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ــداً  ــني وحتدي ــدر العراقي ــدو ان ق يب
ــم اما  ــحوقني منه ــراء واملس الفق
ــاً وهم  ــوت حرق ــاً او امل ــوت جوع امل
ــفيات  ــرّة املستش يرقدون على أسِ
ــفاء  وهم يتلقون العالج امالً بالش
ــا !!.. ان ماحصل في  من وباء كورون
مستشفى ابن اخلطيب ليلة امس 
ــبت من حريق هائل اودى  االول الس
بحياة ( ٨٢) مواطناً سواء من املرضى 
ــة واصابة (١١٠)  ــالكات الطبي او امل
ــس العراق بل  ــن كارثة هزّت لي آخري
ــراء هول ماحدث  ــم عاملية ج عواص
ــة ال حتتاج صراحة  .. ماحصل كارث
ــجب او استنكار  الصدار بيانات ش
ــة هي  ــان حتقيقي ــكيل جل وال لتش
الوات والدليل ان مئات  ــي الواقع كَ ف
ــكلت  ــان التحقيقية التي ش اللج
طيلة السنوات املاضية لم تصل الى 
نتيجة واسدل الستار عليها بفعل 

فاعل ومن هنا فأن الشعب يطالبك 
يارئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
رؤوس  ــى  عل ــرب  الض ــة  مبواصل
رين والكسالى والفاشلني وال  املقصّ
ــى احزابهم وكتلهم  تلتفت ابداً ال
السياسية التي تأكد انها التبحث 
ــا  ــا ومنافعه ــن مصاحله ــوى ع س
فقط .. الشعب يطالبك ياكاظمي 
يارئيس  ــت  املوجع فأنص ــرب  بالض
ــعب كل  ــوزراء .. كما يطالب الش ال
ــرار بالكف عن اكذوبة  اصحاب الق
ــكيل اللجان التحقيقية التي  تش
لم تعد سوى مجرد صداع للرؤوس 
ولنغادر والى األبد الشعار التقليدي 
ــى « املقتول»  ــا عل ــاذج : عثرن الس
وهرب اجلاني .. هذه املرة نريد اجلاني 
ــرف بجرميته  ليعت ــن  اليدي ــل  ب مكّ
ــلنا  ــف الضحايا الذين فش ولننص
في انصافهم على امتداد السنوات 
ــفى ابن  املاضية !! ان نيران مستش
ماة  اخلطيب ببغداد ستطارد كل حُ

رين الى يوم الدين  الفاشلني واملقصّ
ــن  ــوف ل ــن س ري ــم كل املقصّ .. نع

ــوف ينتقم اهللا عليهم  يفلتوا ولس
ــي  ــية الت ــل السياس ــى الكت وعل

تتستر عليهم وانه من العيب على 
ــن واالصالح  ــدث عن الوط ــن يتح م

ــى ماحصل ..  ــى متفرجاً عل ان يبق
ــات الثالث  ــد كان جديراً بالرئاس لق
ــي) ان  ( صالح والكاظمي واحللبوس
ــي موقع احلدث  ــوا حاضرين ف يكون
ــا فعله امير  ــوا مب وعليهم ان يتأس
ــاح األحمد  ــل ( صب ــت الراح الكوي
 (٢٠١٦  /  ٦  /  ١٥  ) ــوم  ي ــاح)  الصب
ــجد  عندما هرّول حافياً صوب مس
ــول  ــد حص ــادق (ع) بع ــام الص االم
ــو يصيح :  ــي فيه وه ــار ارهاب انفج
ــه عيالي «  ــي.. هذول ــه عيال « هذول
ــات  ــرض ان تعقد الرئاس وكان يفت
الثالث جلسة استثنائية في نفس 
ــمة  قرارات حاس واتخاذ  ــة  اللحظ
ــي  ــارع العراق ــد الش ــة لتبري وثوري
ــم يحضر  ــدري ملاذا ل ــب وال ن امللته
ــوزراء ملوقع احلادث  ــيد رئيس ال الس
ــوادث الطارمية  ــا فعلها مع ح كم
ــوا  احترق ــن  م ان  أم  ــة  والفرحاتي
ــفى  ــي حريق مستش ــوا ف م وتفحّ
اريد .. اننا  ــن اخلطيب هم ولد املكَ اب

ــؤولني  ــبة كل املس نطالب مبحاس
وفي املقدمة وزير الصحة والوكالء 
ــس االكتفاء  ــون ولي ــدراء العام وامل
ــاس  الن ارواح  ألن  ــط  فق ــرد  بالط
ــدين ثم  ــة بيد الفاس ــت لعب ليس
ــؤول عن (١٢)  ــأل : من هو املس نس
ــفى في بغداد مت  ــروع مستش مش
ايقاف العمل بها بقرار من العبادي 
ــاس لها  ــر األس ــبب ألن حج والس
ــد متنينا  ــي .. لق ــي زمن املالك مت ف
ــط  ــته وس ان يعقد البرملان جلس
ــاد وليس الصدار بيان  الدخان والرم
ــباب  ــف األس ــتنكار بل كش االس
ان  ــار  باختص  .. ــول  احلل ــاد  وايج
ــاج  ــو نت ــة ه ــن كارث ــل م ماحص
ــى مدى (١٧)  ــل واحلّرمنة عل للفش
ــة  ــنة مضت فال تتبرأوا ياساس س
ــراف باخلطأ امام  كروا بأن االعت وتذّ
ــه فضيلة  ــة لكون ــعب اضاف الش
فهو واجب .. وحمى اهللا العراق من 

املصائب والعاديات.

ÎbçdΩa@tÖbßa@Êdíi@˘âb�€a@ b‡nu¸a@Â«@pâÜï@>€a@paâaä‘€a@·Ác@äí‰m@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D

  قرر رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى 
ــس الوزراء  ــة جملل ــي وخالل جلس الكاظم
ــحب يد (٣) مسؤولني وهم  عقدت امس س
ــي واحالته  ــن التميم ــر الصحة حس : وزي
ــاظ  ــد مح ــحب ي ــك س ــق وكذل للتحقي
ــا واحالته الى  ــر العط ــداد محمد جاب بغ
ــد مدير صحة  ــحب ي التحقيق وكذلك س
ــاعدي واحالته  ــي الس ــة عبدالغن الرصاف
ــت وزارة الداخلية قد  ــق. وكان الى التحقي
ــة لكارثة حريق  ــت احلصيلة النهائي اعلن
ــهيدا  ــن اخلطيب بـ(٨٢) ش ــفى اب مستش
ــالكات  ــني وم ــن املواطن ــا م و(١١٠) جريح

ــن قبل  ــول م ــت خج ــط صم ــة وس طبي
ــأن  ــية. وفي ش العديد من القوى السياس
ــفت وكالة آر تي الروسية، أجندة  اخر كش
ــي محمد جواد  ــر اخلارجية اإليران زيارة وزي
ــة بغداد.  ــة العراقي ــى العاصم ــف إل ظري
ــية عن مصدر، قوله  ونقلت الوكالة الروس
ــوم االثنني  ــداد الي ــيصل بغ ــف س إن ظري
ــيراً إلى  ــيزورها مش قادما من قطر التي س
ان الوزير اإليراني سيلتقي في بغداد رؤساء 
اجلمهورية والوزراء والبرملان، باإلضافة إلى 
ــدر، أن  ــني.وأوضح املص ــؤاد حس ــره ف نظي
الزيارة ستبحث دور العراق في التقارب بني 
ــض التفاصيل عن  ــعودية، وبع إيران والس
ــني البلدين املقرر عقده  االجتماع الثاني ب

ــني، أن الزيارة لن تكون  ــي بغداد. وب قريبا ف
ــات اإليرانية األمريكية  بعيدة عن املفاوض
ــالة من طهران  في فيينا، وقد تتضمن رس
إلى واشنطن بشأن صراعهما داخل العراق. 
ــط والطاقة  ــرت جلنة النف ــن جانبها اق م
النيابية، امس االحد، ببطء اجراءات الربط 
ــا، في حني  ــج واوروب ــي مع اخللي الكهربائ
ــة في فصل  ــن جتهيز الطاق ــت حتس توقع
ــل. وقال عضو اللجنة صادق  الصيف املقب
ــات صحفية، ان  ــي تصريح ــليطي، ف الس
ــي البلد  ــص الطاقة ف ــي نق ــراق يعان الع
ــكا واط، مؤكداً عدم  ــر من ١٢ ألف مي بأكث
استطاعة العراق سد هذا النقص باالنتاج 
ــس املقبلة،  ــنوات اخلم ــالل الس احمللي خ

ــة التي  ــر التخصيصات الالزم ــدم توف لع
متكن من انشاء احملطات الكهربائية. وأكد 
ــط الكهربائي مع اخلليج  على اهمية الرب
ــراق محورا لالتصال بني  وتركيا ليكون الع
دول اخلليج واوروبا، معرباً عن اسفه من أن 
هذين املشروعني يسيران بخطوات بطيئة، 
ــراع  وكان من املفترض على احلكومة االس
بربط هاتني املنظومتني ملا لذلك من فائدة 
للعراق. وأوضح ان االختالف في اوقات الذروة 
ــمالية املتمثلة  ــراق واملناطق الش بني الع
ــن أن نصبح ممرا  ــا، ميكننا م ــا واوروب ب تركي
ــن املناطق احلارة صيفا  لتصدير الطاقة م
باجتاه تركيا ذات اجلو املعتدل وحتويلها الى 
ــى أن العراق  ــار النائب ال بلدان أخرى. واش

ــتثمارية ١٣  ــات االس ــتهلك من احملط يس
ــتاء في حني  الف ميكا واط في فصل الش
ــو بنحو ١٩ الف ميكا واط، مما  ان املتوفر ه
ــاء نحو ٥ االف ميكا واط  يضطره الى اطف
وخروجها من العمل في هذا الفصل.ولفت 
ــريع  ــى ان اللجنة اكدت على ضرورة تش ال
قانون النفط والغاز خالل املرحلة القليلة 
املقبلة، اال انه يحتاج الى اكمال التصويت 
ــركة النفط الوطنية، مبينا  على قانون ش
ــال قانون النفط ووصوله الى مرحلة  اكتم
ــم به بعد  ــل لن يت ــت، اال ان العم التصوي
ــركة،  ــرار قانون الش ــت اال بعد اق التصوي
ــرات مرتبطة مع بعضها في  ألن هناك فق

القانونني.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــيد مصطفى  ــلحة الس ــد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املس عق
ــؤولني  ــع عدد من الوزراء والقيادات االمنية واملس ــي  اجتماعا طارئا م الكاظم
في مقر قيادة عمليات بغداد على خلفية احلادث املأساوي في مستشفى ابن 

اخلطيب. واتخد حزمة من القرارات التالية:ـ
* احلادث االليم الذي وقع الليلة في مستشفى ابن اخلطيب حدث مؤلم ولهذا 
ــرة لنتحدث  ــاعة املتأخ ــها وبهذه الس ــع في الليلة نفس ــب ان جنتم كان يج

معكم ومع شعبنا بوضوح.
ــا باعتبارهم  ــذا احلادث االليم، وجهن ــالرواح التي زهقت نتيجة ه ــة ل * الرحم
شهداء ، كما وجهنا برعاية اجلرحى على كل املستويات داخل وخارج العراق.

بغداد /

\7Çë^@èÓ€Î@wˆbn„@ÜÌä„@NN@’Ó‘zn€a@µa@·Ën€byaÎ@Úzñ€a@äÌãÎ@·Ë‰Ói@¥€Î˚éfl@H3I@ÜÌ@kzç@âä‘Ì@Ô‡√bÿ€a
fiÏvÅ@ÔçbÓç@o‡ï@¡çÎ@ÚÓj�€a@pb◊˝ΩaÎ@¥‰üaÏΩa@Âfl@b∞äu@H110I@Î@aÜÓËë@H82I@ÚÓˆbË‰€a@Ú‹Óñßa@Z@ÚÓ‹ÅaÜ€a

¥‰q¸a@‚ÏÓ€a@NN@ÖaÜÃi@µa@—Ìä√@ÒâbÌã@ÒÜ‰ua@ÍàÁ@NN@ÊaäËüÎ@ûbÌä€a@¥i@lâb‘n€a
Ú‹j‘Ωa@paÏ‰é€a@fi˝Å@ıbiäËÿ€a@ó‘‰€@›y@\¸^@Z@Ü◊˚Ì@kˆb„@NN@_â¸ÎÖ@âbÓ‹fl@H82I@oyaâ@ÂÌÎ@bu

كتب رئيس التحرير

ــي، عدم وجود  ــم األعرج ــار األمن القومي قاس أكد مستش
ــة التحالف  ــراً أن مهم ــراق، معتب ــي الع ــة ف ــد أجنبي قواع
ــرارات الوطنية تتخذ  ــي تدريبية.وقال األعرجي ، إن الق الدول
ــات اجلولة الثالثة للحوار  ــرار وطني والعراق ملتزم مبخرج بق
االستراتيجي. وأضاف أن انسحاب القوات األجنبية املقاتلة 
ــه الطرفان.ولفت االعرجي  ــدول زمني يتفق علي على وفق ج
ــى أنه ال وجود لقواعد أجنبية في العراق ومهمة التحالف  ال

في العراق مهمة تدريبية استشارية.

ــس االحد  ــاء االعلى ام ــن مجلس القض اعل
ــات كبيرة من  ــان تلف كمي ــح حتقيق بش فت
ــكر في ميسان.وقال اعالم اجمللس ،  مادة الس
جتري محكمة التحقيق املتخصصة بالنظر 

ــا مع  ــان حتقيق ــي ميس ــة ف ــا النزاه بقضاي
ــي احملافظة على  ــكر ف ــي معمل الس موظف
ــكر  ــط (٢٤٠٠) طن من مادة الس خلفية ضب
ــتهالك البشري  التالفة والغير صاحلة لالس
ــازن املعمل.واضاف البيان ان احملكمة  في مخ

ــكر  ــد انتقالها الى معمل الس ــة بع اخملتص
ــص املادة  ــات التي تخ ــة االولي ــت كاف ضبط
املضبوطة والتحقيق مع املنتسبني وفق املادة 
ــدر املادة والغرض  ــات ملعرفة مص (٣٤٠) عقوب

اخملصص له ومعرفة أسباب التلف.
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÷aä»€a@ø@ÚÓj‰uc

ÚÓqâbÿ€a@ÈmbÓ«aÜmÎ@ÖaÜÃji@kÓ�®a@Âia@Û–ínéfl@’Ìäy@ÚÓ–‹Å@Û‹«

ÂÌÜ€a@‚ÏÌ@µa@ÂÌä �ñ‘ΩaÎ@¥‹ëb–€a@Òb �ª@›◊@Öâb�nç@kÓ�®a@Âia@Û–ínéfl@Êa7„

AA·ˆb‰Ã€a@·çb‘n€@·ÿmbé‹u@ÊÎÜ‘»m@b‡‹rfl@ÂÌä �ñ‘Ωa@Ú€b”aÎ@ÚqÖbßa@o”Î@è–„@ø@Ÿné‹u@ÊbΩäibÌ@Ü‘»m@Êa@kØ

\3^ò@Ú‡nn€a

paÏ‰é€@Ô€bßa@â¸ÎÜ€a@“äï@ä»ç@ıb‘ji@pb»”Ïm
ــة،  ــة النيابي ــة املالي ــت اللجن  توقع
ــنوات،  ــدوالر احلالي لس ــعر ال بقاء س
ــارت إلى قدرة البنك املركزي  فيما أش
ــعره احلالي في السوق  على ضبط س
ــال  أكثر.وق ــه  ارتفاع دون  ــة  واحليلول
ــيروان ميرزا، إن سعر  عضو اللجنة ش
ــغ ١٤٥٠ دينارا  ــي والبال ــرف احلال الص
ــن قبل البنك  ــل الدوالر واحملدد م مقاب

ــنوات إذ ال  ــتمر لس ــد يس ــزي ق املرك
ــة بنيت  ــه ألن املوازن ــن تخفيض ميك
ــبة الرتفاع سعر  عليه.وأضاف بالنس
ـــ ١٤٧٠ دينارا نعتقد  الدوالر ملا فوق ال
ــن البنك املركزي  ــاك محاولة م أن هن
ــك لديه خزين  ــاف االرتفاع، البن إليق
استراتيجي من الدوالر ومن املمكن ان 
يساهم باستقرار سعر الصرف وعدم 

ارتفاعه أكثر من ذلك.

بغداد /
بغداد /

بغداد /

Ú‹j‘Ωa@Ú‹yäΩa@ø@›‡»€a@äÌÏ�n€@⁄6íΩa@›ÓÃín€a@pb◊äíi@…‡n£@÷aä»€a@¯„aÏfl@Z@›‘‰€a
ÔΩb»€aÎ@Ô‹0a@ÂÌÜÓ»ñ€a@Û‹«@ÚÓj»ëÎ@ÚÓçbÓç@›»œ@ÖÎÖâ@7rm@NN@kÓ�®a@Âia@Û–ínéfl@CÚéÿ„D
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2محليات
@‚b»�€a@oÌãÎ@äÿé€a@ÔmÖbfl@xbn„¸@ÚÓ‹™@Ú◊äë@Âfl@är◊a@…fl@Ü”b»nm@ÚÓˆaàÃ€a@ÖaÏΩa@Òâbvn€@Úflb»€a@Ú◊äí€a

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــس الوزراء  ــذا لتوجيهات دولة رئي تنفي
ــالء اجلبوري  ــور ع ــارة الدكت ــر التج ووزي
ــن زيارة  ــي م ــر وميدان ــراف مباش وباش
ــداد واحملافظات  ــع والفروع في بغ املواق
ــود منصور  ــم حم ــد املهندس قاس اك
مدير عام الشركة العامة لتجارة املواد 
الغذائية انه وتنفيذا» لتوجيهات رئيس 
ــجيع  ــوزراء   بدعم املنتج احمللي  وتش ال
ــن قيام  ــة بني حمود ع ــة احمللي الصناع
ــركة بالتعاقد مع اكثر من شركة  الش
ــكر وزيت  ــي الس ــاج مادت ــة النت محلي
الطعام مبصانع محلية مسجلة بهيئة 
ــركتي (  ــا ش ــي منه ــتثمار الوطن االس
االحتاد , احملمود ) ضمن مفردات البطاقة 
ــذه الوجبة الثانية  التموينية وتعتبر ه
ــارك والوجبة  ــان املب ــهر رمض خالل ش
ــركة  ــذا العام علما ان الش ــة له الثالث

ــواد  امل ــر  بتوفيـــ ــتمرار  االس ــدد  بص
الغذائيــة خـــالل الفــترة القادمة هذا 
واعلن حمـــود عن وصــول اول كميات 
ــوع (التــون  ــت الطعـــام ن ــن مادة زي م
ــركة احملمـود انه   ــــا ) العائد الى ش س
ــتمر  ــتثنائية متميزة تس ــود اس وبجه
ــركة  ــروع ومواقع الش ــوم اجلمعة ف الي
العامة لتجارة املواد الغذائية في بغداد 
واحملافظات باستالم مادتي (السكر وزيت 
ــام ) املنتج محليا  وتوزيعها على  الطع
ــهر  املواطنني ضمن احلصة الثانية لش
ــام وتوفيرها  ــان والثالثة لهذا الع رمض
ــة اذ  مت  ــرعة املمكن ــني وبالس للمواطن
ــوم اجلمعة  ــاعات االولى لي وضمن الس
ــتالم  ــة اس ــي  في كربالء املقدس املاض
(٧٦٣ ) طن سكر و (١٨٠ ) طن زيت طعام 
ــكر  ــتالم (١٢٦) طن س وفي االنبار مت اس
و(١٤٣٦ ) طن زيت طعام وفي فرع نينوى 

