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ــق التي  ــم احلقائ ــدة من اه   واح
استنتجناها او توصلنا اليها تلك 
هي ان ال استقرار وال بناء وال اعمار 
ــدم وال ازدهار في هذا العراق  وال تق
مادام اللصوص يسرحون وميرحون 
وتأسيسا على ذلك فاننا نطالب 
برؤية الشعب حليتان الفساد وهم 
ــف القضبان ويريدون  يقبعون خل
سماعهم وهم يئنون حتت سياط 
ــتعادة كل  اجللد العادل الجل اس
دينار سرقوه من قوت هذا الشعب 
ــه رئيس  ــا قال ــير مل ــد ان نش وال ب
ــاء االعلى القاضي  مجلس القض
فائق زيدان بان بعض السياسيني 
قة  ــبّ ابتدعوا فكرة احلصانة املس
ــاء من اجل  ــط على القض للضغ
ــة  ــراءات قانوني ــاذ اج ــدم اتخ ع
ــن  اليتمك ــاء  القض وان  ــم  ضده

ــق النواب  ــاذ اجراءات بح من اتخ
ــم ..  ــة عنه ــع احلصان ــد رف اال بع
ــد كل القوى  ومن هنا فاننا نناش
ــس  مجل ــة  ورئاس ــية  السياس
ــة عن بعض  ــواب برفع احلصان الن
ــم ملفات  ــن طالته ــواب الذي الن
الفساد متهيداً لتقدميهم للعدالة 
ــؤالء  ه ــح  لفض اآلوان  آن  ــد  لق  ..
ــوص الذين نهبوا  ــرّاق واللص الس
ثروات البالد وافقروا العباد وكفى 
ــم  ــة» عليه « طمطم و  ــتراً  تس
وليعلم اجلميع ان السكوت على 
ــدين خيانة للشعب  هؤالء الفاس
ــا ايضا  ــتذكر هن ــن .. ونس والوط
ــجاد في  ماقالته النائبة هدى س
ــان ماتقوم  ــا ب ــاء متلفز معه لق
ــاد التي  ــة مكافحة الفس به جلن
ــها الفريق احلقوقي « احمد  يرأس
ابو رغيف» بغية االطاحة باحليتان 
ــأنه  ــدين من ش الكبار من الفاس

ــي  ــام السياس بالنظ ــح  ان يطي
ــن  ــاً م ــه انطالق ــالد برمت ــي الب ف

حقيقة بأن الفساد بات منظومة 
ــن قبل قوى  ــة ومحمياً م متكامل

ــف  ــية مع األس ــات سياس وجه
ــديد .. واضافت سجاد بأنها  الش

في بداية تشكيل اللجنة اتصلت 
ــم  واخبرته ــا  امره ــه  يهم ــن  مب
ــزة عن  ــات جاه ــا ملف ــان لديه ب
ــتعداد  ــى اس ــي عل ــاد وه الفس
ــل كما تقول  ــليمها وبالفع لتس
ــي بانتظار  ــليمها وه قامت بتس
ــارت بأنها تسمع  البت فيها واش
ــأن  من هنا او هناك انتقادات بش
ــا ملكافحة  ــة العلي ــل اللجن عم
ــأل : اذا كان  ــاد لكنها تس الفس
املتورطون مبلفات الفساد كلهم 
ــن يدافع  ــاك م ــون» وهن « نظيف
ــن ذهبت فلوس العراق  عنهم فأي
اذاً ؟.. ونحن نتساءل معها كذلك 
ــيء يذكر فاننا  ــيء بالش : ـ والش
ــة االحتادية  ــة النزاه نطالب هيئ
ــن اوامر القبض  بتفعيل املئات م
ــادرة بحق وزراء  ــتقدام الص واالس
ونواب ومحافظني وليكن الشعار 
من اآلن « حي على خير احلساب» 

ــات الرقابية  ــد آن لكل اجله .. لق
ــؤولياتها كاملة غير  ان تؤدي مس
ــني تواقّون  ــة وان العراقي منقوص
ــاد  ــار حيتان الفس ــماع اخب لس
ــل  مث ــاوى  وتته ــرج  تتدح ــي  وه
األصنام ويُستعاد كل املال العام 
ــى جيوب  ــه ال ــذ طريق ــذي اخ ال
ــرّاق احملترفني حتت  حفنة من الس
ــيطانية  ش ــاليب  واس ــة  اغطي
ــب كل القوى  ــتى .. كما نطال ش
ــية بحوار وطني يرسم  السياس
ــتقبل العراق  ــدة ملس صورة جدي
ــى روح املواطنة  ــد قائم عل اجلدي
ــاواة والعدل واالحترام لكل  واملس
املكونات وشريطة ان يسبق هذا 
ــن تطاول على  احلوار تقدمي كل م
ــوح القضاء  ــى س ــال العام ال امل
ــذه اخلطوة  ــان ه ــرى ب ــن ن .. ونح
ــية لنجاح احلوار  ضرورية واساس

الوطني املنشود.
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كشفت جلنة النزاهة النيابيَّة، امس 
ــة مرتقبة ملكافحة  االثنني، عن صول
ــي البالد، فيما  ــاد واحلدّ منه ف الفس
أشارت الى تورط وزراء مبلفات كبيرة.
ــة النيابيَّة  ــة النزاه ــال عضو جلن وق
ــات ، إن  ــودة في تصريح ــرمي أبو س ك
ــاد واسترجاع األموال  محاربة الفس
ــدين يحتاج  املنهوبة من قبل الفاس
ه  ــى وجود توجُّ ــيراً إل إلى صولة، مش
ــاد ومحاربته  ــنِّ ثورة على الفس بش
ــات.وبني  ــة في جميع املؤسس بجديَّ
اب  ــي مجلس النوَّ ــة النزاهة ف أن جلن

ــتطال عدداً  ــا ملفات كبيرة س لديه
ــادل عبد  ــي حكومة ع ــن الوزراء ف م
املهدي عالوة على وزراء حاليني، الفتا 
ــاد كبير ويحتاج  ــى ان ملف الفس ال
ــان والهيئات  ــني اللج ــيق ب الى تنس
ــون بحق كل  ــة وتطبيق القان اخملتص
ــام. في وقت ترأس  ــرق املال الع من س
ــن  ــب االول لرئيس البرملان حس النائ
كرمي الكعبي، امس االثنني، اجتماعا 
ــة  املالي ــري  ووزي ــني  احملافظ ــم،  ض
ــذ بنود  ــة تنفي ــط، ملناقش والتخطي
املوازنة. وقال املكتب االعالمي لنائب 
ــي ترأس  ــان ، ان الكعب ــس البرمل لرئي
ــا مع احملافظني ووزيري  اجتماعا مهم

ــة تنفيذ  ــة والتخطيط ملناقش املالي
ــا أن االجتماع  ــة ٢٠٢١،مضيف موازن
ــكالت املالية  ــم املش ــى أه تطرق ال
والتخطيطية التي تواجه احملافظات. 
ــس  ــد مجل ــر يعق ــد اخ ــى صعي عل
ــته االولى اليوم الثالثاء  النواب جلس
وقد تضمنت التصويت على مشروع 
ــق اتفاقية النقل اجلوي  قانون تصدي
ــعودية والتصويت  ــراق والس بني الع
ــروع قانون تصديق اتفاقية  على مش
جتنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب 
ــق بالضرائب على  ــا يتعل املالي فيم
ــني العراق  ــى رأس املال ب ــل وعل الدخ
ودولة الكويت وكذلك التصويت على 

ــون االندية الرياضية كما  مقترح قان
ــة تقرير ومناقشة  ستتضمن اجللس
القراءة الثانية ملشروع قانون الضمان 
ــال  للعم ــد  والتقاع ــي  االجتماع
ــروع قانون  وكذلك القراءة االولى ملش
االحصاء ونظم املعلومات اجلغرافية 
ــام  ــني الع ــث األم ــه بح ــن جانب . م
ــم الغزي  ــوزراء حميد نعي ــس ال جملل
ــانغ تاو،  ــفير الصيني تش ــع الس ، م
اإلجراءات اخلاصة مبباشرة الشركات 
الصينية إلنشاء (١٠٠٠) مدرسة في 
الغزي، خالل  ــال  احملافظات.وق عموم 
ــي في بغداد  ــفير الصين لقائه بالس
ــة العراقية  ــاو، إن احلكوم ــانغ ت تش

ــة  ــراكة احلقيقي ــاه الش ــير باجت تس
ــي حملة  ــاهمة ف ــع الصني للمس م
ــمعة  إعمار العراق، ملا متتلكه من س
وتكنولوجيا  إجناز  ــرعة  ــنة وس حس
ــرورة أن تكون  ــدد على ض حديثة.وش
ــة ومالئمة  ــروض املقدمة مقبول الع
ــة واملالية، وأن  ــني الفني ــن الناحيت م
ــرع  ــلم إلى اجلانب العراقي بأس تس
وقت ممكن. وفي ذي قارأقدم العشرات 
ــي، امس  ــاء الرفاع ــي قض ــن أهال م
ــارات وقطع  ــرق اإلط ــني، على ح االثن
ــي الرابط بني ذي قار  الطريق الرئيس

ومحافظة واسط.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــزي، أن احلكومة  ــوزراء، حميد نعيم الغ ــام جمللس ال ــن األمني الع أعل
العراقية تستعد إلطالق بوابة اخلدمات اإللكترونية للمواطنني خالل 
ــهر حزيران املقبل، والتي ستتيح للمواطنني الوصول إلى اخلدمات  ش
احلكومية من نافذة واحدة.وشدد األمني العام، خالل ترؤسه الجتماع 
ــع البطاقة الوطنية، على  ــارك البيانات م تنفيذ الربط التقني وتش
ــة، الذي تعمل  ــة اإللكتروني ــروع احلوكم ــراع بإجناز مش أهمية اإلس
ــرف عليه مالكات األمانة العامة جمللس الوزراء. مشيداً بالتعاون  وتش
ــاهم في  ــني اجلهات ذات العالقة كافة، الذي س ــيق العالي ب والتنس

حتقيق انتقالة ملحوظة في املشروع.

بغداد /
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ــن  ــة حس ــر الثقاف ــد وزي اك
ــة  ــة اخلاص ــم ، ان  املنح ناظ
بالصحفيني والفنانني واالدباء 

ــن تخصيصات  اضيفت ضم
ــال  . وق ــام  الع ــذا  ــوزارة ه ال
ــة  ــة اخلاص ــم ان   املنح ناظ
بالصحفيني والفنانني واالدباء 

البالغة (٦) مليار قد اضيفت 
ــى موازنة عام ٢٠٢١ ضمن  عل
ــة  الثقاف وزارة  ــات  تخصيص

لهذا العام.

ــد  محم ــح  صال ــة  صفح ــت  وجه
ــار  التي ــم  لزعي ــة  التابع ــي،  العراق
الصدري، السيد مقتدى الصدر، عتاباً 
ــيرة  ــحني لالنتخابات، مش إلى املرش
ــا يجلب  ــراع على الدني ــى أن الص إل
ــة  صفح ــت  وبالئه.وقال اهللا  ــب  غض
صالح محمد العراقي، قوم جمعهم 
ــل وجمعهم حبّ اهللا  ــبّ الوطن.. ب ح
ــوله وأهل بيته.. وحبّ آل الصدر،  ورس
فوا  أسفي.. أنّ منهم من يدخل احلزن 

على قلب قائده وال يعير ملصالح البلد 
ــم يتصارعون  ــاف، أنه أي أهمية.وأض
ط  ــقّ ويس ــيح)  (الترش ــل  أج ــن  م
ــم قوم إذا  ــم بعضاً.. نعم إنه بعضه
طوا  ــخِ دوا س ــوا وإن أبعِ ــحوا رض رُشِ
ــم..إن من يفعل ذلك  ــفاه عليك وا أس
ــه ال مصلحة دينه  ــا يريد مصلحت إمن
ومذهبه وعقيدته ووطنه.وتابع، طبعاً 
حوا هم مثال أعلى  ال يعني أن من رُشِ
ــل منهم ..  ــو أفض ــد من ه .. وال يوج
ــيح ليس تزكية وعدمه ليس  فالترش

ــى االطالق لكن  ــاً عل ح ــاً أو قدْ جتريح
ــود مضنية من  ــا جادت به جه هذا م
ــوا إعانتهم وإعانة  ــم.. فحاول اخوتك
املرشحني على الكمال والتكامل وال 
ــلوا، فصراعكم على  تتفرقوا فتفش
الدنيا يبعدكم عن مرضاة اهللا تعالى 
ويجلب البالء.. وانتهاء الترشيح ليس 
ــاف.. فأمامنا طريق طويل  نهاية املط
فاثبتوا وال تكونوا كسعفة في مهب 
ــعة  ــح فأبواب خدمة العراق واس الري

فانتظروا إني معكم من املنتظرين.
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ــوري اإليراني ، وفاة اللواء محمد  أعلن احلرس الث
حجازي، نائب قائد فيلق القدس، إثر نوبة قلبية.

وكان قائد احلرس الثوري اإليراني حسني سالمي 
عني محمد حجازي نائبا لقائد فيلق القدس في 
ــاد األوروبي عقوبات على  ــر ٢٠٢٠.وفرض االحت يناي
حجازي في ٢٠١١ بتهمة انتهاك حقوق اإلنسان 

في إيران على خلفية قمع احتجاجات ٢٠٠٩.

@’‹Óœ@Üˆb”@kˆb„@ÒbœÎ
Ô„aäÌ�a@êÜ‘€a

Öbé–€a@ÚzœbÿΩ@Új‘mäfl@^@Ú�€Ïï@^@Â«@—íÿ€a@NN@Ò7j◊@pb–‡‹i@ıaâãÎ@¬â�Ïm

ــتثمار الوطني،  ــة هيئة االس أعلنت رئيس
ــاء ١٢  ــة، إنش ــزم الهيئ ــار ، ع ــها النج س
مشروعاً استثمارياً مشابهاً لبسماية في 
عموم احملافظات العراقية .. (البينة اجلديدة) 
ــعبنا يتطلع الخبار سارة تثلج  تقول :  ش

الصدور ونحو مزيد من النجاح.

@�bjÌä”@NN@÷Üñm@¸@Îa@÷Üï
@�bÓ‰ÿç@�b«Îäífl@H12I@÷˝üa

HÚÌb‡éiI�€@bËibífl

 
اكد وزير الزراعة محمد كرمي اخلفاجي، قرب االعالن عن االكتفاء 
ــار الى ان القطاع الزراعي االن في  الذاتي من الدواجن، وفيما اش
ــل حاالته. وقال اخلفاجي، انه بعد عام ٢٠٠٣ انهارت البنية  افض
التحتية في القطاع الزراعي، الفتا الى ان اغراق السوق بالسلع 
الزراعية ادى الى هجرة الفالحني من اراضيهم.واضاف، انه  بعد 
ــة كبيرة، مبينا  ــام ٢٠١٤ تعرض القطاع الزراعي الى انتكاس ع
ــة الدولة وبدات حماية املنتج.  انه بعد عام ٢٠١٩ تغيرت سياس
وتابع، انه بعد عام ٢٠١٩ بدا النهوض بالقطاع الزراعي واالن في 
افضل حاالته، مؤكدا انه سيتم االعالن عن االكتفاء الذاتي من 

الدواجن بعد شهر من االن.

ÂuaÎÜ€a@Âfl@Ômaà€a@ıb–n◊¸a@bjÌä”@Â‹»‰ç@Z@Ú«aâå€a@äÌãÎ
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بغداد /

بغداد /
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2محليات
k»í€a@bÁbé‰Ì@“ÏçÎ@÷aä»€a@ø@Âÿé€a@Úflãc@›z‰ç@NNÂÌÜœaä€a

كتب / محسن ثامر اِّـوسوي 
ــام  الع ــن  الرافدي ــرف  مص ــق  حق
ــن(٥٠٠٠) قرضا ماليا  ــر م منح أكث
ــراء وحدات سكنيةللمشاريع  لش
ــروع  مش ــة  وخاص ــتثمارية  االس
ــني من  ــملت املتقدم ــماية ش بس
ــن خالل  ــني وم ــني واملوظف املواطن
ــا ضمن  ــة (١٤)فرع ــه البالغ فروع
ــرخ والرصافة حملافظة  مناطق الك
ــرة  ــداد وحدها وباجراءات ميس بغ
ــتالم  ــاوز(٤٠ يوما ) الس مبدة التتج

الشقة.
ــن  ــرف الرافدي ــدر مص ــا تص  فيم
ــح  من ــده  وح ــردوس)  الف ــرع  ف  )
ــاوزت  ــرض جت ــن (٤٢٠٠) مقت اكثرم
مليار  مبالغها(٠٠٠/٥١٢/٠٨٨/٢٣٣) 
دينار عراقي مت منحها للمقترضني 
ــني  ب ــزا  متي االول  ــك  بذل ــح  ليصب

ــرة  مدي ــت  وقال ــن  الرافدي ــروع  ف
ــرع الفردوس أن  مصرف الرافدين ف
ــى االول والتميز على  ــا عل حصولن
ــل لوال  ــم يحص ــروع ل ــع الف جمي
ــف جهود العاملني في الفرع  تكات
والتعليمات  ــط  وااللتزام  بالضواب
ــة وقوانني  ــا سياس ــي حددته الت
املصرف التي تكفل حماية حقوق 
ــي  ــتركة ف ــراف املش ــع األط جمي
ــول على  ــتثمار للحص قرض االس
ــماية وهو  ــقة في مجمع بس الش
ــمو من خالله الى  هدفنا الذي نس
املساهمة الفاعلة للتخفيف من 
ــراق وتوفير  ــي الع ــكن ف أزمة الس

السكن الالئق للمواطن العراقي
ــى  ــال عل ــبة اإلقب ــده أن نس مؤك
ــقق بسماية وصل  التقدمي على ش
بحدود(١٥٠ ٪) وذلك بسبب الفرص 

ــجيعية التي وفرها املصرف  التش
ــقق  الش ــعار  ومنها تخفيض اس
ــذي اصبح  ــديد ال وتخفيض التس
ــن (١٥  ــنة) بدال م ــدى(٢٥ س عل م

سنة) وبطرق النقد أو التقسيط
ــراءات  ــرف إج ــرة املص ــت مدي وبين
ــول على  ــدمي للحص ــروط التق وش
ــماية والتي مت االشعار  ــقق بس ش
ــة  ــوات االعالمي القن ــر  ــا عب عنه
أو  ــة  اخملتلف ــالن  واالع ــة  والدعاي
ــرف  للمص ــور  احلض ــكان  باالم
ــتعالمات  ــالع عليها من اس لالط

املصرف
وكشفت مديرة مديرة املصرف عن 
املشاكل التي تواجه عمل املصرف 
ومنها التلكا أو التاخير أو االمتناع 
ــاط  األقس ــديد  تس ــي  ف ــا  احيان
ــتفيدين  ــن قبل املس ــهرية م الش

من الشقق وهذا ما يشكل إحراج 
ــا حيث أن أي  ــوب علين غير محس
تأخر في التسديد سوف ينعكس 
ــلبا على توفير التغطية املالية  س

ــذا بحد  ــيولة املصرف وه على س
ــيكون إخالل في التزاماتنا  ذاته س
ــكل  ب ــني  املواطن ــع  م ــة  القادم
شرائحهم معركة إلى دور املصرف 

ــق  ــن طري ــه ع ــان حقوق ــي ضم ف
حتويل تسديد األقساط عبر رواتب 
ــكلة  مش ان  ــت  وأضاف ــل  الكفي
ــر صفوة اجنازاتنا  أخرى التزال تعك
وهي قلة الكادر اإلداري في املصرف 
ــراءات التقدمي وهي  في تغطية إج
ــكلة تنعكس على  التسريع  مش
في اجناز املعامالت و مضاعفة عدد 
ــت بالقول أنه  ــتالمها  .وخلص اس
ــد خط أحمر على كل فئات  ال يوج
ــقة  ــول على الش ــع للحص اجملتم
لطاملا من وجود الكفيل والضمان 
ــكلة منحنا احلوافز  فضال عن مش
بالرغم من تصاعد  ــجيعية  التش
ــة اجلهود  ــل ومضاعف ــرة العم وتي
ــب مع أي  ــحب وحتج ــي تنس والت
تأخر في تسديد األقساط من قبل 

املواطن أو املوظف

بغداد / البينة الجديدة
وجه وزير العمل والشؤون االجتماعية 
ــي هيئة رعاية  الدكتور عادل الركاب
ــات اخلاصة  ــة واالحتياج ذوي االعاق
ــمولني املدققة  ــماء املش بتقدمي اس
ــم موضوع املتراكم والشمول  حلس
ــوء التخصيصات  ــى ض ــد عل اجلدي
ــي موازنة ٢٠٢١. املرصودة للهيئة ف
ــه اجتماعا  ــال الوزير خالل ترؤس وق
ــة ذوي االعاقة بحضور  ــة رعاي لهيئ
ــام  ــؤولي اقس ــس الهيئة ومس رئي

ــات  املعلوم ــا  وتكنولوجي ــة  املالي
ــس االول  االحد ان  ــة ام ــي الهيئ ف
التخصيصات املرصودة للهيئة في 
ــة اقل مما كان متفق عليه مع  املوازن
اللجنة املالية في البرملان واملصادق 
ــة، الفتا  ــروع املوازن ــي مش عليه ف
ــرورة العمل وفق التخصيص  الى ض
ــراء مناقلة مبلغ من  املرصود مع اج
ــة االجتماعية لتنفيذ  هيئة احلماي
االلتزامات جتاه ذوي االعاقة وحسم 
ــنوات ٢٠١٦  ــوع املتراكم للس موض

و٢٠١٧ و٢٠١٨.ووجه الركابي بتدقيق 
ــابقا للشمول  بيانات املتقدمني س
ممن اكملوا اجراءات الفحص الطبي 
ــتر كارد،  وصدرت لهم بطاقات املاس
ــني  ــب املع ــمولهم برات ــدا لش متهي
ــن  م ــود  مامرص ــب  حس ــرغ  املتف
ــدد على  ــات للهيئة .وش تخصيص
ــام  ــرورة اجراء تقييم ملديري اقس ض
الهيئة في احملافظات وان يكون على 
واالخالص  والنزاهة  الكفاءة  اساس 

في العمل.

بغداد / البينة الجديدة
ــي والبحث  ــم العال ــت وزارة التعلي وقع
ــركة  ــاع مع ش ــر اجتم ــي محض العلم
ــر  وتطوي ــب  لتدري ــة  الصيني ــواوي  ه
املواهب العراقية في مجال املعلوماتية 
احملضر  االتصاالت.وتضمن  ــا  وتكنولوجي
ــل وزارة التعليم  الذي وقعه كل من وكي
ــكري وممثل  ــد الش ــي حمي ــور عل الدكت
ــيد رافد  ــة الس ــواوي الصيني ــركة ه ش
عباس خضر خطة تعاون مكرسة جملاالت 
ــا (ICT) لتنمية بيئة املواهب  تكنولوجي
ــركة  ــص على أن تقدم ش ــي العراق.ون ف
ــتاذ جامعي  هواوي تدريبا لثالثة آالف أس
وطالب جامعي خالل السنوات القادمة 

ــابقة (ICT) في  ــتبدأ هواوي مس فيما س
ــام ٢٠٢١ وبرنامج  ــهر آيار من هذا الع ش
(Seeds Iraq) بالتعاون مع وزارة التعليم 
ــتتولى  العالي والبحث العلمي التي س
ــات  اجلامع ــني  ب ــيق  والتنس ــراف  اإلش
ــان تنفيذ خطة  ــة من أجل ضم العراقي
ــة وخلق الفرص  ــاح وفاعلي العمل بنج
ــتدامة.وفي  ــة املس التنمي ــم  التي تدع
ــل الوزارة الدكتور  هذا الصدد أعرب وكي
علي حميد الشكري عن تقديره وشكره 
ــركة هواوي قي  ــى إدارة ش للقائمني عل
ــدا أن وزارة التعليم العالي  ــراق مؤك الع
والبحث العلمي تقدر وتثمن إتاحة هذه 
ــة في  ــباب خلوض املنافس الفرصة للش

مجال تكنولوجيا املعلومات وحتفيزهم 
على تطوير أنفسهم وإغناء معلوماتهم 
ــح أن وزارة  ــة.     وأوض ــة والعلمي التقني
التعليم العالي بكل تشكيالتها ترعى 
ــجيع الطاقات  املبدعني وتهدف الى تش
ــاء بالواقع  ــا لالرتق ــن أبنائه ــابة م الش
ــي العراق.وتابع أن الوزارة  التكنولوجي ف
ــدء اجلائحة العاملية تبنت التوجه  منذ ب
نحو االليات الرقمية الفتا الى أن شركة 
ــح في توفير بعض  هواوي لها دعم واض
ــي داعيا  ــم اإللكترون ــرات التعلي مختب
ــركة إسهام أكبر على  الى أن يكون للش
ــي مجال  ــة ف ــدورات التدريبي ــد ال صعي

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

بغداد / البينة الجديدة
ــراكة  ــتركارد اتفاقية ش ــت ماس وقّع
ــي لرقمنة  ــزي العراق ــع البنك املرك م
نظم املدفوعات في الدولة، في خطوة 
ــي،  ــمول املال ــز الش ــى تعزي ــدف إل ته
ــة  ــة االجتماعي ــة التنمي ــع عجل ودف
واالقتصادية، واحلدّ من مخاطر اقتصاد 
الظل، وتسريع التقدم نحو مجتمع ال 
نقدي.وتهدف الشراكة في املقام األول 
ــات فعالة  ــاء منظومة مدفوع ــى بن إل
ــتبدأ بقطاع  وموثوقة وآمنة، حيث س

ــى القطاعات  ــع إل ــم ثم تتوس التعلي
ــى احلدّ  ــر ذلك عل ــرى. ولن يقتص األخ
من استخدام النقد وتعزيز املدفوعات 
ــرادات احلكومية  ــادة اإلي ــة وزي الرقمي
فحسب، بل والتغلب أيضاً على أوجه 
الكبيرة  واإلدارية  التشغيلية  القصور 
ــن طريق تقليل  ــاع التعليم ع في قط
االستخدام املفرط للعمليات اليدوية.
ــكان العراق، البالغ  جدير بالذكر أن س
ــمة، يعتمدون  ــم 40 مليون نس عدده
ــة على نطاق  ــى املدفوعات النقدي عل

واسع، حيث تُستخدم هذه املدفوعات 
ــاق  اإلنف ــالت  معام ــن  م  99.8% ــي  ف
ــخصية التي بلغت  االستهالكي الش
قيمتها 122 مليار دوالر في عام 2019. 
ــك ال يقلل من الفرص الكبيرة  لكن ذل
ــالد  فالب ــي،  الرقم ــول  للتح ــة  املتاح
ــر للهواتف  ــار كبي تتمتع مبعدل انتش
الذكية يصل إلى %70، ويندرج %22 من 
ــكان ضمن فئة الشباب البارعني  الس
ــال التكنولوجيا الذين تتراوح  في مج

أعمارهم بني 15 و24 عاماً.
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نينوى / البينة الجديدة
أعلنت وزارة التجارة عن مواصلة فرعي نينوى واالنبار 
في الشركة العامة لتجارة احلبوب  جتهيز وكالء املواد 
الغذائية بالرز، أكد ذلك مدير عام الشركة  املهندس 
ــال ان فرع نينوى انهى  ــد الرحمن اجلويبراوي  ، وق عب
ــة املعتمدة  ــة ضمن اخللط ــز املطاحن باحلنط جتهي
ــيرا «عن  مواصلة اسطول وزارة  ــبة ١٠٠٪  مش بنس
التجارة  برفد فرع نينوى واالنبار  بالرز احمللي اخملصص 
للبطاقة التموينية حيث بلغ اجمالي املستلم لفرع 
ــن ، وبازوايا  ــل  (٥٤٢٥،١٢٠) ط ــايلوا املوص نينوى / س
ــن رز محلي حيث   ــه(٥٥٥،٨٨٠)  ط ــتلم في ــغ املس بل
ــتالمها ليصل اجمالي  ــوكالء فور اس ــا لل مت جتهيزه
اجملهز اليوم (٥٩٧٤،٣٩٠) طن ملناطق (الشورة ، احلضر، 
سنجار، مخمور ،حمام العليل، زمار، سنجار وبقية 
ــى ذات  ــت ٥٤٪ .وعل ــز بلغ ــبة جتهي ــق )  بنس املناط
السياق لفت الى انهاء فرع االنبار جتهيز املطاحن عن 
احلصة املقررة حيث  بلغت الكمية اجملهزة   (٢٠٥١٥) 
ــن ، فضال عن مواصلة جتهيز وكالء املواد الغذائية  ط
بالرز احمللي بأجمالي كمية بلغت (٣٥٢٥) طن بنسبة 
ــوارد للفرع  ــغ اجمالي الرز ال ــز ٦٤٪ في حني بل جتهي
ــن يأتي ذلك لتعزيز رصيد مخازن الفرع من  (٣٦٧٩) ط

الرز احمللي لدعم مفردات البطاقة التموينية.

