ــني  ب
ــع عن هذا  ــر املالية الى التراج ــت وزي ودع
ــتضافته  ــنضطر الى اس ــرار «واال س الق
ــتجوابه قريباً --وقدم النائب األول  ثم اس
لرئيس البرملان، حسن الكعبي، طلبا الى 
وزارة املالية بشأن الكتاب املوقع من قبل 
ــرض ضريبة على  ــة، اخلاص بف وزير املالي
ــذا الكتاب  ــني، مبينا أن ه ــب املوظف روات
ــتقطاع  ــر محله واس ــتدالل غي فيه اس
للنص التشريعي,, واكد الكعبي ان املادة 
٣٤ من موازنة ٢٠٢١ و بجميع فقراتها لم 
ــتقطاعات او ضرائب  تنص او تذكر اي اس
ــكل من األشكال  على املوظفني، وبأي ش
ــا بضريبة الدخل  وليس له عالقة مطلق
اخلاصة باملوظف»، محذرا من اي تفسير 
او توجيه غير قانوني يخالف إرادة املشرع 
ــس  لرئي االول  ــب  النائ ــب  العراقي,وطال
ــحب كتابها  ــة «بس ــس، وزارة املالي اجملل
ــتقطاع  وتوصيتها وعدم اللجوء الى اس
ــب املوظفني مطلقا خاصة  او تقليل روات
ــعر الدوالر الذي خفض قيمة  بعد رفع س
ــعار  ــن مع غالء اس ــذي تزام ــم وال رواتبه
ــلع ، فضال عن ارتفاع اسعار النفط  الس
ــوء الى فكرة  ــتدعي عدم اللج الذي يس
استقطاع الرواتب او اخملصصات»، مؤكدا 
ــي  ــال مض ــي ح ــواب وف ــس الن ان «مجل
ــق وغير  ــراء غير الدقي ــوزارة بهذا اإلج ال
ــيتخذ جميع  ــي وغير املدروس س القانون
ــة الالزمة ازاء كل من  االجراءات القانوني
يحاول املساس برواتب املوظفني ويتالعب 

ــوات عوائلهم كماانتقدت  باقواتهم واق
النائبة عالية نصيف بشدة املقترح الذي 
ــر املالية علي عالوي الى األمانة  قدمه وزي
ــتقطاع  ــأن اس العامة جمللس الوزراء بش
ــت،  ــني. وبين ــب املوظف ــن روات ــب م ضرائ
ــرب معلنة ضد  ــو ح ــراء ه ــذا اإلج ان «ه
الشعب العراقي، ونهب جليوب املوظفني 
ــطاء ومباركة لسرقات الفاسدين،  البس
ــرقات حيتان  ــيدفع ثمن س فاملوظف س
ــاد بحجة تعظيم ايرادات الدولة». الفس

وأضافت نصيف «من جانبنا الجند كلمة 
ميكن استخدامها لتوصيف هذا املقترح 
ــادرة حقه  ــح املوظف ومص ــن ذب املتضم
ــه، كما اننا  ــه في رزق ــوده ومحاربت وجه
ــن توجيه  ــنا ونترفع ع ــنضبط أنفس س
ــذا  ــوة ه ــع قس ــب م ــاسٍ يتناس كالم ق
ــذي اقترحه الوزير على مجلس  اإلجراء ال
ــريف  ــوزراء، لكننا نطالب كل نائب ش ال
ــعبه بأن يصوت  ووطني ويحمل هموم ش

ــة،  ــى إقالة هذا الوزير في أقرب جلس عل
ولن نسمح بتطبيق هذا املقترح مطلقاً- 
ــون النيابية،  ــة عراقي ــن رئيس كتل واعل
ــر  ــرح وزي ــض مقت ــهيل، رف ــام الس هش
املالية علي عالوي، بفرض ضرائب جديدة 
ــني. وأضاف ان «املضي  على رواتب املوظف
ــطى  ــول املقترح إنهاء الطبقة الوس بقب
ــي بحياتها  ــي تكافح من اجل املض والت
ــية  املادية واالقتصادية بظل ظروف قاس
ــليم  ــا عدم وجود التخطيط الس فرضه
ألوضاع البلد االقتصادية».ودعا السهيل 
«مجلس الوزراء الى عدم قبول هذا املقترح 
واالصطفاف مع الشعب ضد خطط وزارة 
املالية غير املنصفة للشعب».واكد رئيس 
ــذ البرنامج احلكومي  ــة مراقبة تنفي جلن
والتخطيط االستراتيجي النيابية، حازم 
ــة، إن وزارة املالية  ــوم اجلمع ــدي، الي اخلال
ــب املوظفني  ــن روات ــتقطعت ٢٠٪ م اس
بقرار الدوالر وتسعى لالستقطاع منهم 

ــال اخلالدي ،  ــب , وق ــرى بالضرائ ــرة اخ م
ــة التي  ــروف العصيب ــل الظ ــه «في ظ إن
يعيشها املواطن العراقي جراء رفع سعر 
ــكل كبير على  صرف الدوالر الذي اثر بش
ارتفاع اإلسعار في األسواق وسيما املواد 
ــال عن مواد البناء واالجهزة  الغذائية فض
ــة وغيرها كما ادى هذا اإلجراء  الكهربائي
ــب املوظف  ــى تخفيض رات ــرر ال غير املب
ــبة ٢٠٪ من  ــر بنس ــر مباش ــكل غي بش
مجموع راتبه الشهري - واختتم اخلالدي 
ان «هذه االجراءات وغيرها تاتي للتغطية 
ــة املالية  ــل الذريع للسياس على الفش
ــط التي قادت  ــة وغياب التخطي والنقدي
ــة الهاوية ورهنت مقدرات  البلد إلى حاف
الشعب وثرواته ودمرت اقتصاده وكان وزير 
ــل كتاباً رسمياً  املالية، علي عالوي، أرس
ــة جمللس الوزراء يطالب  الى األمانة العام
ــن أجمالي  ــب م ــتقطاع ضرائ ــه باس في
الدخل الشهري اعتباراً من شهر نيسان 

ــمل االستقطاع رواتب  وبأثر رجعي ليش
ــباط وآذار. وفي ٣١ آذار  ــون الثاني وش كان
ــواب العراقي  ــوت مجلس الن املاضي، ص
ــنة ٢٠٢١،  على قانون املوازنة العامة لس
ــون اخلاصة  ــادة ٢٠ من القان مع حذف امل
ــتقطاع على  ــل واس ــرض ضريبة دخ بف
ــه  أن ــن، إال  ــني واملتقاعدي ــب املوظف روات
ــت على املادة ٢١ من قانون  أكمل التصوي
ــة بإلغاء اجلميع بني راتبني  املوازنة اخلاص
ــر املالية  ــيد وزي ــر فهل أخطأ الس او أكث
ــه للمجتمع عن  ــه الصادم ــي مطالبت ف
ــة ملواجهة  ــراءات صارمة ومؤمل اتخاذ إج
ــر احلاد ألزمة كورونا على االقتصاد،  التأثي
ــعر  وانخفاض دخل الدولة مع ارتفاع س
ــة  ــاءت كمحصل ــك - ج ــدوالر؟ كل ذل ال
ــادي  ــي واقتص ــج سياس ــات ملنه تراكم
ــا الحظنا خالل  ــذه األزمة. كم أفضى له
ــع  تراج ــول  حص ــة،  املاضي ــنوات  الس
ــطة االنتاجية،  ــتوى االنش كبير في مس
ــاد املتزايد على العوائد النفطية  واالعتم
ــدم توجيهه  ــع النفطي وع ــي الري وتنام
لتنمية القدرات االنتاجية ورفع املستوى 
املعيشي. بينما استشرى الفساد بوتائر 
عالية. ولم تتم مراقبة املشاريع الوهمية 
ــلة التي لم تنجز رغم تخصيص  والفاش
ــمل  ــا كان يش ــة. كم ــات انفجاري موازن
الفساد ونهب املال العام، التخصيصات 
املتضخمة للموازنات التشغيلية, ولعل 
اهم اسباب هذا الواقع، هو الصراع على 
املواقع والنفوذ. فكل طرف متنفذ يتولى 
ــتحواذ  ــدة وزارات، يحاول االس وزارة، أو ع
ــود  ــف وج ــا ويكث ــى موارده ــا وعل عليه
انصاره فيها لتعزيز جماهيريته. وبالتالي 
ــهدنا تضخما في جهاز الدولة رافقه  ش
واملوازنات  ــات  التخصيص ــي  ف ــم  تضخ
ــي مواجهة  ــن دون جدوى,, وف ــة م الوزاري
ــة إجراءات،  ــة، اتخذت احلكوم هذه األزم
ــأنها احلاق  ل املواطنون وزرها، ومن ش حتمّ
ــبة الفقر  ــراء وتزيد من نس الضرر بالفق
ــرة، ( بلغت  ــة كبي ــت بدرج ــي ارتفع الت
ــر ٣٤ في  ــت خط الفق ــبة من هم حت نس
ــمية  ــب آخر التقديرات الرس املائة حس

---- وهللا في خلقه شؤون.

هـــــــــل أخـطـــــــــــأ وزيــــــر الـمـالـيــــــــــــــــــــة؟!