ــتالم مادة زيت  ــع الكرامة ١ مت اس مجم
ــا بكمية ( ٢٦٥)  الطعام عالمة التون س
ــكر فكانت(٨٦٥) ــن وجتهيز مادة الس ط
ــل/ ــارة داخ ــق  احملافظة(قي ــن ملناط ط
ــمال/ خارج/الشورة/احلضر/الش ــارة  قي
ــل مت جتهيز مادتي  ــي باب القحطانية)وف
ــام وكذلك في فرع  ــكر وزيت الطع الس

ــركة في البصرة مت استالم وجتهيز  الش
ــكر بكمية (٣٧٠) طن ملناطق  مادة الس
ــر ، عزالدين  ــرش ، الدي ــة ( الش احملافظ
ــدون ،  ــر ، ابن خل ــس ، الزبي ــليم ، ان س
ــفوان ،املدينة القرنة ، ابي اخلصيب ،  س
ــط مت  ــن البصري ، الفاو) وفي واس احلس
ــكر بكمية (١٨٠) طن  استالم مادة الس

ــتمر املواقع كافة بتجهيز الوكالء  وتس
ــبت وفي م. م  خالل يومي اجلمعة والس
التاجي مت استالم وجتهيز مادتي السكر 
ــام بواقع  ــع ( ٤٣٤) طن وزيت الطع بواق
ــة والتاجي  ــق (الطارمي ــن ملناط ( ٢٦) ط
ــام م.م  ــني حمود عن قي ــن جانبه ب ).وم
الكرخ باستالم مادة زيت الطعام بواقع 
ــا وكذلك جتهيز  ( ٨٧)  طن نوع التون س
ــع ( ٥٤٢) طن وزيت  ــكر بواق مادتي الس
ــن ملناطـــق (  ــام بواقع ( ٨٧) ط الطعــ
ناحية الرشيد , اليوسفية, اللطيفية, 
ــة مت جتهيز  ــي م . م احلري ــة ) وف احملمودي
ــام ملناطق  ــت الطع ــكر وزي مادتي الس
ــل ) .  ــعلة , احلرية , ذات السالس ( الش
ــكر  اما في ابي غريب مت جتهيز مادة الس
ــق ( الزيتون ,  ــن ملناط ــة ( ١٤٣) ط بكمي
خرنابات ) والطارمية و في م.م الرصافة 
مت جتهيز مادتي السكر بواقع (٣٨٥) طن 

ــع ( ١٨٠) طن ملناطق  وزيت الطعام بواق
ــون) وفي م  ــن, املام ــة , املدائ ( الفضيلي
ــكر وزيت  ــز مادتي الس ــدر جتهي .م الص
ــن  ملناطق (  ــة (١٧٥) ط ــام بكمي الطع
ــينية املعامل  ــة , حس ــل , الباوي املعام
ــز  ــتل مت جتهي . م املش ــع  ــي مجم ) وف
ــة (١٦٥ ) طن  ــام بكمي ــادة زيت الطع م
ــى , املصطفى ) .  ــتل االول ملناطق ( املش
ــل الكوادر الفنية  ومن جانب اخر تواص
ــة اليوم  ــيظرة النوعي ــم الس ــي قس ف
ــم وتعفير مقر  ــة تعقي ــة بحمل اجلمع
ــركة العامة لتجارة املواد الغذائية  الش
ــاحاتها  وممراتها وس ــني  املوظف ــرف  وغ
ــائل  وحدائقها وذلك لتوفير اقصى وس
احلماية للموظفني واملراجعني وتستمر 
ــر  ــي مق ــكل دوري ف ــة بش ــذه احلمل ه
ــركة ومواقعها وفروعها في بغداد  الش

واحملافظات.

بغداد / البينة الجديدة
ــؤون  والش ــل  العم ــر  وزي ــرأس  ت
االجتماعية الدكتور عادل الركابي 
ــة الطفولة  ــا لهيئة رعاي اجتماع
امس االحد بحضور اعضاء الهيئة 
من ممثلي الوزارات املعنية ملناقشة 
ــالمم املتحدة  ــر االمني العام ل تقري
ــلح. اخلاص باالطفال والنزاع املس
واكد الوزير خالل االجتماع ضرورة 
ــدة  ــة موح ــاك اجاب ــون هن ان تك
ــن  م ــة  الدولي ــات  املالحظ ــى  عل

ــزة املعنية بالتقرير،  جميع االجه
ــزة االمنية  ــى االجه ــا ان عل مبين
ــدمي اجابات حول حقيقةً وجود  تق
ــداد كبيرة  ــال موقوفني وبأع اطف
ــار التقرير  والقضايا التي  كما اش
ــنوات السابقة  حسمت في الس
ــد  موح ــر  تقري ــي  ف ــا  لتضمينه
ــه وزارة العمل كاجابة متثل  تقدم
الدولة العراقية الى االمم املتحدة. 
واشار الى اهمية استكمال خطة 
العمل بني حكومة العراق ومكتب 

ــد  جتني ــوص  بخص ــدة  املتح االمم 
ــراء التعديالت  ــد اج ــال بع االطف
ــراع في  ــة عليها، مع االس الالزم
ــول تقرير االمني  تقدمي االجابات ح
باالجهزة  ــة  املتعلق العام خاصة 
ــد موعد  ــا الى حتدي ــة، داعي االمني
ــع الفريق  ــد اجتماع قريب م لعق
ــدة في العراق  القطري لالمم املتح
ــأن التقرير  ــات بش ــراء مباحث الج
اخلاص بالعراق ورفعه الى املنظمة 

الدولية.

بابل / البينة الجديدة
ــى توجيهات معالي  بناءً عل
ــاالر  ــر العدل القاضي س وزي
عبد الستار محمد بتطبيق 
ــان  اإلنس ــوق  حق ــر  معايي
ــة  القانوني ــي  النواح ــن  م
ــة والتي  ــة واخلدمي والصحي
دأبت الوزارة على توفيرها في 
ــام  ــجون لكافة األقس الس
ــر  مدي ــرى  اج ــة،  اإلصالحي

ــرة االصالح العراقية  عام دائ
ــتاذ سالم كاظم هليل  االس
ــجن  ــة إلى س ــارة تفقدي زي
ــزي لالطالع على  ــل املرك باب
ــن النواحي  ــوال النزالء م أح
ــة  والغدائي ــة  الصحي
ــي  ــاهمة ف ــة واملس واخلدمي
ــاكل واملعوقات  ــل املش تذلي
ــق  ــم وف ــد تواجهه ــي ق الت
ــول  املعم ــة  القانوني ــر  األط

بها.واطلع املدير العام خالل 
جولته التفقدية برفقه مدير 
ــجن على أحوال النزالء  الس
واالجراءات الوقائية الصحية 
ــات  ومنهاعملي ــذة  املتخ
واتباع  ــم  والتعقي ــر  التعفي
النصائح واالرشادات والتقيد 
بها  ــزام  وااللت ــات  بالتعليم
حفاظا على صحة وسالمة 
النزالء.واكد املدير العام على 

ــي  ــام بجانب االهتم ــرورة  ض
ــزالء  ــي للن ــي واخلدم الصح
وااللتزام باالجراءات الوقائية 
وتأمني عملية إطعام النزالء، 
ــه  ذات ــت  الوق ــي  ف ــا  منوه
مبتابعة قضايا النزالء وايجاد 
للمشاكل  الناجحة  احللول 
التي تواجههم خاصة فيما 
يخص عمليات اطالق سراح 

النزالء.

@Ú���®a@Â�fl@EYT@’�‘ �§@Ú�Ó”aä»€a@o�‰‡é‹€@Ú�flb»€a@Ú�◊äí€a
@Ô�ôbΩa@âaáe@ä�Ëí�€@Ú�Óubn„�a

@>Ó:a@Û–�ñflNÖ@âb‡«¸a@ÒÖb«g@÷ÎÜ‰ï@èÓˆâ
Ôzï@å◊äfl@âb‡«a@ Îäífl@ãb¨a@Â‹»Ì

@|‹éΩa@ aå‰€aÎ@fib–ü¸a@òÏñ¢@ÒÜznΩa@·fl¸a@äÌä‘m@Úí”b‰Ω@Ú€Ï–�€a@ÚÌb«â@Ú˜Ó:@b«b‡nua@êc6Ì@›‡»€a@äÌãÎ

å◊äΩa@›ibi@Âvç@µg@ÚÌÜ‘–m@ÒâbÌã@äØ@ÚÓ”aä»€a@Ä˝ï�a@ÒäˆaÖ@‚b«@äÌÜfl

ــرة  ــني العراقيني واألس ــة الصحفي ــدم نقاب تتق
الصحفية بأحر التعازي واملواساة ألبناء شعبنا 
وعوائل شهداء فاجعة مستشفى ابن اخلطيب 
ــاء من  ــن االبري ــد م ــا العدي ــي راح ضحيته والت

املرضى واملواطنني.
ــت لتحدث لوال  ــك الفاجعة األليمة ماكان ان تل
ــؤولية  ــعور باملس اإلهمال والالمباالة وعدم الش
ــب إن يقدم خدماته  ــدث في مكان يج كونها حت
ــني الذين لم  ــن املواطن ــى م ــانية للمرض اإلنس

يفكروا يوما ان املوت في انتظارهم .
ــني العراقيني  ــة الصحفي ــو نقاب ــا تدع ومن هن
ــؤولة الى حتمل مسؤولياتها للحد  اجلهات املس

من تلك املآسي وعدم تكرارحدوثها.
ــع رحمته  ــهداء بواس ــأل اهللا ان يتغمد الش نس
ــيح جناته وان مين على اجلرحى  ويسكنهم فس

واملصابني بالشفاء العاجل .
وليحفظ اهللا العراق وشعبه من كل سوء...

البصرة / البينة الجديدة
قدمت وزارة النقل - الشركة العامة ملوانئ العراق سالت 
ــبة  ــل املتعففة واالرامل واأليتام مبناس غذائية للعوائ
ــركة   ــهر رمضان املبارك .و قال مدير عام الش حلول ش
الدكتور املهندس فرحان محيسن الفرطوسي: حسب 
توجيهات وزير النقل الكابنت ناصر حسني بندر الشبلي 
بتقدمي يد العون واملساعدة لفئات اجملتمع ومن منطلق 
ــرت  ــؤولية جتاه عوائلنا الكرمية باش ــاس باملس اإلحس
ــلة  ــراق بتقدميها ( الس ــئ الع ــة ملوان ــركة العام الش
الغذائية الرمضانية ) دعماً منها للعوائل احملتاجة في 
ــي ان موانئ  ــهر رمضان الفضيل .وأضاف الفرطوس ش
ــاني للعوائل  ــدمي دعمها االنس ــراق تعمل على تق الع
ــع العراقي بكافة أطيافه  ــة كونها متثل اجملتم املتعفف
ــتمرة هو دليل  ــاعدات عينية مس ــا تقدمه من مس وم

واضح على كونها من الشعب واليه .

بغداد / البينة الجديدة
ــة  العام ــركة  الش ــام  ع ــر  دي مُ ــنَ  أعلـ
ــركات وزارة  ــمنت العراقية إحدى ش للس
ــة واملعادن اخلبير املُهندس : علـي  الصناع
ــق ٩٤٪ من اخلُطة  ــدان خلـف عن حتقي زيـ
ــي بإنتاج ( ٨٩  ــهر آذار املاض اإلنتاجية لِش
ــي تصريح للمكتب  ـــارَ ف ) ألف طـن .وأش
ــى ان العمل جاري  ــي الوزارة إل اإلعالمي ف
ــوط  ــد اخلط ــة أح ــل وصيان ــاً لِتأهي حالي
ــادوش  ــمنت ب ــع س جم ــي مُ ــة ف اإلنتاجي
ــال التأهيل  ــتمرار أعم ــة إلى اس باإلضاف
ــمنت الكوفة ما  ــة في معمل س والصيان
ــات والصعود  ــع الطاق ــي رف ــهم ف سيُس
ــهر القادمة  الل األش باخلُطة اإلنتاجية خِ
ــت عدد من  ــركة أحال ــى ان الش ــاً ال ، الفت
ــة الرطبة  ــل بالطريق ــل التي تعم املعام
ــتثمار لِعدم جدواها كون ان هذه  إلى االس
املعامل تستهلك كميات من الوقود تصل 
ــتهالك املعامل التي تعمل  إلى ضعف إس
بالطريقة اجلافة فضالً عن تدني طاقاتها 
شيراً بهذا الصدد إلى معمل  اإلنتاجية ، مُ

ــمنت الرافدين في مجمع بادوش والذي  س
ــتثمار لِغرض تطوير  ــت إحالته إلى االس مت
ُعدات حديثة  خطوطه اإلنتاجية وتعزيزه مبِ
ــمى  صي املُس ــمنت التخصُ ــاج الس إلنت
ــمنت الالصـق .وأضـافَ بأن الشركة  بالس
أعادت تأهيل طواحني السمنت في معمل 
ــر الكلنكر  ــدد توفي ــى وبِص ــمنت املثن س
لِغرض البدء بِفعاليات التشغيل واإلنتاج 
ــرادات لِغرض  ــهم في حتقيق اإلي ما سيُس

تأهيل باقي أجزاء املعمل وتشغيل األيدي 
ــاذ إجراءات  ــه إضافة إلى إتخ ــة في العامل
ــماوة باالجتاه  ــمنت الس ــع معمل س لِوض
ــغيل واإلنتاج ،  ــان التش ــح لِضم الصحي
ــركة التركية املُستثمرة  الفتاً الى ان الش
طة العمل  عمل حمام العليل وضعت خُ ملِ
ــتيراد محطة  للبدء بالتأهيل وقامت باس
ــا  ــون دوالر وإنه ــة ( ٣ ) ملي لف ــاء بِكُ كهرب
ــراءات كاحلصول  بِصدد إكمال بعض اإلج

ــاب  ــح احلس ــتثمار وفت ــازة اس ــى إج عل
ــات التأهيل في  ــي بِعملي ض ــا للمُ وغيره
ــال التأهيل  ــذي تُواصل فيه أعم الوقت ال
ــض للبدء  ــمنت الفلوجة األبي ــل س عم مبِ
ــي من هذا  ــي النصف الثان ــغيل ف بالتش
ــن  ــت ع ــي ذات الوق ــاً ف فصح ــام ، مُ الع
ــف ورفع األلغام  ــروع بأعمال التنظي الش
ــتالمه  ــمنت القائم بعد إس في معمل س
ــتثمرة إلى جانب  ــركة املُس بل الش ــن قِ م
طط الشركة إلنشاء خطوط  ــتمرار خُ اس
ــادوش وحمام  ــي مُجمع ب ــاج جديدة ف إنت
ُحافظة نينوى بعدَ إكمال بعض  العليل مبِ
ــركة  نتجات الش ــراءات ، مؤكداً ان مُ اإلج
ــودة العالية والصالدة  ــاز بالنوعية واجل متت
الفائقة واملُواصفات القياسية إلى جانب 
ــادي  ــمنت الع ــعار للس ــة باألس املُنافس
ــعار  ــم إرتفاع أس ــاوم رُغ ــمنت املُق والس
توقعاً  ــتيرادية ، مُ لف املواد االس الوقود وكُ
ــن وتطور  ــهد املرحلة القادمة حتس ان تش
ــركة  عامل الش ــات اإلنتاجية ملِ في الطاق

كافـة .

البينة الجديدة / هيثم القيسي
ــادة اعمار  ــيد رئيس صندوق اع اعلن الس
ــى الهيتي  ــررة د. مصطف ــق املتض املناط
ــز  ــار مرك ــادة اعم ــروع اع ــاز مش ــن اجن ع
ــن الصحي) بقضاء  صحي (مجمع حمري
املقدادية باشراف دائرة املباني التي تعمل 

ــوزارة االعما ر و بتمويل من البنك الدولي  ب
ــرة صحة  ــح دائ ــارئ) لصال ــرض الط (الق
ــيد رئيس الصندوق ان هذا  ديالى.وبني الس
ــروع تعرض ألعمال تخريبية من قبل  املش
ــة ومتكني ادارجه  عصابات داعش اإلرهابي
ــام ٢٠١٩  ــدوق لع ــاريع الصن ــن مش ضم

ا للمواصفات الفنية  ــروع وفقً ومتديد املش
ــن البنك  ــددة وبتمويل م ــات احمل والتوقيت
ــروع  ــارىء) وللمش ــرض الط ــي (الق الدول
مهمة كبيرة في تقدمي اخلدمات الصحية 
ــيد  ــي القضاء .وتابع الس ــة الهال والطبي
ــة  الفني ــالكات  امل أن  ــدوق  الصن ــس  رئي

ــية للصندوق مستمرة بالعمل  والهندس
ــن  ــار مركزي ــادة اعم ــروعني الع ــي مش ف
ــوالء ، ربيعة) لصالح  ــني أخرين (جل صحي
دائرة صحة ديالى وكذلك املؤمل اجنازهما 
ــة  الفني ــات  املواصف ــات  التوقيت ــق  وف

املطلوبة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــية  ــت املالكات الهندس أنه
ــي معمل تصنيع  والفنية ف
ــع  التاب ــل  املراج ــدات  مع
ــة  العام ــركة  الش ــى  ال
ــص وتأهيل املنظومات  لفح
ــال تأهيل  ــة، أعم الكهربائي
ــدة  الوح ــادم  ع ــة  منظوم
التوليدية الثانية F-6 حملطة 
املهندس  ــهيد  الش كهرباء 
ــزة الغازية في  ــداهللا حم عب
ــوك، التابعة  محافظة كرك
ــة  العام ــركة  الش ــى  ال
الكهربائية  ــة  الطاق إلنتاج 
والتي  الشمالية،  للمنطقة 

ــاء  غط ــع  تصني ــت   تضمن
ــوي  ــادم (العل ــوة الع قلنس
ــب  جان ــى  .ال  ( ــفلي  والس
ــر لغطاء  ــع رنك حاص تصني
ــدد اثنان  ــوة العادم ع قلنس
ــر العادم ( جهة  وتصنيع داي
ــع  ــك تصني ــنن )، وكذل املس
ــان،  اثن ــدد  ــة ع دروع احلماي
وأقواس التثبيت عدد أربعة، 
ــررة  املتض ــزاء  األج ــة   وإزال
داخل منظومة العادم داخل 
احملطة، ليتم بعدها تنصيب 
ــة  ــزاء املصنع ــت االج وتثبي
الربط  ــتخدام  باس اجلديدة، 

باللحام والبراغي موقعيا.

بغداد / البينة الجديدة
ــة عن  ــفت وزارة الزراع كش
ــدة من  ــة جدي ــالق وجب إط
الكارب  ــماك  أس سابحات 
ــطحات  واملس ــوار  االه في 
ــك بتوجيه من  ــة، وذل املائي
ــدس  املهن ــر  الوزي ــيد  الس
ــي،  اخلفاج ــرمي  ك ــد  محم
ــاس  ــور عب ــة الدكت ومتابع
ــني، مدير عام  ــالم حس س
ــة،  احليواني ــروة  الث ــرة  دائ
ــابحات  ــالق س ــث مت إط حي
ــماك الكارب في االهوار  أس
ــطحات املائية لدعم  واملس
وتنمية الثروة السمكية في 
البالد  لتطوير وتنمية الثروة 
احليوانية و دعم اإلقتصاد ، 
ــس املاضي  ــث مت اخلمي حي

ــة الثامنة من  إطالق الوجب
الكارب  ــماك  أس سابحات 
ــدد الى  ــل الع ــادي ووص الع
ــني  ــتة مالي ٦٣٠٠٠٠٠) س  )
ــابحة  ــف س ــة أل و ثالثمائ
ــن إنتاج دائرة الثروة  كارب م
ــماك  أس احليوانية/مفقس 
و(٢٤٠٠٠٠٠)  ــة  امليمون
ــف  ــة أل ــان و أربعمائ مليون
ــاج  ــن إنت ــابحة كارب م س
ــة/ احليواني ــروة  الث ــرة  دائ
ــرح  املش ــماك  أس مفقس 
 ، ــان  ــة ميس ــي محافظ ف
ــي ناحية  ــد مت اإلطالق ف وق
ــاط في  البط ــالم هور  الس
محافظة ميسان وبإشراف 
جلنة االطالق من دائرة الثروة 

احليوانية.