بغداد / البينة الجديدة 
ــار العام لتنفيذ توجيهات  ضمن االط
ــيد رئيس مجلس الوزراء للسادة  الس
ــوالت  ج ــراء  بأج ــني  احملترم ــوزراء  ال
ميدانية لألطالع على حجم االعمال 
ــتمرار  ــة للمواطنني،وبظل اس املقدم
ــة  ــع منظوم ــوض بواق ــود للنه اجله
ــيد  ــة الكهربائية،يواصل الس الطاق
ــد  ماج ــدس  املهن ــاء  الكهرب ــر  وزي
ــة  امليداني ــه  جوالت ــارة  االم ــدي  مه
ــن  م ــلة  سلس ــائية،ويعقد  املس
ــة لتدارس وايجاد  االجتماعات الدوري
حلول حلل االختناقات بشكل عاجل.
حيث زار سيادته امس االول االحد مقر 
الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد 
وكان في استقباله مدير عام الشركة 
العامة لتوزيع كهرباء بغداد املهندس 
ــور  ــش الزبيدي،وف ــا ده ــني عط حس
ــاً مهماً ضم  ــرأس اجتماع ــه ت وصول
ــة  الوزاري ــة  اللجن ــس  رئي ــيد  الس
ــني علي والسادة  املهندس مازن حس

ــؤون الفنية  معاوني املدير العام للش
ــروع توزيع  ــؤون التوزيع ومديري ف وش
(الكرخ والصدر والرصافة) ومسؤولي 
ــيد  الس ــركة.قدم  الش ــام مقر  اقس
ــرحاً  ــادة احلضور ش املدير العام والس
ــي مت اجنازها  ــن االعمال الت مفصالً ع
ــدة لصيف ٢٠٢١   ــذ اخلطة املع لتنفي
مستعرضني اهم املعوقات واملشاكل 
ــة الجتيازها.وتطرق  املوضوع واحللول 

ــات  للتحدي ــارة  االم ــر  الوزي ــيد  الس
ــكاليات التي تواجه  واملعوقات واالش
عمل الشركة، مؤكداً اهتمامه بهذا 
ــي كافة  ــل على تخط ــب والعم اجلان
ــا. مؤكدا على منح  املعوقات وتذليه
ــهام في  ــة لالس ــات الوزاري الصالحي
ــاريع املهمة في  ــال واملش اجناز االعم
ــيرا» الى ان تنفيذ  ــي مش وقت قياس
ــات  الصالحي ــتثمار  واس ــط  اخلط

املنظومة  بواقع  بالنهوض  سيتكفل 
ــينعكس ايجاباً  ــا س ــة مم الكهربائي
على استقرار وزيادة ساعات التجهيز  
ــيادته  ــي العاصمة بغداد. ودعى س ف
ــتيعاب املرحلة  ــة الس ــذات األهمي ب
ــه بلدنا  ــروف التي مير ب ــة والظ الراهن
ــترك للنهوض  ــل املش ــرورة العم وض
ــم  وتدعي ــني  وحتس ــة  اخلدم ــع  بواق
ــبكات التوزيع واالرتقاء بها خدمة  ش
ــب اخر عبر  ــن جان ــح العام.م للصال
ــركة العامة  ــام الش ــيد مدير ع الس
ــكره  ــاء بغداد على ش ــع كهرب لتوزي
ــى زيارته  ــارة عل ــر  االم ــيد الوزي للس
ــداد  ــاء بغ ــركة كهرب ــة لش التفقدي
والذي تأتي انطالقاً من حرص معاليه 
ألهمية الشركة ودورها اليصال التيار 
ــني. مؤكدا بذات  الكهربائي للمواطن
ــركة تدعم خطوات  السياق بأن الش
ــج واخلطط  ــي تنفيذ البرام الوزارة ف
ــني واقع الشبكة الكهربائية  لتحس

خالل الصيف القادم.

بغداد / البينة اجلديدة
أجنزت شاحنات النقل البري وبجهود 
إستثنائية خالل الـ (٣) أشهر املاضية 
ــن  ــارب (٣٫٧٠٠٫٠٠٠) ط ــا يق ــل م نق
ــة من مختلف  ــع (٥٦٤٨٧) نقل وبواق
املواد والبضائع لصالح وزارات ودوائر 
ــدة معها  ــة واملتعاق ــة اخملتلف الدول
ــركة  ــر عام الش ــا أكده مدي ــذا م .ه
العامة للنقل البري السيد مرتضى 
ــال :  على ضوء  ــحماني وق كرمي الش

ــل الكابنت ناصر  توجيهات وزير النق
حسني الشبلي  بضرورة بذل أقصى 
الطاقات في خدمة املواطن العراقي 
ــركة العامة  ــطول الش ، لذا فأن أس
ــروف جائحة  ــري ورغم ظ للنقل الب
ــتطاع العمل بإنسيابية  كورونا أس
عالية خالل الربع األول من عام ٢٠٢١ 
ــة  ــردات البطاق ــل مف ــام  بنق ، إذ ق
ــارة   التج وزارة  ــح  لصال ــة  التمويني
ــدات الكهربائية لصالح  ــل املع ونق

ــل  نق ــن  ع ــالً  فض ــاء  الكهرب وزارة 
ــمدة لصالح وزارة الزراعة ونقل  األس
ــح وزارة  ــة لصال ــتقات النفطي املش
النفط .وأضاف سيادته : أن الشركة 
تعمل وفق خطة شاملة  تقوم على 
تطوير األداء لألرتقاء بعمل الشركة 
نحو األفضل وحتقيق أهدافها كونها 
ــع  ــية جلمي ــة أساس ــكل دعام تش
ــطة األقتصادية  ــات واألنش القطاع

في البلد .
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بغداد / البينة الجديدة
ــرص التعاون مع  ــى تعزيز ف ــوزارة عل ــر النفط حرص ال ــد وزي اك
ــركات العاملية الرصينة ، وتوسيع افاق عملها  ومبا يحقق  الش
ــد اجلبار  ــان عب ــر النفط احس ــال وزي ــتركة .وق ــداف املش االه
ــركة AXENS العاملية  ــس ش ــتقباله رئي ــالل اس ــماعيل خ اس
ــيد  ــينتناك «ومديرها االقليمي الس ــيد «جني س ــة الس للطاق
ــتفادة  «جوزيف ابراهيم»  ان البرنامج احلكومي يهدف الى االس
من التكنلوجيا املتقدمة  وخبرة الشركات العاملية املتخصصة 
في تطوير العملية االنتاجية في املنشاءات النفطية  وخصوصاً   
ــاز والتصفية والبتروكيميائيات والطاقة  قطاعات الطاقة والغ
ــى االرتقاء بالبنى  ــط الوزارة تهدف ال ــار ان خط املتجددة ، واش
ــة وفق املواصفات   ــة وبنوعية وجودة  املنتجات النفطي التحتي
ــن اولوياتنا  .من  ــزام باملعايير البيئية هي م ــة ، وان االلت العاملي
ــينتناك» بالتعاون مع  ــني س ــركة «ج ــاد رئيس الش جانبه اش
ــاريع وخصوصاً  ــي تنفيذ عدد من املش ــركات وزارة النفط  ف ش
ــة خطط  ــاع التصفية .هذا  وقد تضمن اللقاء مناقش في قط
ــراق ، وفي  توفير  ــاريع في الع ــركة في تنفيذ عدد من املش الش
ــل وخارج  ــاع النفطي داخ ــني في القط ــرص تدريبية للعامل ف
العراق .حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس 
 AXENS ــركة ــؤولني في الدوائر املعنية .  وتعد ش وعدد من املس
من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات الطاقة والتصفية 

واستثمار الغاز والبتروكيماويات والطاقة املتجددة .

بغداد / البينة الجديدة
ــة ذي قار بأن يتجاوز  ــدت وزارة الزراعة ومن خالل مديرية زراع اك
اإلنتاج احمللي املتوقع حملصول احلنطة ( ٣٠٧) الف طن بعد انطالق 
ــوزارة إن الكميات  ــت ال ــي احملافظة.واوضح ــات احلصاد ف عملي
ــوقة ملراكز  ــن الكميات املس ــبياً م ــتكون أعلى نس املنتجة س
التسويق التابعة لوزارة التجارة في املوسم املاضي، وان كميات 
ــإن كوادر  ــتمر. وبينت الوزارة ب ــام بتزايد مس ــاد لهذا الع احلص
ــني واملزارعني و اخملتصني  ــيق مع الفالح ــة تتابع وبالتنس املديري
لفرع جتارة احلبوب في الناصرية التحضيرات واالستعدادات التي 
ــاهم في إجناح عمليات احلصاد والتسويق ومن خالل أربعة  تس
ــالح، الرفاعي، فضالً  ــويقية هي مركز احملافظة، اإلص مراكز تس
عن مطار دهيمي في قلعة سكر.ويشار إلى أن مديرية زراعة ذي 
ــتوية وبواقع ( ٣٤٦١١٩) دومنا  ــار قد نفذت اخلطة الزراعية الش ق

حملصول احلنطة لعموم الشعب الزراعية في احملافظة.

واسط / البينة الجديدة 
ــاريع اخلدمية التي  ضمن جوالته امليدانية على االعمال واملش
ــهدها احملافظة زار محافظ واسط الدكتور محمد جميل  تش
ــاريع اخلدمية  ــال واملش ــرة وتابع االعم ــاء الصوي املياحي قض
ــة اخلدمية التي اطلقناها  ــي تنفذ في القضاء ضمن احلمل الت
ــال املدينة من واقعها اخلدمي ..وقال إن جزء من االعمال  النتش
ــوارع يجري العمل بوتيرة متصاعدة الجناز ما تبقى منها  والش
ــك اضافة فقرات  ــل عمل جديدة فيها ، وكذل ــالق مراح ، وانط
ــال التي تنفذ  ــم االعم ــر ..ومن أه ــات التطوي ــوارع لعملي وش
ــروع  ــي ومش ــروع تطوير مدخل الصويرة الرئيس ــا  مش حالي
ــارع السبيس وأعمال تطوير شارع  تطوير مدخل ما يعرف بش
ــارع مدخل احلي العسكري الرئيسي  الدكتورة وفاء وتطوير ش

ومشروع شارع القاضي في حي الزهور
ــاء الصويرة في  ــدة أدخلناها لقض ــاريع جدي ــال هناك مش وق
ــأنها احداث  ــا قريباً ، من ش ــوف نعلن عنه ــة ٢٠٢١ وس موازن
ــذا القضاء العزيز  ــتوى اخلدمي في ه نقلة واضحة على املس
واملناطق التابعة له ..وثمن احملافظ جهود أهالي املدينة الكرام 

بشيوخها وشبابها وشخصياتها
ــي نائب احملافظ االول  ــن دور  املهندس عادل الزركان ، كذلك ثم
ــرف على القضاء إضافة الى تثمني جهود بلدية الصويرة  املش

االبطال وجميع الدوائر العاملة
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــا عضو جلنة الزراعة واملياه واالهوار البرملانية  دع
ــني، وزارة الزراعة الى  ــس االثن ــي البديري، ام عل
ــول  ــاالت دخ ــى ح ــيطرة عل ــة للس ــع خط وض
ــذ احلدودية في  ــن املناف ــول الطماطم م محص
ــى تعرض  ــتؤدي ال ــتان كونها س ــم كردس اقلي

ــى مخاطر  ــي ال ــج احملل ــة واملنت ــة الزراعي اخلط
ــري ، ان معلومات وصلت الينا  كبيرة.وقال البدي
ــن محصول الطماطم  ــول كميات كبيرة م بدخ
من املنافذ احلدودية في اقليم كردستان بشكل 
ــيطر عليه وبعكس ما مت االتفاق عليه،  غير مس
ــق الهدف  ــى لم حتق ــى حصول فوض ــا ادى ال م
ــتيراد لهذا  ــاب االس ــن خطة فتح ب ــود م املنش

ــواق  ــعار باالس ــري ان االس ــني البدي احملصول.وب
ــت مرتفعة نتيجة لتلك الفوضى،  احمللية ما زال
اضافة الى انه من املؤمل ان ينزل احملصول احمللي 
ــدم وجود خطط  ــبوعني ما يعني ان ع خالل أس
تسيطر على املستورد سيؤدي الى ضرب املنتج 
ــارة كبيرة و  احمللي في اول نزوله وهذا معناه خس

فادحة ستكون للفالحني واملنتج احمللي.

شبه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
ــة،  والعنصري ــة  بالصهيوني ــة  الطائفي
ــي  مرحلت ــاوز  جت ــراق  الع أن  رأى  ــا  فيم
ــى  إل ــع  ويتطل ــة،  والطائفي ــالل  االحت
ــد قوله.وقال  ــاء والعمران“، على ح ”البن
ــالل كلمة في مأدبة إفطار  الكاظمي، خ
ــل  ــاء األفاض ــن العلم ــددًا م ــت ع جمع
ــعب العراقي،  ــف أطياف الش من مختل

إن  ــي“،  الوطن ــري  اخلب ــز  ”املرك ــا  تابعه
ــاء الدين  ــر يقوم به علم ــاك دور كبي ”هن
ــر التوعية الصحيحة التي نحن  في نش
ــنني طويلة  ــة لها، بعد س ــس احلاج بأم
ــت الكثير من قيمنا  ــن احلروب التي نال م
ــا عليها“.وأضاف، أن  ــادئ التي تربين واملب
ــر في إعادة  ــن لهم دور كبي ــاء الدي ”علم
ــي للمجتمع الذي عانى  الوضع الطبيع
من الظلم والدكتاتورية والفوضى، نراهن 
ــادة، والتأكيد  ــا الس ــم كثيرًا ايه عليك

ــي اجملتمع، الذي  ــى أهمية دور الدين ف عل
ــي يحتاجها الفرد  ــم الت ــو الى القي يدع
ــة بحاجة إليها“. ــع وكذلك الدول واجملتم

ــد احلاجة للخطاب املعتدل  وأردف: ”نؤك
الذي ساعد كثيراً في اخلالص من املرحلة 
الطائفية التي مر بها العراق، خطابكم 
ــاعد على االستقرار  املعتدل هو الذي س
أن  ــى  إل ــت  اليوم“.ولف ــه  نعيش ــذي  ال
”الطائفية حالها مثل العنصرية، ومثل 
ــا تبني قيمها  ــة ،ال فرق، كله الصهيوني

على العنصرية وبث الفرقة، املهم كيف 
ــؤدي دورنا كدولة لتوفير الظروف لرجال  ن
ــم في بناء  ــل أن يؤدوا دوره ــن من أج الدي
ــل، أن  ــي اجملتمع“.وأكم ــد ف ــل اجلدي اجلي
”أولوياتنا تبدأ من االهتمام باجليل اجلديد، 
وأرى أنها مسؤولية دور العبادة ، كما هي 
ــة والدولة  ــة واجلامع ــؤولية املدرس مس
ــة التعاون  ــكل عام، واهمي واإلعالم بش
من أجل بناء قيم املواطنة الصحيحة“.
ــي  ــاس ف ــن أس ــو رك ــن ه ورأى أن ”الدي

ــالم هوية،  ــة اجملتمع العراقي، واإلس هوي
ــتور احترم اإلسالم، واشترط عدم  والدس
ــاعر غالبية  مخالفة ثوابته واحترام مش
ــعب العراقي وعدم املساس برموزه  الش
ــال:  ــوزراء قائ ــس ال ــعائره“.وتابع رئي وش
ــد احلاجة اليوم الى نشر األمل  ”إننا بأش
ــق دور العبادة وعن  والدعوة إليه عن طري
ــاج لألمل الذي  ــال الدين، نحت طريق رج
ــع األمة والعمل  ــع اجملتمعات ويصن يصن

والتكامل لبناء بلدنا احلبيب.

بغداد /
اعلنت وزارة التخطيط، امس االثنني، ارتفاع مؤشرات 
ــا بني ٢٦ الى  ــعار، لتصل إلى م ــر إثر ارتفاع األس الفق
ــيرة الى أنها أعدت خطة االصالح والتعافي  ٢٧٪، مش
ـــيكون عمرها سنتني وتعمل على ٣ مسارات. التي س

ــم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إنه  وقال املتحدث باس
ــر التضخم  ــعر صـرف الــدوالر فـإن مؤش بعد رفـع س
ــت  ارتفع ــا  ــة، بينم ــى ٥ باملئ ال ــبة ٩٫٤  ــع بنس ارتف
ــى ٢٧ باملئة. ــبة ٢٦ ال ــر األولية بنس ـــرات الفق مـؤش

ــن إعداد  ــط انتهت م ــداوي، أن الـتخطي ــاف الهن وأض
ــتجيبة للتحديات، ومت  ــالح والتعافي مس خطة االص
ــها  ــة املركبة التي يعيش ــر االعتبار األزم ــذ بنظ األخـ
ــة االقتصادية واألزمـة الصحية، وما  البلد، وهي األزمـ
ــعار  ــبة الفقر ورفـع األس ــا من رفـع نس ــم عنهـم جنـ
والتضخم واالنكـماش االقـتصادي الذي عصف بالبلد.

ــيكون عمرها سـنـتـني  ــار الى أن هـذه اخلطة س واش
ــارات، األول  مــن ٢٠٢١ الـــى ٢٠٢٣، وتعمل على ٣ مس
ــــتــوى  ــني مــس االقــتـصادي الذي يـتـضـمـن حتس
ــاص،  ــاع الــخــ ــم الــقــطــ ــاد ودعــــ االقــتــصــ
والـثـانـي االجـتـمـاعـي الـذي يتضمن دعـم مستوى 
ــة والـتـعـلـيـم  ــال الـصـحـ ــي مــجــ ــات فــ اخلدم
ــا الثالث فهو  ــني املـرأة، أم ــني وتـمك ــودة النازحـ وعــ
احملور املكاني الذي يتضمن معاجلة الفجوات التنموية 

املوجودة في احملافظات.

اعلنت خلية اإلعالم األمني امس االثنني، تفاصيل عمليات 
أمنية في ثالث محافظات. وقالت اخللية إنه شرعت قوة من 
الفرقة الثالثة ب الشرطة االحتادية، في املقر املتقدم لقيادة 
ــب تفتيش قرى  ــوك بواج ــتركة في كرك ــات املش العملي
(الشاه كلدي و احلمدانية و اجلعفرية و الكرامة العصرية) 
ــع وبطارية  ــفتني محلية الصن ــى عبوتني ناس وعثرت عل
ــرة هاون عيار ٦٠ ملم من مخلفات داعش االرهابي ومت  وقنب
ــي موقعيا.وأضافت كما  تفجيرها من قبل اجلهد الهندس
ــات غرب نينوى  ــن الفرقة ٢٠ في قيادة عملي ــذت قوة م نف
ــث مت العثور على  ــة تل البنات، حي ــب تفتيش في قري واج
صاروخ طائرة و ٣ صاروخ RBG٧ تالف، مت التعامل مع املواد 
ــد ورود معلومات  ــى أنه بع ــارت إل ــة أصوليا.وأش املضبوط
ــتخبارية الى الفرقة العاشرة في قيادة عمليات االنبار  اس
ــاء الكرمة منطقة  ــفة في قض ــد بوجود عبوات ناس تفي
الصبيحات قرب سيطرة االقواس توجهت قوة من الفرقة 
ــة وعثرت على ١٧ صفيحة  للبحث والتفتيش في املنطق
ــطرتي تفجير وقذيفة مدفع منساوي وقنبرة  معدنية ومس
هاون عيار ٨١ ملم من مخلفات داعش االرهابي ومت تفجير 

الكدس موقعياً.

 
اعلنت الهيئة العامة لالنواء اجلوية والرصد الزلزالي، امس 
ــني، توقعات الطقس ليوم امس وااليام املقبلة. وذكرت  الثن
الهيئة ، ان طقس امس في جميع مناطق البالد غائم الى 
ــترتفع  ــم جزئيا ودرجات احلرارة تالمس الـ ٤٠، فيما س غائ
ــجل  درجات احلرارة في جميع انحاء البالد اليوم حيث تس
ــالد بارتفاع  ــة مئوية.وتتأثر الب ــداد ٤١ درج ــة بغ العاصم
ــة تأثرها بكتلة  ــبوع نتيج ــات احلرارة خالل هذا االس درج
ــجل اعلى قراءة لدرجات  هوائية حارة، ومن املتوقع ان تس
احلرارة يوم االربعاء املقبل املوافق ٢١ نيسان ٢٠٢١ الى (٤٣) 
درجة مئوية، ومن ثم تبدأ درجات احلرارة باالنخفاض قليالً 
يوم اخلميس املوافق ٢٢ نيسان ٢٠٢١ لتقترب من معدالتها 

الطبيعية.

ــلف  ــني، عن صرف مبالغ س ــيد، امس االثن ــن مصرف الرش اعل
ــنة (٢٠٢٠)  ــود لس ــخ تع ــتلمة بتواري ــالت املس ــزواج للمعام ال
ــي للمصرف قال ، انه  ــض النظر عن التوطني.املكتب االعالم بغ
ــتلمة بتواريخ  ــلف الزواج للمعامالت املس تقرر صرف مبالغ س
ــيكون استنادا  ــنة (٢٠٢٠).واضاف البيان ان الصرف س تعود لس
ــرط انه مت  ــض النظر عن التوطني بش ــابقة بغ للتعليمات الس
ــات اجلديدة،  ــدور التعليم ــدور قبل ص ــتعالم وصحة الص االس
ــا ان التعليمات اجلديدة تضمنت منح الراغبني بالزواج من  مبين

املوظفني سلفة بشرط التوطني لدى املصرف.
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بغداد /

ــم  كاظ ــف  تكلي ــى  عل ــا  احتجاج
ــام القضاء  ــام قائممق ــاض مبه الفي
.وقال مصدر في احملافظة، ان احملتجني 
ــمال  ــي ش ــق الرئيس ــوا الطري قطع
ــالل حرق  ــن خ ــة، م ــة الناصري مدين

ــي  ــد احتجاج ــي تصعي ــارات ف اإلط
ــاض. الفي ــم  كاظ ــف  تكلي ــى  عل

ــني منعوا  ــدر، ان احملتج ــاف املص واض
ــام املكلف من الدخول الى  القائممق
ــى القائمقامية.يذكر ان محافظ  مبن
ذي قار أحمد اخلفاجي، كان قد اصدر 
أمرا إداريا أمس االول، يقضي بتكليف 

ــام  ــام قائممق ــاض مبه ــم الفي كاظ
ــأن األمني  ــاء الرفاعي. وفي الش قض
ــي، بتعرض قاعدة بلد  أفاد مصدر أمن
ــالح الدين،  ــي محافظة ص ــة ف اجلوي
ــى قصف صاروخي.وقال املصدر ، إن  إل
ــة تعرضت لقصف  ــد اجلوي قاعدة بل
بأربعة صواريخ نوع كاتيوشا.وأضاف 

ــن اصابة  ــاءً ع ــاك انب ــدر أن هن املص
ــة  ــادث كحصيل ــي احل ــخصني ف ش
ــن املزيد  ــف ع ــن دون الكش ــة، م أولي
ــت عثرت قوة  ــل. في وق من التفاصي
ــس االثنني،  ــعبي ام ــد الش من احلش
ــيارات املفخخة في  على مصنع للس
ــن للموصل حتت األنقاض  اجلانب األمي

ــكرية  ــة العس والتي تعمل الهندس
ــد  على رفعها.وذكر بيان إلعالم احلش
أن مفارز مديرية مكافحة املتفجرات 
ــة قامت بتفكيك  التابعة الى الهيئ
ــيارات مفخخة، فيما تعمل  ثالث س
على تفكيك ورفع املتفجرات وتدمير 

املصنع بالكامل ملنع استغالله.

CQD@ò@Ú‡nm

 
ــتمرار  ــني، عن اس ــس االثن ــادن، ام ــة واملع ــفت وزارة الصناع كش
ــدنٍ صناعيَّة جديدةٍ في كل من النجف  االجراءات إلقامة خمس م
ــني أكدت بلوغ  ــان والديوانية، في ح ــالء وصالح الدين وميس وكرب
ــب االجناز في مدينة ذي قار الصناعية ٩٨ باملئة.وأفاد املتحدث  نس
ــمي باسم وزارة الصناعة، مرتضى الصافي ، بأن نسب االجناز  الرس
ــة الصناعية في محافظة ذي قار بلغت ٩٨ باملئة، موضحا  للمدين
ــدم مماثل في املدن الصناعية  ــبة املتقدمة رافقها تق أن تلك النس
ــت الصافي الى، اجناز جميع  ــات البصرة واالنبار ونينوى.ولف حملافظ
ــة الصناعية في  ــة) للمدين ــة االولى والثاني ــرات عقود (املرحل فق
ــة اثنتان للصناعات  ــي تتكون من أربع مناطق صناعي ذي قار، والت
ــطة، مشيرا الى جتهيز املدينة  اخلفيفة ومثلها للصناعات املتوس
ــات والبنى التحتية الالزمة، جلعلها مدينة صناعية  بجميع اخلدم
ــتثمار احمللي واالجنبي.وبني املتحدث  منوذجية، ولتكون جاذبة لالس
ــمي للوزارة، أن نسب اجناز املرحلة االولى للمدينة الصناعية  الرس
ــاحة (٣٠٠٠) دومن، بلغت ٦٥  ــى مس ــتقام عل ــار، والتي س ــي االنب ف
ــر التخصيصات  ــروع بالكامل حال توف ــيتم اجناز املش باملئة، وس
ــيرا الى أن االنبار تتمتع بالعديد من املزايا االستثمارية  املالية، مش
ــف الصافي، عن استمرار  واالمتيازات املقدمة للمستثمرين.وكش
ــات النجف  ــرى في محافظ ــدن صناعية اخ ــة م ــراءات إلقام االج
االشرف وكربالء املقدسة وصالح الدين وميسان والديوانية، مؤكدا 
ــاء مدنٍ صناعيَّةٍ جديدةٍ  ــة املدن الصناعية، تتطلع الى إنش أن هيئ
ــاريع صناعيَّة جديدةٍ  ــراق، وإقامة مش ــع محافظات الع ــي جمي ف
واعدةٍ تُسهم في تطوير وانعاش الصناعة العراقيًة، وتسهم أيضا 

بخلق فرصِ عملٍ للعاطلني، وتعزيز االقتصاد الوطني.