الــعــســــــكـــــــــــــــــــــــــــــــرة

الجزء الثاني

     اننا هنا نتطرق الى اإلنسانية في اجملتمع 
ــوي واالصطالحي  ــن املفهوم اللغ ــداً ع بعي
ــي  ــانية ف ــر. ان اإلنس ــدى الكثي ــروف ل املع
ــالم  تعني العدل الذي امرنا اهللا تعالى  اإلس
به  ويعني احلكم بالعدل بني الناس وإعطاء 
ــى تطور  ــذا يؤدي ال ــه، وه ــق حق كل ذي ح
ــك وقوي،  ــة مجتمع متماس ــع وتبني اجملتم
كما ان اإلنسانية هي اجلنس البشري الذي 
ــمل جميع الكائنات احليه على االرض؛  يش
ــي الصفات  ــانية هي تعن ــة اإلنس وان كلم
ــدرة  ــتطيع الق ــاناً يس ــا إنس ــي جتعلن الت
ــن ذلك ان  ــب والتعاطف، فضالً ع ــى احل عل
ــان  ــه تنتج عن اإلنس ــي صف ــانية ه اإلنس
لتبني جوهره ومعدنه احلقيقي؛ والتي متيزه 
ــاءل: كيف  عن أي كائن أخر. ونحن هنا نتس
ــالمي؟.      ــانية في اجملتمع اإلس تتجلى اإلنس
ــات الضعيفة  ــالم بالطبق ــد اهتم اإلس لق
ــاً حتفظ  ــم أحكام ــرع له ــي اجملتمع فش ف
ــب حقوقاً  ــه أوج ــن ذلك ان ــم، وم حقوقه
ــاء، لذا فان  ــة للفقراء من أموال االغني مالي
ــة الضعيف  ــمل رحم ــة والرفق تش الرحم
ــوان واحترام الصديق  ــز والرفق باحلي والعاج
ــض االخرين ضده  ــه وحتري ــاءة ل وعدم االس
ــذه كلها حتقق  ــارة، وه ــواء بكلمة أو اش س
ــالم يدعو  ــانية واإلس ــمى معاني اإلنس أس
ــرب العبد بها  ــادة يتق ــب وعب ــا كواج إليه
ــي اجملتمع.  ــالً وطيباً ف ؛ ويكون فاع ــهِ من رب
ــانية التي  كذلك ان الوفاء من القيم اإلنس
ــزز الثقة بني  ــالم ألنه يع ــو إليها اإلس يدع
ــر التعاون بينهم.      أفراد اجملتمع ويقوي أواص
ا  ــانية الفعل إمنّ ــر بالذكر هنا أن إنس واجلدي
تتحقق باإلرادة املنبثقة من امليول والرغبات 
ا الفعل الذي  التي يختصّ بها االنسان، وأمّ
ــط؛ فهو عمل  ــع حيواني فق ــدر من داف يص
ــيلة  حيواني ، كما إنّ الفعل االختياري وس
ــود،  ــا الى الهدف املنش ــل من خالله يتوص
ــى فقدان  ــو أدّى ال ــاري ل ــل االختي وأنّ الفع
ــلبية  ــتكون له قيمة س ــال روحي؛ فس كم
ــن الضروري  ــة ذلك فم ــة. وخالص معكوس
ــعي وبذل اجلهود للتوصل الى  البحث والس
ــع، وفي حالة  ــانية في اجملتم تطبيق اإلنس
ــه التوصل  ــك فإّنه ال ميكن ــدم تطبيق ذل ع
ــون أفعاالً  ــاني؛ ولن تك ــال اإلنس الى الكم
إنسانية، وسوف تكون هذه االفعال نتيجة 
رغباتهم الدنيوية احليوانية وامللذات املادية 
العابرة ، ومن هنا فقد أضاعوا االستعدادات 
ــوف يصبح اجملتمع يعاني  ــانية؛ فس اإلنس

من تطبيق االنسانية في اجملتمع.

الباحث علي حنون الحسني

 اإلنسانية يف املجتمع
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ـاح ناطقاً اعالمياً  السـفّ
ملحافظ ذي قار

البينة الجديدة / كاظم العبيــدي
ــي امرا اداريا  ــار الدكتور احمد غني اخلفاج ــدر محافظ ذي ق اص
ــميا  ــاً إعالمياً رس ـاح ناطق ـــفّ ــد الس ــل ماج ــف الزمي بتكلي
ــذي كان والزال  ــاءات املثقفة وال ــن الكف ــة ، كونه م للمحافظ
ــا ، حيث عاصر كثير  ــاعرا معروفا وباحثا مميزا واعالميا حاذق ش
من الشعراء واملثقفني في احملافظة.والزميل السفاح تولد ١٩٦٠ 
ــيوخ جنوب الناصرية املدينة التي تنبض  ــوق الش في قضاء س
ــعر.وقد ولّد اختيار الزميل ماجد السفاح  باألدب والثقافة والش
ــاط االعالمية والثقافية  ناطقا اعالميا ارتياحا كبيرا لدى االوس
ــرة وكبيرة عنه.وتتقدم  ــط ويعرف كل صغي كونه ابن هذا الوس
ــفاح ،وتتمنى له  ــة اجلديدة» بالتهنئة احلارة للزميل الس «البين

التوفيق والسداد في مهمته االعالمية.

بغداد / البينة اجلديدة
كشفت جلنة الصحة والبيئة النيابية، امس 
ــر التجوال،  ــن اخلطة املقبلة حلظ األحد، ع
ــه دور كبير في  ــدت ان احلظر كان ل فيما اك
ــكل فعال. ــة الوبائية األولى واثر بش املوج

وقال عضو اللجنة حسن خالطي ، إن حظر 
ــر  ــرة بكس ــوال ليس له عالقة مباش التج
ــلة التنقل، لكنه أسهم في قضايا  سلس
متعددة منها منع التجمعات ودفع املواطنني 
باجتاه االلتزام باالجراءات الوقائية.وأضاف أن 
ــه دور كبير في املوجة الوبائية  احلظر كان ل
ــكل فعال، لكن بعد ان دخل  األولى واثر بش
ــل املتقدمة ثم املوجة الثانية  العراق املراح

ــواء الشامل أو  نالحظ ان فعالية احلظر س
ــيراً  ــت بذات التاثير، مش اجلزئي قلت وليس
ــى أن احلظر يبقى باألخير اجراءً اضطرارياً  إل
ــه ال يوجد التزام  ــه وزارة الصحة الن تلجأ ل
باالجراءات الوقائية.وتابع خالطي أن االلتزام 
ــروف الطبيعية  بالظ الوقائية  ــراءات  باالج
ــار، لكن في  ــون ذاتياً بدون اجب يجب ان يك
ــني تلجأ احلكومة  ــدم التزام املواطن حال ع
ــع املواطنني إلى  ــرض احلظر حتى تدف الى ف
ــة، موضحاً أن  ــراءات الوقائي ــزام باالج االلت
ــأن حظر التجوال تكون  اخلطة املقبلة بش
باالجراءات احلالية نفسها وهو حظر جزئي 
ليالً ومدة يومني في االسبوع شامالً، ونأمل 

ــول الى التزام ذاتي بدون هذه القيود. ان يتح
ــالمة  يذكر ان اللجنة العليا للصحة والس
ــان ٢٠٢١)، فرض حظر  ــت في (١٢ نيس اعلن
التجول اجلزئي في شهر رمضان من الساعة 
ــة  ــاعة اخلامس ــى الس ــاء ال ــة مس الثامن
ــابيع الثالثة االولى من الشهر  صباحا لالس
ــل املنزلي  ــة التوصي ــماح بخدم ــع الس م
ــامل  ــر التجوال الش ــم، وحظ ــي املطاع ف
ــبوع مع  ــبت من كل اس أليام اجلمعة والس
ــع املواد  ــال بي ــات ومح ــتثناء الصيدلي اس
ــع الفواكه واخلضراوات  الغذائية ومحال بي
ــماح لهم مبمارسة عملهم  واألفران، والس

لغاية الساعة السابعة مساءً.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة االحتاديَّة  ــة النزاه ــفت هيئ كش
ــرار  ق ــل  تفاصي ــد،  االح ــس  ام
ــى  ــادر عل ــوريِّ الص ــم احلض احلك
ــبق أن ضبطته  ــوة س دانٍ بالرش مُ
ــهود في أحد  ــاً باجلرم املش تلبّس مُ
ــي العاصمة بغداد.دائرة  املطاعم ف
ــرت  ــة ذك ــي الهيئ ــات ف التحقيق
ــادر عن  ــرار احلكم الص تفاصيل ق

ة بقضايا  تصَّ محكمة اجلنايات اخملُ
ــث أفادت  ــداد، حي ــة في بغ النزاه
بصدور قرار حكم باحلبس والغرامة 
ــغل  ــذي كان يش ال ــدان  املُ ــقِّ  بح
ــم القانونيِّ  ــر القس ــب مدي منص
ــة. احلكوميَّـ ــركات  الش ــدى  إلح

ــات  ــارت الدائرة إلى أنَّ مالبس وأش
ــدام املُدان على  ــة تفيد بإق القضيَّ
ــر إحدى  دي ــيٍّ من مُ ــذ مبلغٍ مال أخ

ــركات احلكوميَّة مقابل وعودٍ  الش
ــى املُدان وجودها  بإغالق دعوى ادَّع
ــركة، وبالفعل متَّ  ــر الش ــدَّ مدي ض
ــيتمُّ  ــد املبلغ واملكان الذي س حتدي
تسلُّم املبلغ فيه (أحد املطاعم في 
أ املُدان بأنه  العاصمة بغداد) ليُفاجَ
ــالكات الهيئة، التي  ــبٌ من م راق مُ
ــاً باجلرم املشهود  تلبّس ضبطته مُ

أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــد،  ــس االح ــط  ام ــت وزارة التخطي اعلن
ــت من  ــي (٤٥) متكن ــر الديوان ــة االم ان جلن
ــفى متوقف في  ــم ملف ٣٢ مستش حس
ــوزارة ان وزير  ــت ال ــع احملافظات. وقال جمي
ــال النجم، اكد خالل  التخطيط، خالد بت
ــر الديواني  ــاً للجنة االم ــه اجتماع ترؤس
ــول واملعاجلات  ــاد احلل ــة، بإيج (٤٥) املُكلّف
ــاز هذه  ــة، ان اجن ــفيات املتوقف للمستش

ــة ذات  ــل قضية وطني ــفيات ميث املستش
اولوية.واضاف البيان، ان اللجنة متكنت حلد 
االن من معاجلة ملفات نحو ٣٢ مستشفى، 
ــهيالت  ــعات، وان هناك تس مختلفة الس
ــركات التي حققت نسب  ــتمنح للش س
ــا الى ان القطاع الصحي  اجناز جيدة. الفت
ــتوى اخلدمات  ــنا في مس ــهد حتس سيش
الصحية والطبية املُقدمة للمواطنني، في 

حال اكمال هذه املستشفيات.