البصرة / البينة الجديدة
ــئ  ملوان ــة  العام ــركة  الش  - ــل  النق وزارة  ــت  اجتمع
ــغيل  ــركات التش العراق مع عدد من مدراء و ممثلي ش
ــترك األربعاء املاضي  وناقشت آلية تطوير العمل  املش
ــر الدكتور املهندس  ــي في املرحلة املقبلة ، وذك املينائ
ــتنادا  ــي املدير العام اس ــن الفرطوس ــان محيس فرح
ــني بندر  ــات وزير النقل الكابنت ناصر حس إلى توجيه
ــغيل املشترك  ــركات التش ــبلي بضرورة عمل ش الش
ــأنها احلفاظ على  ــة التي من ش ــق األنظمة احلديث وف
ــتوى اإلنتاج وتطويره ، مضيفاً مت خالل االجتماع  مس
ــة مع  ــة املقبل ــل للمرحل ــات العم ــة متطلب مناقش
ــترك العاملة  ــغيل املش ــركات التش مدراء وممثلي ش
ــركة ومدراء  ــاون االداري للش ــئ بحضور املع في املوان
ــام املعنية . وذكر الفرطوسي أن موانئ  املوانئ واالقس
ــت ايضاً  تعرفة العوائد واالجوار وتأهيل  العراق ناقش
البنى التحتية للموانئ واجلباية اإللكترونية ومعاجلة 
ــاد  ــات . من جهتهم اش ــة وحل املعوق ــور العالق األم
ــغيل املشترك بتوجهات  ــركات التش مدراء و ممثلي ش
ــتعدادهم للمساهمة  ــركة املوانئ و ابدوا اس ادارة ش
ــى تقدمي افضل  ــر املوانئ و العمل عل ــة لتطوي الفاعل
ــؤولية و االلتزام  ــه املس ــة مبا تتطلب ــات املينائي اخلدم

املهني و القانوني  .
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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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ــاء، امس  ــام لنقابة األطب ــز الع ــرب املرك اع
ــفى  ــفه ملا حصل في مستش األحد، عن أس
ابن اخلطيب، مؤكدا على ان االطباء لن يقبلوا 
ــابه.   وقالت النقابة  بالعمل في ظروف مش
ــمعنا مبا حصل من حريق في  ، شاهدنا و س
ــفى ابن اخلطيب الذي يحوي مرضى  مستش
كورونا و األمراض االنتقالية و التدرن الرئوي و 
عدد من األطباء و الكوادر الطبية و الصحية، 
ونحن نتألم كثيرا ملا حصل من استشهاد و 
اصابة عدد من املواطنني من بينهم زمالء لنا 

ــتوى عال من التضحية و االلتزام  كانوا مبس
تذكرنا حوادث أخرى في مؤسساتنا سببها 
ــتويات احلكومية كافة و التي  خلل في املس
ــالمة املهنية و  ــات الس ــب متطلب ــم تراق ل
ــد غادرها زمن  ــات ق االجتماعية في مؤسس
الصالحية و لن يقطنها إال املرضى احملتاجني 
ــاء املتطوعني او من  ــن يعمل بها إال األطب و ل
ــت اليوم و  ــب.  وأضاف ــرض عليهم الواج يف
نحن نودع زمالء لنا و اخوان من نقابات أخرى 
و مواطنني احبة على قلوبنا كان الواجب أن 
نوصلهم ال  شفاء اهللا ال ان نكون سببا في 

وفاتهم.  وطالبت النقابة اجلهات احلكومية 
كافة إلى تأمني متطلبات السالمة الكاملة 
ــي و تأمني  ــاع املدن ــات الدف ــب متطلب حس
ــى  بأعل ــخصية  الش ــة  الوقاي ــات  متطلب
ــتقبال بالعمل  ــن نقبل مس ــتوى و إال ل مس
ــر  مهدد  ــابهة و هكذا خط ــروف مش في ظ
ــاكني مبا فيهم األطباء .  وختم البيان  للمس
ــهداء في هذا  بالقول الرحمة و الغفران للش
ــهدائنا من األطباء و  ــدث اجللل و لكل ش احل
ــو لهم بجنات  ــع العراقي و ندع ــاء اجملتم أبن

النعيم انه سميع مجيب.

Úzñ€a@äÌãÎ@Ú€b”¸@ÚÓibÓ„@paÏ«Ö@NNkÓ�®a@Âia@Û–ínéfl@Ú»ubœ
ــفى ابن  ــق مستش ــة حري ــارت فاجع اث
ــت حصيلتها مصرع  اخلطيب التي كان
ــن، ردود  ــة ١١٠ آخري ــخصاً واصاب ٨٢ ش
ــني، موجهني  ــة من برملاني ــال غاضب أفع
ــن للملف  ــام الى املتصدي ــع االته أصاب
الصحي في وزارة الصحة واملستشفى، 
ــس النواب الى  ــة مجل فيما دعت رئاس
عقد جلسة استثنائية ملناقشة احلادثة 
ــت الذي اعلنت  ــوم االثنني، ففي الوق الي
ــع تواقيع القالة وزير  برملانية عزمها جم
ــر الصحة الى  ــة ، دعا برملاني وزي الصح
ــدمي تبريرات  ــتقالته وعدم تق ــدمي اس تق

ــأن تلك احلادثة.عضو جلنة الصحة  بش
ــمري، اعلنت  والبيئة البرملانية وفاء الش
عن عزمها جمع تواقيع بغية التصويت 
ــر الصحة  ــن وزي ــحب الثقة ع ــى س عل
ــانية التي حصلت  بعد الفاجعة االنس
ــددة  ــفى ابن اخلطيب، مش في مستش
ــا كارثة  ــاب ضحاي ــى اهمية احتس عل
ــهداء  بش ــب  اخلطي ــن  اب ــفى  مستش
وقالت الشمري ، ان فاجعة مستشفى 
اخلطيب ليست حادثة اعتيادية بل هي 
ــعب  ــة حقيقية وجرمية بحق الش كارث
ــار أنها متثل جزء من  العراقي، على اعتب
إهمال وزارة الصحة واملسؤولني في تلك 

ــا االبرياء  ــي دفع ثمنه ــفى، الت املستش
ــبة  محاس ان  ــة  مبين ــني،  املواطن ــن  م
ــة واقالة  ــك الفاجع ــي تل ــني ف املتورط
ــاس الذي  وزير الصحة هي الهدف االس
ــا به فعليا من خالل جمع تواقيع  مضين
ــى اقالة  ــان للتصويت عل ــاء البرمل أعض
ــة على  ــكيل جلنة حتقيقي ــر وتش الوزي
ــف املتورطني في  ــتوى لكش اعلى مس
ــبتهم.واكدت ان هذه  الفاجعة ومحاس
ــال حدوثها  ــة او أقل منها في ح الكارث
ــتقدم  ــة س ــان احلكوم ــرى ف ــة اخ بدول
ــط وزير الصحة،  ــتقالتها وليس فق اس
ــك  ــان ثقافة التمس ــا يبدوا ف لكن كم

ــتقالة أو االعتراف  باملناصب وعدم االس
ــائدة في العراق.النائب  باخلطأ هي الس
ــعالن ابو  ــدي ش ــح ع ــف الفت ــن حتال ع
ــفى ابن  ــد ان فاجعة مستش اجلون، اك
ــانية وينبغي ان  اخلطيب هي كارثة انس
ال متر مرور الكرام، داعيا وزير الصحة الى 
تقدمي استقالته من منصبه وعدم تقدمي 
ــال ابو اجلون ان  ــرات لتلك اجلرمية.وق تبري
ــفى ابن اخلطيب ترتقي  فاجعة مستش
الى مصاف جرائم االبادة اجلماعية، ومن 
تورط فيها ال يقل ارهابا عن داعش حني 
ــارد، مبينا  ــني العزل بدم ب احرقوا املدني
ــة ينبغي ان المتر  ــك اجلرمية االرهابي ان تل

ــة  مرور الكرام.واضاف ابو اجلون، ان رئاس
ــة طارئة  مجلس النواب دعت الى جلس
ــد انها ينبغي ان ال  اليوم االثنني، ونعتق
تكون جلسة مناقشة فقط بل ينبغي 
ان تخرج مبوقف حازم وواضح ومحاسبة 
ــة في  ــف الصح ــن ملل ــع املتصدي جمي
ــة تقدمي وزير  ــددا على اهمي العراق، مش
ــه بعد  ــتقالته من منصب ــة اس الصح
تلك الكارثة االنسانية، على اعتبار انه 
ــه وهو يرى  ــكه مبنصب ــن املعيب متس م
ــن الوزارة  ــدار بيان م ــل بدل اص ما حص
ــبب نقص  ــة بأنها بس ــك اجلرمي يبرر تل

التخصيصات.
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ــس االحد انه  ــة االنتخابات ام اكدت مفوضي
ــه البطاقة االلكترونية  يحق للناخب ممن لدي
ــاركة  ــرة االمد) املش ــد والقصي ــة االم ( طويل
ــاب مجلس النواب ٢٠٢١  في التصويت النتخ
ــبوعية  ــة في كلمتها االس ــت املفوضي . وقال
ــجل الناخبني  ــة حتديث س ــاء مرحل مع انته
رِضَ فيها  ــبعة التي عُ وانقضاء مدة األيام الس
سجل الناخبني الورقي األولي وقاعدة البيانات 
ــجيل  ــتوى مركز التس اإللكترونية على مس
الستقبال اعتراضات الناخبني ووكالء األحزاب 
ــتمرّ مفوّضية  ــية، تس والتنظيمات السياس
ــة الناخب  ــع بطاق ــة توزي ــات بعملي االنتخاب
ــجيل  ــودة في مراكز التس ــة املوج البايومتري
ثوا  كافة، وطباعة بطاقات للناخبني الذين حدّ

ــث الذين بلغ  ــالل مرحلة التحدي بياناتهم خ
عددهم عند انتهاء مدة التحديث (١٫٧٣٣٫٠٣٠) 
ــا لبياناته من ضمنهم الناخبون  ناخبًا محدثً
ــم (٢٧٫٧٧١) ناخبًا  ــن بلغ عدده النازحون الذي
بالتنسيق مع شركة أندرا اإلسبانية املكلفة 
ــب البايومترية، إذ يحق  بطباعة بطاقة الناخ
ــات رقم (٩)  ــب قانون االنتخاب للناخب بحس
ــنة ٢٠٢٠ الذي ميتلك بطاقة قصيرة األمد  لس
أوالبطاقة البايومترية طويلة األمد املشاركة 
في التصويت النتخاب مجلس النواب العراقي 
ــدد الناخبني الذين لديهم  ــد جتاوز ع ٢٠٢١ . وق
ــة انتخابية (قصيرة األمد، طويلة األمد)  بطاق
ــاركة منذ  ــون ناخب يحق لهم املش (٢١) ملي
انطالق توزيع البطاقات اإللكترونية في نهاية 
عام ٢٠١٣، والبايومترية في نهاية عام ٢٠١٧ .

ــس مجلس  ــه رئي ــد متّصل وج ــى صعي وعل
املفوضني السيد (جليل عدنان خلف) املديرين 
ــي املفوضية بإجراء جوالت تفقدية  العامني ف
ــد  الوف زار  إذ  ــة،  مختلف ــة  انتخابي ــب  ملكات
ــام ل مجلس  ــني الع ــادة األم ــف من الس املؤلَّ
ــس اإلدارة االنتخابية  ــني ومعاوني رئي املفوض
ــؤون الفنية  ــة واإلدارية، والش ــؤون املالي للش
ــني  االنتخابي ــية  والقادس ــالء  كرب ــي  مكتب
ــجيل التابعة لها ومتابعة عمل  ومراكز التس
ــتعداداتهم  ــة؛ للوقوف على اس الفرق اجلوال
ــة واملعوقات التي تواجه  وإجنازاتهم االنتخابي
ــكيل  عملهم، وخلُصت الزيارة إلى وجوب تش
ــب احملافظات ومراكز  ــرق ملتابعة عمل املكات ف
ــجيل من املديرين العامني في املفوضية  التس

فني إداريني وفنيني. وعضوية موظّ

ــس باالمن  ــو م ــادث ه ــة احل ــا بصراح * اقوله
القومي العراقي، وهو نكسة بكل ما للكلمة 
ــن معنى ويجب ان النترك مثل هذه االحداث  م

متر مرور الكرام.
ــود تقصير  ــادث دليل على وج ــذا احل ــل ه * مث
ــوري والتحفظ  ــح حتقيق ف ــذا وجهت بفت له
ــفى ومدير االمن والصيانة  على مدير املستش
ــني الى حني التوصل الى املقصرين  وكل املعني

ومحاسبتهم.
ــس مجرد خطأ،  ــال مبثل هذه االمور لي * االهم
بل جرمية يجب ان يتحمل مسؤوليتها جميع 

املقصرين .
ــة  ــراءات االمني ــق االج ــم تدقي ــب ان يت * يج

ــي العراق،  ــفيات ف ــكل املستش ــة ل والوقائي
ــن كل الوزارات املعنية  ــكيل فريق فني م وتش
ــالمة بجميع  ــراءات الس ــق اج ــان تدقي لضم
املستشفيات والفنادق واالماكن العامة خالل 

اسبوع واحد وفي كل انحاء العراق.
ــوة .. اليوم نتيجة  ــبه بق * اي تهاون سنحاس
التهاون سقط شهداء ابرياء، غدا اذا تقاعسنا 
ــب ان ال يقول لي احد  ــقط اخرون .. يج سيس
متاس كهربائي .. هذا امر معيب، افحصوا كل 
ــفى، واي  ــلك في كل دائرة عامة او مستش س
دائرة تتحجج بالتماس الكهربائي ساحاسب 

اجلميع فيها. 
ــن جيش املوظفني للصيانة؟ اين الفنيني ؟  * اي

ــفيات  اين  اجلهات الرقابية؟ اين امن املستش
والوزارات واالماكن العامة.

* لديكم توجيه واضح .. كل مدير عليه ان ينزل 
ــه ويدقق اجراءات السالمة وعلى وزارة  بنفس
الداخلية تهيئة فرقها اخملتصة لهذا الغرض، 
ــؤول بالدفاع املدني  ولن اسمح ان يظهر مس
يقول ارسلنا كتبا رسمية، اذهبوا بانفسكم 
ودققوا وافحصوا اجراءات السالمة والوقاية .

* اطلب نتائج التحقيق في حادثة املستشفى 
ــر مهما  ــبة املقص ــاعة ومحاس ــالل ٢٤ س خ

كان.
* وجه سيادته باعالن احلداد على ارواح شهداء 

احلادث االليم.
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بغداد /
ــد رغبته  ــتان امس االح ــم كردس ــدى اقلي   اب
ــني بحادثة  ــى املصاب ــاعدة ال ــي تقدمي املس ف
ــي  ــم ف ــب وعالجه ــن اخلطي ــفى اب مستش
ــس االقليم  ــم. وقال رئي ــفيات االقلي مستش
ــاً حادث  ــا جميع ــي لقد هزن ــان بارزان نيجرف
ــة  ــع الليل ــذي وق ــادم ال ــم والص ــق املؤل احلري
ــن اخلطيب اخلاص  ــفى اب املاضية في مستش
ــذي أدى إلى وفاة  ــا في بغداد وال مبرضى كورون
وإصابة العشرات من األشخاص.أتقدم بتعازي 
القلبية العميقة لعوائل وذوي الضحايا وكل 
الشعب العراقي وأتعاطف معهم وأشاركهم 
ــو اهللا جل وعال أن يتغمد أرواح  أحزانهم، وأدع
الضحايا برحمته وعطفه وأن مين على اجلرحى 
بالشفاء العاجل.إن إقليم كوردستان مستعد 
ــاعدات  ــع املس ــدمي جمي ــتعداد لتق كل االس
ــتقبال  ــاً الس ــتعدة متام ــفياته مس ومستش
ــدمي الرعاية الطبية  ــادث وتق املصابني في احل
ــف  الالزمة لهم.على اجلهات املعنية أن تكش
ــباب احلادث وحتاسب كل املقصرين مع  عن أس
اتخاذ تدابير السالمة القصوى في كل مكان 
ــم كهذا مرة  ــوع حادث مؤل ــي ال يتكرر وق لك

أخرى في أي مكان من البلد.

 أكدت وزارة الزراعة ، أن االيام القليلة املقبلة ستشهد وفرة كبيرة 
ــارت إلى أن  ــل الزراعية، فيما أش ــن احملاصي ــواد الغذائية م ــي امل ف
اخلطة الزراعية الصيفية لن تتأثر بقلة املياه.وذكر املتحدث باسم 
الوزارة حميد النايف أنه متت في املوسم الصيفي زراعة الرز والذرة 
ــواد ال تخص االمن الغذائي  ــم، وهذه امل الصفراء واملاش والسمس
بشكل رئيس، وال متس اخلضر من ناحية السقي ألن اخلضر ال حتتاج 
ــكل كامل.وأضاف، أن  اال الى مياه قليلة واألمن الغذائي مؤمن بش
ــهد وفرة كبيرة في املواد الغذائية من  االيام القليلة املقبلة ستش

احملاصيل الزراعية ومنها الباذجنان والشجر واخليار والطماطم.
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بغداد /

بغداد /
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ــات التنفيذية ووزيري الكهرباء  ــب النائب زياد اجلنابي، اجله   طال
ــح حتقيق فوري  ــمية ذات العالقة بفت ــة واجلهات الرس والداخلي
ــال اجلنابي ،  ــة بغداد.وق ــة الوحدة، بالعاصم ــري في ناحي ملا يج
ــة ووزير الكهرباء وكافة  ــمية ذات العالق انه يطالب اجلهات الرس
ــا يجري في  ــة بفتح حتقيق فوري مل ــة احلكومي ــات التنفيذي اجله
ــع اخلدمي  ــي إهمال الواق ــي ف ــبب الرئيس ــة الوحدة والس ناحي
ــة الكهربائية خصوصا وانها متتلك محطة كهرباء تغذي  للطاق
املشروع االستثماري مستفيدة من كل مقدرات املنطقة من أيدي 
ــرى دون أن يلتفت أحد لتغذية هذه  ــغيلية اخ عاملة ومصادر تش
ــة إلى الوقوف  ــة الكهربائية.ودعا، وزير الداخلي ــة بالطاق املنطق
على ما مت أمس من التسبب باستشهاد احد شباب القضاء، كما 
ــون والتهدئة حلني الوصول الى حل ينصف  أدعو األهالي الى الرك
ــس روحا طاهرة  ــا بعد أن فقدنا يوم أم ــة وأهلها خصوص الناحي
ــباب الذين خرجوا للمطالبة  ــي مقتبل العمر ألحد ابنائنا الش ف
ــة تقدميه وهو توفير اخلدمة الكهربائية  بأقل واجب على احلكوم

وخصوصا إننا على مقتبل موسم الصيف القائض.
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ــاء اجمللس لعقد  ــواب امس األحد، أعض ــة مجلس الن دعت رئاس
ــبب  ــن اخلطيب، الذي تس ــفى اب ــة تناقش حريق مستش جلس
ــرات الضحايا واملصابني. حيث طلبت رئاسة البرملان  بوقوع عش
من النواب احلضور لعقد جلسة اليوم االثنني، الساعة ١١ صباحاً 
ــفى ابن اخلطيب.وفي وقت  ــة احلادث املفجع في مستش ملناقش
سابق عدت مفوضية حقوق اإلنسان العراقية حريق مستشفى 
ــة قناني  ــن انفجار بضع ــذي جنم ع ــي بغداد وال ــن اخلطيب ف اب
ــت رئيس مجلس  ــى، وفيما طالب ــة بحق املرض ــجني، جرمي أوكس
ــن التميمي  الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة وزير الصحة حس
ــد أعضائها إلى أن  ــار أح ــوزارة وإحالتهم للتحقيق، أش ووكالء ال

احلريق أسفر عن وفاة ٣٥ - ٤٠ شخصاً وفق املعلومات األولية.