بغداد /
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ــعودية، عن  ــاد الس ــة ومكافحة الفس ــأة الرقاب ــفت هي كش
لَعَ بها ٢٥ شخصاً بينهم  تفاصيل ١١ قضية فساد جديدة، ظَ
ــؤولون في وزارات، ورجال  ــلك العسكري، ومس ضباط في الس
ــدأت بالتحقيق في  ــان لها إنها ب ــأة في بي ــت الهي أعمال.وقال
ــاً باالختالس  ــا، وإن الظالعني يواجهون تهم ــة قضاي مجموع
ــني دوالر)،  ــال (١٠٦ مالي ــو ٤٠٠ مليون ري ــى نح ــتيالء عل واالس
ــن وزارة  ــواء متقاعد م ــى أوقف بها ل ــة األول ــةً أن القضي مبين
ــرس الوطني، إضافة إلى موظفني اثنني آخرين، على خلفية  احل
ــاوية مقابل  ــركات إحداها منس ــا على أموال من ش حصولهم
ــل توقيع  ــؤولني من أج ــركات للمس ــة على هذه الش التوصي
ــى أن الظالعني الثالثة حصلوا على ١٩٨  عقود عمل.ولفتت إل
مليون ريال (٥٢٫٨ مليون دوالر).وتابعت أن القضية الثانية اوقف 
ــببها مدير عام سابق للمشروعات ب وزارة التعليم العالي،  بس
ــة رجال أعمال، لتأسيسهم شركات من أجل احلصول  وخمس
على مشروعات من الوزارة.واوضحت ان القضية الثالثة اوقف 
فيها موظف في وزارة اخلارجية، تصرف من دون وجه حق بنحو 
ــارج، الفتة  ــفارات باخل ــاب إحدى الس ــف ريال من حس ٧٣٣ أل
ــؤولون في  ــى انه في القضايا املتبقية، أوقف موظفون ومس ال
ــركة الكهرباء،  وزارات الداخلية، واإلعالم، واملالية، والعدل، وش

وموظفون حكوميون وآخرون في البلديات.

@TPP@Ïz‰i@Öbéœ@bÌbö”@Z@ÚÌÖÏ»é€a
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وكاالت /

ــي تبذلها فرق عمل  ــاد بـاجلهود الت وأش
ــنة ٢٠٢٠)  ــر الديواني (٢٢ لس ــة األم جلن
واملالكات الفنية املتخصصة في األمانة 
ــوزراء ووزارتي الداخلية  ــة جمللس ال العام
ذات  ــمية  الرس ــات  واجله ــاالت  واالتص
ــيق  ــالل التعاون والتنس العالقة، من خ
ــق تقدم  ــهم في حتقي ــي الذي أس العال

ــل اخلاصة  ــل العم ــي مراح ــوظ ف ملح
ــة البطاقة  ــا على جترب ثني ــروع، مُ باملش
ــاً ملحوظاً  ــة التي حققت جناح الوطني
ــات وتوحيدها  ــة البيان ــال أمتت ــي مج ف
ــت في تداول الوثائق. وتوفير اجلهد والوق

ــوا،  ناقش ــني  اجملتمع أن  ــان،  البي ــر  وذك
ــات  ــق األولوي ــاركية لتواف ــة التش اخلط

ــدة جلميع  ــة وطنية موح ــدار بطاق إلص
املواطنني مبدة ال تتجاوز السنتني.وحضر 
ــل وزارة الداخلية، وعدد  ــاع، وكي االجتم
ــام الوزارة،  ــر وأقس ــن املديرين في دوائ م
ــدة، فضالً عن  ــروع البطاقة املوح ومش
قسم تكنولوجيا املعلومات في األمانة 

العامة جمللس الوزراء.بحسب البيان.

Z@ıaâãÏ€a@è‹©@Ú„bflc
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ــد قدوح  ــي محم ــاد اللبنان ق
ــة بغداد للفوز على  فريق أمان
ــة،  الكهربائي ــات  الصناع
ــدف،  في  ــل ه ــني مقاب بهدف
ــاب اجلولة  ملعب بغداد، حلس
٢٨ من الدوري العراقي املمتاز.

أمانة بغداد دخل املباراة بقوة 
ــجل في الدقيقة الثانية  وس
عبر محترفه اللبناني محمد 
ــات  الصناع ــاول  قدوح.وح
ــى  إل ــودة  للع ــة  الكهربائي
املباراة وجنح في مساعيه في 
ــجل  (٣٣) حيث س ــة  الدقيق

سيف طاهر.

وعاد  قدوح ومنح أمانة بغداد 
ــد ٥ دقائق  ــدم بع ــدف التق ه
ــوط األول  فقط، لينتهي الش

بتقدم أمانة بغداد (٢-١).
ــي حاول  ــوط الثان ــي الش وف
ــات وأضاع مصطفى  الصناع
ــددها بجوار  ــرة س محمود ك
ــديدة زميله  القائم. ومرت تس
ــوق العارضة،  ــن داخل ف حس
ــتار ياسني من  بينما حاول س
ركلة حرة أيضا علت العارضة. 
ــداد رصيده إلى  ورفع أمانة بغ
النقطة ٣٩ في املركز الثامن، 
بينما جتمد رصيد الصناعات 
ــة عند النقطة ٢٧  الكهربائي

في املركز الـ١٦.

ــاء  واملين ــزوراء  ال ــا  فريق ــى  اكتف
بنقطة من تعادلهما ١-١، مبلعب 
ــاب اجلولة  ــعب الدولي حلس الش

٢٨ من الدوري املمتاز. 
ــزوراء  ــريعة لل ــم البداية الس رغ
ــدف مبكر  ــراز ه ــاراة وإح في املب
ــة املباراة،  ــن بداي ــد ٥ دقائق م بع
ــدي كامل، إال أنه  عبر الالعب مه
ــى تقدمه.  ــل في احلفاظ عل فش

ومتكن الكاميروني جونيور امباي 
ــواء املباراة  ــاء ألج ــن إعادة املين م
ــي الدقيقة  ــجيل التعادل ف بتس

٤٢، لينتهي الشوط األول ١-١.
 ورغم احملاوالت اجلادة من الفريقني 
ــي إال أن  ــوط الثان ــي بداية الش ف
ــع تدريجيا، ليقبل كل  األداء تراج

منهما بنقطة التعادل.
ــة  وصاف ــى  عل ــزوراء  ال ــظ  وحاف
ــد ٥٢ نقطة، فيما  الترتيب برصي
رفع امليناء رصيده إلى النقطة ٣٢ 

في املركز ١٣. 

قدوح يقود بغداد لهزيمة 
الصناعات الكهربائية

غموض حول إصالح نظام 
التشامبيونزليج

أسطورة ليفربول يعارض اِّـشاركة َّـ السوبر ليج

رسميا: اتفاق ١٢ ناديا على إقامة السوبر ليج.. وبرييز رئيسا

شريف يقود األهلي إلحباط الزمالك َّـ الكالسيكو اِّـصري

ــي  ــرطة العراق ــر الش خس
ــتقالل  االس ــام  أم  ،  (٠-٣)
التي  ــاراة  املب ــي، في  اإليران
ــاب  ــت في جدة، حلس أقيم
اجلولة الثانية من اجملموعة 

الثالثة.
االستقالل،  أهداف  ــجل  س
ــي الدقيقة  محمد نادري ف
إسماعيلي  ــيد  وفرش  ،(٤٤)
ــيخ  ــي الدقيقة (٥٤)، وش ف
 ،(٦٥) الدقيقة  ــي  ف دياباتي 
ــدر الفريق، اجملموعة،  ليتص
ــد ٦ نقاط، فيما تذيل  برصي
ــب  الترتي ــرطة  الش ــق  فري

بدون نقاط.
بداية غير موفقة

ــن موفقة  ــم تك ــة ل البداي
ــر  خس ــذي  ال ــرطة،  للش
ــه  بتلقي ــم،  كاظ ــام  حس
بطاقة حمراء، جراء تدخله 

على أحد العبي االستقالل 
ــذا  ه  .(١١) ــة  الدقيق ــي  ف
الطرد، أرغم مدرب الشرطة 
ــق املنافذ لتعويض  على غل
ــددي، واالعتماد  النقص الع

على الهجوم املرتد.
ــتقالل، جنح في  ــن االس لك
نقل الكرة بشكل سريع في 
وضغط  ــرطة،  الش مناطق 
ــجيل هدف،  ــل تس ــن أج م
ــرطة كرة  وأنقذ حارس الش

سددها أراش.
ــن  ــة (٤٤) متك ــي الدقيق وف
محمد  ــتقالل  االس ــب  الع
نادري من استغالل التمريرة 
ــرة  ــدد الك ــة ليس العرضي
باملباشر في شباك احلارس 
ــرز هدف  ــل ويح أحمد باس

التقدم.
هدفان سريعان

ــي، متكن  ــوط الثان في الش
التكتل  االستقالل من فك 

ــرطة، ومتكن  الدفاعي للش
ــط الصد الذي  من ضرب خ
ــرطة  الش ــدرب  م ــعى  س
ــه، لكن دون جدوى  لتنظيم
ــي الدقيقة (٥٤)،  فتمكن ف
الالعب أراش من فك شفرة 
ــة  بيني ــرة  بتمري ــاع  الدف
ــماعيلي،  ــيد إس ــى فرش إل

فسجل الهدف الثاني.
وبذات الطريقة، أحرز شيخ 
دياباتي، الهدف الثالث بعد 
ــعود مصيدة  ــرب مس أن ض
ــة  ــرة متقن ــلل بتمري التس
ــددها  ــر س ــي األخي لديابات
الشباك محرزًا  داخل  بقوة 

الهدف الثالث.
ــدرب  امل ــاوالت  مح ــم  ورغ
ــازن  م ــراك  بإش ــش  اليت
ــدال من  ب ــاس  وريف ــاض  في
ــد  ومحم ــي  حصن ــي  عل
ــيء  ــن لم يتغير ش داود، لك
ــتوى االداء، فبقي  على مس

االستقالل مسيطرا.
ــرادًا تاما  وأضاع ديباتي انف
ــد أن تباطأ في  باحلارس بع
ــتتها  ــرة فش الك ــديد  تس

الدفاع، فيما أضاع فرشيد 
ــارس  ــا باحل ــرادا صريح انف
ــم  ــد أن رد القائ ــل بع باس
ــع فرصة  ــديدته لتضي تس

سهلة لالستقالل، باملقابل 
ــرطة عن  ــز العبو الش عج
ــم هجمة مرتدة على  تنظي

مرمى االستقالل.
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نبض الشارع

خالد جاسم

ــابقني  ــا الس ــة وأبطاله ــوع رواد الرياض ــغل موض ش
ــكل خاص حيزا كبيرا من االهتمامات والنقاشات  بش
ــات نظر تنوعت في  ــح عنها من اراء ووجه مع ما ترش
ــز كثيرون  ــات أصحابها, ورك ــا وغاي ــا وأهدافه قيمته
ــباب  ــذه القضية على انتقاد وزارة الش في تناولهم ه
ــتحقات  ــباب تلكؤ صرف املس والرياضة وحتميلها أس
املالية وبقية االمتيازات التي جاءت في القانون اخلاص 
ــة, كما حمل االخرون  ــريحة من أهل الرياض بتلك الش
ــازات عن عدد من  ــؤولية حجب هذه االمتي الوزارة مس
الرواد واألبطال املعروفني . ومن خالل متابعاتنا لقضية 
ــدل وطبيعة  ــا زال مثيرا للج ــرواد وقانونهم الذي م ال
االراء ووجهات النظر التي تناولت القانون, واجب علينا 
ــرات والعيوب  ــاول بنّاء يتناول الثغ ــق أوال بني تن التفري
ــد الفني الهادف  ــلوب النق التي احتواها القانون بأس
ــا, وبني بعض  ــود وما جاء فيه ــالح بعض البن نحو إص
ــاة الرواد واملتاجرة  ــتغالل معان األصوات التي حتاول اس
ــة الزائفة في  ــن البطول ــر ادعاء نوع م ــم عب بقضيته
تبني هموم هذه الشريحة الرياضية وكسب تعاطفها 
حتقيقا لغايات مصلحية, وليس حبا بالرواد ودفاعا عن 
حقوقهم التي هي أصال حاضرة في القانون الذي جندد 
ــر املوضوعية التي  ــأن افتقاده بعض املعايي القول بش
ــة عن أجندة اجلهة الراعية له، وهي وزارة  لم تكن غائب
ــباب والرياضة، التي عبر مسؤولها األول في أكثر  الش
ــرات التي أوعز  ــل تلك الثغ ــبة عن وجود مث ــن مناس م
ــكيل جلان وورش عمل أجنزت بشكل  ــأنها الى تش بش
ــرات املوضوعية على  ــادق التعديالت والتغيي جدي وص
ــا ان األمانة تقتضي  ــون , كم ــود هذا القان ــرات وبن فق
ــارة الى ما حدث من تالعب صريح وإدخال أسماء  اإلش
ــر وضوابط قانون  ــق عليهم معايي ــخوص ال تنطب وش
ــذي حرم فيه  ــني األبطال في الوقت ال ــرواد والرياضي ال
رياضيون حقيقيون ورواد تنطبق عليهم كل املواصفات 
ــا القانون املذكور  ــي التمتع باالمتيازات التي احتواه ف
ــة املنفذة فعليا  ــإن الوزارة وباعتبارها اجله , ومن ثم ف
ــراءات توثيقية وتدابير  ــارعت الى اتخاذ إج وعمليا س
ــروط وضوابط  ــدف الى فرز من تتوافر فيه ش إدارية ته
ــي قوائم  ــماؤهم ف ــت أس ــن أقحم ــن الذي ــون ع القان
ــن ثم فإن الوزارة  ــرواد واألبطال من دون وجه حق , وم ال
ــا والتي متليها  ــات القانونية أو غيره وعبر تلك املعاجل
املسؤولية األخالقية واملهنية تهدف الى حماية قانون 
ــكوك  ــال احلقيقيني ولفظ املزورين واملش الرواد واألبط
في صالحيتهم ومؤهالتهم، كما ان اخلطوات العملية 
ــوزارة بإجنازها من أجل  ــادة واإلجراءات التي وعدت ال اجل
ــون من الثغرات والعيوب عبر التعديالت  تخليص القان
ــات  التمني ــة  ــزال حبيس ت ــة ال  ــرات املقترح والتغيي

واالنتظار اململ .
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كلوب: صالح هداف بالفطرة.. وأنانيته مطلوبة

ــة  اللجن ــاع  اجتم ــق  ينطل
ــي،  األوروب ــاد  لالحت ــة  التنفيذي
كما هو مقرر له، رغم إعالن ١٢ 
ــرى في القارة،  من األندية الكب
ــوبر  ــني دوري الس ــا تدش عزمه

األوروبي.
ويستعد اليويفا للتصديق على 
إصالحات شاملة لدوري أبطال 
أوروبا وبعض الفعاليات القارية 
األخرى، ليسري مفعولها بداية 
من عام ٢٠٢٤، لكن هناك حالة 
ــوض إزاء مصير هذه  ــن الغم م

اإلصالحات اآلن.
ــم اليويفا،  ــال متحدث باس وق
إن االجتماع سينطلق كما هو 
القائمة  إلى  ــيتطرق  مقرر، وس

ــة  املضيف ــدن  للم ــة  النهائي
لكأس أمم أوروبا (يورو ٢٠٢٠).

ــرا  ــن إجنلت ــة م ــت ٦ أندي وأعلن
ــن  ــا م ــبانيا ومثله ــن إس و٣ م
ــني  تدش ــا  اعتزامه ــا،  إيطالي
ــة،  قوي ــوبر  س دوري  ــة  بطول
ــتكون في منافسة مباشرة  س
ــا، حيث  ــال أوروب ــع دوري أبط م
ــي منتصف  ــام فعالياتها ف تق

األسبوع.
وأدان اليويفا، هذا اخملطط أمس 
ــروع  ــدث عن «مش ــد، وحت األح
ــا،  الفيف أدان  ــا  ــم» كم متهك
ــا عارض رئيس الوزراء  األمر، كم
ــون  جونس بوريس  ــي  البريطان
ــل  ــي إميانوي ــس الفرنس والرئي

ماكرون، املشروع.

ــا على  ــوزا مهم ــص األهلي ف اقتن
ــاء  ــي لق ــك (٢-١) ف ــاب الزمال حس
ــة ٤ من  ــن اجلول ــل م ــة املؤج القم
ــتاد  ــدوري املصري املمتاز،  في س ال

القاهرة.
ــم  ــريف مهاج ــد ش ــدر محم وتص
ــجل  ــا س ــهد بعدم ــي املش األهل
ثنائية في الدقيقتني ٢١ و٣٤، قادت 

فريقه للفوز.
ــود عبد  ــجل محم ــي املقابل، س ف
ــيكاباال هدف الزمالك في  الرازق ش
ــدر محمود  ــا أه ــة ٣١، كم الدقيق
عالء ضربة جزاء للفريق األبيض في 

الدقيقة ٥٩.
ورفع األهلي رصيده بهذا الفوز إلى 
ــا للوصافة بعد  ــة متقدم ٣٠ نقط
ــادة مدربه  ــاراة، بقي ــوض ١٢ مب خ

بيتسو موسيماني.
ــدارة  ص ــى  عل ــك  الزمال ــظ  وحاف
ــس  باتري ــه  مدرب ــع  م ــب،  الترتي
ــة  ــى الهزمي ــه تلق ــرون، لكن كارتي
الثانية بالدوري، وجتمد رصيده عند 

٣٣ نقطة من ١٥ مباراة.
باإلثارة  اتسم  املصري  الكالسيكو 
ــات  اللحظ ــى  وحت ــة  البداي ــذ  من
ــي األفضل في  األخيرة، وكان األهل
ــكل واضح، في  ــوط األول بش الش
ــوط  ــك في الش ــق الزمال ــني تأل ح
ــم يفلح في العودة  الثاني، لكنه ل

للمباراة.
ــدر محمد  ــة املباراة أه ــع انطالق م
ــا لألهلي من  ــريف هدفا محقق ش
ــلها أمين أشرف،  متريرة عرضية أرس

فحولها شريف بعيدا عن املرمى.
ــيطرة على  الس ــك  الزمال ــاول  وح
ــل  يرس أن  ــل  قب ــب،  امللع ــط  وس
أبعدها  شيكاباال عرضية خطيرة، 

بيكهام.
وضاعت فرصة زملكاوية أخرى من 
أوباما من عرضية أشرف بن شرقي، 

لم يستغلها األخير.
ــن  م ــل  بفاص ــي  األهل ــيطر  وس
التمريرات، وأضاع حسني الشحات 
ــي  ــديدة ف ــرة بتس ــة خطي محاول

منطقة اجلزاء.
ــحات محاولة  ــاع الش ــا أض الحق
ــرة بينية رائعة من  خطيرة من متري
ــولية، لكنه سدد بجوار  عمرو الس

القائم.
ــرة عرضية  ــرف ك ــل أمين أش وأرس
ــي إبعادها  ــالء ف ــأ محمود ع أخط
ــو الفتوح خارج  قبل أن يوجهها أب

امللعب.
ــريف في تسجيل  وجنح محمد ش
ــي الدقيقة ٢٢ بعد  هدف التقدم ف

ــة رائعة من أمين  ــرة أرضية بيني متري
ــريف في مرمى  ــرف، إذ سدد ش أش
ــي بعد  ــدم األهل ــش معلنا تق جن

فاصل من االستحواذ لألحمر.
ــريعا على  ــك الرد س ــاول الزمال ح
ــن دون تنظيم هجومي  ــدف لك اله
واضح وأبعد محمود عالء تسديدة 

الشحات.

ــجيل  ــي التس ــيكاباال ف ــح ش وجن
ــي الدقيقة ٣١  ــديدة رائعة ف بتس
ــز وتصويبة ماكرة  ــتالم ممي بعد اس

سكنت شباك علي لطفي.
ووجه محمد شريف تصويبة رائعة 
ــتغال خطأ في  في الدقيقة ٣٥ مس
ــكنت شباك  التمرير من أوباما، س

جنش.
وأخفق أوباما في الرد وأهدر محاولة 

خطيرة برأسه بعيدا عن املرمى.
ــرة في  ــى الك ــي عل ــيطر األهل وس
ــوط  ــق األخيرة من عمر الش الدقائ

األول حتى نهايته.

ــي  ــر الفن ــوب، املدي ــن كل ــدد يورج ش
ــى أن محمد صالح جنم  ــول، عل لليفرب
ــراز العاملي،  ــن الط ــدز هو العب م الري
ــة  باألناني ــع  يتمت ــه  أن ــى  إل ــيرًا  مش
املطلوبة للفوز باحلذاء الذهبي الثالث 

له في الدوري اإلجنليزي املمتاز.
ويتنافس صالح بقوة على لقب الهداف 

هذا املوسم، حيث يحتل املركز الثاني 
ــني برصيد ١٩  ــب الهداف ــدول ترتي بج
ــارق هدفني عن املتصدر هاري  ا، بف هدفً

كني مهاجم توتنهام هوتسبير.
ــاة  ــات لقن ــي تصريح ــوب ف ــال كل وق
ــم مطاردة  «نع ــبورتس»  ــكاي س «س
ــل حافزًا  ــي متث ــذاء الذهب ــالح للح ص

إضافيًا له هذا املوسم بالطبع».
ا  وأضاف «العب كرة القدم لديه ١٥ عامً

ــا ١٧ أو ١٨ في بعض  ــيرته ورمب في مس
ــيرتك  ــت في مس ــاك وق ــاالت، وهن احل
ــل حاالتك البدنية  تكون فيه في أفض
ــيء  ــد أن تضغط لتحقيق كل ش وتري

في مسيرتك».
ــع «ال يفوز معظم الالعبني باحلذاء  وتاب
ــرة واحدة  ا، وإذا فزت به م ــدً ــي أب الذهب
ــه مرتني  ــر، وإذا فزت ب ــذا إجناز كبي فه
ــا، وإذا متكنت من  ــذا إجناز أكبر حقً فه
ــة فليس هناك  ــرة الثالث الفوز به للم
ــن حصلوا  ــني الذي ــن الالعب الكثير م

عليه ٣ مرات».
ــون  ــون املهاجم ــب أن يك ــع «يج وتاب
ــا غير أناني  ــني، لم أقابل مهاجمً أناني
ــف  ــون ألط ــك أن تك ــل، ميكن ــن قب م
ــخص في العالم، لكن في النهاية  ش
تريد تسجيل األهداف وهذا يعني أنك 

ال ترى العبني بنفس القميص».
ــرة يريد  ــداف بالفط ــالح هو ه وأمت «ص
ــئ طوره  ــداف، وهذا ش ــجيل األه تس
ــا يفعله  ــيرته، وهذا م ــا في مس الحقً
ــجل  ــون من الطراز العاملي، يس الالعب
ــم. معرفة جودتك  ا بعد موس ــمً موس
ــول على  ــاعدك في احلص اخلاصة تس
العودة إلى املسار الصحيح أسرع من 

اآلحرين». 

ــطورة ليفربول، قرار  انتقد أس
النادي اإلجنليزي باملشاركة في 

دوري السوبر األوروبي اجلديد.
ــك بعدما أعلن ١٢ ناديًا  جاء ذل
ــا، أمس األحد،  ــرًا في أوروب كبي
إطالق دوري السوبر االنفصالي، 
ــو بيريز رئيس  بقيادة فلورنتين

ريال مدريد.
ــطورة  وقال جيمي كاراجر أس
ــات لقناة  ــي تصريح الريدز، ف
«ليفربول  ــبورتس  س ــكاي  س
ــد اإلعالن  ــة عار، بع بات وصم

عن إنشاء البطولة».
ــدر  مص ــا  «أصبحن ــاف  وأض
ــخاص  األش ــع  جمي ــراج،  إح

ــي ليفربول،  ــبقونا ف الذين س
سيكونون محرجني لرؤية هذا 

األمر».
ــرك، الذي  ــذا التح ــدف ه ويه
ــن  م ــادة  ح ــادات  انتق ــه  واج
سلطات كرة القدم، سواء من 
الفيفا أو اليويفا، إلى منافسة 

دوري أبطال أوروبا.

