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ــهد  فاملش ــدأ  تب ــن  اي ــن  م ــار  حتُ
ــالد كمثل «  ــي الب ــي ف السياس
 » ــط  اخلي رأس  ــع  وضاي ــليلة  ش
والسبب ان الفساد االداري واملالي 
املستفحل منذ العام (٢٠٠٣) والذي 
متتد جذوره الى ماقبل هذا التاريخ 
ــط االوراق ال  ــد فعل فعلته وخل ق
ــح دولة داخل  ــيما بعد ان اصب س
ــم الكارثة  ــة ولبيان مدى حج دول
علينا كشعب ان نعرف وبحسب 
ــوع  ــان مجم ــة ف ــادر مطلع مص
ــة العراقية  ــل خلزينة الدول مادخ
مابعد (٢٠٠٣) وحلد اآلن هو بحدود 
ــف التريليون) دوالر  ( تريليون ونص
انفق منها مايعادل (٧٠٪) متمثالً 
بكلف تشغيل ورواتب بينما (٣٠٠ 
ــد في خانة  ــار دوالر تع ـ ٤٠٠) ملي
ــبب الفساد  االموال املهدورة بس

ــتوياته .. ورغم  بكل انواعه ومس
ــة غير  ــوالت املالي ــذه املدخ كل ه
ــالد فأن  ــي تاريخ الب ــبوقة ف املس
هناك مابني ( ٢٥ـ  ٢٨ ٪ ) هي نسبة 
ــعب من  ــر اي ان حصة الش الفق
ــي أكل احلصرّم  ــرادات النفط ه اي
ــعبنا  ــن هنا فان ش ــس اال .. وم لي
ــات علنية على  ــب مبحاكم يطال
ــه  ــرة ليطلّع بنفس الهواء مباش
ــاد  الفس رؤوس  ــات  اعتراف ــى  عل
ــرف على  ــون بها وليتع ــي يدل الت
ــة  القذرة ومدى اخلس ــم  وجوهه
ــال العام  ــي ارتكبوها بحق امل الت
واحلال الذي وصلت اليه البالد جراء 
املريضة وجشعهم  سلوكياتهم 
اجلنوني .. كما ان الشعب يطالب 
ــية  كل االحزاب والقوى السياس
ــة  ــة مكافح ــل جلن ــدم تكبي بع
ــيد  ــكلها الس ــاد التي ش الفس
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 

ــى الرؤوس  ــرب عل ــل الض من اج
ــة التي اوغلت في  العفنة ، النتن

ــام ونقول لكل من  نهب املال الع
يعنية األمر كفى تدخالً او ممارسة 

ــذه اللجنة ألن  ــى ه ــوط عل ضغ
ــر جرمية  ــدين اكب ــة الفاس حماي

ــعبه .. ونطالب  ــراق وش بحق الع
النواب مبمارسة  ــة مجلس  رئاس
ــا قانوناً  ــة له ــات اخملول الصالحي
وذلك من خالل الشروع فوراً برفع 
ــواب املتورطني  ــن الن ــة ع احلصان
ــم  ــي واداري واحالته ــاد مال بفس
الى سوح القضاء ليقتص منهم 
وليكن الشعار الذهبي هو «انتهى 
ــى  ــتر عل ــالت» والتس ــن اجملام زم
احلرامية .. وليس هذا فحسب بل 
ــماء النواب املتورطني  كشف اس
ــع  ليطلّ ــالم  االع ــائل  وس ــام  ام
ــام .. ونتمنى من  ــا الرأي الع عليه
ــة مجلس النواب ان تسارع  رئاس
ــن  ــة كل املتاجري ــف وتعري لكش
ــعب وكل الذين  ــذا الش ــوت ه بق
ــدر املال  ــاع وه ــهموا في ضي اس
العام سواء بشكل مباشر او من 
خالل وسطاء وسماسرة يرتبطون 
واياهم بعالقات مصاهرة جتارية .. 

ــن تذكير كل اصحاب  كما البد م
ــون في االعادة  القرار او كما يقول
ــؤالنا الذي سبق  افادة ونطرح س
ــابقة  ــاه في املرّات الس ان طرحن
ــج التدقيق  ــن وصلت نتائ ــو اي وه
ــود الكهرباء  ــي عق ــق ف والتحقي
ــى (٢٠٢٠)  ــن (٢٠٠٦) ال ــرة م للفت
ــة النائب  ــكلت برئاس ــي ش والت
االول لرئيس البرملان السيد حسن 
ــر النيابي  ــب األم ــي ومبوج الكعب
املرقم (٦٢) لسنة (٢٠٢٠) ؟. حيث 
ــة الى جملة  خلصت تلك اللجن
توصيات وتأشيرات التقبل الشك 
ــي هذا املوضوع  على املتورطني ف
ــتار  ــدل الس ولكن بقدرة قادر أُس
ــا ابو زيد  ــق املوضوع وكأنك ي وغل
ــوز ذلك ؟. ان  ــت .. فهل يج ماغزي
ــر  تغييب نتائج التحقيق اليفسّ
ــكال  ــن اش ــكالً م ــه ش اال بكون

التسويف املتعمد!.
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ــتان  كردس ــم  إقلي ــس  رئي ــا  دع
ــادة الدور  ــان بارزاني ، إلى زي نيجيرف
ــادة ١٤٠ من  ــق امل ــي في تطبي الدول
ــاكل  ــي وحل املش ــتور العراق الدس
ــداد. وادرج بارزاني في  ــني أربيل وبغ ب
ــمية وجهها إلى األمني  ــالة رس رس
ــدة و١٥ دولة عضواً  العام لألمم املتح
ــدداً  ــن الدولي، ع ــس األم ــي مجل ف
ــمية إلى  ــب وبصورة رس ــن املطال م
ــرار الدولي، وجاءت كركوك  مركز الق
ــة ضمن املطلب  ــق املقتطع واملناط
ــس  ــالة رئي ــه رس ــذي ضمت األول ال

ــائل  ــب وس إقليم كردستان.وبحس
ــرف ليس  ــه كط ــة، فان ــالم كردي اع
ــيادة اخلارجية  بدولة، واحتراماً للس
للحكومة العراقية، لم يوجه رئيس 
إقليم كردستان رسالته إلى رئاسة 
مجلس األمن الدولي بل إلى أعضاء 
اجمللس.ومن حيث الرسائل الرسمية 
ــع أعضاء  ــة م ــات اخلاص واالجتماع
ــان بارزاني أول  ــس، يعد نيجيرف اجملل
ــم عالقات  ــتاني يقي ــادي كردس قي
ــس األمن  ــمية مع أعضاء مجل رس
الدولي.وجاء في الرسالة ابرز مطالب 
ــألمم املتحدة  ــي التي وجهها ل بارزان

وأعضاء مجلس األمن الدولي

١- منح سلطات أكبر ملبعوث األمني 
ــألمم املتحدة وأن يكون له دور  العام ل
ــني احلكومة  ــاطة ب ــر في الوس أكب
إقليم كردستان  العراقية وحكومة 
ــاكلهما وخاصة مشكلة  حلل مش
ــم الثروات الطبيعية وتطبيق  تقاس

املادة ١٤٠.
ــتان  ــم كردس ــس إقلي ــد رئي ٢- يؤي
العراقية مجلس  احلكومة  مطالبة 
ــي بزيادة دور األمم املتحدة  األمن الدول
ــراق  ــي الع ــات ف ــي إدارة االنتخاب ف
ــير انتخابات تشرين  والتأكد من س
األول من هذا العام في العراق بصورة 

جيدة بعيدة عن اخلروقات.

ــتان  ــس إقليم كردس ــب رئي ٣- يطل
ــروع  ــالته أن يضم نص مش في رس
قرار مجلس األمن اجلديد بخصوص 
ــاندة رسمية من اجمللس  العراق مس
لالتفاق األخير بني احلكومة العراقية 
وحكومة إقليم كردستان بخصوص 
املوازنة وتقاسم الثروات الطبيعية.

ــي املزيد  ــان بارزان ــب نيجيرف ٤- طل
ــانية والدعم  ــاعدات اإلنس من املس
ــتان  كردس ــم  إقلي ــي  ف ــني  للنازح
ــية في  ــم املعيش ــني أحواله وحتس
ــر نقلت  ــب اخ ــن جان ــات. م اخمليم
ــن مصدر  ــرس، ع ــس ب ــة فران وكال
ــي  ــي عراقي وآخر دبلوماس حكوم

ــان  غربي أن لقاء جمع مطلع نيس
ــتوى  في بغداد وفدين رفيعي املس
ــران. وأوضحت  ــعودية وإي ــن الس م
ــات  املناقش ــذه  ه أن  ــة  الوكال
ــفت  كش أن  ــى  إل ــرية  س ــت  بقي
ــال تاميز  ــة فاينانش ــا صحيف عنه
ــادر  ــا الص ــي عدده ــة ف البريطاني
ــا نفت الرياض  األحد املاضي.وفيم
ــمية، لم  ذلك عبر صحافتها الرس
ــر واكتفت  ــق طهران على األم تعل
بالتأكيد على أن احلوار مع اململكة 
ــا  دائم كان  ــعودية  الس ــة  العربي

موضع ترحيب.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــردات البطاقة  ــالق جتهيز مف ــس الثالثاء، إط ــر التجارة، ام ــن وزي أعل
ــكر  ــة لرمضان واحلصة الثالثة ملادتي الس ــة املوحدة الثاني التمويني
ــي للوزارة ، أن وزير  ــداد واحملافظات.وذكر املكتب االعالم والزيت في بغ
ــارة عالء اجلبوري تفقد آليات التجهيز لوكالء املواد الغذائية في  التج
مركز مبيعات الرصافة، مبيناً أنه اطلع ميدانياً على جتهيز املواطنني 
ــف عائقاً أمام  ــع كل العراقيل التي تق ــب برف ــى الوكالء وطال والتق
ــتالم حصصهم.وأضاف أن اجلبوري أكد خالل  الوكالء واملواطنني الس
ــة ايصال مفردات البطاقة  ــده ملركز مبيعات الرصافة على أهمي تفق

التموينية الى املواطنني.
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كتب رئيس التحرير

ــاد حلكومة إقليم  ــدت وزارة املالية واالقتص أك
ــة  ــذ كاف ــى تنفي ــا عل ــتان ، موافقته كردس
ــار املوازنة  ــة لالقليم في إط ــات املالي االلتزام
ــرت الوزارة  ــة لعام ٢٠٢١. وذك ــة العراقي العام
ــلته الى وزارة املالية للحكومة  في كتاب أرس
ــوات  ــدأت باخلط ــة ب ــان احلكوم ب ــة،  االحتادي
ــوع.ومت حتديد حصة  العملية حول هذا املوض
إقليم كردستان من املوازنة املالية العامة في 
ــنة ٢٠٢١، بـ١١ ترليوناً و٤٨٢ ملياراً  العراق لس

و٣٩٤ مليون دينار.
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أعلن وزير الزراعة محمد كرمي اخلفاجي ، وجود ١٤٠٠ درجة 
ــون املوازنة  ــتحداث، وفقاً لقان ــة للحذف واالس وظيفي
ــة ٢٠٢١.وقال اخلفاجي ،  ــنة املالي العامة االحتادية للس
اآلن لدينا ١٤٠٠ درجة جاءت باملوازنة حذفا واستحداثا، 

ــة االحتادية ليتم  ــس اخلدم ــترفع جملل وهذه الدرجات س
التعيني على وفق ضوابط وشروط اجمللس، مشيراً إلى أن 
لدينا ٥٠ ألف مهندس زراعي يطلبون التعيني. وفي وقت 
ــرها  ــة ٢٠٢١ حيز التنفيذ بعد نش ــابق، دخلت موازن س

بجريدة الوقائع العراقية بالرقم (٤٦٢٥).

ــداد امس  ــرطة العاصمة بغ ــت قيادة ش أعلن
ــاذ اإلجراءات القانونية بحق أفراد  الثالثاء، اتخ
ــم وهم يعتدون  ــر مقطع فديو له مفرزة انتش
ــت القيادة في بيان  ــى مواطن بالضرب.وقال عل
ــة بوجود جتاوز  ــور ورود معلوم ــي إنه «ف صحف
ــن من قبل مفرزة تابعة ألحد أفواج  على مواط
ــار مقطع  الطوارئ التابعة للقيادة وقبل انتش
ــعة صباحا  ــاعة التاس الفيديو وفي متام الس

ــرزة في  ــداد بإيداع املف ــرطة بغ ــه قائد ش وج
التوقيف فورا على ذمة اجمللس التحقيقي مع 
ــداء من قبل املواطن على احد  وجود جتاوز واعت
ــذا ال يبرر  ــروب منهم ولكن ه ــات واله املرابط
ــذي حصل».وأكدت القيادة، أن «هذا  التجاوز ال
ــب على القيادة طاملا  التصرف الفردي ال يحس
ــندا للمواطن البغدادي وان اي  كانت عونا وس
تصرف غير مسؤول يصدر من اي منتسب غير 

مقبول ويواجه بحزم».
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AAÖaÜÃiÎ@›Óiâa@¥i@›◊bíΩa@› �yÎ@H140I@ÒÖbΩa@’Ój�n€@\Ô€ÎÖ@âÎÖ^@�i@k€b�Ì@Ô„aãâbi

بغداد /

¥–√ÏΩa@kˆaäô@òÏñ¢@ÚÓ€bΩa@lbn◊@—”ÏÌ@Ô‡√bÿ€a
›j‘Ωa@èÓ‡®a@µg@Èné‹u@Öb‘»„a@›u˚Ì@ÊbΩ5€a ›��u

aÏ��«

@âb‘»€a@ÂÁâ@¬äë@ÔÃ‹Ì@\ÜÓëä€a^
Òbö‘‹€@ÚyÏ‰‡Ωa@—‹é‹€

ــرط  ــيد، امس الثالثاء إلغاء ش اعلن مصرف الرش
ــدى الفئات.  ــلف املمنوحة الح ــار للس رهن العق
ــرف ان املصرف  ــي للمص ــح املكتب االعالم واوض
ــلف املمنوحة  ــن العقار للس ــرط ره قرر الغاء ش
للقضاة.واضاف انه سيتم منح السلفة والبالغة 
(١٠٠) مليون دينار بكفالة قاضي مستمر باخلدمة 
ــهري لتغطية  ويكفي (٥٠٪) من صافي راتبه الش
القسط والفائدة الشهري، مبينا ان مدة السلفة 
ــيد  ــنوات بفائدة (٥٪( . وكان مصرف الرش (١٠) س
ــهر ايلول من العام ٢٠٢٠ سلفة  قد اطلق خالل ش

للقضاة مبقدار ١٠٠ مليون دينار.

ــاء، مبقتل  ــاد امس الثالث ــمي لدولة تش ــاد التلفزيون الرس أف
الرئيس التشادي، إدريس ديبي متأثرا بإصابته خالل اشتباكات 
مسلحة.ونقلت وكالة األنباء الفرنسية عن اجليش التشادي، 
ــي متأثرا بإصابته  ــمي، مقتل ديب ــه عبر التلفزيون الرس إعالن

خالل اشتباكات جرت مع املتمردين على جبهة القتال.

@fi˝Å@HÖbímI@èÓˆâ@›n‘fl
ÂÌÖä‡nfl@…fl@Úz‹éfl@pb◊bjnëa

وكاالت /

بغداد /

بغداد /

بغداد /



2محليات
@7»í€aÎ@Ú�‰ßa@Âfl@Âü@—€c@RPPÎ@ÊÏÓ‹fl@xbn„g@b»”Ïnfl@’ÌÏén€aÎ@Öbñßa@·çÏfl@÷˝�„a@Â«@Â‹»Ì@¡çaÎ@≈œb™

واسط / البينة الجديدة
ــط، الدكتور  ــظ واس ــن محاف أعل
ــن  ع ــي  املياح ــل  جمي ــد  محم
والتسويق  انطالق موسم احلصاد 
ــعير على  ــي احلنطة والش حملصول
مساحة تزيد عن مليون و٢٠٠ ألف 
دومن ، وفيما توقع أن يصل مجموع 
ــة من كال احملصولني  انتاج احملافظ
ــوق  ــى مليون و٢٠٠ ألف طن يس ال
ــى املراكز  ــو ٧٠٠ ألف ال ــا نح منه
ــويقية ويكون الباقي بحوزة  التس
الفالحني إما بذور للموسم املقبل 
ــن ، أكد أن كوادر  أو ألغراض الطح
ــأت ثمانية مراكز  وزارة التجارة هي
ــوقة من  ــتالم الكميات املس الس
ــني واملزارعني. وقال املياحي  الفالح
ــم  ــن بدء موس ــوم ع ــن الي « نعل
ــي  حملصول ــويق  والتس ــاد  احلص
ــاركة  ومبش ــعير  والش ــة  احلنط
ــدة مت توزيعها بني  ــو ٤٠٠ حاص نح
ــب الكثافة  الوحدات االدارية حس
ــتلزماتها  الزراعية بعد تامني مس
ــل دائرة  ــود والزيود من قب من الوق
 » أن  النفطية.»وأضاف  ــات  املنتج
املوسم احلالي يبشر باخلير الوفير 
ونتوقع حصول زيادة في غلة الدومن 

ــقف االنتاج  ــا يرفع س ــد مم الواح
ــل الى نحو مليون  هذا العام ليص
ــي  ــن محصول ــن م ــف ط و٢٠٠ أل
ــعير سيتم تسويق  احلنطة والش
ــن ٧٠٠ ألف طن الى مخازن  أكثر م
ــن  م ــارة  التج وزارة  ــايلوات  وس
ــا  ــني فيم ــني واملزارع ــل الفالح قب
ــني باملتبقي من  ــظ الفالح يحتف
ــم الالحق  ــذور للموس االنتاج كب
ــركة  ــيق مع ش ــاون والتنس بالتع
ــذور أو  ــن إلنتاج الب ــني النهري ماب
ــد متطلبات  الطحن لس ألغراض 
ــة  اللجن  » إن  ــتهم.»وقال  عيش
ــا في احملافظة ومن  الزراعية العلي
خالل التنسيق مع الشركة العامة 
ــيع  ــوب قامت بتوس ــارة احلب لتج
منافذ استالم كميات احلبوب التي 
ــويقها من قبل الفالحني  يتم تس
خالل املوسم اجلديد بافتتاح مركز 
تسويقي جديد في ناحية الدبوني 
ــق العام بغداد  الكوت  على الطري
ــن  م ــرة  كبي ــات  كمي ــتوعب  يس
احلبوب تصل الى ١٢٠ ألف طن بعد 
ــكل جيد وتأمني  أن مت تهيئته بش
ــة والفنية الكافية  الكوادر االداري
ــف الكثافة  ــاعد في تخفي مما يس

ــايلوات ومراكز االستالم  على الس
ــي احملافظة.»موضحاً أن  االخرى ف
ــتلم الكميات  ــز اجلديد يس «املرك
ــي  قضائ ــي  فالح ــن  م ــوقة  املس
ــة  إضافة الى  النعمانية والعزيزي
ــق القريبة  ــي وبعض املناط الدبون
ومن  شأنه أن يخفف الزخم على 
التسويقية األخرى خاصة  املراكز 
.»ودعا  ــة  النعماني ــتالم  اس مركز 
محافظ واسط احلكومة االحتادية 
ــغ الالزمة لدفع  ــى « تأمني املبال ال

ــني واملزارعني  ــتحقات الفالح مس
ــا حصل في  ــا كم ــدم تأخيره وع
ــم املاضي واملواسم االخرى  املوس
ــدد كبير  ــابقة حيث مازال ع الس
ــي احملافظة لم  ــن فالحي ومزارع م
ــتحقاتهم  مس كامل  ــتلموا  يس
ــن  ــم ع ــذر بعزوفه ــا ين ــة مم املالي
احلكومية  ــز  املراك الى  ــويق  التس
ــت اللجنة  .»وأعلن ــنة  ــذه الس ه
ــط  واس ــي محافظة  ف ــة  الزراعي
ــن  ع ــي  املاض ــف  الصي ــر  أواخ

التحضير لزراعة مليون و٤٠٠ ألف 
ــعير،  دومن مبحصولي احلنطة والش
ــف و٤٧ دومن  ــون و ٣١٣ أل منها ملي
ــف  أل  ٧١ و  ــة  للحنط ــت  خصص
و٧٧٣ دومن للشعير ، مؤكدة عزمها 
ــدارة احملافظات  على البقاء في ص
ــني املذكورين  ــة للمحصول املنتج
ــة  احلكومي ــراءات  االج ــم  رغ
ــني ومنها  ــع الفالح ــية م القاس
تأخير صرف مستحقاتهم املالية 
املاضي  التسويق  .وشهد موسم 

ــط انتاج ٧٨٩  على مستوى واس
ــن احلنطة التي  ــاً و٨٦٢ طن م ألف
ــى مخازن  ــا ال ــويق أغلبه مت تس
ــركة  ــارة كذلك الى ش وزارة التج
مابني النهرين إلنتاج البذور فيما 
احتفظ الفالحون بخزين كافٍ من 
ــم  كميات االنتاج كبذور للموس
ــاحة الصاحلة  الالحق.وتقدر املس
للزراعة في محافظة واسط نحو 
ــاً منها ٤٧٨٤٧ دومناً  ٢٥٥٦٦٢٦ دومن
و١٥١٥٥٠  ــتصلحة  مس ــي  أراض
ــتصلحة  ــبه مس راضي ش دومناً 
ــاحة األراضي  ــي حني تقدر مس ف
ــة ٢٠٣٥٤٨٩  ــر الصاحلة للزراع غي
ــة اإلرواء لتلك  ــم عملي دومنا، وتت
ــالل مجموعة  ــاحات من خ املس
ــات االروائية  ــن املنظوم ــرة م كبي
ــق  مناط ــوم  عم ــي  ف ــرة  املنتش
ــيح  الس ــني  وباالجتاه ــة  احملافظ
ــة الغالبة  ــخ ، لكن الصف والض
لإلرواء اعتماد نظام الري بالضخ 
الذي يعتمد الكهرباء كلياً، وفي 
ــة املصدر  ــني يعد نهر دجل احلالت
الرئيس حيث أنه يخترق احملافظة 
من الشمال الى اجلنوب الشرقي 

وبطول ٣٢٧ كم.

البينة الجديدة / علي شريف
اكد مديرعام دائرة صحة محافظة 
ــاح  الدكتورصب ــة  املقدس ــالء  كرب
ــة جديدة من  ــول وجب ــوي ص املوس
ــى املنافذ التلقيحية  لقاح فايزر ال
ــني (ع)  ــة مبدينة اإلمام احلُس اخلاص
الطبية ومستشفى الهندية العام  
ــكل منفذ. ــة ل ــع (١١٧٠) جرع بواق

ــتكون  الدكتوراملوسوي:س واضاف 
هناك وجبات بشكل دوري أسبوعياً 
ــن التلقيحيني آنفاً  ــاان املنفذي كم
قد أكملت إستعداداتها إلستقبال 

ــروع بتطعيم  ــاح ومن ثم الش اللق
ــد مت  ــه وق ــبني ب ــني واملُنتس املُواطن
ــد خاصة  ــلة تبري ــا بسلس تزويده
ــدات فائقة  ــاح ( مجم ــظ اللق حلف
التبريد تتراوح حرارتها بني  ٦٠ / ٨٠ 
ــليزية (ومت تدريب املالكات  درجة س
ــوءة على  ــة والصحية الكف الطبي
ــرق إعطاء اللقاح. مبينا: بوصول  ط
ــا  ــيكون لدين ــد  س ــاح اجلدي اللق
وجودة  ــة اآلن مُ ــالث لقاحات لغاي ث
ــح  التلقي ــذ  مناف ــي  ف ــدة  عتم ومُ
ــينوفارم / ــة وهي( الس في احملافظ

ــارالى ان  ــترازينيكا / فايزر). واش أس
ــة وفعالة ومن  ــات آمن هذه اللقاح
عتمدة.  ــة ومُ ــئ عاملية رصين مناش
وجدد املوسوي دعوته الى املواطنني 
ممن يبلغون من العمر( ١٨ )عاماً فما 
فوق للتسجيل وتدوين معلوماتهم 
ــي (  ــز األلكترون ــة احلج ــي منص ف
ورونا  تطبيق احلجز املُسبق للقاح كُ
ــاح املُضاد للفيروس  مبا  ) ألخذ اللق
يُسهم في دعم اجلُهود املبذولة في 
ــة واحلفاظ على  ــدي للجائح التصَ

صحة وسالمة املواطنني.

بغداد / البينة الجديدة
ــتاذ علي  ــد وزير التربية االس اك
ــتمرار  حميد الدليمي ، عن اس
ــون  الع ــدمي  تق ــي  ف ــود  اجله
املرضية  ــاالت  للح ــاعدة  واملس
 . التربوية  ــانية للكوادر  واإلنس
ــادر عن املكتب  وأضاف بيان ص
ــة  ــاء الهيئ ــي ، ان اعض اإلعالم
ــة  التربي ــدوق  لصن ــة  اإلداري
صادقوا اليوم على تقدمي الدعم 

ــانية  ـــ٥٨٤ حالة إنس والعون ل
مقدمة من قبل موظفي الوزارة 
ــات ، حيث  ــداد واحملافظ في بغ
ملت  تضمنت الطلبات التي شُ
باملعونة كاآلتي : (٨٧ حالة وفاة 
ــرطان  ــى الس ــة ملرض و ٣٨ حال
ــة للعمليات  ــك ٤٤١ حال وكذل
اجلراحية املتنوعة ، فضالً عن ٩ 
صصت  حاالت طارئة و٢ حالة خُ
ــع ٥ حاالت  ــراع م ــراءة االخت لب

حريق باإلضافة الـ٢ حالة لعقد 
ــه عبر رئيس  ــزواج . من جانب ال
ــدوق التربية  ــس ادارة صن مجل
االستاذ علي حميد الدليمي عن 
ــيع مهام صندوق  تطلعه لتوس
ــتخدامه في دعم  ــة واس التربي
ــوي مبفاصله كافة  ــف الترب املل
ــى املالكات  ــة ال ــدمي اخلدم وتق
العاملة في املؤسسة التربوية 

والتعليمية .

@àÓ–‰m@ÚÓ◊6€a@Hå◊äfl@ÔibÌI@Ú◊äë@…fl@szjm@›‘‰€a
@ÚÓ‹j‘néΩaÎ@ÚÌâb‡rnç¸a@Ÿÿé€a@…Ìâbífl

@È�Ó‹ÿí�i@Â�Óéÿ€b–Óç@ä�özné�fl@w�n‰�m@ıaä�flbç@Ú�ÌÎÖc@Ú�◊äë
pb�ibËn€�a@ aÏ�„c@x˝�»�€@Ï�‡–€a@’�‹»ΩaÎ@fiÏ�éjÿ€a

ÚÓzÓ‘‹n€a@àœb‰‡‹€âåÌbœ@Äb‘€@Âfl@ÒÜÌÜu@ÚjuÎ@fiÏïÎ@ZÚçÜ‘Ωa@ı˝iä◊@Úzï@‚b«@äÌÜfl

@Ú–‹n´@ÚÓ„bé„a@Ú€by@UXT@ÒÜ«béfl@Û‹«@÷Öbñ�Ì@å◊äΩa@ÚÓi6€a@÷ÎÜ‰ï@ÒâaÖa@è‹©

بغداد / البينة الجديدة
ــرة بعملية  ــن املباش ــة ع ــفت وزارة الزراع كش
ــابعة من الكارب العادي إلى  إدخال الوجبة الس
ــك بتوجيه من  ــرة، وذل ــماك الصوي مفقس أس
ــرمي اخلفاجي،  ــيد الوزير املهندس محمد ك الس
ــتاذ الدكتور  ــيد املدير العام األس ومتابعة الس
ــام دائرة  ــيرة الى قي ــالم حسني.مش ــاس س عب
ــابعة من  ــروة احليوانية، بأدخال الوجبة الس الث
ــماك  ــادي الى مفقس أس ــماك الكارب الع أس
الصويرة ، من ضمن خطة العمل ملوسم التكاثر 
(٢٠٢١ ) لتنمية ودميومة قطاع الثروة السمكية 
وهي من القطاعات املهمة في الثروة احليوانية، 
ــوق باملنتجات احمللية وبأسعار  لغرض دعم الس

مناسبة للمواطنني.

االنبار / البينة الجديدة
ــرطة اجملتمعية في محافظة األنبار  أوقفت الش
ــاب  ــزاز تعرضت لها فتاة من قبل ش عملية ابت
ــع التواصل االجتماعي،  تعرفت عليه عبر مواق
ــر صورها الشخصية  حيث قام بتهديدها بنش
على تلك املواقع ما لم تخضع لرغباته الدنيئة. 
ــن حتديد هوية  ــاء متكنت اجملتمعية م وفي االثن
ــه، واتخذت بحقه االجراءات  املبتز ومحل اقامت
ــوى االبتزاز  ــد أن قامت بحذف محت ــة، بع الالزم

وتأمني حساب الفتاة.