التخطيط : حسم ملف املستشفيات
 املتوقفة بجميع املحافظات

النزاهة تكشف تفاصيل احلكم عىل مدير 
بإحدى الرشكات احلكومية

الــكــشـــف عـــن الـخـطــة الـمـقـبـلـــة لـحـظـــــر الـتــــــجــــــــــوال

ــعر بانه امام واحة  ــه االخير بجامعة الكوفة او في معرضه بعمان يش ــواء في معرض ــن يرى لوحات الفنان القدير مطيع اجلميلي س م
ل نواحي اجلَمال حني يحاذي  غناء مفعمة باحلب والتعبير عن احلياة ومضامينها.قال عنه الناقد  حسن عبداحلميد:- أعمال تلتزم بزخ كُ
ــدة، موقعة مبهارات حزنٍ تعويضي رخيم،  ــطورة  وبراعة الوصف بسمات مالحم  مُجسّ ــق األس ــيج  نس رهافة احلرف، ويتغلغل في نس
ــاغف(من الشغف) اإلحترافي في مترير مثل هذه اخلطابات املُوجعة ورهيف رفرفات  نية والتش ــيد اللوّ عزف(مطيع) على أوتاره هذا األناش
ى  أجمل رياح الشوق للنبع والرحم، وتزدري من ضيم وقهر عالم األمس الذي مترّت في مرآياه مدينة احلبّ واملساجد (فلوجة)  أحالم تتهجّ

الهوى والبوح، صدى كل هذا احلضوراألثير في لوحات ومصبّات أنهار(مطيع) في خلجان هيام روحي وقدسي. وفي لقاء معه قلت له:

حاوره / قحطان جاسم جواد

*ماهي قياسات لوحاتك؟ 
ـ   احلجومات تختلف من معرض 
ــات  ــا اميل الى القياس ــر. وان آلخ
ــا في تونس  الكبيرة كما قدمته

ــنوات في  ــاء اقامتي لثالث س اثن
ــارة افريقيا. فكانت  اكبر فنادق ق

عمال واحدا بقياس ٦/٨ مترا
ــك االخير  ــة في معرض *كم لوح

وماهي مضامينها؟
ــحيق  ــن زمن س ــدران م ــي ج ـ  ه

ــل. ادخل في  ــومر وباب ــي من س ف
اغلب االعمال الطالسم واالوفاق 
واالرقام. وابحث دائما عن طبقات 

اجلدران من 
*هل لديك مقتنيات في اخلارج؟

ــت اعمالي  ــدا ودخل ــرة ج ـ   كثي

ــي  ــة ف ــقة فندقي ــر ش ــي اكب ف
ــس الفندق(صدر بعل  العالم بنف
بياسمني) احلمامات) في احلمامات 
مساحتها ٦٥٠ متر ودخلت سجل 
غينيس. وهناك اعمال كبيرة في 
ــتيج مبدينة جزيرة  صدر بعل برس

ــك في فندق  ــا بتونس. وكذل جرب
الفور سيزن بسوريا داخل الصالة 
امللكية بالفندق.  عمال كبيرا من 
اربعة جهات على ركيزة ارتفاعها 

٦*٣*٤
ــة كمكان  ــاذا اخترت الفلوج * مل

ــع  اوس ــي  وه ــداد  بغ ــس  ولي
وجمهورها اكبر؟

ــأة  النش ــة  ..مدين ــة  الفلوج ـ  
ــوالدة.  وبغداد لن افارقها يوما.   وال
ــقي والهامي.   ــدر عش ــي مص فه
ــن  م ــداد  بغ ــي  ف ــغلي  فمش

سنة١٩٩٤ وكل اصدقائي هم من 
بغداد وباقي احملافظات.والفلوجة 
ــى الفرات.   ــة عل ــي الغافي مدينت
احسها قريبة من نفسي واحس 
ــذت منها كثيرا  ــة.  واخ بطمأنين
من معاني الوفاء للوطن واالحبة.

فيلم اخلبز املقدس يف مشاركات دولية
البينة الجديدة / منصور جهاني

ــدس للمخرج  ــم اخلبز املق ــارك فيل يش
ــي»  ذبيح ــم  الراحل»رحي ــي  االيران
ــابقة  ــورج أصالني»، في مس ــاج «ت وإنت
ــان «هات  ــي مهرج ــم» ف ــرض العال «ع
ــالم الوثائقية في  ــي لألف ــس» الدول داک
ــال املرحوم  ــو آخر أعم ــم ه كنداـالفيل
ــرج ومدير  ــو مخ ــي»،  وه ــم ذبيح «رحي
ــط في السينما التجريبية  تصوير ينش
ــي  ــور دول ــدث حض ــي أح ــة، وف اإليراني
ــينما اإليرانية، في  ــن الس ــة ع ــه نياب ل
ــم»  ــرض العال ــي «ع ــم التنافس القس
ــي الدولي  ــان الفيلم الوثائق في مهرج
ــرون «هات « دوكس في  ــابع والعش الس
ــن دول  ــدة أفالم م ــتعرض ع ــدا .وس كن
ــينمائي  ــذا احلدث الس ــة في ه مختلف
ــان من قبل  ــاد املهرج ــوق، ومت اعتم املرم
ــكار. وسيشارك الفائز في  جوائز األوس

مسابقة «عرض العالم». في حفل توزيع 
جوائز األوسكار. تقع مسؤولية التوزيع 

ــي على  ــم الوثائق ــذا الفيل ــي له الدول
ــتار  ــتار جوس ــركة الهة جوس عاتق ش

الفارسية.ويعتبر مهرجان «هات داکس» 
السينمائي، أكبر وأهم مهرجان لألفالم 
الوثائقية في أمريكا الشمالية؛ مت حترير 
ــرين له من  ــابعة والعش النسخة الس
قبل املمثل االمريكي «كريستوفر مالك 
ــابقة ٦٦ فيلما وثائقيا  ــي املس دونالد.ف
ــية و٢١٩ فيلما  ــابقة الرئيس ــي املس ف
ــة واالفالم  ــبه الروائي ــابقة ش في املس
ــر بالذكر أن فيلم «اخلبز  القصيرة . جدي
املقدّس» كان في آخر مشاركة  دولية له 
ــابقة «األفالم الطويلة»  ــم مس في قس
ــر ملهرجان «بيج  في الدورة الثامنة عش
ــالم الوثائقية  ــكاي» SKY الدولي لألف س
ــد من أهم  ــات املتحدة كواح ــي الوالي ف
ــينما الوثائقية  األحداث السنوية للس
ــى موافقة حفل  ــال عل ــي العالم، ون ف
ــني آخر ١٠  ــكار من ب توزيع جوائز األوس

مرشحني للمهرجان.

البينة الجديدة / بشتيوان عبداهللا
ــة جيهان  ــري جامع ــح في غالي افتت

في أربيل   املعرض الفوتوغرافي 
ــال  ــان جم ــخصي للفن الش

ضمن  ــك  وذل ــي،  بينجوين
ــترك لرواد  ــرض، املش املع
الفن الكردي .  ومت عرض، 
ــة  الفني ــال  األعم ــرز  أب
ــان  للفن ــة  الفوتوغرافي
بينجويني  املبدع جمال 

ــلوب  بأس ــز  تتمي ــي  والت
ــة خاصة وذات  ونكهة فني

ــد  وق ــه.  ب ــص  يخت ــتايل  س
ــال الفن  ــرع بينجويني في مج ب

ــة  ــر الطبيع ــي، تصوي ــي  ف الفوتوغراف

ــكيلي والتكوينات ضمن  ــن التش ــط، الف وخل
العمل الفوتوغرافي بأسلوب متميز. 
ــلوبه الباهر في  ــه اس ــا ل وايض
ــل االعالمي في  العم مجال 
ــخصيات  الش ــر  تصوي
ــل  ويعم ــية.  السياس
ــخصي  اآلن املصور الش
الوزراء  ــس  لرئي واملرافق 
ــى  مصطف ــي   العراق
ــه  ل وكان  ــي.  الكاظم
ــراز الصورة  ــارز في إب دور ب
اجليدة و االيجابية والفعالة 
لرئيس الوزراء. واملعرض افتتح 
ــان احلالي   ــن نيس ــوم الثامن م ي

ويستمر ملدة عشرين يوما.