ــالق دوري  ــي أوروبا،إط ــرا ف ــا كبي ــن ١٢ نادي أعل
ــادة  بقي ــدم،  الق ــرة  لك ــي  االنفصال ــوبر  الس

فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.
ــه انتقادات  ــذي واج ــذا التحرك، ال ــدف ه ويه
ــدم، ورئيس الوزراء  ــلطات كرة الق حادة من س
ــس  والرئي ــون،  جونس ــس  بوري ــي  البريطان
ــي إميانويل ماكرون، إلى منافسة دوري  الفرنس
ــمي لريال  ــع الرس ــر املوق ــا. ونش ــال أوروب أبط
ــدا لألندية الـ١٢، جاء  مدريد، اليوم، بيانا موح
ــة) هي: ميالن، آرسنال،  فيه: «األندية (املؤسس
ــلونة، إنتر  ــي، برش ــد، تشيلس ــو مدري أتلتيك
ميالن، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، 

مانشستر يونايتد، ريال مدريد، وتوتنهام».
ــتتم دعوة ٣ أندية أخرى لالنضمام،  وتابع: «س
ــيبدأ في  ــذي س ــي ال ــم االفتتاح ــل املوس قب
ــن». وأضاف البيان: «بالنظر إلى  أقرب وقت ممك
املستقبل، تتطلع األندية إلى عقد مناقشات 
مع االحتاد األوروبي لكرة القدم، واالحتاد الدولي، 
ــرة القدم  ــول للبطولة وك ــل احلل لبحث أفض
ــابقة عبارة عن  ــع: «نظام املس العاملية». وتاب

ــا و٥  ــاركة ٢٠ ناديًا، وهم ١٥ ناديًا مؤسسً مش
ــاء على أداء  ــنويًا بن ــم تصنيفها س ــرى، يت أخ
ــتواصل جميع األندية  ــابق.. وس ــم الس املوس
وأردف:  ــة».  الوطني ــا  دورياته ــي  ف ــة  املنافس
ــيبدأ املوسم في أغسطس (آب)، مبشاركة  «س
ــدة تضم ١٠  ــي مجموعتني، كل واح األندية ف
فرق، وستُلعب املباريات بنظام الذهاب واإلياب، 
ــث يتأهل الثالثة األوائل من كل مجموعة  بحي
ــا تلعب الفرق  ــع النهائي، بينم ــا إلى رب تلقائي
ــة  ــس مواجه ــع واخلام ــز الراب ــاب املراك أصح

إضافية، ذهابا وإيابا».
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تونس / وكاالت / البينة الجديدة
ــد على  ــس االول األح ــس ام ــت تون  انفتح
خالف جديد بني الرئاسة ورئاسة احلكومة 
بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد 
أن صالحياته كقائد أعلى للقوات املسلحة 
ــمل أيضا قوات األمن الداخلي، باعتبار  تش
ــتور ٢٠١٤) كان  ــتوري (دس ــص الدس أن الن
نصا شامال ال يتضمن حتديد ماهية القوات 
احلاملة للسالح عسكرية أو أمنية.وتفتح 
ــا كبيرا آخر  ــعيد بابا خالفي ــات س تصريح
ــا لم متر على األزمة  حول الصالحيات، فيم
ــيات الثالث إال فترة وجيزة  األولى بني الرئاس
ــس تعديالت وزارية أجراها  حني عارض الرئي
ــام املشيشي واعترضت  رئيس الوزراء هش
ــماء  ــدد من األس ــى ع ــة عل ــا الرئاس فيه
ــبهات فساد أو شبهات تضارب  حولها «ش
ــعيد برغبته  مصالح».وتهدد تصريحات س
ضم قوات األمن الداخلي لصالحياته بنزاع 

حول جهاز حساس هو وزارة الداخلية وتثير 
ــام املؤسسة األمنية، بينما  اخملاوف بانقس
ال تزال البالد تواجه مخاطر جماعات دينية 
ــس احلكومة حقيبة  ــددة.ويتولى رئي متش
ــذ إقالته في  ــة من ــة وقتي ــة بصف الداخلي
ــرف  ــون املاضي وزير الداخلية توفيق ش كان
ــي تابعة لوزارة  ــوات األمن الداخل ــن وق الدي
الداخلية.وفي ظل غياب محكمة دستورية 
ــلت البرملانات  ــة فش ــي قضية حساس وه
ــألة  ــمها، تبقى مس ــي حس ــة ف املتعاقب
ــدل ال يهدأ، فيما تنذر  الصالحيات محل ج
ــي السلطة في  ــائل اخلالفية بني رأس املس
ــة عميقة، بينما تئن البالد حتت  تونس بأزم
ــة ووضع  ــب اقتصادية ومالي ــأة مصاع وط
اجتماعي محتقن.وحتى اآلن فشلت تونس 
ــأنها  ــتورية من ش ــي تركيز محكمة دس ف
ــتورية بني  ــات الدس ــي النزاع ــل ف أن تفص
الالعبني الرئيسني في البالد.وينص الفصل 

٧٧ من الدستور الصادر في ٢٠١٤ بأن رئيس 
ــا للقوات  ــى القيادة العلي اجلمهورية يتول
املسلحة. وجرى تأويل الدستور على نطاق 
واسع على أن رئيس احلكومة هو من يتولى 
اإلشراف على قوات األمن الداخلي وأن وزارة 
الداخلية من صالحياته.لكن قيس سعيد 
قال في موكب احتفال بقوات األمن الداخلي 
ــام  ــي خطاب حضره رئيس احلكومة هش ف
ــي ورئيس البرملان راشد الغنوشي  املشيش
ــس الدولة هو القائد األعلى للقوات  «إن رئي
املسلحة العسكرية واملدنية، فليكن هذا 
ــبة إلى كل التونسيني  األمر واضحا بالنس
ــى احتكار  ــن.. ال أميل إل ــع كائ ــي أي موق ف
ــتور». هذه القوات لكن وجب احترام الدس
ــتوري من خارج  ــتاذ قانون دس ــعيد أس وس
املنظومة السياسية فاز بانتخابات ٢٠١٩. 
ــس احلكومة املدعوم  وهو في صراع مع رئي
ــي زعيم  ــد الغنوش ــن رئيس البرملان راش م

ــالمي.وتفجر اخلالف  ــة اإلس ــزب النهض ح
ــس احلكومة  ــد أن أقال رئي ــني الرجلني بع ب
ــعيد من  ــن س ــني م ــي وزراء مقرب املشيش
ــابق توفيق شرف  بينهم وزير الداخلية الس
ــي  ــام، لكن الرئيس التونس ــن هذا الع الدي
ــوزراء املقترحني.  ــول أداء اليمني لل رفض قب
ــوزراء  ــغل رئيس ال ــت يش ــذ ذلك الوق ومن
ــة بالنيابة.وفي تعليق  منصب وزير الداخلي
ــعيد قال املشيشي «ليس  حول خطاب س
ــاذة..»  ــراءات الفردية والش هناك داعي للق
مضيفا «إنها خارج السياق».ومن املتوقع أن 
تؤجج تصريحات سعيد اخلالفات القائمة 
ــا يزيد  ــي، م ــي والغنوش أصال مع املشيش
من تعقيد األزمة ويدفع تونس النقسامات 
ــادي  ــع االقتص ــه الوض ــا يتج ــق بينم أعم
ــيناريوهات في ظل جائحة  ــوأ الس إلى أس
كورونا التي تعتبر لوحدها من أسوأ األزمات 

الصحية.

أهمية امللء الثاني للخزان
ــب ما ينقله أرباب السياسة  حس
ــلء  امل مت  إذا  ــه  أن ــودان:  الس ــي  ف
ــوف  ــد النهضة س الثاني خلزان س
ــيلة ضغط  لن تكون هناك أي وس
ــى  ــودان عل ــر والس ــها مص متارس
ــد  ــا من إكمال الس ــا ملنعه أثيوبي
ــى اتفاق، ومن أجل  قبل التوصل إل
ــد من  ــذا املنع الب ــي ه ــة ف املراوغ
ــا املفاوضات، وهي قد  طريقتني: إم
ــنني وكانت  ــرة س تعثرت منذ عش
آخرها في كينشاسا في الكونغو 
الدميقراطية التي انتهت بالفشل 
ــلت  ــي فش الت ــباب  ــس األس لنف
ــابقة  ــاوالت الس ــببها كل احمل بس

منذ عام ٢٠١١ وإلى وقتنا هذا.
ــي بتهديد  ــي هو املض ــل الثان واحل
ــد، وحول هذا  ــا بتدمير الس أثيوبي
ــد أي تصريح واضح  ــار ال يوج اخلي
املعنى يحمل تهديد بتدمير السد 
ــيفرضه الواقع،  ــا س ــذا م لكن ه
ــره فالبد من  ــد أن يتم تدمي وإذا أري
ــلء الثاني  ــل امل ــك قب ــام بذل القي
ــال ملء خزان  ــد اكتم للخزان.فعن
سد النهضة ستكون كمية املياه 
ــار متر مكعب من  احملتجزة ٧٤ ملي
ــدأت أثيوبيا بالعمل  املياه، حيث ب
ــوز املاضي  ــلء األول في مت ــى امل عل

ــار  ــي ٥ ملي ــزت حوال ٢٠٢٠ واحتج
ــن املياه، وأعلنت في  متر مكعب م
ــتكون  وقتها أن املرحلة الثانية س
في متوز ٢٠٢١، وبعد إجراء التخزين 
ــى تهيئة  ــت بالعمل عل األول قام
ــي وذلك  ــلء الثان ــتقبال للم االس
ــد املقرر،  ــد للح ــم الس برفع جس
ــة فيكون  ــذه املهم ــا متت ه وإذا م
ــزان لرفع  ــلء اخل ــروري م ــن الض م
ــا داخل  ــد املقرر له ــى احل ــاه إل املي
السد لالستفادة القصوى وخدمة 
فأثيوبيا ماضية  املقامة،  املشاريع 
ــم  ــي األعمال اخلاصة برفع جس ف
ــودان تسعيان  والس السد، ومصر 
إلى توقف العمل عن هذا املشروع 
إذا  ــه  ألن األول،  ــلء  بامل ــاء  واالكتف
ــل بإجراء املفاوضات  استمر الفش
ــى اخليار  ــوء إل ــيكون اللج ــا س رمب
الثاني واستخدام احلل العسكري 
لتدمير السد احلاوي على حوالي ٥ 
ــن املياه والتي  ــار متر مكعب م ملي
تشكل تهديد نسبي بإغراق أراضي 
ــد  الس إذا كان  ــا  ــودان قياس الس
ــار متر مكعب  ــوي على ١٨ ملي يح
ــلء الثاني للخزان  من املياه بعد امل
فسيكون تدمير السودان (بحسب 
ــني) عنيف جدا  ــراء متخصص خب
كالقنبلة النووية، ورمبا لن تتحمله 

ــودان، مما يعني إذا مت  دولة مثل الس
امللء الثاني للخزان سيكون اخليار 
العسكري مستبعد جدا وال يبقى 
ــودان إال اجللوس  ــر والس ــد مص عن
ــات مجددا  ــة املفاوض ــول طاول ح
ــذه املرة لن  ــع أثيوبيا، لكن في ه م
ــودان القدرة  تكون لدى مصر والس
ــا ألن  أثيوبي ــع  ــاوض م التف ــى  عل
ــتكون صاحبة الكلمة  األخيرة س
ــع الرضوخ إلى  ــا وعلى اجلمي العلي

مطالبها.

ــن  م ــودان  والس ــر  مص ــاوف  مخ
املشروع

هناك مخاوف عند مصر والسودان 
ــروعها  مش ــا  أثيوبي ــال  إكم ــن  م
ــد النهضة) وتندرج  األسطوري (س

حتت ثالثة مخاوف:
األول: إصرار أثيوبيا على ملء السد 
وتشغيله دون اتفاق ملزم مع مصر 

والسودان.
ــا على احلرية  ــي: إصرار أثيوبي الثان
ــى النيل  ــدود أخرى عل ــي بناء س ف

األزرق.
ــة أثيوبيا بأن يكون  الثالث: مطالب

لها حصة في مياه النيل األزرق.
ــاوف حتتاج  ــذه اخمل ــر من ه وكل أم
ــم يتلخص  ــان تفصيل مه إلى بي

ــة  حص ــى  عل ــديد  الش ــر  بالتأثي
ــاه النيل،  ــودان من مي ــر والس مص
ــا بفرض هذه  ــا جنحت أثيوبي وإذا م
ــتكون  الثالثة فأنها س التصورات 
ــي  ف ــى  األول ــة  الكلم ــة  صاحب
املنطقة ويكون بيدها أقوى سالح 
ــية  للتأثير على القرارات السياس
ــة فيما يخص البلدين،  واالقتصادي
ــاوف الكبيرة عند  أضف إلى أن اخمل
مصر بأنها مهددة باجلفاف بسبب 
ــد  ــاه الس ــوب مي ــاض منس انخف
ــة كمية املياه  ــي املصري لقل العال
التي سترد من أثيوبيا بسبب ملء 

ــد النهضة الذي سيكون  خزان س
ــدود  ــد ألراضي وس ــذي الوحي املغ
ــر باألمر أن  ــودان، واملثي مصر والس
ــدود  ــاء س أثيوبيا عازمة على إنش
ــدود غير سد  أخرى تقدر بثالثة س
ــل األزرق  ــر الني ــة على نه النهض
والتي تقدر مساحة التخزين فيها 
ــار متر مكعب من  حوالي ١٠٠ ملي

ــا ٧٤ مليار متر  ــا إليه املياه مضاف
ــة، مما يعني  ــد النهض مكعب لس
أن التأثير سيكون عنيف جدا على 

مصر والسودان.
سيناريوهات متوقعة

لألسابيع  املتوقعة  السيناريوهات 
ــداث ملء خزان  ــة لتطور أح املقبل

سد النهضة تتمثل باالتي:

ــا تتراجع عن موقفها  األول: أثيوبي
ــي خلزان  ــلء الثان ــرر تأجيل امل وتق
ــد النهضة، واألمر الذي يدفعها  س
للتراجع هو إما أن تعيد حساباتها 
ــودان  والس ــر  مص أن  ــدرك  وت
ــكريا عنيفا  ستلحقان ضررا عس
ــا مت العمل بامللء  ــي أثيوبيا إذا م ف
أقوى  ــكري  العس والضرر  ــي،  الثان

ــد املترتبة مبلء  ــن الفوائ ــر م بكثي
ــوى الكبرى املؤثرة  ــزان. أو أن الق اخل
ــنج أولوية  ــف املتش ــي املوق تعط
ــة واضحة  ــاباتها وأهمي ــي حس ف
ــدام بني مصر  ــه إذا ما حصل ص ألن
وأثيوبيا سيكون تأثيره عنيف جدا 
ــرق أفريقا  على القرن األفريقي وش
ــط  والعالم العربي والبحر املتوس
ــتحدث فوضى  واالحتاد األوروبي وس
ــتدعي تدخل  ــدا، مما يس ــرة ج كبي
ــني واالحتاد  ــات املتحدة والص الوالي
ــي الالتي تعد من أهم القوى  األوروب

التي تؤثر على القرار األثيوبي.
الثاني: على فرض أن القرار األثيوبي 
ــي بتطبيق خطة امللء الثاني  ماض
ــم تنجح تدخل  ــد النهضة ول لس
ــرة على القرار األثيوبي،  القوى املؤث
ــودان  ــام مصر والس ــن يكون أم فل
ــل  التدخ ــو  وه ــي  الثان ــار  اخلي إال 
العسكري الساعي إلى تدمير سد 
ــح أمر  ــل أن يصب ــة اآلن قب النهض
ــار بطبيعة احلال  ــذا اخلي ــع، وه واق
ــر صعب جدا وله تبعات خطيرة  أم
ــل الوحيد  ــون احل ــد يك ــه ق ولكن
ــودان في  ــرح أمام مصر والس املقت

الفترة القادمة.
ــات  للدراس ــتقبل  املس ــز  مرك   
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املتتبع ألحداث أزمة سد النهضة يلمس تطورات مهمة رمبا ستكون خالل األسابيع املقبلة القليلة قبل حلول شهر متوز القادم، ألن 

أثيوبيا أعلنت أنها ماضية قدما في خططها للملء الثاني خلزان سد النهضة إلمتام مشروعها، وهذا لن يتم إال في شهر متوز الذي هو 

موسم سقوط األمطار عليها، من جانبهما مصر والسودان تعتبران أن امللء الثاني للخزان قبل التوصل التفاق ملزم مع أثيوبيا يراعي 

مخاوف البلدين مبثابة إعالن حرب، وتسعيان بكل السبل ملنع أثيوبيا من امللء الثاني بدون اتفاق.

حيدر احليدر االجودي *

أثينا / وكاالت / البينة الجديدة
ــأن قضايا  ــان مواقف تركيا بش ــت اليون  وصف
ــط بأنها  ــرق املتوس ــة ببحر إيجه وش املتعلق
ــون الدولي، مما  ــاوز القان ــة في جت ــوات ثابت خط
ــددة على  يجعل أفاق حل اخلالفات صعبة، مش
ــاكات التركية.وقال  ــل االنته ــه ال ميكن جتاه أن
ــة اليوناني نيكوس ديندياس امس  وزير اخلارجي
ــالده ال ميكنها جتاهل خالفاتها  االول األحد إن ب
ــيادة في البحر  مع تركيا حول النزاع على الس
ــس  ــل لي ــن احل ــرى، لك ــا أخ ــط وقضاي املتوس
ــاس  ــاف ديندي ــتحيال وإن كان صعبا.وأض مس
ــال القضايا  ــف تركيا حي ــديدا ملوق «ال أرى تش
ــرق املتوسط. لكنني  املتعلقة ببحر إيجه وش
أرى مواقف ثابتة تتجاوز القانون الدولي وجتعل 
ــتحيلة». ــت مس آفاق احلل صعبة لكنها ليس
ــمال األطلسي  ــريكان في حلف ش والبلدان ش
ــأن العديد  ــق بش ــالف عمي ــى خ ــا عل لكنهم
ــيادة  ــا مطالب الس ــن بينه ــا وم ــن القضاي م
ــاق اجلرف القاري لكل  املتداخلة بخصوص نط
منهما في البحر املتوسط وكذلك اجملال اجلوي 
ــمة عرقيا.وقال  ــوارد الطاقة وقبرص املنقس وم
ــي مقابلة مع صحيفة كاثيميريني  ديندياس ف
ــا تتباين  ــرف عن قضاي ــن أن نغض الط «ال ميك

ــل معها».كان  ــا في التعام ــا فيها وطرقن آراؤن
ــوم اخلميس بني ديندياس  خالف علني قد دب ي
ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو خالل مؤمتر 
صحفي مشترك في أنقرة بدأ بآمال في حتسني 
ــرعان ما حتول إلى تبادل حاد  العالقات، لكنه س
ــارة ديندياس  ــني اجلانبني.وكانت زي لالتهامات ب
ــة يوناني  ــا وزير خارجي ــارة يقوم به ــي أول زي ه
ــعى  ــا منذ عام ٢٠١٥ وتأتي في إطار مس لتركي
ــن أجل التوصل إلى  ــتركة م إليجاد أرضية مش
جدول أعمال إيجابي للمناقشات مع أنقرة.وقال 
ديندياس للصحيفة إن مناخ احملادثات كان جيدا 
لكن لم يحدث تقارب حول العديد من القضايا، 
مضيفا «القضية التي نواجهها مع تركيا هي 
أنه ال توجد أرضية مشتركة فيما يتعلق بإطار 
عمل حل خالفاتنا».وأشار إلى أن اليونان ترى أن 
ــيم حدود منطقتها االقتصادية اخلالصة  ترس
ــر إيجه وفي  ــاري مع تركيا في بح ــا الق وجرفه
ــتند إلى القانون  ــط يجب أن يس ــرق املتوس ش
ــش أوغلو لزيارة أثينا  الدولي.وذكر أنه دعا جاوي
ــاعد في  ــة احملادثات قائال إن ذلك قد يس ملواصل
ــني رئيس الوزراء  ــق أمام اجتماع ب متهيد الطري
ــوتاكيس والرئيس  ــي كيرياكوس ميتس اليونان

التركي رجب طيب أردوغان.

الجزائر / وكاالت / البينة الجديدة
 دعا عدد من احملامني في اجلزائر وزارة 
ــة إخوانية  ــف حرك ــدل لتصني الع
ــات اإلرهابية  ــى الئحة التنظيم عل
ــتقرار  لتآمرها على أمن الدولة واس
مؤسساتها.وذكرت مصادر إعالمية 
ــر أن أربعة محامني قدموا  في اجلزائ
ــم  بلقاس ــري  اجلزائ ــدل  الع ــر  لوزي
ــرض، داعني  ــا في الغ ــي طلب زغمات
السلطات لتصنيف <حركة رشاد> 
ــال احملامون في  ــة إرهابية.وق منظم
ــهد تكالبا  ــم إن «اجلزائر تش طلبه
ــل دول ومنظمات متس أمنها  من قب
ــاتها  مؤسس ــتقرار  واس ــي  القوم
ــوا  األصعدة».وأضاف ــع  جمي ــى  عل
ــط داخل  «بعض احلركات التي تنش
ــدادات عدة  ــن لها امت ــارج الوط وخ
ــكل يجعل  ــام قذرة، بش ــوم مبه تق
اجلزائر معرضة لهجمات من أماكن 
ــون عدم  ــتنكر احملام مختلفة».واس
إرهابية  ــة  ــف احلركة منظم تصني
على الرغم من صدور تقارير حتذيرية 
من نشاط اجلماعة املشبوه وتشير 

ــن عناصرها  ــى متابعة العديد م إل
ــوا احلركة  ــل القضاء.واتهم ــن قب م
ــم  ــاول والتهج ــي التط ــورط ف بالت
ــاءة  واإلس الدولة  ــات  على مؤسس
ــة  املؤسس ــا  بينه ــن  م ــا،  لرجاله
العسكرية، واالنخراط في أنشطة 
ــى تقارير أمنية  ــتنادا إل إرهابية اس
ــام ٢٠١٧.وكانت صحيفة  ــادرة ع ص
ــس  ــة> أوردت اخلمي ــر اجلزائري <اخلب
ــادر مطلعة قولها،  املاضي عن مص
ــمية جمعت في  إن اجتماعات رس
ــة  ــن احلكوم ــني ع ــبتني ممثل مناس
ــاد،  ــة بعناصر من حركة رش التركي
وأنطاليا.ويشير  إسطنبول  مبدينتي 
ــوادر أزمة  ــة إلى  ب ــر الصحيف تقري
ــى خلفية  ــر عل ــرة واجلزائ ــني أنق ب
ــني  ممثل ــني  ب ــمية  الرس ــاءات  اللق
ــن  ــر م ــة وعناص ــة التركي باحلكوم
احلركة اإلخوانية.وأوضح التقرير أن 
موضوع اللقاءات متحور حول توفير 
ــي  ــتي والسياس ــم اللوجيس الدع
بهدف «تقوية التنظيم ومتكينه من 
الشارع اجلزائري»، مبرزا أن ما حدث 

ــى  ــة، «انته ــي التركي ــى األراض عل
ــة». ــلطات اجلزائري ــم الس ــى عل إل

ــؤدي ذلك إلى توتر  ــا توقعت أن ي كم
ــني البلدين وهي عالقات  العالقات ب
قد تبدو في نظر الكثير من املراقبني 
ــار ذات  ــن أحوالها».وأش «في أحس
املصدر إلى أن النظام التركي بقيادة 
ــب أردوغان، يكون  الرئيس رجب طي
ــة على القائمة هدفا  قد قرر «إضاف
جديدا في شمال إفريقيا، هو اجلزائر، 
ــا النائمة  ــك اخلالي ــر حتري وذلك عب

ــه  ــذي تصنف ــم»، ال ــذا التنظي له
السلطات اجلزائرية على أنه األكثر 
ــن الدولة،  ــورة على أم تطرفا وخط
ــاورة والتدخل عن  ــي «محاولة املن ف
ــي للجزائر  ــأن الداخل بعد في الش
زعزعة استقرارها».يحدث  وبالتالي 
ــرات  ــك في وقت كانت كل املؤش ذل
ــات الثنائية بني  ــأن العالق ــي ب توح
ــاور  ــال في التش ــرة مث ــر وأنق اجلزائ
السياسي والتنسيق األمني وتبادل 
ــمل عدة  الزيارات والتعاون الذي يش

ــتراتيجية وفي مجال  قطاعات اس
ــادر  ــر مص ــة. وتعتب ــى التحتي البن
ــلطات  الس ــتضافة  اس ــر>  <اخلب
ــة  <حرك ــي  ف ــاء  ألعض ــة  التركي
للجزائر،  «استفزازية»  بأنها  رشاد> 
ــاؤه حتى اآلن  ــتضع كل ما مت بن وس
على احملك، وقد يدخل العالقات إلى 
ــي وقت تفيد  ــة»، خاصة ف «الثالج
ــعى جزائري  ــريبات بوجود مس تس
ــل تصنيف احلركة اإلخوانية  من أج
اإلرهابية. ــات  التنظيم ــة  قائم في 
وكان اجمللس األعلى لألمن في اجلزائر 
ــادس من  ــه في الس ــالل اجتماع خ
ــان اجلاري بقيادة رئيس البالد،  نيس
ــال  ــجل «أعم ــون، س ــد تب عبداجملي
ــرة من  ــات خطي ــة وانحراف حتريضي
ــة وحركات  ــاط انفصالي ــل أوس قب
ــة قريبة  ــرعية ذات مرجعي ــر ش غي
ــيرات  ــتغل املس ــاب تس ــن اإلره م
ــعبي)»  الش ــراك  (احل ــبوعية  األس
ــى «حركة  ــة إل ــارة واضح ــي إش ف
ــتقالل منطقة  اس و»حركة  رشاد» 

القبائل».

دمشق / وكاالت / البينة الجديدة
ــس  ــوري ام ــعب الس ــس الش ــدد مجل  ح
ــن أيار  ــرين م ــادس والعش االول األحد الس
ــية التي يتوقع  ــدا لالنتخابات الرئاس موع
ــد في منصبه  ــار االس أن تبقي الرئيس بش
ــي فيها  ــل النزاع الدام ــالد دخ ــى رأس ب عل
ــس مجلس  ــر.وأعلن رئي ــه احلادي عش عام
ــد  موع ــاً  أيض ــاغ  صب ــودة  حم ــعب  الش
ــفارات في  ــوريني «في الس االنتخابات للس
ــن فتح باب  ــار. كما أعل ــي ٢٠ أي ــارج» ف اخل
ــة  ــية الثاني ــات الرئاس ــح لالنتخاب الترش
ــنوات النزاع، اعتباراً من يوم امس  خالل س
ــرة أيام.وقال صباغ «نحن  االثنني وملدة عش
ــتوري األكثر  ــتحقاق الدس اليوم أمام االس

ــادق عن االنتماء  ــراؤءه تعبير ص أهمية وإج
ــتور السوري لعام  ــب الدس للوطن».وبحس
ــب أن يحصل املتقدم لالنتخابات  ٢٠١٢ يج
ــا ألعضاء مجلس  ــية على ٣٥ صوت الرئاس
ــب القانون يجب  ــعب السوري.وبحس الش
ــية  ــح لالنتخابات الرئاس ــون املترش أن يك
مقيم ملدة ١٠ سنوات متواصلة في سوريا، 
ــوى املعارضة  ــض ق ــون حرم بع ــك يك وبذل
ــورية التي تتحدث عن تقدمي مرشحني  الس
ــعب السوري  لها .وكان رئيس مجلس الش
دعا اخلميس املاضي إلى جلسة استثنائية 
الرئاسية.وجرت  االنتخابات  لتحديد موعد 
ــورية السابقة  ــية الس الرئاس االنتخابات 
ــران عام ٢٠١٤.وواجه  بتاريخ الرابع من  حزي

ــحني اثنني في  ــة من مرش ــد منافس األس
ــا  ــاز فيه ــي ٢٠١٤ وف ــت ف ــات أجري انتخاب
ــاح. ويقول معارضون إن األمر مجرد  باكتس
غربيون  وزعماء  ــة  املعارض متثيلية.وتطالب 
ــد، الذي يتهمونه بارتكاب جرائم ضد  األس
اإلنسانية، بالتنحي وإفساح اجملال النتقال 
الدميقراطي، لكنه يتمسك بالرئاسة، فيما 
تستمر احلرب بني نظامه املدعوم من روسيا 
ــران واملعارضة التي تدعمها تركيا، فيما  وإي
توفي حتى اآلن بسبب النزاع الدامي مئات 
ــات رغم  ــراء االنتخاب ــرار إج ــي ق اآلالف.ويأت
ــكري في البالد، وعدم  تواصل النزاع العس
ــل جميع  ــي مع فش وجود أفق حلل سياس
ــام، وحتول  ــني املعارضة والنظ ــات ب املفاوض

أكثر من ١٠ ماليني من السوريني إلى الجئني 
ــى أن نحو ٤٠ باملئة من  أو نازحني، إضافة إل
ــيطرة النظام.وقد  ــاحة البالد خارج س مس
جنح رئيس النظام السوري بشار األسد في 
ــع االنتخابات التي خاضها منذ توليه  جمي
ــاً لوالده حافظ  ــلطة (عام ٢٠٠٠) وريث الس
ــد بنسبة تفوق ٨٨ باملئة.وحتكم أسرة  األس
ــوريا  ــد وحزب البعث الذي يتزعمه س األس
ــود ويحكمان  ــة عق ــن خمس ــذ أكثر م من
ــاعدة قوات  ــلطة مبس قبضتهما على الس
ــة  ــن األقلي ــني. وتهيم ــش القوي ــن واجلي أم
ــالد.وأدى القمع  ــؤون الب ــى ش ــة عل العلوي
الدموي الحتجاجات مطالبة بالدميقراطية 

في ٢٠١١ إلى نشوب حرب أهلية مدمرة.
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لوحة 
عبد اهللا امليالي

ــن بداخلها  ــموا خارطة الوط ـ ارس
يام. مجموعة خِ

ــف األول مبا  ــي طالبي في الص جاءن
طلبت، إال هي حتمل ورقتها بيضاء.