أعلن مدير الدفاع املدني اللواء كاظم بوهان، عن إنقاذ ٩٠ شخصاً 
ــرقي بغداد.وقال  ــوب ش ــفى ابن اخلطيب جن ــق مستش من حري
ــفى  ــاذ ٩٠ مريضاً ومرافقاً في مستش ــان في بيان، إنه مت إنق بوه
ــق، مؤكداً انتهاء  ــجيل ضحايا نتيجة احلري ــن اخلطيب ومت تس اب
احلادث بشكل كامل.وأضاف أن احلريق اندلع في الطابق اخملصص 
لالنعاش الرئوي وانتشرت النيران بشكل سريع، مؤكداً أن هنالك 
معلومات بوجود انفجار لغاز االوكسجني.وفي ذات الشأن، اعلنت 
مديرية الدفاع املدني في بيان، أن فرقها تستنفر جهدها وتكرس 
ــيطرة  ــر والس خبرتها تنجح في تنفيذ عمليات االقتحام املباش
ــتكملت عمليات إنقاذ املرضى  ــى نيران حريق هائل بعد ان اس عل
ــب اخملصص ملرضى  ــفى ابن اخلطي ــي ردهات املستش ــن ف الراقدي

كورونا مبشاركة فريق البحث واالنقاذ الدولي التابع لها.

ــدري، التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى     أعلنت الكتلة الص
الصدر، تقدمي أسماء مرشحيها وتسليمها إلى املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات، فيما دعت إلى املشاركة الفاعلة من أجل 

ترسيخ مبادئ الدميقراطية احلقة. في ما يلي نص الوثيقة:ـ
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أكد فهد يوسف، العب الشرطة 
ــي، أن فريقه يلعب جيدا،  العراق
لكنهم يتلقون األهداف بطريقة 
ــدة  ج ــي  أهل ــل  وواص ــة.  غريب
ــرطة  ــه، بالفوز على الش صحوت
ــي، (٢-١)،  باجلولة الرابعة  العراق
ــدوري أبطال  ــن دور اجملموعات ل م

آسيا.
ورفع األهلي رصيده في اجملموعة 
الثالثة إلى ٧ نقاط، بينما يستمر 
ــرطة في ذيل اجملموعة بدون  الش
ــجل أول هدف  ــد، لكنه س رصي

ــف  يوس ــال  وق ــة.  بالبطول ــه  ل
ــاراة، إن أي فريق يصل  ــب املب عق
ــم ينجح  ــى مناطقه ــرة إل بالك
ــجيل، في إشارة منه إلى  بالتس
ــتوى  ــى مس ــه عل ــاة فريق معان

الدفاع.
ــى إنهم  ــف إل ــار فهد يوس وأش
ــوا جماهيرهم  أن يصاحل حاولوا 
ــي  ــم ف ــوز األول له ــق الف وحتقي
ــم  ل ــن  لك ــيا،  آس ــال  أبط دوري 
ــتطيعوا. وبارك فهد يوسف  يس
ــى الفوز،  ــدة عل ــق أهلي ج لفري
ــل لفريقه في  ا أفض ــى حظً ومتن

املباريات املقبلة.

ــة إياد  ــة التطبيعي ــس الهيئ أبدى رئي
ــة خليجي  ــه بإقام ــن تفاؤل ــان، ع بني
ــد اجلهود  ــيما بع ــي البصرة، الس ٢٥ ف
ــل احلكومة  ــة من قب ــرة  املبذول الكبي
ــة  والرياض ــباب  الش ووزارة  ــة  العراقي
واملؤسسات الرياضية كافة، الحتضان 

العراق للحدث اخلليجي الكبير. 
ــة في  ــة التطبيعي ــس الهيئ ــالَ رئي وق
ــع االحتاد:  ــر على موق ــمي نش بيان رس
ــة الوزير  ــة الوفد العراقي، برئاس «جول

ــعد  عدنان درجال ومحافظ البصرة أس
ــام للتطبيعية  ــني الع ــي واألم العيدان
ــقاء في دول  ــى األش ــد فرحان، إل محم

ــل التباحث مبا  ــن أج ــت م ــج كان اخللي
ــك تعزيز  ــرة، وكذل ــف البص ــص مل يخ
ــج،  ــراق ودول اخللي ــني الع ــات ب العالق
ــل إلقامة  ــدوا دعمهم الكام ــن أب والذي

البطولة في العراق». 
ــة صادقة  ــا رغب ــان: «لدين ــافَ بني وأض
ــي العراق، ملا  ــة البطولة ف وقوية إلقام
ــدة للجماهير  ــه من إيجابيات عدي متثل
ــرة  البص ــة  محافظ ــى  وإل ــة  العراقي
باخلصوص، وسننتظر إلى ملعرفة الدولة 
التي تستضيف خليجي ٢٥ بعد القرار 

النهائي ألعضاء املكتب التنفيذي».

العب الشرطة فهد يوسف: 
نعاني دفاعيا

كلوب: ال يمكنني أن أصنع اِّـعجزات 
لعالج مشكلة ليفربول

عرض اسكتلندي َّـ الطريق ِّـورينيو

روبرتو كارلوس: ريال مدريد لم يودع الليجا

راكيتيتش: قرار ميسي صدمني.. وتمنيت اللعب لهذا العمالق

يعد حسني سعيد أحد أساطير 
ــة املضيئة، فقد  ــرة العراقي الك
ــب بالده إجنازات  حقق مع منتخ
كبيرة أبرزها التأهل إلى مونديال 

املكسيك ١٩٨٦.
ــعيد أحد أبرز  ويبقى حسني س
الهدافني محليا وعربيا وكذلك 

آسيويا.
ــي  ــم العراق ــق النج ــا حق كم
ــتوى  ــة على مس ــازات مهم إجن
ــوج  ت ــث  حي اإلداري  ــل  العم
ــام ٢٠٠٧  ــي ع ــب العراق املنتخ
ــيا، حني كان  ــة كأس آس ببطول

رئيسا الحتاد كرة القدم.
ونستضيف جنم الكرة العراقية 
ــعيد ضمن سلسلة  حسني س
للحديث  ــووورة»  ك مائدة  «على 
عن مسيرته الثرية، وعاداته في 

شهر رمضان.
ما هي أهم ذكرياتك مع الشهر 

الفضيل كالعب؟

ــهر رمضان دائما يختلف عن  ش
ــب كثيرا ما  ــام. كالع ــة األي بقي
صادفت مباريات الدوري في شهر 
رمضان. كان األمر صعبا حينها 
ــام  ــني الصي ــق ب ــأن التوفي بش
ــام  ــي األي ــا ف ــب خصوص واللع
ــواء العراق  ــل أج ــى، في ظ األول
ــث كانت  ــرارة، حي ــاع احل وارتف

املباريات تقام قبل اإلفطار.
ــات مع  ــي مباري ــاركت ف هل ش

املنتخب بشهر رمضان؟
من ذكرياتي في املباريات الدولية 
ــان  ــهر رمض ــت ش ــي صادف الت
ــد منتخب  ــا ض ــارك مباراتن املب
ــاد  أوملبي ــات  بتصفي ــارات  اإلم
اإلفطار  ــد  بع ــت  وكان ــيؤول  س
ــرة ووفقنا اهللا بتلك  بفترة قصي
املباراة وفزنا بثالثة أهداف. كانت 
مباراة جميلة وإلى اآلن يتذكرها 

اجلمهور العراقي.
ــي تدمن  ــوس الت ــي الطق ما ه

عليها في الشهر الفضيل؟
ــان  ــهر رمض ــات ش ــن بديهي م

جتمع العائلة واإلفطار اجلماعي 
ــزة  ممي ــة  عائلي ــواء  أج ــط  وس
الفضيل  الشهر  بدفء  تشعرنا 
ــداد املائدة  ــي إع ــاهمة ف واملس

والتحضير لإلفطار.
ــي  ــي ف ــك اليوم ــو روتين ــا ه م

رمضان؟

ــام  طع ــاول  تن ــا  دائم ــل  أفض
السحور وأقيم صالة الفجر ثم 
ــد الظهر يكون  أخلد للنوم وبع
ــار.  ــت اإلفط ــني وق ــادة حل للعب

ــم  منظ ــان  رمض ــي  ف ــت  الوق
بشكل جيد.

ما هو طبقك املفضل؟
ــة  العراقي ــويات  واملش ــة  الدومل

املميزة أشهى األطباق.
ــك املفضلة محليا  ما هي أنديت

وعربيا؟
ــك فقد  ــا الطلبة دون ش محلي
ــة ويبقى  ــت به فترة طويل عش
ــى عن حب  ــن أتخل ــي ول بداخل

األنيق.
ــد  الس ــادي  ن ــق  أعش ــا،  عربي
القطري، ألن لي قصة مع النادي 
ــد معي عام  ــث طلب التعاق حي
ــروف البلد وعدم  ــن ظ ١٩٨٩ لك
ــات حينها فوتت  منحي املوافق
علي الفرصة، وكذلك أتابع نادي 

األهلي املصري.
وما هو ناديك املفضل عامليا؟

ــه بدقة ولدي  ــال مدريد. أتابع ري
ــذا النادي  ــع ه ــك م ــة كذل قص
ففي عام ١٩٧٧ في بطولة كأس 
 ٣ ــجلت  س ــباب  للش ــم  العال

أهداف في مرمى النمسا واملدرب 
ــب بضمي لريال مدريد لكن  طال
ــة وبالتالي  ــنح الفرص ــم تس ل
منحوني علم النادي والقميص 

اخلاص به لذلك عشقت الريال.
اإلجنليزي  الدوري  وعلى مستوى 

أفضل نادي مانشستر يونايتد.
ــي رمضان ما  ما الذي اختلف ف

بني السابق وحاليا؟
ــرا،  مبك ــام  أن ــت  كن ــب  كالع
ــحور فأنا  ــتيقظ على الس ألس
ــى تناول طعام  من املواظبني عل

السحور، ألنه بركة، وبعدها أنام 
وأصحى مبكرا، أما اآلن فأسهر 
ــحور، وأصلي  ــاول الس ــى تن حت

الفجر وأنام لساعات متأخرة.
ما هي أمنيتك في رمضان؟

ــبحانه  س اهللا  ــا  بن ــف  يلط أن 
ــن  ــرية م ــذ البش ــى وينق وتعال
ــرة  ــق الك ــا وأن حتق ــاء كورون وب
ــزة ويتأهل  ــج ممي ــة نتائ العراقي
ــب الوطني ملونديال قطر  املنتخ
ــة  ــرة العراقي ــتعيد الك وأن تس

مكانتها املرموقة.

NO.3634.MON.26.APR .2021العدد (٣٦٣٤) االثنين  ٢٦ / ٤ / ٢٠٢١ 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

إلى  ــراق  الع ــة  بعث ــت  وصل
ــس   ام ــان  عم ــلطنة  س
السبت، لعرض ملف البصرة 
الستضافة كأس اخلليج ٢٥ 
ــى الدعم من  ــول عل واحلص

اجلانب العماني. 
ــة  ــة البعث ــي مقدم وكان ف
ــان درجال وزير  العراقية عدن
الرياضة العراقية، وكان في 

ــيخ  الش البعثة  ــتقبال  اس
ــس  رئي ــي  الوهيب ــالم  س
القدم  لكرة  العماني  االحتاد 
والشيخ رشاد الهنائي وكيل 

وزارة الرياضة العمانية. 
ــكره  ش ــال  درج ــدم  وق
لسلطنة عمان على حسن 
ــدا أن عمان  ــة، مؤك الضياف
ــر ملف  ــكل كبي تدعم بش
ــتضافة بطولة  البصرة الس

اخلليج.

أرجع مدرب القاسم السابق، 
نتائج  ــف  ــة، ضع نعم عادل 
ــوة اجلوية في  ــرطة والق الش
ــيا، إلى قلة  ــال آس دوري أبط

خبرتهما في هذه البطولة.
وقال نعمة، ، خالل تصريحات 
ــة العراقية  ــة، إن األندي خاص
لم تشارك في دوري األبطال، 
وبالتالي  ــة،  ــرة طويل فت منذ 
ــرة، باإلضافة إلى  تفتقد اخلب
ــات مع األندية  فارق اإلمكاني
ــت نظام  ــرى، التي طبق األخ

االحتراف قبل الفرق احمللية.

ــة  العراقي ــرة  «الك ــاف:  وأض
ــى  ــع عل ــرة تراج ــت فت عاش
وسادت  التخطيط،  مستوى 
ــا  منه ــة،  اإلداري ــى  الفوض
ــي  ــاز ف ــدوري املمت ــاك ال ارتب
وغياب  ــابقة،  الس ــم  املواس
الذي  العمرية،  ــات  الفئ دوري 

عاد في املوسم احلالي».
ــني  الالعب ــة  «نوعي وأردف: 
ــراق متواضعة،  احملترفني بالع
ــا  ــا م ــم دائم ــل أن بعضه ب
ــون على دكة البدالء،  يجلس
ــالف محترفي األندية  على خ
أدوارا  ــون  يلعب الذين  األخرى، 

مؤثرة».
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(مناجم للذهب َّـ مالعب الضيم)

ــى  إل ــول  ليفرب ــق  فري ــود  يع
ــات اليوم اإلثنني، حتت  التدريب
ــي يورجن  ــادة مدربه األملان قي
ــى  ــل عل ــذي يعم ــوب، ال كل
ــكلة تراجع  ــل مش خطة حل
ــجلها  عدد األهداف التي يس
ــار إلى أنه  ــق، لكنه أش الفري
ــع  «يصن أن  ــدوره  مبق ــس  لي

املعجزات» في هذا الشق.
ــاء  األنب ــة  وكال ــت  ونقل
ــه ميديا»  ــة «بي اي البريطاني
عن كلوب قوله «الوضع حرج 
ــدرك أن اللوم  ــة، ألننا ن للغاي

يقع علينا وحدنا».
ــاف: «لكن األمر ال يتعلق  وأض
ــزات، التي إذا طبقتها  باملعج
ــنا كل  ــتقول حينها حس س

ــى ما يرام  األمور أصبحت عل
مجددا، ال، عليك أن تعمل من 
أجل هذا، وهذا ما سنفعله».

ــاج إلى وقت  وتابع: «اآلن أحت
ــعور باإلحباط،  من أجل الش
أحتاج إلى وقت أشعر خالله 
ــي  ينته ــا  وعندم ــب  بالغض
ــننطلق مجددا، لكن  ذلك س
ــج لن تقطع  ــل تلك النتائ مبث

خطوات كبرى لألمام».
ــادل  التع ــدف  ه ــاء  وج
ــي الوقت بدل  ــل ف لنيوكاس
ــذي  ــاء، ال ــي اللق ــع ف الضائ
ــبت،  انتهى بنتيجة ١/١ الس
ليلحق ضررا شديدا مبساعي 
ــدز فى احتالل أحد املراكز  الري
ــى املؤهلة لدوري  األربعة األول

األبطال.

ــان  إيف ــي  الكروات ــر  يفتخ
ــلونة  ــش، جنم برش راكيتيت
ــبيلية احلالي،  ــابق وإش الس
ــا في  ــي قضاه ــرة الت بالفت
ــا، معربا  ــوف البلوجران صف
ــتمرار  اس ــي  ف ــه  أمل ــن  ع
ــي  ليونيل ميس األرجنتيني 
ــدة  ــو» لع ــب ن ــل «كام داخ

سنوات أخرى.
ــي  ف ــش  راكيتيت ــال  وق
نقلتها صحيفة  تصريحات 
ــبورت» الكتالونية: «إنه  «س
أحد أكبر األندية في العالم. 
ــنوات  ٦ س ــاك  ــت هن قضي
 ٣١١ ــب  بلع ــتمتعت  واس
ا  مباراة، لقد استمتعت حقً

باللعب في برشلونة».
ــت هناك ١٣  وأضاف: «حقق
ــن أن  ــن املمك ــا، وكان م لقبً
لكنني فخور  ــد،  املزي أحقق 
ــن كيان  ــي جزءًا م ا كون جدً

برشلونة».
ــوم  لنج ــه  مزاملت ــن  وع
وبوسكيتس  بيكيه  بحجم 
ــتا وتشافي، وكذلك  وإنييس
ــواريز  وس ــي  ميس ــي  الثالث
ــال: «لقد كان وقتًا  ونيمار، ق
كان  ــظ  احل ــوء  ولس ــا،  رائعً
ــة، لقرار  ــرًا للغاي وقتًا قصي
رحيل نيمار». وحتدث النجم 

 ،«MSN» ــي عن ثالثي الكروات
قائال: «كان لدي شعور بأنهم 
ــا  مختلفً ــيئًا  ش ــون  يفعل
كان  ــة،  البقي ــن  ع ــا  دائمً
اللعب خلفهم مبثابة شرف 
ــدى راكيتيتش  ــم». وأب عظي
ميسي  ــتمرار  باس سعادته 
ــراره  ــد ق ــلونة، بع ــي برش ف
بالرحيل في الصيف املاضي، 
: «مثل أي شخص آخر،  قائالً
ا  ومصدومً ــا  متفاجئً ــت  كن
ــم يبدأ ليو  للغاية، عندما ل

التدريب».
ــن  ــد ٩٠٪ م ــح: «اعتق وأوض
ــل، وضع  ــه رح ــر أن اجلماهي

ــخ  تاري ــس  لي ــو  لي ــب،  غري
ــزء من هذا  ــلونة، إنه ج برش
ــعيد للغاية  ــا س ــادي، أن الن
ــتمر، وآمل أن يلعب  ألنه اس
ــنوات  ــادي لبضع س ــع الن م

أخرى».
ــه لبايرن  ــاء انتقال ــن أنب وع
ــني، قال:  ــل عام ــخ قب ميون
«كنت أمتنى أن ألعب للعمالق 
ــر  ــد أكب ــو أح ــاري، فه الباف
األندية في العالم ومع مانو 
الفني)  اجلهاز  وتوني (عضوا 
ــان،  حميم ــان  صديق ــدي  ل
ــان ملدى احلياة،  إنهما صديق

وجزء من عائلتي».