مصور الكاظمي  يفتتح 
معرضا فنيا يف اربيل

مفوضية االنتخابات تصدر توضيحاً بشأن الرشكة الفاحصة وجتدد التزامها بموعد اجراء االنتخابات املقبلة
بغداد / البينة الجديدة

ــات،  االنتخاب ــة  مفوضي ــدرت  أص
ــأن الشركة الفاحصة  توضيحاً بش
ــة،  ــا املفوضي ــدت معه ــي تعاق الت
ــررة في  ــات املق ــتعداداً لالنتخاب اس
تشرين االول املقبل. وقالت املفوضية 
ــه إمياناً منا بإطالع  في التوضيح، إن
ــتجدات  ــرأي العام على أهم املس ال
ــرات للعملية االنتخابية؛  والتحضي
ــفافية  الش ــدأ  مب ــن  م ــاً  انطالق
ــس املفوضني،  ــده مجل ــذي يعتم ال
ــي املفوضية في  ــداً على مض وتأكي
ــات  االنتخاب ــراء  إلج ــتعداداتها  اس
ــرين األول  ــا احملدد في ١٠ تش مبوعده
املقبل، ومن هذه التحضيرات والتزاماً 
ــادة (٣٨) من قانون  مبا نصت عليه امل
ــنة ٢٠٢٠  ــم (٩) لس ــات رق االنتخاب
ــركات  ــع إحدى الش ــو التعاقد م ه
ــا  ــى به ــة املوص ــة الرصين الفاحص
ــص  لفح ــدة  املتح األمم  ــل  قب ــن  م
االنتخابية  ــزة  واألجه ــات  البرامجي
ــاء  ــه بن ــاف أن ــط الناقل.وأض والوس
ــك، وجهت املفوضية الدعوة  على ذل
ــحة  ــركات مرش ــرة لـ(١٠) ش املباش

ــتجابت  ــل األمم املتحدة، اس ــن قب م
ــركة  ش ــا  هم ــركتان  ش ــوة  للدع
ــركة  (PRICE WATER HOUS COOERS ) وش
الى  ــة  املفوضي ــت  ).ولفت  HENSOLDT)
ــكلة مبوجب  ــة التوصية املش أن جلن
ــنة ٢٠٢٠  ــر الديواني رقم (٣) لس األم
ــركة  قامت بإحالة املناقصة إلى ش
(PRICE WATER HOUS COOERS )؛ بوصفها 
ــون عطاءها  ــة ولك ــركة بريطاني ش
ــتجيباً من النواحي الفنية  كان مس
ــراءات  إلج ــتكماالً  واس ــة،  واملالي
ــالل  ــن خ ــركة م ــن الش ــري ع التح
اخملاطبات املوجهة ل وزارة التخطيط 
ومسجل الشركات ووزارة اخلارجية، 
 PRICE WATER HOUS) ــركة  ــني ان ش تب
COOERS) البريطانية، وبحسب إجابة 

ــي لندن، ليس  ــة التجارية ف امللحقي
ــا أو  ــل بريطاني ــرع داخ ــا أي ف لديه
ــجل الشركات  خارجها كما إن مس
بنيّ في إجابته ان الشركة مسجلة 
ــركة عراقية مستقلة وليست  كش
فرعاً لشركة دولية أو محلية.وأكدت 
ــاءت من دائرة  ــها ج أن اإلجابة نفس
العقود احلكومية العامة التي بينت 

ــركة عراقية وبالتالي ال ميكن  إن الش
ــدم  ــا لع ــد معه ــا والتعاق اعتماده
ــادة  ــكام امل ــروط أح ــتيفائها ش اس
ــات رقم (٩)  ــن قانون االنتخاب (٣٨) م
ــت أن تكون  ــي أوص ــنة ٢٠٢٠ الت لس

العاملية. ــركات  الش ــن  م ــركة  الش
ــه بناءً على  ــت املفوضية الى أن ولفت
املعطيات أعاله، مت إلغاء قرار اإلحالة 
ــرة (٢أأوالً)  ــتناداً الى أحكام الفق اس
ــات تنفيذ  ــادة (١٠) من تعليم من امل

ــنة  ــة رقم (٢) لس ــود احلكومي العق
٢٠١٤ لتقدميها بيانات غير حقيقية 
ــددة  املناقصة، مش ــروط  خالفاً لش
بالقول وعليه قرر مجلس املفوضني 
ــر الديواني رقم (٣)  تكليف جلنة األم

ــاوض  ــتئناف التف ــنة ٢٠٢٠ باس لس
ــى بها  ــركة الثانية املوص ــع الش م
ــركة  ــل األمم املتحدة وهي ش ــن قب م
ــا  ــد معه ــي مت التعاق (HENSOLDT) الت
بعد استكمال اجراءات التحري عن 
ــات األمنية  ــركة من خالل اجله الش
ــة  ــة العام ــود احلكومي ــرة العق ودائ
ــركات ووزارة اخلارجية  ومسجل الش
ــراق في برلني. ــفارة الع عن طريق س
ــى  ــا عل ــة حرصه ــدت املفوضي وأك
ــة ضمن  ــة االنتخابي ــذ العملي تنفي
جدولها الزمني من خالل استكمال 
ــص  ــل بفح املتمث ــروطها  ــم ش أه
ــط  والوس ــات  والبرمجي ــزة  األجه
ــاس  ــتندة الى مبدأ أس ــل مس الناق
ــني أال وهو  ــده مجلس املفوض اعتم
ــائل إلجناح  توفير كل الظروف والوس
ــد  نزاهتها.وق ــان  وضم ــات  االنتخاب
ــتقلة  ــدت املفوضية العليا املس اك
ــد، أن املوعد  ــات امس األح لالنتخاب
املقرر إلجراء االنتخابات البرملانية في 
ــر من تشرين األول املقبل، هو  العاش
ــي وال رجعة عنه.وجددت  موعد حتم
ــبوعية،  املفوضية في كلمتها األس

ــام املوكلة  ــي إجناز امله ــا ف ، التزامه
ــفافة  ــات ش ــراء انتخاب ــا بإج إليه
ــى وقبول  ــة تنال رض ــة ونزيه وعادل
ــع الدولي.واضافت  ــني واجملتم الناخب
أنه جرى منح إجازة تأسيس لـ ( ٢٥٣) 
ا، كما بلغ عدد طلبات  حزبًا سياسيًّ
ــي هي قيد  ــجيل لألحزاب الت التس
ــيس نحو (٦٣) طلبًا، في حني  التأس
ــزاب التي أبدت  بلغ عدد طلبات األح
ــي االنتخابات  ــاركة ف رغبتها باملش
ــة (١١٨) حزبًا، كما  ــة املقبل البرملاني
ــاركة  أبدى ( ١١) حتالفا الرغبة باملش
ــن أصل  ــة م ــات املقبل ــي االنتخاب ف
ا عليه،  قً ا مصدّ ــيًّ ا سياس (٣٢) حتالفً
ــجيل.وبينت  التس قيد  ا  و(١٢) حتالفً
ــحني األفراد، بلغ  املفوضية، أن املرشّ
ا، من ضمنهم  عددهم (٤٧٨) مرشحً
حني من املكون األيزيدي، و(٨)  (٥) مرشّ
ــن املكون الصابئي املندائي،  آخرين م
ــحني من الكرد الفيليني و  و (٩) مرش
ــحني من املكون املسيحي،  (٧) مرش
ا من األحزاب  ــحً مبا فيهم (١٤٠) مرش
ــات  ــن التحالف ــية، و (٤) م السياس

السياسية



11 اقتصادية

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

مديرية بلديات واسط 
لجنة البيع وااليجار

العدد : ١١٥٧
التاريخ :١١ /٢٠٢١/٤

م/ اعــــــــالن
ــط عن تأجري االمالك اِّـدرجة اوصافها َّـ ادناه  تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واس
ــة بلدية الزبيدية وفقا الحكام  اِّـادة ١٢ الفقرة (ثالثا أ) من قانون بيع وايجار  ــدة اُّـ مديري والعائ
ــدة العلنية مراجعة  ــرتاك َّـ اِّـزاي ــنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني باالش ــم (٢١) لس ــوال الدولة رق ام
ــرها َّـ الصحف  ــرتة (٣٠)  ثالثون يوما تبدا من اليوم التالي لنش ــة الزبيدية خالل ف ــة بلدي مديري
ــة  التقديرية بصك  ــة (٣٠٪) من القيم ــات القانونية البالغ ــم  التأمين ــتصحبني معه ــة مس اليومي
ــدة  َّـ اليوم االخري من مدة االعالن  َّـ مقر  ــتجري  اِّـزاي ــدق او نقدا ولكامل مدة  االيجار وس مص
ــمية  ــرة صباحا) واذا صادف يوم اِّـزايدة  عطلة رس ــاعة (العاش مديرية  البلدية عاله َّـ تمام الس
ــر واالعالن وكافة  ــو علية اِّـزايدة اجور النش ــوم الذي يليه ويتحمل من ترس ــون اِّـزايدة َّـ الي تك
ــوال اِّـدنية مصورة واصلية ويتم االتزام بكافة  ــتاجر جلب هوية االح اِّـصاريف االخرى وعلى اِّـس

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

إعالن
دعت اِّـفوضية العليا اِّـستقلة لالنتخابات مكتب 
ــالء الصحفيني واإلعالميني  انتخابات الكرخ الزم
ــحبها يوم  ــة تم س ــة انتخابي ــم بطاق ــن لديه مم
إُّـ  ــام٢٠١٨  ع ــات  لالنتخاب ــام  الع ــرتاع  االق
ــال َّـ مكتب  ــالم واالتص ــعبة اإلع ــة ش مراجع
ــم االنتخابية  ــتالم بطاقته انتخابات الكرخ  الس
ــاركة َّـ االنتخابات القادمة. ــنى لهم اِّـش ليتس

ــة العالوي دور  ــوان اِّـكتب َّـ منطق علما أن عن
السكك خلف وزارة الخارجية.