ــ أين رسمك؟
ــ لم أستطع رسم الوطن ألنه أكبر 

من الورقة.
ــ واخليام؟

ــ أحرقناها لنتدفأ بنارها.
ــ وما هذه النقاط السوداء؟

ـ بقايا الرماد
  ******

وداع
اكرم ياور رمضان

ــني حتية  ــلت قبل ح ــمس أرس الش
ــارع، وراح  ــوداع، رافقها إلى الش ال
يراقب خطواتها وهي تبتعد، سرعان 

ــت عظمة جرداء  ــر إنها ترك ما تذك
أمام وجاره، فأخذ يشمها كاجملنون، 
ــتطول،  ــا أدرك إن فراقها س وحينم

إعترته موجة من النباح.
   ******

سنني
فاطمة اخلوالني

كانت تُراقب ذوبان شمعتها ، تهاوت 
ــر قطرة،أخرها كانت عنيده  قطرة اث
ــد،متردت على  ــروح واجلس ، أودت بال

املنطق ،أحرقتها شرارة التغيّر.
  ******
حنني

احسان علي
ــمس على الغروب،  حني قاربت الش
ــم واختنقت، درت حول  عصرني األل
نفسي بال شعور، أبحث عن اخلالن، 
ــت أن  ــدران؛ حاول ــر ج ــد غي ــم أج ل

تتهجأ حروف صداي: أمي، أبي!
  *******

متابعة / البينة الجديدة
ــرض املتحفي في املتحف  ــم الع أعلن مدير قس
العراقي جنيد عامر عن إقامة  معرضٍ افتراضيّ 
ــلط الضوء على أهم األمثال التي يُعنى بها  يس
ــالل توظيف  ــي القدمي من خ ــي األدب الرافدين ف
ــر الوعي احلضاري حتت شعار ( هذا  األمثال لنش

ما دوّن على الطني بالقصب ). 
ــال جنيد تعد: األمثال من أهم القطع األدبية  وق
ــف أدباء  ــاب احلكمة، وقد خل ــي تدخل في ب الت
ــذا الباب  ــةً في ه ــاً أدبي ــدمي نصوص ــراق الق الع
تضاهي مستواها األدب الفني وآراءها، واملسائل 
ــة  العاملي اآلداب  ــه  أنتجت ــا  م ــا  عاجلته ــي  الت
ــاج الفكري.  ــوع من النت ــهورة من هذا الن املش

وأشار  إلى أنَّ املعرض االفتراضي فيه الكثير من 
األمثال واحلكم والوصايا، وغيرها من أدب العراق 
ــومرية والبابلية،  ــي كلتا اللغتني الس القدمي. ف
ــة اللغة . ومما يقال  وجاءت بعض األمثال مزدوج
ــل األمثال  ــام أنَّها مث ــذه األمثال بوجه ع ــن ه ع
ــعوب، يصعب فهم الكثير  األخرى في آداب الش
ــال، جمل قصيرة  ــائر األمث ــا؛ ألنها مثل س منه
ــاف : إنَّ  األمثال  ــة، ومركزة املعنى.  وأض مقتضب
ــي تعبّر عن  ــي املعرض االفتراض ــي طرحت ف الت
ــاة اجملتمع، كما أنَّ  ــارب وحاالت خاصة في حي جت
ــوادث قيلت  ــن وقائع أو ح ــأ م ــر منها نش الكثي
ــا هو مألوف في  ــا تلك األمثال، على نحو م فيه

األمثال العربية وغيرها.

 البينة الجديدة / قحطان جاسم جواد
ــدر العدد اجلديد من مجلة الفجيرة  ص
ــهرية .يرأس  ــهر آذاروهي مجلة ش لش
ــي فيصل جواد  ــا الفنان العراق حتريره
ــد  ــن حم ــد ب ــا د.راش ــرف عليه ويش
الشرفي.وهي مجلة عامة تعنى باالدب 
ــاع والرياضة. ــن والتاريخ واالجتم والف
ــة اجمللة بقلم الدكتور  وكانت افتتاحي
ــرفي دعا فيها املثقف الى  ــد الش راش
ــاريع  ــل في طرح مش ــتثمار االنب االس
ــعي الى تنفيذها بحرص  ثقافية والس
ــاة بني  ــع مراع ــل مجتمعه.م ــن اج م
ــلوكه اليومي وهو  ــة املثقف وس ثقاف
ــة  ــرت اجملل ــا نش ــثمار االنبل.كم االس
صفحات لالحتفاء مبسبار االمل منها 
ــه يحتفيان  ــس الدولة ونائب صور لرئي
ــات اخرى  ــبار. وموضوع ــالق املس باط
ــن عملوا على  ــة الرجال الذي حتيي هم

ــبار االمل .ونشاطات اخرى  اطالق مس
ــارة الفجيرة منها فوزها بجائزة  عن ام
افكار االمارات لعام ٢٠٢٠.ومقال طويل 
ــوان غرناطة  ــة غرناطة بعن ــن مدين ع
ــم امينة  ــحر بقل ــد والس ــة اجمل مدين
ــي  العراق ــاص  الق ــب  ــي. وكت الزدجال
ــي قصة بعنوان ارتقاء  كاظم اجلماس
ــف.ومقال مهم  ــر بن يوس الى االخض
للدكتور رشيد اخليون بعنوان املناظرة 
ــات واالفكار.اكد فيها  ــارزة بالكلم مب
ــددت مفاهيمها  ــون ان املناظرة تع خي
ــا على عمل  ــا جميعا تؤكد انه لكنه
ــني والعقل. وكتبت د زهرة حرم عن  الع
ــا في احلياة  ــيف ودورهم الكلمة والس
ــهاوي عن  ــب صالح الش واجملتمع.وكت
املتنبي واملرأة بني الرثاء والغزل.في حني 
ــرت اجمللة تقرير ثقافيا مهما تناول  نش
ــن املودن (الرواية في  فيه كاتبه د حس

ــج العربي..مالحظات وافتراضات  اخللي
ــم الكويت  ــي مالحظات ته اولية) وه
والبحرين وسلطنة  والسعودية وقطر 
ــب العراق  ــتثنى الكات ــد اس عمان.وق
ــه ظهرت قبل  ــك الن الرواية في ــن ذل م
ــت  ــدة واصبح ــنوات عدي ــج بس اخللي
ــي. العرب االدب  ــي  ورائدةف ــذرة   متج
وكتب سامرانور الشمالي عن االنسان 
واحليوان مقارنات في القصة القصيرة 
ــة اخرى من  ــاخرة. ومقال العاملية الس
ــذا قالت  ــن (هك ــان فايز ع ــداد حن اع
ــعر).وموضوع نقدي عن  ــاء الش النس
ــة الرابعة بقلم د  ــرحية االماراتي املس
ــت فاطمة املزروعي  هاني حجاج.وكتب
ــي ذاكرة  ــوم رحلة ف ــس والي ــن االم ع
ــن حجر  ــة ع ــان االماراتي.ومقال االنس
ــخصية  الش ــن  ع ــة  التوباز.وموضوع
ــني  ــيكوبايتية.وكتب احمد حس الس

ــني صورتها  ــانية ب ــاة االنس ــن احلي ع
ــن  ع ــال  واالفتراضية.ومق ــة  احلقيقي
ــة والتكنلوجيا احلديثة.  ومقال  التربي
اخر عن الزي االماراتي.وموضوع اخرعن 
االلوان وتاثيراتها النفسية في االنسان.  
ــف احمد عن  ــن اعداد خل وموضوع م

اخملرج العاملي فيدريكو فلليني ساحر 
ــتعرض فيه  ــة. اس ــينما االيطالي الس
ــري كما  ــرج العبق ــن هذا اخمل حياة وف
ــه  وجوائزه .ونصوص  ــاول اهم افالم تن
ــي  ــاعر العراق ــرة للش ــعرية قصي ش
ــت وفاء محمد  ــوداني. وكتب علي الس
ــام ليوناردو دافنشي ولوحته  عن الرس
ــاء االخير. وحوار رائع  ــهيرة العش الش
ــعودية زينب حفني  ــة الس مع الروائي
ــي الرياضة  ــذاب الركابي. وف ــراه ع اج
ــرت اجمللة موضوعا عن الصاعدون  نش
ــون منها.وكتب  ــى النجومية والنازل ال
ــي الصفحة االخيرة  من اجمللة رئيس  ف
التحرير الفنان فيصل جواد موضوعة 
عن مسبار االمل بعنوان ليلة القرنفل 
ــا انها مجلة  ــارات التحول. حق في ام
ــا تذكرنا  ــة مبوضوعاته ــة ومنوع راقي

مبجلة العائلة العراقية الف باء.

النص محبك في سياقـه 
ــية  ــام في وحدة نفس الع
ــارة عن  ــة هي عب وعضوي
متكاملة  ــعرية  ش صورة 
ــدالالت.  ال ــاء عميقة  البن
ــالة خطاب موجه  فالرس
ــة  ــد عملي ــب بعـ للحبي
ــر والتباعـد  ــزل واحلج الع
ــاء  النس ــت  طال ــي  الت
ــواء،  الس ــى  ــال عل والرج
ــت  وفرق ــة  األحب ــت  طال
رت األجواء.. الشمل وعكــّ

ــا) تقول  ــن (كورون ــه زم إن
ــخ  املضم ــا  خطابه ــي  ف

بالشواق واألسى. 
ــال  ب ــي  ــي، حررن إل ــال  تع

تفكير..
لنرحل إلى عالم آخر

نترك مدننا املوبوءة
ــعارات  ش ــن  ع ــدا  بعي

الساسة
وأسعار البترول..

ــلبوا  ــل أن يس ــى قب تعال
عطري.

ــروا جثتي متخمة   ويطم
ــات  املعقم ــر  بعط

والعقاقير..
ــى  إل ــالة  الرس أن  ــا  كم
ــل  حتم ــا  كونه ــب  جان
ــث  وب ــب  احلبي ــاة  مناج
ــني  ــوق واحلن ــائل الش رس
فهي صريحة في دالالتها 
موجهة   ــا  معانيه وعمق 
ّــروا  عكـ ــن  الذي ــك  ألولئ
بغطرستهم  احلياة  صفو 
ــتبدادهم وطغيانهم  واس
ــى  عل ــم  ادمانه ــة  ولهف
ــاء بحثا عن  املادية الصم
ــيطرة  والس ــتيالء  االس
واستغالل االنسان ألخيه 
أن  ــى  واملعن ــان،  االنس
ــن يفكرون في  ــوالء الذي ه

السياسة وأسعار البترول 
وراء  ــوا  كان ــن  الذي ــم  ه
والــبـعـد  ــاء  اإلقصـ هذا 
ــوت،  وامل ــاء  وهذااجلف
وراء  ــة،  األوبئ ــع  ووراءجمي

تعاسة البشرية..
..لعل معجزة جتود  تعالى 
بها السماء ونحيا هناك..

ــرى  أخ ــة  لضف ــي  خذن  
املوتى  بعيدا عن سجالت 

وصرخات الثكالى..
ــيخ به  ــم ال تش ــى عال إل

الشمس.
ــأمنحك  خذني فقط..وس
ــى كل تفصيل  بكرم األنث

العمر..
ــى  احلبيب في  ــوق إل الش
ــالة القصيدة  ــذه الرس ه
ــاة  إحلي ــى  إل ــوق  ش ــو  ه
ــى  إل ــوة  ودع ــة،  الطبيعي
ــذا اجلفاء  ــن ه ــالص م اخل
ــاء   واالقص ــاء  الوب ــذا  وه

وشوق إلى الصفاء والبهاء 
وعمق الطبيعة بعيدا عن 
املدن املبوءة وتتوالى صـور 
ــف هذه  ــاة في وص املناج
ــي صور جميلة  املظاهر ف
ــقة غاية في  وآللئ متناس

اإلبداع.
تعال.

نرعى أسراب النوارس
نقلم شوارب القطط

ــرق أمام جنائز  ونفتح الط
النمل

سنعمل ماراثوناً للغيوم

ــة  الغيم ــتتخلف  س
احلبلى

أقواس   ــتمطر علينا   وس
قزح صغيرة

حبيبي....
ــأة دون  ــد أن أموت فج أري

إنتظار 
وإذا ما حصل ومتُّ

احملني الى سهل يناغي 
الغيم

علها  ــق  بالزناب ــي  وغطن
تزهر في األعياد.

ــالة  الرس ــدة  القصي

ــة إلى  ــوة صريح ــي دع ه
ــي احلياة  ــتلهام معان اس
ــودي  الوج ــا  عمقه ــي  ف
ــي  وه ــاة)،  احلي ــة  (طبيع
دعوة رومنسية دعا إليها 
ــان مرهف  ــاعـر فن كل ش
ــو إليها كلّ  ــس، ويدع احل
ــم  تدله ــا  عندم ــدع  مب
ــارب احلياة وتتعكــر  مس
ــان  األجواء ويصبح االنس
مستهدفا في كل شيئ..
ــدة مقتضبة  لغة القصي
ــي  ف ــي  باملعان ــزة  مكتن
ــدال  ال ــاب  اخلط ــياق  س
احلال،  ــى  ملقتض ــق  مطاب
ــرت  عب ــاة  منتق ــاظ  ألف
ــاعر  مش ــن  ع ــدق  بص
ــب  واحل ــه  والول ــوق  الش
ــق بأجواء الطبيعة  املتعل
بها  امللهمة.  ــا  وعناصره
ــن الصور البالغية  كثير م
ــر  والتعابي ــات  واالنزياح

اجلميلة. 

ءات  ــاف التّباعد االجتماعي. الالّ حتوم في أجزاء العالم أطي
ــة تقتفي أثر املفرد وصارت مبنزلة الظلّ له. يختلف  الصحيّ
ــا للدالئل والقدرات في  ــبيّا بني دولة وأخرى، تبع الوضع نس
ــي والتّبعات  التوقّي والعالج. هذا ال ينفي أنّ احملمول النفس
ــا؛ بحيث  ــه جائحة كورون ــلّ واقع فرضت ــتركة. في ظ مش
ــيّة للفعل  ــة أساس ــا كواجه ــة وهياكله ت الصحّ ــدّ امت
ــي وما يخلقه  ــة أخرى، هذا التداعي النفس فيه. من ناحي
ــغيل  ــن إفرازات فردية وجمعيّة، صار بحدّ ذاته مجال تش م
ــة واملعطيات  ــار مجال الصحّ ــي. يتجاوز اإلط فكري وبحث
ــن أجل اإلحاطة بأبعاد املعنى  الطبيّة إلى مدارات أخرى، م
ــذه الرؤى، جند املعطى  ــي هذا الواقع الراهني.من جملة ه ف
ــب الفعل  ــب املهمّ يتطلّ ــي هذا اجلان ــي والثقافي، ف الفنّ
ــي. خطاب  ــي والنفس ــوس ببعديه اجلمال ــغيل احملس تش
ــآالت الواقعي  ــة تهوئة خارج م ــات زاوي ــان خالل األزم الفن
ــع. املعيار الثقافي  ــة ورهانات التموض واحجيات السياس
ــائج وحتاليل عبر صورة جماليّة  الفني مطالب بإعطاء وش
ــاته. من هذا  ــر مبختلف مؤسس ذوقيّة، فوق اخلطاب املباش
، بعيد من براغماتية  املنطلق يبرز دور الثقافة كفاعل قيميّ
ــة وتلقائيّة  ــرب لعاطف ــادالت، حيث يكون أق ــام واملع األرق
ة بني  ل تقليص حجم الهوّ القة يسهّ ي. نشوء هذه العَ املتلقّ
ــس  نات اخلطاب؛ بحيث يلج أطر الفراغ املتزايدة ويؤسّ مكوّ
ــة تأبى الفراغ، لذلك  ــير ميداني فوق املتاح. الطبيع لتفس
فالعمل الناضج - وإن كان رمزيّا - يجب أن يأخذ مساحاته، 
ــلبيّة والوهم.مواصلة  ــات الس ــى مدارات للتبع كي ال تبق
اإلصدارات دعوة حياة، مواصلة البحث دعوة فهم، مواصلة 
اإلنتاج الفني دعوة جمال، في مواصلة الدعم املالي الثقافة 
والفكر دعوة نضال، كلّها أفعال تساهم في تعبئة الفراغ 
ــهد وتنوّعه ثقافيّا دعوة  ــيّا كان أو ميدانيّا. إثراء املش حس
شاملة لتجاوز الراهني. املشكل جامع والرهانات للخالص 
ــادي) هي فئويّة ربحيّة ال  ــي واالقتص في البعدين (السياس
ــيطرة وحتويل العالج إلطار للربح وتوفير  اكثر. تسابق للس
ــاني  ــوارد. وحده الفعل الثقافي يبحث في املعطى اإلنس م
ف احلرّ  ــن املثقّ ث ع ــا أحتدّ ــه، هنا طبع ــموليّته وكونيّت بش
ــف الثقافي  ــذا الطي ــدق واألجندات. ه ــن التخن ــد ع البعي
بأبعاده اإلنسانية هو اخلِيار األمثل إلزالة ألغام بقيّة اخلطب. 
من دون إنسانيّته يفقد املعطى الثقافي لونه، يصبح رقما 
ف يحمل في  ى من خطب.املثقّ ــابها ملقتضيات ما تبقّ مش
ذاته املفردة جماعا حسيّا متجاوزا للواقعي ومنطلقا منه؛ 
ــن رهانات االختيارات  ــث يصبح صورة اجلمع ومعبّرا ع بحي
ــورة عامة هو فرد  ــان واملثقف بص ــة. صحيح أن الفن العامّ
ــاكله ورهاناته اخلاصة  ــزء مبش ــن اجملتمع وملتبس في ج م
ــية، لكن في ذات احلني هو القادر على بناء  وحقوقه املعيش
ــالل هذا الواقع  ف خ ــارج املتاح.فعل املثقّ ــور ومعنى خ تص
ــخوصها وتخوّفها. األهمّ من  حتميّ إلخراج الذائقة من ش
ــعي نحو هيكلة العزلة. مبعنى  ــخيص الفراغ هو الس تش
ــى هذا املعطى،  ــتغال اجلمالي عل ــد احلسّ وتأبيد االش تولي
حتويل العزلة نحو مدارات أخرى بعيدا عن التّكرار الواقعي 
ــف القدرة على التجاوز. تفعيل  فتح للذائقة حتفيز مضاع
العزلة كمعطى جمالي يساهم في تقليص حجم الفراغ 

ويبني صورة اإلنسان اجلديد ما بعد كورونا.
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فنارات

حامد محضاوي

نص رسالة في زمن كورونا 
للشاعرة حنان األمني 

..نص مبدع مائز، يفوح 
بعطر املشاعر املضمخة 
بألوان الطيف الوجداني 

، ملهم باألحاسيس 
الرقيقة الراقية املضمرة.. 

معبّـر عن كيان مميز يطفح 
مبوازين الصدق، في رسالة 

عشق زمن اخلوف املوبوء 
بشبح (كورونا) رسالــة 
إلى احلبيب.. (صراع بني 

املوت واحلياة) بني (هيروس 
وثانطوس) الكل يعشق 

احلياة ويخاف املوت، ولكن 
هل يستطيع أيّ منّا أن 

ر عن هذا احلب حني  يعبــّ
يختل توازنـه بني املوت 
ـم  واحلياة؟! هل نتحكّ

في توازننا ساعة تدفق 
مشاعر الصراع النفسي 

الوجداني؟ فإلى أيّ حدّ 
استطاعت الشاعرة (حنان 

األمني) في رسالة احلب 
زمن (كورونا) أن تستلهم 

حلظة الصراع وتتغلب عن 
اختالالت توازنها وتنتج لنا 
نصا يطفح مبعاني احلياة!  

معاني اجلمال؟! 

صرصار احمد
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اعتماد العابدي

افكارٌ ورؤى...
 تنتفض حولي
كألوانٍ هاربة..

من لوحة سريالية 
لدالي..

تزاحمت فيها 
خربشات 

 مصطفة بوهن 
ونحول

هكذا بدت لي 
ظهيرتي يومها
رياح صبوتي 

ايقظتني..
على موعدٍ فزتْ به 

لوعتي
انا هنا.. !!

واختنقت بها 
حنجرتي

وآملني مجرى الهواء 
في رئتي

حروف وكتابات..
فوق جدران فارغة..

تعصف بها الريح  
في بيوتات  هاوية
رأيتُ فيها حلمي

 مير امامي..
وروحي وسعير 

جروحي
وشرخ غائر في عمق 

صروحي
ميرُ كالومض وهو 

يحملُ
بني يديه قلبي 

املغروس 
في صدري.. صرختُ

فلم يسمعني غير 
صدى صوتي

وحملتُ صورتي كانت 
بال مالمح .. بال تعابير

بال عينني.. بال شفتني
ويدايَّ بال كفني ،

 اسيرُ بساقني من 
هواء..

 اعدُ مرة واسقط 
اخرى..

اجمع ازهاراً مرمية 
سحقتها اقدام 

العابرين..
ويتعب وجعي يواسي 

جسدي
ويعتذر لروحي التي 

اقسمت
اال تتركه..!

رسائلي بال عنوان.. 
بال زمان

انا وبعضي نحسب 
ساعات العمر..

نسترجع شتات 
الذكرى

وصور بني يدي احلياة
في ليال غائمة 

ماطرة
ونافذة باردة وموقد 

للرماد
جسد يدفئه احلزن 

اجلميل
ومتر الدقائق..

اسمع نبض ساعتي
هي الزالت 

مستيقظة فقد
هرب نعاسها وهي 

حتاور
مداد متورط بشغف 

بيضاء 
يلتف كنبتة احراش 

بوهيمية 
على قلم شاحب 
فوق اوراق مبعثرة..

معاً ينتظران مداهمة
اولى ساعات الفجر.

ÚiÏ‘rfl@Òä◊aài@Ò7Ë√

حنان االمني

”aÜu@Ò7ñ”@óñنص شعري 
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البينة الجديدة / علي شريف 
ــتاذ  لألس ــا  صدرحديث  
ــران  عم ــد  مؤي ــور  الدكت
ــة  جامع ــس  رئي ــي  الغزال
ــن الكيمياء  ــاب ع ــد كت العمي
 Clinical)ــريرية الس ــة  احلياتي
ــذا  ه ــد  ).ويع  Biochemistry
ــي اخلامس الذي  الكتاب العلم
الدكتورالغزالي  االستاذ  يؤلفه 
ــلة  سلس ــن  ضم ــره  وينش
اصداراته.ويحتوي الكتاب على 
ــى ٧١  ــك عل ــؤال وكذل ٥١٩ س
ــة  ــاالت املرضية مناقش من احل
ــل  ومتث ــخيص.  وتش ــير  وتفس
ــة فصول:  ــالل أربع ــك من خ ذل
املفاهيم  األول:  الفصل  تضمن 
العامة في اخملتبر السريري. اما 
ــي فتضمن: توازن  الفصل الثان
ــض والقاعدة  ــراب احلام واضط
ــان. والفصل  ــم االنس في جس
الثالث: اختبارات وظائف الكبد 
ــل الرابع:  ــه. والفص واضطرابات
ــارات وظائف الكلية. وبني  اختب
ــي انه مت تأليف  الدكتور  الغزال
ــتفيد منه  ــاب ليس ــذا الكت ه
طلبة الدراسات األولية والعليا 
 / ــة  الصيدل ــب/  الط ــات  لكلي
ــوم / التقنيات  ــنان / العل االس
ــب البيطري /  ــة / الط االحيائي
ــة / التربية /  التحليالت املرضي
ــلوب  ــة  والتمريض. بأس الزراع

ــه في  ــن حفظ ــيط  و ميك بس
ــة  وبطريق ــهولة  بس ــرة  الذاك
ــاعد الطلبة على  مبسطة تس
التذكر واالسترجاع باملعلومات 
خالل اجراء االمتحان مع االخذ 
بنظر االعتبار متطلبات املناهج 
التي  ــات  الكلي ــي  املوضوعة ف
ــا  والتطورات  ــم التدريس به يت
ــكل  ــة التي تناولها بش احلديث
ــه الكفاية من  ــا في ــل مب مفص
ــة .وبادر  ــع احلديث ــالل املراج خ
ــي  الغزال ــور  الدكت ــتاذ  ااالس
ــن الكتاب  ــخا م الى اهداء نس
ــات اجلامعات  ــى كافة مكتب ال

العراقية احلكومية واألهلية.
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8 حوارات

متابعة / البينة الجديدة

* كيف ترى مفهوم اخلصخصة لدينا 
وما هي نسب جناحها في العراق؟

ـ اخلصخصة عندما تكون الشركة 
ــون  ــب قان ــرة، وحس ــة خاس العام
 ١٩٦٧ ــنة  لس  ٢٢ ــم  رق ــركات  الش
ــركة  الش ــتمرت  اس اذا  ــدل،  املع
ــق  ــن ح ــنوات، م ـــ٣ س ــارة ل باخلس
مجلس الوزراء ان يصفيها او يبدلها. 
ــكلة  ــكال، املش وهي على عدة أش
ــركة بل  ــة الش ــي ملكي ــت ف ليس
ــت  ــواء كان ــا س ــاءة انتاجيته بكف
عامة او خاصة. وهناك حلول كثيرة 
كشراكة الدولة في القطاع اخلاص 

وهو جزء من اخلصصة. 
ــن قبل  ــرة م ــادات كثي ــاك انتق * هن
ــروع قانون  مجلس النواب على مش
ــية  املوازنة، هل هي مزايدات سياس

أم انتقادات علمية؟
ـ   املوازنة فيها قضية هيكلية فهي 
جاءت على انقاض واقع سيء لسنة 
٢٠٢٠، ففي هذه السنة تراجع الناجت 
ــي بحوالي  العراق ــي  اإلجمال احمللي 
ــاب اجلاري  ــي احلس ــز ف ١١٪،  والعج
مليزان املدفوعات نسبة للناجت احمللي 
ــم) بلغ  ــر مه ــي (وهذا مؤش اإلجمال
ــر. والبطالة  حوالي ٢٠٪ حتت الصف
ــدالت الفقر  ــى ٢٧٪ ومع ــت ال وصل
ــت االن الى  ــى ٣٥٪ ورجع ــت ال وصل
ــادي  ــالق االقتص ــبب االنغ ٢٥٪، بس
ــعار النفط،  ــوط أس ــي وهب الداخل
ــاجت  ــن الن ــكل ٥٠٪ م ــط يش والنف
احمللي اإلجمالي، لكن املوازنة وصلت 
عمليا الى ٩٣٪، فعندما نريد تنفيذ 
املوازنة نرى بأنها تتكون من النفط، 
ــرى ضعيفة. تأثيرات  وااليرادات االخ
ــرة  النفط على االقتصاد غير املباش
ــط  ــرادات النف ــى ٨٣٪، (اي ــل ال تص
ــادي) نراه مع  ــاط االقتص على النش
ــي حوالي ٤٠٪،  الناجت احمللي االجمال
ــاره ممتدة. كل هذا  لكن باحلقيقة اث
ــارة  انكمش في ٢٠٢٠ مبا يعني خس
ــد البرميل مقارنة بعام  ٦٦٪ من عائ
ــرادات النفطية ضعيفة،  ٢٠١٩، االي
ــوى االقتراض، الذي  وال يوجد حل س
معظمه داخلي، وصلت الى اكثر من 
ــار عراقي، بعضها من  ٢٠ ترليون دين

البنك املركزي. 
* أيهما اقرب للواقع، مشروع موازنة 
ــان  البرمل ــات  مالحظ أم  ــة  احلكوم

العراقي عليها؟
 ـ    دستورياً للبرملان احلق بتخفيض 
النفقات، لكن البرملان ليس له احلق 
ــز، ألنه يحمل احلكومة  بزيادة العج
ــل  يحم ال  أن  ــرط  بش ــؤولية،  املس
ــة. حدثت دائرة  احلكومة أعباء مالي
ــني احلكومة والبرملان، لكن  تفاوض ب
بصراحة بسبب التعديالت الكثيرة 
ــا. املناقلة  ــيطرة عليه لم تتم الس
ــان ينبغي ان ال  ــني احلكومة والبرمل ب
تشكل أضراراً على قطاعات معينة، 
ممكن ان تكون تفاهماً مع احلكومة، 

ــاذ قرارات  ــورة تكمن في اتخ فاخلط
تزيد من العجز.