فاهم حسن فتاح
ــي دول العالم تتوفر  ــن املؤكد ف  م
ــا  نصفه ــن  نح ــة  ثانوي ــب  مالع
ــع مالعبهم   ــة م ــة مقارن بالترابي
ــتلزمات الراحة منها  ــا مس وفيه
ــرة دائمة  ــوة بخض مالعب مكس
ــائل  ــي للجمهور ومن وس وكراس
ــيارة  ــرى كالعناية الطبية وس أخ
ــب لم  ــول االغل ــد نق ــعاف ق اس
ــن نقال عن  ــذا بأعيننا ولك نرى ه
ــجونها عندنا  متابعني للكرة وش
ــاق الكرة الذين يتواجدون  من عش
ــا موقن وكلي  ــي دول العالم وان ف
ثقة بأن دول العالم تهتم بالشباب 
ومراقبة املالعب البسيطة عندهم 
ــا املالعب ترابية  لكن املؤلم عندن
ــرى الالعبني  ــا يجعلك ال ت وغباره
ــك من يرغمك  ــوح لكن هنال بوض
ــغف ملهارته  منهم ان تتابعه بش
ــدوم اجلمهور  ــك ق ــة وكذل الفائق
ــاعة ليرى اللعب  ــل املباراة بس قب
ــارات الفائقة  الفني اجلميل وامله
ــا نفتقده  ــن اجمل م ــني وم لالعب
ــاز والدرجة األولى  ــي دورينا املمت ف
ــرة الثانية  ــرق العش ــة الف وخاص
للدوري املمتاز لكن من باب املفيد 
ــه بوجود العبني  التطرق او التنبي
ــم يضهرون  ــي مهاراته ــباب ف ش
ــن  ــم م ــم وله ــن اعماره ــر م اكب
ــات الهائلة التي الجندها  االمكاني
ــاز وهذا  ــدوري املمت ــد العبي ال عن

ما حفزني ملشاهدة هذه املباريات 
التي جتاوزت اكثر من عشرين مبارة 
ــا املتعة الكاملة واحتاور  التي فيه
ــي حول  ــون بجانب ــع من يحيط م
ــذه املباريات من اللعب النظيف  ه
وال  ــدة  متعم ــونة  خش ال  ــث  حي
احتكاك حلكم املباراة ومساعديه 
وعدم قتل الوقت بالتاخير املتعمد 
وكنت ادون بعض األسماء ومالفت 
ــاهدتها  ــري اكثر من مباراة ش نظ
ــن أدواته وكانه  ــب متمكن م لالع
ــة  ــات محترف دوري ــي  ف ــرف  محت
ــبه يسار  ــنه ويلعب ش لصغر س
واحيانا يلعب وسط وهو في نادي 
ــدورة وهذا الالعب  ــي في ال املصاف
نحتاجه في دورينا املمتاز واسمه 
(كرار عباس يوسف)وهي دعوة الى 
فرق النفط وخاصة نفط الوسط 
ــنت (جمال  ــر الكاب ــه القدي ومدرب
ــه وهي دعوة  ــي ) لضمه لفريق عل
ــد وهو تابع  ــاج لعناء وتعقي ال حتت

ــي مالعب اخرى  ــادي نفطي وف لن
ــنى لي مع بعض الصحفيني  تس
ــاهدة  ــاراة من مش ــر من مب والكث
ــن الالعبني البارزين لكن  الكثير م
ــني من الالعبني  ــت للنظر اثن امللف
ــى متابعتهم  ــن ارغمت عل البارزي
وهم اخوين ابناء الالعب الشهير 
ــم  كاظ ــي  احملل ــد  الصعي ــى  عل
امللقب  ــداف  واله املراوغ  ــى  موس
اعتماد  ــادي  لن (زيطة)وكان يلعب 
ــتينيات ونصف  الثورة نهاية الس
ــه  ــب مع ــبعينيات وكان يلع الس
ــباب الذين  ــني الش ــض الالعب بع
ــق  ــم ناط ــم منه ــذوا فرصته أخ
هاشم وكاضم عبود وكرمي صدام 
ــن  ــا بجوار فالح حس ولعب أيض
ال  ــد  ومحم ــي  عل ــوم  الي واوالده 
يقلون عن مستوى والدهم مهارة 
وفن كروي بجميع أشكاله نتمنى 
من انديتنا متابعة هوالء الالعبني 
ــا مهاراتهم على  ــي تتفوق به الت

ــدوري ملا ميتلكونه  اغلب العبي ال
ــلفت اعاله  ــارات كما اس من مه
ــتطيع اندية الدوري التعاقد  وتس
ــل  ــل كاه ــود ال تثق ــم بعق معه
ــهرية  ــب ش ــل روات ــادي او لنق الن
ــب  ومن حقنا أن نعاتب وال نحاس
االندية التي تشكو دائما العسرة 
ــحة املالية وخاصة االندية  والش
ــاءل  ــة ونتس ــة واملتقدم النفطي
ــون واالداريون  ــاذا ال يتوجه املدرب مل
لهذه الساحات ونفض الغبار عن 
هوالء الشباب وغيرهم وليعلموا 
ــب عليها  ــب لع ــذه املالع ــأن ه ب
ــي املنتخبات العراقية  خيرة العب
ــم  العال كاس  ــى  ال ــا  واوصلون
ــود وناطق  ــاكر محم ــم ش ومنه
هاشم وناظم شاكر وكرمي صدام 
ــر غيرهم  والكثي ــن  ــالح حس وف
لكني عندما أذكر اسماء البعض 
ــق االخرين الذين ال  فأنا ال اغنب ح
ــتطيعون اخذ الفرصة لعدم  يس
وجود الواسطة او لقلة حيلتهم 
ــماء كرار يوسف  لكني ذكرت اس
ــد كاظم  ــي ومحم ــوان عل واإلخ
ــذه القلة  ــي ذكر ه ــم اكن ابغ ول
ــن كم هائل  ــي كتبت جزء م لكن
ــي مناجم نحتاج  هم كالذهب ف
ــا وإظهارها  ــث عنه ــوم البح الي
ــكة  الس ووضعهم على  ــن  للعل
ــاد عن  ــد االبتع ــة ونري الصحيح
العقود اخلرافية التي حتوم حولها 

الشكوك نعم الشكوك.

ــي إجنليزي،  ــر صحف ــف تقري كش
ــيلتيك  س ــادي  ن ــام  اهتم ــن  ع
ــكتلندي بالتعاقد مع املدرب  األس
ــه مورينيو، املدير  ــي جوزي البرتغال
ــام. وأعلن  ــابق لتوتنه الفني الس
ــن  ــابق م ــتٍ س ــي وق ــام ف توتنه
ــة مورينيو  ــبوع املاضي، إقال األس

ــج الفريق على  ــل تردي نتائ في ظ
ــع  ــك تودي ــي وكذل ــد احملل الصعي
وبحسب  ليج.  اليوروبا  ــابقة  مس
فإن  ــبورتس»،  شبكة «سكاي س
ــدم بعرض  ــدرس التق ــيلتيك ي س
ــب الفريق في  ــو لتدري إلى موريني
ــاف التقرير،  ــم املقبل.  وأض املوس
أن اهتمام سيلتيك قد يتحول إلى 
مفاوضات رسمية قريبًا، من خالل 

البرتغالي وعرض  باملدرب  االتصال 
عليه إمكانية تدريب الفريق.  ومع 
ــإن مورينيو عليه تخفيض  ذلك، ف
، ألن األمور املادية  ــقف راتبه أوالً س
ــكتلندي  تختلف في الدوري األس
ــج، ومبلغ ١٥ مليون  عن البرمييرلي
كان  ــذي  ال ــترليني  إس ــه  جني
يتقاضاه من توتنهام، من الصعب 

احلصول عليه في سيلتيك.

ــتبعد البرازيلي روبرتو كارلوس، سفير  اس
ــد ودع  ــي ق ــون امللك ــد، أن يك ــال مدري ري
املنافسة على لقب الدوري اإلسباني، بعد 

تعادله سلبيا أمام ريال بيتيس.
ــي  ف ــابق  الس ــي  البرازيل ــب  الالع ــال  وق
ــب  ــتار)، عق (موفيس ــة  ــات حملط تصريح
ــة الـ٣٢  ــت ضمن اجلول ــاراة التي أقيم املب
ــذا ليس وداعا لليجا. مت بذل  من الدوري «ه
ــس الذي قدم  ــد أمام ريال بيتي أقصى جه
ــوا ولكن هناك  ــرا. الالعبون حاول أداء كبي

مباريات متر هكذا. تتبقى ٥ مباريات».
ــب كل ٣ أيام. من  ــد يلع ــع «ريال مدري وتاب
الصعب احلفاظ على مستوى عالٍ في كل 
ــد أن الالعبني يعانون من  املباريات. ال أعتق
ــذا القميص يجعلك تقدم  اإلجهاد، ألن ه
أقصى ما لديك رغم أن شعورهم باإلرهاق 

أمر طبيعي».

ــتريح الفريق ألنه  ــب أن يس ــاف «يج وأض
ــي دوري  ــاراة مهمة ف ــاء مب ــوض الثالث يخ
ــارة إلى ذهاب نصف  أبطال أوروبا»، في إش

النهائي أمام تشيلسي.

ــى  ــق عل ــوس التعلي ــو كارل ــب روبرت وجتن
ــوبر األوروبي، الذي قاده  ــروع دوري الس مش
ــال مدريد قبل أن  ــو بيريز رئيس ري فلورنتين
يتم تعليقه وقال «ما يخصنا هو لعب كرة 
ــد في امللعب  ــتمتاع والتواج القدم واالس

ومواصلة العمل».

ــدل ونفكر حاليا  وختم «ال نتدخل في اجل
ــي  ــاراة كبيرة أمام تشيلس ــدمي مب في تق

الذي نكن له الكثير من االحترام».
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الرباط / وكاالت / البينة اجلديدة
ــفير  ــبت الس ــتدعت الرباط امس االول الس  اس
ــب توضيحات  ــا لطل ــد لديه ــباني املعتم اإلس
ــتضافة بالده زعيم جبهة البوليساريو  حول اس
ــى أراضيها، في  ــي العالج عل ــة لتلقّ االنفصالي
ــالم ان ابراهيم غالي دخل  ــائل اع حني ذكرت وس
ــه جزائري. ــزورة على ان ــبانيا بهوية واوراق م اس

وكانت وزيرة اخلارجية اإلسبانية رفضت اجلمعة 
ى فيه  ــذي يتلقّ ــكان ال ــف عن امل املاضي الكش
ــي العالج أو تفاصيل حول ظروف وصوله إلى  غال
ــبانيا. وقالت مصادر ان وزير اخلارجية املغربي  اس
ناصر بوريطة استدعى السفير اإلسباني للتعبير 
له عن «عدم فهمٍ وسخط» و»طلب توضيحات»، 
ى العالج  ــي يتلقّ ــبانيا أنّ غال دت إس ــد أن أكّ بع
ــبانية  ــى أراضيها.وكانت وزيرة اخلارجية اإلس عل
أرانشا غونزاليس اليا قالت خالل مؤمتر صحافي 
ــن تتأثّر بعد أن  ــة إنّ العالقات مع املغرب ل اجلمع
ــتقبلت بالدها الزعيم الصحراوي االنفصالي  اس
دة على «العالقات املمتازة  ــدّ ي العالج، مش لتلقّ

ــاط حليف  ــبانيا باملغرب».والرب ــط إس ــي ترب الت
ما في مكافحة الهجرة غير  ــيّ مهمّ ملدريد، ال س
ــرّر عقد قمة ثنائية منذ  القانونية. وكان من املق
ــبب جائحة  ــمياً بس ــهر، لكنها أرجئت رس أش
ــاريو  ــو جبهة بوليس ــد-١٩.وكان انفصالي كوفي
ى  ــوا اخلميس املاضي  في بيان أنّ غالي يتلقّ أعلن
العالج و»يتماثل للشفاء» بعد إصابته بكورونا، 
دون أن يكشفوا مكان وجوده.وجاء البيان ردّاً على 
ــبوعية  ــرته مجلة «جون أفريك» األس مقال نش
ــاً مصاب  ــؤول البالغ ٧٣ عام ــه إنّ املس ــت في قال
ــرطان وأُدخل بشكل طارئ مستشفى في  بالس
ــتعار جزائري.وكشفت  ــبانيا حتت اسم مس إس
اخلارجية اإلسبانية في وقت الحق أنّ غالي «نُقل 
ي  إلى إسبانيا لدواعٍ إنسانية بحتة من أجل تلقّ
ــن التوضيح.وكرّرت أنّ  ــي»، دون مزيد م عالج طبّ
ــبانيا يعود ألسباب إنسانية  «وجود غالي في إس
دة على  ــدّ ــالج الطبّي»، مش ــي الع ــة، لتلقّ بحت
ــا يتعلّق  ظ في م ــات التحفّ ــزام «أقصى درج الت

بالتفاصيل».

ــدن: «اليوم، ونحن  وأضاف باي
ــد، دعونا  ــا فق ــزن على م نح
ــى  إل ــا  أيضً ــا  أعينن ــه  نوج
ــم  العال ــو  نح  - ــتقبل  املس
ــه من  ــي بنائ ــب ف ــذي نرغ ال
ــا. عالم خالٍ من  أجل أطفالن
ــب  ــة للتعص ــرور اليومي الش
ترم حقوق  والتعصب، حيث حتُ
ــتطيع  ــث يس ــان، وحي اإلنس
جميع الناس متابعة حياتهم 
ــا جندد  ــان. دعون وأم ــة  بكرام
ــى منع  ــترك عل املش ــا  عزمن
ــتقبلية  ــوع الفظائع املس وق
ــم.  ــي العال ــكان ف ــي أي م ف
ــفاء  ــعى إلى الش ودعونا نس
ــعوب  ش ــع  جلمي ــة  واملصاحل
 CNN ــبكة العالم».وذكرت ش
ــر نظيره التركي  أن بايدن أخب
ــن  ع ــان  أردوغ ــب  طي ــب  رج
باملذبحة  ــراف  لالعت خططه 
ــي مكاملة  ــادة جماعية ف كإب
املاضي، بحسب  اجلمعة  يوم 
ــخص مطلع على احملادثة. ش

ــن البيت  ــم تذكر قراءات م ول
ــة  ــة التركي ــض والرئاس األبي
١٩١٥، على  مناقشة مذبحة 
ــة بايدن  ــن أن مكامل ــم م الرغ
ــخص  ــا ش ــان وصفه وأردوغ

مطلع عليها بأنها «متوترة».
ــة هي  ــة اجلمع ــت مكامل كان
ــة بني الزعيمني منذ  أول مكامل
ا  ــه - وفقً ــدن منصب ــي باي تول
ــز بايدن  ــت األبيض، انته للبي
ــا لدعوة أردوغان  الفرصة أيضً
ــة ثنائية  ــاركة في قم للمش
ــى هامش قمة  في حزيران عل
ــل. ــو في بروكس ــف النات حل

ا عن  ومتثل هذه اخلطوة خروجً
ــي - فقد  ــول األمريك البروتوك
ــابقان  ــان الس ــب الرئيس جتن
ــد ترامب  ــا ودونال ــاراك أوبام ب

ــادة  إب ــة  كلم ــتخدام  اس
ــاب  إغض ــب  لتجن ــة  جماعي
ــد بايدن  ــح، وع أنقرة.وكمرش
ــن في  ــة، وأعل ــة املذبح بإدان
ــادة  اإلب ــرى  ــاء ذك ــان إلحي بي
قائال  املاضي،  العام  اجلماعية 
ــم قرار  ــا: «أتعهد بدع حينه
ــة  اجلماعي ــادة  باإلب ــرف  يعت
ــوق  حق ــأضع  وس ــن  لألرم
رأس  ــة على  العاملي ــان  اإلنس
مقابلة  ــي  إدارتي».ف ــات  أولوي
ــبت،  CNN الس ــبكة  ــع ش م
ــفير األرميني لدى  وصف الس

ــاروزان  ف ــدة  املتح ــات  الوالي
ــوة  اخلط ــذه  ه ــيان  نرسيس
بأنها «رسالة إيجابية للغاية 
ــانية  اإلنس ــوم  للعل ــة  وقوي
ــادة  اإلب ــع  مبن ــق  يتعل ــا  فيم
ــتقبل». ــي املس ــة ف اجلماعي

ــبكة  لش ــيان  نيريس ــال  وق
ــة تعني  ــذه اللحظ CNN: «ه
ــي ابنًا، يأتي  لي الكثير، لكون
ــن اإلبادة  ــل الناجني م من جي
لشعب  ــبة  بالنس اجلماعية. 
ــة  ــات األرمني ــا واجلالي أرميني
ــم،  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف

ــي نهاية التاريخ  فإن هذا يعن
الطويل من اإلنكار. هذا يعني 
ــات املتحدة تقف إلى  أن الوالي
اإلنسان،  جانب عدالة حقوق 
ــخصيًا أن  ــذا يعني لي ش وه
العدالة ستنتصر، وستنتصر 
اإلنسانية».وال توجد تداعيات 
تركيا متوقعة  ــى  قانونية عل
ــبت.  بعد بيان امس االول الس
ــال وزير اخلارجية  من جانبه ق
التركي، مولود تشاووش أوغلو، 
ا استخدام  إن أنقرة ترفض متامً
ــو بايدن  ــس األمريكي ج الرئي
ملصطلح اإلبادة اجلماعية في 
ــبة ذكرى مذبحة  بيانه مبناس
ــت في عام  ــن، التي وقع األرم
ــد اإلمبراطورية  ــى ي ١٩١٥، عل
ــر  وزي ــاف  العثمانية.وأض
ــة التركي، في تغريدة  اخلارجي
عبر تويتر، امس االول السبت: 
ا عن تاريخنا  «لن نتعلم دروسً
ــة  ــخص. االنتهازي ــن أي ش م
ــر خيانة  ــية هي أكب السياس
ــن  نح ــة.  والعدال ــالم  للس
ــذا البيان الذي  ا ه نرفض متامً
يقوم فقط على الشعبوية».
ــرة، قالت وزارة  على ذات الوتي
اخلارجية التركية «إننا نرفض 

ــد العبارات البيان  وندين بأش
ــس الواليات  ــذي أدلى به رئي ال
ــداث عام  ــأن أح ــدة بش املتح
ــر  الدوائ ــط  ضغ ــت  حت  ١٩١٥
واجلماعات  املتطرفة  األرمنية 
ــرت  لتركيا».واعتب ــة  املناهض
ــان  بي أن  ــة  التركي ــة  اخلارجي
ــند علمي  ــدن «ليس له س باي
ا بأي  ؤيدً ــس مُ ــرعي، ولي وال ش
دليل. فيما يتعلق بأحداث عام 
١٩١٥، لم يتم استيفاء أي من 
الشروط املطلوبة الستخدام 
ــادة اجلماعية»  مصطلح «اإلب

ــون  القان ــي  ف ــة  بدق ــدد  احمل
ــة  اخلارجي ــت  الدولي».وقال
ــان: «ال تتغير  ــة، في بي التركي
ــام ١٩١٥  ع ــداث  أح ــة  طبيع
ــية  السياس ــع  للدواف ــا  وفقً
ا  وفقً أو  ــيني  للسياس احلالية 
ــية  السياس ــارات  لالعتب
ــة. مثل هذا املوقف ال  الداخلي
ــويه مبتذل  ــوى تش يخدم س
ــة  «كدول ــت:  للتاريخ».وتابع
تقع في قلب منطقة تسمى 
ــارات، التي تبنت  ــد احلض مه
ــن أجل  ــذل اجلهد م موقف ب

ــرية  ــالم والصفاء للبش الس
ــم  ل ــا،  معاناته كل  ــم  رغ
ا مواجهة  ــدً أب تركيا  تتجنب 
ا من  تاريخها ولن تتقبل دروسً
ــك الواليات  ــد، مبا في ذل أي بل
ــذا الصدد». ــي ه ــدة، ف املتح
ــان الرئيس  ــا أن «بي ورأت تركي
ــفر عن أي  ــي لن يس األمريك
ــتقطاب  اس ــوى  س ــج  نتائ
ــالم  ــة الس ــعوب وعرقل الش
ــي منطقتنا»،  ــتقرار ف واالس
ــوه احلقائق  ــرة أنه «يش عتب مُ
ــن يقبله ضمير  التاريخية، ل
ــح  ويفت ــي،  الترك ــعب  الش
ــوض ثقتنا  ا يق ــا عميقً جرحً
ــت  وصداقتنا».ودع ــة  املتبادل
ــس  ــة الرئي ــة التركي اخلارجي
ــي «إلى تصحيح هذا  األمريك
اخلطأ اجلسيم الذي ال يخدم 
ــوى إرضاء بعض  أي غرض س
ــية ودعم  ــاط السياس األوس
ــيخ  اجلهود الهادفة إلى ترس
ــلمي  الس التعايش  ــة  ممارس
ــني  ــة ب ــة، خاص ــي املنطق ف
واألرمينية،  ــة  التركي األمتني 
ــدة تلك  ــن خدمة أجن بدالً م
الدوائر التي حتاول إثارة العداء 

التاريخي».
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أطلق الرئيس األمريكي، جو بايدن، كلمات مؤثرة في بيان يوم السبت، مبناسبة الذكرى السنوية ملذبحة ١٩١٥ لألرمن على يد اإلمبراطورية 
العثمانية باعتبارها إبادة جماعية، وفاءً بوعد حملته االنتخابية.وكان أسالف بايدن في البيت األبيض قد امتنعوا عن استخدام الكلمة، خشية 

من إحلاق الضرر بالعالقات مع حليف إقليمي رئيسي. وقال بايدن، في بيان نشره البيت األبيض: «في كل عام في هذا اليوم، نتذكر حياة كل من 
ماتوا في اإلبادة اجلماعية لألرمن في العهد العثماني وجندد التزامنا مبنع حدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى».