بغداد / البينة الجديدة
ــركة  النقل/الش وزارة  ــت  بحث
ــد العراق  ــكك حدي العامة لس
ــركة  ش ــع  م ــا  لقائه ــالل  خ
ــي  ف ــرا  مؤخ ــة)  التركي ــي  (ياب
ــاريع  ــركة اهم مش الش ــر  مق
ــكك املعروضة لالستثمار  الس
تأهيل خطوط السكك  واعادة 
ــام  ــر ع ــال مدي ــة . و ق احلديدي
ــيد طالب جواد  ــركة الس الش
ــي تلك  ــيني: تأت ــم احلس كاظ
اجلهود بناءً على توجيهات وزير 
ــني  ــنت ناصر حس ــل الكاب النق
بندر الشبلي بأعتماد الشركات 
ــاريع  مش ــذ  بتنفي ــة  الرصين
السكك ضمن قانون االستثمار 
العراقي ذات اجلدوى االقتصادية 
.وكشف احلسيني عن مناقشة 

ــة تنفيذ مشروع (بصرة-  ودراس
ــور  ومح ــتراتيجي  االس ــاو)  ف
ــر القناة  ــى تركيا عب ــط ال الرب
ــركة  الش ــة  وامكاني ــة  اجلاف

ــكك  ــع كفاءة خطوط الس برف
الرئيسية واعادة تأهيلها ضمن 
املواصفات العاملية. وتابع املدير 
ــاول اللقاء مع اعضاء  العام: تن

ــور اخملتصني من  ــد وبحض الوف
ــي  ــة ف ــام املعني ــدراء االقس م
ــاريع بغية  ــرز املش ــركة اب الش
االطالع على امكانات الشركة 
التركية على دراسة  ــركة  الش
ــتثمارية  ــاريع االس تنفيذ املش
ــتثمارية  اس كفرص  املطروحة 
ــل التي  ــض املفاص ــر بع وتطوي
من شانها رفع كفاءة اخلطوط 
ــير  ــيابية س لزيادة وتأمني انس
ــافرين والبضائع  ــارات املس قط
ــاء برغبة اعضاء  .و اختتم اللق
ــة   بدراس ــة  التركي ــركة  الش
تنفيذ مشاريع  اعمال خطوط 
ــة و مواصلة  ــكك العراقي الس
اللقاءات واالجتماعات التي من 
شانها تنفيذ مشاريع السكك 

بطريقة االستثمار .

سامراء / البينة الجديدة
أعلنـت الشركة العامة لِصناعة 
ــة  ــتلزمات الطبي ــة واملُس األدوي
ــامراء إحدى شركات وزارة  في س
ــاج  ــن إنت ــادن ع ــة واملع الصناع
ــني  سيفالكس احلياتي  ــاد  املُض
ــع  الواس  (  Cephalexin  )
الصيدالني  ــكليه  بِش ــف  الطي
ــق  واملعل ــار  للكب ــول  الكبس
دير  ــنَ مُ ــوي لألطفـال .وبيـ الفم
ــي : عبـد  ــركة الصيدل عام الش
احلميـد عبـد الرحمـن السالـم 
ــتحضر  ــيتم توزيع املُس بأنهُ س
ــز  واملراك ــفيات  املُستش ــى  عل
الصحية التابعة لِوزارة الصحة 
ــى طرحهُ في  ــة إضافة إل والبيئ
ــيتم  ــث س ــة حي ــوق احمللي الس
ــذي يتكون  ــول ال ــاج الكبس إنت

ــادة الفعالة ( مونوهيدرات  من امل
ــم ) بِكميات تصل إلى  ٥٠٠ ملغ
ــريط لِصالح وزارة  ( ٤٨٠ ) ألف ش
ــة و ( ١٢٠ ) ألف  ــة والبيئ الصح
ــويقية  التس ــة  للوكال ــريط  ش
ــيتم إنتاج  صية فيما س التخصُ
معلق  ــحوق  مس سيفالكسني 
لألطفال بِكميات تصل إلى ( ١٢٨ 
) ألف قنينة لِصالح وزارة الصحة 
ل ( ٥ ) مل على  ــوي كُ والذي يحت
 ، ــم  ملغ  (  ٢٥٠  ) ــدرات  مونوهي
ــني  ــيراً الى ان السيفالكس ش مُ
ضاد حياتي واسع الطيف  يُعد مُ
ــة عالية جداً  ــة عالجي ذو فاعلي
ــالج اإللتهاب  ــي ع ــتخدم ف يُس
ــالك  املس ــاب  وإلته ــوي  الرئ
ــاق  ــاب الصف ــة وإلته الصفراوي

وإلتهاب املسالك البوليـة .

@ÒäëbjΩa@@NNÚ«aâå€a@äÌãÎ@Âfl@ÈÓuÏni
@⁄b8c@Âfl@Ú»ibé€a@ÚjuÏ€a@fibÅÖg@ÚÓ‹‡»i
ÒäÌÏñ€a@⁄b8c@è‘–fl@µa@Öb»€a@lâbÿ€a
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البينة الجديدة/ هيثم مجيد
ــركة العامة  ــع الش ــتمرار مواق ــارة عن اس ــت وزارة التج اعلن
لتجارة احلبوب في صالح الني وبغداد سايلو العطيفية استالم 
ــاحنات الرز احمللي وجتهيز وكالء املواد الغذائية ضمن مفردات  ش
ــان املبارك .اكد ذلك مدير عام  ــهر رمض املواد الغذائية حلصة ش
ــراوي واضاف ان املالكات  ــركة املهندس عبد الرحمن اجلويب الش
العاملة في سايلو العطيفية استلمت (١٠) شاحنات وبكمية 
ــن جهز الوكالء  بالرز احمللي  ــت  (٤٦٠) طن ، وفرع صالح الدي بلغ
ــار الى مناقلة  بكمية (٣٢٢٧)الف طن .  ومن جانب املناقالت اش
ــع الفرات  ــن  الى  مواق ــالح الدي ــة من مواقع ص ــة احمللي احلنط
ــط واجلنوب ومواقع بغداد  لكل من مجمع حبوب سامراء  االوس
ــى النجف كمية  ــة (٧٤٩١)الف طن ،وال ــالء بكمي ــى فرع كرب ال
ــة (١٥١٠٣) الف طن و من مجمع  ــف طن والى الناصري (٢٥٦٠) ال
ــوب بيجي الى الرصافة (٥٤٥٠)الف طن والى النجف (٤٩٦١)  حب
الف طن ومن مجمع حبوب الدور الى البصرة كمية ( ١٦٤٢) الف 

طن والى الرصافة( ١٠٥٠٠ ) الف طن.

بغداد / البينة الجديدة
ــاالر  ــاءً على توجيهات معالي وزير العدل القاضي س بن
ــة الدائمة للعمل  ــد، نظمت اللجن ــتار محم عبد الس
ــر العدلية  ــام الدوائ ــة عمل ملدراء اقس التطوعي ورش
بالتنسيق مع دائرة التخطيط العدلي.وقال إعالم الوزارة، 
ــة تضمنت التعريف مبفهوم العمل التطوعي  إن الورش
ــث املوظفني على  ــة إدارته حل ــه وأنواعه وكيفي وأهداف
ــتقوم برفع  ــادرة باألعمال التطوعية. وإن اللجنة س املب
ــم اي موظف يقوم بعمل تطوعي الى معالي الوزير  اس
ملنحه كتاب شكر وتقدير حسب توصيات اللجنة التي 
ــى إن األعمال التطوعية  ــار إل صادق عليها سيادته.يش
ــي في بناء اجملتمع، كاملساهمة في  تعتبر عامل اساس
مساعدة اآلخرين، وطرح األفكار والرؤى، واملشاركة في 

حمالت التبرع بالدم.

بغداد / البينة الجديدة
ــا وزارة  ــي تعمل عليه ــرة واخلطط الت ــاعي الكبي ــل املس بظ
ــل الصيف ومواكبة  ــتعداداً لفص ــكيالتها اس الكهرباء وتش
ــعد  ــرف املهندس براك س ــى الطاقة،اش ــد عل ــب املتزاي الطل
ــركة ورئيس مجلس االدارة على  ــمرتي مدير عام الش نور الش
ــة ١٣٢ كي.في، وادخالها  ــغيل محطة الصحفيني الثانوي تش
ــارع املهندس  ــؤون املش للعمل،يرافقه معاون مدير العام لش
فراس مناور دحام، واملهندس حيدر غناوي مدير قرض GE، ومدير 
ــغيل املهندس جواد كاظم ومدير فرع الشبكة  ــم التش قس
ــني  ــد ومجموعة من املهندس ــد جوي ــدس احم ــى املهن االول
ــذه. جنرال  ــركة املنف ــركة .حيث متكنت الش ــني للش والفني
ــع ٣ محوالت  ــهر بواق ــاء احملطة مبدة ١٨ ش ــك من انش الكتري
ــة ادارة  ــراف ومتابع ــي اي ١٣٢ /٣٣ ك ف وباش ــعة ٦٣ ام ف س
ــركة نقل الوسط.ويساهم دخول محطة  القرض ومالكات ش
ــرق الرصافة واملناطق  ــل بفك اختناقات ش الصحفيني للعم

اجملاورة لها خدمة للصالح العام.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــس الثالثاء،  ــة النيابية، ام ــت جلنة النزاه أعلن
ــني بغداد  ــات على أم ــجيلها عدة مالحظ تس
ــتقيّم  ــى أنها س ــارت إل ــن، فيما أش ــالء مع ع
ــام القليلة املقبلة. وقال رئيس  عمله خالل األي
ــة  ــي ، إن جلن ــت العباس ــب ثاب ــة، النائ اللجن

ــأن تأخر  ــني بغداد بش ــتضافت أم النزاهة اس
ــي العاصمة، الفتاً  ــاريع اخلدمية ف بعض املش
ــورة واضحة عن عمله  ــى أن األمني أعطى ص ال
ومدة التحاقه بالعمل واملعوقات التي تواجهه. 
وأضاف العباسي، أن جلنة النزاهة توفرت لديها 
ــداد الوقت  ــاء أمني بغ ــض القناعات بإعط بع
املناسب والكافي لكي يثبت فاعليته في إدارة 

ــى أن هناك  ــيراً ال ــة العاصمة، مش ــف أمان مل
مالحظات عدة سجلت على أمني بغداد احلالي 
ــتقوم بتقييم  ــابقيه. وتابع، أن اللجنة س وس
ــام القليلة املقبلة.  ــل أمني بغداد خالل األي عم
ــيما نواب  ــة النزاهة الس ــاء جلن ــد أن أعض وأك
ــاريع أمانة العاصمة  ــداد يتواجدون في مش بغ

ملتابعتها وبشكل مستمر.

بغداد /
ــوار النيابية،  ــة الزراعة واملياه وااله اكدت جلن
امس الثالثاء، املضي بتشريع القوانني اخلاصة 
ــا تبقى  ــالل م ــي خ ــاع الزراع ــر القط بتطوي
ــالم  ــان. وقال رئيس اللجنة س ــر البرمل من عم
الشمري ، ان اللجنة حريصة من خالل البرملان 
على ايجاد قناة اتصال مباشرة من خالله بني 
ــة، وعبر  ــة االحتادي ــات واحلكوم إدارات احملافظ
جتاوز الكثير من العقبات والروتني واالشكاالت 
ــق اكبر  ــن لتحقي ــار الزم ــابقة، واختص الس
ــني عبر امتام  ــة للمواطن ــدر ممكن من املنفع ق
ــي لها عالقة  ــة االروائية الت ــاريع الزراعي املش

بحياة املواطنني.
واشار الشمري الى ان اللجنة والبرملان بشكل 
ــة ملعاجلة  ــيقومان بخطوات ملموس ــام س ع
ــة والتخطيطية التي  ــكالت املالي ــم املش اه
ــكل  ــاريع الزراعية واالروائية بش ــه املش تواج
خاص واخلدمية واالستثمارية بشكل عام في 

احملافظات.
ــق  ــوات تدقي ــذه اخلط ــني ه ــن ب ــاف ان م واض
ــن  ــلة م ــاريع املرس ــات االدراج للمش متطلب
ــكل منفرد، ووضع سقف زمني  احملافظات بش
إلجناز املشاريع سيما املتلكئة منها مبا يضمن 

سرعة االجناز.

كشف محافظ واسط محمد املياحي، عن أهم النقاط التي طرحت خالل اجتماع النائب األول 

ــن الكعبي مع احملافظني بحضور وزيري املالية والتخطيط فيما أكد  لرئيس مجلس النواب حس

ــي، إن اجتماع اليوم  ــاريع.وقال املياح ــهيل إجراءات تنفيذ املش ــوا تعاوناً لتس أن احملافظني ملس

مهم وعملي ومت التطرق فيه إلى آليات تنفيذ وتسهيل إجراءات تنفيذ املوازنة وكيفية التنسيق 

ــط والتعاون مع احملافظات إلجناز  ــي مجلس النواب ووزارتي املالية والتخطي ــني اللجنة املالية ف ب

ــهيل  ــط املوضوعة للعام ٢٠٢١.وأضاف اآلن املوازنة أقرت ووصلت إلى احملافظة، وحتتاج تس اخلط

ــكل الصحيح وملسنا تعاونا جادا من قبل السيد النائب االول  إجراءاتها كي يتم تنفيذها بالش

ــهد في  ــة املالية وأيضا وزارتي التخطيط واملالية وسنش ــس مجلس النواب وكذلك اللجن لرئي

األيام املقبلة الشروع عمليا بإكمال املشاريع التي كانت متوقفة أو إحالة مشاريع جديدة.
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بغداد /

بغداد /

بغداد /
كشفت وزارة املالية، امس الثالثاء، عن وجود 
ــوص موازنة ٢٠٢١  ــاء ضمن جداول ونص أخط
ــيرة الى انها  ــمية مش املعلنة باجلريدة الرس
ستفاحت رئاسة اجلمهورية لغرض التصحيح. 
وذكر املكتب اإلعالمي للوزارة ، ان وزارة املالية 
ــون املوازنة  ــراءات التدقيق لقان ــرت بإج باش
ــة رئيس  ــد مصادق ــام ٢٠٢١ بع ــة لع االحتادي

اجلمهورية وفق الصالحيات اخملولة لنا.
ــراءات  بإج ــوزارة  ال ــدأت  ب ــث  حي ــاف  واض
ــة االحتادية رقم  ــون املوازنة العام ــق قان تدقي
ــدة  ــره باجلري ــذي مت نش ــنة ٢٠٢١ ال (٢٣) لس
ــمية بالعدد ٤٦٢٥ في ١٢نيسان٢٠٢١ ،  الرس
ــاء ضمن اجلداول  ــا بوجود اخط ومت مالحظتن
ــيتم مفاحتة ديوان  والنصوص، مؤكدا انه س
ــان تصحيح وفقا  ــة لغرض اصدار بي الرئاس
ــة لهم مبوجب احكام املادة  للصالحية اخملول
(من قانون النشر باجلريدة الرسمية رقم (٧٨) 

ــنة ١٩٧٧. وتابعت الوزارة بحسب البيان  لس
ــروع املرسل من  ان األخطاء التي وردت باملش
ــب كتابها املرقم  ــواب مبوج قبل مجلس الن
١٩٣٠٢٢ في ٦٤٢٠٢١ واملرسل من قبل رئاسة 
ــمية مبوجب  ــدة الرس ــى اجلري ــة ال اجلمهوري
ــي ١٢٤٢٠٢١  ف ذ.و١٤١١٢٧٨  ــم  املرق ــا  كتابه
واملبينة ادناه ١- ورد باملادة ١اوالً  أ تقدر ايرادات 
املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية ٢٠٢١ 
(١٠١٣٢٠١٤١٩٨٤) الف دينار حسبما مبني في 
ــى وفق االعداد امللحق  اجلدول (أ) االيرادات عل

بهذا القانون .
ــدل وفق اجمالي  ــني ان جدول (أ) لم يع في ح
االيرادات املشار اليها اعاله وامنا مت االبقاء على 
ــلة مبشروع احلكومة  اجمالي االيرادات املرس

والبالغ (٩٣١٥٩٩٥٤٤٨٤) الف دينار .
ــادة ٢اوال النفقات يخصص  ــك ورد بامل ٢- كذل
ــنة  ــف دينار للس ــغ (١٢٩٩٩٣٠٠٩٢٩١) ال مبل

٢٠٢١ منها
ــغيلية (٩٠٥٥٩١٣٩٤٨٢)  ــات التش ١-أ- النفق

الف دينار توزع وفق احلقل(١و ٢و ٣) من اجلدول 
(ب) النفقات بحسب الوزارات .

ــو  ه ــح  الصحي ــي  االجمال ان  ــني  ح ــي  ف
ــت  وليس ــار  دين ــف  ال  (٩٨٩٧٤١٣٩٤٨٢)
ــف دينار وذلك لعدم ادراج  (٩٠٥٥٩١٣٩٤٨٢) ال
ــون املبلغ  ــغيلية االضافية لك ــول التش حق
ــل العامود  ــل مجموع احلق ــر هو حاص االخي
رقم (١) مضاف اليه (١٨٨٢٠٠٠٠٠٠) الف دينار 

املبالغ التشغيلية اجلديدة .
٣- اما بالنسبة الجمالي الرأسمالية فقد ورد 
ــغ (٢٩١٣٦٨٦٩٨٠٩)  ــس القانون مببل ضمن نف
ــون ومائة  ــرون ترلي ــعة وعش ــف دينار (تس ال
ــعة  ــة وتس ــار وثمامنائ ــون ملي ــتة وثالث وس
ــتون مليون وثمامنائة وتسعة الف دينار )  وس
ــل ٤ اجمالي النفقات  ــى وفق ( احلق توزع عل
ــب الوزارات )  ــن (اجلدول ب النفقات بحس ) م
ــذا القانون بضمنها  ــدول (هـ) امللحق به واجل

املبالغ التالية .
ــدول (ب) املعد من قبل  ــني ورد ضمن ج في ح

ــغ (٢٥٧١٣٢٩٤٦٠٥) الف  ــواب مبل مجلس الن
ينار وعند اضافة حقل الرأسمالية االضافية 
ــد من قبل  ــدول (ب) املع ــواردة بج ــدة ال اجلدي
ــيكون (٢٩١٣٦٨٦٩٨٠٩)  ــواب س ــس الن مجل
ــوارد باجلدول  ــار وان اجمالي املبلغ ال الف دين
ــن قبل احلكومة  ــل م امللحق بالقانون املرس
ــف دينار والذي الميكن  هو (٢٧٧٥٧٦١٩٧٢٩) ال
اعتماده لكون البرملان قام بتخفيض اجمالي 
ــدول (هـ)  ــا ان ج ــمالية كم ــات الرأس النفق
املشار اليه بالفقرة (٣) اعاله الميكن اعتماده 
لكون اصل اجلدول لم يعتمده مجلس النواب 

وامنا جرى تغييره مبوجب جدول (ب) .
ــة (٩)  ــدول صفح ــن ج ــك وردت ضم ٤- كذل
ــأن الفقرة (ثالثاً) العجز ١=(أ+ب) اجمالي  بش
ــار وهو  ــف دين ــرادات (٣٢٠١٤١٩٨٤١٠١) ال االي
اليطابق اجمالي الفقرة (أ+ب) وامنا الصحيح 
ــيتم  ــار وس ــف دين ــو (١٠١٣٢٠١٤١٩٨٤) ال ه
مفاحتة رئاسة اجلمهورية لغرض اصدار بيان 

التصحيح املشار اليه اعاله .
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اكدت وزارة النفط، امس الثالثاء، ان املالكات 
الفنية والهندسية في الوزارة اجنزت مراحل 
ــوب الوقود املغذي  ــروع أنب متقدمة من مش
ــة التي  ــالح الدين احلراري ــاء ص حملطة كهرب
ـــ ٦٥٠  ــف ب ــل الصي ــة قب ــترفد املنظوم س
ميغاواط، فيما اشارت الى جناحها في ايصال 
ــارة وعكاز.  ــى محطتي القي ــاز اجلاف ال الغ
ــم الوزارة عاصم جهاد ، إن  وقال الناطق باس
ــاريع النفطية متكنت  ”مالكات شركة املش
خالل االيام القليلة املاضية من اجناز مرحلة 

ــة كهرباء  ــود املغذي حملط ــور أنبوب الوق عب
ــية  صالح الدين احلرارية في منطقة اجلالس
ــبكة الطاقة الوطنية  بهدف رفد وتعزيز ش
ــى احملافظة  ــز الكهرباء إل ــة الى جتهي اضاف
ــمال بغداد. وأضاف أن ”املالكات  ومناطق ش
ــور ١٢ عقدة  ــوب العب ــر أنب ــت من متري متكن
ــول ٤٠٠ متر وبعمق جتاوز  ــر نهر دجلة بط عب
ــر، ومبا يتفق  ــفل قاع النه ــار ممتداً أس ٦ أمت
ــامراء  ــرة املوارد املائية في س ومتطلبات دائ
ــركة  ــراف مالكاتهم ومالكات ش ــت إش وحت
ــة اجلهة املنتفعة  خطوط األنابيب النفطي
ــز  أجن ــل  ”العم أن  ــح  وأوض ــروع.  املش ــن  م

ــة وبجهد متواصل بغية  باملواصفات املثالي
التغلب على تضاريس األرض وجريان املاء مع 
ــات األمنية في مناطق  أخذ كامل االحتياط
ــركة في  ــالكات الش ــت م ــاخنة، إذ متكن س
ــاريع بغداد من حتقيق  تشكيلها هيئة مش
ــى طبيعة  ــة متغلبني عل ــاق املطلوب األعم
ــة وملدة من احلفر  ــة الصخرية واحلصوي الترب
ــل املتواصل  ــن العم ــهر م ــاوزت ثالثة أش جت
ليالً ونهاراً. ولفت جهاد الى أن ”هذا األنبوب 
املتفرع من أنبوب (كركوك - دورة) مر مبرحلة 
 (BORING) ــة ــحاقي بطريق ــور نهر االس عب
ــار من دون أن  ــول ١٦٠ مترا وبعمق ٣ امت وبط

ــاة االروائية، ومن ثم  ــر الفعالية في القن تؤث
ــكة القطار  ــها مت عبور س وبالطريقة نفس
ــامراء) واجتياز  والطريق السريع (بغداد - س
ــحاقي،  ــي الزراعية في منطقة االس األراض
ــة التي تعد  ــذه املرحل ــه الى ه ــى وصول حت
ــر دجلة والتي  ــب واملتمثلة بعبور نه األصع
ــالكات فيها. وأكد أن ”هذا األنبوب  جنحت امل
من شأنه أن يغذي احملطة، التي سوف تدشن 
الوحدة األولى بطاقة ٦٣٠ ميغاواط وبكمية 
٢٥ ألف برميل يومياً من مزيج النفط األسود 
ــل أن تدخل  ــن املؤم ــام والتي م ــط اخل والنف
ــا الوحدة الثانية  اخلدمة قريباً، لتأتي بعده

ــي من املؤمل أن تدخل اخلدمة في غضون  الت
ــاواط  ــة ٦٣٠ ميغ وبطاق ــة  املقبل ــهر  األش
ــدد جهاد على أن ”مالكات الوزارة  أيضا. وش
ــة املاضية،  ــالل املدة القليل متكنت أيضاً خ
ــتثنائية، من ايصال الغاز اجلاف  وبجهود اس
ــر منظومة االنابيب الى محطتي القيارة  عب
ــي محافظة  ــة نينوى وعكاز ف ــي محافظ ف
ــاريع املهمة  ــني تعدان من املش ــار واللت االنب
واحليوية لرفد املنظومة الكهربائية بطاقات 
اضافية“، مؤكداً إعداد الوزارة خطة تقضي 
بإيصال شبكات االنابيب الى جميع املواقع 

االستهالكية السيما احملطات الكهربائية.

بغداد /
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ــب  ــؤول حكومي عراقي بحس وأكد مس
ــة رئيس  ــعوديا برئاس الوكالة أن وفدا س
ــدان، ووفدا  ــرات خالد بن علي احلمي اخملاب
ــؤولني مفوضني من  ــة مس ــا برئاس إيراني
قبل األمني العام للمجلس األعلى لألمن 
ــمخاني، اجتمعا في  ــي ش ــي عل القوم
بغداد مطلع أبريل اجلاري.وقال دبلوماسي 
غربي من جانبه أنه اطلع على املباحثات 
قبل حدوثها، وقدمت على أنها تستهدف 
ــعودية.  ــني العالقات بني إيران والس حتس
ــراق، إيرج  ــفير اإليراني في الع ــال الس وق
ــاء، إن اجلمهورية  ــجدي، امس الثالث مس
ــالمية تدعم وساطة بغداد لتقريب  اإلس
طهران مع الدول التي حدثت معها بعض 
التحديات ما أدى الى فتور في العالقات، ومت 

إبالغ السلطات العراقية بهذا املوضوع.
ــة اجلمهورية  ــه وكال ــث نقلت ــي حدي وف
ــالمية لألنباء (إرنا)، وصف مسجدي  اإلس
ــراق بأنها جيدة  ــني إيران والع العالقات ب
ــاد الثقافية  ــف األبع ــور في مختل وتتط
ــراق  ــران للع ــم إي ــد، دع واالقتصادية.وأك
ــم العربي،  ــه مع العال ــي تطوير عالقات ف
ــاطة بغداد  ــق بوس ــا يتعل ــة فيم خاص
ــددا  ــني دول املنطقة، مش ــة التوتر ب الزال
ــجع أي  ــى أن إيران ترحب وتدعم وتش عل
ــات التعاون  ــي تطوير عالق حترك يصب ف
ــارب بني العراق والدول العربية ودول  والتق
ــس اجلمهورية  ــد رئي ــوار. في وقت اك اجل
برهم صالح، أمس االول ضرورة عمل االمم 
ــع مفوضية االنتخابات لتأمني  املتحدة م

ــار االمني العام  ــة األممية، فيما اش الرقاب
ــرش دعمه  ــدة أنطونيو غوتي ــالمم املتح ل
ــي تعزيز  ــة ف ــلطات العراقي ــود الس جله
األمن واالستقرار وترسيخ سيادته.وقالت 
ــة اجلمهورية ، ان رئيس اجلمهورية  رئاس
ــاالً هاتفياً مع  ــرى، اتص ــم صالح اج بره
ــو  ــدة أنطوني ــألمم املتح ــام ل ــني الع األم
ــراق  ــي الع ــاع ف ــاول األوض ــرش، تن غوتي
ــث التطورات  ــة، مبينا انه مت بح واملنطق
ــد، وضرورة  ــية واألمنية في البل السياس
ــتقرار وتعزيز جهود سيادة  ــيخ االس ترس
ــى أهمية تخفيف  ــون، والتأكيد عل القان
ــدة التوترات في املنطقة وجتاوز األزمات  ح
عبر احلوار، وضرورة تنسيق اجلهود والعمل 
من أجل إيجاد حوارات مشتركة لتثبيت 

ــي، حيث متّت  ــتقرار اإلقليم ــم االس دعائ
ــتقرار العراق وسيادته  اإلشارة إلى أن اس
ــن كل املنطقة  ــزاً وملتقى ألم تُعد مرتك
ومصالح شعوبها. على صعيد اخرأعلن 
ــي،  الكاظم ــى  مصطف ــوزراء  ال ــس  رئي
ــات مالية  ــة تخصيص ــن رصد احلكوم ع
ــة من اجل تأمني  مضاعفة لوزارة الصح
االدوية.وقال الكاظمي خالل دعوته كوادر 
ــة االفطار، إن اجليش األبيض  صحية ملأدب
ــدا جبارا  ــام جه ــر من ع ــدم خالل أكث ق
ــر من املواطنني  ــى حماية عدد كبي أدى ال
ــت الكوادر  ــاء اخلطير، وضرب من هذا الوب
ــى للتفاني  ــة مثال أعل ــة والصحي الطبي
في اخلدمة، وعبروا مبستوى أداء الوظيفة 
ــة اجملتمع  ــى مرحلة حماي ــة ال احلكومي