* ما رأيك مبقترحات تسليم واستالم 
النفط؟

ــن  ــك م ــم بذل ــدي عل ــس عن  ـ   لي
ــتوى االنتاج واحلقول والتطوير،  مس

هذه قصة كبيرة.

ــرح االدارة املالية  ــرح مقت * هل مت ط
بني املركز واقليم كردستان سابقاً؟

ــابقاً،  ــذا املقترح س ــم يطرح ه  ـ  ل
ــط، هذه  ــم فق ــه عليك ــا طرحت امن
ــخصية، حتى  الش ــري  ــة نظ وجه
ــنوي  ــة عن اجلدل الس ــد املوازن نبع
ــات  العالق ــم  وتنتظ ــاومات،  واملس
ــون  ــدر قان ــح، ويص ــكل صحي بش

منظم، والكل راض عنه.
ــعر الصرف من  * يقول البرملان أن س
ــزي وليس من  ــة البنك املرك صالحي

صالحيتنا، ما صحة ذلك؟
ــة  ــة السياس ــن صالحي ــذه م ـ   ه
ــك املركزي  ــي البالد، البن النقدية ف
العراقي املستقل هو الذي يقرر، ألنه 
ــتقرار االقتصادي،  املسؤول عن االس
ــك هو  ــاش، لذل ــم وال انكم ال تضخ
ــادة ١٠٣ من  ــك في امل ــؤول، لذل املس
ــؤال  الس يوجه  العراقي،  ــتور  الدس
ــزي من قبل مجلس  الى البنك املرك
ــاته، فاذا تدخلت  النواب عن سياس
ــأله؟،  ــاته، على ماذا تس في سياس
ــت  ــت رفع ــا اذا ان ــأله بعده ال تس
ــتطيع  وخفضت عن طريقك، ال تس
مساءلته، حتى نعطي االستقاللية 
ــن اهدافك،  ــبك ع ــن احاس ــه، لك ل
عندما اعطيتك استقاللية، ينبغي 

ان حتقق اهدافك.
ــة  ــا دور وزارة املالية في السياس * م

النقدية؟
ــا عالقة  ــت له ــة ليس ـ   وزارة املالي
ــك املركزي  ــة املالية، البن بالسياس
ــكل  ال يتلقى أوامر من احلكومة بش
ــق مع احلكومة  ــر، لكن ينس مباش
ــار املالي لها، ووكيلها  وهو املستش

املالي.
ــعر  ــل للنفط عالقة بارتفاع س * ه

صرف الدوالر؟
ــي، ان  ـ    النفط هو الالعب االساس
ــل ٩٠٪ من هذا  ــط له عالقة متث النف
ــزان مدفوعات العراق هو  القرار، فمي
ــر، من هي القوة في ميزان  الذي يؤش
ــي االيرادالت  ــات العراقي، ه املدفوع
ــبة  النفطية، فهي انخفضت بنس

ــرادات  فاي ــت،  انخفض  ،٪٦٦ ــني  ثلث
الدولة بالعملة االجنبية انخفضت 
ــك املركزي  ــات البن ــا، واحتياط ايض
ــزا مبيزان  ــت ايضا، صارعج انخفض
ــى الناجت احمللي  ــبة ال املدفوعات نس
ــبة ٢٠٪ ، فالنظرية  ــي بنس االجمال
ــبة ٤٪  ــزا بنس ــار عج ــول اذا ص تق

ــة ان تتعدل، نحن  يجب على العمل
ــز ٢٠٪ فمن حق  ــا العج ــار عندن ص
السياسة النقدية ان جتري تعديالت، 

ايضا تعدل باالجتاه الصحيح. 
ــعر صرف  ــرار تغيير س ــل جاء ق * ه
الدوالر ملنع تهريب العملة الصعبة 

أم لتسديد قيمة العجز؟
ــرة، أوالً الدينار  ــا عوامل كثي ـ   فيه

ــة، صار  ــو العملة الصعب ــح ه أصب
ــل على  ــوة أن حتص ــن الق ــار م الدين
ــب  ــهولة، وهذا ال يتناس الدوالر بس
مع الواقع االقتصادي، التعديل يأتي 
ــرادات املوازنة. هل تبيع احلكومة  باي

ــص أو ثمني؟  ــكل  رخي دوالراتها بش
اذا تبيع بشكل رخيص حتصل على 
ــكل غال،  ــل، واذا تبيع بش دنانير أق
ــر أكثر، فاحلكومة  حتصل على دناني
ــى ايرادات  ــض حصلت عل بالتخفي
وألن  ــي  ــا صاف منه  ٨ ــون،  تريلي  ١٢
ــات خارجية  ــة لديها التزام احلكوم
ــات، ان  ــد التخصيص ــي ان تزي ينبغ
ــون ١٠ تريليون، فاذا  ــع الدي جتعل دف

خفضت سعر الصرف سوف يصبح 
ــألة حسابية، لذلك صافي  ١٢، املس
و٤  ــات،  ترليون  ٨ ــض  التخفي ــن  م
ــارت، فهو  ــي التعويضات التي ص ه

يخفض ويساعد العجز.
 * هل ميكن مستقبالً في حالة جتاوز 
ــة املالية أن يرجع البنك  العراق االزم

املركزي سعر صرف الدوالر؟ 
ـ    نعم ممكن. وهذا متروك للسياسة 
النقدية للبنك املركزي، ممكن أن يزيد 

من سعر الدينار العراقي.
ــعار النفط  * ما هي توقعاتكم ألس

في عام ٢٠٢٢؟
ــعر برميل  ــات تقول أن س  ـ   التوقع
ــوف  ــى في عام ٢٠٢٢ س النفط حت

يبقى في تصاعد.
ــة  ــذه السياس ــتمر ه ــل ستس * ه

النقدية حتى ٣ أو ٤ سنوات؟
ـ  ممكن أن تستمر، واذا رأت السياسة 
النقدية لرفع سعر الدينار، ممكن ان 

ترفعه.
ــة  الكتل ــم  حج ــن  ع ــدث  لنتح  *

النقدية؟
ــع،  ــة زادت بالطب ــة النقدي ـ   الكتل
ــو ٦٦ تريليون  ــر رقم ه ــور أن آخ اتص
ــدار النقدي في  ــار، ٩٠٪ من االص دين

البيوت.
ــتطيع السياسة النقدية   * هل تس
استخراج هذا الكم من العملة من 

املنازل؟
أن  ــراق  الع ــي  ــرض ف ــن املفت ـ   م  
ــذي يجلبها،  ــاز املصرفي هو ال اجله
ــي غير قادر على  لكن اجلهاز املصرف
ــباب  ــاس، ألس ــرات الن ــب مدخ جل
مؤسساتية، أوالً هو ليس لديه قدره، 
وهناك نزعة عند الناس تخاف على 

ــة تدخل عن  ــا. ممكن الدول مدخراته
ــالً اصدار  ــواق املالية، مث طريق االس
ــدة جيدة  ــه فائ ــعبي علي ــند ش س
ــل للتحول للعملة االجنبية في  قاب
ــون اداة قابلة للتصفية  أي وقت، يك
ــة احتياجك  ــي حال ــع حاالً ف والبي
ــن ان  ــور ممك ــذه االم ــدك، كل ه لنق
ــند  ــة باصدار س ــا وزارة املالي توفره

ــازات  امتي ــه  في ــعبي  او ش ــي  وطن
عالية، هذا يجلب كثيراً من األموال، 
ــار على  ــون دين ــر ملي ــدل أن ندخ فب
ــه، نأخذ  ــال ونخاف علي ــبيل املث س
ــو كانت رقمية،  ــند حتى ل وثيقة س

ــون ارجاعه واحلصول  وينبغي ان يك
على نقودك في أي وقت، هذه مهمة 
ــوق ثانوية للبيع  جداً. نحتاج الى س
ــأن تصبح  ــاك دعوة ب ــراء، هن والش
ــواق املالية هي  ــراق لالس ــوق الع س
ــي حتصل على  ــة، ك ــوق الثانوي الس
نقودك في أي وقت تريد، هذه وسيلة 
املوازية  ــيولة  الس جيدة المتصاص 

للجهاز املصرفي.

ــن أن تلجأ احلكومة   * هل من املمك
في ضوء االرتفاع االخير لطبع فئات 

نقدية أعلى؟
ــي للمعامالت  ــات األعلى ه   ـ  الفئ
الكبيرة،  ــالت  املعام ــي  االعلى، يعن
ــت التضخم  ــات الكبيرة رافق الفئ
لكن لم تتسبب به، تطبع فئة ٢٥٠ 

ــي نفس الكمية،  ــار أو ٥٠ الفاً ه دين
ــتمر بطباعة فئات  لكن عندما تس
ــح لديك تضخماً  ــرة يعني أصب كبي
ــي  ــرة، ف ــام كثي ــك ارق ــارت لدي وص
ــعينيات من القرن املاضي،متت  التس
ــى العملة، صارت  ــة رقمني عل اضاف
السلعة ذات ٣ دنانير من ٣٠ الى ٣٠٠ 
ــى ٣٠٠٠ دينار، ما ولد فئات كبيرة،  ال
فلذلك حتى ترفع االصفار ينبغي أن 
ــة، ألن التضخم أضيف  تبدأ بالعمل
ــني نظام  ــى العملة، هذا لتحس عل
ــاس  الن ــام،  ــكل ع ــات بش املدفوع
تتخوف في ظنها عندما تكون فئة 
ــه ليس فيها  ــرة، لكن اعتقد ان كبي

شيئاً مخيفاً.
* ما هي آخر ارقام االحتياطي النقدي 

في البنك املركزي العراقي؟
ــام ٢٠١٩ بلغت قرابة ٦٧ مليار   ـ   ع
ــة قللتها،  ــة املالي ــن االزم دوالر، لك
ــزي  ــك املرك ــات البن ــارت مبيع فص
ــنت، في  ــر من ايراداته، االن حتس أكث
ــس اقل من ٥٧ ملياراً، من  تقديري لي
ــترليني وأوراق مالية، انت  ذهب واس
ــباه النقود، تعطيك  حتولها الى اش
ــة  ــت مضمون ــس الوق ــدة وبنف فائ
١٠٠٪ وتسمى استثمارات، بأحسن 
ــون  يك ان  ــب  يج ــة  املالي االوراق 
 A، (A A ــل ــا االئتماني ترب تصنيفه
A)، ليست في العراق وامنا في الدول 
ــتثمر بها، العراق دخل في  التي نس
ــرة في  ــي الول م ــف االئتمان التصني
ــام ٢٠١٥ بدأ وحصل  ــه منذ ع تاريخ
على تصنيفB-  على االمد القصير، 
ــب فيتش و ــد الطويل B، حس ولالم

.SNP

ــات عن القروض   * هل لديك معلوم
اخلارجية للعراق؟

ــه الكثير من  ــت لدي  ـ   العراق ليس
ــة االن، لديه قروض  القروض اخلارجي
ــات التمويل  ملتزم بها لدى مؤسس
الدولية، لدى البنك الدولي للمناطق 
ــكا اليابانية، بعض  احملررة، لدى جاي
ــا  فيه ــذ  تنف ــة  الطويل ــروض  الق

املشاريع مع االحتاد االوروبي.

 * وماذا عن ديون الكويت؟
ــي ضمن الديون الباقية، وديون    ـ  ه
ــرة  كثي ــت  وليس ــة  قليل ــت  الكوي
ــاراً مع  ــن األربعني ملي ــل ضم وتدخ
ــألة قائمة  ــات، وهذه مس التعويض
ــا  ــق مم ــم يب ل ــتنتهي.  ــا وس بذاته
ــو أقل من  ــيء يذكر فه للكويت ش
ــف املليار. هي اآلن أقل  مليارين ونص
من ٢٫٥ مليار ألن الدفع يجري بصورة 
ــتقطاع ٣٪ من  يومية حيث يتم اس
ــط لهذا تظهر األرقام  كل برميل نف
كل ثالثة أشهر، وأنا أقدرها بأقل من 

٢٫٥ مليار دوالر.
ــة  االتفاقي ــل  تفاصي ــي  ه ــا  م  *  

االقتصادية مع الصني؟
ـ   أنا عملت شخصياً على االتفاقية 
ــنتني، حيث كنت  مع الصني ملدة س
ــدد من  ــق الفني مع ع ــس الفري رئي
ــتوى،  اخملتصني واخلبراء رفيعي املس
ــاق هو أقرب الى النفط مقابل  واالتف
ــدر الى الصني  ــار، فالعراق يص االعم
ــاً، ١٠٠  ــف برميل يومي ــو ٩٠٠ ال نح
ــار وفق  ــا تخصص لالعم ــف منه أل
ــنة  االتفاق. االتفاق على مدى ٢٠ س
االتفاق لتنفيذ مجاري وسدود وطرق 
من ضمن الـ ١٠٠ ألف برميل وقابلة 
للزيادة حسب االتفاق، هم يفتحون 
سقفاً ائتمانياً حلد ١٠ مليارات دوالر، 
ــة حكومية  ــة صيني ــل وكال وتكف
ــة، وأيضاً  ــة املصارف الصيني ضخم

املبلغ قابل للزيادة.
ــة الصينية  ــل تتضمن االتفاقي  * ه

تنفيذ مشاريع محددة؟
ــه  ــا تقترح ــون م ــون يلب  ـ   الصيني
ــاريع،  ــة من مش العراقي ــة  احلكوم
حيث تتنافس على االقل ٣ شركات 
ــروع،  ــرى لتنفيذ أي مش صينية كب
ــعر أو النوعية ورمبا  ــة الس من ناحي
ــريك أجنبي لكن  يتم اللجوء إلى ش
ــنوية التي  ــن املوازنة الس ــذا ضم ه

يقرها البرملان.
 * كيف ترى حجم الفساد في العراق، 

من ناحية املشاريع الوهمية؟
ــع  ــم م ــو إرث متراك ــاد ه  ـ   الفس
ضعف الدولة العراقية، منذ ٥٠ سنة 
ــع نزولها  ــة العراقية وم نزلت الدول
ــعت دائرة الفساد والفقر، وهو  توس
ــاد منظومة وجزء من التركيب  فس
ــخصة  ــكلة مش ــي، مش السياس

والدولة تسعى الى محاربته.
ــاريع التي نفذت  ــو عدد املش  * ما ه
ــي ميزانيات العراق منذ ٢٠٠٣ وحلد  ف

االن؟
ــد االن أدرج ٦٠٠٠  ــذ ٢٠٠٨ وحل  ـ   من
ــروع، بعضها نفذ وبعض االخر  مش
ــار  ــا ٢٣٠ ملي ــغ قيمه ــف، وتبل توق
ــو ٢٠ الف عقد مع  دوالر، هنالك نح
ــات كثيرة،  ــا ضياع ــني وفيه املقاول
ــبة منها  ــز على أن نس اآلن مت التركي
تستمر وتكون قابلة للتنفيذ وأعيد 
ــاريع واعادة  ــا. تأجيل املش برمجته
ــبب سوء  تنفيذها مكلف جداً بس

التخطيط.

NO.3630.TUE.20.APR.2021العدد (٣٦٣٠) الثالثاء  ٢٠ / ٤ / ٢٠٢١ 

مستشار رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية مظهر حممد صالح  يف حوار شامل يضع النقاط عىل احلروف

وزارة املالية ليست هلا عالقة بالسياسة املالية والبنك املركزي اليتلقى اوامر من احلكومة بشكل مبارش

  (١١) مليون عراقي اليتقاضون دخالً وديون البالد الداخلية
 وصلت نحو (٧٠) تريليون دينار

اجرت شبكة رووداو االعالمية حواراً صحفياً موسعاً مع مستشار رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية (مظهر محمد صالح) تناول فيه قضايا اقتصادية ومالية مهمة ونظراً ألهمية 
ماورد فيه تعيد ( البينة اجلديدة) نشره اعماماً للفائدة .. حيث أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية مظهر محمد صالح، أن هنالك ١١ مليون عراقي ال يتقاضون دخالً، 
ــبكة رووداو اإلعالمية إنه يجب أن تكون هناك تفاهمات بني احلكومة االحتادية  ــيراً إلى أن الدين العام الداخلي بلغ نحو ٧٠ تريليون دينار عراقي. صالح قال في مقابلة لش مش

وإقليم كوردستان بشأن حصة اإلقليم، ويصدر فيها قانون، مثل قانون االدارة املالية بني املركز واقليم كوردستان وعلى أن يشرع في البرملان. وأدناه نص املقابلة.

املوازنة فيها قضية هيكلية ألهنا جاءت عىل انقاض واقع يسء لسنة (٢٠٢٠)

صار الدينار من القوة أن حتصل عىل الدوالر بسهولة وهذا ال يتناسب 
مع الواقع االقتصادي التعديل يأيت بايرادات املوازنة



9 مقاالت

ــس  ــة مبجل املؤسس ــذه  ــط ه ترتب
ــخصية معنوية   الوزراء وتتمتع بش
ــن  ــة او م ــس املؤسس ــا رئي وميثله
ــداد ويهدف  ــه ومقرها في بغ يخول
ــدمي الرعاية والدعم  ــون الى تق القان
ــهداء وتعويضهم ماديا  ــذوي الش ل
ــب مع تضحيات  ومعنويا مبا يتناس
ــق الرفاه  ــم وحتقي ــهداء وذويه الش
ــم  له ــي  واالجتماع ــادي  االقتص
ــة  والدراس ــل  العم ــرص  ف ــر  وتوفي
املالئمة لذوي الشهداء مبا يتناسب 
ــم ومنحهم االولوية فيها  وكفاءته
ــاالت  ــي اجمل ــاعدات  ف ــدمي املس وتق
االقتصادية واالجتماعية والقانونية 

ــة والثقافية  ــة والتعليمي والصحي
ــهادة والتضحية  ــد قيم الش ومتجي
والفداء في اجملتمع وقيام الفعاليات 
ــة واقامة النصب  ــة والفني االعالمي
ــمية املرافق العامة  التذكارية وتس
ــة الهيئات  ــزام كاف ــمائهم وال باس
والوزارات باصدار تعليمات لتسهيل 
ــهداء  ــالت اخلاصة بذوي الش معام
وتعريف اجلهات الوطنية واألقليمية 
ــات التي قدمها  والدولية بالتضحي
ــذي حلق بهم  ــم ال ــهداء والظل الش
وذويهم واصدار قرار في األمم املتحدة 
ــث وتنمية موارد  ــرمي حزب البع بتج
ــون  وتك ــتثمارية  األس ــة  املؤسس
ــة وذلك لتقدمي  ــرادات للمؤسس األي
ــذوي  ل ــهيالت  والتس ــاعدات  املس
ــهداء ويسري هذا القانون على  الش
التالية *حاالت االستشهاد  احلاالت 
ــة ١٨ / ١١ /  ــن ٨ / ٣ / ١٩٦٣ولغاي م

ــك من اعدم  ــتثنى من ذل ١٩٦٣ ويس
بسبب ارتكابه جرائم قتل العالقة 
ــث البائد  ــزب البع ــا مبعارضة ح له
ــرة من  ــهاد للفت ــاالت االستش *وح
 ٢٠٠٣  /  ٤  / ــة ٨  ١٩٦٨ولغاي  /  ٧  /  ١٧
ــن ١١ / ٦ /  ــهاد م ــاالت األستش وح
٢٠١٤ من ضحى بحياته جراء تلبية 
ــة  ــة الديني ــن واملرجعي ــداء الوط ن
ــن ١١ / ٦ / ٢٠١٤ وتتكفل  ــارا م أعتب
ــعبي ومؤسسة  ــد الش هيئة احلش
الشهداء بالتنسيق مع اجلهات ذات 
العالقة ومجالس احملافظات وأقليم 
ــتان بتوثيق اسماء الشهداء  كردس
ــجيلهم  ــم يتم تس ــن ل ــى الذي حت
ــعبي بشرط  ــد الش في هيأة احلش
ــي  االرهاب ــش  داع ــم  محاربته
ــك وتقدمي  ــبب ذل ــهدوا بس وأستش
ــة  ــة اخملتص ــى اللجن ــم ال ملفاته
املنصوص عليها في املادة ٩ من هذا 

ــمولهم باحلقوق  القانون لغرض ش
واالمتيازات واليعد مشموال باحكام 
هذا القانون من كانت وفاته بسبب 
تصفيات داخلية حزبية او سلطوية 
كان  ــن  مل ــخصية  ش ــات  خالف او 
ــث البائد في  ــزب البع ــل مع ح يعم
ــة  كاألمن العامة  ــه القمعي اجهزت
ــي وكذلك  ــن القوم ــرات االم او اخملاب
او  ــدام  ص ــو  وفدائي ــتخبارات  األس
التشكيالت القمعية االخرى او كان 
ــمولني  ــا معهم او من املش متعاون
ــاءلة ٠اليعد من ذوي  بالعدالة واملس
ــهداء ألغراض هذا القانون كل  الش
ــزة القمعية  ــع االجه ــل م ــن عم م
ــد او العصابات  ــث البائ ــزب البع حل
ــمى ارهابي اخر  االرهابية او اي مس
او كان متعاون معهم  او املشمولني 
ــة وقانون  ــاءلة والعدال بقانون املس
ــاب ٠ وتثبيت واقعة  مكافحة االره

بأحكام هذا  للمشمولني  الشهادة 
ــي  ــمية وف ــق الرس ــون بالوثائ القان
ــب أثباتها  ــا يج ــدم وجوده حال ع
بطرق األثبات القانونية االخرى امام 
ــهداء   جلنة النظر بطلبات ذوي الش

ذوي  ــد  ويع ــداءة  الب ــم  محاك او 
ــال والقاصرين  ــهداء من االطف الش
ــبب  احملتجزين واملعتقلني مع او بس
ــهداء بحكم االسجني  ذويهم الش
ــؤول عن  ــة رئيس واملس وللمؤسس

ــتها ويكون  ــا وتنفيذ سياس ادارته
ــق القانون  ــة خاصة ويعني وف بدرج
ــه الى نائبه  ــول بعض مهام وان يخ
ــب يعني  ــني والنائ ــن العام او املديري
ــة مدير عام  ــب القانون وبدرج حس
ــام  ــة من األقس ٠  وتتكون املؤسس
ــا دائرة  ــكيالت التالية ومنه والتش
شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 
ودائرة شهداء احلشد الشعبي ودائرة 
ــات احلربية  ــهداء ضحايا العملي ش
والعمليات  ــكرية  العس ــاء  واالخط
والقانونية  املالية  والدائرة  االرهابية 
ودائرة  ــتثمار  ــرة االس ودائ ــة  واالداري
شؤون حماية املقابر اجلماعية ودائرة 
ــم  ــات العامة واالعالم وقس العالق
ــق  ــرة توثي ــق  ودائ ــة والتدقي الرقاب
ــم  ــزب البعث البائد وقس جرائم ح
ــاك مديريات كفروع في  العقود وهن

احملافظات.

    ما إن ضرب رئيس البرملان العراقي 
محمد احللبوسي مبطرقته، معلنا 
املوازنة  ــى  التصويت عل ــال  إكتم
االحتادية لعام ٢٠٢١، حتى شاهدنا 
العناق احلار بينه وبني نائبه حسن 
ــرة حتدث للمرة  الكعبي، في ظاه
األولى، رمبا تكون حركية إنفعالية 
عفوية ولكن لها مدلوالت كثيرة.