نقابة الصحفيني العراقيني

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
اعالن

رقم االضبارة |١١٤٨ |٢٠٢١
التاريخ/٢٠٢١/٤/١٨  
ــورة  الواقع َّـ الكوت  ــل١٥٨٩/١م٣٩  اله ــوت العقار تسلس ــع مديرية تنفيذ الك تبي
ــعد جميل  ــيد) اِّـحجوزه لقاء طلب الدائن (س ــد اِّـدين (علي عبد الرحمن عبد الس العائ
ــراء مراجعة هذه  ــى الراغب بالش ــون دينار فعل ــغ (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ملي ــوان) البال دي
ــه التأمينات  ــتصحبا مع ــر مس ــالل مدة(٣٠يوما) تبدأ من اليوم التالي للنش ــة خ اِّـديري
ــم  ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــن القيمة اِّـقدرة وش ــن اِّـائة م ــرة م ــة عش القانوني

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات:ـ 
ــط رقم  ــار َّـ منطقة  الهورة خلف نقابة العمال َّـ واس ــه :- يقع العق ــة ورقم ١-موقع

العقار  ١٥٨٩/١ م ٣٩ الهورة 
٢-جنسه ونوعه : ارض الدار مع بنائها  

ــدد (٤) و مطبخ  ــق واحد يحتوي على غرف نوم ع ــه: يتكون من طاب ــدوده و اوصاف ٣-ح
ــن الطابوق و  ــات و البناء م ــى مجموعة من الصحي ــي يحتوي عل ــول داخل ــتقبال و ه و اس

االسمنت و السقف كونكريت مسلح و االرضية مبلطة بالكاشي موزائيك
٤-مشتمالته :- ارض خاليه من الشواغل

٥-درجة العمران :
٦-اِّـساحة :- ١سهم من اصل ٣سهم

٧- الشاغل :- 
٨-القمية اِّـقدرة :- ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مائتان وخمسون  مليون دينار عراقي ال غري.

فقدان وثيقة  مدرسية
ــية وبأسم (باقر نصري بدر) والصادرة من  فقدت مني الوثيقة اِّـدرس
متوسطة جمعة العبودي اِّـسائية واِّـعنونة اُّـ ثانوية خاتم النبيني 

االهلية فالرجاء على من يعثر عليه تسليمها اُّـ جهة االصدار. 
مع التقدير

اِّـهندس حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط 

رئيس لجنة البيع وااليجار
٢٠٢١/٤/١١

الـمـصـرف االهـلــي يـصـادق عـلـى شـــراء أعــمــال فــروع بـنـك عــودة فــي الــعــــــــــــــــــــــــــــــراق
بغداد / البينة اجلديدة

ــركة  ــة العامة لش ــت الهيئ صادق
ــالل  خ ــي  العراق ــي  األهل ــرف  املص
الذي  ــادي  الع ــنوي  الس اجتماعها 
ــرار مجلس  ــرا، على ق عقدته مؤخ
ــك  ــروع بن ــال ف ــراء أعم اإلدارة بش
ــال  العراق.وق ــي  ف ــة  العامل ــودة  ع
ــس اإلدارة املدير املفوض  عضو مجل
ــن  ــي، أمي ــي العراق ــرف األهل للمص
ــرأس االجتماع  ــذي ت ــم، ال ــو دهي أب
ــس اإلدارة ،  ــس مجل ــة عن رئي نياب
ــالم، أن عملية  ــل الس ــم خلي باس
ــتحواذ تهدف إلى تكوين كيان  االس
مصرفي أكبر  حيث ميلك بنك عوده 
ــروع متواجدة في أماكن متميزة  ٥ ف
ــراف آلي  ــراق وحوالي ٢٨ ص في الع
ــون و٨٨ موظفاً  ــن ٨ االف زب وأكثر م
ــة  باإلضاف  ، ــالٍ ع ــالً  تأهي ــني  مؤهل
ــات  ــودات واملطلوب ــل املوج ــى نق إل
ــاً أن عملية  ــق عليها، موضح املتف
ــبقتها دراسات  ــتحواذ قد س االس
ــة من كبرى  ــة وقانونية وتقني مالي
املتخصصة.واستعرض  ــركات  الش
أبو دهيم خالل االجتماع، األداء املالي 
للمصرف األهلي العراقي، مبيناً أنه 

ــات االقتصادية التي  ــم التحدي ورغ
ــام ٢٠٢٠ في العراق  ــادت خالل ع س
ــن من  ــرف متك ــم، إال أن املص والعال
حتقيق أداء مالي متميز حيث بلغت 
أرباحه الصافية بعد الضريبة ١٩٫٩ 
ــة مع ٩٫١  ــار عراقي مقارن مليار دين
مليار دينار عراقي في عام ٢٠١٩.كما 
ــراد الفوائد من ١١٫٩  ارتفع صافي إي
ــام ٢٠١٩  ــار عراقي في ع ــار دين ملي
ــار دينار عراقي في العام  إلى ٢٠ ملي
٢٠٢٠ بنسبة منو قدرها ٦٧٪، وارتفع 
إجمالي الدخل من ٣٤٫٥ مليار دينار 
ــار عراقي  ــى ٥٤ مليار دين ــي إل عراق
ــبة منو بلغت ٥٦٪ ، مما يعكس  وبنس
ــتراتيجية عمل املصرف  فعالية اس
ــى اخلدمات املصرفية  التي تركز عل
األساسية والتي من أهمها القروض 
ــركات  والش ــراد  لألف ــة  املصرفي
ــرة،  والصغي ــطة  واملتوس ــرة  الكبي
ــى  التجارة.وعل ــل  متوي ــات  وخدم
ــد ارتفع  ــع العمالء، فق ــد ودائ صعي
ــن ٢٥٠ مليار دينار عراقي  رصيدها م
ــبة  إلى ٤١٩ مليار دينار عراقي وبنس
ــا يعكس ثقة  ــا ٦٧٪ مم ــو مقداره من
ــرف، أما على صعيد  املودعني باملص

ــرة  ــة املباش ــهيالت االئتماني التس
ــار دينار  ــن ٢٦٨ ملي ــد ارتفعت م فق
ــار دينار عراقي  ــي إلى ٣١٧ ملي عراق

ــبة منو مقدارها ٨٧٪وجاء هذا  وبنس
ــع في القروض  النمو نتيجة التوس
ــن  ــني الذي ــة املوظف ــة لفئ املمنوح

ــرف  ــدى املص ــم  ل ــني رواتبه مت توط
ــطة  واملتوس الصغيرة  ــركات  والش
ــادرة البنك  ــالل مب ــن خ ــة م املمول

ــو دهيم،  أب العراقي.ولفت  ــزي  املرك
ــرات  إلى أن النمو في مختلف املؤش
ــاهم في منو موجودات  املالية قد س
املصرف  من ٦٣٢ مليار دينار إلى ٨٩٤ 
مليار دينار عراقي وبنسبة منو قدرها 
ــي  األهل ــرف  املص أن  ــداً  مؤك  ،٪٤١
ــوم مبركز مرموق  العراقي يتمتع الي
في السوق املصرفي العراقي ويعتبر 
من املصارف الرائدة والرصينة ويقدم 
ــن املنتجات  ــة متكاملة م مجموع
ــورة من  ــة املتط ــات املصرفي واخلدم
ــرة  املنتش ــرف  املص ــروع  ف ــالل  خ
أبو  ــني  العراقية.وب ــات  ــي احملافظ ف
ــل خطته  ــرف واص ــم، أن املص دهي
ــروع  ــي خدمات مش ــعية ف التوس
توطني الرواتب وجنح في استقطاب 
ــد من موظفي الوزارات واجلهات  املزي
ــع توجيهات  ــة بالتوازي م احلكومي
ــك املركزي العراق  الدولة وإدارة البن
املالي،  ــمول  ــط الش احلكيمة خملط
ــظ على  ــرف حاف ــاً أن املص موضح
ــق مببادرة  ــادة فيما يتعل ــز الري مرك
ــي املرتبطة  ــزي العراق ــك املرك البن
ــرة  ــاريع الصغي ــل املش ــم متوي بدع
املصرف  إجنازات  ــطة.وحول  واملتوس

ــو دهيم  ــرق أب ــام ٢٠٢٠، تط ــي ع ف
ــة متويل مببلغ ١٠  ــى توقيع اتفاقي إل
ــة التمويل  ماليني دوالر مع مؤسس
ــاريع الصغيرة  ــة لدعم املش الدولي
ــى توقيع  ــة إل ــطة باإلضاف واملتوس
اتفاقية تعاون وتسويق مشترك مع 
شركة كابيتال لالستثمارات.وفيما 
يتعلق بخطط املصرف لعام ٢٠٢١،  
أوضح أبو دهيم أنها تتمثل بشكل 
ــع  ــتمرار بالتوس ــي في االس رئيس
ــه  وصرافات ــه  فروع ــبكة  ش ــي  ف
ــتمرار في التركيز على  اآللية واالس
ــويق اخلدمات املصرفية  تطوير وتس
اإللكترونية باإلضافة إلى االستمرار 
في زيادة حصة املصرف  من مشروع 
ــك  البن ــادرة  ومب ــب  الروات ــني  توط
ــي املتعلقة بتمويل  ــزي العراق املرك
الشركات الصغيرة واملتوسطة .أما 
ــع البنوك  ــد العالقات م على صعي
ــة،  الدولي ــات  واملؤسس ــلة  املراس
ــرف يواصل  ــم أن املص ــو دهي بني أب
ــعية وتعزيز شبكة  خططه التوس
ــل  ــة التموي ــع مؤسس ــه م عالقات
الدولية وصندوق التنمية السعودي 

ومؤسسات متويلية كبرى أخرى.
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بغداد / البينة اجلديدة
ارتفعت أسعار صرف الدوالر، امس األحد، في البورصة الرئيسية 
ــجلت بورصة الكفاح واحلارثية املركزية في بغداد  في بغداد.وس
ــجلت  ــا مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي.فيما س ــارا عراقي ١٤٧٩٥٠ دين
بورصة الكفاح املركزية خالل افتتاحها صباح اخلميس املاضي 
ــهدت اسعار البيع والشراء ارتفاعا في  ١٤٧٧٠٠ دينار عراقي.وش
محال الصيرفة باألسواق احمللية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 
١٤٨٥٠٠ دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء ١٤٧٥٠٠ دينارا 

لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

النفط حيقق مكاسب اسبوعية... وامال بتحسن افاق الطلب
متابعة / البينة اجلديدة

ــوية ، لكنه حقق ربحاً أسبوعياً  تراجع النفط قليالً عند التس
مع حتسن آفاق الطلب ومؤشرات على تعاف اقتصادي قوي في 
ــر اخملاوف من زيادة اإلصابات  ــني والواليات املتحدة، ما بدد أث الص
ــنتاً مبا يعادل ٠٫٣٪  ــوية خام برنت ١٧ س بكورونا.وتراجعت تس
ــباً  إلى ٦٦٫٧٧ دوالراً للبرميل، وحقق خام القياس العاملي مكس
ــات األربع املاضية.وهبط  ــبوعياً بـ ٦٪ بعد زيادته في اجللس أس
ــيط األمريكي ٣٣ سنتاً أو ٠٫٥ ٪ عند  ــاس الوس خام غرب تكس
ــمية أن  ــوية إلى ٦٣٫١٣ دوالراً للبرميل.وأظهرت بيانات رس التس
ــي الربع األول  ــي قفز بـ ١٨٫٣٪ ف ــي اإلجمالي الصين ــاجت احملل الن
ــاس سنوي.وأظهرت أرقام يوم اخلميس املاضي ارتفاعاً  على أس
ــة األمريكية وتراجع طلبات إعانة البطالة  في مبيعات التجزئ

ــال بوب يوغر مدير عقود الطاقة اآلجلة في ميزوهو:  اجلديدة.وق
ــا مدفوعات بايدن  ــات االقتصادية القوية، التي دعمته «البيان
ــل لقطاع الطاقة». ـــ ١٤٠٠ دوالر، تطور إيجابي هائ للتحفيز ب

ــدان املصدرة  ــة البل ــة ومنظم ــة الطاقة الدولي ــت وكال وعدل
ــو الطلب على النفط  ــبوع، توقعاتهما لنم ــرول هذا األس للبت
ــاط في  ــوى من املتوقع للنش ــارتا إلى تعافٍ أق ــي ٢٠٢١، وأش ف
ــات ببيانات حكومية أفادت  اقتصادات بعينها.ودُعمت التوقع
ــي الواليات املتحدة بـ ٥٫٩  ــاض إجمالي مخزونات اخلام ف بانخف
ــركة بيكر  ــاط التكرير.وقالت ش ــني برميل مع ارتفاع نش مالي
هيوز خلدمات الطاقة اجلمعة، في تقريرها الذي يحظى مبتابعة 
ــدة ارتفع إلى  ــات احلفر في الواليات املتح ــة، إن عدد منص وثيق

أعلى مستوى منذ بريل (نيسان) ٢٠٢٠.

املوارد املائية توضح حقيقة تعرض العراق للجفاف يف السنوات املقبلة

العراق خارج التصنيف الربيطاين 
للدول ذات املخاطر املرتفعة

بغداد / البينة اجلديدة
ــة امس  ــوارد املائي ــت وزارة امل أوضح
ــراق  الع ــرض  تع ــة  حقيق ــد،  االح
ــنوات املقبلة، مؤكدة  للجفاف للس
ــي جيد وهناك خطة  أن الوضع املائ
وزارة  ــار  مستش ــال  ممتازة.وق ــزنٍ  خ
ــوارد املائية عوني ذياب في حديث  امل
ــول تعرض  ــا تردد ح ــي، ان «م صحف

ــنوات  ــراق الى جفاف خالل الس الع
ــر  غي ــو كالم  ه ــة  املقبل ــة  اخلمس
ــه» ال يوجد منبئني  ــق»، مبينا ان دقي
ــك خلمس  ــة ذل ــى معرف ــن عل قادري
سنوات قادمة».وتابع أن «السلسلة 
ــنوات الهيدرولوجيا  التاريخية للس
ــة  ــام ١٩٣٠ ولغاي ــن ع ــة م املتتابع
ــاف اكثر من  ــنة جف االن لم تاتي س

ــنتني جفاف متتالية»، الفتا إلى  س
ــحيحة  ــنوات ش ــد تأتي س ــه «ق ان
ــات إال أنه ال تاتي  ــدث فيضان او ال حت
ــنوات جفاف».واشار الى ان «ادارة  س
ــدة التي تقوم بها  املوارد املائية اجلي
الوزارة استطاعت من التغلب على 
ــة  ــة وتلبي ــاف متتابع ــنوات جف س
ــواء في مياه الشرب  االحتياجات س

ــتثمار  او الزراعة، كما متكنا من اس
ــدود». ــن اخلزن والس ــاه في أماك املي

ــدود واخلزانات ممتلئة  ــد ان «الس واك
ــد املوصل وسد حديثة،  مبا فيها س
ــدى الوزارة  ــد ول ــع املائي جي والوض
ــا إلى أنه  ــة خزنية ممتازة»، الفت خط
ــى  ــيطر عل ــم وتس ــوزارة تتحك «ال
كميات املياه التي يتم إطالقها وفق 

ــع وزارة الزراعة  ــط موضوعة م خط
اخلاص في موسم الزراعي الصيفي 
أو الشتوي». يذكر أن عدد من اخلبراء 
ــاروا الى  ــد اش ــال البيئي ق ــي اجمل ف
ــراق خلمس  ــي الع ــدوث جفاف ف ح
ــيكون  ــنوات املقبلة وبالتالي س س
ــور التراكيز  ــاه وظه ــاك ازمة مي هن

امللحية في مياه شط العرب.

بغداد / البينة الجديدة
 أعلن البنك املركزي العراقي، امس 
االحد، خروج العراق من التصنيف 
ــر  اخملاط ذات  ــدول  لل ــي  البريطان
ــزي  املرك ــك  البن ــر  املرتفعة.وذك
ــت {البينة اجلديدة}  في بيان تلق
نسخة منه، أنه «في إطار جهود 
البنك املركزي العراقي ومن خالل 
ــل األموال  مكتب مكافحة غس
ــي تطوير بيئة  ــل اإلرهاب ف ومتوي
ــن معايير االمتثال  األعمال بضم
ــل األموال  الدولية ملكافحة غس

ــت اخلزانة  ــاب، قام ــل اإلره ومتوي
ــرة حكومة  ــي دائ ــة ف البريطاني
اململكة املتحدة بعدم إدراج اسم 
جمهورية العراق من ضمن قوائم 
الدول ذات اخملاطر املرتفعة حسب 
ــنة ٢٠٢١».   ــم ٣٩٢ لس ــرار رق الق
ــدة  املتح ــة  «اململك أن  ــاف  وأض
ــة  مجموع ــات  توصي ــدت  اعتم
ــي FATF في تصنيف  العمل املال
ــة من  ــر املرتفع ــدول ذات اخملاط ال
ــر مكافحة  ــث تطبيق معايي حي
ــل اإلرهاب،  ــوال ومتوي ــل األم غس

وذلك بعد خروجها من دول االحتاد 
ــراق ملتزماً  ت الع ــدَّ ــي، وع االوروب
ــق التوصيات  ــي مواكبة وتطبي ف
الدولية».  واردف البيان: «ينعكس 
ــراق بضمن الئحة  عدم إدراج الع
الدول ذات اخملاطر املرتفعة إيجاباً 
ــهيل األعمال التجارية  على تس
ــني البلدين  ــركات ب ــول الش ودخ
ــم العمليات املالية  فضال عن دع
العراقي  ــي  املصرف ــاع  القط بني 

واململكة املتحدة».

متابعة / البينة اجلديدة
سجلت اسعار الذهب في العراق انخفاضا طفيفا امس االحد.

فقد سجلت اسواق الذهب في بغداد انخفاض حيث بلغ سعر 
ــي والتركي واألوربي  ــار ٢١ من الذهب اخلليج ــال الواحد عي املثق
ــراء ٣٥٣ الف دينار. ــعر الش البيع ٣٥٦ الف دينار، في حني بلغ س

ــعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي فقد  وعن س
ــجل ٣٣٠ الف دينار، في حني بلغ سعر الشراء ٢٨١ الف دينار. س

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع 
مثقال الذهب اخلليجي عيار ٢١ بني ٣٥٧ الفاً ٣٦٥ ألف دينار.

الدوالر يواصل االرتفاع

اسعار الذهب تسجل انخفاضا طفيفا



وة )  ــرب ل( الصحّ ــة هي االق ــني غرة وفي حال ــى ح  عل
ــت وكاالت االنباء والصحف  فوة) ضج ــا الى ( الغّ منه
ــة  ــات ناري ــة بتصريح ــوات الفضائي ــات والقن واالذاع
ــادر عن هذه  ــب او ذاك او ببيان ص ــذا النائ ــا ه يطلقه
ــوّح بالويل والثبور  ــية او تلك وهي تل الكتلة السياس
ــدود رواتب  ــرد قيد امنلة من ح ــن يقترب ولو جمل ــكل م ل
ــداث ثلمة بها  ــر الح املوظفني واملتقاعدين او يتجاس
ــتقطاعات تهز  ــن خالل فرض ضرائب اضافية او اس م
الكاع!!.. احلكاية تبدأ من  مقترح تقدم به وزير املالية 
ــه املرقم(٨٨٠)  ــيد( علي عبد االمير عالوي) بكتاب الس
ــوزراء  بتفعيل  ــب فيه مجلس ال ــي ٢٠٢١/٤/١٣  طال ف
ــني اعتبارا  ــن رواتب املوظف ــي م ــتقطاع الضريب االس
ــهر  ــي وبأثر رجعي على االش ــان احلال ــهر نيس من ش
ــة والغاء قراري مجلس  ــنة احلالي الثالثة املاضية للس
الوزراء املرقمني(١٥٦) و(١٤٧٨) لعام (٢٠١٦) اخلاص مبنع 
ــب واملطالبة بعودة  ــتقطاع الضريبي على الروات االس
ــنة(٢٠٠٧)..   ــم (١) لس ــات املالية رق ــل بالتعليم العم
ــيد وزير املالية: هل عجزمت  عن  هنا بودي ان اقول للس
ــة للدولة واعيتكم احليلة اال ان متدوا  تامني موارد مالي
ــرائح  ــاس؟ ام الن هذه الش ــوب الن ــم على جي ايديك
االجتماعية هي ( حايط انصيص) يسهل تسلقه؟؟.. 
ــانه  ــارق حرب يؤكد وبعظمة لس ــر القانوني ط اخلبي
ــادة ياكرام  ــو يعتلي صهوة حصانه ان البرملان ياس وه
ضمن املوازنة هو من الزم احلكومة ووزارة املالية بأعادة 
ــب املوظفني وليس من  ــتقطاع الضريبي من روات االس
ــر وان احلل  ــاف هذا االم ــس الوزراء ايق ــة مجل صالحي
ــادة( ٣٤) من  ــالل تعديل امل ــد البرملان من خ ــط بي والرب
ــط.. والن ( على  ــة واضافة جملة واحدة لها فق املوازن
ــن وضع تلك  ــه) يرى حرب ان م ــبكنا يخلصن اللي ش
ــه قبل ان يذهب الى  ــتجواب نفس املاده  عليه اوال اس
استجواب وزير املالية النه من اعطى التخويل للمالية 
ــتثناءات مجلس الوزراء.. هنا  باالستقطاع والغى اس
ارجوكم واتوسل اليكم ان تتوقفوا وتتيقنوا بان الكرة 
ــن ما انفكوا  ــان وان  النواب الذي ــي مرمى  البرمل االن ف
ــتمالة الرأي العام ان  يطلقون التصريحات بهدف اس
ــت قبة البرملان  ــوا ليقولوا قولتهم حت يتوقفوا ويذهب