متابعة / البينة اجلديدة

طهران / وكاالت / البينة الجديدة 
ــي إلى  ــان اإليران ــي البرمل ــددون ف ــار املتش أش
ــوية محتملة في  ــون تس ــوف يعرقل أنهم س
ــران والواليات  ــة إلى إعادة إي املفاوضات الرامي
ــدة إلى االتفاق النووي املهدد باالنهيار ما  املتح
لم تتوصل أطرافه لتفاهمات حتييه خاصة مع 
ــتمرار إيران في  انتهاكات اتفاق ٢٠١٥.وقال  اس
ــليمي امس االول  السبت  النائب علي رضا س
ــج املفاوضات النووية في  «يجب أن تكون نتائ
ــي) وإال  ــون (اإليران ــية مع القان ــا متماش فيين
ــة أنباء  ــادت وكال ــر قانونية».وأف ــتكون غي س
ــنيم اإليرانية بأنه تردد أن تسوية ناقشها  تس
ــى رفع الواليات  ــأنها أن تؤدي إل اجلانبان من ش
املتحدة العقوبات جزئيا التكون ذات قيمة من 
ــة إال إذا أقرها البرملان.ويدعو  الناحية القانوني
ــون نووي مرره البرملان اإليراني العام املاضي  قان
ــرط إليران  بوضوح إلى رفع كل العقوبات كش
ــاق ٢٠١٥.ويبحث  ــروط اتف لإلذعان مجددا لش
ــدة وأملانيا  ــات املتح ــران والوالي ــن إي ــون م ممثل
ــيا والصني حاليا عن  ــا وبريطانيا وروس وفرنس
ــنطن العودة  ــتطيع من خاللها واش طرق تس
ــن اتفاق ٢٠١٥  ــووي.وكان الهدف م لالتفاق الن
ــلحة نووية.  ــة دون تطوير إيران أس هو احليلول
ومنذ أن خرج الرئيس األميركي السابق دونالد 
ــت إيران  ــي ٢٠١٨، كثف ــاق ف ــن االتف ــب م ترام
ــتوى  ــع في مس ــة بالترفي ــا النووي انتهاكاته
ــتوى.وقبل أيام  ــوم إلى مس ــب اليوراني تخصي

ــبة  انتقلت إيران من تخصيب اليورانيوم بنس
٢٠ إلى ٦٠ باملئة وهي نسبة أقرب إلى املستوى 
ــدن في صنع  ــتخدام هذا املع ــذي يتيح اس ال
ــرة مفاوضات  ــي غم ــت ف ــة، أت ــلحة نووي أس
تسعى إلنقاذ اتفاق نووي أقرب إلى االنهيار في 

ظل االنتهاكات اإليرانية املتوالية.
ــبة ٦٠ باملئة أن  ــب بنس ــأن التخصي ــن ش  وم
ــرعة إلى  ــران قادرة على االنتقال بس يجعل إي
الت املطلوبة  نسبة ٩٠ باملئة وأكثر، وهي املعدّ
الستخدام هذا املعدن اخلام ألغراض عسكرية 
متكن من صنع أسلحة نووية.ويتوجس اجملتمع 
ــكل  ــلحة نووية تش ــي حيازة إيران ألس الدول
خطرا حقيقيا على أمن املنطقة واستقرارها، 
ــي تنفيذ  ــوابق ف ــالمية س وللجمهورية اإلس
ــهر لم  ــة باملنطقة.ومنذ أش ــداءات إرهابي اعت
ــووي مكانها،  ــاق الن ــود إنقاذ االتف ــراوح جه ت
ــنطن  ــن طهران وواش ــك كل م ــا تتمس بينم
بشروطهما، حيث تشترط إيران رفع العقوبات 
ــا النووية، فيما  ــودة اللتزاماته األميركية للع
ــف الضغوط  ــات املتحدة تخفي ــض الوالي ترف
ــالمية بتعهداتها  قبل التزام اجلمهورية اإلس
ــوض وفد إيران  ــاق ٢٠١٥.وبينما يخ مبوجب اتف
ــع الوفد  ــي اذرع م ــة ل ــا معرك ــات فيين حملادث
ــة لتذليل العقبات  ــاطة أوروبي األميركي بوس
ــاق النووي للعام ٢٠١٥،  في طريق العودة لالتف
ــون  ــا احملافظ ــة يقوده ــة داخلي ــدم معرك حتت

ووسائل إعالم رسمية ضد التيار اإلصالحي.
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بغداد / البينة الجديدة
ــياحة واآلثار  ــة والس ــر الثقاف تراجع وزي
ــن طلب قدمه  ــن ناظم، ع العراقي، حس
ــة  ــة، لرعاي ــى وزارة اخلارجي ــام إل ــل أي قب
الشاعر سعدي يوسف، املقيم في لندن، 
ــن االنتقادات، كون  ــد تعرضه ملوجة م بع
الشاعر متهم باإلساءة للرموز اإلسالمية.

وقال ناظم في رسالة االعتذار إنّ «الرسالةَ 
ــى وزارة اخلارجية طلباً  ــا إل هتُه ــي وجّ الت
هِ  لرعايةِ الشاعر سعدي يوسف في مرضِ
سه  انطلقت من بعدٍ إنسانيّ محضٍ أسّ
ــالم في القرآن الكرمي، ونبيّ الرحمة  اإلس

، وهي مبادئُ  هِ ــلوكِ ــي أحاديثِهِ وس (ص) ف
ــي حياتي  ــنُ بها ف ــالميةٌ أؤم ــةٌ إس ديني
واملهنية».وأضاف:  ــخصية  الش وسيرتي 
ــارِ التعاطفِ مع  ــى إظه ــي إل «كان دافع
ــولٌ لإلمام علي  ــاعرٍ عراقيٍّ يُحتضرُ ق ش
». ولكنّ  ــربُ ــالم) : «العفوُ أق ــه الس (علي
إمياني بقيمي الدينية املقدّسة واحترامي 
ــرةِ من  ــرةِ الكاث ــاعرِ الكث ــري ملش وتقدي
ــي ذاك إلمياني  ــن تعاطف ــمُّ م ــاسِ أه الن
سةَ  كمسؤولٍ في الدولةِ بأنّ القيمَ املقدّ
ــاً  ــاةِ دائم ــى باملراع ــاسِ أول ــاعرَ الن ومش
مُ اعتذاري  ــدّ ــارٍ آخرَ، لذلك أق ــن أيِّ اعتب م

ــي ضميرِهِ الوطنيّ  ــعرَ بألمٍ ف لكلِّ من ش
».وأثار الكتاب الذي  ــانيّ ــيّ واإلنس والدين
وجهه ناظم، إلى وزارة اخلارجية ملساعدة 
ــف الذي  ــعدي يوس ــاعر العراقي س الش
ــفيات في لندن  ــي إحدى املستش يرقد ف
ــاري متأثراً  ــان اجل ــن نيس ــع م ــذ الراب من
مبضاعفات سرطان الرئة، جدالً كبيراً لم 
ــد الثقافي بل امتد  ــر على الصعي يقتص
إلى األوساط السياسية.وسعدي يوسف 
شاعر عراقي وكاتب ومترجم، ولد في أبي 
ــام ١٩٣٤، أكمل  ــب، في البصرة ع اخلصي
ــرة، وتخرج  ــي البص ــة ف ــته الثانوي دراس

ــداد ١٩٥٤  ــني العالية ببغ ــي دار املعلم ف
«ليسانس شرف في آداب العربية»، عمل 
ــي التدريس والصحافة الثقافية، وغادر  ف
ــبعينات وحاليا يقيم في  العراق في الس
ــعر، منها جائزة  لندن ونال جوائز في الش
سلطان بن علي العويس، والتي سحبت 
ــة العاملية،  ــا، واجلائزة اإليطالي منه الحق
وجائزة «كافافي» من اجلمعية الهلينية، 
ــا  فيروني ــزة  جائ ــال  ن  ٢٠٠٥ ــام  ع ــي  وف
اإليطالية ألفضل مؤلف أجنبي، وفي عام 
ــزة املتروبولس في  ــل على جائ ٢٠٠٨ حص

مونتريال الكندية.

ــالة اعالمية  ــا رس  بل أنه
واملعاني  ــي  املبان ــة  واضح
دَ صاحبها إيصالها إلى  ,قَصَ
ــور خاص أو عام , عبر  جمه
ــات قصيدته مبا حتمل  كلم
ــبيهات,  ــن إيحاءات وتش م
ــة  متنوع ــة  بالغي ــور  وص
ــبيه, ونزف  بالوصف والتش
ــية عميقة  ــات نفس خلج
على سطح الورقة»١.تَشع 
ــدة حزمة من األنوار  القصي
ــعرية  ــة بصور ش ج املتوهّ
ــؤرة  الب ــن  م ــظاةٍ  تش مُ
والفكرة األساسية لتّكون 
ــة  فني ــة  تيم ــا  منه كلٌ 
ــلوب انزياحيّ  ــة بأس هادف
مينح املقطع صورة حسيّة 
ــيقي داخلي  ــاع موس بإيق
ــة  خيل مُ ــز  ويُّحف ــرّك  يُح
ــذذ  ــل والتل ــي للتأم املتلق
ثة في كيانة  ــة أحدَ بتركيب
ــية  نفس ــة  وارهاص ــزّة  ه
ــا  ــه فيه ــد ضالت ــا يج رمب
واملعاني  األلفاظ  لتجانس 
مع شريط الذكريات واآلالم 
ــبات  ــي سُ ــت ف ــي كان الت
فجاء ذلك املقطع الشعري 
ــط  بانزياحاته مبثابة املُنش
الذكريات.. ــك  لتل واملُهيّج 

ــاً  خروج ــدة  القصي ــل  ث متُ
ــرداً على  ــوف ومت ــى املأل عل
الواقع املُزيّف عن انزياحات 
ــا أهمية بالغة في  التي له
الشعر احلديث حيث يقول 
ــر أن االنزياح « يكون  ريفاتي
خرقاً للقواعد حينًا وجلوءًا 
ــا آخر فأما  ــى ما ندر حينً إل
ــه األولى فهو من  في حالت

البالغة  ــم  عل ــموالت  مش
ــاً  تقييم إذاً  ــي  فيقتض
ــكام  أح ــى  عل ــاد  باالعتم
ــي صورته  ــة وأما ف معياري
ــث فيه من  ــة فالبح الثاني
مقتضيات اللسانيات عامة 
ــلوبية خاصة « ٢.لذا  واألس
ــاءت االنزياحات في  فقد ج
القصيدة « وجدار مشروخ 
من قفاه, على عنق اخليبة, 
ــي,  نائ ــراب  س ــذاجة  بس
حتصد رغبات الصمت, أوتار 
تهمس  ــمات,  القس عارية 
في أذن الريح, تتلعثم فيها 
ــوء,  ــام الض ــار ..., وين األزه
ــاعر قدرة على  «ميتلك الش
ــاً  فني ــة  اللفظ ــكيل  تش
إطار  ــاوز  ــاً مبا يتج وجمالي
ــوف مما يجعل  املُعتاد واملأل
ــكيل  التش يتوقع  القارىء 
ومنها  ــدي  التجدي احلديث 
ــلوب  وأس ودالالت  ــانٍ  مع

ــت فيه املتلقي  جديد يُباغ
ــة  الصدم ــن  ع ــه  بإثارت
ــاع  اإليق ذات  ــة  اجلمالي
ــيقي الداخلي لذلك  املوس
فإنه « يعد االنزياح من أهم 
التي  ــلوبية  األس ــر  املظاه
ــعرية,  ــز النصوص الش متي
ــوص التي  ــي تلك النص وه
ــدع عن  ــرف فيها املب يتص
ــا  وإخراجه ــه,  لغت ــق  طري
ــقها األول, ليعيد  ــن نس م
ــا  ــد مب ــن جدي ــا م تركيبه
ينسجم ومتطلبات نصه؛ 
ــن أن يعي  ــد للمبدع م والب
ــاح  االنزي ــول  حص ــرة  فك

ــذي هو بصدد  في النص ال
إنتاجه كي يقوم بالتحكم 
ــوع انزياحه  ــة وق ــي درج ف
ــص, من حيث القوة  في الن
والتأثير, وأن يشعر املتلقي 
أن هناك مايجذبه إلى هذا 
ــك  ذل ذاك»٣.وإن  أو  ــص  الن
ــاعر  واضح في إضفاء الش
ــات  الصف ــدار  اجل ــى  عل
ــاس  االحس من  ــرية  البش
والشكل واالعضاء املكونه 
ــي جميل  ــلوب فن ــه بأس ل
وجعل للخيبة عنق بتصرف 

لغوي داللي ووصف السراب 
ــي  ــذاجة الت ــي بالس النائ
دائماً تطلق على الشخص 
ــاطة  ببس ــع  يتمت ــذي  ال
التفكير ويفتقر إلى الذكاء 
واحلكمة واحلُنْكة وينخدع 
ــهولة, واستعمل فعل  بس
ــع غير  ــي موض ــد ف يحص
مألوف لكنه حقق جمالية 
ــرة للمتلقي,  ثي ــة مُ ابداعي
ــة التعرّي على  واطلق صف
انزياحي  ــلوب  بأس ــار  األوت
ــي أذن  ــس ف ــادف, وتهم ه
ــل للريح  ــح, حيث جع الري
ــار  ــة على انتش أذن للدالل

ــك  وكذل ــرعة,  بس ــر  اخلب
أضفى صفة التلعثم على 
األزهار والنوم للضوء..متكن 
ــالل رصد  ــن خ ــاعر م الش
واملقاطع  ــارات  العب ــة  دالل
ــور  الص ذات  ــعرية  الش
املعنى  ــدة  واملتح املتعددة 
ــر  ــن غي ــاً ع ــدف بحث واله
لها  ــول ليُّفعْ املألوف واجمله
ــة  مليئ ــياقات  س ــن  ضم

ــق  يُحق ــا  مم ــات  باالنزياح
جمالية شعرية تستقبلها 
ــاس  باحس ــي  املتلق أُذن 
وجداني ما دامت القصيدة 
نابعة من ضمير حيّ هدفه 

إيصال رسالة سامية..
ــص / «ذاكرة .. في عيون  الن

.. غائرة»
هناك

ــر العيون هوة  خلف محج
عميقة

وجدار مشروخ من قفاه

وباب يقف عليه
ــر  ــه س ــا اليفق ــارس رمب ح

األشياء
ــن  ويدي  ... ــزوع  من ــرأس  ب

مبتورتني 
فوق كتف يتدلى ....

على عنق اخليبة 
بسذاجة سراب نائي 

حتصد رغبات الصمت ....
تخاف النور خلف 

أوتار عارية القسمات
تفوح

في اجلانب األمين منها
غمغمات ......

تهمس في أذن الريح
تتلعثم فيها األزهار ...

وينام الضوء
ما بني ساللم وكوابيس 

ويهمس 
حاملاً حتت ظل الشرفات.

ــك أن للنقد األدبي مكانة مهمة جتعل منه ركيزة  ال ش
ــة اإلبداعية وفي  ــي العملي ــى عنها ف ــية ال غن أساس
جتويد النص والرفع من قيمته، واألهم من هذا وذاك، في 
ــيان إلى  نظرنا، التعريف به لكي يخرج من عتمة النس
ــهد ثقافي مضطرب  نور التداول، خاصة في خضم مش
تختلط فيه الكثير من املفاهيم وتطفو على السطح 
ــائية، سرعان ما  الكثير من التعبيرات واخلطابات اإلنش
ــا في الصحف واجملالت ضمن خانة النقد  جتد لها مكان
األدبي وهي في احلقيقية ال تغدو كونها مجرد انطباعات 
ــخصية  ــان كثيرة تصورات ش ــي أحي ــول النص أو ف ح
ــرا  ــقاطات فكرية وإيديولوجية تقتحم النص قس وإس
ــر املوضوعية  ــات علم اجلمال واملعايي ــر آبهة بنظري غي
والفنية، وغير ذلك من القواعد املعتمدة لتقييم النص. 
لذلك نطرح السؤال التالي: ماذا يريد الناقد من النص؟ 
ــؤال يحمل في عمقه شقني: األول يتعلق بحضور  الس
ــدى موضوعية الناقد  ــد في النص، والثاني مب ذات الناق
ــه للعمل األدبي.يرتبط النقد ارتباطا  وحياده أثناء تناول
ــتحضار  ــا دون اس ــن فصلهم ــد وال ميك ــديدا بالناق ش
ــح املوضوعي.  ــم الذاتي لصال ــر موضوعية حتج معايي
بيدا أن طبيعة النص األدبي وحموالته الفنية واجلمالية 
ــك الناقد وجتعله على حافة  وأحيانا العاطفية، قد ترب
ــقا له بدال من حتليله  التماهي مع النص ليصبح عاش
ــة فنية وأدبية وما عليه من هنات  وتبيان ما له من قيم
ــاء بها للرفع من جودته والرقي به.ما فائدة  وجب االعتن
ــزة بجائزة ما  ــا كتب قبال حول رواية فائ ــادة اجترار م إع
ــر؟ احلديث عن هذا  ــة علمية أو فنية تذك ــة إضاف دون أي
ــوع يعود بنا إلى بدايات النقد األدبي والتي يكمن  املوض
ــه النص في  ــر االنطباعي الذي يحدث ــا إلى األث إرجاعه
ــة أو الناقد بصفة خاصة،  ــية املتلقي بصفة عام نفس
ــذا األخير بجودة النص األدبي أو برداءته  حيث يحكم ه
ــباب هذا الرأي أو  ــوء إلى التعليل أو إيضاح أس دون اللج
ــد الذي ال يزال  ــذا النوع من النق ــا يعتمد ه ذاك. عموم
ــخصي واألثر االنطباعي.ومع  ــرا على الذوق الش منتش
ــب والنظريات  ــور مجموعة من املذاه ــرور الزمن وظه م
ــتى اجملاالت  ــارف في ش ــم املع ــة وتراك ــدارس األدبي وامل
ــد صعوبة،  الفكرية، أصبح النقد أكثر موضوعية وأش
ــون بقواعد ومعايير  ــتطاع، يلتزم وبدأ النقاد، قدر املس
محددة للحكم على النص. غير أن هذا األمر لم يجعل 
ــة وموحدة رغم  ــة كثلة متجانس ــن األحكام النقدي م
ــة صارمة،  ــى مخرجات أكادميي ــض أحيانا إل ــوء البع جل
ــه، من  ــل املواقف واآلراء متباينة حول النص نفس لتظ
ــه أو غير  ــواه أو جماليت ــه إلى رافض حملت ــن ل مستحس
ــذا النوع من النقد، وإن اختلفت نتائجه  ذلك. غير أن ه
ــن الناقد  ــج املعتمدة وتكوي ــر واملناه ــالف املعايي الخت
ــل موضوعيا  ــة، يظ ــة واإليديولوجي ــاربه الفكري ومش

وتتقلص داخله الذاتية إلى حد كبير.
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فنارات

احمد العكيدي

عند ارجتافات الوعي 
وعودة الالشعور مبحفزّ 
وجدانيّ يبعث صرخة 

الروح داخل قفص 
األسرار والكبْت وعدم 
البوح باآلالم واملعاناة 

ل  عنِدها تتكسر كُ
القيود أمام فكرة 

مرّت بدور النقاء 
واملوهبة النابعة من 

ضمير حيّ لتتبلّور 
مصقولةً مبعلوماتية 

أدبية وفكرية متغذية 
من شريان الثقافة 

النقي  ، لذلك جاءت 
عنونة القصيدة « 
ذاكرة .. في عيون .. 
غائرة « مبثابة املرآة 

العاكسة للكشف عن 
ات  سيكولوجية الذّ
الشاعرة وما يُحيط 

بها من ارهاصات 
نفسية وما يُريد أن 

يطرحه حيث « تتجلى 
هنا غاية وقصد يريده 

الشاعر أو من يقوم 
بإرسال رسالته إلى 
املتلقي عبر عملية 
اتصال ال حتتاج إلى 

تشفير .