ــيد احللبوسي من املكون     فالس
ــيد الكعبي  ــا الس ــني بينم الس
ــيعي، وذلك يعني  من املكون الش
ــي  أن الكتلة التي ميثلها احللبوس
ــع كتلة  ــى توافق تام م ــت عل كان
ــود املوازنة، وأن  ــول بن ــي ح الكعب

ــي إنتصار  ــا يعن ــت عليه التصوي
ــني دون النظر الى  ــني الكتلت لهات
ــب أو طائفة معينة، كما إنه  مذه
ــن جانب أخر، أن هناك  قد يعني م
ــة  ــادرة الطائفي ــى مغ ــا عل إتفاق
ــه لتحالفات  ــية والتوج السياس
ــة  الطائف ــن  ع ــدة  بعي ــدة  جدي
ــا في  ــذا جلي ــر ه ــون، وظه واملك
إعتراضات بعض الكتل على بعض 
ــم أنها من نفس  ــود املوازنة، رغ بن
ــه الكعبي  ــذي ينتمي ل املكون ال
ــي.  كما يجري احلديث  أو احللبوس
في األروقة السياسية واإلعالمية، 
ــعي الى حتالفات جديدة  عن الس

ــات، تتفق في الرؤى  عابرة للمكون
ــاوز  وتتج ــية  السياس ــج  والبرام
ــات الطائفية والقومية،  التقاطع
ــة التي  ــوي الصفحة املاضي وتط
ــاب  ــت االره ــل وأورث ــت الفش عان
ــميات  التس ــي  وتلغ ــاد،  والفس
ــة لتكون كلمة العراق هي  الثانوي
اخليمة اجلامعة، واإلنتماء الوطني 
ــس فيه  ــذي يتناف ــار ال ــو املعي ه
ــك يبدو أن البعض  اجلميع.رغم ذل
ــنة،  تعود أن يعيش في املياه اآلس
ــتنقع  ــر على أن ال يغادر مس ويص
ــاب  ــرف كاملص ــة، ويتص الطائفي
بوباء كورونا وال يريد أن يعترف به، 

ــب من حوله بهذا  محاوال أن يصي
ــتمر برفع الشعارات  املرض، فيس
البالية،  ــات  والتصريح الرخيصة 
ــار احلروب والطائفية  التي تعود جت
ــرب كل  ــتخدامها مع ق ــى إس عل
إنتخابات، مصرين على إستخدام 
التي  ــدة،  الكاس ــلعة  الس ــذه  ه
ــص منها،  ــع التخل ــاول اجلمي يح
ــب النفايات.صدم  ورميها في مك
ــي إجتماع  ــدث ف ــا ح ــع مم اجلمي
ــا صدر من  ــات العربية، وم البرملان
الذي  ــي،  العراق ــي  البرملان ــد  الوف
ــون ممثال لوطنه،  يفترض به أن يك
ــف العراقي من  ــن املوق ومعبرا ع

ــي  ــدور ف ــي ت ــي الت ــداث الت األح
املنطقة، والتي يسعى العراق من 
ــرا للتالقي  خاللها ألن يكون جس
ــة، وليس أرضا  ــا للتهدئ ومنطلق
ــنت، ويعكس  ــق الف ــراع وخل للص
ــادرت  غ ــي  الت ــة  العراقي ــة  احلال
ــر  والتفكي ــي  الطائف ــاب  اخلط
ــذي حصل هو  ــن ال ــادي، لك األح
عكس املأمول من الوفد العراقي!   
ــر العاني  ــى ظاف ــا عل ــس غريب لي
ــات،  ــذه التصريح ــل ه ــالق مث إط
ــون على مثلها  فقد تعود العراقي
ــة، وكان  ــنوات املاضي ــوال الس ط
ــي تأجيج اخلالفات  ــه دور كبير ف ل

الشعب  السياسية بني مكونات 
ــة  حمال كان  ــا  ولطامل ــي،  العراق
ــتعاال،  ــب التي تزيد النار إش احلط
ــون ممثال لوفد  ــن الغريب أن يك لك
ــتخدم ذلك اخلطاب  ــمي ويس رس
ــراءات  بافت ــي  ويأت ــض  والتحري
ــى أجهزة  ــاوز عل ــل، ويتج وأباطي
ــق  ــاوال خل ــة مح ــة حكومي أمني
ــروط  فتنة طائفية، ومخالفا لش
ــس النواب العراقي. عضوية مجل
من إستمع خلطاب العاني يعتقد 
ــة عراقية في  ــم ملعارض ــه زعي أن
ــمي  ــه الناطق الرس ــارج، أو أن اخل
لداعش، وال يصدق أنه ممثل رسمي 

ــراق بكافة طوائفه وقومياته،  للع
وهو تصرف يعكس احلالة املريضة 
ــي يعاني منها البعض وال يريد  الت
ــدر  ــل مص ــا متث ــا، كونه مغادرته
ــح، وأن أحرقت البالد  ــب ورب تكس
ــؤال املهم: هل  والعباد.يبقى الس
البرملان العراقي، سيرد على ظافر 
ــى جتاوزاته،  ــبه عل العاني ويحاس
ــوع بالتقبيل  ــينتهي املوض أم س
والتراضي، في الغرف املغلقة كما 
ــب التوقع  ــدث كل مرة؟.يصع يح
فالغريب  وكتلهم،  ــتنا  من ساس
ــا ميكن توقعه  ــر املتوقع هو م وغي

منهم.. سننتظر ونرى.

قـــــــــــــــــانــــــــون مـؤسـســــــــــــــــة الـشـهــــــــــــــــــــــداء 

الـــنــاطـــــــــــق الــرســــــــــــــمـي لــــــــــداعــــــــــــــــــش

إضاءات قانونية

الحقوقي ماجد الحسناوي

ثامر الحجامي

علي قاسم الكعبي
ــي في احلياة ال  بل وحتى املوت  كل ش
أيضاً البد أن تسبقةُ « مقدمات  « وهذا 
ــفة  ــة الكتٌاب والفالس ــا أعتاد علي م
ــرون كتاباً إلى جمهورهم  عندما ينش
بغض النظر عن نوعه سياسياً كان أم 
ــاً أو أي معرفة أخرى ، ألبل حتى  علمي
ــطاء و العقالء  ــث البس ــه في حدي أن
ــيوخ العشائر رغم أنهم  والواعظ وش
ليسوا مبستوى علمي  معتمد وكبير 
ــة يبدأ بها  ــون هنالك مقدم فقد  تك
الكالم عادة وهي ال تخلوا من املوعظة 
وقد  ــوع  للموض والتمهيد  ــة  واحلكم
ــتخدام كلمات  ــك كثيراً في اس تغني
ــى الهدف  ــل إل ــات  للوص ومصطلح
بأسرع وقت  ممكن،  حيث أن للمقدمة 
ــراً في تهيئة األذهان إلى املنت  دوراً كبي
ــا كانت  ــة،  وكلم ــى اخلامت ــن ثم إل وم
ــلوب  املقدمة بليغة ومختصرة وبأس
ــارئ  كان الكتاب  ــذبُ الق محبب يج
ــر  ــهالً ونافعاً  فهي اجلس واضحاً وس
ــع بعضها  ــط كل األجزاء م ــذي يرب ال
ــا أن تدخل بدون مقدمات  البعض ، ام
ــارئ فهم ما  ــتضيعٌ على الق فإنك س
ــي متاهات  ــه ويدخل ف ــد توضيح تري
ــنا بصدد السبر  الدروب الوعرة ،  ولس
غور مفهوم املقدمة والتمهيد والفرق 
بينها الن في ذلك نظريات عدة   بقدر 
ــط  ــكل مبس ما نريد توضيحها بش
قالنا  ــص ( مَ ــا يخ ــرمي وم ــارئ الك للق
ــي العراق  ــل معنا ف ــا حص ــذا م )   ه
ــكل من أشكال  عندما حتولنا  من ش
ــتبدادية الديكتاتورية  ــة االس األنظم
ــنا معها ردحاً من  املفرطة التي  عش
ــي  إلى  الزمن مع نظام البعث الفاش
الدميقراطية املُنفلتة التي لم نسمع 
ــا  ــرد كتابته ــاً الن مج ــا مطلق عنه
ــن هو جرمية بحد  وتداولها على األلس
ذاته،  تلك الدميقراطية التي منحتها 
طلقة ال قيود لها  السماء لنا جاءت مُ

وهذا أمر طبيعي أنها ستفعل فعلتها 
ــب اخترق  ــم غري ــا جس ــا لو أنه كم
ــات الدم  ــى كري ــدك وانتصر عل جس
ــلمت وجعلت  ــاء التي استس البيض
ــة وفوضى  ــدك في حرارة مفرط جس
ــلت معظم املسكنات في  عارمة فش
ــا غرقنا جميعا  ــكني األلم .عنده تس
ــذا التحول  ــب واحد ه ــي مرك ألننا ف
ــى التميع.أدى  ــريع من الكبت  إل الس
ــة كمنظومة  ــر كامل للدول إلى تدمي
ومظلة يعيش حتتها ماليني املواطنني 
ــمع  فتعددت املصطلحات وصرنا نس
ــلطان  ــماء ما انزل اهللا بها من س بأس
ــح  مصطل ــاة  وف ــهادة  ش ــا  يقابله
(الوطنية)  الذي نعرفه جميعا،  كونه  
ــل ومبهماً ،   لذا  ــار غير واضحاً ال ب ص
فإن  مصطلح» الدولة والوطنية» متدد 
اليوم كثيراً و جتاوز احلدود التي نعرفها 

فمثالً الوطنية ليست بالضرورة تعني 
ــية بلدك بل  ــك عراقي حتمل جنس ان
ــعودياً أو ايرانياً  رمبا تكون كويتياً أو س
ــاً وبريطانياً و  ــاً أو حتى امريكي أو تركي
كل البلدان  هي موطنك !؟ وجميعها 
ــة وفي رقبتك  ــد منك  والء ومواطن تري
ــة لتلك  ــوق املواطن ــك حق ــن وعلي دي
ــدمي املواطنة  ــة وليس ضروريا تق الدول
ــبكَ   لبلدك األم  الن ال أحداً  سيُحاس
ــة للدولة املزدوجة  ــا اما املواطن عليه
ــك إال أن  ــي ليس ل ــذا واجب حتم فه
ــة وأن كانت  ــوالء والطاع تقدم كل ال
ــاب البراءة من موطنك األم    على حس
ــاعر  ــة وبفعل احلرارة واملش . فالوطني
ــة متددت كثيراً والبلد لم يعد  اجلياش
ــا أن نراها في  ــدود التي اعتدن تلك احل
ــدان دجلة  ــران اخلال ــة والنه اجلغرافي
ــارة أنها  ــات واحلض والفرات  واملقدس

ــن  ــات وأماك ــارة و محط ــرد حج مج
نُحدث أبنائنا عنها وهي أقرب للخيال 
منها  للواقع فلماذا نبقى نبكى على 
ــا في عصر العوملة  األطالل دائما ، انن
واحلداثة وما بعد بعد احلداثة  ! .هكذا 
ــا فقدنا  ــا بعدم ــهد عندن ــات املش ب
بوصلة املواطنة وانهارت تلك املنظومة 
ــح (العمالة)  ــرة مقابل مصطل الكبي
ــح  ــم يتض ل ــة  ان ــى  البلد.حت ــر  لغي
ــرد الذي يعمل  ــلوك واملتبنى للف الس
في السياسةْ ان كان علمانياً أو دينياً  
أو أي فكراً ايدلوجياً  آخر  فقد تنصهر 
كل هذه املُتبنيات   واألفَكار واملذاهب 
ــية في جوفه ويخفي ما هو  السياس
ــهل الطرق في  ــة انة  اس أهم لنفس
الوصول لغايات يُقنع بها اآلخرين من 
ــتمالة عواطفهم والتصويت  أجل اس
ــاك صيدا  ــمه الن هن ــهِ أو ألس لقائمت

ــن النتائج احلتمية  ــني ينتظره؟ وم ثم
ــتظهر هو  أن ينتشرُ الفساد  التي س
ــتحمرتهُ   إرضاءٍ لتلك الدولة التي اس
ــيبقى  ــى البدء  س ــودة إل ــي ع !!؟. وف
ــان ٢٠٠٣يوماً   ــن نيس ــع م يوم التاس
ــوم للتوافق  ــون  ي ــن يك ــالف ول لالخت
ــا يجمعنا رغم  ــإن ما يفرقنا أكثر مم ف
ــراً كان جاثماً  ــقط صنماً كبي أنه  أس
ــهادة املفكر  على صدورنا وانه يوم ش
ــر الصدر  ــيد محمد باق ــر الس الكبي
وأخته العلوية بنت الهدى، لكنه رغم 
ــية يبقى  ــذا اليوم ومأس ــن ه محاس
ــريعاً نحو الهاوية  ،  يوما حتولنا به س
ــدوا علينا  ــم اللعنة  لقد أفس وعليه
ــا نلعن هذا اليوم  ــك الفرحة  وصرن تل
ــالت  على  ــع ان انهارا من الدماء س م
مذبح تلك احلرية ، وبطبيعة احلال فإن 
ــهدت التغيير  ــدول التي ش معظم ال
ــا مانعاني فخذ ليبيا  هي تعاني أيض
ــوريا ومصر  ــن وتونس وحتى س واليم
ــوا احلاالت  ألنها  فإنها تعيش في أس
ــول ، واذا ما  ــة التح ــر مبرحل ــا مت أيض
ــوريا واليمن فإن الدول  ــتبعدنا س اس
ــا  التغيير  ــل به ــي حص ــرى الت األخ
ــا بحقيقة األمر تعيش حالة من  فإنه
ــا أيضا كانت  ــى العارمة ألنه الفوض
ترزح حتت أنظمة استبدادية ومباشرة 
ــدون مقدمات  ب للدميقراطية  ــت  حتول
ــبقناهم  أيضا ورغم اننا في العراق س
ــام ١٨ ولكن  ــل اليوم  الع ــن ندخ ونح
مازلنا نحبو كالطفل الصغير وأمامنا 
ــى أقدامنا  ــت طويل حتى نقف عل وق
عندها سنقول كلمتنا وسنرمي بتلك 
األحزاب  إلى مزبلة التاريخ فإن ١٨ عام 
فالذين  ــم  ــف حقيقته كافية لكش
ــاء التغيير  أصبحوا هم قادة  ولدوا أثن
اجملتمع وعصاة الغليظة للتغيير فلن 
ــم على العقول وكفى  متر بعد ترهاته
قتال وتدميراً و فساداً بنا فارحلوا غير 

مأسوف عليكم.

(٩)نيسان والتحول من الدكتاتورية املفرطة
 إىل الديمقراطية املُنفلته بدون مقدمات...!؟

الجزء االول

ــاتي سادتي إما بعد: نحن نحمل إرثنا فوق األكتاف،     آنس
ــع االقزام،  ــر القامات، ويرف ــات، ويقص ــه ينهك الهام لكن
ــنابك خيول  ــام، ويحولنا الى جثث حتت س ويقدس االصن
الفاحتني؛ فيحضرون لنا تراثاً جديداً، بإطار طائفي مقيت،  
ــالق، والوجود في آن  ــش محنة األخ ــا يجعلنا نعي وهذا م
واحد، بيد أن حضارتنا أصبحت مقسمة الى طوائف وملل 
ــرة تدر عليهم  ــجرة مثم وقوميات، ودولتنا العزيزة هي ش
ــعى  ــا باحلجارة.غزو فكري يس ــم يرمونه ــرات، لكنه اخلي
ــات، لطمس الوحدة  ــد اقتراب االنتخاب ــة عن إليه الساس
ــرف والتكفير، فمنذ ذلك  ــلمي، وزرع التط والتعايش الس
الوقت الذي جاءوا فيه للحكم باسم الدميقراطية الكاذبة، 
ــق مجموعات  ــد أنهم متكنوا من خل ــى يومنا هذا جن وحت
ــت  ــقون القتل والتهجير، مجموعات ليس متطرفة يعش
ــعة عن  ــم صورة بش ــالم، ورس لها عالقة بالدين وال باإلس
ــالمي، وقد جنح بعض الساسة في مبتغاهم،  الدين اإلس
حني جعلوا كل من ينتقدهم خائن بل ومندس، ورمبا بعثي 
ــادتي : نحن  ــاتي س يدافع عن نظام دكتاتوري مقيت.آنس
ــخ، فمن ال يهتم  ــى أن يقدر التاري ــون متفقون عل العراقي
ــيضيع مستقبله،  ألننا يجب أن نتعامل برؤيا  بتاريخه س
ــتذكار، ليكون منهجنا بناء  االستحضار، ال بطريقة االس
ــر الذي يقف في  ــا فيه بالبَنان، ولكن احلج ــار لن تاريخ يش
نْ يساندهم  ــدين ومَ ــراق والفاس طريقنا كعثرة، هم الس
ــاه، ونعيده  ــلة.اإلصالح احلقيقي قلن ــزاب الفاش من األح
ــو التغيير اجلذري  ــاه، وه ــى أن يفهموا معن ــف مرة عس أل
ــبتها، وتهدمي الدولة العميقة  ــدة، ومحاس للوجوه الفاس
التي أسسوها، من قبل زمرة من الفاسدين، حني تسنموا 
ــتقلة، الى وكيل  مناصب، بدءاً من مدير عام، وهيئات مس
ــرقة أموال  ــات منظمة وحيتان، لس ــر، فصنعوا عصاب وزي
ــال احلرام،  ــه امل ــوا بنياناً مرصوصاً أس ــعب، وأصبح الش
ــبتهم  ــتر عليه، فعند محاس أحدهم يحمي اآلخر ويتس
ــزاب، والوزراء  ــة األح ــص أجنح ــم، وتُق ــيتهدم بنيانه س

الفاسدين، وستكون الوزارة نقمة عليهم، وليس نعمة.
آنساتي سادتي: سأحكي لكم حكاية الشاعر الذي وقف 
ــن من القمر،  ــال له: إنك أحس ــدي حاكم بلدته، فق بني ي
ــرَّ احلاكم من  ــد، وأقطع من السيف، فس ــد من األس وأش
ــم همس احلاجب في  ــرة اآلف درهم، ث قوله، فأمر له بعش
ــاعر ليرضى منك بعشر دراهم،  أُذن الوالي قائالً: كان الش
فلمَ أعطيته عشرة اآلف درهم، فأجابه احلاكم: لقد سرنا 
ــررناه بكالم، رغم أننا نعرف أن قوله فينا كذب،  بكالم، وس
أيعقل أن أكون قمراً وأسداً وسيفاً؟ لذا يكفي أننا إشترينا 
كالمه، بعشرة اآلف درهم، كاد ينزع جلده من شدة الفرح 
ــم، أما ما  ــرة أآلف دره ــاعر بالعش ــرح الش ــاً: ف بها.ختام
ــعراء احلزب احلاكم، مثل قائد الضرورة، ومختار  أطلقه ش
العصر، وصديق الفقراء، وناصر املظلومني، واملصلح اجلبار، 
ــلطة،  ــوا جلودهم الوطنية، وإرتدوا جالبيب الس حني نزع
ــاعرنا، ليضمنوا  ــخصية، كش ــة والش ــب احلزبي واملكاس

حقهم في احلكومة القادمة!.

قيس النجم

سحر سيد - من القاهرة

آنسايت ساديت إما بعد..!
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ــا ً مهماً في  ــر  ، موقع ــراق ومص ــغل الع يش
الساحة العربية خاصة ، والدولية عامة.

ــن العربي ،  ــرقي للوط ــاح الش ــراق اجلن فالع
بينما

مصر تقع في قلب هذا الوطن.
والعراق عقدة مواصالت برية وجوية ، بينما

ــات ، خاصة املمر  ــذه االمكاني ــر لديها ه مص
املائي ( قناة السويس ).

ــى نصف  ــد عل ــكاني يزي ــل س ــن ثق وللبلدي
نفوس

الوطن العربي.
وفي البلدين نظامان جمهوريان عريقان ،

ــم  تتس ــة  خارجي ــة  سياس ــان  وينتهج
باالعتدال.

                املقومات املتعددة
وميتلك البلدان مقومات بشرية واقتصادية

جتعلهما يتغلبان على التحديات.
ــه قاعدة  ــي ولدي ــد نفطي وزراع ــراق بل فالع

علمية.
ومصر بلد زراعي وصناعي ولديه امكانات

بشرية وقاعدة علمية وصالت دولية واسعة.
ــي ، افضى  ــتركات والتماثل النوع ــذه املش ه

الى
ــني العراقية  ــني احلالت ــن التفاعل ب ــة م حال

واملصرية.
ــقائهم  دور اش ــون  العراقي ــوة  االخ ــر  ويتذك

املصريني في بناء وحتديث الدولة العراقية
املعاصرة.

فاالكادمييون املصريون والعمالة املصرية
ــي  ف ــهمت  اس ــات  االختصاص ــة  املتنوع

النشاط
ــي املعاصر ، ومنذ قيام النظام امللكي.    العراق

التفاؤل باملستقبل
وينظر الراي العام في كال البلدين بالتفاؤل

للمستقبل.
ــة واملصالح املتبادلة تزكي   فالعالقات االخوي

.. هذا التفاؤل.
ــني العراق  ــة الثالثية ب ــير هنا إلى القم ونش
ــوف تعقد فى بغداد ،    ــر واالردن والتى س ومص
ــة للعراق ودول  ــاد متعددة مهم وهي ذات ابع

املنطقة  . وهذا سيترك اثراً ايجابيا فى
ــع العربي  ــة ، والواق ــي خاص ــع االقليم الواق

عامة. 
ــل على  ــة العم ــن القم ــدف م ــيما ان اله س
ــتى اجملاالت بني البلدان الثالثة،  التبادل فى ش
ــة ،صناعية وعلميه ،  ــواد بترولية زراعي من م

وبحثية .
عاش العراق وعاشت مصر.

العراق ومرص عالقات اخوية ومصالح مشرتكة
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اورام الــــدمــــــــــــــــاغ
َن، دون االعتراض 

ــن التأدُّب عند البالء واحملِ س الرضا مبقدور اهللا عالمة املتقي  ,كذلك حُ
ــرآن الكرمي، واحلكمة اإللهية من  دِّر، وأن الصبر هوالثبات على ما ورد في الق ــى ما قُ عل
ــور عديدة حيث مييزُ بها املولى  ــي ميرّ بها العبد في حياته تتجلّى في أم ــالءات الت االبت

سبحانه وتعالى صدق إميان العباد فيظهر صادقه من كاذبه،

االمربيولوجي
رائد عبداالله عباس

انَ اللَّـهُ  ا كَ   وفي هذا يقول -سبحانه  (مَّ
تَّٰى  لَيْهِ حَ ا أَنتُمْ عَ لَٰى مَ نِنيَ عَ ُؤْمِ رَ املْ لِيَذَ
) واالبتالءات  ــبِ يِّ نَ الطَّ بِيثَ مِ

َ ــزَ اخلْ ِي ميَ
ــني في  ــوس املؤمن ــةٌ لنف ــن تربي واحمل
ــكّ أنّ  ، وال ش ــدان الثبات على احلقّ مي
ــببٌ  صبر املؤمن عند االبتالء واحملن س
ــه ومقامه في اآلخرة عند  لرفع درجات
ــب على املؤمن  ــاء اهللا تعالى فيج لق
عدم اليأس والقنوط من رحمة اهللا إن 

حنةٌ ما إذْ اليأس يترك آثاراً  ــه مِ أصابت
ــلبية كثيرة على صاحبه، فاملؤمن  س
ــه، فرحمة  ــه راضٍ بقضائ ــاكرٌ لربّ ش
، قال اهللا تعالى  عت كلّ شيءٍ اهللا وَسِ
دّ  ــيءٍ ) ويُعَ لَّ شَ ت كُ ــعَ تي وَسِ (وَرَحمَ
ــن صور حبّ احلياة  اليأس والقنوط م
ــاة اآلخرة،  ــا على احلي ــا، وإيثاره الدني
ــبحانه  وعدم االعتراف بفضل اهللا س
ونعمته، ممّا يُؤدّي إلى الكسل، والفتور 
ــات، والغفلة  ــادات والطاع ــن العب ع
عنهما.غالبا مامير املرء بامراض كثيرة 
لكن بعض االمراض تكون ثقيلة بكل 
معنى يتصوره االنسان فاجلسم رهن 
ــه مهم واصابة  ــه وامانته , كل خالق
ــهر  اي جزء منه يداعي صاحبه بالس
ــرأس اعمق  ــن منطقة ال ــى لك واحلم
ــه املرض ويكون  ــكان قد يتمكن من م
الوضع صعبا للغاية , فيها تتني قوة 
االنسان واميانه. وَرَم الدماغ هو كتلة أو 
منوٌّ للخاليا الشاذة في الدماغ فهناك 
ــدِّدة من أورام املخ. بعضها  أنواع متع
ــرطانية  خبيثة  حميدة وبعضها س

)، أو  يٌّ أوليٌّ خِّ ــد يبدأ ورم املخ (وَرَم مُ فق
قد يبدأ السرطان في أماكن أخرى من 
يَّة  خِّ ــر إلى املخ اورام مُ اجلسد وينتش
ــرعة منوِّ وَرَم  ــة، كما تختلف س ثانوي
ل  املخ بصورة كبيرة حيث  يُحدِّد معدَّ
رَم مدى تأثيره  النمو وكذلك موضع الوَ
على وظيفة اجلهاز العصبي.تختلف 

ــكل  عالمات وأعراض ورم الدماغ بش
كبير وتعتمد على حجم ورم الدماغ 
ــي البداية  ــدل منوه فف ــه ومع وموقع
إصابة متكررة بنوبات صداع بسيطة  
ر في منطها هذه النوبات  أو حدوث تغيُّ
ــر تكررًا  ــد وأكث ــح تدريجيًا أش تصب
ــاكل  القيء أو الغثيان غير املبرر مش

ــوح الرؤية  ــدم وض ــل ع ــة، مث بالرؤي
ــدان الرؤية  ــة أو فق ــة املزدوج أو الرؤي
احمليطية, فقدان  اإلحساس أو احلركة 
في ذراع أو ساق تدريجيًا  ,صعوبة في 
ــي الكالم  ــزان وايضا  صعوبات ف االت
ــوش . نوبات، وخاصة  الشعور بالتش
ــن ليس لديهم  ــخاص الذي لدى األش

ــاكل  ــخ لإلصابة بنوبات مع مش تاري
رات في الشخصية و  في السمع وتغيُّ
السلوكيات.تورم الدماغ هو عبارة عن 
ــود كتلة أو منو خاليا غير طبيعية  وج
ــه وال تعتبر  ــي الدماغ أو بالقرب من ف
ــرطانية  ،  ــواع أورام الدماغ  س كل أن
حيث أن هذه األورام قد تكون حميدة 

أو خبيثة.األورام احلميدة ال حتتوي على 
خاليا سرطانية، مبجرد إزالتها فإنها 
ــاود النمو,اما أورام الدماغ  نادراً ما تع
ــرطانية، حيث تنمو  اخلبيثة فهي س
ــجة احمليطة  ــرعة وتهاجم األنس بس

وعادة ما تهدد احلياة.
من االورام االساسية 

ــن  ــأ م ــي GLIOMA ينش ــورم الدبق ١.ال
ــن أخطر  ــد  م ــة، ويع ــا الدبقي اخلالي
ــادة يظهر لدى  ــواع وأبرزها وبالع األن

صغار السن أكثر من غيرهم.
ــي  ــحائي MENINGIOMA ه ــورم الس ٢.ال
ــاغ، و الورم  ــية احمليطة بالدم األغش
ــمى  ــيج يس ــئ من هذا النس الناش
ــحائي  وهو األكثر شيوعاً  الورم الس
ــن  ــن، خاصة بعد س ــار الس ــني كب ب

األربعني، ويكون غالباً غير خبيث.
ــفاني (SCHWANNOMA): ورم  ٣.الورم الش
ينشأ من خاليا في أغشية األعصاب، 
ــداً في معظم احلاالت إال  ويكون حمي

أنه قد يتفاقم ليصبح سرطانياً.
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دائرة كاتب عدل الكرخ

انذار

ــم (١٠٧٧٢)  ــه االنذار اِّـرق ــبق وان تم توجي س
مسجل َّـ ١٥ / ٤ / ٢٠٢١ من قبل صندوق اعادة 
اعمار اِّـناطق اِّـتضررة من العمليات االرهابية اُّـ 
ــارات الهندسية ومديرها  مكتب الصالح لالستش
السيد (صالح خزعل رحيم) واستنادا للعقد اِّـرقم 
(١ و ٢) لسنة ٢٠١٦ وذلك الخاللكم بالتزاماتكم 
ــل اقامتكم تقرر  ــة مح ــة. ونظرا ِّـجهولي العقدي
ــر َّـ الجريدة  ــطة النش ــذار بواس ــم باالن تبليغك

الرسمية ويعد ذلك تبليغا رسميا.