وكفى مزايدات!!
ــب املتحدث  ــحون يغي ــذا اجلو الضبابي املش  وازاء ه
ــمي الذي تستقي منه املعلومة التي من شانها  الرس
ــث يبرز مصدر  ــم اجلدل وتوقف الضجيج حي ان حتس
حكومي لينفي وجود اي قرار او توجه حكومي بفرض 
ــني واملتقاعدين  ــب املوظف ــب اضافية على روات ضرائ
ــبب ورفع العتب الى ان السيد رئيس الوزراء  عازيا الس
ــبق ان اشار في اكثر مناسبة  مصطفى الكاظمي س
الى ضرورة االهتمام بدخل الطبقات الفقيرة وجتنيبها 
ــة .. مايحصل االن  ــات واالزمات االقتصادي ــار التقلب اث

جعلنا نقول:( بني حانه ومانه ضاعت حلانه)

هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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نشر مكتب املرجع الديني األعلى، 
ــتاني، امس  ــيد علي السيس الس
ــتفتاءات  ــة اس ــبت، مجموع الس
ــان  رمض ــهر  ش ــام  بصي ــة  خاص
ــالل أيامه، ومن بينها  واملفطرات خ

التدخني ووضع العطر.
أدناه نص االستفتاءات وأجوبتها

ــر التدخني من  ــل يعتب ــؤال ه الس
املفطرات أم ال؟

ــاٌ للصائم  ــوط وجوب ــواب األح اجل
ــان  الدخ ــال  إدخ ــد  تعمّ ــب  جتنّ
ــرق في  ــق، وال ف ــي احلل ــظ ف الغلي
ــخص الذي يستطيع  هذا بني الش
ــهر رمضان  ــي ش ــرك التدخني ف ت
والشخص الذي ال يستطيع تركه.

ــؤال هل أفتى سماحة السيد  الس
(دام ظله) بجواز التدخني في شهر 
ــتطيع  رمضان للصائم الذي ال يس

تركها؟
ــماحة السيد (دام ظلّه)  اجلواب س
ــني  ــون التدخ ــاً بك ــاط وجوب يحت
ــن أن يضبط  ــراً، فعلى املدخّ مفط
ــن التدخني في  ــع ع ــه وميتن نفس
ــهر رمضان، ولكن إذا أتى  صيام ش
ــبب كان – فإنّه يلزمه  ــه – أليّ س ب

ــاء  برج ــار  النه ــة  بقي ــاك  اإلمس
املطلوبية ثم القضاء على األحوط 

وجوباً.
ــد املفطرين  ــن أح ــؤال إذا دخّ الس
ــم فما  ــي وأنا صائ ــيجارة بقرب س

حكم صومي؟
ن بقربك. اجلواب ال يضرّك تدخني مَ

ــني  ــي تدخ ــم ف ــا رأيك ــؤال م الس
ــة في وقت  ــيجارة اإللكتروني الس
ــا تعتمد على  ــام؟ علماً أنّه الصي
ــوي على  ــار احملت ــاق البخ استنش
النيكوتني وليس الدخان الكثيف، 
ــون فيها  ــاك أنواعاً يك ــا أنّ هن كم
ــار عند  ل إلى بخ ــوّ ــائل املتح الس
ماً بنكهات مثل  طعَّ االستنشاق مُ
ــى احتواء  إل ــة  ــة باإلضاف الفاكه

السائل على النيكوتني؟
اجلواب األحوط وجوباً تركها، بل لو 
دِّر اجتماع أجزاء البخار في الفم  قُ
ــق بحيث يصدق  ودخولها في احلل
ــه  ــم مبفطريت كِ ــاً حُ ــرب عرف الش

شرعاً.
ــل الصوم بوضع  ــؤال هل يبط الس
ــم الطبية  ــرق او املراه مزيالت الع

التي ميتصها اجللد؟

اجلواب ال يبطل الصوم بذلك.
ــل الصوم بوضع  ــؤال هل يبط الس

الكحل والعطر؟
اجلواب كال.

ــع كرميات  ــل يجوز وض ــؤال ه الس
الوجه اثناء الصيام؟

اجلواب نعم، و ال يضر بالصوم.
السؤال هل يحق للصائم التعطر 

بـ(القولونيا) ؟
اجلواب يجوز.

ــم  ــؤال هل يبطل الصيام بش الس
العطور املركبة والطبيعية؟

اجلواب كال.
السؤال هل يُعتبر االحتقان باملائع 

من املفطرات؟
ــان باملائع من  د االحتق اجلواب تعمّ
املفطرات واذا لم يصعد الى اجلوف 
ــي الدبر  ــرد الدخول ف ــل كان مبج ب
ــراً وان كان االحوط  ــن مفط لم يك

استحباباً تركه.
ــتخدم احلقنة  السؤال انسان يس
ــهر رمضان  ــي ش ــاً ف ــع يومي باملاي
جاهالً مبفطريتها ماذا يجب عليه 

؟
ــذوراً في جهله  ــواب إذا كان مع اجل

ــن االجواء  ــداً ع ــى بعي ــن تربّ ـ كم
ــة فاعتقد جازماً بان احلقنة  الديني
ــيء عليه  ــل الصوم ـ فال ش ال تبط
ــه  فعلي ــراً  ــالً مقص كان جاه وان 

القضاء.
ــتخدام  اس ــم  حك ــا  م ــؤال  الس
ــات املهبلية في  التحاميل والكرمي

نهار شهر رمضان ؟
ــتدخله املرأة  اجلواب ال بأس مبا تس
من املائع واجلامد في حال الصيام.

ــم في  ــخص مقي ــا ش ــؤال ان الس
املانيا الغربية وساعات الصيام في 
ــاعة وانا  أوروبا من (١٦) الى (١٨) س
ــام ٢٠٠٩ عملية  ــت في ع قد اجري
ــة ومت قطع ١٣  ــن االمعاء الغليظ م

ــة وقد  ــن التالف ــن املصاري ــم م س
ــا ان ال  ــب في وقته ــي الطبي حذرن
ــاك وان اكثر من شرب  اصاب بأمس
ــتطاع وانا االن اريد  املاء بقدر املس
ــتخدام  كنني اس ــام فهل ميُ الصي
ــرج لتليني املعدة وما  حتميلة الش
ــي فعله للصيام من دون ان  بامكان

اصاب بضرر من ذلك؟
ــل  التحامي ــتعمال  اس ــواب  اجل
ــرج اذا لم يذب  الدهنية داخل الش
ــم ينتقل الى  ــم (أو الدهن) ول املره
ــراً وإالّ كان  ــن مفط ــم يك اجلوف ل
ــار العالج في  ــع انحص مفطراً وم
ــرر او وقوعه  ــه من الض ذلك وخوف
في احلرج الشديد من تركه جاز له 

وعليه القضاء بعد ذلك.
السؤال هل يجوز االفطار في حال 

الضعف املفرط؟
ــي  ــف ف ــي الضع ــواب ال يكف اجل
ــو كان مفرطاً إال  ــار ول ــواز اإلفط ج
ــوز اإلفطار،  ــاً فيج ــون حرج أن يك
ويجب القضاء بعد ذلك، واألحوط 
ــرب  لزوما االقتصار في األكل والش
على مقدار الضرورة واإلمساك عن 

الزائد.
ــاز االفطار للضعف  ــؤال اذا ج الس
ــن  ــزه ع ــرج أو لعج ــب للح املوج
العمل الذي يتوقف عليه معاشه 
ــز  العج او  ــف  الضع ان  ــا  وفرضن
ــتمران طول السنة فال ميكنه  مس
االداء فهل يلحق الضعف باملرض ؟ 

وما هو احلكم في حالة العجز ؟
ــواز  ــب جل ــف املوج ــواب الضع اجل
ــقوط  االفطار ليس كاملرض في س
ــى رمضان  ــتمراره إل ــاء باس القض
ــاء  ــه القض ــب علي ــل يج ــق ب الح
والفدية أيضاً على األحوط نعم لو 
استمر الضعف إلى ان مات وخالل 
ــن من القضاء  ة لم يتمك ــذه املدّ ه

فهو ساقط عنه.