ــد مواجهاته الصحية.وأضاف أن  في أش
ــبيل احلد  احلكومة لم تدخر جهدا في س
من تفشي اجلائحة، ورصدت تخصيصات 
ــوزارة الصحة من اجل  مالية مضاعفة ل 
ــتلزمات  ــر كل مس ــة وتوفي ــني االدوي تأم
ــن مـديـر  ــت أعل ــني. في وق ــالج املصاب ع
ـــب  جـاس ــرخ  الــكــ ــداد  بغ ــة  صـحـ
ان  ــاء،  الثالث ــس  ام ــي،  الــحــجــامــ
ــن لـقـاحـات  ــدة مــ ــات جــديــ دفــعــ
ــينوفارم وأسترازينيكا ستصل  فايزر وس
الــى الـبـالد اسـبـوعـيـا.وذكر احلجامي 
، ان عـــدد املــنــافــذ الـتـلـقـيـحـيـة 
ــي جــانــب الــكــرخ ارتــفــع الـــى  فـ
٧٠ بـعــد اضــافــة ٣ مـنـافــذ جـديـدة 
ـــتـرازنـيـكـا  ــم بـلـقـاحـي اس للتطعي

ــول  ـــهـيـل وصــ ـــيـنـوفـارم لـتـس وس
املــواطــنــني وتـقـلـيـل الــزخــم على 
املنافذ االخرى.واشار الـى تسلم الـدائـرة 
٢٥٠٠ جـرعـة جـديـدة مـن لـقـاح فـايـزر، 
ــفيات  ــني مستش ــا بــ ــم تـوزيـعـهـ تــ
ــني  ــني الكاظم ــوك واالمــامــ الــيــرمــ
ــورات ايضا  ــالم. وفي التط ــا الس عليهم
ــك، امس  ــرال الكتري ــركة جن أعلنت ش
ــات حتويلية  ــال ثالث محط ــاء، إدخ الثالث
ــي  ــي محافظت ــة ف ــة الكهربائي للطاق
بغداد وكربالء. وقال مدير العمليات حللول 
ــركة جنرال إلكتريك  ــبكات لدى ش الش
ــج العربي والعراق محمد بنودي  في اخللي
ــك احملطات وزعت بواقع واحدة في  ؛ ان تل
كل من زيونة والصحفيني في العاصمة 

ــمال محافظة كربالء. بغداد واخرى ش
ــتمر في  ــت بنودي إلى أن العمل اس ولف
ــع مالكات  ــاون م ــات وبالتع ــذه احملط ه
ــركات احمللية حتى  وزارة الكهرباء والش
ــا وما رافقها من  في ظل جائحة كورون
ــت بحظر التجول  إجراءات صحية متثل
ــى  ــق أعل ــذ الفري ــث اتخ ــا، حي وغيره
ــالمة للحفاظ على صحة  معايير الس
املهندسني والكوادر العاملة.وأضاف أن 
تلك احملطات تساهم في توزيع الكهرباء 
ــى املدن وفك  ــن نظيراتها املنتجة عل م
االختناقات وزيادة استقرار الشبكة مما 
ــاعات  ــينعكس ايجابا على زيادة س س
ــي  ــق الت ــي املناط ــاء ف ــز الكهرب جتهي

وضعت فيها.
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ــن صدور أمر  ــس الثالثاء، ع ــة االحتاديَّة ام ــت هيئة النزاه  أعلن
ة في محافظة  ــرة الصحَّ ــابق لدائ ــضٍ بحقِّ املدير العامِّ الس قب
ــارت إلى صدور أمر  ــال العام، فيما أش ــل؛ بتهمة اإلضرار بامل باب
استقدام حملافظ أسبق، في القضيَّة ذاتها.دائرة التحقيقات في 
ــت فيها وأحالتها  ق ــرت تفاصيل القضيَّة التي حقَّ الهيئة، ذك
ة  تصَّ إلى القضاء، حيث أفادت بإصدار محكمة حتقيق احللة اخملُ
ــتقدامٍ بحق املدير العام السابق لدائرة صحة بابل على  أمر اس
بيّنةً صدور أمر استقدام  خلفيَّة مخالفاتٍ في عقد استئجارٍ، مُ
وضحةً  حملافظ بابل األسبق في القضيَّة ذاتها.وتابعت الدائرة مُ
ــتقدام صدرا استناداً ألحكام املادة (٣٤٠)  أنَّ أمري القبض واالس
ــات املُرتكبة في عقد  الف ــون العقوبات، على خلفيَّة اخملُ من قان
نه مخالفةً  صةً تضمُّ استئجارٍ مبوافقة احملافظ األسبق، مُشخِّ
ــن إبرامه ببدلٍ وهميٍّ  ــع وإيجار أموال الدولة، فضالً ع لقانون بي
ــذي أحدث ضرراً في  ؛ األمر ال ــدون مزايدةٍ علنيَّـةٍ غير حقيقيٍّ وب
ــدار القضاء أوامر  ــت الهيئة قد أعلنت عن إص ــال العامِّ.وكان امل
ــي احملافظة على  ــؤولني محليّني ف ــضٍ بحق مس ــتقدامٍ وقب اس
ــاء، منهم  ــا إلى القض ــت فيها وأحالته ق ــا حقَّ ــة قضاي خلفيَّ
ــون وموظفون؛ على خلفيَّـة مخالفاتٍ  محافظون ومديرون عام

أفضت إلى إحداث ضررٍ باملال العام.

بغداد /
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ــرف عليها  ــاملة تش ــرع وقت من خالل خطة جتهيز ش في أس
ــة والرقابة  ــا التخطيط واملتابع ــذاء ودائرت ــركات الغ إدارات ش
ــويقية  ــة واللجنة املركزية ملتابعة تنفيذ اخلطة التس التجاري
ــركات الغذاء. وتابع أن الوزير أشرف على عمليات  املعدة من ش
ــردات البطاقة التموينية املوحدة االولى اخملصصة  التجهيز ملف
ــزت قبل حلول  ــداد واحملافظات التي جه ــهر رمضان في بغ لش
ــهر الفضيل، فضال عن زيارة عدد من وكالء املواد الغذائية  الش
ــركات  ــز وإنتاج مادة طحني في ش ــداد ومواقع التجهي ــي بغ ف
الغذاء لالطالع بشكل مباشر على آليات االستالم والتجهيز.
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ــت،  بح ــامي  س ــدرب  امل ــدم  تق
ــتقالته  املدير الفني لزاخو، باس
ــق،  ــادة الفري ــن قي ــمية م الرس
ــه  ــي قرارات ــالت ف ــبب تدخ بس

الفنية.
وقال بحت، في تصريح: «جتربتي 
ــدا وناجحة،  ــدة ج ــع زاخو جي م
ــها  التي يعيش الظروف  ــط  وس
ــادي». وأضاف: «كان طموحي  الن
ــى انتهاء  ــة حت ــة املهم مواصل
ــم، لكني قررت االستقالة  املوس
اإلدارة  ــاء  أعض ــد  أح ــاوالت  حمل
ــور الفنية، وهذا ما  التدخل باألم
أرفضه بشكل قطعي، وال ميكن 
ــع: «املدرب  ــا». وتاب ــه نهائي قبول
ــتراتيجية وخطة  يعمل وفق إس

لعب ملا ميتلك من أفكار فنية، أما 
ــذي حتكمه العواطف  البعض ال
ــؤوليته  ــع مس ــن موق ــاول م يح

التأثير على خياراتنا».
ــر  األم ــذا  ه ــا  «رفضن ــل:  وواص
ــذ البداية،  ــدا من ــا له ح ووضعن
لكن السعي الدائم للتأثير على 

الالعبني دفعني لالستقالة».
ــتقالة  ــدد على أن قرار االس وش

رسمي وال عودة فيه.
وأردف: «عملت بإخالص وحققنا 
ــى  عل ــا  وحافظن ــزة  ممي ــج  نتائ
ــق، ومركزه في الئحة  توازن الفري

الترتيب جيد (السادس)».
ــت  بح ــامي  س أن  ــى  إل ــار  يش
ــذي يقدم  ــي ال ــدرب الثان ــو امل ه
ــق، حيث  الفري ــن  م ــتقالته  اس

سبقه املدرب أحمد صالح.

ــرطة األخبار  نفت إدارة نادي الش
ــة أخيرا حول إقالة املدرب  املتداول

الصربي ألكسندر إليتش.
ــادي  ــي لن ــق اإلعالم ــال املنس وق
ــاني إن  ــني اخلرس ــرطة حس الش
ــائل  ــي تناقلتها وس ــار الت األخب

التواصل غير صحيحة.
ــتمر  ــدرب إليتش مس ــد: «امل وأك
ــوم الوحدة  ــاد الي ــي مهمته وق ف
التدريبية حتضيرا ملواجهة األهلي 

ــعودي في اجلولة الثالثة من  الس
دوري أبطال آسيا». وبني أن الفريق 
يواصل حتضيراته وهناك استقرار 
باجلهاز الفني. وأوضح: «مثل هذه 
ــى املدرب  ــائعات لن تؤثر عل الش
ــا أن اإلدارة وضعت ثقتها فيه  كم
ــي املباريات املقبلة».  للتعويض ف
ــر  ــرطة خس ــى أن الش ــار إل يش
ــني األولى والثانية  مباراتي اجلولت
ــن دوري أبطال  ــدور اجملموعات م ب
ــيا أمام الدحيل القطري ٢-٠،  آس

وأمام االستقالل اإليراني ٣-٠.

سامي بحت يستقيل من زاخو 
بسبب تدخالت اإلدارة

عبيد: لن أتراجع َّـ قرار 
استقالتي من تدريب الصناعات

ألفيش: لن نسمح ألصحاب القبعات بإفساد كرة القدم

بيكهام محذرا بشأن السوبر ليج: كرة القدم ستكون َّـ خطر!

كلوب مهاجما نيفيل بسبب نشيد ليفربول: أنت تبحث عن اِّـال أيضا

ـــ٢٨ من  ال ــهدت اجلولة  ش
ــة  إقام ــي،  العراق ــدوري  ال
ــا  فيم ــط،  فق ــات  مباري  ٨
ــوة  ــي الق ــل مبارات مت تأجي
اجلوية، والشرطة أمام نفط 
ــان،  ــط ميس ــط ونف الوس
ــا مبواجهات في  الرتباطهم

دوري أبطال آسيا.
وشهدت اجلولة، نتائج غير 
متوقعة منها فوز السماوة 
ــي ملعب  ــة ف ــى الطلب عل
ــهدت  ش ــا  كم ــعب،  الش
ــخ  ــي ف ــزوراء ف ــقوط ال س

التعادل مع امليناء.
واختارنا، تشكيلة األسبوع 
وفق املستويات التي قدمها 
ــات  ــالل مباري ــون خ الالعب

اجلولة.
حارس منقذ

ــار: حارس  ــد العزيز عم عب

ــام أربيل،  ــق أم ــرخ، تأل الك
وتصدى للعديد من الكرات 
وكان  ــزاء،  ج ــة  ركل ــا  منه
ــوز فريقه على  ــببًا في ف س

أربيل.
دفاع صلب

ــب  قل ــي:  األلوس ــف  يوس
مثَّل  ــداد،  بغ ــة  أمان ــاع  دف
ــة في مباراة  دور برج املراقب
ــة،  الكهربائي ــات  الصناع
وأبعد هجمات عديدة، وكان 

صمام األمان لفريقه.
ــم الكرخ،  ــاف يونس: جن من
ــوب  ــاب املوه ــب الش الالع
ــكل الفت في  الذي برز بش
املوسم احلالي، وكان جدارًا 
ــي وجه هجمات  حصينًا ف

أربيل.
امليناء،  بديع: مدافع  عباس 
ــاط  النش ــعلة من  كان ش
ــزوراء، والتي انتهت  ــام ال أم
ــي (١-١)،  ــادل اإليجاب بالتع

ــد اجلانب  ــكل جي وأمن بش
األمين.

ــع زاخو،  ــد وليد: مداف أمج
ــارة فريقه أمام  فرغم خس
نفط البصرة، إال أن جهوده 
ــب  ــي اجلان ــزة ف ــت ممي كان
الدفاعي وإسناد الهجمات 

من اجلانب األيسر.
وسط متميز

ــكاز نفط  ــالم: ارت حيدر س
ــي  ــح ف ــث جن ــرة، حي البص
ــة العمليات  ــني منطق تأم
خالل مواجهة زاخو بفضل 
ــن  ــزة وحس ــه املمي حتركات
ــى ربط  ــه عل ــزه وقدرت مترك

خطوط اللعب.
ــب  الع ــاكر:  ش ــام  بس
ــاري الذي أتعب  النفط امله
ــاز في  ــف، وامت ــق النج فري
وكان  ــرة،  بالك ــاظ  االحتف
ــات  لدفاع ــاج  إزع ــدر  مص
ــه  ــل مهارات ــف بفض النج

الفردية.
ــان: جناح ميني  ــد فرح أحم
ــاح  ومفت ــرة،  البص ــط  نف

لفريقه، العب  ــرز  األب لعبه 
ــأل امللعب بحيويته  حرك مي
ــه األول  ــجل هدف فريق س

في شباك مرمى زاخو.
ــار  ــل: جناح يس علي خلي
السماوة، وواحد من الركائز 
ــت  حقق ــي  الت ــة  املهم
ــقاط  بإس كبيرة  ــأة  مفاج
ــتاد  ــة في إس ــق الطلب فري

الشعب الشعب.
هجوم ناري

ــاد اهللا: مهاجم  ــام ج حس
فريقه  ــاد  ق ــذي  ال ــط  النف
ــقاط النجف وتألق في  إلس
ــتثمار كرة سجل منها  اس
ــه النقاط  ــدف منح فريق ه
ــج  نتائ ــاف  وإيق ــالث  الث

النجف املميزة.
ــم  مهاج ــعد:  س ــي  عل
السماوة الذي كرس خبرته 
ــة،  الطلب ــة  مواجه ــي  ف
وسجل هدف التقدم بفضل 
ــه التهديفي  ــزه وحس مترك

ليخرج فريقه فائز (٢-١).
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نبض الشارع

علي رياح  

أحاط الصحفيون برون غرينوود مدرب منتخب انكلترا األسبق 
ــارة ، وكانت سهام النقد تنهال  وأمطروه باألسئلة بعد اخلس
ــوب .. لم يكن لقاء صحفيا باملعنى املتعارف  عليه من كل ص

عليه ، وإمنا كان أقرب إلى احملاكمة العلنية!  
ــات حملت مغزى  ــوى بضع كلم ــد املدرب ما يقوله س لم يج
كبيرا : في احلقيقة ، إن مستقبلي ليس بيدي ، فعندما يكون 
ــب أن يتقبّـل أن يكون  ــع املدرب ، فإنه يج ــم في موض أي منك

مصيره ومستقبله بني أيدي غيره من الناس!  
ــك التأكيد على أن املدرب يفعل ما  ــات أراد بها املدرب بذل كلم
في وسعه وما تتيحه له قدراته الذهنية واخلططية ، وينبغي 
ــدر ارتباطهم  ــو مطلوب منهم بق ــى الالعبني تنفيذ ما ه عل

واقترابهم من ذهنية املدرب ، ورغبتهم في الفوز أو اإلجناز .  
ــدرب والعبيه  ــت العالقة بني امل ق ــه كلما تعمّ ــع ، فإن وبالطب
ــد يفعل الفريق  ــى أعلى درجة ممكنة ، بل ق ــى أداؤهم إل ، ارتق
ــة والتعاضد واحملبة  ــتحيل حتت ظالل من األلف – ككل – املس

واالرتباط الصميم.  
ــأن  هذا املعنى التقطه ذات يوم بعيد مدرب آخر لم يكن له ش
ــدان الصعب ، وإمنا كان العبا بارعا .. إنه الهولندي  في هذا املي
ــبعيني  ــدا النابض في العقد الس ــب دفاع هولن ــرول قل رود ك
ــدرب والالعب بُعدا  ــني امل ــجل العالقة ب ــد أضاف إلى س .. فق
ــتيعاب والتكيّف  جديدا ينطوي على فهم ألعمق درجات االس
ــي لدى الالعب .  ففي مطلع عام ١٩٩٦ قرر املدرب وهو  النفس
ــيحي (كاثوليكي) الديانة أن يتنازل عن كثير من األحكام  مس
الصارمة وأن يتجاوز خطوطا لم يسبق لغيره أن جتاوزها .. وقرر 
ــربّ صيام أحد أيام رمضان املبارك مع العبيه ، ولم يكن  أن يج
ــرى فيه لقاء منتخب  ــوى املوعد الزمني الذي ج هذا اليوم س
ــبب أهمية اللقاء ومصيريته ،  ــر مع جنوب أفريقيا .. وبس مص
فإن كرول مدرب املنتخب املصري طلب من العبيه اقتطاع هذا 
اليوم من مسيرة صيامهم ، لكنهم جابهوه بالرفض الشديد 
والقاطع ، ولم تنفع معهم محاولة أو رجاء .. وكان عليه – بعد 
ذلك – أن ميتطي املوجة العالية ، ويركب الصعب ويقرر الصيام 
ــع العبيه يوم املباراة ، في لون فريد من التضامن الروحي وإن  م

اختلفت العقائد!  
ــال باختصار : إنها  ا فعله ق مّ ــا عَ ــألت كرول وقته وعندما س
ــعرون به ..  ــه الالعبون ، وما يش ــة لكي أفهم ما يفعل محاول
ــي غاية الهدوء  ــوق البركان وإذا بي أصبح ف ــت اتخيلهم ف كن
واالتزان لدى الصيام ، على عكس ما يوحي به اجلوع والعطش 

في اجلو امللتهب!  
ــك املباراة ،  ــقيق ومدربه كرول في تل ــق اهللا املنتخب الش وفـّ
وحقق فوزا على منتخب جنوب افريقيا الذي لم يخسر قبلها 

في (١٨) مباراة متتالية!  
إنها صورة خلدت في ذاكرتي .. صورة ترتبط بالشهر الفضيل 
ــوم على  ــدرب والالعب تق ــة بني امل ــى طبيعة عالق ــد إل ، ومتت
ف .. صورة بدت لي مذهلة في يومها ،  التعايش ال على التعسّ
ألنها حملت أبلغ مالمح االرتباط األخوي واملهني والتربوي بني 
ــن األمثلة النقيضة  ــرات م املدرب والعبيه .. ومنها تنثال عش
ــم .. وبالطبع ، فإننا لن  ــى أرض الواقع بني العبينا ومدربيه عل
ــأكتفي  ــا اآلن ، ألن احليّز ال يكفي ، وس ــذه األمثلة هن ــدرج ه ن

بتلك العبرة النادرة التي تركها لنا املدرب الهولندي!    
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أهلي جدة يخترب ميرتيتا قبل مواجهة الشرطة العراقي

ــرار  ق أن  ــد،  عبي ــاس  عب ــد  أك
استقالته من تدريب الصناعات 
ــه،  في ــة  رجع ال  ــة،  الكهربائي
ــث عن  ــن اإلدارة البح ــا م طالبً

بديل.
ــي تصريحات:  ــد، ف ــال عبي وق
ــي وال  ــتقالتي، نهائ ــرار اس «ق
رجعة فيه، وعلى اإلدارة أن تفكر 
الزمن  ــار  واختص ــل  البدي ــي  ف
واحلفاظ على وضع الفريق بعد 
أن تقدمنا عدة مركز، وأصبحنا 
بعيدين عن الهبوط في الوقت 

احلالي».

وأضاف «الصناعات الكهربائية 
ــه  ــا يحتاج ــن. كل م ــي مأم ف

ــاط من املواجهات  الفريق ٦ نق
ــد أن الفريق قادر  املقبلة وأعتق
ــا إلى أن  ــم»، الفت على جمعه
ــا من  ــت هروبً ــتقالته ليس اس
املسؤولية على العكس عندما 
ــة كان الفريق في  ــت املهم قبل
ــر، ووضعه صعب  ــز األخي املرك
ــي  ــا ف ــك جنحن ــع ذل ا، وم ــدً ج

انتشاله.

وأوضح أن سبب االستقالة هو 
أنه يشعر باأللم عندما يصحح 
ــق الفريق  ــي تراف ــاء الت األخط
ــرى، ما  ــن مباراة ألخ ــرر م وتتك
يعني أن الالعب لم يستوعب، 
واإلرهاق  ــب  بالتع ــعر  يش وأنه 

جراء تكرار تلك األخطاء».

ــوب مدرب ليفربول  دافع يورجن كل
ــم بأنهم  ــالك ناديه ووصفه عن م
ــون» ورد بقوة على  ــخاص رائع «أش
يونايتد  ــتر  قائد مانشس انتقادات 
السابق جاري نيفيل يوم االثنني مع 
ــتعال التوتر حول دوري السوبر  اش

األوروبي لكرة القدم االنفصالي.
ــي  ــه األزل ــب غرمي ــول، بجان وليفرب
ــن أندية  ــد، ضم ــتر يونايت مانشس
ــيس دوري  ــة كبرى قررت تأس أوروبي
ــار إدانة  ــرك أث ــي حت ــا، ف ــاص به خ
ــة  الرياض ــي  ف ــاق  النط ــعة  واس

واجملتمع.
ــل اآلن  ــذي يعم ــل، ال ــار نيفي وأش
ــكاي  س ــبكة  ش ــدى  ل ــال  محل
سبورتس التلفزيونية، إلى النشيد 
ــر ليفربول «لن  ــردده جماهي الذي ت
ــاء الضوء  ــير وحدك أبدا» إللق تس

على املفارقة في موقف النادي.
ــي  ــدوري االنفصال ــف ال ــا وص كم
ــق» اقترحه مالك  ــار مطل ــه «ع بأن

مدفوعني باجلشع.
ــل ال يجب أن  ــوب إن نيفي ــال كل وق

يتحدث عن النشيد.
وأضاف املدرب األملاني «لدينا الكثير 
ــيد،  ــاء هذا النش ــق في غن من احل
ــيدنا وليس نشيده، وهو ال  إنه نش

يفهمه على أي حال.
ــة األخرى...  ــا ال أحتدث عن األندي «أن
ــاري نيفيل  ــى أن يكون ج لكن أمتن
ــؤولية في مكان ما  في مقعد املس
ــي كل مكان يوجد به أكبر  وليس ف
ــتر  ــن املال..كان في مانشس قدر م

ــر قدر من  ــد حيث يوجد أكب يونايت
املال، وفي سكاي حيث يوجد أكبر 

قدر من املال».
وقال نيفيل، الذي كان يستمع في 
ــتوديو سكاي، إنه لم يقصد أي  اس

ازدراء.
ــه أمس لم  ــا قلت ــى قائال «م ومض
ــة ليفربول، ال  ــن له عالقة بإهان يك
ــه لكي أكون  ــغل بال أعرف ملاذا أش

أمينا معكم».
ــتفزه، باألمس  «ال أعرف ما الذي اس
ــي  ــية من ــدة حماس ــت مناش كان
ــدم في هذا  ــأن حماية كرة الق بش
ــر كانت  ــة أملي األكب ــد وخيب البل

مانشستر يونايتد وليفربول.
وتابع «أعتقد أنني انتقدت الناديني 

بالتساوي في آخر ٢٤ ساعة».
ــه،  ــالك نادي ــن م ــوب ع ــع كل وداف
ــبورتس  ــي مجموعة فينواي س وه
األمريكية، بعد تعادل ليفربول ١-١ 
مع مضيفه ليدز يونايتد في الدوري 

اإلجنليزي املمتاز يوم االثنني.

ــذي أوضح  ــدرب األملاني ال ــال امل وق
ــاند  ــه في املاضي بأنه ال يس موقف
ــل منذ  ــوبر «أعم ــة دوري الس إقام
حوالي ست سنوات في هذا النادي 
وهم (املالك) أناس رائعون وعاقلون.

ــا  حق ــون  طيب ــاس  أن ــم  «إنه
ــرح القرار لي. هل  ــيحاولون ش وس

سأتفهمه؟ ال أدري».
آراء ما بعد الصدمة

ــا أثناء  ــو ليدز قمصان ــدى العب وارت
ــل  «احص ــارة  عب ــل  حتم ــاء  اإلحم
ــى جوار  ــرف» إل ــى مكانك بش عل
ــعار دوري أبطال أوروبا بينما رفع  ش
ــجعون الفتات احتجاج خارج  املش

استاد إيالند رود.
ــر صيحات  ــت اجلماهي ــا أطلق كم
ــتهجان ضد ليفربول مع وصول  اس
ــتاد، وهو ما  حافلة الفريق إلى االس
وصفه جيمس ميلنر قائد ليفربول 
ــم». لكن  ــاراة بأنهم «ظل ــي املب ف
ــن معارضته للدوري  ميلنر حتدث ع

االنفصالي.

ــعودي،  ــي الس ــق األهل ــري فري يج
ــط  الوس ــب  لالع ــا  طبي ــا  فحص
ــا،  ميتريت ــاندرو  ألكس ــي  الرومان
لتحديد موقفه من املشاركة أمام 

الشرطة العراقي.
ويواجه األهلي نظيره الشرطة في 
املباراة املقررة اليوم األربعاء، ضمن 
ــدور  ــة ب ــة الثالث ــات اجلول منافس

اجملموعات بدوري أبطال آسيا.
ــة»  ــة «الرياضي ــت صحيف وأوضح

السعودية، اليوم الثالثاء، أن اجلهاز 
ــف  ــيحدد موق ــي س ــي لألهل الفن
ــد نهاية  ــاراة بع ــن املب ــا م ميتريت
التدريبات األخيرة للفريق استعدادا 

ملواجهة الشرطة.
ــي قد تعرض  ــب الرومان وكان الالع
ــة،  ــة اخللفي ــي العضل ــة ف إلصاب
ــل القطري  الدحي ــة  خالل مواجه
ــن البطولة  ــة الثانية م ــي اجلول ف
والتي انتهت بالتعادل (١-١)، األحد 

املاضي.
ويتواجد األهلي في اجملموعة الثالثة 
ــتقالل اإليراني  التي يتصدرها االس
ــارق  ــا بف ــاط، متفوق ــد ٦ نق برصي
ــل القطري  ــى الدحي ــني عل نقطت
ــي، فيما يحتل  صاحب املركز الثان
األهلي املركز الثالث برصيد نقطة 
ــرطة العراقي  ــدة، ويتذيل الش واح

الترتيب بدون رصيد.
ــات  ــاض منافس الري ــتضيف  وتس
اجملموعة الثالثة من البطولة، وذلك 
ــيوي الذي  ــرار االحتاد اآلس عمال بق
ــي إقامة  ــام التجمع ف ــد نظ اعتم
ــبب قيود  ــات، وذلك بس دور اجملموع
السفر في ظل أزمة فيروس كورونا 

املستجد.

ــن البرازيلي داني ألفيش، جنم  أعل
ــس  وباري ــوس  ويوفنت ــلونة  برش
ــاو  ــابق، وس ــان الس ــان جيرم س
ــه إقامة  ــي، عن رفض ــو احلال باول
ــي.   ــوبر األوروب ــة دوري الس بطول
ــه  جتمع ــورة  ص ــش  ألفي ــر  ونش
ــي،  ميس ــل  ليوني ــي  باألرجنتين
قائد برشلونة، عبر حسابه على 

ــر، وكتب عليها: «كرة القدم  تويت
ا رياضة تغير  كانت وستظل دائمً

حياة الناس».
للقبعات  ــمح  ــن نس «ل وأضاف: 
العالية بأن تفسد هذه االحتماالت 
ــأن  ــار ب ــا الصغ ــم به ــي يحل الت
ــارا»، وذلك في تلميح  يكونوا كب
ــي البطولة  ــى اهتمام مؤسس إل
اجلديدة، باملكاسب املادية فقط، 

ــره. وأعلن ١٢ ناديا،  من وجهة نظ
ــيس بطولة  ــد املاضي، تأس األح
أوروبية جديدة حتت مسمى دوري 
السوبر، منفصلة عن يويفا، هم: 
ــد، أتلتيكو  ــلونة، ريال مدري برش
ــالن، إنتر،  ــوس، مي ــد، يوفنت مدري
مانشستر  ــيتي،  س ــتر  مانشس
ــول،  ــي، ليفرب ــد، تشيلس يونايت

توتنهام، آرسنال.