ضمان أوسع لالنتشار

إعالناتكم في
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مجلس القضاء االعلى
دائرة العالقات العامة والشؤون القانونية

قسم الشؤون القانونية

إنــــــــــــذار

اُّـ اِّـدين : (مثنى سليم حميد/ تولد ١٩٧٦/ 
اسم األم سهيلة عبيد)

ترتب بذمتكم مبلغ قدرة (٣٨٥٦,٨٠) ثالثة االف وثمانمائة وستة 
ــغ قدرة (٣٦,٠٠٠)  ــنتا مع مبل ــون دوالر امريكي وثمانون س وخمس
ــرار التضمني (١٠/ مكتب  ــتة وثالثون الف دينار عراقي بموجب ق س
ــؤرخ ٢٠٢١/١/٤ وِّـجهولية محل اقامتك تقرر إنذارك  /٢٠٢١) اِّـ
ــديده خالل عشرة ايام من تاريخ النشر وبخالفه سوف يتخذ قرار  بتس
ــا يعــــادل  ــر اِّـنقولــــة وبمــــ ــة  وغيـــ ــك اِّـنقولــــ بحجز اموال
ــتنادا الحكام اِّـادتني (الرابعة والخامسة) من  مبلــــغ الــــــدين اس

قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧.

نهلة حمادي محمد
مدير عام دائرة العالقات / وكالة 

والشؤون القانونية / وكالة
٢٠٢١/٤/١٨

إعــــــــــــالن

ــح مزايدة لبيع  ــرة االعالمية  عن فت ــبكه الجزي ــن ش تعل
ــيارة نوع فورد اكسبيدشن ٢٠١٢ ابيض اللون راجني  س

ارسال العروض على االيميل:ـ

  OFFERSMEAH@AIJAZEERA.NET

ِّـزيد من اِّـعلومات  يرجى االتصال على الرقم 
٠٧٧٢٢٧٧٧٠٧٧

ــوم الخميس  ــروض هو ي ــد لقبول الع ــا ان اخر موع علم
اِّـوافق ٢٠٢١/٤/٢٢ الساعة الثانية عشر ظهرا.

جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات اِّـحدودة واالشخاص

قرار تصفية شركة محدودة

بناءا على ماجاء بقرار الهيئة العامة لشركة (االبرة الفضية لتجارة مكائن الخياطة 
وادواتها اِّـحدودة) اِّـتخذ بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١ اِّـتضمن وضع الشركة تحت 
التصفية وتعيني اِّـحاميان (االء جاسم غانم) و (جاسم غانم شاهني) مصفيا لها.

ــره طبقا  ــركات صادقت على القرار اِّـذكور اعاله على ان يتم نش ــجل الش اني مس
الحكام اِّـادة (١٦٠) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ اِّـعدل.

كتب ببغداد َّـ اليوم السادس من شهر رمضان لسنة ١٤٤٢هـ ، 
اِّـوافق لليوم الثامن عشر من شهر نيسان لسنة ٢٠٢١م.

مجاهد محمد شاَّـ العيفان 
                                                                                     مسجل الشركات 
١٨ / ٤ / ٢٠٢١                                                                                    

بغداد / البينة الجديدة 
ــح محافظ البنك املركزي العراقي مصطفى غالب  افتت
ــركة العراقية لضمان  ــني، مقر الش مخيف، امس االثن
ــاهم  ــركة ستُس ــع اجلديد.وقال احملافظ ، أن «الش الودائ
ــة باملصارف اخلاصة العاملة في العراق»،  في إعادة الثق
ــذه  ــام به ــيولي االهتم ــزي س ــك املرك ــداً أن «البن مؤك
الشركة كونها احدى دعامات العمل املصرفي».وبني أن 
ــاهم بشكل فاعل  «القطاع املصرفي العام واخلاص س
ــركة لتصبح واحده من املؤسسات  بتأسيس هذه الش
الرائدة بالعمل املصرفي والداعمة له».يذكر أن الشركة 
ــان ودائع  ــر غطاء لضم ــع توف ــان الودائ ــة لضم العراقي
اجلمهور لدى املصارف العراقية اجملازة من البنك املركزي 

العراقي داخل العراق وخاصة صغار املودعني.

املرور تطرح حلوالً للزحامات املرورية وتكشف مرشوعاً سريى النور قريباً
بغداد / البينة الجديدة

ــة، عن  ــرور العام ــة امل ــفت مديري كش
ــروع من  ــاس ملش قرب وضع حجر األس
ــات املرورية في  ــأنه تخفيف الزحام ش
ــت ثالثة  ــداد، فيما طرح ــة بغ العاصم
ــكلة االختناقات  حلول آنية لفك مش

ــر املديرية، اللواء طارق  املروية.وقال مدي
ــمية،  ــاً للوكالة الرس ــماعيل وفق إس
ــة بإمكانها  ــك ثالثة حلول آني إن هنال
ــي تفاوت  ــات املرورية وه ــك االختناق ف
الدوام الرسمي للدوائر خملتلف الوزارات 
ــاب  ــني الذه ــزام املوظف ــات، وإل والكلي

ــمية  ــم باخلطوط الرس ــن عمله ألماك
لتلك الدوائر، وإنشاء باركات (كراجات) 
حديثة بتصاميم عصرية من قبل أمانة 
بغداد، الفتاً إلى أن تلك احللول بإمكانها 
فك االختناقات بنسبة تتراوح من ٦٠٪ 
– ٧٠٪.وحتدث إسماعيل عن حلول ثالثة 

ــالً  ــات قائ ــك االختناق ــتقبلية لف مس
ــتقبلية من بينها، أوالً  لدينا حلول مس
إنشاء جسر حلقي ملنع دخول سيارات 
ــداد، وثانياً  ــل العاصمة بغ ــل داخ احلم
ــور عنكبوتية أسوة بباقي  إنشاء جس
ــة، إضافة  ــاورة والدول العربي ــدول اجمل ال

ــوارع  إلى تغيير التصاميم القدمية لش
بغداد بأخرى حديثة متاشياً مع احلاجة 
ــار إلى أن هنالك مشروعاً  واحلداثة.وأش
جديداً سيرى النور قريباً ويجري اإلعالن 
ــأنه العمل على  ــه، من ش عن تفاصيل

تخفيف الزحامات املرورية.

الرتبية توضح بشأن قرار إضافة (١٠) درجات 
عىل نتائج امتحانات نصف السنة

بغداد / البينة الجديدة
ــفت وزارة التربية، امس االثنني،  كش
ــرار إضافة  ــأن ق تفاصيل جديدة بش
ــج امتحانات  ــى نتائ ــات عل ١٠ درج
ــنة. وقال املتحدث باسم  نصف الس
ــي تصريحات  ــدر فاروق ف ــوزارة حي ال
ــى  ــات عل ــة ١٠درج ــرار إضاف ، ان ق
ــنة  ــف الس ــات نص ــج امتحان نتائ
ــون باجتماعات اللجنة الدائمة  مره
إنه  الراي.واضاف،  وهيأة  لالمتحانات 
ــدات واملطالبات  ــيتم رفع املناش س
ــأن منح ١٠ درجات اضافية على  بش
ــة الكورس  ــة بنهاي ــج اخلاص النتائ
ــات املعنية، مبيناً أن  األول، الى اجله
هذه األمور متعلقة بقرارات اللجنة 
ــات وكذلك هيأة  ــة لالمتحان الدائم

ــرأي. وتابع أن هكذا قرارات ال تتخذ  ال
ــكل  بش ــا  وإمن ــخصي  ش ــكل  بش

ــاوري يتم البتُّ بها وفق الظروف  تش
واملعطيات على أرض الواقع.

حمافظ البنك املركزي يفتتح مقر
 الرشكة العراقية لضامن الودائع

بغداد / البينة الجديدة
ــلف املوظفني  ــن، امس االثنني، عن صرف دفعة جديدة من س ــن مصرف الرافدي اعل
ــه مت صرف دفعة  ــي للمصرف ، أن ــب االعالم ــال املكت ــبي وزارة الداخلية.وق ومنتس
جديدة من السلف للموظفني ومنتسبي الداخلية بعد استكمال كافة االجراءات.

ــلف يكون من خالل الفروع اخملصصة باملنح  ــار البيان الى أن التقدمي على الس واش
التي مت حتديدها في بغداد واحملافظات.

بحوزهتم مواد خمدرة.. القبض عىل عدد 
من املتهمني يف النجف والبرصة

بغداد / البينة الجديدة
ــت وزارة الداخلية، امس االثنني، القبض على عدد من املتهمني بحوزتهم املواد  اعلن
ــم مكافحة  ــوزارة قالت ، ان مفارز قس ــف والبصرة.ال ــدرة في محافظتي النج اخمل
ــة ملكافحة اخملدرات واملؤثرات  ــرف التابعة الى املديرية العام مخدرات النجف األش
ــني وضبط بحوزتهم (٦٦٨) غراما  ــة متكنت من إلقاء القبض على (٦) متهم العقلي

من مادة الكريستال اخملدرة وميزان إلكتروني.

الرافدين يبارش برصف دفعة جديدة 
من سلف املوظفني ومنتسبي الداخلية



ــل في   احيانا عندما نتحدث عن تعثر االداء او الفش
ــي وعلى وجه  ــاع احلكوم ــل او ذك القط ــذا املفص ه
ــة او اململوكة  ــركات العام اخلصوص والتحديد الش
للدولة رمبا يساور البعض الشك باننا( نخوط بجانب 
االستكان) او نسوق هذا الكالم مثلما يفعل منتجي 
االفالم سواء حتت اشعة الشمس ام في جوف الظالم 
ــخصية  ــخيص  من ش لكن ان ياتي التقييم  والتش
اقتصادية مرموقة  ومسؤول حكومي يتمتع باملهنية 
ــعة االفق فان االمر يحتاج الى وقفة  واملصداقية وس
جاده وتتأكد بأن الشغلة ( خارطه) وما يحصل يؤكد 
بالدليل القاطع والبرهان الساطع ان عملية تعطيل 
ــاع  الصناعي  احلكومي ممنهجة تقف خلفها  القط
ــكالت) واياد خفية تريد  ــتعدة لـ( ضرب ال ارادات مس
لعشرات بل مئات الشركات او املعامل احلكومية ان 

تبقى مجرد اطالل او كومة حجار!!
ماكشف عنه املستشار املالي  لرئيس الوزراء السيد 
ــان وجود(  ــد صالح  قبل ثالثة ايام  بش مظهر محم
١٧٣) شركة عامة او مملوكة للدولة اليوجد منها ٢٨٪ 
فقط يعمل ويحقق الربح يقابلها بالطبع٧٢٪ منها 
ــاج الى حترك  ــة يحت ــرة او املفلس هو بحكم اخلاس
ــة هذا الذي  ــتويات ملناقش حكومي على اعلى املس
ــكوت عنها بفعل فاعل!!..  يحصل من( عمايل) مس
نعم ان وجود(٧٢٪) من الشركات العامة او اململوكة 
ــد امر غير  ــرار والترص ــبق االص ــة عاطل مع س للدول
ــي الوطنية واحلرص  ــول وليس من حق احد يدع مقب
ــة ان يلتزم جانب الصمت ازاءه  على املصلحة العام
ــكوت دليل الرضا وهو الشك اثم لو تعلمون  الن الس
ــاهمت بتعطيل  ــون قد س ــم!! النك بذلك تك عظي
ــي كل اجملاالت  ــة ومبدعة ف ــة منتج ــات عراقي طاق
ــل وما يدمي  ــباتها الطوي ــت باال تنهض من س وقبل
القلب صراحة والكالم مازال للسيد صالح ان( ٤٠٠) 
ــون منحا مالية  ــركات يتلق الف عامل في تلك الش
ــكل مرتبات من دون اداء اعمال منتجة..  شهرية بش
ــا اطالب  ــن هن ــاز؟؟! وم ــه بامتي ــذه نكت ــت ه اليس
ــيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل  الس
ــن اليتجاوز  ــتويات وحتدد بزم ــى املس ــة على اعل جلن
ــاش  ــة) لنق ــذه( الطركاع ــاع ه ــبوعني الخض االس
ــس بطريقة ال(  ــائل االعالم ولي ــي جاد امام وس علن
ــف كل املعوقات والعراقيل التي  ــبس) لكش التبس
ــركات ودعمها كي تقف  ــول دون انعاش هذه الش حت
ــا من  ــني فيه ــال االف العامل ــا.. وانتش ــى ارجله عل
ــؤالء هم اصحاب  ــة والتأكيد بان ه ــة املقنع البطال
ــدون ان يعملون ويبدعون وينتجون وان اي  عوائل ويري
ــر االبكونه  ــذا الصدد الميكن ان يفس تقاعس في ه

تخريب متعمد ورب الكعبة!!

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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٦٣٠) - الثالثاء - ٢٠ - نيسان - ٢٠٢١
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــلطات اإلدارة ووزعها ونظمها ومنحها  حدد الدستور س
ــمها  ــلطاتها التي رس ــة س اختصاصات معينه ملمارس
لها ومكنها ملزاولة اختصاصها على ان يقيده مبدأ مهم 
وهو احملافظة على النظام العام وكيان الدولة ومصاحلها 
ــية واالخالقية وانها  االجتماعية واالقتصادية والسياس
ــة البلد واألجداد  ــس لبناء مجتمع آمن ضمن ثقاف تؤس
ــره وماضيه ومبا ال  ــر عن حاض ــس واقعه وتعب ــي تعك الت
ــيد القوانني حيث  ــى اعتبار انه س ــتور عل يخالف الدس
ــي النافذ على  ــتور العراق ــت املادة (١٧/اوالً) من الدس نص
حق كل فرد في اخلصوصية الشخصية مبا ال يتنافى مع 
ــن واآلداب العامة، كما نصت املادة (٣٨) من  حقوق االخري
الدستور ذاته بكفالة الدولة لعدد من احلريات مبا ال يخل 

بالنظام العام واآلداب.
ــون االعلى  ــا خولها القان ــب م ــإن الدولة وحس لذلك ف
ــخصية للمواطنني والتدخل  للبالد حماية احلريات الش
ــر في احلد من تلك احلريات متى ما كانت  ــكل مباش وبش

تضر بالصالح العام.
ــاس  ــكل خاطئ على اس وألن بعض احلريات قد تُبنى بش
ــض الفئات  ــتقطب بع ــرف والتي قد تس ــدي منح عقائ
ــكل  ــئ بش ــا يولد مجاميع منحرفة قد تُس ــة مم العمري
ــر او غير مباشر الى اجملتمع، فما نالحظه اليوم من  مباش
ــني باجتاه ثقافات  ــباب من كال اجلنس انحراف بعض الش
ــهواتهم الشيطانية مما  دينيه مبتكره ومفصله وفق ش
ــا االنتحار وجتارة  ــاالت دخيلة على مجتمعنا منه ولد ح
ــي وغيرها  ــراف اجلنس ــدرات االنح ــان اخمل ــي وادم وتعاط
الكثير والتي قد تساهم بشكل او بأخر في كثرة اجلرائم 

وانتشارها.
ــريعية  ــلطات التش وعليه اصبح من واجب جميع الس
ــر  ــة الى التدخل املباش ــة اضاف ــة والتنفيذي والقضائي
للمجتمع بجميع وسائله التربوية واإلعالمية وغيرها ان 
تقف بوجه هذه الفئات ومحاولة اصالحهم واعادتهم الى 
اجملتمع ومبا يضمن الوصول الى درجة من املثالية اجملتمعية 
التي تبتغيها جميع اجملتمعات حتقيقاً للتكامل الفئوي 
ــة، ولعل تنظيم  ــداً عن االنحرافات الدخيل الناضج بعي
ــتقطبت  ــي احد هذه االنحرافات التي اس داعش اإلرهاب
ــباباً بعمر الورود وغررت بهم بأسلوب عقائدي احلادي  ش
ــلوكيات بعيدة كل  ــم تعاليم وس ــوا له منحرف واسس
البعد عن الواقع العراقي، مما جعلهم ان يكونوا جزءً من 
ــتباحة األرض املقدسة وازهاق  اجرامهم وساهم في اس

ارواحاً طاهرة من غير ذنب.

اللواء الدكـتور/ عدي سمري حليم الحساني

راي
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متابعة / البينة الجديدة
ــجون األكثر  ــر صحفية أمريكية، أن أحد الس ذكرت تقاري
ــع مقابل  ــروض للبي ــدا، مع ــة فلوري ــع بوالي ــا، والواق رعب
ــهور بظواهر  ــجن مش ــيرة إلى أن الس ١٣٩ ألف دوالر، مش
ــنطن بوست» في تقرير ،  غامضة.وقالت صحيفة الـ»واش
ــجن في ترينتون من عام ١٩٢٨ إلى  ــتخدام الس أنه «مت اس
ــى ٨ غرف نوم و٨  ــام ١٩٦٨»، مبينة أن «ملبنى يحتوي عل ع
ــع فدان».ولفتت  ــاحتها رب ــى أرض تبلغ مس ــات عل حمام
ــص بالعقارات في الوالية،  الصحيفة نقال عن موقع مخت

ــباح)  ــك أن ترى (األش ــكون) وميكن ــجن (مس إلى إن «الس
ــل معك قبل  ــار ورمبا تتواص ــة خالل النه ــول باملنطق تتج
ــتغرب أن يكون  ــك املبنى».وأكدت أنه «ليس من املس دخول
ــكونا، إذ أنه شهد العديد من الصراعات وحتى  املكان مس
ــكان إلقامة  ــم بناء م ــى أنه لم يت ــار إل ــذا ويش القتل».ه
ضابط احلرس داخل السجن حتى عام ١٩٦٦ وهذا يعني أن 
ــجناء كانوا يبقون مبفردهم في املبنى، وهو ما تسبب  الس
ــغيل  ــة ودامية، طوال فترة تش ــات عنيف ــدوث مواجه بح

السجن، وقبل سنتني فقط من إغالقه.

متابعة / البينة الجديدة
ــت امللكة اليزابيث الثانية زوجها األمير  ودع
ــازة مهيبة رغم انها  ــل فيليب في جن الراح
ــود املفروضة  ــبب القي ــاءت مقتضبة بس ج
ــا، اال انها تعكس  ــروس كورون ــة في ملكافح

حياته الطويلة لألمير الراحل.
ــازة ٥٠ دقيقة وحضرها ٣٠  ــتغرقت اجلن واس
ــع نعش دوق إدنبرة  ــخصا قبل ان يتم وض ش
الذي توفي في الثامن نيسان/ابريل عن عمر 

ــة  ــرداب حتت كنيس ــا، في س ــز ٩٩ عام ناه
سانت جورج في قلعة ويندسور.

وظهرت امللكة البالغة ٩٤ عاما للمرة األولى 
ــي ترتدي  ــاة زوجها وه ــن وف ــذ اإلعالن ع من
ــة على وجهها،  ــود وتضع كمامة واقي األس
كما جلس أفراد العائلة امللكية في كنيسة 
سانت جورج التي تعود للقرن اخلامس عشر 

متباعدين عن بعضهم بسبب اإلجراءات.
وترك موت األمير فراغا كبيرا في حياة امللكة 

بعد زواج استمر ٧٣ عاما، وأنهى أحد فصول 
ــهر عائلة في تاريخ بريطانيا. وجرت آخر  أش
ــازة ألحد أفراد العائلة امللكية عام ٢٠٠٢  جن

عند وفاة والدة امللكة عن عمر مئة وعام.
ــوم التي غاب عنها  ــن بعكس جنازة الي  لك
ــن مليون  ــر م ــان أكث ــعبي، ف ــور الش احلض
شخص حضروا حينذاك الى دير «وستمنسر 
ابي» في وسط لندن للمشاركة في تشييع 

امللكة األم.

متابعة / البينة الجديدة
ــفت أحدث صور مسربة عن  كش
ــم ثالثى األبعاد لهاتف أبل  تصمي
املقبل أيفون ١٣، والذى من املنتظر 
ــة مزدوجة  ــر كاميرا خلفي أن يوف
وتصميم مستوحى من أيفون ١٢ 
ــتعد شركة آبل  احلالي، حيث تس
ــذا العام إلطالق  فى وقت الحق ه

ــلة هواتفها اجلديدة أيفون  سلس
١٣. وبحسب موقع GSM الهندى، 
فقد نشرت صور ثالثية األبعاد عبر 
والتى   David Kowalski ــم  املصم
كشف من خاللها عن التصميم 
ــون ١٣ باللون  ــع لهاتف أيف املتوق
األحمر، حيث يظهر هاتف أيفون 
١٣ بتصميم يحاكى بشكل كبير 

ــع إطارات  ــون ١٢ م ــلة أيف سلس
ــطح، إال أن  جانبية بتصميم مس
ــاص بالكاميرا األمامية  النتوء اخل
ــن إصدارات  يأتى بحجم أصغر م
ــز  ــك فيتمي ــي. كذل ــام املاض الع
هاتف أيفون ١٣ بقياسات ١٤٦٫٦٤ 
ــى أبعاد  ــى ٧٫٥٦مم، وه ــى ٧١٫٥ ف ف
ــون ١٢،  ــف أيف ــن هات ــف ع تختل

ــم الكاميرا  ــا يختلف تصمي كم
املزدوجة عن إصدار العام املاضي، 
ــعر األول فى  ــث يأتى املستش حي
ــارج، بينما  ــوى إلى اخل اجلزء العل
ــعر الثانى فى اجلزء  يأتى املستش
ــفلى إلى الداخل، وهو نفس  الس
ــه هاتف  ــذى رصد ب ــم ال التصمي

أيفون ١٣ ميني.

البينة الجديدة / قحطان جاسم جواد
ــد الفطر  ــة الديوانية بعد عي ــم مدين تقي
ــن مهرجان مخيم  ــرة الدورة االولى م مباش
ــالم  لالف ــي  الدول ــينمائي  الس ــة  الطفول
القصيرة(دورة الفنان نبيل محمد حسون).
ــا قصيرا   ــن ٦٦ فيلم ــارك فيه اكثر م ويش
ــا  ــة، اضافة للعراق منها فرنس من ١٣ دول
ــس واليمن  ــرب وتون ــر واملغ ــا  واجلزائ واملاني
ولبنان وسوريا والبحرين.ويقوم على رئاسة 
ــرج عبداالله  ــراف عليه اخمل املهرجان واالش
ــن املهرجان  ــاح لنا بالكثير ع علي الذي اب

فقال:-
ــينمائي   ــة الس ــم الطفول ــان مخي مهرج
فكرته قائمة على استقطاب افالما تربوية  
وتوعوية  من مجموعة دول عربية واجنبية 

اضافة للعراق،وعرضها داخل مخيمات في 
ــد مت اختيار اخمليمات لعدم وجود  املدارس.وق
ــرض االفالم.واملهرجان في احدى  قاعات لع
ــرة توفير  ــرض الفيلم وتليه فق ــه يع فقرات
ــة  ــه بالكتاب ــل خاص ــرة للطف ورش مصغ
وتعليمهم. والفقرة الثالثة  هي ان اساتذة 
ــيلقون محاضرات على  ــم نفس س في عل
ــهم ومن  ــال لتوعيتهم وفهم انفس االطف

حولهم.
ــرة  كبي ــا  طموحاتن ــه:  عبداالل ــف  ويضي
واناشد من خاللكم وزارة التربية والثقافة 
ــة لدعمهم من  ــذه الفئ ــاف حول ه لاللتف
ــبوع يسمى  خالل تخصيص يوما في االس
ــا  ــون مخصص ــدارس يك ــون بامل ــوم الفن ي
ــرحية وافالم  ــينمائية واملس للعروض الس

ــكار االطفال  ــة والتعليم لتطوير اف التربي
وذائقتهم.السيما اننا نفكر نقل املهرجان 
ــم  ــة  لتعمي ــراق كاف ــات الع ــى محفظ ال
ــكل املهرجان  ــد ش ــال .وق ــدة لالطف الفائ

ــادة (علي  ــن املتخصصني الس ــة فرز م جلن
ــيف)  املالكي وفالح العزاوي ومحمد ابو س
مهمتها انتقاء وفرز االفالم املشاركة التي 
ــرين فيلما  ــن ١٥ الى عش ــا م ــل عدده يص

ــابقة املهرجان. وستقدم جائزة  داخل مس
ــمري  ــورة متاضر الش ــم الدكت خاصة باس
ــها  ــتقدمها بنفس ــتكون مفاجأة وس س
ــا ١٩١١  ــاركة فرنس ــن ابرز االفالم املش .وم
ــد فقي من تونس وفيلم حلم للمخرج  حملم
محمد سعد من املغرب وفيلم على اعتاب 
ــر حمزة من سوري  الطفولة للمخرج ياس
وفيلم اجملرى للمخرج  بايوسف عبد القادر 
من اجلزائر وفيلم الدمية للمخرج يزن اديب 
ــتكون  ــوري وفيلم كانت النهاية س من س
ــد البعداني من اليمن. اجمل للمخرج فه

ــرى لفالح  ــم القدم اليس ــن العراق فيل وم
ــتيديو بغداد للمخرج  البغدادي و فيلم اس
ــم كتم ضوضاء للمخرج  علي عدنان وفيل
ــم أي أي دي   للمخرج امير  ــاكر وفيل زيد ش

ــألة وقت  ــي وفيلم مس ــد العنكوش محم
ــار فيلم اغتيال فكر  للمخرج عباس النج

للمخرج زيد محسن.
ــت جوائزكما يقول  ــان  س ــح املهرج ومين
ــي  علي:وه ــه  عبداالل ــان  املهرج ــس  رئي
ــراج وافضل  ــيناريو وافضل اخ افضل س
ممثل وافضل ممثلة وافضل تصوير وافضل 
ــة التحكيم اخلاصة. ــاج وجائزة جلن مونت
واملهرجان يقام بدعم كبير من مجموعة 
ــمري  الش ــر  متاض ــورة  الدكت ــدارس  م
ــي. ــب العلم ــز للتدري ــة التمي ومؤسس
ــكر الفنان عبداالله علي جميع  اخيرا ش
الداعمني للمهرجان واملشاركني من اجل 
ــينما خاصة لالطفال وهم عماد  خلق س

املستقبل.

متابعة / البينة الجديدة
ــراب بعد  ــام والش ــاول الطع ــرون لتن ــد الكثي يعم
ــبب تأخرهم بالنوم  ــدء األذان بقليل أو أثناءه، بس ب
وتفويتهم وجبة السحور ثم يصومون اليوم التالي 
ــكل عادي، إال أن هذا األمر يعتبر خاطئا فقهيا.  بش
ــالمية» عبر صفحته  ــع البحوث اإلس وأكد «مجم
ــل اإلجتماعي، أن  ــع التواص ــى مواق ــمية عل الرس
ــد الصوم.  ــدء األذان يفس ــد ب ــرب بع األكل أو الش

ــع  يقول صاحبه: «مت  ــؤال على صفحة اجملم وورد س
ضبط املنبه قبل أذان الفجر لكي أشرب أنا وزوجتي 
ــتيقاظ كان املؤذن يقول «أشهد أن ال إله  وعند االس
ــى ينتهي املؤذن من  ــربي حت إال اهللا» فقلت لها اش
ــل صيامنا صحيح؟». وردت جلنة الفتوى  األذان؟، فه
ــاك  التابعة للمجمع قائلة: «يجب عليكما اإلمس
بقية اليوم، وعليكما قضاء هذا اليوم بعد رمضان، 

ألن األكل أو الشرب بعد بدء األذان يفسد الصوم».
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