قراءة / غانم عمران اِّـعموري

6ثقافية

حسني محمود

اقِ  فيَّـا ـوَ ـرْقـةُ  األشْ لْــتَ  وحُ رحَ
ا ــي   يَديـَّ ــي   فِ الِيـتَ   التَّالقِ يَ فَ

ــدٍ ــلَّ   بُعْ يَــابَ   وَكُ وَيالِيــتَ  الغِ
ـليَّـا ـو    عَ ْنــُ ــا   حتَ ـربِــكَ  دَائِمَ بِقُ
مــرِي ـودَ  رَبيــعَ   عُ يَّـرتَ الوجُ لَصَ
ا ينِيـكَ   ريـَّ ـن   ربـَا  عَ نــئُ  مِ وأهْ
الف  ي  خِ ي فِ ْضِ بتَ  متَ ـن غِ ويا مَ

هيَّـــا ـذرٍ  سَ ـن عُ نـتَ  مِ علـى مـا كُ
ــي نـِّ ارَ   عَ ـعُ   األزهــَ نــَ أنـاسٌ   متَ
ـا ــرَ  النَّـديـَّ نَــعُ  القـطْ وَزَهــرِي  ميَ
ينِيـكَ حتَّــى ــقٌ  عَ ـاشِ ـــي  عَ ـِّ وإن
نيَّــا ـا   هَ يهــَ ـِيــا   فِ أرانِـــــي  اله
و؟ عـرِ  يَبدُ باح الشِّ ل صَ بْتُك!...هَ كتَ
يَّـا جِ

اً   شَ ْنَ ـدْ    حلَ ونِكَ   لَمْ   يَعُ بِدُ
ــال ـودَّةُ  لَيـسَ  بُخْ لِمتُـك...واملـَ عَ

خيَّـا ـلِ  السَّ ــرْتَ  بالبُخْ ـا صِ إذا  مَ
ـتْ يُورُ   احلبِّ   ألْفَ وَدَدْتُك...لَو طُ

َيَّــا نْــكَ   احملُ يتَهـــا    مِ دِ إذَا   أهْ
نَى ــاءٍ   لِيسَ   تُفْ مَ ـي  سَ وتَبْلُغُ  فِ

يَّـا ـوْقٍ  جنَ تْ  إلـى   شَ زَعَ وإنْ  جَ

متابعة / البينة الجديدة
صدرحديثا لألستاذ الدكتور قيس حامت اجلنابي 
ــل كتاب(هيرودوت  ــة باب ــي في جامع التدريس
ــة حتليلية).بني  ــة تأريخي في بالد النهرين دراس
ــغلت حيزاً كبيراً في  املؤلف أن بالد النهرين ش
تأريخ العالم القدمي بفضل ما وهبته للحضارة 
ــت  ــزات وكان ــكارات ومنج ــن ابت ــانية م اإلنس
ــمعوه  ــارة ملا س ــني للحض ــار احملب ــط أنظ مح
ــاء ولعل من  ــة وعط ــة وأصال ــن عظم عنها م
ــالب العلم والباحثون  ــي أن يقصدها ط البديه
عن احلقيقة، فلمجرد سماع اسم بابل وآشور 
ــمعوا  رُ طموحهم إلى عدم االكتفاء مبا س ينجَّ
ــعون إلى زيارة هذه احلضارات العظيمة  بل يس
ــا ولعل  ــرارها ونقل أخباره ــى أس ــرف عل والتع
ــم  ــان والرومان الذين عرفوا باس ــاب اليون الكت
ــن زار بالد  ــني أهم م ــيك من ب ــاب الكالس الكت
ــيك  تّاب الكالس النهرين وكتب عنها إذ أن الكُ
ذكروا بشيءٍ من التفصيل أخبار هذه البالد في 
تّاب هو كتاباتهم  كتاباتهم والذي مييِّز هؤالء الكُ
ــاهداتهم  مش ــون  يكتب ــم  أنه أي  ــة  امليداني
ــؤرخ اليوناني  دُّ امل ــاً ويُعَ ــا وصفاً دقيق ويصفون
ــهير( هيرودوت (Herodotus الذي عاش في  الش
ــل امليالد حوالي ٤٨٤-٤٢٥ق.م(  القرن اخلامس قب
أول هؤالء الكتاب وأهمهم السيما وأنَّه رفد إلى 
ــيك املكتبة  ــب زمالئه من الكتاب الكالس جان
ــخ العالم  ــة عن تأري ــات مهم ــة مبعلوم العاملي
ــوعيني  القدمي كما كان من أقدم املؤرخني املوس
ــذا أطلق عليه  ــا كتاباتهم، ل ــن وصلت لن الذي

لقب أبو التأريخ.

متابعة / البينة الجديدة
 ، ــي  املاض ــعودية،اخلميس  الس ــت  اعلن
ــاركة العراق في معرض  موافقتها على مش
ــوزارة  ــرت ال ــاب وذك ــي للكت ــاض الدول الري
ــاً للتوقيع  ــا جاهزة ايض ــان إنَّ «وزارتن في بي
ــة العربية  ــرة التفاهم مع اململك على مذك
السعودية، ونتمنى أن نصل الى شيء عملي 
ــعودية». ــي الثقافة اإلماراتية والس مع وزارت
ــاض قال: إنَّ  ــأن معرض الكتاب في الري وبش
ــر وبترحيب  ــكل مباش «اململكة وافقت بش
ــرف في  ــى أن يكون العراق ضيف ش عالٍ عل
ــاب، وهو أهم  ــاض الدولي للكت ــرض الري مع

معرض من نوعه في العالم العربي»، مشيراً 
إلى «ضرورة عدم االكتفاء بعرض املطبوعات 
والنتاجات الثقافية العراقية، وامنا االلتفات 
ــات الثقافية  الى تعزيز الصالت مع املؤسس
ــطة اخملتلفة، وفي  ــعودية وعرض األنش الس
الوقت الراهن ال معوقات أمام عقد األسبوع 
ــترك في بغداد أو في الرياض». الثقافي املش
ــزم دول العالم  ــاً «ع ــش االجتماع أيض وناق
ــا مع ارتفاع  ــادة احلياة الى طبيعته على إع
ــاً بأنَّ  ــاح»، مبين ــني على اللق ــداد احلاصل اع
ــهر رمضان هي مساحة ملراجعة  «فرصة ش
ــع األولويات  ــع وض ــة، م ــاطات املؤجل النش

ــر العلوم  ــة مؤمت ــذ ومنها اقام ــد التنفي قي
ــان املربد، باالضافة الى  االجتماعية، ومهرج
ــي دوائر الفنون  ــطة الفنية اخملتلفة ف األنش
والسينما واملسرح واألزياء».وتابع البيان الى 
ان»االجتماع تطرق، ضمن جدول األعمال إلى 
ــن املوازنة، واجناز  ــة حصص الوزارة م مناقش
ــوع الثقافي والتنمية  ــمي التن هيكلية قس
ــاركة  ــاً مش ــتحدثني، و أيض ــة املس الثقافي
الوزارة ضمن جناح العراق في معرض أكسبو 
رض خالل  ــرين األول املقبل،وعُ ــي خالل تش دب
االجتماع نتائج االجتماع االستثنائي للهيأة 

العامة إلدارة مدينة احلبانية السياحية».

 فريال االعظمي
وأشكالها  بألوانها  كلّها  ــات  الفراش
ــور األرض ويكفيها ما  ــول زه ــوم ح حت
ــور إالّ صاحبة  ــق الزه ــاه من رحي تتلقّ
ــع.  الواس والقلب  الدافئ  ــاس  اإلحس
ــع  ــادت زهور األرض تتس ــراً ما ع مؤخّ
لرفيف جناحي فراشتنا الزرقاء “ لني“ 
ــاحة أكبر  فرحلت تبحث لها عن مس
ــاعرها  ــون على حجم قلبها ومش تك
ــاتني  ــق الفردوس وبس ــارت حدائ واخت
ــماء كحل  ــر على مد الس ــة لتنث اجلن
ــاً تنام  ــا وتبني لروحها عشّ جناحيه
ــي أنّها  ــم تخبرن ــالم أبدي.ل ــه بس في
ستسافر إلى السماء على حني غفلة 
ــمها  ــغلة في رس مني، تركتني منش
ــة زرقاء تكون على جدار كبير  كفراش
كحجم قلبها، حتفة في عيد ميالدها. 
ــم أنها كانت ترغب في أن  لم أكن أعل
ــادم هناك في فناء  حتتفل مبيالدها الق
ــذه التحفة  ــماء، واليوم صارت ه الس
ــي، كلما نظرت  تؤملني وجتلد إحساس

إليها أبكي حني اصطدم بجدار الواقع 
ــداً عني وعن  ــافرت بعي وأعرف أنها س
ــن ذكرياتي  ــا. كيف أجنو م األرض كله
الكثيرة معها؟ كيف أقنع نفسي بأني 
مها إلى صدري  ــى ضّ ــم أعد قادرة عل ل
ــيقى صوتها وهو يدور  ــماع موس وس
ــامعي؟ كيف  ــطوانة في مس مثل إس
ــة الزرقاء  د روحي أنّ الفراش أعتاد وأعوّ
ــريطاً  ــت لنا ش ــا وترك ــارت بروحه ط
ــات وأنّ األرض باتت  ــن الذكري طويالً م
ــن ”لني“؟عرفتها منذ  خاوية خالية م

سنني طوال وتعرّفتها عن قرب، وكلما 
ــت فيها  س ــر تلمّ ــا أكث ــت منه اقترب
ــر. طباعها  ــا البش ــاً ال يحمله طباع
ــة،  ــاع املالئك ــون بطب ــا تك ــبه م أش
ــة التي متأل املكان  ضحكتها الصاخب
فرحاً وغبطة، سخاءها املذهل وبيتها 

وبيت قلبها املفتوحني للجميع.
ــي كل  ــوام كلها، ف ــدار األع ــى م عل
ــة حتوم  ــه تأتي كفراش ــرض أقيم مع
ــر حضورها  ــر عط ــي تنث ــول ألوان ح
ــي تنحفر مثل  ــج وكلماتها الت املبه
ــامع  نقش فرعوني أو أغريقي في مس
ــار ما يليق بها من ألوان  احلضور، تخت
ــحابات حب  ــي تاركة وراءها س ومتض
ــب. بعفويتها  ــور ال ينطفئ وال يغي ون
ــلب األلباب والقلوب،  ــاحرة تس الس
ــع  اجلمي ــاعدة  مس ــر  الكبي ــا  حبه
ــهو وال  ــا التي ال تس ــرك، ذاكرته يأس
ــد  ــة أو موع ــيء أو كلم ــى أي ش تنس
قطعته على نفسها كل ذلك يجعلك 
تقف مذهوالً مندهشاً تتفقد اجلميع 

ــوال اجلميع، تهاتف  وتطمئن على أح
ــبة وترسل وفود  األحبة في كل مناس
ــة. حني أتكلم عن  كرمها لكل األحب
ــة الزرقاء  ــلطانة القلوب والفراش س
ــن عرفها  ــان كل م ــا أتكلم بلس فأن
ــوانٍ أو حلظات،  ــو لث ــرب منها ول واقت
ــى  ــلة إل ــا مرس ــر وكأنه ــل اخلي تفع
ــول  ــة، ”لني“ رس ــك املهم األرض لتل
ــالم احلقيقي الذي  احملبة وسفير الس
ــاس، يليق  ــن الن ــر م ــده الكثي يفتق
ــفيرة النوايا الطيبة  ــا أن تكون س به
ــماء ويليق بها أن تتوج بأوسمة  للس
ــان  ــب اإلنس ــرة، حت ــانية الغام اإلنس
باملطلق ال يعنيها دينه وال مذهبه. كل 
ــتحق  ــان ويس ما يعنيها هو أنه إنس
ــل هموم الناس  ــة واالحترام، حتم احملب
ــم، تعامل اجلميع  ــم وكبيره صغيره
ــا األم لهم. فكم من العيون  على أنه
بكت رحيلك يا سلطانة القلوب وكم 
ــن بعدك يتيمة  من قلوب خلّفتها م
ــي كل زاوية  ــث عنك ف ــة تبح وحزين

ــني ألتقي بك هناك في  كنت فيها!ح
ــوف أعاتبك مبرارة وحرقة  السماء س
ــت عني هكذا  ــك: كيف رحل وأقول ل
ــاحة  ــم تتركي لي مس ــمَ ل فجأة؟ ل
ــك واحتضنك  ــن الدقائق كي أضم م
ــت اجلميع يتلفت  ــل الرحيل؟ ترك قب
ــش عنك فال  ــا وهناك يفت ــر هن وينظ
ق رحيلك.أيتها  ــدّ ق أو يص ــدّ ــد ص أح
ــحابة  ــة، أيتها الس ــة البهي الفراش
ــر  البيضاء، لقد حفرت حضورك اآلس
ــيانك  ونس ــرة  الذاك ــامات  ــي مس ف
ــتحيل ومستحيل،  ــتحيل ومس مس
ــطني القلوب ملكة،  ستظلني تتوس
ــرة ال يهزمك ال الغياب  وتظلني حاض
ــن  ــك م ــيان.أزفّ ل ــوت وال النس وال امل
ــن األرض اليتيمة واحلزينة من  هنا - م
ــن األمنيات والدعاء  بعدك- مواكب م
النابع من القلب بأن تكون روحك في 
سالم دائم سرمدي وفراشة حتوم في 
ــا كنت هنا  ــيقة كم رياض اجلنة رش

على األرض فراشة القلوب الزرقاء.
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العامة للضرائب نافذ ومعنونة إُّـ محافظه بغداد نسخة اصلية, وصل الشراء النسخة األصلية , يتم التوقيع والختم على كافة صفحات جداول الكميات من قبل الشركة اِّـتقدمة , تقديم جدول تقدم عمل , تكون مدة 
ــطب  ــركة بتثبيت عنوان متكامل ِّـكتبها مع أرقام الهواتف واِّـوقع االلكرتوني  الخاص بها  , يجب إن تكون األرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش نفاذية العطاء ٩٠ يوما , تقوم الش
ــهادة تأسيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة مصدقة من السفارة العراقية َّـ بلد التأسيس , تلتزم الشركة بتقديم األسعار  ــرتاك باِّـناقصة تقديم ش ــركات األجنبية الراغبة باالش ومقرتن بتوقيع مقدم العطاء , على الش

النهائية  غري القابلة للتفاوض , تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ِّـحافظة بغداد).
٤- بإمكان مقدمي العطاء اِّـهتمني شراء وثائق اِّـناقصة بعد تقديم طلب تحريري إُّـ العنوان التالي )محافظة بغداد/ قسم العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠)(مائة وخمسون إلف دينار 

عراقي )  غري قابله للرد.
٥- يتم تسليم العطاءات / إُّـ العنوان التالي محافظة بغداد / االستعالمات االلكرتونية /الطابق األول   وأخر موعد لتسليم العطاءات الساعة ١٢ ظهرا  من التوقيت اِّـحلي ِّـدينة بغداد يوم االحد  ٩ /٢٠٢١/٥ سوف 
ترفض العطاءات اِّـتأخرة عن هذا اِّـوعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ محافظة بغداد / قسم العقود الساعة ١٢ ظهرا من يوم االحد ٩  / ٥ /٢٠٢١ او اليوم الذي 

يليه.
٦- يجب إن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء على شكل( خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة)   من احد مصارف بغداد اِّـعتمدة لدى البنك اِّـركزي وباسم أي من الشركاء .

٧- يستقطع من مستحقات الشركة اِّـتعاقدة  كافة الرسوم والضرائب اِّـشار إليها َّـ القوانني   واألنظمة  والتعليمات  العراقية
٨- أذا صادف موعد غلق اِّـناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي

ــرتك دون النظر إُّـ الشريك األخر إال إذا نص َّـ الوثيقة نسب وشروط معينة ينبغي توفرها َّـ الشريك عند ذلك  ــتيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء اِّـش ــركاء ألي من اِّـعايري اِّـطلوبة وتم اس ٩- َّـ حال تقديم احد الش
يعتمد ما تم تثبيته َّـ الوثيقة       

١٠- جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغري مستجيبة
١١-  يستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية, اإلعمال اِّـماثلة) 

١٢- يتعهد من ترسو عليه اِّـناقصة بعدم اِّـطالبة بأي تعويضات عن  إضرار االندثار أو الحراسات التي قد تحصل َّـ اِّـشروع وبعدم التوقف نتيجة عدم صرف اِّـستحقات واالستمرار بالعمل وانجازه ضمن اِّـدة اِّـتعاقد 
بغض النظر عن اِّـستحقات اِّـالية التي تطلبها الشركة.

(ADMIN@BAGDAD.GOV.IQ) ١٣- للمعلومات تتم اِّـراسلة  عرب الربيد االلكرتوني
١٤- كل ما يخالف ما ورد أعاله ال يعتد به.