ــم  جن ــام،  بيكه ــد  ديفي ــزي  اإلجنلي ــف  كش
مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، ومالك 
ــن موقفه من  ــي األمريكي، ع ــر ميام ــادي إنت ن

إقامة دوري السوبر األوروبي. 
ــت مجموعة من ١٢ ناديا من كبار أوروبا،  واتفق
ــة عن  ــدة منفصل ــة جدي ــاء بطول ــى إنش عل
ــوبر األوروبي،  ــمى دوري الس ــت مس ــا، حت يويف
ــو مدريد،  ــال مدريد، أتلتيك ــلونة، ري هم: برش
ــيتي،  ــتر س ــالن، إنتر، مانشس ــوس، مي يوفنت
ــول،  ليفرب ــي،  تشيلس ــد،  يونايت ــتر  مانشس

توتنهام، آرسنال».
وأعرب بيكهام عن رفضه فكرة البطولة وذلك 
من خالل منشور عبر حسابه الشخصي على 

«إنستجرام».
وقال بيكهام: «أحب كرة القدم، لقد مارستها 
لفترة طويلة من حياتي، أحببتها منذ أن كنت 
ــا زلت معجبًا بها  ــجع، وم طفالً صغيرًا كمش

حتى اآلن».
ا لنادٍ،  ــكً ــب، واآلن بصفتي مال وأضاف: «كالع
ــيء من دون  ــي أي ش ــا ال تعن ــرف أن رياضتن أع

ــن بحاجة ألن تكون  ــجعني». وختم: «نح املش
ــرة القدم  ــع، نحتاج إلى ك ــرة القدم للجمي ك
ــابقات تُبنى  ــة، ونحتاج إلى مس ــون عادل لتك
ــذه القيم،  ــتحقاق، ما لم نحمي ه على االس

ستكون الرياضة التي نحبها في خطر».
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باريس / وكاالت / البينة الجديدة
ــي إميانويل ماكرون   اعتبر الرئيس الفرنس
ــارو»  «لوفيغ ــة  صحيف ــع  م ــوار  ح ــي  ف
ــني  ب ــرة  الذاك ــة  مصاحل ــي  ف ــة  الرغب أن 
ــيني واجلزائريني «مشتركة بشكل  الفرنس
كبير» رغم «بعض الرفض» في اجلزائر.وقال 
ــتركة  ــرون «أعتقد أن هذه الرغبة مش ماك
بشكل كبير، خاصة مع الرئيس (اجلزائري 
ــد) تبون. صحيح أن عليه أن يأخذ  عبداجملي
في احلسبان بعض الرفض».ووصف بـ»غير 
ــل اجلزائري  ــر العم ــح وزي ــول» تصري املقب
ــال مؤخرا إن  ــوب الذي ق ــمي جعب الهاش
ــة». ــة والدائم ــا التقليدي ــا «عدوتن فرنس

دة بني فرنسا  ولطاملا كانت العالقات معقّ
ــدا في  ــورا جدي ــهد فت ــي تش ــر وه واجلزائ
ــرة األخيرة مع إلغاء زيارة وفد يتقدمه  الفت
ــي جان كاستيكس  رئيس الوزراء الفرنس
بطلب من اجلزائر.وتقترب الذكرى الستون 
ــي ٥ متوز ١٩٦٢  ــتقالل اجلزائر املعلن ف الس

ــي  ــتعمار الفرنس بعد ١٣٢ عاما من االس
ــر دامية. وكان ماكرون التزم في  وحرب حتري
ــهر األخيرة باتخاذ سلسلة إجراءات  األش
ــرة»  ــة الذاك ــل «مصاحل ــن أج ــة» م «رمزيّ
ــص بتاريخ  ــن.وكان املؤرخ اخملت ــني البلدي ب
ــع تقريرا حول  ــتورا وض اجلزائر بنجامان س
ــي  ــألة بتكليف من الرئيس الفرنس املس
ــة من التدابير في هذا  اقترح فيه مجموع
ــتقباال فاترا  الصدد، لكنّ التقرير لقي اس
ــرون «ال تخطئوا، وراء  في اجلزائر.وأكد ماك
ــد أوال  ــري يوج ــي اجلزائ ــوع الفرنس املوض
ل أنه «في  موضوع فرنسي فرنسي».وفصّ
األساس، لم نصالح بني الذكريات املمزقة 
ــا. الذاكرة  ولم ننب خطابا وطنيا متجانس
املمزقة هي ذاكرة األقدام السود (فرنسيو 
ــا عام ١٩٦٢)،  اجلزائر الذين عادوا إلى فرنس
ــوا إلى  ــون قاتل ــني (جزائري ــرة احلركي وذاك
ــي)، واجملندين الذين  جانب اجليش الفرنس
ــي اجلزائر)  ــال ف ــتدعاؤهم (للقت ــرى اس ج

والعسكريني الفرنسيني، وذاكرة اجلزائريني 
ــا وذاكرة  ــك إلى فرنس ــوا بعد ذل ــن أت الذي
ــرة مزدوجي  ــن وذاك ــؤالء املهاجري ــاء ه أبن
ــة  ــدد التوب ــت بص ــية».وتابع «لس اجلنس
ــة االعتراف  ــا أؤمن بسياس ــكار. أن وال اإلن
ــل تصريحات  ــل أمتنا أقوى».وقب التي جتع
ــار الرئيس اجلزائري  ماكرون، اعتبر مستش
ــد  ــرة عبداجملي ــيف والذاك ــف باألرش املكلّ
ــرت األمية إبان  ــا نش ــيخي أن فرنس الش
ــا نقلت عنه  ــر، وفق م ــتعمارها اجلزائ اس
الصحافة احملليّة.وقال املستشار الرئاسي 
الذي يدير أيضا األرشيف الوطني اجلزائري 
ــى  ــت عل ــتعمارية عمل ــا االس إن «فرنس
ــر األمية في اجلزائر».ويعتبر الشيخي  نش
ــتورا  ــي بنجامان س ــر املؤرخ الفرنس نظي
ــرون تقريرا  ــن ماك ــب م ــع بطل ــذي وض ال
ــبل مصاحلة الذاكرة بني البلدين. حول س

ــائل  ــات التي نقلتها وس ــق التصريح ووف
ــهدا  ــؤول مستش إعالم محليّة، قال املس

ــي  ــر ف ــمهم إن «اجلزائ ــم يس ــني ل مبؤرخ
ــبة األمية بها ال تتجاوز ٢٠  ١٨٣٠كانت نس
ــنة من بدء  باملئة»، مضيفا أنه «بعد ٣٠ س
ــني» وأتى  ــي على املتعلم ــتعمار قُض االس
ــلب والنهب،  ــة لعملية الس ذلك «مواكب
ــار  ــخ».وأعلن مستش ــة مس ــي عملي وه
ــون عن تنظيم «ندوة  الرئيس عبداجمليد تب
ــتقبال».وعبّرت  ــول الذاكرة مس ــة ح وطني
ــات أدلى بها  ــفها لتصريح باريس عن أس
ــة اجلزائرية عمار  ــم احلكوم املتحدث باس
ــفير الفرنسي فرانسوا  بلحيمر ضد الس
ــية ذلك، دعا سكرتير الدولة  غوييت.وعش
ــؤون األوروبية كليمون بون  الفرنسي للش
ــف وزير العمل  ــى «التهدئة» بعدما وص إل
ــمي جعبوب فرنسا بأنها  اجلزائري الهاش
ــك  والدائمة».كذل ــة  التقليدي ــا  «عدوتن
ــا  ــالم جزائرية فرنس ــائل إع ــت وس اتهم
ــبب موقفها إزاء احلراك  بـ»االستفزاز» بس

االحتجاجي وقضيّة الصحراء املغربية.

ــيؤدي  األمر س ــذا  «ه ــت  وتابع
ــي كل  ــات جيدة ف ــى تداعي إل
ــوريا وليبيا واليمن على  من س
ــة  مضيف ــوص».  اخلص ــه  وج
ــيؤثر إيجابيا  ــك بالطبع س «ذل
ــاع في اجملال األمني  على األوض
باملنطقة، كما سيعطي فرصا 
ــا  مفهومن ــر  لتمري ــة  إضافي
ــاء األمن في منطقة  (حول إرس
ــة  صحيف ــت  اخلليج)».وحتدث
ــز»  تامي ــال  ــة «فايننش صحيف
ــن من  ــا ان وفدي ــق مصادره وف
ــي بغداد في  ــن التقيا ف البلدي
ــهر  ــن هذا الش ــابق م وقت س
ــي  وه ــواء،  األض ــن  ع ا  ــدً بعي
مباحثات تعد مهمة مع إعادة 
ــة. املنطق ــي  ف األوراق  ــط  خل

ــه،  ــذي يجد نفس ــراق ال فالع
ــني جارته  ــد ب ــع معق ــي وض ف
ــه  ــرقية وجارت ــيعية الش الش
ــعى  ــنية إلى اجلنوب، يس الس
ــيط على  ــب دور الوس ــى لع إل
ــرق األوسط منذ  مستوى الش
ــة بجماعة (تنظيم  أنزل الهزمي
املتطرفة)   ــالمية  اإلس ــة  الدول

ــؤولون  نهاية ٢٠١٧. ويدرك املس
ــق طويل،  الطري أن  ــون  العراقي
ــن إن لم يتمكن العراق من  ولك
ــا كبيرة فإنه  ــارس ضغوطً أن مي
ــاحة للحوار. على األقل وفر س
ــع  مطل ــداد  بغ ــتضافت  واس
ــان احلالي، لقاءً جمع وفدا  نيس
ــة رئيس جهاز  ــعوديا برئاس س
اخملابرات خالد بن علي احلميدان 
ــة مفوضني  برئاس إيرانيًا  وأخر 
من قبل األمني العام للمجلس 
ــن القومي اإليراني  األعلى لألم

ــا اكد  ــمخاني، وفق م ــي ش عل
عراقي حكومي.وقال  ــؤول  مس
دبلوماسي غربي من جانبه أنه 
ا بهذه املباحثات»،  «أبلغ مسبقً
ــه على أنها  رضت علي ــي عُ الت
«تهدف لتخفيف حدة التوترات 
وخلق عالقات أفضل» بني إيران 

والسعودية.
تغيير القادة

تقارير تتحدث عن دور للكاظمي 
في احلوار بني ايران والسعودية

وال شك أن أي تهدئة في التوتر 

ــران والرياض  ــني طه ــم ب القائ
ــا  عالقاتهم ــا  قطعت ــني  اللت
ــني  متبادلت  ٢٠١٦ ــام  الع ــي  ف
ــتقرار  ــة اس ــات بزعزع االتهام
ــدة  بالفائ ــيعود  س ــة،  املنطق
ــذي يعاني من  ــراق ال ــى الع عل
ــرار التي تلحقها هجمات  األض
ــفة  بالصواريخ أو بعبوات ناس
ــبوعية  أس ــرة  بوتي ــا  تنفذه
ــد إيران  ــل تعد بطاقة بي فصائ
تستخدمها في كل مفاوضات 
ــؤولني  ــب مس مع بغداد، بحس

ــن إلى وقت قريب،  عراقيني.ولك
ا عن كل  كان تقارب كهذا بعيدً
تصور.ففي كانون الثاني ٢٠٢٠، 
اإليراني  ــرال  اجلن ــال  أغتي ــر  وإث
قاسم سليماني بضربة جوية 
أميركية في بغداد، ارتفعت حدة 
ــنطن  ــني طهران وواش التوتر ب
حليفة الرياض، األمر الذي هدد 
ــاحة  العراق س بتحول  حينها 
العراق  ــة  حكوم للصراع.لكن 
ــك احلني.وتولى  ــذ ذل تغيرت من
بعده مصطفى الكاظمي الذي 
ــدة مع  ــى عالقة جي ــى عل أبق
ــم أن كثيرين يعتبرونه  إيران رغ
رجل واشنطن، كما أنه صديق 
شخصي لولي العهد السعودي 
ــلمان.وفي اجلانب  محمد بن س
األخر، غادر دونالد ترامب البيت 
ــو بايدن  ــلم ج ــض ليتس األبي
الذي يسعى للعودة إلى االتفاق 
ــام ٢٠١٥ مع  ــووي املوقع الع الن
الظروف،  ــذه  ــل ه ــي ظ إيران.ف
ــل في  ــوان احملل ــادل بك ــال ع ق
ــات وأبحاث البحر  معهد دراس
إن  ــرق األوسط  والش املتوسط 

ــها ملزمة  ــاض ترى نفس «الري
ــوض نقاش مع  ــاً بخ موضوعي
ــي تهديد امن  ــران املتورطة ف إي

املنطقة».
مباحثات مينية

ــي املباحثات  ــي ف احملور الرئيس
ــي  ف آذار  ــة  نهاي ــرت  ج ــي  الت
ــني الكاظمي ومحمد  الرياض ب
بن سلمان. لم يكف الكاظمي 
ــن التأكيد بأن العراق ال ميكن  ع
ــن  ــى منطلق لش ــول إل أن يتح
ــات عدوانية ضد جيرانه. هجم

ــذا املوقف، ضمن  في مقابل ه
ــعودية  الس تعهد  ــي  الكاظم
بتوظيف استثمارات تصل إلى 
ــارات دوالر في العراق  ثالثة ملي
ــود من  ــذ عق ــي من ــذي يعان ال
ضعف البنى التحتية للكهرباء 
واملياه وكذلك اخلدمات الطبية 
ــادل بكوان أنه  واملدارس.ويرى ع
ــق تعايش في العراق  قبل حتقي
ــي املنطقة  ــرى ف ــق أخ ومناط
ــعودية وإيران، ال بد من  بني الس
ــدة؛ هي  ــات عدي ــوية ملف تس

«امللف  ــعودية  للس ــبة  بالنس
... والفصائل  ــي  اإليران ــووي  الن
ــلحة في الشرق األوسط  املس
ــوريا ولبنان». وخصوصا في س
ــية كل  حساس ــر  تفس ــا  ورمب
وراء  ــبب  الس ــات  امللف ــذه  ه
ــول  ح ــمي  الرس ــت  الصم
ــد خلف  ــداد الذي عق ــاء بغ لق
ــتار.ففي الرياض، سارعت  الس
نفي  إلى  ــمية  الرس الصحافة 
ــرتها في  التي نش ــات  املعلوم
ــال  فايننش ــة  صحيف ــدء  الب
ــل ذكر  ــز البريطانية.باملقاب تامي
ــني  «اإليراني أن  ــرب  مق ــدر  مص
ــدم التعليق احتراماً  اختاروا ع
ــعودي».ولكن  الس ــف  للموق
ــي الكواليس أن  يتم التداول ف
ــعوديني ما زالوا  اإليرانيني والس
ــوان بهذا  ــادل بك ــال ع هنا.وق
ــة  ــذه اللحظ ــي ه ــدد، «ف الص
بالتحديد، تتفاوض مجموعات 
ــن  ــن الوفدي ــرة م ــل مصغ عم
ــول التفاصيل الفنية جلميع  ح
ــى  مصطف ــة  برعاي ــات  امللف

الكاظمي».
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عبرت احلكومة الروسية عن ترحيبها بأي تقارب بني السعودية وإيران وذلك في تعليقها على التقارير الصحفية في هذا اجلانب.وأوضحت كبيرة املستشارين 

في قسم التخطيط السياسي اخلارجي بوزارة اخلارجية الروسية، ماريا خودينسكايا - جولينيشيفا، أن هذه العملية ستؤثر إيجابيا على األوضاع األمنية 

في منطقة الشرق األوسط.وأوضحت خالل حوار «روسيا في الشرق األوسط: رسم اإلستراتيجية» وفق ما أفاد املوقع اإلخباري لقناة (أر تي) بالعربي الروسية 

اإلثنني «ان بالدها سترحب بأي تقارب بني إيران والسعودية مثلما رحبنا بانتهاء اخلالف العائلي بني قطر والرباعية العربية (السعودية واإلمارات والبحرين 

ومصر)».

متابعة / البينة اجلديدة

طرابلس / وكاالت / البينة الجديدة 
ــي الليبي محمد  ــس اجمللس الرئاس قرر رئي
ــن ملناصب  ــاط املتقلدي ــع الضب املنفي من
ــالد دون إذن  ــارج الب ــفر خ ــة من الس قيادي
ــائل اإلعالم.وتأتي هذه  ــي وس ــور ف أو الظه
ــمية  القرارات ردا على ما وصفته وثيقة رس
ــاءات  ــد لق ــاط بعق ــض الضب ــام بع بـ»قي
ــائل  ــور أمام وس ــارج والظه ــل واخل بالداخ
اإلعالم املرئي واملسموع واإلدالء بتصريحات 
ــا املنفي  ــا اعتبره ــي» م ــع سياس ذات طاب
ــش.  ــية للجي ــام الرئيس ــن امله ــا ع خروج
ــمية أصدرها اجمللس قبل  وذكرت وثيقة رس
ــم  ــبوعني وأعلنت عنها املتحدثة باس اس
اجمللس الرئاسي جنوى وهيبة عبر صفحتها 
ــر اعتبارا  ــر اإلثنني، «يحظ ــى موقع تويت عل
ــة الضباط  ــذا القرار على كاف ــن تاريخ ه م
ــاغلي املناصب القيادية باجليش السفر  ش
إلى اخلارج مهما كانت دواعي السفر إال بعد 
ــن املنفي وهو  ــبق» م احلصول على إذن مس
املتحدثة  للجيش.وأضافت  ــى  األعل القائد 
«بالنسبة ملن عداهم من العسكريني تكون 
املوافقة من إدارة االستخبارات العسكرية 
ــول بها».ومنع املنفي  وفقا لإلجراءات املعم

ــت رتبهم  ــكريني مهما كان ــة العس «كاف
ومناصبهم وطبيعة أعمالهم» من الظهور 
في وسائل اإلعالم املرئي واملسموع واإلدالء 
ــرت  الوثيقة.واعتب ــق  وف ــات،  بالتصريح
الوثيقة هذه األفعال «من األعمال احملظورة 
ــا قانونا  ــكريني ويعاقب عليه ــى العس عل
ــكرية وقانون  وفقا لقانون العقوبات العس
اخلدمة باجليش».وأصدر املنفي أوامره جلميع 
افراد اجليش للتقيّد مبا ورد في قراره مطالبا 
وإدارة  ــكرية  العس ــتخبارات  االس «إدارة 
ــكرية مبتابعة  ــجون العس ــرطة والس الش
ــي العام  ــالغ املدع ــة وإب ــكل دق ــذه ب تنفي
العسكري عن أي مخالفة ملا ورد به التخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة».واملنفي يحمل 
ــرق  ــى للجيش في ش ــد األعل ــة القائ صف
ــه ملتقى احلوار  ــرب البالد وفقا ملا جاء ب وغ
ــي.وفي اخلامس من شباط املاضي  السياس
ــي برعاية  ــوار السياس ــب ملتقى احل انتخ
ــدة  ــة موح تنفيذي ــلطة  ــدة س املتح األمم 
ــة عبداحلميد الدبيبة  تضم حكومة برئاس
ــة املنفي لقيادة  ــيا برئاس ــا رئاس ومجلس
البالد إلى انتخابات برملانية ورئاسية مقررة 

في ٢٤ كانون األول املقبل.

أديس أبابا / وكاالت / البينة الجديدة
 

جدد رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد، 
ــة الثانية  ــن التعبئ ــف بالده م موق
ــتتم  ــد النهضة قائال إنها «س لس
ــار الغزيرة في  ــم األمط خالل موس
ــني»، وذلك  ــوز وآب املقبل ــهري مت ش
في إصرار على املوقف الذي يخالف 
ــر. ــودان ومص ــي الس ــات دولت رغب

ــر  ــابه بتويت ــى حس ــي عل ــال آب وق
ــة (الثانية)  ــتتم التعبئة التالي «س
ــد النهضة فقط خالل هطول  لس
ــهري متوز  ــرة في ش ــار الغزي األمط
ــا يضمن احلد من  ــني)، مم واب (املقبل
ــودان».وأضاف  الس في  الفيضانات 
ــتقوم  ــة س ــة الثاني ــل التعبئ «قب
ــن املياه من  ــا بإطالق املزيد م إثيوبي
ــن خالل  ــي م ــام املاض ــن الع تخزي
ــاركة  ــأة حديثًا ومش املنافذ املنش
ــات»، دون تفاصيل عن تلك  املعلوم
ــع «إثيوبيا تعتزم تلبية  اجلزئية.وتاب
ــد النهضة  احتياجاتها من بناء س
ــاق الضرر  ــس لديها أي نية إلحل ولي

بدول املصب.. األمطار الغزيرة العام 
ــت من جناح امللء األول  املاضي مكن
للسد (في متوز ٢٠٢٠).»وأشار رئيس 
ــد  ــى أن «وجود الس ــا إل وزراء إثيوبي
ــديدة  حال دون حدوث فيضانات ش
ــودان اجملاور العام املاضي». في الس
وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ لسد 
النهضة باملياه في متوز املقبل، حتى 
لو لم تتوصل إلى اتفاق ثالثي بشأن 
السدّ الواقع على النيل األزرق، وهو 
ــر النيل.وقامت  ــد الرئيس لنه الراف
ــوز ٢٠٢٠ ببدء  ــف مت ــا منتص إثيوبي
ــة»، في  ــد «النهض ــلء األول لس امل
ــب، دون التوصل  ــراء أحادي اجلان إج
إلى اتفاق ملزم حول ذلك مع دولتي 
ــودان).وترفض  والس ــر  (مص املصب 
ــتمرار ملء  ــوم اس ــرة واخلرط القاه
ــل أوال إلى اتفاق  ــد قبل التوص الس
حول امللء والتشغيل يحافظ على 
منشآتهما املائية، واستمرار تدفق 
ــنوية من  ــا الس ــة كل منهم حص
ــاه النيل ، البالغة ٥٥٫٥ مليار متر  مي
ــار متر مكعب،  ــب، و١٨٫٥ ملي مكع

على الترتيب.وأكد السودان موقفه 
ــرورة التوصل إلى اتفاق  الثابت بض
ــد.جاء  ــزم قبل امللء الثاني للس مل
ــه وزيرة  ــاع عقدت ــذا خالل اجتم ه
ــادق املهدي مع  ــة مرمي الص اخلارجي
ــاد  ــاء باالحت ــدول األعض ــفراء ال س
ــن لدى اخلرطوم.  األفريقي املعتمدي
وقد شارك في االجتماع ياسر عباس 

املائية.وقدمت  ــوارد  وامل ــري  ال ــر  وزي
الوزيرة شرحاً مفصالً عن مخرجات 
مفاوضات سد النهضة التي جرت 
ــا، موضحةً  ــي كينشاس ــراً ف مؤخ
ــت بضرورة  ــودان الثاب ــف الس موق
الوصول إلى اتفاق ملزم قبل املضي 
ــد من اجلانب  ــي امللء الثاني للس ف
اإلثيوبي.وأعربت عن تطلعها لدعم 

الدول اإلفريقية للوصول إلى حلول 
شاملة ومرضية جلميع األطراف.من 
ــودان  جانبه أوضح وزير الري أن الس
ــاطة الرباعية  ــرح الوس تقدم مبقت
ــل. ــاق عاج ــل التف ــعيا للتوص س
ــابه الرسمي على  وكتب على حس
ــيتم  ــر «امللء التالي س ــع تويت موق
ــر للمطر في  ــول الغزي خالل الهط
ــيرا إلى أن  ــوز وآب»، مش ــهري مت ش
ــيمنع حدوث فيضانات في  هذا س
السودان.يأتي هذا بعد فشل جولة 
ــا  ــات عقدت في كينشاس مفاوض
ــهر اجلاري  ــابق من الش في وقت س
مبشاركة مصر والسودان وإثيوبيا. 
ــرة واخلرطوم أديس  واتهمت القاه
آبابا بالتعنت وإفشال املفاوضات.
ــودان بإشراك  وتطالب مصر والس
ــاطة رباعية دولية تضم  آلية وس
ــاد األوروبي  ــاد األفريقي واالحت االحت
ــدة واألمم املتحدة  ــات املتح والوالي
ــرة اخلاصة  ــي املفاوضات املتعث ف
ــا ترفضه  ــة، وهو م ــد النهض بس

إثيوبيا.

القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة
ــرطة املصرية ثالثة «إرهابيني»   قتلت الش
ــري  ــيحي مص ــدام مس اع ــي  ف ــوا  تورط
ــيناء،  س ــمال  ش ــة  مبحافظ ــاص  بالرص
ــب  ــالق النار معهم، حس ــادل إط ــد تب بع
ــس االول االثنني. ــوزارة الداخلية ام بيان ل

ــات لقطاع  ــان «توافرت معلوم ــال البي وق
ــد مجموعة من  ــن الوطني حول تواج األم
ــي حادث  ــة املتورطة ف ــر اإلرهابي العناص
ــي  ــن (القبطي) نبيل حبش ــل املواط مقت
ــمال سيناء».وأضاف  مبنطقة األبطال بش
ــد عن حترك  ــفرت نتائج الرص ــان «أس البي
ــديدة اخلطورة  ــة ش ــك اخللي ــة من تل ثالث
ــك قاموا بإطالق  ــعارهم ذل ومبجرد استش

ــوات وبالتعامل  ــاه الق ــران بكثافة جت الني
معهم أسفر عن مصرعهم وانفجار حزام 
ــه احدهم».وكانت هذه  ــف كان يرتدي ناس
ــب البيان، «لتنفيذ  العناصر تخطط حس
ــتهدف  ــات العدائية تس ــدد من العملي ع
ــم  عبادته ودور  ــم  وممتلكاته ــاط  االقب
ــرطة». ــلحة والش وارتكازات القوات املس

وذكر البيان أنه مت حتديد اثنني من العناصر 
«وهما القيادي اإلرهابي محمد زيادة سالم 
ــف ابراهيم  زيادة والثاني هو اإلرهابي يوس
سليم».وأكد البيان «جاري مالحقة بقية 
ــة االرهابية حيث أمكن  عناصر تلك اخللي
ــاد عطااهللا  ــم، جه ــني أنه ــم وتب حتديده
سالمة عودة وأحمد كمال محمد شحاته 

ــني».وكان فرع  ــليم حس وخالد محمد س
تنظيم الدولة اإلسالمية في سيناء مبصر 
ــريط فيديو يُظهر قبطيا  نشر السبت ش
ــافة  يبلغ من العمر ٦٢ عاما يُقتل من مس
ــدا  ــه تهدي ــادي وج ــد جه ــى ي ــة عل قريب
ــم بدعم  ــر الذين اتهمه ــيحيي مص ملس
اجليش املصري.وفي بيان صدر مؤخرا، قالت 
ــة القبطية ان الرجل الذي أعدم  الكنيس
ــالمة، مشيرة إلى أنه  هو نبيل حبشي س
خطف قبل خمسة أشهر على يد «عناصر 
ــتخدم  يس ــح  مصطل ــو  وه ــة»،  تكفيري
ــالميني. اإلس ــني  املتطرف ــى  إل ــارة  لإلش
ــالمية» خالل  ــى تنظيم «الدولة اإلس وتبن
ــات  ــؤولية هجم ــرة مس ــنوات االخي الس

ــاط، أكبر  ــد األقب ت ض ــذّ ــدة نُف ــة ع دموي
ــرق األوسط.ويشكل  أقلية دينية في الش
ــو ١٠ إلى  ــب التقديرات نح ــاط حس االقب
ــكان مصر البالغ عددهم  ١٥ باملئة من س
١٠٠ مليون نسمة.منذ شباط ٢٠١٨، يشن 
اجليش املصري عملية واسعة في محاولة 
ــا في ذلك  ــة، مب ــات املتطرف ــرد اجلماع لط
«تنظيم الدولة اإلسالمية - والية سيناء» 
املنتشر بشكل رئيسي في شمال ووسط 
ــكرية،  ــدء العملية العس ــيناء.ومنذ ب س
ــادي أو «تكفيري»، كما  تل نحو ألف جه قُ
تل  ــري، كما قُ ــق عليهم اجليش املص يطل
ــش، وفقا  ــوات األمن واجلي ــرات من ق عش

ألرقام رسمية.
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متابعة / البينة الجديدة
ــياحة  ــذا لتوجيهات وكيل وزارة الثقافة والس تنفي
ــرف على دار  ــو رغيف املش ــور نوفل اب ــار الدكت واآلث
ــم  ــبة (يوم اليتيم) نظم قس ثقافة األطفال ومبناس
ــن منهاجه الفصلي  ــز الثقافية في الدار ضم املراك
ــز  ــم املرك ــث نظ ــة، حي ــات نوعي ــة فعالي مجموع
ــامراء وبالتعاون مع  ــل في مدينة س الثقافي للطف
ــرة املتآخية، أصبوحة  البيت الثقافي وجمعية األس
ــال األيتام  ــن األطف ــاركة مجموعة م ــة مبش ثقافي
ــتخدام مواقع التواصل  ــول مضار اإلفراط في إس ح

ــالمة  ــلبي على صحة وس اإلجتماعي وتأثيرها الس
ــات خلية  ــاة توجيه ــم مع مراع ــم وأفكاره عيونه
ــى هامش  ــداء الكمامات.وعل ــد وإرت ــة بالتباع األزم
األصبوحة التي حضرها عدد من املعنيني في مجال 
ــم احلر  ــة للرس ــة وتربية األطفال، أقيمت ورش ثقاف
ــالل لوحاتهم عن حبهم  ــر فيها األطفال ومن خ عب
للوطن والعلم والسالم وأختتمت األصبوحة بتوزيع 
ــا نظم املركز  ــاركني .كم الهدايا على األطفال املش
ــبة  ــة ديالى ومبناس ــل في محافظ ــي للطف الثقاف
ــة  ــان املبارك، بالتعاون مع مدرس ــهر رمض حلول ش

ــن  ــال ع ــوم األطف ــاً لرس ــة معرض ــودة اإلبتدائي اجل
ــة واآلثار املترتبة على فيروس كورونا  طبيعة احملافظ
ــكيلي أحمد  ــان التش ــور الفن ــد ١٩ ) بحض ( كوفي
قاسم .وفي ختام املعرض مت توزيع اصدارات الدار من 
مجلتي واملزمار والسلسلة القصصية على رسامي 
ــعار  ــاركني .من جانب أخر وحتت ش ــتقبل املش املس
(إزرع شتلة) ولغرس قيم اجلمال في نفوس األطفال، 
ــة االطفال وبالتعاون  نظم مركز صالح الدين لثقاف
مع بلدية تكريت حملة لتزيني حدائق احملافظة بعدد 

من الشتالت مبشاركة عدد من أطفال احملافظة.