متابعة / البينة الجديدة
ــة، انه ميكن جلهاز بحجم  ــفت تقارير صحفية بريطاني كش
ــة اخللوية   ــات العاصف ــرق وحتديد عالم ــاعة حتليل الع الس
ــرى، حيث حتدث هذه  ــببهاCovid-١٩ والتهابات أخ التي تس
ــي مجرى الدم،  ــر املواد الكيميائية ف ــرة عندما تتكاث الظاه
ــمى السيتوكينات، بسرعة وتخرج عن السيطرة.  والتي تس
ــي تقرير لها  ــل» البريطانية، ف ــي مي ــرت صحيفة «ديل وذك
ــة الصغيرة  ــواد الكيميائي ــذه امل ــه «مت تصميم ه ــوم، أن الي
ــم فيه، وعندما تنحرف، ميكن  لتقييد جهاز املناعة والتحك

أن تؤدي إلى التهاب وتلف األعضاء». واضافت الصحيفة، إنه 
ــا، أدرك األطباء أن املرضى  ــي وقت مبكر من جائحة كورون «ف
ا  ــن طوروا (عاصفة خلوية) كانوا في الغالب األكثر مرضً الذي
ــت أن «باحثني من جامعة  ــة خلطر املوت». وبين واألكثر عرض
ــرائط استشعار  ــاس في داالس االميركية، صنعوا ش تكس
ــات مضادة  ــبعة بروتين ــام مضادة ضد س ــوي على أجس حتت
لاللتهابات، واختبروها على ستة أشخاص أصحاء وخمسة 
أشخاص مصابني باإلنفلونزا، وهو فيروس آخر ميكن أن يؤدي 

إلى عاصفة خلوية». 

متابعة / البينة الجديدة
البرازيلية  ــة  الصح وزارة  دعت 
ــاء إلى تأجيل احلمل قدر  النس
اإلمكان لتفادي اخملاطر املرتبطة 
ــؤول  مس كورونا.وقال  بفيروس 
ــخ  ــي وزارة الصحة إن النس ف
ــا  له ــروس  الفي ــن  م ــدة  اجلدي
أعراض أكثر شدة لدى احلوامل، 

ــي الوقت ذاته بأنه ال  معترفا ف
ــات وطنية  ــاك دراس توجد هن
ــار  ــذا الصدد.وأش ــة به أو دولي
ــابق كانت  ــى أنه في وقت س إل
ــديدة تالحظ في  األعراض الش
ــن احلمل،  ــة النهائية م املرحل
لكن اآلن احلالة اخلطيرة ترصد 
ــى  ــي وحت ــث الثان ــالل الثل خ

ــن احلمل. ــث األول م ــي الثل ف
ــة قد  ــاف أن وزارة الصح وأض
أوصت النساء احلوامل األكثر 
عرضة خلطر اإلصابة بفيروس 
ــاح مضاد  ــا، بتلقي لق كورون
للفيروس، واآلن تدرس توسيع 
ــمل  لتش ــات  التوصي ــك  تل

جميع النساء احلوامل.

متابعة / البينة الجديدة
ــفيت معمرة جتاوز عمرها  ش
ــروس  ــن في ــام ، م ـــ ١٠٠ ع ال
كورونا الذي كانت قد أصيبت 
به، بعد عالج استمر ١٠ أيام 

في مشفى مبدينة احلسكة.
ــة لإلدارة  ــائل إعالم تابع وس
ــارت إلى  الذاتية الكردية، أش
ــرة «هاجر» التي تعد  أن املعم
أكبر معمرة في شمال سوريا 
ــر ١٠٣ أعوام،  وتبلغ من العم
غادرت املشفى اخلاص مبرضى 
ــكة،  كورونا في مدينة احلس

وسط احتفالية وتصفيق حار 
ــكادر الطبي  ــن قبل ال لها م
ــفى  املش ــي  ف ــي  والتمريض
ــا ومقاومتها  على قوة إرادته
للفيروس بعد بقائها ١٠ أيام 
ــيرة إلى أن  ــفى، مش في املش
ــفاءها  االختبارات أظهرت ش
ــروس. وازدادت  ــن الفي التام م
اإلصابات ب كورونا خالل األيام 
ــق اإلدارة  ــي مناط ــرة ف األخي
الذاتية بشمال وشرق سوريا، 
ــامالً  ــي أعلنت حظراً ش والت

للتجوال.

متابعة / البينة الجديدة
نشرت جادا بينكت، زوجة النجم العاملي ويل سميث، 
ــتغرام»، صوراً  ــابها اخلاص في تطبيق «إنس على حس
ــني. وظهرت في  ــام الكثير من املتابع ــارت اهتم لها أث
ــة من اجلدل  ــاب وهو ما أثار موج ــور مرتدية احلج الص
حيث اعتبر بعضهم أنه يليق بها فيما رأى فيه آخرون 
ــت جادا الصور بالتعليق: «أعتقد فعالً  العكس. وأرفق
ــرق األوسط يناسبني» وحققت  أن لون اخلوخ في الش
ــرت في  ــار إلى أنها نش أكثر من ٦٤٨ ألف إعجاب. يش
ــة زي احملجبات  ــرت فيها مرتدي ــابق صورة ظه وقت س
ــرق  ــا: «عندما تكون في الش ــت عليه ــل وعلق الكام
ــروق  ــميث يركض عند ش ــل س ــاهد وي ــط تش األوس

الشمس فيما يريد املبدع جاس التقاط الصور له».

متابعة / البينة الجديدة
ــة هيفاء وهبي في نوبة  دخلت النجمة اللبناني
ــتيري، بعد اعتقادها  من البكاء والصراخ الهس
ــببت في مصرع زميلها الفنان املصري  أنها تس
ــرنوبي. ــي، وإصابة الفنان محمد الش كرمي فهم
ــف كله مجرد  ــك أن «املوق ــن اتضح بعد ذل ولك
مقلب ضمن مقالب برنامج «خمس جنوم» الذي 

ــى فضائية MBC في  ــمه األول عل يعرض موس
ــاء وهبي، ضحية احللقة  رمضان ٢٠٢١». هيف
ــس جنوم»  ــب برنامج «خم ــة من مقل الثاني
املذاع على قناة «mbc مصر» ومت استدراجها 
ــيارات، ودخلت  ــالن للس ــر إع ــم تصوي بزع
ــرمي فهمي  ــان ك ــن الفن ــع كل م ا م ــباقً س
ومحمد الشرنوبي، وادعى اآلخر وقوع حادث 
ــيارة  خطير لهما وخرج كرمي فهمي من الس
ــام فريق اإلنقاذ  ــتعلة فيه، وق والنيران مش
ــاء وهبي  ــا هيف ــارت وقته ــه وانه بإطفائ

ــقطت على األرض. وحاولت الفنانة  وس
ــى هيفاء  ــط عل ــادل، الضغ ــادة ع غ

ــي وفاة  ــبب ف ــا بأنها الس واتهامه
ــؤالها عن محامٍ  كرمي فهمي، وس

ــا بعد توجيه متة القتل إليها،  جيد للدفاع عنه
ــى صاحب  ــي باالعتداء عل ــاء وهب ــت هيف و قام
ــركة اإلعالن املزعوم والذي استفزها بقوله إن  ش

مي  ــر فهمي مات.ك
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متابعة / البينة الجديدة
ــجون  الس ــة  مصلح ــادت  أف
ــة، بوفاة برني مادوف،  االميركي
ــر عملية  ــف وراء أكب الذي يق
احتيال مالي في التاريخ بلغت 
ــارات  ملي ــرات  عش ــا  قيمته
ــي  ــا ف ــن ٨٢ عام ــدوالرات ع ال
الشمالية،  بكاروالينا  ــجن  س
ــة  عقوب ــي  ميض كان  ــث  حي
ــاد  وأف ــا.  عام  ١٥٠ ــجن  بالس

مسؤول في املكتب الفيدرالي 
أنه  اجلمعة،  أمس  ــجون،  للس
ــادوف توفي  ــد أن برنارد م «نؤك
ــاري ٢٠٢١  ــان اجل ــي ١٤ نيس ف
ــي في  ــر الطب ــز بوتن ــي مرك ف
ا  مضيفً الشمالية»،  كاروالينا 
أن «حتديد سبب الوفاة يتطلب 
ــت  مختص».وكان ــب  طبي رأي 
ــة  الهرمي ــال  االحتي ــة  طريق
ــخصية البارزة في  ــذه الش له
أوساط املال في نيويورك تقوم 
ــن زبائن جدد  ــى أخذ املال م عل
ــا أو يعيد األموال  ــوزع أرباح لي
ــى. وقد  ــتثمرين القدام للمس
كشفت عملية االحتيال هذه 
ــالل  ــون األول ٢٠٠٨ خ ــي كان ف
األزمة املالية، حيث حكم على 
ــا  ــجن ١٥٠ عام ــادوف بالس م
ــباط ٢٠٢٠،  ــي ٢٠١٩.وفي ش ف
ــادوف إن خبير  ــال محامي م ق
ــابق يعاني من مرض  املال الس
عضال، ويريد أن يغادر السجن 

ليموت بسالم.
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هيئة حترير جريدة البينة اجلديدة تتقدم 
ــرة املركز  ــى مدي ــر إل ــكر والتقدي بالش
ــداد الرصافة   ــي الثاني صحة بغ الصح
ــرمي ) واملعاون  ــد الك ــور عب ــورة ن (الدكت
(عقيل عبد احلسني) وكادر اإلدارة وكافة 
ــي املركز املذكور وباخلصوص   العاملني ف
ــني عبد  ــم عبود وحتس ــني هاش املوظف
ــني وزينب صباح ومصطفى خليل  احلس

وكرمي حسن ورشا محمد علي 
ــن جهود  خلدمة املراجعني  ملا يبذلونه م

بكل ممنونية وإخالص وطيب خاطر
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