متابعة / البينة الجديدة

 صدر عن دار املأمون للترجمة 
ــة  الثقاف وزارة  ــي  ف ــر  والنش
ــدد  الع ــار  واالث ــياحة  والس
ــش  ــة كلكام ــن مجل األول  م
ــة باللغة  ــام ٢٠٢١ الناطق لع
اإلجنليزية، متضمنًا العديد من 
ــة املتنوعة. نقرأ  املواد الثقافي
في الصفحة األولى افتتاحية 
ــن  رئيس التحرير محمد حس
عالوي حتدث فيها عن مواصلة 
اجمللة مسيرتها في ظل ظروف 
صعبة تتمثل بتأثيرات فايروس 

كارونا على املشهد االنساني 
ــروف أخرى  داعيا  فضال عن ظ
الى (دعم  حكومي  للمجالت 
ــب  وتصنيفها حس الثقافية 
ــادة  وزي ــي  املتلق ــات  احتياج
املمنوحة  واخملصصات  احلوافز 
ــاهمون  ــني الذين يس للمثقف
ــو ذلك  ــن الكتاب ونح ــا م به
والتعامل مع اجملالت الثقافية 
ــة  احلكومي ــالت  اجمل ــة  وخاص
ــتقلة  من حيث  كجهات مس
الكادر الفني وطاقم التحرير ، 
بتسويقها).وتصدر  واالهتمام 
العدد دراسة تاريخية ثقافية 

ــزازي  ق ــد  د.فري ــا  فيه ــاول  تن
معركة  الطف التي استشهد 
ــني عليه  ــام احلس ــا اإلم فيه
ــالم ومعركة مالدون  في  الس
اجلزء الثاني  مؤكداً إن (الناس 
لم يقيّموا املعركتني من خالل 
ــا الواقعية اجملردة ، بل  نتائجه
ــن خالل هذه القيم  باألحرى م
ــي جبار  ــاول عل ــة). وتن النبيل
عطية في مقالة رصينة صورة 
ــي املهمش  ــخص العراق الش
ــينما  الس ــي  ف ــة  والضحي
ــذ انطالقها مع  العراقية ، من
ــر من  ــل أكث ــم األول قب الفيل

ــا إذ كان دوره في  ــبعني عام س
أحسن األحوال ثانوياً. وتضمن 
ــرى  ــة اخ ــا دراس ــدد أيض الع
العراقية:  ــينما  «الس بعنوان 
ــيرة  حكايات لم تكتمل ومس
ــب  ــروب» للكات ــا احل أنهكته
ــتعرض  ــان اس ــامة  رمض أس
ــينما العراقية  فيها واقع الس
ــى الوقت  ــأتها وحت ــذ نش من
ــي  ــوال عل ــت ن ــر. والق احلاض
ــخ  مقابض  ــوء على تأري الض
ــواب البغدادية التي تتخذ  االب
ــكاالً  ــت احلاضر أش ــي الوق ف

وألوانا وأحجاما مختلفة.

حيدر حاشوش العقابي

ــاعاتنا  ــريعا ،  س ــي س ــيء ميض كل ش
شوقنا املؤجل ،  هذا احلنني الذي يحمله 
ــتيقظ  ــيء ،  يس ــض بكل ش ــب ناب قل

ــو يحمل  ــا وه ــوم صباح ــعر كل ي الش
ــول لها صباح  ــني لها ،  يق ــن حن وردة م
ــن انها بخير فعال ..العالم  اخلير ليطمئ
ــبب  ــض يكتم بعض من حزنه بس غام
الغياب هذا الشاعر الذي يحبها بجنون 
،  وبني الفينة والفينة يشتاق لها والميل 
ــة لضيائها هي  ــر ألنه بحاج ــذا القم ه
.يحتاج لكل شي فيها صوتها كالمها 
ــقط كما مطر في ليل شتائي  الذي يس
ــل عذوبتها  ــا يراها بكام ــرعان م ،  وس
ــوم  بي ــم  ــاح يحل ،  كل صب ــا  وانوثته
ــفتيها صحراءه  ــن ش ــياتي ليروي م س
القاحلة ..املليئة بالشوق ..كانت تعرف 
مأساته وكيف يقضي ايامه بهذا الزمن 
ــرف انها االمل الوحيد  اجلحيم ..هي تع
ــه،   يتحدث  ــرح الوحيدة ل ــذة الف وناف
ــم حبه لها  ــغف احلب يترج معها بش

ــا عليه عذوبة  ــات ..فتمأل الدني بالكلم
ــا كل حلظة علها متر من هذه  ،  ينتظره
القناة التواصلية الفيس بوك ...يترحم 
ــذا الفضاء لنا  ــرا ملارك ألنه جعل ه كثي
لننقل اشواقنا وحنينا االشتهاء ،  دائما 
ــكرا لك مارك  ــردد هذه الكلمة ش كان ي
..على هذا اجلهد والتقنية التي منحتها 
ــتياقا ..تكلمه  ــوب تنبض حبا واش لقل
ــدح بضحكاتها  ــي من االنوثة وتص بش
ــاء بلبل طليق  ــبه غن وصوتها الذي يش
ــذا  ــتهويه ه ــص ..كان يس ــارج القف خ
ــي  ــال احلقيق ــد كل اجلم ــوت فيج الص
ــت نصف  ــي ليس ــي ..فه ــا ه بوجوده
ــا ..كل يوم تعود  ــل حياته كله حياته ب
ــغفه باحلب يوم بعد  ــا،   يزداد ش ان يراه
اخر..وبعد لقاء جميل يفكر بها ويتجه 
ــد له  ــم الوحي ــا البلس ــة النه للكتاب

ــه وحنينه لها  ــوق يغلي في قلب ..فالش
ــاعات متر طويلة  ــه انتهاء ...الس ليس ل
ــيكحل عينيه  ــتاتي متى س ــى س ..مت
ــاش في قلبه  ــالك الذي ع ــة هذا امل برؤي
ــاوز عمره العام حتى صار طفل يافع  وجت

ــني ..وتعل  ــراءة وتعلم احلن ــم الق ..وتعل
ــتاق ..هذا املالك العشق الذي  كيف يش

ــة ..ان البدايات  ــه في دورته الدموي يخزن
ــة احلب كان  ــا وبداي ــة دائم ــدو جميل تب
ــت حتبه بصدق  ــهد ..كان لها طعم الش
وتشتاق له بصدق وحنينها له ال يوصف 
تذكر كل اللحظات والذكريات التي مرت 
فكانه ينسج فلما سينمائيا ..النهاية 
ــابكة  ــداث املتش ــوار واالح ــا من احل له
ــو يتحدث  ــات وه ــذا في حلظ ــر ه ..تذك
ــوقه ..وحبه الذي ليس له  معها عن ش
نهاية ابدا..هو يدرك ان احلب الصادق لن 
ميوت وهذه فلسفه حقيقة ..ملاذا تتردد ،  
الذي يحيره انه على يقني ان قلبها الذي 
ــتطيع ان يتخلى  حمل احلب يوما ال يس
ــانيته في العشق ..هو يدرك ان  عن انس
هناك ترابط روحي بينهما ..ترابط قدره 
ــا دائما ..في احلقيقة  اهللا ..ان يكونا مع
الكثير منا بحاجة للحب في هذا الزمن 

ــر منا بحاجة ان  املوغل بالقهر ...الكثي
يكون شيئا اخر ..وان يشم روائح الفرح 
من خالل نافذته ..احلديث يطول واللهفة 
ــرى لرؤيتها ..ياه  يحملها بني حلظة واخ
ــتاق لك ..كم يتمنى رؤيتها على  كم اش
ــر قميصها او  ــم عط ــد خطوة ليش بع
ــعرها تهدلت   ــن ش ــوح خصلة م ليس
ــه،   كم انا بحاجة  ــرعة للقائ وهي مس
ــه كثيرا  اليك ياانت ...يتحدث مع نفس
..كم احبك ياانت ..متى ستفهمني انك 
ــتياق  ــاء انتظر مطرها باش غيمة بيض
ــالح ينتظر املطر ليروي ارضه القفار  كف
..متى ستفهمني انك حبل روحي الوتني 
ــث الذي  ــه وفي احلدي ــرق في خيال ...يغ
ــس  ــب يتنف ــن ان احل ــا ..يتيق دار بينهم
ــا اقوى من  ــا ...فاحلب دائم ــي قلبيهم ف

املستحيل.

ــدا   ــقا و راويا و منش عاش
ــا على  ــا حميم _ و مترمنّ
عر  !و البصري   ات الشِ منصّ
ــعر فحسب   ال يكتب الش
ــن خالله  ــاكل م ــل يُش ، ب
ــان العراقي  ــاة االنس معان
ــتحث  ــه،  فيس و تضحيات
ــة  عامّ  ، ــي   املتلق ــي   وع
ــتقبل  ملس ــه  تطلعات و   ،
ــا هو  ــرمي  ،، وه ــاني ك انس

يقول  : 
( في القرى ٠٠

ــي تغفو مع  ــي القرى الت ف
رحيل الشمس 

ــى  عل االوالد  ــهر  يس
السطوح 

يغازلون النجوم  / والصبايا 
 / ــيم   للنس ــنَ  يهفهف

بجدائل الليل  ) ،
ــاعر عبد  ــفِ الش ــم يُخ ل
ــري  ، احلِسَّ  ــادة البص الس

ــي الطاغي على  االجتماع
ــه  ، ولم يُرِد متويهه  نصوص
عر  و أقنعته  بحرفيات الشِ
املتاحة  ، كما يفعل غيره 
ــه  ، بل يجاهر  من مجايلي
ــى  ــل عل ــهِ  ، ويعم بحسّ
عرَنَتهِ في غير مناسبة  شَ
ــه  ــي  ، ولعلّ ــل ادب و محف
الوحيد  العراقي  ــاعر  الش
ة  ــى منصّ ــى عل ــذي غنّ ال
علِنا  انتماءَه   عر  _ مُ الشِ
ــن(  ع ــا  ع رَفّ تَ مُ  ، ــاس   للن
ــوبها  النخبوية  ) و ما يش
ــس و  ــداد بالنف ــن االعت م
عن  الفائضة  ــية  النرجس

اجلمال و املعنى  !
) ٠٠٠ صيّادو االسماك 

 ٠٠ ــرح  الف ــمهم  مواس
وغيرها الكساد 

ــم( الكورونا ) /  رَت به ــدَ غَ
عاجزين/  احلَظر  هم  فأقعدَ

يرنونَ الى البحر 
بقلوب كسيرة ٠٠ / و زوارق 
ــاطئ/  الش ــى  عل ــة  غافي

يغازلها املوج  !!!
ــاعر على  ــر الش ــد توفّ لق

ــة  ــا _ البهج _  كاريزم
ــعر  ، اذ  ــاء بالشِ و االحتف
أجمعت املهرجانات طيلة 
ــه  تقدمي ــى  ، عل ــن   عقدي
ــواه لعرافة احلفل و  دون س
ــذب الكلمات  تعطيره باع
ــة  املبهج ــعار  االش و 
للحاضرين و للشعراء معا 
ــت البصري في  ٠،وقد التف
ــنوات االخيرة _ على  الس
فضاء التواصل االفتراضي 
ــس  ــن نفائ ــث ع _ للبح
ــعبي   الش العراقي  الغناء 

ــات  ــى صفح ــرها عل ونش
موقعه االلكتروني  ، لقربها 
ــعريه  الش ــه   ذائقت ــن  م
وأثرها البعيد على مشاعر 
 ،٠ ــوره  و جمه ــه  مجتمع
ــري  البص ــاعر  الش وألن 
 ، ــال   املق ــة  ــن صناع يتق
و  الوطنية  برؤيته  ويجوس 
االنسانية بني ثنايا  اليومي 
ــرى الباحث  ــائد  ، ي و الس
ــعره انعكاس ظالل   في ش
ــاهد  ــور و مش ــادل ص ، وتب
ــع _  ــهل املمتن ــن الس م
و  ــده   ــطور قصائ ــني س ب
ــاعر  ش ــو  فه  ، ــه   مقاالت
ــع و موقف و انتماء   مجتم
ــى مماحكة جمهوره  ،  ، يأب
ــن خذالن و عيهم  ويأنف ع
ــاطتهم  ، فيميل _  و بس
احيانا  _ الى التخلّي عن 
صومعة البالغة و الغموض 
ع به  ــا يتلفّ ــام  ، وم و االبه
ــعراء  ، ،  ــن الش ــر م الكثي
نخلة  ، و ساقية  ، وعينان 

هما االندهاش ٠٠ شدّ
هي رؤياي األولى 

فكان احلرف و الورقة 
ــاص  ــم الرص ــا قل وقربهم

٠٠٠

متابعة / البينة الجديدة
ــأة العامة لآلثار  قال رئيس الهي
والتراث د. ليث مجيد حسني: إنَّ 
العراق لديه عدد كبير من املواقع 
ــة انضمت على  والتراثي اآلثارية 
ــي من قبل  ــراث العامل الئحة الت
منظمة اليونسكو وآخرها قلعة 
ــاء ذلك خالل حضوره  كركوك.ج
ــأة العامة لآلثار  ــة الهي احتفالي
العاملي  اليوم  ــبة  مبناس والتراث 
ــذي يحتفل به العالم  للتراث ال

ــه  في ــراق  الع ــارك  ــوم، ويش الي
ــول( التراث  ــة محاضرة ح باقام
ــة والتحديات)  ــي.. األهمي العامل
ــر  ــم مدي ــد كاظ ــا د. أحم قدمه
قسم املنظمات الدولية بحضور 
ــات  ــرة الدراس ــام دائ ــر الع املدي
والبحوث والتدريب اآلثاري قاسم 
طاهر السوداني ومدير عام دائرة 
التراث د. أياد كاظم.وأشار د. ليث 
ــبة تعد حدثاً  إلى أن هذه املناس
دولياً وعاملياً ال سيما، وأن العراق 

ــدة مواقع  ــى معاه ــد انضم إل ق
ــي  آذار ١٩٧٤  ــي ف ــراث العامل الت
ــالً الدراج مواقعه  ما جعله مؤه
ــة على هذه  ــة والتراثي التاريخي
ــث: إنَّ أول  ــاف د. لي الالئحة.وأض
ــي انضم على  ــع آثاري عراق موق
ــراث العاملي هو موقع  الئحة الت
ــم تلته  ــام ١٩٨٤ ث ــر في ع احلض
عدد من املواقع باالنضمام وكان 
ــوار ومدينة بابل.وقال  آخرها األه
ــي محاضرته:  د. أحمد كاظم ف

ــاء هذا  ــرة احي ــاءت فك ــد ج لق
ــل االيكوموس في  ــوم من قب الي
ــداءً  ــق ن ــا أطل ــام ١٩٨٢ عندم ع
ــي االتفاقية. ــراف ف ــدول األط لل

وتضمنت احملاضرة أهمية التراث 
ــات  ــة التحدي ــي ومواجه العامل
ــا مواقعنا اآلثارية  التي تواجهه
ــور  ــارك احلض ــد ش والتراثية.وق
ــوع في  ــت املوض ــالت أغن مبداخ
ــة ادراج املواقع كافة على  أهمي

الئحة التراث العاملي.

ــد ويقلب  ــود علينا من جدي ــهر الفضيل يع ــا هو الش  ه
حياتنا رأساً على عقب، لكنه انقالب روحي محض يتطلب 
ــؤوننا وعاداتنا التي  ــداً في ترتيب ش ــد له العدة جي أن نع
ــير على منوالها...ففي رمضان كما هو  قضينا حياتنا نس
ــوم،األكل، أوقات القراءة والكتابة  معروف تتغير أوقات الن
ــتيقاظ  ــحور وال اس واخلروج من البيت، ال نوم إال بعد الس
ــظٍّ مقتطع من يوم  إال قبل الفطور وما بينهما وقت متش
ــه مالمح...لكنك مع مرور األيام  طويل مضطرب ال تعرف ل
ــتقر وحتدد األوقات ومتارس الطقوس الروحية اجلديدة،  تس
ــعر باللذة واملتعة وأنت تصوم وتقلع عن عاداتك  ثم ستش
اليومية في املأكل واملشرب، ثم تنام في أوقات هي ليست 
أوقاتك اخملصصة للنوم...أما في ما يخص القراءة والكتابة 
ــهر  ــة تواصلها طيلة أيام هذا الش ــة رحالت مكوكي فثم
ــريرك وبني أركان املكتبة ورفوفها وكتبها  الفضيل بني س
ــودة إلى رفوف  ــتكون عليك الع ــي انتظرتك طويالً، س الت
ــق رؤية جديدة لنظام جديد  ــة لترتبها من جديد وف املكتب
وجدول للقراءة ...أسوق هذا الكالم وأنا أتناسى عمداً الوباء 
ــدوء عجيب  ــرق أحبابنا كل يوم به ــا والذي يس ــط بن احملي
ــني أخبار اللقاح املنقذ الذي دخل  وصمت مريب، وأعيش ب
ــن تناوله واحملذرون  ــار املرعبة التي حتذر م ــالد وبني األخب الب
ــأن، ثمة الكثير  ــون في هذا الش ــا أطباء مختص هم أيض
ــككني  من األصدقاء، تناولوه وآخرون مازالوا مرتابني ومتش
ــا أحدهم...لهذا  ــة وبالتأكيد أن ــار املتضارب ــبب األخب بس
ــوس صيام هذا  ــاً لطق ــف مؤقتاً متفرغ ــذا املل أغلقت ه
ــنة املاضية إذ  ــارك ومتذكراً عزلة رمضان الس ــهر املب الش
ــن االصابة بهذا الوباء...اليوم  كنا نعيش الرعب واخلوف م
ــرت األمور قليالً بعد ما عرفنا الكثير عنه وعن اللقاح  تغي
املقبل حملاربته وهزميته وأخباره املتضاربة واملتناقضة...أعود 
ــي البيت مع  ــاء واللقاح ولنمكث ف ــول دعونا من الوب فأق
ــرة منارس طقوسنا الدافئة التي نعيشها هذه األيام،  األس
ــوم والنوم  ــاة جديدة مينحه لنا الص ــني بنظام حي متنعم
ــة ومخاطبة  ــادة والقراءة والكتاب ــة والتأمل والعب بالعزل
ــر منصات التواصل االجتماعي...الكل يفعل  األصدقاء عب
ــة والصوم  ــي في العزل ــش تفاصيل حيات ــل ويعي ــا أفع م
ــوم ومواقيت األكل اجلديدة ، رمضان يتطلب أن تعيش  والن
ــه بكامل ماضي ذكرياته وتراث عاداته  فيه ومتارس طقوس
ــم الفيلم  ــذ نعومة أظفارنا، طع ــا عليها من ــي تعودن الت
ــات جنيب محفوظ  ــود واألبيض ورواي ــي القدمي باألس العرب
ــة أو الروايات املقروءة، وأغاني  ــواء في الدراما التلفزيوني س
ــام زمان وهم  ــة وأهازيجها وعادات أهلنا أي ــان القدمي رمض
يستقبلون هذا الشهر وحني يودعونه... بالنسبة لي فقد 
ــأقرأها خصوصا املصرية،  ــأت الروايات العربية التي س هي
لكن الدراما التلفازية تأخذ الكثير من الوقت وال طاقة لي 
ــا وهي عادة قدمية، وال أحب متابعة األعمال  على متابعته
ــهور.. ــي رمضان وال في غيره من األيام والش ــة ال ف الدرامي
ــحور  ــات الكتابة هي األخرى ينبغي أن حتدد ووقت الس أوق
ــهر فضيل  هو الوقت املثالي للكتابة بعد قراءة القرآن...ش
ــيطة  ــابقة بس ــه لنعود به إلى حيوات س ومبارك نعيش
ــها األهل  ــة جمعتها، عاش ــة فرح ــا وعظيم امكانياته

واألجداد وستبقى نكهتها طويالً في أرواح العباد.

@b‰mbÓy
Êböflâ@ø

@fiÖbjmÎ@L@@fi˝√@êbÿ»„a@Íä»ë@ø@sybj€a@ÙäÌ
@âÏ�ç@¥i@@…‰n‡Ωa@›Ëé€a@Âfl@ÜÁbífl@Î@âÏï

@@Èm¸b‘fl@Î@@ÍÜˆbñ”

@äñj€a@ÒÖbé€a@Üj«@ä«bí€a@òÏñ„@ø@H@Ô„bé„¸a@Ilb�®a@ÚÓˆbÓ‡Óç
@@ÚybnΩa@Èn»‰”c@Îä» �í€a@pbÓœä°@ÈËÌÏ∑@Ö�ä�Ì@%Î@LÈïÏñ„@Û‹«@ÔÀb�€a@Ô«b‡nu¸a@ �è�ßa@L@@äñj€a@ä«bí€a@ �— �±@%

ta6‹€@ÔΩb»€a@‚ÏÓ€bi@›–n§@ta6€aÎ@âbq�€@Úflb»€a@ÒdÓ:a

 

فنارات

حميد اِّـختار 

يُفضي التعرّفُ على 
شخصية الشاعر الى ولوج 

عامله االبداعي  ، والوقوف 
على حجم جتربته و جذورها 
الفنية و املوضوعية  ، فلكل 
فنّ بيئة اجتماعية و حاضنة 
حياتية انسانية  ، هي مبثابة  
( الوطن )  ، املكان  ، الذاكرة  
، وأثرها التربوي في تنشئة و 
بناء افكار الشاعر  ، وميوله  
، و غرائزه  ، و لغته _ دارجةَ  

او علميّةَ مكتسبة  ،عرفَ 
الوسط الثقافي _ األدبي  ، 
عبد السادة البصري شاعرا  

، منذ ثمانينيات القرن 
ة الذائقة  املاضي  ، حاضرا بقوّ
الشعرية و هوسها املاثل في 

اسواق األدب و الصحافة و 
محافلها و جمهورها  ، بدءا  

من املربد البصري العتيد ، 
فاجلواهري  ، واملتنبي  ، وابي 

متام  و غيرها  

قراءة / ياسر العطية  
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عامر عواد الخفاجي

وجع ..... وذاكرة
ال عليك

فأزدحام احلروب
بدروب حياتك

جعل ذاكرتك تتالشى
ال تتذكر 

اسم حبيبتك االولى
وال القبلة االولى

وال طيرانك نحو األفق
في املوعد االول

وال اللمسة االولى
 لذلك اخلد

ها انت تتلمس الشظيته
التي في رأسك

وال تعرف
 في أي حرب كانت

Òä◊aáÎ@NNN@…uÎ

عبد الساده البصري

b„ÎâÏ◊@Úzˆbu@Âfl@·Àä€a@Û‹«@ÒåÓ‡nfl@pbübí„@@NN@pbƒœb0a@ø@›–�‹€@ÚÓœb‘r€a@å◊aäΩaنص

ÚÌåÓ‹ÿ„¸a@ÚÃ‹€bi@ìflbÿ‹◊@Ú‹©@Âfl@ÜÌÜu@ÖÜ«

›ÓznéΩa@“ä»Ì¸@ky Ò7ñ”@Úñ”

@Òcä‡‹€@ÒaÜËfl@Úñ‘€a@ÍàÁ

NN@ıaÏ:a@b‡◊@bËçb–„a@>€a

HÚÓ‘Ó‘y@Úñ‘€a@I



albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8 تحقيقات
(                            ) .. كانت هناك ونقلت آراء املواطنني

ام الدم؟! التفجريات االرهابية يف مدينة الصدر ببغداد تثري املواجع واهلها يتساءلون من يوقف محّ

مدينة منسية 
ــر حميد  ــاج ناص ــتوقفني احل اس
ــن اإلنفجار  ــا م ــذي جن ــارة وال اإلم
ــة  ــا : مدين ــال لن ــة ، فق بأعجوب
ــعبية مدينة منسية  الش الصدر 
ــة ، وقدموا  ا منذ عقود طويل ــدً عم
ــبيل  ــهداء في س الكثير من الش
ــون جزائها  ــي يك ــن ، وبالتال الوط
ــذه التفجيرات اإلرهابية ودون أي  ه
مبرر يذكر ، وتساءل ( اإلمارة ) متى 
ينتهي حمام الدم في هذه املدينة 
ــون بسالم  الصابرة وأبنائها يعيش

آمنني .
خرق أمني كبري

ــن إهمال هذه  ــد احلديث ع ال يبتع

ــاالت ، ومنها  ــة في كافة اجمل املدين
ــة  ــة واخلدماتي ــة والتربوي الصحي
ــة  ــات األمني ــن اخلروق ــك ع ، ناهي
ــم  ــع اقتراب موس ــدث م ــي حت الت
االنتخابات البرملانية هذا ما يقوله 
ــح املرياني ،  ــني فال ــن حس املواط
ــد عبر جريدة البينة اجلديدة  وناش
ــن  ــؤولة ع ــة املس ــات املعني اجله
ــة  ــذه املدين ــاء ه ــة أرواح أبن حماي
ــكانها حوالي  والتي يقدر عدد س
ــمة بتعزيز اجلهد  ــني نس ( ٥) مالي
ــف  ــتخباراتي لكش واالس األمني 
ــات احلادث اإلجرامي األخير  مالبس

في سوق الدجاج.
مصدر اِّـعيشة 

 ويشاركنا احلديث مجيد اخلزعلي 
ــوق الشعبي  قائال : ميتاز هذا الس
ــه)  (للعتاك ــي  ــز رئيس ــه مرك بأن
البائعني املتجولني من أجل كسب 
ــة كل فجر  ــع بداي ــة ، فم املعيش
يوم يتجمع هؤالء الكسبة لغرض 
بيع وشراء الكثير من االحتياجات 
ــة القدمية أو العاطلة ، لكن  املنزلي
ما يحدث يوم اخلميس املاضي كان 
يوما داميا ذهبت به أرواح برئية في 
ــة الصراعات  ــح النهار ، نتيج وض
السياسية احلاكمة ليدفع ثمنها 

أبناء مدينة الصدر ؟.
تساؤالت عديدة  

فيما أتهم املواطن ياسني املطيري 

ــؤولية  ، خاليا اإلرهاب النائمة مبس
ــوق  ــر في س ــار األخي ــذا االنفج ه
ــة  ــباب حلال ــزا األس ــاج ، وع الدج
التراخي وعدم متابعة تلك اخلاليا 
ــى الرغم من توفر أدوات البحث  عل
ــا الدولة إلى  ــي وفرته ــة الت األمني
كافة القطعات من أجهزة الشرطة 
ــش ، وأضاف املطيري قائال :  أو اجلي
ــال من التفتيش  وعليه فإن االنتق
في السيطرات إلى بؤر اإلرهاب أمر 
ــة األخيرة  ــروري في هذه النقط ض

كما يراها املطيري.
متابعة الجناة 

ــن  املواط ــتغرب  أس ــه  جانب ــن  م
ــاض  ــع انق ــاوي ، رف ــد العلي محم

ــوق الدجاج في  ــة إنفجار س جرمي
مدينة الصدر ، ألنه يحمل الكثير 
ــات التي تركها  من األدلة والبصم
ــار  ــار ، وأش ــذا االنفج ــي ه مرتكب
ــأن الكثير من  ــال : ب ــاوي قائ العلي
ــة من  ــار كل جرمي ــع آث ــدول تتاب ال
ــارز اجلرمية  ــت واملب ــط العين أبس
ــطح اجلرمية  ــى على س ــي تبق الت
ــزة  ــوم أجه ــدى ان تق ، وكان األج
ــوق أمني على  ــرطة بفرض ط الش
ــل  ــى األق ــار ، أو عل ــكان اإلنفج م
ــيارة املفخخة  متابعة دخول الس
من خالل سيطراتها ومنافذ دخول 
ــد إلى أجهزة  املدينة ، والتي تفتق

كشف املتفجرات حديثا.

مواطنون : استهداف الفقراء يف سوق الباعة اجلوالني يف احلبيبية 
حلقة من حلقات تصفية احلسابات السياسية واحلزبية !!

في سوق الدجاج عند بداية منطقة االورفلي من مدينة الصدر ، ودعت أرواح بريئة الدنيا لتشكو 

إلى ربها ما حدث يوم اخلميس املاضي ، حيث تقطعت أجسادهم بدون أي ذنب ، فهؤالء املساكني 

ــة على كرسي احلكم ، ولم يفكروا إال بتوفير لقمة عيش كرمية ال يؤذون بها  لم يزاحمو الساس

ــوى  ــاهد حركة املارة مثل كل يوم س ــد . جتولنا في مكان االنفجار لم نش أح

طقوس احلزن وااللم وهي تخيم على املكان من كل اجلهات وحتت صمت رهيب 

.جريدة (البينة اجلديدة) كانت هنالك ونقلت آراء املواطنني .

علي صحن عبد العزيز

قرص لصدام املقبور  حتول اىل رصح علمي يضاهي اجلامعات الكبرية 
ــلبي  ومنها االيجابي .. ومن اجلوانب االيجابية في ضل هذه الظروف الراهنة هو حتويل  كثر احلديث  عن مجاالت التعليم العالي في البالد ، من جوانب متعددة فمنها الس
احد القصور الرئاسية  للنظام البائد الى صرح علمي وهو جامعة الكرخ للعلوم .. وهذه اجلامعة حتتل املراتب املتقدمة في العراق وفي اختصاصاتها النادرة واحلديثة فهي 
ــس النائي واجليوفيزيائي وعلوم اخرى لغرض رفد القطاع العام  ــرة األرض وكذلك في مجاالت االدلة اجلنائية واختصاصات كلية التحس تعنى بعلوم البيئة واالرض وقش

واخلاص بهذه العلوم التخصصية  .. ومن هذا الباب كانت( للبينة اجلديدة) جولة في اروقة كليات هذه اجلامعة والوقوف على مجمل اختصاصاتها احلديثة. 

بغداد / زهري عبد الزهرة

ــور ( ثامر عبد  ــني  الدكت اول املتحدث
ــة  ــس جامع ــي)  رئي ــر الكاظم االمي
ــرت هذا  ــوم اذ  قال باش الكرخ للعل
ــوم جامعة الكرخ للعلوم متمثال  الي
ــس  (التحس ــس  التحس ــة    بكلي
ــك  ،  وكذل ــي)   ــي واجليوفيزيائ النائ
كلية العلوم ، و  كلية (علوم الطاقة 
ــبقت هذه االمتحانات  والبيئة) ،   س
ــاك  هن ــت  كان اذ  ــرات   حتضي ــدة  ع
امتحانات حضورية للجانب العملي 
ــبة   ــدأت بتاريخ ٥ / ٤  احلضور بنس ب
ــة كانت ايجابية  ٩٨ ٪ األجواء العام
ــدى الطلبة  ــرار ل ــاك رغبة واص وهن
ــاح كذلك تطبيق  ــي التفوق والنج ف
ــراءات الصحية والوقاية  ناجح لإلج
ــالل زيادة  ــروس كورونا  من خ ــن في م
ــة والتباعد  ــات وارتداء الكمام القاع
ووجود املعقمات داخل القاعات وفي 
اجلامعة و   لبقية األقسام الداخلية 
ــؤولية مضاعفة  . وأضاف هناك مس
ــى إدارة  ــات  عل ــادات الكلي ــن عم م
ــل االرتقاء بالعملية  اجلامعة من اج
ــبة  نس ــى  اعل ــق  وحتقي ــة  التعليم
ــات احلكومية  للنجاح ورفد املؤسس
ــاك اقبال  ــذه العلوم احلديثة وهن به
ــم  وتفضيله ــة  الطلب ــدى  ل ــر  كبي
احلضور في االمتحانات على امتحان 

ــني . ويحدثنا الدكتور  ــن بعد األولي ع
ــود)   عميد كلية  ــد عب (كمال محم
واجليوفيزيائي)  ــي  النائ ــس  (التحس
 ٢٠١٧ ــنة  س ــة  الكلي ــت  تأسس
ــى من الطلبة  تخرجت الدفعة االول
ــب  ــع  ٦٧  طال ــي بواق ــام املاض الع
ــم كل  له ــى  نتمن ــني  ــكال اجلنس ل
ــي العمل  هناك  التوفيق والنجاح ف
ــي  ــس النائ ــا (التحس ــمني هم قس
واجليوفيزيائي)  والوصف له هو علم 
ــة الوحيدة في البالد ،   األرض ، الكلي

ــات  ــة للمؤسس وهناك حاجة ماس
ــة احملافظة  ــة كافة وخاص احلكومي
ــرى  لهذا  ــل اخ ــة وعوام ــى البيئ عل
ــة التطور  ــص املهم ومواكب التخص
ــوة بدول العالم  العلمي والتقني اس
.  واملح الى  العمل بوزارة النفط وفي 
االستكشافات النفطية وغيرها من 
ــول مركزي  ــوم وهناك قب ــة العل بقي
وموازي ومسائي .  كاملتعاد الدوام في 
ــم عن بعد  ــة من خالل التعلي الكلي
ــة كورونا  ــبب جائح اإللكتروني بس

ــة  ــوزارة ورئاس ــات ال ــب تعليم حس
ــف االمرعن  ــن اختل ــة  ، ولك اجلامع
ــت االمتحانات  ــام املاضي  وأجري الع
ــن خالل  ــة  م ــى اجلامع ــور ال باحلض
العملي والنضري ومت تعفير وتعقيم 
ــزام  وااللت ــوم  ي كل  ــي  ف ــات  القاع
ــي تطبيق  ــط وزارة الصحة ف بضواب
ــالمة الصحية للوقاية  اجراءات الس

من فيروس كورونا.
ــات  ــاون للمؤسس ــاك تع ــل هن * ه

الصحية ؟

ــال اطباء  ــن خالل إرس ـــ نعم  م ــــ
ــرة في  ــة قبل املباش لفحص الطلب
االمتحانات احلمد اهللا لم تظهر لدينا 
اي اصابات لدى الطلبة والتدريسيني 
ــي  ــص الطب ــزة الفح ــر اجه مت توفي
ــي االمتحانات  ــد احلضور ف نحن نؤي
ــاعد  من خالل وجود عدة عوامل تس
ــان  ــز واالمتح ــى التركي ــة عل الطلب
ــاكل  ــى مش ومن ثم التفوق وال ننس
ــذه  ــت وه ــع االنترني ــاء وقط الكهرب
االسباب رجحت من اداء االمتحانات 

حضوريا  . ويحدثنا
ــتاذ الدكتور( براق يحيى  كاظم  االس
ــة العلوم جامعة الكرخ  ) عميد كلي

للعلوم
ــة العلوم في   ــت كلي ــى  تأسس * مت

اجلامعة ؟
ــــ تأسست سنة ٢٠١٧ فيها نوعني 
ــمني  الفيزياء الطبية ،  االحياء  قس
ــات علمية نادرة  اجملهرية ،   تخصص
لدى الكلية ، الكلية جاذبة في بداية 
التأسيس كان القبول ٦٠ طالب لكل 

ــم وبعد ذلك مت االقبال وزيادة في  قس
ــتحداث قسم (االدلة  القبول ومت اس
اجلنائية)  القسم الوحيد في جميع 
ــات احلكومية  في  ــات واجلامع الكلي
ــن ٥٠٠ طالب  ــالد ،  وهناك اكثر م الب
ــب خطة  ــنويا حس يتم قبولهم س
ــوزارة التعليم ،  مت  ــول املركزي ل القب
ــي  ــر علم ــو ١٧ مختب ــيع  نح توس
ــعة  متخصص إضافة الى وجود تس
قاعات مستحدثة كبيرة مت التنسيق 
مع الوزارة بأن يكون التعليم املدمج  

وااللتزام بقرارات خلية االزمة والعمل 
ــي لالختصاصات  ــب االلكترون باجلان
ــي حضوري  العمل اجلانب  ــة  العلمي
ــد قرارات  ــي .  بع ــري الكترون والنض
ــراء االمتحانات احلضوري  الوزارة بإج
لنحو (١٥٠٠) طالب  مت التهيئة لهذا 
وزارة  ــراءات  بإج ــزام  وااللت ــوع  املوض
ــد وارتداء  ــالل التباع ــة من خ الصح
ــراء االمتحانات وكان  الكمامات وإج
ــدى الطلبة بالنجاح  هناك اندفاع ل
ــة بلدهم  ــل خدم ــن اج ــوق م والتف

العراق .
*كيف تقيم عمل اجلامعة؟

ــة اجلامعة بجهود  ـــــ  عملت رئاس
ــدمي كل الدعم  ــن خالل تق حثيثة م
املمكن للجامعة خصوصا و للكلية 
عموما حتى حني كان الدوام بشارع 
ــا ومن ثم االنتقال الى ابو غريب  حيف
الدور الكبير للدكتور( ثامر عبد االمير 
ألكاظمي ) رئيس اجلامعة باإلشراف 
ــرة  والقيادة واملتابعة امليدانية املباش
ــاعدين مت  ــاتذة املس ــة األس ــع بقي م

ــع  ــي موق ــاء ف ــة البن ــل وإضاف تأهي
ــابق ،  وتوفير كل  ــة الزراعة الس كلي
ــالت تطوعية  ــات وفق حم االحتياج
ــبي اجلامعة ومن خالل  لكافة منتس
ــة املسائية  صناديق الكلية للدراس
ــبة  ــن خالل نس ــح م ــور واض ، التط
ــول وهي ٥٠٠ ٪ مت توفير اخملتبرات  القب
العلمية في هذا املوقع ولدى الطلبة 
ــوق واحلصول  ــاءل بالتف ــوح وتف طم
والتقينا  ــة.  ــهادة اجلامعي الش على 
ــوداني )  الدكتور (ابراهيم مهدي الس

املعاون العلمي لكلية (علوم الطاقة 
ــرخ للعلوم  ــة الك ــة )  جامع والبيئ

وسالناه عن امهام وعمل الكلية ــ
ــت الكلية  سنة ٢٠١٤   *قال  تأسس
ــوادر  الك ــع  بواق ــاء  االرتق ــدف  اله  ،
ــة احلديثة  من  ــة املتخصص العلمي
اجل النهوض  العلمي للبلد ومواكبة 
ــرض رفد  ــة لغ ــا العاملي التكنولوجي
ــاع  والقط ــة  احلكومي ــات  املؤسس
ــرات الوطنية في  ــذه اخلب ــاص به اخل
ــات وهي  ــن املتطلب ــوق العمل  م س

ــتدامة   ــداف التنمية املس حتقيق أه
ــم علوم  ــتدامة . قس ــة املس العاملي
ــوم الطاقة والبيئة  البيئة  كلية عل
أخر كلية تأسست سنة ٢٠١٨  وفيها 
ــم (علوم  ــمني مهمني هما قس قس
ــم و تخريج  ــص بتعلي ــة)  اخملت البيئ
ــى حماية  ــادرة عل ــم علمية ق طواق
البيئة ، و خفض التلوث والدفاع عن 
ــك مواجهة  االحيائي وكذل ــوع  التن
ــي  التي باتت تضغط  التغيير املناخ
ــواء في  على جميع نواحي احلياة س
العراق او  بقية العالم وهناك( قسم 
ــى  ــذي يعن ــددة ) ال ــات املتج الطاق
بدراسة (الطاقة النظيفة ) ( والطاقة 
ــتقبل واعد  البديلة )  والتي هي مس
ــض  ــل خف ــن اج ــب األرض م لكوك
االنبعاثات من الغازات الضارة  وتوفير 
ــوارد الدخل فضال  ــن م ــورد مهم م م
ــتخدام الوقود االحفوري  عن منع اس
ــة  ــتخدام الطاق ــيئات اس ــن س وم
ــراق الوقود األحفوري  األحفورية احت
ــوث الهواء  ــن عوامل تل ــذي يعد م ال
ــمني هدفهم  والبيئة ،   هذين القس
ــة  وعدم حدوث اجلفاف  حماية البيئ
ــاك دور مهم للدكتور  والتصحر. وهن
ــس اجلامعة  في  ــر ألكاظمي رئي ثام
ــرات اجلامعة وتوفير  اعمار بعض مق
ــة  ــة خاص ــات اجلامع ــة متطلب كاف
ــى الرغم من  ــرات العلمية  عل اخملتب

شح التمويل.

استحداث كليات للبيئة و(علم االدله اجلنائية) (التحسس النائي واجليوفيزيائي)  
علوم حديثة ترفد البالد باخلربات العلمية املتطورة 
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9 مقاالت

ــنة  ــدر قانون املرور رقم ٨لس ــد ص   لق
ــع العراقيه  ــور في الوقائ ٢٠١٩ املنش
ــي ٢٠١٩/٨/٥ واعتبر  ــدد ١٤٥٥٠ ف بالع
نافذا بعد مضي ستني يوما من تاريخ 
نشرة با جلريده الرسميه اي انه يعتبر 
ــن ٢٠١٩/١٠/٦   ــارا مـــــــــ نافذا اعتب
ــرور التي  ــج قوانني امل ــى نه ــار عل وس
سبقته باعتبار العقد الوارد على نقل 
ــكليه  ملكية املركبه من العقود الش
ــجلت في دائرة  التي التنعقد اال اذا س
ــص املاده  ــا اذ تن ــه قانون ــرور اخملتص امل
ــع املركبه  ــد بي ــه ((الينعق ١٠ / اوال من

ــجيل املرور  ــجل في دائرة تس اال اذا س
ــره  الفق ــت  ))والزم ــا  قانون ــه  اخملتص
ــتري  ــا من املاده اعاله البائع واملش ثاني
ــور امام  ــي باحلض ــا القانون او كيلهم
ضابط التسجيل في دوائر التسجيل 
ــه  ’ اال ان الفقره  ــك امام ــرار بذل واالق
ثالثا من املاده اعاله لم تشترط حضور 
البائع امام ضابط التسجيل في دوائر 

التسجيل في احلاالت االتيه:-
ــجيل املركبة الول مرة باالستناد  أ. تس
الى  كتاب من الهيئه العامة للكمارك 
ــركه العامه لتجارة السيارات  او الش
ــركه العامة لصناعة السيارات  والش
ــتري او  واملكائن ويتطلب حضور املش
وكيله القانوني وتقدمي الوثائق وتثبيت 

بصماته في وسائل التسجيل.
ــه اخملتصه  ــرار من احملكم ــدور ق ب. ص
ــجيل  ــات بتس ــة البت ــب درج مكتس
ــه او البيوعات الصادره من دوائر  املركب

التنفيذ ورعاية القاصرين.
ــر الدوله  ــن دوائ ــه م ــع املركب ـــ . بي ج

والقطاع اخملتلط.
وقد جاءت الفقرة رابعا من املاده انفة 
الذكر بحكم جديد لم يكن منصوص 
ــابقه اال انه  ــني الس ــه في القوان علي
ــادة الثورة  ــس قي ــابه لقرار مجل مش
املنحل رقم ١٦٦ لسنة ١٩٩٩ اذ نصت 
(اذا تعذر امتام نقل ملكية او تسجيل 
ــتري في  ــز او املش ــى احلائ ــة ال املركب
ــالل (٣٠)  ــجيل اخملتصه خ دوائر التس
ــع العقد  ــن تاريخ توقي ــني يوما م ثالث
املروري املبرم السباب خارجة عن ارادة 
املشتري  فللحائز اقامة الدعوى لنقل 
ــمة  ــجيلها باس ملكيتها اليه او تس
ــه. ان الفقره رابعا  امام احملاكم اخملتص
ــتثناء من االصل  ــاءت اس ــاله قد ج اع
ــع املركبه  ــكلية عقد بي العام في ش
وهذا االمراقتضته الضرورات العمليه 

ــكلة تعذر  ــه ناجعه ملش وفيه معاجل
ــاع البائع  ــة املركبه  وامتن نقل ملكي
ــاكل كانت  عن ذلك وما تثيره من مش
ــن حتقيقه   ــابقا فضال ع ــوده س موج
ــة مالك  ــل مبعرف ــي يتمث ــب امن جلان
ــتخدمت في ارتكاب  املركبه اذا ما اس
جرمية. ان الشروط التي اوجبها قانون 
ــتراة  ــذ لنقل املركبه  املش املرور الناف
ــا  تلخيصه ــن  ميك ــي  خارج ــد  بعق

باالتي:-
١- يجب اقامة الدعوى  امام محكمة 
ــتري او  ــداءة اخملتصه من قبل املش الب
ــز وبالتالي الميكن للبائع ان يقيم  احلائ
ــتري بنقل  ــرض الزام املش الدعوى لغ
باملطالبه  ــر  ينحص ــه  ملكيتها وحق
ــاكان عليه وذلك  ــى م ــادة احلال ال باع
ــن  لرك ــي  اخلارج ــد  العق ــدان  لفق

الشكليه املنصوص عليها قانونا.
ــك املركبة او  ــع مال ــون البائ ٢- ان يك

وكيلة القانوني.
ــون العقد من العقود املروريه  ٣- ان يك
ــي تعدها  ــاذج الت ــي النم ــرا وه حص
ــزود مكاتب  ــرور العامة وت ــة امل مديري
ــيارات بها   بيع املركبات ومعارض الس
ــا وبالتالي فان كان  ــر لديه والتي تؤش
ــن غير  ــني الطرفني م ــرم ب ــد املب العق
ــن تطبيق حكم  العقود املروريه الميك

الفقره اعاله.
ــا على ابرام  ــدة ثالثني يوم ٤- مضئ م
ــده وتعذر نقل  ــد وانتهاء تلك امل العق
ــتري  ــباب خارج ارادة املش املركبة الس
ويستوجب هنا توجية انذار الى البائع 
للحضور امام دائرة املرور اخملتصه لنقل 

امللكيه وتبلغه به اصوليا.
ــد اقامة  ــة عن ــى احملكم ــب عل ٥- يج
ــوى نقل امللكيه التأكد من عائدية  دع
ــرة املرور  ــن خالل مفاحتة دائ املركبة م
ــل ان العقد من  اخملتصه حول ذلك وه

العقود املروريه املؤشرة لديها مع بيان 
احلجوزات واملوانع ان وجدت. 

ــتري  ــون املركبة بحيازة املش ٦-  ان تك
ــف عليها  ــم ذلك من خالل الكش ويت
من قبل احملكمه مبعرفة خبير مختص 
ومطابقه رقم املركبه ورقم الشاصي 

مع املعلومات الوارده في العقد املبرز.
٧-  تسديد املشتري لكامل بدل الشراء 
ــال وجود متبقي ينبغي ايداعه  وفي ح

في صندوق احملكمه حلساب البائع.
ــع  ــور البائ ــدم حض ــال ع ــي ح ٨-  ف
للمرافعه في الدعوى او انكارة للعقد 
ــق من  ــه بالتحق ــوم احملكم ــرز تق املب
ــبته الى البائع من  صحة العقد  ونس
ــاة مبعرفة خبراء  ــرارء املضاه خالل اج
ــه اخملتصني باخملطوطات  االدلة اجلنائي

او البصمات وعلى حسب االحوال. 
ــي الدعوى في  ــه ف ــه اخلصوم ٩-  توج
ــع املركبه ) الى  ــورث ( بائ ــال وفاة امل ح

ــة مورثهم باعتبار  الورثه اضافه لترك
املركبة من االموال التي انتقلت اليهم 
ارثا وكذ االمر بالنسبة لورثة املشتري 
ينبغي اقامتهم للدعوى اضافة لتركة 

مورثهم. 
ــي  ــن ينبغ ــه قاصري ــد ورث ١٠-  اذا وج
ــة البيع  ــن ان واقع ــت م ــم التثب ان يت
ــورث ومن قبلة  ــال حياة امل حصلت ح
ــن  القاصري ــة  رعاي ــة  مديري ــال  وادخ
اخملتصه شخصا ثالثا في الدعوى الى 

جانب القاصرين.
ــوزات على  ــود حج ــال وج ــي ح ١١-  ف
ــل  بنق ــار  اخلي ــتري  فللمش ــة  املركب
ــي  ــوزات الت ــه باحلج ــا مثقل ملكيته

عليها او املطالبه باعادة البدل.

* نائب رئيس محكمة استئناف 
بغداد الرصافة االتحادية

نــقـــل مـلـكـيـــــة الـمــركـبـة وفـقـا الحـكــــام قـــانـــــون الـمـــرور رقـــــــم (٨)لــسـنــــــة(٢٠١٩)
* القاضي عبد الرزاق محيسن صالح

عامر عبود الشيخ علي

ــعر االمبير  ــد س ــن حتدي ــم م بالرغ
ــة  واحلكومي ــة  االهلي ــدات  للمول
ــي من  ــادي والذهب ــغيل الع وللتش
ــداد، اال ان اغلب  ــل محافظة بغ قب
ــم يلتزموا بهذه  اصحاب املولدات ل
ــعارا ترهق  ــعيرة، ووضعوا اس التس

ــن معاناته.  ــن وتزيد م كاهل املواط
ــة وحداتها االدارية  وطالبت احملافظ
ــني عمل  ــل يب ــر مفص ــع تقري بـ»رف
ــاء، كذلك  ــدات وجتهيز الكهرب املول
ــدي املولدات  ــى متعه ــد عل التأكي
ــة التعريفية على كل  بوضع اللوح
ــمي،  ــعر الرس ــدة تتضمن الس مول
ــتالم  ــان اس ــكاوى، وبي ــم الش ورق
ــة وقودية من عدمهه».  املولدة حص

ــل املواطنني  ــؤال يبقى من قب والس
ــا فائدة املطالبة من قبل احملافظة  م
ــود رقابة حكومية  في ظل عدم وج
ــزم  يلت ال  ــن  م كل  ــبة  ومحاس
الوقت  ــي  ف ــة  ــعيرة، وخاص بالتس
الذي يكون فيه التشغيل قليل جدا 
بسبب اعتدال املناخ وزيادة ساعات 
التشغيل للكهرباء الوطنية، وكان 
التشغيل للوطنية لالشهر الثالثة 

ــاعة  ــرون س ــابقة مبعدل عش الس
ــعر  ــن املالحظ ان س ــي اليوم. وم ف
ــض املناطق  ــر الواحد في بع االمبي
ــر الف الى  ــة عش يتراوح بني خمس
ــد من  ــا يزي ــار، مم ــف دين ــرون ال عش
ــل كاهله في  ــاة املواطن ويثق معان
ــار  ــدام فرص العمل وانتش ظل انع
ــعار الغلب  ــاع االس ــة وارتف البطال
املواد االساسية ملعيشته اليومية، 

ــيزداد  ــعر االمبير س وبالتاكيد ان س
ــهر القادمة نتيجة ارتفاع  في االش
ــن معاناة  ــرارة، مما يزيد م درجات احل
الفقراء والكادحني.نقول متى تلتزم 
اجلهات املسؤولة بوعدها للمواطن 
ــق اصحاب  ــراءات الرادعة بح باالج
ــعيرة  ــن ال يلتزم بالتس ــدات مم املول
ــة والرقابة  ــا احملافظ ــي وضعته الت

الفعلية عليهم.

بــــط الـــوطـنــــــــــــــي وح و الـــرّ بـــيــــن الــــرّ

ــوس اإللهي  ــرمي القام ــر القرآن الك يعتب
ــع  ــه كل مواضي ــم بقوانين ــذي يحك ال
نيوية ,  ــاكلها الدّ ــان املتصلة مبش اإلنس
فأخذ بتنفيذ جميع املفاصل التي تخص 
ــواءً كان ذلك على املستوى  اإلنسان , س
ــخصي أوعلى املستوى اجلمعي , مبا  الش
ــة احلقوق والواجبات لكال  يتصل مبنظوم
ــتويني , وكذلك ينسحب ذلك على  املس
ــز  ــعوب واألُمم , دون التّركي ــتوى الش مس
ــحاب  ــال من إنس ــف أو اإلهم أو التّخفي
ــك  ذل  , ــات  واملُعطي ــج  النّتائ ــة  أهميّ
س , على اجلّنس  ــماوي املقدّ القانون السّ
ــرة وتثبت  ــة والكث ــون والقلّ ــوع واللّ والنّ
ــن خالل عنصري  ــدرة اخلالق جلّ وعال م ق
ر مخلوقاته ,  ــوّ ــن في ص ــوع والتّباي التّن
اوَاتِ  ــمَ لْقُ السَّ نْ آيَاتِهِ خَ فقال تعالى ((وَمِ
مْ إِنَّ  انِكُ مْ وَأَلْوَ تِكُ ــنَ فُ أَلْسِ تِالَ َرْضِ وَاخْ وَاألْ
)) الروم ايه٢٢ وفي  ِنيَ املِ يَاتٍ لِلْعَ ٰلِكَ آلَ ــي ذَ فِ
ــزل ماقد لهُ من  ــام ميكن أن نخت هذا املق
ــان والتّأكيد على وحدة  قيمة الرّوح واإلمي
ــر عن اللّون واجلّنس  املواطنة بغض النّظ
ــرام كافة  ــان وإحت ــالف نطق اللّس وأخت
ــي تتمتع بها القوميات  اخلصوصيات التّ

ــراف اإليجابية  ــان , وكذلك من األع واألدي
ــة التّي تهدف  ــانية النّبيل والقيم اإلنس
ــالم  إلى توثيق أواصر اجملتمع وإحالل السّ
ورفض املكابرة واإلغترار بالنّفس القبلية 
ــا  بأطنابه ــرب  تض ــي  التّ ــائرية  العش
ــدرك ماينبغي عليها  ــعوب التي الت الشّ
ريفة  نة الشّ ــرّ الكتاب املنزل والسّ في س
ــاع ففي وصيةٍ من وصايا  والعقل واإلجم
الرّسول األكرم محمد (ص) ملعاذ بن جبل 

ــال علّمهم كتاب  ــى اليمن ق ــا بعثهُ إل مل
احلة  اهللا وأحسن أدبهم على األخالق الصّ
ــرّهم   ، وأنزل النّاس منازلهم خيّرهم وش
وأنفذ فيهم أمر اهللا وال حتاش في أمره (أي 
ــن اهللا ) وال ماله  ــل حصانة ألحد م الجتع
ــك وال مالك ، وأدّ  ــت بواليت أمر فإنّها ليس
إليهم األمانة في كل قليل وكثير ، وعليك 

ــو في غير ترك للحق  يقول  بالرفق والعف
ــق اهللا ، واعتذر  ــل : قد تركت من ح اجلاه
ــيت أن  ــل عملك من كل أمر خش ــى أه إل
يقع إليك منه عيب  حتى يعذروك ، وأمت 
هُ اإلسالم ، وأظهر  ــنّ أمر اجلاهلية إال ما س
ــالم كله صغيرهُ وكبيرهُ ، وليكن  أمر اإلس
الة فإنّها رأس اإلسالم بعد  ك الصّ أكثر همّ
ــاس باهللاِ واليومِ  رِ النّ

ين ، وذكّ ــرار بالدّ اإلق
ــا أقوى لهم  ــع املوعظة فإنّه ــر واتّب االخ

ــا يحبّ اهللا ، ثمّ بثّ فيهم  على العمل مب
ــد اهللا الذي إليه ترجع ، وال  املعلّمني واعب
ــف في اهللا لومة الئم.واوصيك بتقوى  تخ
ــاء بالعهد ،  ــث ، والوف ــدق احلدي اهللا ، وص
ــرك اخليانة ، ولني الكالم  وأداء االمانة ، وت
ــار ، ورحمة  ــالم ، وحفظ اجل ــذل الس ، وب
ــر االمل ،  ــن العمل وقص ــم ، وحس اليتي

ــاب ، ولزوم  وحب اآلخرة ، واجلّزع من احلس
االميان ، والفقه في القرآن ، وكظم الغيظ 
، وخفض اجلناح  وإياك أن تشتم مسلماً 
ــاً عادالً ، أو  ــع آثماً أو تعصي إمام ، أو تُطي
ق كاذباً ، واذكر ربّك  ب صادقاً، أو تصدّ تكذّ
ــجرٍ وحجر ، وأحدث لكل ذنب  عند كلّ ش
ــر والعالنية بالعالنية. ر بالسّ توبة , السّ
ــي أرى أالّ نلتقي إلى يوم  ــوال أنّن يا معاذ ل
ــة ولكنّني  ــرتُ في الوصيّ ــة لقصُ القيام

ــم يا معاذ  ــداً , ثم إعل ــي أب أرى أن ال نلتق
إن حبّكم إلي من يلقاني على مثل احلال 
ــن كالم له (ص)  ــي فارقتني عليها.وم الت
ــرف اجملالس  ــيء شرفاً، وإن ش إن لكل ش
ــن أحب أن  ــه القبلة، ، وم ــتقبل ب ما اس
، ومن أحب 

ّ
ــق اهللا ــزّ النّاس فليت يكون أع

 ،
ّ

ــون أقوى النّاس فليتوكل على اهللا أن يك

ــى النّاس فليكن  ــن أحب أن يكون أغن وم
 أوثق منه مبا في يده. ثم قال 

ّ
مبا في يد اهللا

(ص)  أال أنبئكم بشرّ النّاس  ؟ قالوا : بلى 
ــن نزل وحده  ، ومنع  ــول اهللا . قال م يا رس
ــرٍ من  ــده ، وجلد عبده  أال أنبئكم بش رف
ــول اهللا . قال :  ــوا  : بلى يارس ــك ؟  قال ذل
ــرةً وال يقبلون معذرةً  ــن ال يقيلون عث الذي
ــرٍ  ــرون ذنباً. قال : ( أال أنبئكم بش وال يغف
ــول اهللا . قال  من ذلك ؟ ) قالوا : بلى يا رس
ن شرّه . ثم قال  : من ال يُرجى خيره وال يؤمَ
ــن ذلك ؟  قالوا :  ــرٍ م (ص)  أال أنبئكم بش
ــول اهللا . قال :من يبغض الناس  بلى يارس
ويبغضونه. وبالعودة لعنوان املقالة الذي  
ــم  ــا أن الرّكن الثّاني وهو القاس يتبني لن
ــات العراقية وهو  ــكل املكون ــترك ل املش
ــان  ــذه االنس ــذي أتخ ــد ال ــن الواح الوط
ــكناً له ومقراً إلنتمائه سواءً ولد فيه  س
يار في  ــة الدّ ــث أن كلم ــد , حي ــم يل أم ل
ــتخدمت بدالً  الكتاب الكرمي جاءت أو اس
ــي  التّي يدور فيها  يار ه ــن الوطن , والدّ م
ــان أي ينتقل من سكن الى سكن  االنس
ار اآلخرة  ــو في الدّ ــر , لذلك أنّ األمان ه آخ
ادقة  ا الوطنية الصّ الم . أمّ دار اخللود والسّ
ــم املُشترك بينها وبني  طاملا أنّها القاس
الرّوح وهذا اإلشتراك ينمُّ عن فكر وثقافة 
ــن وتنمية  ــة ودي ــة وصح ــلوك وهوي وس
ــون الوطنية عندما  ــات وانتماء , ك وعالق
سميت بهذا االسم , فانها لم تكن كما 
ع من  ــن يتوجّ يت عندما تترك الوط ــمّ س
ــت واقف تتفرّج , ال, بل عليك أن  األلم وأن
ــد هذا الوصف عندما تأخذ املريض  جتسّ
ــاء واإلخالص  ــي والوف ــادة التّآخ ــى عي ال
ــراض الفتنة بكل أنواعها  لعالجه من أم
ــة  والغطرس ــة  ائفي الطّ ياتها  ــمّ ومس
العشائرية التي أصبحت ثقالً يعيق الذي 

ريعة والوطن. ينبغي للشّ

اواعـــدك بــالــوعــد وازكـيـــك يـا كـمــــــون

ــادة ٦٣ ثانيا من  ــتور العراقي في امل ــاول الدس ١.تن
ــام الداخلي للبرملان  ــتور واملادة ٢٠ من النظ الدس
موضوع احلصانة البرملانية والتي حتدثت عن حالة 
ــا إلى أن يصوت البرملان على  واحدة ال يحتاج فيه
ــهودة اي حالة  ــة املش ــة  وهي اجلرمي ــع احلصان رف
ــاء القبض على  ــس باجلرمية..حيث ميكن إلق التلب

النائب في هذه احلالة فقط ..
ــى النائب اال في  ــال يصدر عل ــا امر القبض ف ٢.أم
حالة ارتكاب جناية وهذا يحتاج إلى تصويت البر 
ملان باألغلبية املطلقة اي نصف عدد احلضور زائد 

واحد بعد حتقق النصاب القانوني..
ــم أخرى غير  ــم بجرائ ــب مته ــا إذا كان النائ ٣.أم
اجلناية وهو ما يسمى باالستقدام من قبل احملكمة 

وليس أمرا بالقبض هنا يحتاج ال  تصويت
ــريعي أما  ــي مدة الفصل التش ــان اذا كان ف  البرمل
ــدة اي في العطلة  ــارج هذه امل ــان خ إذا كان البرمل
ــة على رفع  ــا من يعطي املوافق ــريعية فهن التش

احلصانة هو ر رئيس البرملان  
٤.اذا كان املتهمني أكثر من نائب فيمكن التصويت 
ــكل  ــكل جماعي أو بش ــع احلصانه بش ــى رف عل
ــي اذا كان هناك أكثر من تهمة  منفرد ونفس الش

بحق النائب..
ــتور مت منحها الى املئة الف  ٥.احلصانة وفق الدس
ــب الذي ميثلهم النائب .وليس للنائب .وطبعا  ناخ
ــى لو لم يصوت البرملان على رفع احلصانة فإن  حت
التهمة اجلزائية  التسقط بالتقادم أو مضي املدة 

فيمكن حتريكها بعد انتهاء الدورة البرملانيه...
ــاوى املدنية  ــوق املدنية أو الدع ــة للحق ٦.وال عالق
ــع احلصانة ألنها اي هذه الدعاوى ال عالقة لها  برف
بعمل النائب .. وهي ال حتتاج ال إلى موافقة البرملان 

وال إلى تصويت.

 الخبري القانوني علي التميمي

احلصانة الربملانية
 يف الدستور العراقي

ــان في  ــة جل ــي املؤسس ــكل ف وتش
كل  ــمى  وتس ــات  واحملافظ ــداد  بغ
ــي طلبات ذوي  ــة بلجنة النظر ف جلن
ــن قاضي من ذوي  ــهداء تتالف م الش
ــحه مجلس القضاء  ــهداء يرش الش
ــره فحقوقي  ــد عدم توف االعلى وعن
ــهداء ولديه خبرة التقل  من ذوي الش
ــنوات رئيسا»٠ وثالثة  عن خمسة س
ــة حاصلني على  ــني عن املؤسس ممثل
ــهادة جامعية اولية اعضاء وممثل  س

عن هيئة احلشد الشعبي عضوا 
ذوي  ــات  طلب ــي  ف ــة  اللجن ــر  وتنظ
الشهداء خالل ثالثة أشهر من تاريخ 
تقدمي الطلب لغرض تقرير شمولهم 
ــان  ــذ اللج ــون وتتخ ــكام القان باح
ــاوي  ــد تس ــة وعن ــا باالكثري قراراته
ــب الذي صوت  ــوات يرجح اجلان االص
ــق اللجان احكام  معه الرئيس وتطب

ــون  وقان ــة  املدني ــات  املرافع ــون  قان
ــة بأثبات  ــات واي قانون له عالق األثب
ــض طلبه  ــن رف ــق مل ــهادة ويح الش
ــكلة  ــرار اللجان املش ــم من ق التظل
ــة خالل مدة اقصاها  امام ذات اللجن
ــغ بالقرار   ــخ التبلي ــن تاري ــا م ٦٠يوم
ــرار اللجنة الطعن  ــم من ق وللمتظل
في القرار الصادر نتيجة التظلم لدى 
محكمة البداءة اخملتصة بعد ١٥ يوم 
من تاريخ التبليغ وقرار احملكمة قابل 
ــتئناف  ــدى محكمة االس ــز ل للتمي
ــا التمييزية خالل ٣٠ يوم من  بصفته
ــكل  تاريخ التبليغ بقرار احلكم وتش
جلنة للطعن برئاسة قاضي يرشحه 
ــى وعضوية  ــاء االعل ــس القض مجل
ــة  املؤسس ــي  موظف ــن  م ــة  اربع
حاصلني على شهادة جامعية اولية 
ــا النظر في الطعون املقدمة  مهمته
ــن اللجنة  ــت طلباتهم م ــن رفض مم
ــض طلبه من جلنة  ــكلة ومن رف املش
ــي قرارها لدى  ــن حق الطعن ف الطع
ــا بعد ٦٠ يوم  ــة االدارية العلي احملكم
ــة الطعن  ــخ التبليغ بنتيج ــن تاري م

ــحب احلقوق  ــون قرارها باتا وتس ويك
ــق احكام هذا القانون  واالمتيازات وف
بحق من قدم مستمسكات مزورة او 
اتبع وسائل غير قانونية الثبات واقعة 
االستشهاد وكونه من ذوي الشهداء 
ــان تقدمي قراراتها لرئيس  وتقوم اللج
ــة عليها خالل  ــة للمصادق املؤسس
ــرار٠  ــدار الق ــخ اص ــن تارب ــوم م ٣٠ ي
وللمؤسسة موازنة مالية وتشغيلية 
ــتقالل  باالس ــع  وتتمت ــتثمارية  وأس
ــة  ــن اخلزين ــا م ــول مركزي ــي ومت املال
ــوارد نقدية  ــة م ــة وللمؤسس العام
ــات واملنح من داخل  وعينية كالتبرع
ــاريع  املش وعايدات  ــه  وخارج العراق 
وانشاء صندوق يسمى  االستثمارية 
ــن قبل  ــهداء)وميول م ــدوق الش (صن
ــاريع  ــات لتمويل املش ــح والتبرع املن
وتخضع  واالجتماعية  ــتثمارية  االس
وتدقيق  لرقابة  ــة  املؤسس حسابات 
ــتحق ذوي  ــوان الرقابة املالية ويس دي
ــبا لدوائر  ــهيد الذي كان منتس الش
ــادل راتب  ــا يع ــا تقاعدي ــة راتب الدول
ــتمرين في  ــات اقرانه املس ومخصص

الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ 
ــه  ــل محل ــون يح ــلم او قان او اي س
ــتحق ذوو الشهيد غير منتسب  ويس
ــدي يعادل  ــة راتب تقاع ــر الدول لدوائ
ــى للراتب  ــد االدن ــاف احل ــة أضع ثالث
ــكام  باح ــمولني  وللمش ــدي  التقاع
ــتحقاقه من  ــون اجلمع بني اس القان
ــق  وف ــص  اخملص ــدي  التقاع ــب  الرات
احكام القانون وبني راتبه الوظيفي او 
التقاعدي اوراتب الرعاية االجتماعية 
ــة تقاعدية او اي راتب اخر  او اي حص
ــنة من تاريخ نفاذ القانون  ملدة ٢٥ س
ــدي  ــب التقاع ــرف الرات ــتمر ص ويس
ــنة كل من  ــتثناءا من مدة ٢٥ س اس
والدي الشهيد وزوجته اوالد الشهيد 
ــن واوالد  ــه واوالد االب ــه واخوات واخوان
ــتحقاق  وبنات  ــب االس البنت وحس
ــهيد واخواته وبنات االبن وبنات  الش
ــتحقاق لغير  ــب االس ــت وحس البن
املتزوجات وغير املوظفات ويعاد الراتب 
ــة الزوجية وفي  ــاء العالق ــد انته عن
ــرف الراتب التقاعدي  حالة ايقاف ص
ــبب يعاد  ــتحقيه الي س ــد مس الح

توزيع راتبه التقاعدي بالتساوي على 
الباقني منهم وللمشمولني بأحكام 
ــب  ــار الرات ــق أختي ــون ح ــذا القان ه
ــن الراتب  ــتحقاقه م ــى بني أس االعل

التقاعدي للشهيد وبني اي راتب اخر 
ــد انتهاء املدة املنصوص  يتقاضاه بع
عليها وفي حالة وفاة والدي الشهيد 

ــوق واالمتيازات  ــل احلق ــزب تنتق االع
ــهيد الى اخوانه  املمنوحة لذوي الش
ــهيد متزوجا  ــه واذا كان الش واخوات
ــع كل واحده  ــة تتمت ــن زوج ــر م اكث

ــتحقني من اوالده بنفس  منهن واملس
ــة الواحده  ــوق للمنوحة للزوج احلق
ــع  وتوزي ــون  القان ــكام  اح ــب  مبوج

ــتفيدين  للمس ــدي  التقاع ــب  الرات
ــق االتي لكل  ــكام القانون وف من اح
ــر موظفني  ــهيد الغي من والدي الش
ولزوجة الشهيد الغير موظفة وغير 
متزوجة راتبا تقاعديا يعادل حصتني 
ــن اوالد وبنات  ــن حصة كل واحد م م
ــهيد الغير  ــة الش ــهيد  ولزوج الش
ــرف  اوالد يص ــا  له ــس  ولي ــة  متزوج
ــهيد متوفيان يصرف  لهاووالدي الش
لها نصف الراتب التقاعدي اخملصص 
ــوات  ــوة واالخ ــر لالخ ــف االخ والنص
ــص  وتخص ــاوي   وبالتس ــهيد  للش
ــهيد واوالده قطعة ارض  ــة الش لزوج
ــكنيه مع تخصيص قطعة ارض  س
ــهيد ويصرف  ــدي الش ــكنية لوال س
ــا  وقرض ــة  العقاري ــة  املنح ــغ  مبل
ــتثنى ذوي الشهيد عند  عقاريا ويس
ــقط  تخصيص قطعة ارض من مس
الراس ولذوي الشهداء االولوية لبناء 
وزارة  ــزم  وتلت ــكنية  الس ــات  اجملمع
ــغ لتعويض  ــة بتخصيص املبال املالي
ــاء اجملمعات  ــهداء لغرض بن ذوي الش

السكنية.
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10 حوارات

ــكيل  * كيف كانت اإلنطالقة لتش
حزب..اليقني الوطني..؟.

د التحية واإلعتزاز  ـ قبل اإلجابة..أجدّ
ــة  ــلطة الرابع ــاء الس ــور أبن بحض
ــعيدة بلقاءكم.. ملقر احلزب..وأنا س
ــيس..الذي انطلق  وبالنسبة للتأس
ــك  ــنوات تقريبا..وذل ــالث س ــل ث قب
ــب  النخ دور  ــة  بأهمي ــا  منّ ــاً  إميان
ــة العراقية  في  والكفاءات الوطني
ــعب  اداء دورها املؤمن بأحقية الش
ــن ورخاء.. ــالم وأم ــي العيش بس ف

ة وإنّنا نعيش مرحلة التجربة  خاصّ
ــة  التي منحت الفرصة  الدميقراطي
ــي  ــراط ف ــني لإلنخ ــع العراقي جلمي
العمل السياسي والترشيح ضمن 
الشروط والقوانني املنصوص عليها 
في الدستور العراقي..( قاطعتها..)

* من أين لكم التمويل..!؟.
ـ ضحكت..وقالت

ــعار  ــا ش ــا رفعن ــذ أن انطلقن   من
ــتقاللية ليكون حزبنا جامعاً  اإلس
لكل العراقيني دون النظر لقومياتهم 
أو هوياتهم أو إنتماءاتهم مستنفراً 
ــة لديهم وتوجيهها  ملكامن الطاق
ــو البناء ووحدة الصف دون متييز  نح
ــت  ــا قل ــش أو إقصاء..وكم أو تهمي
ــتقل ونعتمد على  ــاً احلزب مس آنف
التمويل الذاتي وبعيد عن أي تأثيرات 
أو أجندات خارجية ونحن ومن خالل 
ــة ( البينة  ــعب صحيف ــر الش منب
ــور في  ــذا مذك ــن وه ــدة ) أعل اجلدي
إنّنا منفتحون  ــيس  التأس نصوص 
ــية  ــات السياس ــى كل الفعالي عل
ــن يعمل من  ــني مل ــة وداعم العراقي
ــى توفير  ــعبنا للوصول إل ــل ش أج
اخلدمات والعيش الرغيد ألبناء هذا 
ــن احلروب وويالت  الوطن املوجوع م

اإلرهاب.
* أين أنتم..من اإلنتخابات القادمة؟.

ـ موجودون.. ولدينا جمهورنا الكبير 
ــول الفصل  ــه ق ــيكون ل ــذي س ال
ــحينا في  ــا ولدينا مرش ــي جناحن ف
ــاً ،  ــق تقريب ــات واملناط كل احملافظ
ــا حوارات  ــرة والزالت لدين ــذ فت ومن
ــخصيات وأحزاب  وتفاهمات مع ش
ــاءات  ــن اإلنتم ــداً ع ــة بعي مختلف
ــالة  ــا نحمل رس ــة كونن واملناطقي
ــاديء حزبنا  ــا مب نته ــة تضمّ مهم
ــعى لبناء  ــلفت نس وهي وكما أس
ــة  ــة دميقراطي دي ــة تعدّ ــة مدني دول
ــات  ــة، يعني دولة املؤوسس فدرالي
ــلطة  ــي تفصل قوانينها بني س الت
ــخص من  ــع الوظيفي وبني ش املوق
ليا  ــب العُ أ املناص ــغله، وأنّ تبوّ يش
ــاس قبول  ــي الدولة يتم على أس ف
ــني ورضاهم بوصفهم طرفاً  املواطن
ــي (  ــد اإلجتماع ــي العق ــاً ف رئيس
رّة  الدستور ) ومن خالل إنتخابات حُ
ونزيهه التي تفرز اإلنتقال السلمي 

للسلطة.
ــد  موع ــخ  تأري ــع  م ــم  أنت ــل  وه  *

اإلنتخابات القادمة..؟.
ــرام  إحت ــى  عل د  ــدّ ونُش ــد  أكي ـ  
ــروف  الظ ــة  وتهيئ ــات  التوقيت
ــبة  وباملناس ــبة لتحقيقها  املناس
مفوضية اإلنتخابات تعمل جاهدة 
ــمية  ــلطات الرس بالتعاون مع الس
ياتها  ــمّ س مُ ــف  مبختل ــة   العراقي
وكذلك تواصل مشاوراتها  الدولية، 
ــرة رغم  ــوم بخطوات كبي ــي تق وه
ــد  ــزام مبوع ــن لإللت ــة الزم محدودي

إجراء االنتخابات..
* بصراحة...ماهي قراءاتكم حلظوظ 
ــي  ف ــي  الت ــية  السياس ــزاب  األح
الواجهة احلالية..وأين أنتم من ذلك 

احلضور مستقبالً..؟.
ــك األحزاب.. ــبة لبعض تل ـ بالنس

ــات القادمة  ــزم أنّ االنتخاب أكاد أج
ــج  نتائ ــن  م ــا  عنه ــض  وماتتمخ

ستُمثّل صدمة لبعض الشخصيات 
ــهد  ــيّدت املش ــزاب التي تس واإلح
ــة  طيل ــريعي  والتش ــذي  التنفي
ــيكون  ــد ونصف من الزمن ،وس عق
ــدة حضور ملفت في  للوجوه اجلدي

ــي  العراق ــي  السياس ــتقبل  املس
ــم وغاضب  ــي ناق ــن العراق فاملواط
ــط لتلك  ء واحملب ــيّ ــى االداء الس عل
الطبقة السياسية والشارع اليوم 
ــر رغم بعض  ــود التغيي ــوا من يق ه

ا  ــم واإلدارة،  أمّ ــي التنظي ــذ ف املآخ
ــي  ــني الوطن ــزب اليق ــبة حل بالنس
ــه ،  فنحن قد استفدنا  الذي أترأس
ــابقة كعضو في  ــا الس ــن جتربتن م
مجلس النواب العراقي للدورة قبل 
ــابقة وكذلك كسياسيني منذ  الس
ــة الوطنية  ــام ٢٠٠٥ إبّان اجلمعي ع
ــض  ــة البع ــم محاول ــد اآلن رغ وحل
ــي دواليب  ــا أو وضع العصي ف عزلن
الوطني..لكننا مؤمنون  ــروعنا  مش
بأهمية التغيير وبحق الشعب في 
ــوق واخلدمات التي هيّ من اهم  احلق

اولوياتنا..
ــذا احلوار... ــكرا دكتورة على ه *  ش

ولنا لقاءات قادمة..بإذن اهللا..  
ــكرا لكم وحلضوركم...مع وافر  ـ ش
املهني  ــم  لدورك واإلعتزاز  ــر  التقدي
في تغطية النشاطات واحلضور في 
ــاحات..وأمتنى لكم ولكادر  كل الس

الصحيفة دوام التوفيق والنجاح.

* نود أن نتعرف على هويتك كمدخل 
للحوار ست شفاء ؟ 

ــكيلية  ــادي فنانة تش ــفاء ه ـ   ش
ــطرة  ، مدرسة  التولد/ ذي قار /الش
ــة كلية الفنون  تربية فنية ، خريج
ــة  ــة كلي ــداد ، خريج ــة / بغ اجلميل
ــاد / بغداد ، عضو نقابة  ادارة واقتص
ــي  ــو ف ــني ، عض ــني العراقي الفنان
ــني  ــكيليني العراقي ــة التش جمعي
ــهادة  ش ــى  عل ــة  حاصل  ، ــداد  بغ
ــوراه الفخرية موثقة من االمم  الدكت

املتحدة .
ــات و صعوبات،  ــة بداي ــكل فنان  *ل

وتأثير بفنان،حدثينا  عنها ؟  
ــي  هاجس كان  ــة  الطفول ــذ  من ـ 
ــم بصورة  الفن بصورة عامة والرس
ــي املعارض   ــاركاتي ف خاصة ،ومش
واألنشطة املدرسية أعطتني زخما 
كبيرا ، و الدراسة االكادميية صقلت 
ــم واجهتني صعوبات  موهبتي . نع
ان  ــتطعت   ــل اهللا أس ــن بفض لك
ــأت مبحافظة   اتخطاها ،ولدت ونش
ــخ  بالتاري ــة   املوغل ــة  الناصري
ــني والفنانني ،بني  واملنتجة للمبدع

ــراث كان  ــار  والت ــحر وجمال االث س
ــي الفنية.  ــاء هويت ــا االثر في بن له
ــان الراحل جواد  كذلك تأثرت بالفن
ــاتذتي ،وكانت معرفتي  سليم و أس
ــط  بالوس ــي  واندماج ــة  التراكمي
الفني اثر كبير في بناء شخصيتي 
ــي على فنون اخرى  الفنية وانفتاح

مثل فن احلرق على اخلشب.   
*هناك شخصيتان داخل كل فنانة، 

كيف توازنني بني بينهما؟ 
ـ  هوى نفسي وشغفي ومهنتي هو 

الفن لذلك اشعر بشخصية واحدة 
ــورة طبيعية  ــي بص ــارس حيات وام

كانسانة وفنانة تشكيلية.
*هل لك مشاركات في املعارض ،و ما 
هي القيمة املضافة التي جاءت بها 
؟ وكيف تقبل اجلمهور  العمالك ؟ 

ـ  مشاركاتي ،معرض شخصي في 
ــة بعنوان (بنات افكاري  وزارة الثقاف
ــل زيتي واكرليك.وكذلك  ) ب ٤٧ عم
ــاركت مع منظمات ومؤسسات،  ش
ــاركاتي معرفية  وزيادة  ــدة مش وفائ

باخلبرة وتبادل املعلومات  باإلضافة 
ــة ، اعجاب  ــراز هويتي الفني ــى إب ال
ــط الفني واجلمهور   املتلقي و الوس
ــالل  خ ــن  م ــفته  اكتش ــي  باعمال
القراءات النقديةً والتواصل واإلشادة  
والطلبات  لألعمال من  داخل العراق 
ــلوب  ــك اس ــي امتل ــه ، كون وخارج
ــات وتوزيع  ــاء اللوح ــي بن ــاص ف خ
االلوان واملفردات  ،اسماء كبيرة من 
الوسط الفني واالدبي اختيار بعض 
ودواوين  ــات  للرواي ــة  ــي أغلف اعمال
ــعر، وهذه داللة مهمة من اهل  الش
ــادة  لألعمال  ــة كتقيم وإش املعرف
بأعتبارها مستوحات من الفلكلور 

العراقي والهوية  السومرية .
ــرأة املثقفة في  *كيف تقرأين دور امل
اجملتمع و في الوسط الثقافي وعزوف 
ــاركة باملعارض  ــن املش ــض ع البع

الفنون والثقافة ؟ 
ـ  نعم املرأة مهمشة في كل جوانب 
ــاة باعتبار اجملتمع ذكوري  واملرأة  احلي
ــا في هذا  ــم تاخذ حقه ــة ل املثقف
ــا القوية  ــن ارادتها وثقته اجملال لك
ــة بنجاح  ــوض التجرب ــا تخ جعله

وتشق طريقها وتبرز هويتها الفنية 
ــبب  ــة ، والعزوف أحيانًا بس واالدبي
ــادات وطبيعة  ــض التقاليد والع بع
ا  ــحب طوعً ــرى  تنس ــة ، واخ البيئ
ــبب  ــتراك في املعارض بس من االش
ــش  التهمي او  ــي  احلكوم ــال  االهم

املتعمد . 
*الى اي مدرسة تنتمي اعمالكم ؟ 

ــة  ــى مدرس ال ــي  تنتم ــي  اعمال ـ  
الواسطي  باعتبارها اعمال تعبيرية 
ــة حتاكي  ــهلة مفهوم ــة س واقعي

ــرد  ــع والفلكلور اجلنوبي  بس الواق
قصصي بسيط 

ــي حتبني  ــيس الت ــي االحاس ــا ه *م
ــا للجمهور من خالل عرض  ايصاله

اعمالك ؟ 
ــالة يجب ان  ــب رس ــان صاح ـ الفن
ــو مرآة اجملتمع  ــل الى اجملتمع وه يص
ــورة راقية  ــي بص ــا للمتلق يطرحه
ــان وجتمل  ــدم االنس ــة تخ مفهوم

وحتسن الذوق العام للمتلقي 
ــر .. هل في  ــك اكث *اين جتدين نفس

املشهد التشكيلي ام في الوظيفة 
؟ 

ـ  اجد نفسي في املشهدين املهني 
و التشكيلي وهللا احلمد استطعت 
ان اقدم خدمات في اجملالني ،واساهم 
في اعداد وبناء جيل متعلم ومتذوق 
ــتقر وهذا  ــي مس ــن  وجو مهن للف

طموح كل انسانة وفنانة. 
ــل كان متقبال  *احمليط اخلاص بك ه

ان تكوني تشكيلية ؟ 
ــد ويتذمر  ــوري ينق ــا ذك ـ مجتمعن
ــن ، لكني  ــار الف ــرأة غم ــوض  امل خل
ــرض رغبتي وحبي  ــتطعت ان أف أس
ــرام و  ــكل احت ــي ب ــي وعمل لهوايت
مبساعدة عائلتي ودعمهم املستمر 
ــارس هوايتي التي  ــي وهللا احلمد ام ل
اعشقها حد اجلنون .مبارك للعراق 
ــق أبنتها الوفية  ــار»  بتأل ولـ» ذي ق
لالرض التي استودعت فيها حبلها 
ــم  ــدت الصعاب لترس ــري، وحت الس
ــروعها بالفن وتكون رسالة  خط ش
ــا، نبارك  ــة يحتذى به ــوية قوي نس

للتشكيلية النجاح  والتألق.

أمني عام حزب اليقني الوطني النائبة السابقة .. د.باسمة لؤي الساعدي لـ (                      ):

التشكيلية  شفاء هادي .. ترنيمة سومرية َّـ سماء التشكيل العراقي 

برنامج احلزب  هيدف إلقامة دولة مدنية خلدمة املواطن

هوى نفيس وشغفي ومهنتي هو الفن لذلك اشعر بشخصية 
واحدة وامارس حيايت بصورة طبيعية

قالت النائبة السابقة د. باسمه الساعدي : أنّ حزب اليقني الوطني الذي تشغل منصب أمانته سيكون له حضور مقبول في اإلنتخابات التشريعية 
ــار والتنمية (منظمة مجتمع  ــة التعاون لإلعم ــاعدي خالل لقاءها مع مجموعة من  الصحفيني والتي من ضمنها مؤوسس ــت الس ــة ، وأضاف القادم
ــحني كون  ــة قوية بني املرش ــؤون إعمار املناطق احملرّرة..ونظيراتها الفقيرة في عموم العراق) أنّ قانون اإلنتخابات اجلديد جعل املنافس مدني تعنى بش
ــها..وجلمهوره وأصواتهم قول الفصل في ذلك، ويذكر أنّ الساعدي حتمل شهادة الدكتوراة في  ح نفس ــيح والفوز سيكون حصراً مبنطقة املرشّ الترش
ــتراتيجي- كلية  ــتير في األمن والتخطيط اإلس علوم األحصاء من جامعة بغداد كلية اإلدارة واإلقتصاد بتقدير جيد جداً للعام ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥...وماجس
ــغلت منصب مقرر جلنة  ــنة ٢٠٠٨..وقد ش ــتراتيجية واألمنية التابعة لوزارة الدفاع العراقية بنفس التقدير اعاله لس ــات اإلس الدفاع الوطني للدراس
ــر جلنة متابعة وتنفيذ  ــؤون األمنية عام ٢٠٠٦ ..وأمينة س ــارة رئيس الوزراء للش األمن والدفاع في فترة اجلمعية الوطنية العراقية عام ٢٠٠٥..ومستش
املصاحله الوطنية لعام ٢٠٠٧ ..ثمّ لسنتني متتاليتني نائب مستشار الوطني من ٠٨ لغاية ٠١٠ وعضو في مجلس النواب العراقي للدورة ٢٠١٤ - ٢٠١٠ 

ولها أعمال منجزة كثيرة بالتنسيق مع اجلهات الرسمية والتشريعية...وملعرفة املزيد كان لنا هذا احلوار املباشر مع الساعدي.

حاورها : محمد الفيصل ///////////////////   تصوير : عزام الدليمي

حزب اليقني الوطني يؤمن بإستقاللية العراق وعدم التدخل بالشؤون الداخلية من أيّ جهة كانت

ــالة لها أثر عميق على  ــيط ،آمنت بأن الفن رس ــرد بصري مطرز باأللوان ،وتعبير بس ــومرية جنحت في محاكاة الواقع والفلكلور العراقي بس ــفاء  هادي «أيقونة فنية س «ش
ــامة جنوبية االصل عراقية  ــيس. «رس ــاعر، و األحاس ــيلة للتعبير عن األفكار، و املش النفس و لها مغزى في احلياة، يكمن فيه اإلبداع و التميز، و األصالة، و التفرد، وهو الوس
النشأة ،عرفت مشربها ، اغترفت الفن من معني احلضارات الرافدينية منذ نعومة أظافرها ،فاحسنت وابدعت،ليصبح شغفها وهوى نفسها الرسم، فكانت مقتدرة على 
ــطية القدميةُ  الى مقام التجلي عبر نصوص بصرية بفكر حداثوي ،صقلت موهبتها مع الزمن  ــة الواس ــم ما حولها ،نضجت ببطئ ، واخرجت االفكار  من مقام املدرس رس
وعبر الدراسة  االكادميية لتجعلها حتلق في فضاء واسع سعيا لتحقيق جملة من الطموحات و اآلمال وتؤسس لذاتها هوية تشكيلية تؤهلها لوضع موطئ قدم بني  كبار 

فنانني التشكيل العراقي و العربي. كانت ضيفة في لقاء مع ( البينة اجلحديدة) لم تنقصه الصراحة ،اقتنصنا مكانا خارج الظل لنجري معها احلوار التالي :

منذ الطفولة كان هاجيس الفن بصورة عامة والرسم بصورة خاصة 
ومشاركايت يف املعارض  واألنشطة املدرسية أعطتني زمخا كبري

حاورها / ستار الجودة

NO.3631.WED.21.APR.2021العدد (٣٦٣١) االربعاء  ٢١ / ٤ / ٢٠٢١ 



11 اعالنات NO.3631.WED.21.APR.2021العدد (٣٦٣١) االربعاء  ٢١ / ٤ / ٢٠٢١ 

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (١٢٩١ َّـ ٢٠٢١/٤/١٤) .
ــروع   ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) مش ــود الحكومية ) دعوة مقدمي العط ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس    تس

((تجهيز ونصب وصيانة وتشغيل اجهزة اِّـختربية ضمن مكون تأثيث وتجهيز طبي ِّـستشفى الجهاز الهضمي َّـ موقع م. الفيحاء)
 - وبكلفة  تخمينية قدرها(٨٠٤,٩٣٩,٠٠٠)  ثمانمائة واربعة مليون وتسعمائة وتسعة وثالثون الف دينار عراقي

 - ضمن  التخصيصات اِّـستمرة ( البرتودوالر )  لعام٢٠١٩وخطة عام ٢٠٢١ اِّـقرتحة.     
- مدة التنفيذ ( ١٢٠  يوم )  .-موقع اِّـشروع ( عام )

ــركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال / مكاتب  ــعة  والصنف / كهرباء-ميكانيك - كيمياوي  –ش   - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / التاس
علمية متخصصة ومجازة /شركات الوكاالت التجارية اِّـتخصصة باالجهزة الطبية وان تكون الهوية نافذة.

   -بتبويب (٦٠,٨,٢,٤,١,٤٧,٣) وبعرض فني  
ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس   أوالً-  س

(٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع 
اِّـتناقصني.

  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ 
العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة

   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي :
*القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن (١٦٠,٩٨٨,٠٠٠) مائة وستون    -١
مليون وتسعمائة وثمانية وثمانون  الف  دينار عراقي على شكل كشف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي الخر سنة او كفاءة مالية باِّـبلغ 

اِّـطلوب من خالل التسهيالت اِّـصرفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق اِّـناقصة 
٢ - الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:

اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ١٠) العشرة السابقة وبمبلغ اليقل عن (٢٤١,٤٨٢,٠٠٠) 
مائتان وواحد واربعون مليون واربعمائة واثنان وثمانون الف دينار عراقي 

لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 
اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل)     

ـــــم غيــــر  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفـــع رس رابعاً- يمكن ش
مستـــرد  قـــدرة (١٠٠,٠٠٠) مائـــــة الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــوم االربعاء  اِّـصـــادف ٢٠٢١/٤/٢١  

•تلتزم الشركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات 
القانونية 

•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
•تلتزم الشركات بتقديم تعهد باِّـباشرة بالعمل وعدم اِّـطالبة  باِّـستحقات اِّـالية اال بعد توفرالسيولة اِّـالية.

خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠٢١/٤/٢٨   الساعة العاشرة صباحاً.
سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االربعاء  اِّـصادف ٢٠٢١/٥/٥ الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة  
ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين  العطاءات اإللكرتونية (ال يس

إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
 الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء  اِّـصادف ٢٠٢١/٥/٥ 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــكل  ــون الف  دينار عراقي على ش ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٨,٠٥٠,٠٠٠ ) ثمانية مليون وخمس س
صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات . 

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
تاسعا  – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــية وجداول  ــم الرابع من الوثيقة القياس ــداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــاء وملحق العطاء ٢-الج ــالة العط (١- رس
الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات  ــاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجه ــل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العط ــض تحريري ِّـمث  ٣-تفوي
ــم الرابع للتحقق من  ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس العطاء التي توكد اس

اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عاشرا  - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
ــب مقتضيات اِّـصلحة  ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقص ــى عش اثن

العامة و اليحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 ثالثة عشر -االلتزام بتفضيل شراء اِّـنتج اِّـحلي من القطاعني العام او الخاص استنادا اُّـ كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية 

العامة /قسم االستشارات والتدريب اِّـرقم ٢١١٨/٧/٤ َّـ ٢٠٢١/١/٢٧ ومرفقة قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١ 
basra.gov.iq . اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

اِّـهندس
محمد طاهر التميمي 

النائب االول ِّـحــافــظ  البصــرة

(تجهيز ونصب وصيانة وتشغيل اجهزة اِّـختربية ضمن مكون تأثيث 
وتجهيز طبي ِّـستشفى الجهاز الهضمي َّـ موقع م. الفيحاء)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)
 مناقصة (١ /  صحة /  ٢٠٢١) 

القسم : العقود الحكومية /شعبة اعالن اِّـشاريع 

عامر جاسم حمود
مدير القسم القانوني

إعـــــــــــالن
ــن  ــيارة نوع فورد اكسبيدش ــبكه الجزيرة االعالمية  عن فتح مزايدة لبيع س تعلن ش

٢٠١٢ ابيض اللون راجني ارسال العروض على االيميل:ـ 
  offersMEAH@aljazeera.net

ِّـزيد من اِّـعلومات  يرجى االتصال على الرقم ٠٧٧٢٢٧٧٧٠٧٧
ــاعة  ــد لقبول العروض هو يوم االثنني اِّـوافق ٢٠٢١/٤/٢٦ الس ــا ان اخر موع علم

عشر ظهرا 

صندوق أعادة اعمار اِّـناطق اِّـتضررة

م/ تنوية

ــور َّـ العدد (٣٦٣٠) َّـ ٢٠٢١/٤/٢٠ حيث  ــهو َّـ اعالن الدائرة اِّـنش ــقط س س
ورد اسم اِّـدير (صالح خزعل  رحيم) هذا خطأ والصحيح هو(صالح خزعل زميم) لذا 

اقتضى التنوية.مع التقدير.



ــدت لدينا رغبة جامحة  ــاط الكامن في النفوس تولّ  جراء االحب
ــر الناظرين.. صرنا نتوسل اللحظة التي  لرؤية اشياء مبهرة تسّ
ــج  ــر املفرح بلون  البنفس ــل اخلب ــا عيوننا ونتوس ــل فيه تكتح
ــر الذي يفتح  ــول احباط.. اخلب ــا بعد ط ــل في دواخلن ــزرع االم لي
ــرق وواعد.. بل  ــعة نطل من خاللها على افق مش ــا  بوابة واس لن
ــعر بالراحة ونعتصر  ــم.. وبصراحة ما كنا نش ــن حقنا ان نحل م
ــل  ــلبية او مظلمة او حالة فش ــاً ونحن نكتب عن جوانب س امل
وكسل لكن ماحيلتنا اذا كانت الصورة التي امامنا دائما معتمة 
ــا.. العراقي  ــب او كما  نتمناه ــة النقاء كما يج ــت واضح وليس
ــى بها ويرفع  ــازات على االرض  يتباه ــس اليد اجن ــواق ليلمس مل ت
ــدرارا ليروي ضمأ  ــي املطر م ــماء متضرعا الن يات ــه الى الس اكف
ــى بعد سنوات من القحط واجلفاف.. امس وقعت  االرض العطش
ــار.. تأملتها، قلبتها، تصفحتها ذات اليمني وذات  بيدي ثالث اخب
ــدت فيها ( خوش  ــره) فوج ــا، ( فريتها مينه يس ــمال، فركته الش
ــتللت قلمي ورحت اكتب وانا  لزمة)  يصلح لعمود صحفي، فاس
ــائر.. اخلبر  االول يقول  ــوة احلالم بالغد االتي احململ بالبش في نش
ــيد( حميد نعيم الغزي) بحث  ــني العام جمللس الوزراء الس ان االم
ــراءات اخلاصة  ــانغ تاو) االج ــفير الصيني في بغداد( تش مع الس
ــاء( ١٠٠٠) مدرسة في عموم  ــركات الصينية النش ــرة الش مبباش
ــزي اكد خالل اللقاء على ضرورة ان تكون  محافظات العراق.. الغ
ــة من الناحيتني الفنية واملالية  العروض املقدمة مقبولة ومالئم
ــرع وقت ممكن.  اما السفير  ــلم الى اجلانب العراقي بأس وان تس
ــع بهذا املشروع احليوي واكد  الصيني فقد ابدى اهتمامه الواس
ــع اجلهات ذات  ــق التجاري بالتواصل م ــفارة كلفت امللح ان الس
ــركات  ــيرا بان الش العالقة في االمانة العامة جمللس الوزراء ومش
ــبوع  ــا وعطاءاتها النهائية خالل االس ــتقدم عروضه املنفذه س
ــار) اما اخلبر الثاني فهو ما اعلن  ــل( بعد عمي عمك حار بح املقب
ــادن الزميل( مرتضى  ــة واملع ــم وزارة الصناع ــه املتحدث باس عن
الصافي) بشان االجراءات القامة( ٥) مدن صناعية جديدة في كل 
ــان والديوانية والتاكيد  ــف وكربالء وصالح الدين وميس من النج
ــبة االجناز في مدينة ذي قار قد وصل الى ٩٨٪ ووتيرة اجناز  بان نس
ــرة واالنبار  ــرى  حملافظات البص ــدن الصناعية االخ ــي امل ــة ف مماثل
ــل وهي طويلة عريضة  ــد اخلوض في بقية التفاصي ونينوى ال اري
ــاء اهللا بالبشائر  ــك لكنني اقول ان قابالت االيام حبلى ان ش الش
في مجال انشاء املدن الصناعية اجلديدة التي من شانها ان توفر 
ــد احلاجة احمللية من السلع   االالف من فرص العمل للعاطلني وس
ــم لالقتصاد  ــة صعبة ودع ــن عمل ــرة ذلك م ــا يوف ــع وم والبضائ
ــى النفط فقط اما اخلبر الثالث فهو  الوطني الريعي املعتمد عل
ــركة ( هواوي) الصينية في الشرق االوسط( تشالز  اعالن مدير ش
ــارات العراقية واعداد  ــركته بتطوير املواهب وامله يانغ) التزام ش
ــابقات  ــالل اقامة الدورات التدريبية واملس ــتقبل من خ قادة املس
والبرامج اخلاصة بتكنلوجيا املعلومات واالتصاالت حيث ستوقع 
ــتاذ  ــركة مع االمانة العامة جمللس الوزراء لتدريب(٣٠٠٠) اس الش
ــنوات الثالث  ــمتها للس ــي وطالب  خالل اخلطة التي رس جامع
ــل الكثر من(١٠)  ــادرة توفير فرص عم ــان هذه املب ــة ومن ش املقبل
ــن عراقي.. تنمية املهارات  واملواهب هو االصل في كل  االف مواط

عملية بناء .. ويامرحى بالبناء فقد مللنا من التخريب!!

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 (٣٦٣١) - االربعاء - ٢١ - نيسان - ٢٠٢١
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــن العراقي خالل  ــه املواط ــني الذي يعيش ــكالم عن الروت ال
ــة بغداد ودوائر  ــه املكوكية للدوائر اخلدمية كأمان مراجعات
ــجيل العقاري والضريبة واملرور العامة وكتاب العدول  التس
ــال لذكره  ــع اجمل ــة وغيرها الكثير مما اليس ــوال املدني واألح
ــوس ألنه روتني  ــرارة في النف ــب ويثير امل ــح يُدمي القل اصب
مر  ــه يعيش التذّ ــد اذالل املواطن وجعل ــل ووصل فيه ح قات
باقسى صورة ويقابل ذلك عدم وجود حلول جذرية او قرارات 
ــن وبالتالي  ــاف املواط ــى انهائه وانص ــادرة عل ــة ق حكومي
ــس واساليب جديدة مغايرة متاما ملا يحصل اآلن  اعتماد اس
ــوى  حيث يهدر زمن املواطن في مراجعات الجدوى منها س
اتعابه وانهاكه وخسارته لزمنه وجلهده وماله الذي ينفقه 
ذهاباً واياباً دون جدوى .. وال اريد ان اغرق في التفاصيل اململة 
ــن عراقي الكثير الكثير من املصائب  ففي جعبة كل مواط
ــه لدائرة حكومية  ــالوي التي تعرض لها خالل مراجعت والب
ــتعدادي ككاتب واعالمي ملرافقة  ما .. وباملناسبة اعلن اس
ــي اي دائرة من دوائرها ونحن متنكرين  مدير عام الضريبة ف
لزيارة وتفقد دوائره اخملتلفة وعندها سوف يشاهد بأم عينه 
ــجيل  العجب العجاب ، كما اعلن ايضا مرافقة مدير التس
ــال املواطن  ــاهد ح ــة تنكرية ايضا ليش ــاري في جول العق
ــرض للمماطلة من قبل  ــو يراجع هذه الدوائر وكيف يتع وه
ــيء  بعض املوظفني ولغاية في نفس يعقوب !! ونفس الش
ــداد وامتنى مخلصا  ــة ألمانة بغ ــي الدوائر البلدي يحصل ف
ــيد امني بغداد قبول دعوتي لزيارة احدى الوحدات  على الس
ــير  ــاهد عيان على كيفية س ــة في بغداد ليكون ش البلدي
ــيد  ــا .. مااعرفه ان الس ــني املراجعني له ــالت املواطن معام
ــد مراراً وتكراراً على  ــس الوزراء مصطفى الكاظمي يؤك رئي
تخفيف العبء عن كاهل املواطنني املراجعني لدوائر الدولة 
ــعش في هذه  ــدة والروتني الذي يعش ــات الزائ وانهاء احللق
الدوائر ، لكن ما يؤسف له حقا ان البعض من ذوي النفوس 
ــبث باالساليب والروتني واملماطالت  املريضة يحاولون التش
ــروح فوقية بقصد  ــة ويتعاملون مع املواطن ب غير القانوني
ــاومة غير الشريفة من دون وجه حق .. ما اريد الوصول  املس
ــرب على رؤوس كل املوظفني  ــه هنا بأننا مطالبون بالض الي
مون اخلدمة  ــة وال يقدّ ــتغلون مواقعهم الوظيفي الذين يس
ــرعي وقد   ــني انطالقاً من واجبهم الوظيفي والش للمواطن
يسأل احدكم : أال يوجد هناك من هو امني على اداء واجبه 
ــف ان هؤالء  فأقول : نعم هنالك الكثير منهم لكن مايؤس
ــن قبل اصحاب  ــهم محاصرين ومحاربني م ــدون انفس يج
ــروع احلوكمة االلكترونية يا  الرذيلة .. املنا كبير باجناز مش
دولة رئيس الوزراء وتفعيل خطوط للشكاوى لغرض متكني 
ــرة املعنية اليصال صوته  ــن باالتصال مع رئيس الدائ املواط
ــزازه .. باختصار ما اقوله  ــه اذا ماحاول البعض ابت او معانات
ــفت بعيني ومحد گلي) واطلب من دولة رئيس  هو انني (ش
ــن املظلوم ويواصل جوالته  الوزراء احملترم ان ينتصر للمواط
ــة للدوائر اخلدمية التي ذكرناها ليكون وجهاً لوجه  امليداني

مع ابناءه املواطنني.

صباح الشيخلي*

بال مجاملة
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متابعة / البينة الجديدة
ه عشرة أبواب صوفية من  يفتح املوسيقار نصير شمَّ
ات  تأليفه، خالل شهر رمضان املبارك، من على منصَّ
ــجيلها بطريقة  ــداً تس ــة به، مؤك ــة خاص ألكتروني

مختلفة، مبيناً هي (أنا ولكن أنا األخرى).
ه،إن «هناك مجموعة تتكون من  وقال املوسيقار شمَّ
ــتنفذ خالل شهر  ــرة أعمال أسميتها أبواباً وس عش
ــيقية وهي  اتي املوس ــي عن طريق منصَّ رمضان احلال

االيتيوز وانغامي وغيرهما وكذلك اليوتيوب».
ــجلته  ــاب ينفتح على أفق وقد س ــاف أن «كل ب وأض
ــزف، هي أنا  ــلوبي في الع ــة مختلفة عن أس بطريق
ــر جلده، وكل  ــا كل فنان يغيِّ ــا األخرى، مثلم لكن أن
فترة يكون بحالة ورؤى ووعي وثقافة جديدة تنعكس 

كلها من خالل املوسيقى». 
وأشار إلى أنها «جتربة ثرية، متتاز بعمق في تناول فكرة 

الصوفية وتنوع جتلياتها».

متابعة / البينة الجديدة
يعد شارع النجفي من أقدم وأهم شوارع مدينة 
املوصل، حيث ميتد بني شارع نينوى جنوب سوق 
ــعارين ولغاية بداية شارع غازي ، واستمد  الش
ــي وعائلته  ــد النجف ــبة إلى محم ــمه نس اس
ــارع .  و  ــكنوا هذا الش الذين يعدون أول من س
ــام ١٩٢٢ أصبح  ــازي الع ــارع غ بعد افتتاح ش
ــارع غازي  ــارع نينوى وش صلة التواصل بني ش
ــارع النجفي الذي يتوسط  ــاعد موقع ش ، وس
ــواقها ومحالتها على  ــني أس ــوارع املدينة ب ش
ــن الثقافة  ــدون البحث ع ــى الذين يقص ملتق
ــد  ــل اجلرائ ــرى مث ــات األخ ــب واملطبوع والكت

ــزز مكانة  ــية ، وع ــالت الثقافية والسياس واجمل
هذا الشارع .  حيث أن مدينة املوصل في بداية 
القرن العشرين كانت مدينة صغيرة املساحة 
وكانت تقتصر على ما يعرف اآلن باجلانب األمين 
من املدينة ،ما سهل عملية التنقل بني أجزائها 
ــهولة.   ــارع مبنتهى الس والوصول إلى هذا الش
ــل األول الذين وضعوا  ــة اجلي ــن قدماء مكتب وم
ــارع عبد الرحمن عبد  بصماتهم على هذا الش
ــة العربية التي  ــي صاحب املكتب اهللا الكركج
ــارع  ــت العام ١٩٢١ وتقع في مدخل ش تأسس
النجفي ،وكان يأتي بالكتب املتنوعة واخملتلفة 
ــر أول كتاب له  ــن خارج العراق ، وقد قام بنش م

ــل العامية ) من  ــال املوص ــوان (معجم أمث بعن
ــام بطبعه في  ــاغ وق ــد اخلالق الدب ــف عب تألي
ــتمرت املكتبة  ــة الهدف باملوصل ، واس مطبع
ــلم  بعملها حتى بعد وفاة صاحبها حيث تس
إدارتها من بعده أوالده ، وبذلك استمرت املكتبة 
ــن  ــد م ــراً للعدي ــي مق ــارع النجف ــح ش وأصب
ــب الصحف واجملالت واحتضنها  املطابع ومكات
ــه وبفعل وجود املكتبة  ــارع منذ تأسيس الش
ــات نهضت حركة  ــواها من املكتب العربية وس
ــر في مدينة املوصل وقامت بدور ثقافي ال  النش
يستهان به وأصدرت العديد من الكتب واجملالت 

واملطبوعات .

متابعة / البينة الجديدة

إن  ــبوك  فيس ــركة  ش ــت  قال
ــة  ــا مواصل ــكان موظفيه بإم
ــزل بعد جائحة  العمل من املن
فيروس كورونا، واالنضمام إلى 
التكنولوجيا اآلخرين  عمالقة 
أنه  ــني  املوظف ــروا  أخب ــن  الذي

ــن بُعد إلى  ــم العمل ع ميكنه
ــار نائب رئيس فريق  األبد. واش
ــرية في فيسبوك،  املوارد البش
ــون، في حديث  ــن هارينجت بري
ــي»  س ــي  ب ــي  «ب ــبكة  لش
إن  الثالثاء،  ــس  ام البريطانية، 
«بعض املوظفني كانوا يزدهرون 
ا في املنزل ويريدون مواصلة  حقً

ــد». واضاف انه  ــل عن بُع العم
ــاء  ــال، اآلب ــبيل املث ــى س «عل
األقرب إلى أطفالهم ويسعدون 
ــني  بقطع وقت تنقلهم وحتس
يوم عملهم، يسعدهم العمل 
ــت هارينجتون،  من املنزل».ولف
ــني  ــن للموظف ــه «ميك ــى أن إل
ــل  للعم ــم  ملديريه ــدم  التق

ــا إن  ــد»، مبين ــن بع ــم ع الدائ
«العمل عن بعد هو املستقبل، 
رغم انه لم يكن تعديالً سهالً 
أن  ــد  املوظفني».واك ــض  لبع
«من الواضح أن هذا يعمل من 
ــي جائحة،  ــاء تفش ــزل أثن املن
ــرة عمل صحي  ــنا في فت ولس

عن بعد».

متابعة / البينة الجديدة
ــهدا  ــاء الفلك مش ــد علم يرص
ــه القمر  ــكل في قمريا نادرا يش
قرصا عمالقا بلون زهري ساطع، 
ــهد  ومن املتوقع أن يكتمل املش
ــان  ــل/ نيس ــني ٢٦ أبري ــوم االثن ي
ا  اجلاري.سيبدو أكبر وأكثر إشراقً
ــن الوضع العادي، مع لون زهري  م
وذهبي، يرجع احلجم املتزايد إلى 
ــن تأثيرين  ــه مزيج م ــة أن حقيق
ــب  بحس ــني،  مختلف ــني  فلكي
 «thesun» ــة ــرت صحيف ــا ذك م

البريطانية.
ــه عندما يتزامن  وقال العلماء إن
ــع  ــل م ــد أو الكام ــر اجلدي القم
ــي أقرب  ــة احلضيض»، وه «نقط
نقطة للقمر إلى األرض في مداره 
الشهري، يظهر لنا القمر الزهري 

العمالق، بحسب الصحيفة.
ــي أن القمر يحتاج إلى  وهذا يعن
ــافة ٣٣٧٫٨٦٥ كم  ــراب ملس االقت

ــدرا حتى  ــون ب ــن األرض وأن يك م
وأكد  ــاحر.  الس املشهد  يكتمل 
ــي  ــرط األساس ــاء أن الش العلم
لكي يحدث ذلك، يجب أن تكون 
ــمس  الش ــني  ب ــودة  موج األرض 
والقمر، هذا يعني أننا نرى الوجه 

ــمس  الكامل للقمر مضاء بالش
بشكل مباشر. على الرغم من أن 
ــمس والقمر،  األرض تقع بني الش
ا ألن  ــوفً ــق خس ــا ال تخل إال أنه
ــبة لكوكبنا  موقع القمر بالنس

األصلي منحرف قليالً.
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متابعة / البينة الجديدة
كشف الدكتور املصري محمد 
حسن احلفناوي، أستاذ األمراض 
ــة  الفنان زوج  ــن  واب ــة  اجللدي
ــرارا من  ــة أم كلثوم، أس الراحل
حياة كوكب الشرق، من بينها 
عالقتها بأمه وبالفنان الراحل 

عبد احلليم حافظ.
ــاوي، خالل حوار له،  وقال احلفن
ــت بيتوتية  ــوم كان إن «أم كلث
ــرا لزيارة  ــروج كثي ــب اخل وال حت
اآلخرين، وكانت متيل إلى بيتها، 
ــي كان كافيا  واالتصال الهاتف

ــيراً  للتواصل مع أي أحد»، مش
إلى أنه «كان األكثر قربا من بني 
ــقائه ألم كلثوم، موضحا:  أش
ــق،  كان بيني وبينها حالة عش
ــت حتب  ــة، كان ــة خاص وموج
املشي كثيراً، وكانت حتب مصر 

كثيراً».
ــوم كانت حتب  ــد أن أم كلث وأك
ــخ، و»بداية تعارفها بأبي  املطب
ــن طريق عيادته، بجانب  كان ع
أنه كان يحضر لها حفالتها»، 
مردفاً: «أم كلثوم كانت تقولي 
ــون في  ــي ملا أك ــعد حلظات أس

ــي  ــك، ويندهول ــع أبي ــر م مؤمت
ــز حفناوي ميسز  باجلرس ميس
ــس أنها  ــا بتح ــاوي، وهن حفن
ــال إن أفضل  زوجة فخورة». وق

ــني الذين كانت  املغنني واملطرب
ــتمع لهم كوكب  حتبهم وتس
ــرق «عبد الوهاب، ومحمد  الش
قنديل، وسعاد محمد»، مؤكدا 
ــي املعاني  ــت تدقق ف أنها كان
ــة  ذواق ــت  وكان ــات،  والكلم
ــه. وتابع:  للكلمة واحلرف نفس
«عالقتها كانت جيدة باجلميع، 
ــعر بأن عبد احلليم  وكانت تش
أن  ــا  متابع ــا»،  ابنه ــظ  حاف
ــع من الفنانني  عالقتها باجلمي
ــدا وال أحد  ــني جيدة ج واملمثل

يختلف عليها.

متابعة / البينة الجديدة
ــت عربي من  ــكاد ال يخلو بي  ي
ثمرة التمر، الذي يتميز بفوائده 
ــي ال  ــة الت ــة واجلمالي الصحي
حتصى، خصوصاً في ما يتعلق 
ــرة، فهو غني  بالبش بالعناية 
ــادن  ــات واملع ــداً بالفيتامين ج
ــرة بالكثير من  ــي متد البش الت
حاجاتها لتبقى نضرة وشابة 

على الدوام.
ــذا املقال، نرصد لك أبرز  وفي ه
ــرة وكيفية  للبش التمر  فوائد 

ــك التمر لتبييض  حتضير ماس
ونضارة وشباب البشرة.

أهم فوائد التمر للبشرة
ــر ويكافح ظهور  ــر التم - يؤخ
التجاعيد وعالمات التقدم في 

السن على البشرة.
- يجدد خاليا البشرة نظراً الى 

.Bاحتوائه على الفيتامني ٥
- مينح البشرة الرطوبة الالزمة 

ومينع جفافها.
ــرة حيويتها  ــد الى البش - يعي
ويعمل  ونعومتها،  ــا  ونضارته

على تغذيتها وتوحيد لونها.
ــار  آث ــن  ــرة م البش ــص  - يخل
الندبات والبثور وحب الشباب.

- يساهم التمر في حتفيز إنتاج 
مادة الكوالجني في البشرة.

ــرة  ــاهم في تنعيم البش - يس
وتعزيز مرونتها بسبب احتوائه 

.D على الفيتامني
ــاهم في حماية البشرة   - يس
ــققات التي تنتج من  من التش
ــببه  ــرة الذي يس جفاف البش

التعرض ألشعة الشمس.
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