١٥- يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واإلعالن
محافظة بغداد / قسم العقود

إعالن
م/ مناقصة رقم ( ١٦) لسنة ٢٠٢١  

-تبليط طريق الشارع الثالث قرية البو حصوة طول ٢٥٠٠ م اليوسفية
-تبليط طريق الشيخ سلمان الحسن الزوبعي  ١ كم اليوسفية

تنويه

ــهوا  س ورد 
 ٣٦٣٣ ــدد  بالع
ــوم  ــادف َّـ ي اِّـص
ــد  َّـ تاريخ  االح
 ٢ ٠ ٢ ١ /٤ /٢ ٥
ــم  اس ــأ  الخط
ــه  الدائن اب 
ــدي)  (معب ــأ  الخط
والصحيح اسم اب 

الدائنه (معيدي)
لذا اقتضى 

التنويه.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة استئنافه واسط االتحادية
محكمة بدائة الكوت

العدد: ٤٨٠/ب/٢٠٢١
التاريخ: ٢٠٢١/٤/٢٥

م/اعالن بيع عقار باِّـزايده
اِّـدعيني (الدائن)/ ١ـ نصري جبار سلمان

اِّـدعى عليهم (اِّـدين)/ ١ـ خالد وليد حسن ٢ ـ عامر وليد حسن ٣ ـ ايات وليد حسن  ٤ ـ نضال وليد حسن 
ــيوع  ــدد (٤٨٠/ب/٢٠٢١) واِّـتضمن اعالن اِّـزايده الزالة ش ــادر من هذه اِّـحكمة بالع ــذا لقرار الحكم الص تنفي
ــب سهامه ٠فقد تقرار اعالن   ــركاء كال حس العقار اِّـرقم( ١٠٤٩/٥ م ٣٨ الخاجية ) وتوزيع صاَّـ الثمن بني الش
ــني محليتني فعلى الراغبني  ــر َّـ صحيفت ــه باِّـزايده العلنيه خالل (٣٠) يوما اعتبارا من اليوم التالي للنش ــن بيع ع
ــن القيمه التقديريه للعقار  ــتصحبني معهم التامينات القانونيه البالغه ١٠٪ م ــراء مراجعة هذه اِّـحكمة مس بالش
ــوف تجري اِّـزايدة َّـ اليوم االخري الساعه الثانية عشر ضهرا وذا صادف  بصك معنون اُّـ(محكمة بداة الكوت ) وس
ــو عليه  ــمي موعدا للمزايده و يتحمل من ترس ــمية فيعترب اليوم الذي يليه من الدوام الرس اليوم االخري عطلة رس

اِّـزايدة أجور االعالن واِّـزايده.
القاضي 
عدنان نهري راهي 

مواصفات العقار:ـ
ــاحة ٣٠٠م٢ عبارة عن طارمة امامية و كليدور و  ــكن تقع َّـ منطقة الزهراء حي الرفيعي  ومس ــة:/ دار س جنس
ــق العلوي يتكون من ثالثه  ــخ و مجموعة صحيات َّـ الطابق االرضي و الطاب ــتقبال و غرفتني نوم و مطب ــول و اس ه
غرف نوم و صحيات و البناء من الطابوق و االسمنت و السقف مسلح و درجة عمرانه دون الوسط يق َّـ شارع فرعي 

١٠م  و ارضية الدار مبلطة بالكاشي و متوفره فيه كافة الخدمات
اِّـساحة :/ ٣٠٠م٢

 الشاغل :/ 
القيمة التقديريه :/ ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار



9 مقاالت

ــن عمليات  ــذا القانون للحد م يهدف ه
ــوع  املمن ــوال  االم ــادرة  ومص ــب  التهري
ــجيع  ــواق احملليةوتش ــا في االس تداوله
ــن   ع ــات  واجله ــخاص  األس ــة  ومكافئ
ــف عن اجلرائم املشمولة بأحكام  الكش
القانون ٠وتخول وزارة الدفاع والداخلية 
وجهاز اخملابرات الوطني والهيئة العامه 
ــارك صالحية ضبط االموال املعدة  للكم
ــام  ــا كاألغن ــع انواعه ــب بجمي للتهري
النفطية  واملنتجات  ــرى  األخ واحليوانات 
ــتخدمة في نقل  ــل املس ــائط النق ووس
ــون واالموال  ــوال خالفا»للقان ــك االم تل
ــواق احمللية  ــي االس ــا ف ــوع تداوله املمن
وتشكل جلنة في كل محافظة من نائب 
احملافظ رئيسا وممثل كل من وزارة الدفاع 
ــارة والصناعة  ــة واملالية والتج والداخلي
ــي أعضاء وتتولى  ــاز اخملابرات الوطن وجه
ــليم االموال  ــة املهام التالية :تس اللجن
املضبوطة وتقومي االموال املضبوطة وفق 
االسعار السائدة على ان يتم تقومي األثار 

ــات واالموال املمنوع  والتحف  واخملطوط
ــيق  ــة بالتنس ــعار معقول ــا بأس تداوله
ــليم األثار  ــات ذات العالقة وتس مع اجله
ــوال املمنوع  ــف واخملطوطات واالم والتح
ــى دوائر  ــواق احمللية ال ــا في االس تداوله
ــة املقدرة  ــا بالقيم ــة به ــة املعني الدول
ــوال  االم ــادرة  ومص ــا  أثمانه ــلم  وتس
ــوع تداولها التي  ــدة للتهريب واملمن املع
ــي دينار واحالة  التزيد قيمتها عن مليون
ــع  ــة وبي ــة اخملتص ــى احملكم ــوال ال االم

االموال املضبوطة باملزايدة العلنية وفق 
ــة بأنها  ــون اذا ثبت للجن ــكام القان أح
ــتثناء األثار والتحف  معدة للتهريب بأس
ــوع تداولها  ــوال املمن ــات واالم واخملطوط
ــمولة  ــطة النقل املش وتثمني وبيع واس
ــدة العلنية بعد  ــكام القانون باملزاي باح
ــي الدعوى  ــادر ف ــم الص ــاب احلك اكتس
ــة البتات  ــة باملال املضبوط درج املتعلق
ــذي يتداول  ــخص ال واحالة املهرب والش
ــواق  ــوع تداولها في االس ــوال املمن االم

ــطة النقل  ــائل واس ــائق وس احمللية وس
ــترك  ــن أش ــب وم ــتخدمة بالتهري املس
ــكاب اجلرمية الى احملكمة  معهما في ارت
الكمركية اخملتصة مكانيا والميكن اطالق 
ــد صدور  ــن التوقيف االبع ــراحهما م س
ــوى وصرف املكافأت  حكم بات في الدع
ــتحقيها بعد اكتساب  واملبالغ الى مس
احلكم درجة البتات ويخول رئيس اللجنة 
ــراض  ــارك الغ الكم ــف  ــة موظ صالحي
ــح اخملبرون  ــون ومين ــكام القان ــذ اح تنفي

واالشخاص الذين يقومون بالكشف عن 
ــوال املهربة واالموال املمنوع تداولها  االم
في هذا القانون او ضبطها مكافأة مالية 
ــوال املصادرة  ــبة ٣٠٪من قيمة االم بنس
ــبة  ــأة وفقا للنس ــغ املكاف ــوزع مبال وت
ــخاص  ٥٠٪للمخبرو٥٠٪لالش ــاله  اع
ــن اجلرمية وفي  ــف ع الذين قاموا بالكش
ــخاص  حالة عدم وجود مخبر مينح االش
ــف اجلرمية كامل مبلغ  الذين قاموا بكش
ــن قيمة  ــبة ٧٠٪م ــد نس ــأة وتقي املكاف
ــادرة مبوجب احكام القانون  االموال املص
العامة  ــة  اخلزين ــاب  ــا حلس أيرادا»نهائي
ــموله  ــوال املش ــدالت بيع االم ــودع ب وت
ــارف احلكوميه  ــدى احد املص بالقانون ل
ــد  ــاء فوائ ــة لق ــة اخملتص ــم اللجن بأس
ــي الدعوى  ــاب احلكم ف ــى حني أكتس ال
ــك االموال درجة البتات واذا  املتعلقة بتل
ــم التصرف فيه  ــادرة املال يت ــم مبص حك
وفقا»للقانون واذا حكم باعادة املال الى 
مالكه يعاد بدل البيع اليه وتعاد واسطة 
ــد املال  ــا وتقيد فوائ ــى مالكه النقل ال
املودع في املصرف باسم البلدية املعنية 
ــي احملافظة وتنظر احملكمة اخملتصة في  ف
ــمولة بهذا القانون بصورة  الدعاوى املش

مستعجلة.

شـــاهــدٌ مــن الـتـاريــــخ

ــوم بها تكون  ــع األعمال التي نق إن جمي
ــا، منها رقابة  ــة لرقابة من نوع م خاضع
الضمير ورقابة اهللا عز وجل ورقابة البشر 
ــر وغيرها ، والرقيب األعلى هو  على البش
ــه (إن اهللا كان عليكم  ــز وجل بقول اهللا ع
مْ إِالَّ  لْتُ لَهُ ا قُ ــاً)  وفي قوله تعالى (مَ رقيب
 ، مْ  رَبِّي وَرَبَّكُ

َ وا اهللاَّ ــدُ بُ نِ اعْ
رْتَنِي بِهِ أَ ــا أَمَ مَ

 ، مْ يهِ ــتُ فِ ا دُمْ ا مَّ يدً ــهِ مْ شَ لَيْهِ نتُ عَ وَكُ
 ، مْ لَيْهِ يبَ عَ نتَ أَنتَ الرَّقِ يْتَنِي كُ فَّ ا تَوَ لَمَّ فَ
)، أما على  يدٌ ــهِ ءٍ شَ ــيْ لِّ شَ لَٰى كُ ــتَ عَ وَأَن
ــؤون  ش وإدارة  ــة  العام اإلدارة  ــتوى  مس
العباد في البالد فان الشريعة اإلسالمية 
ــة وهي متعددة اجلوانب  أقرت مبدأ الرقاب
ــي رقابة علوية من  متكاملة األبعاد، فه
ــبحانه وتعالى على البشر، وعلى  اهللا س
ــة من الرئيس  ــائر األعمال ورقابة إداري س
ــى أفراد  ــن القائد عل ــرؤوس ، وم ــى امل عل
املنظمة ، ومن الراعي على الرعية، ورقابة 
ــاء وعلى  ــعبية من األفراد على الرؤس ش
غيرهم من األفراد في سلوكهم، والرقابة 
ــا بعض  ــالم كما يراه ــي اإلس ــة ف اإلداري
ــة جتعل من  ــا رقابة مزدوج ــاب بأنه الكت
ــالً طيباً يحتذى  ــدة و مث القائد قدوة راش
به من جانب مرؤوسيه، ولديه من اإلدراك 
ــق القومي  ــن املعرفة ومن اخلل ــي وم والوع
ــذه الوظيفة، حتى  ــه للقيام به ما يؤهل
ــيه بأعمال وال  ال يكون كمن يأمر مرؤوس

يفعلها وينهاهم عن سلوكيات وهو يأتي 
مبثلها، فذاك أمر معيب ومثلبة ومنقصة 
ــق قول اهللا تعالى (أتأمرون  بحقه على وف
ــكم وأنتم  ــون أنفس ــاس بالبر وتنس الن
ــون)، ف الرقابة  ــب أفال تعقل تتلون الكت
ــة القضائية  ــا الرقاب ــواع وأهمه ــا أن له
ورقابة اإلدارة وكذلك وجود أجهزة رقابية 
ــي العراق من  ــرى مثلما موجود اآلن ف أخ
وجود ديوان الرقابة املالية وهيئة النزاهة 
ــل  ــني قب العمومي ــني  ــب املفتش ومكات
ــك االدعاء العام، فضالً عن  إلغائها وكذل
رقابة السلطة التشريعية على السلطة 
التنفيذية وهي الرقابة البرملانية، وجميع 
ــد  هذه اجلهات تعمل على مراقبة الفاس
ومحاسبته لضمان سالمة وصيانة املال 
ــة القضائية  ــون الرقاب ــام، وتكاد تك الع
ــبابٍ عدة منها حياد القاضي  أهمها ألس
ــا إن القضاء  ــاس بأحكامه، كم وثقة الن
ــو الذي يحكم  ــبة، فه له الرقابة واحملاس
ــد ويصدر األحكام باستعادة  على الفاس
ــرائع  ــل كل الش ــا جع ــذا م ــوال، وه األم
ــماوية والوضعية أن تهتم بالقضاء  الس
ــر الضمانات له  ــار القاضي وتوفي وباختي
ــكل الصحيح،  حتى يؤدي واجباته بالش
فهذه األجهزة الرقابية على تعدد أنواعها 
جندها غير قادرة على كبح جماح الفساد 
ــن، وكثرت  ــت الراه ــراق في الوق ــي الع ف
ــباب منها ضعف  ــوال في طرح األس األق
القوات األمنية وانفالت السالح واإلرهاب 
ــياً في ضعف أداء  ــبباً رئيس الذي كان س
األجهزة الرقابية، قد يكون لهذا السبب 
ــبية، إال إننا وجدنا عشرات  مقبولية نس
ــذه األجهزة  ــي ه ــات العاملني ف ــل مئ ب
الرقابية تصدوا للفساد وقدموا أنفسهم 

ــبيل مكافحة  ــي س ــم قرابني ف وأهليه
ــباب قوة  ــم تثنيهم كل أس ــاد، ول الفس
ــبب  ــان أهم س ــك أرى ب ــدين، لذل الفاس
ــب يكاد  ــة إن الرقي ــف املكافح في ضع
يتساوى مع املراقب في صفة من صفات 
ــاد فيضعف موقفه، ألنه غير قادر  الفس
ــبة ذلك الشخص املوضوع  على محاس
ــت املراقبة، إذا ما كان هو من يقوم بها  حت
ويأتي أعمال الفساد، فان حجته اضعف 
ــة  ــل وقاح ــن أن تقاب ــن م ــلطته اوه وس
ــواهد التاريخية ما  ــن الش ــد، وم الفاس
ــذي عاش في عهد  ــع الضبي) ال رواه (وكي
ــاضٍ وباحث,  ــو ق ــية وه ــة العباس الدول
ــدان وتولى القضاء  ــم بالتاريخ والبل وعال
ــام ٣٠٦  ــي بغداد ع ــواز وتوفي ف ــي األه ف
ــوم (أخبار  ــه املوس ــي كتاب ــة، و ف هجري
ــورات املكتبة  ــاة وتواريخهم منش القض
ــر طبعة أولى  ــة الكبرى في مص التجاري
ــد روى حادثة  ــام ١٩٤٧ ـ ج٢ ـ ص١٣٥) ق ع
تاريخية تقرب الصورة إلى أسباب انكفاء 
الرقابة جتاه تغول الفساد بسبب ضعف 
ــد املوضوع حتت  ــب وجموح الفاس الرقي
الرقابة، واذكرها لالستدالل واالستئناس 
ــت على هذه  ــت قد اطلع ــر وكن والتذكي
ــر، هدية من احد  ــة في كتيب صغي الرواي
ــدري محمد  ــالء األفاضل، للباحث ب الزم
ــوم (تاريخ الشهودـ  مطبعة  فهد واملوس
ــتل من  ــام ١٩٦٧ـ بحث مس ــة ع احلكوم
ــذه  ــريعة ـ ص٥٠) وه ــة الش ــة كلي مجل
ــرت الروايات  ــة على وفق األتي (ذك الواقع
ــن قاضي البصرة في  التاريخية واقعة ع
زمن هارون الرشيد واسمه عمر بن عثمان 
التيمي انه شهد عنده رجل فسأله كيف 
ــده فقال:   ــهادة عن ــى أداء الش ــرؤ عل يج

ــهدتك  ــدي، وقد ش ــهد عن ــرىء تش جتت
 : الَ قَ ــراب، فَ ــاء وش يْهِ غن ــس فِ ــي مجل ف
ــهدتك في مجلس أنت املغني  الرجل: ش
ــوز لك أن تكون  ــتمع؛؟ فهل يج وأنا املس
ــاهداً فقال  ــوز أن أكون ش ــاً وال يج قاضي
ــهادته وقبلها.)  ــي : بلى فأجاز ش القاض
ــة تاريخية أخرى في ذات  كما وردت واقع
ــياق عندما منع القاضي شاهداً من  الس
ــؤدِب (تعليم  ــهادة ألنه يعمل م أداء الش
ــراً، الن  ــك أج ــن ذل ــى ع ــران) ويتقاض الق
ــر مبقابل تعليم  القاضي اعتبر اخذ األج
ــاهد  ــة ومنقصة على الش ــران مثلب الق
ــه، فما كان من  ــتقامته ونزاهت تخل باس
ــاهد إال أن رد عليه بقوله وأنت أيضاً  الش
أيها القاضي تأخذ أجراً على القضاء بني 
ــلمني وهي من الواجبات الكفائية،  املس
فكان القاضي يتعلل بأنه اكره على تولي 
ــاهد، إن أكرهوك  القضاء، فرد عليه الش
ــم لم يكرهوك  ــى القضاء فأنه على تول
ــذه احملاججة  ــر، وبعد ه ــى قبول األج عل
ضعف قول القاضي وارتقى قول الشاهد، 
ــهادته،  فما كان من القاضي إال قبول ش
هذه الرواية نقالً عن الباحث بدري محمد 
فهد في ذات املصدر املشار إليه أعاله وهو 
ــرح نهج  ــه عن ابن أبي احلديد في ش نقل
البالغةـ  منشورات االعلمي للمطبوعات 
ــاوي  في بيروت ج٥ ـ ص٤٦، لذلك فان تس
الرقيب واملراقب يؤدي الى ضعف الرقابة، 
ــا والعدم  ــا وتصبح كانه ــي اثاره فتنته
ــو العتاهية في هذا  ــواء، ويكاد قول اب س
ــن يزعم أن  ــاً على م ــر انطباق ــاب أكث الب
يحارب الفساد وهو من يفسد في األرض 
ــول ابو العتاهية (يا من يعيب وعيبُه  فيق
ــبٍ وأنت  ــم فيك من عي ــعبٌ  .....ك متش

) فعمله ال يحمد عليه بل يعد من  تعيبُ
ــم بأنه ينهى عن  ــنار عليه إذا ما زع الش
ــاد ويحاربه وهو من يأتيه ويحميه  الفس
ــهَ عن  ــاعر (ال تن ــول الش ــق وق ــى وف وعل
ــارٌ عليك إذا فعلت  ــقٍ وتأتيَ مثلَه ... ع خلُ
ــائل  ــك وملن يتبجح عبر وس عظيم) لذل
ــريف والرقيب  ــه الش ــه النزي اإلعالم بأن
العتيد واألمني على أموال الشعب واألمة 
ــوء  ــظف العيش وس ــي تعاني من ش الت
ــا يجر إليه  ــه ان يبتعد عن م ــال، علي احل
ــم نلمس منهم  ــبهات، اما الذين  ل الش
غير القول دون الفعل فاذكرهم بقول أبو 
ــود الدولي (يأيها الرجلُ املعلّمُ غيرَه  األس
ــك كان ذا التعليمُ ،،، ونراك  .... هالّ لنفس
ا وأنت من  ــاد عقولنا ..... أبدً تُصلح بالرش
ها  ــك فانهَ ــدأ بنفس ــدميُ،،،، اب ــاد ع الرش
ــه فأنت  ــإذا انتهت عن ــا ...... ف يِّه ــن غَ ع
ــف ان رؤوس كبيرة  حكيم)، والحظنا كي
ــة وإنها تعمل  ــتقامة والنزاه تدعي االس
ــة بحكم عملها  ــؤون األم في مراقبة ش
ــة أو التنفيذية قد  ــة البرملاني ــي الرقاب ف
أطيح بها، وهذا يوضح لنا ان السبب في 
ــتراك الفاسد وبعض  ــاد اش تغول الفس
ــاد،  ــبهات الفس ــاء في صفات وش الرقب
وفي السلطة التشريعية ذات الصالحية 
الرقابية األجهزة احلكومية التي يعشش 
ــرات طلبات  ــدون، جند عش ــا الفاس فيه
ــن اعضاء مجلس النواب  رفع احلصانة ع
ــذه وان كانت مجرد  ــابق فه احلالي والس
ــي للمتابع  ــت اال انها تعط ــم لم تثب ته
ــر على وجود شبهة تضعف من دور  مؤش

الرقيب في الرقابة واحملاسبة.

* قاضٍ متقاعد

ــد يتبادر  ــة االجنبية ق ــر العمال ــا نذك عندم
ــا نقصد عمال  ــض منكم انن ــى اذهان البع ال
ــط. لهذا يجب ان نذكر  اخلدمة االفغانيني فق
ان العمالة االجنبية مصطلح يطلق على كل 
ــب الذين يعملون في مجاالت  القادمني االجان
ــر  ــمية وغي ــورة رس ــراق بص ــي الع ــل ف العم
رسمية.جتدر االشارة ان عدد العمالة االجنبية 
ــجلة بصورة رسمية وصل الى ٨٠٠  الف  املس
ــيد وزير  ــرح الس ــام ٢٠٢٠  في حني ص ــي ع ف
ــم عبد الزمان في يوليو  ــابق باس العمل الس
ــدد للعمال األجانب  ــن عام ٢٠١٩ إن هذا الع م
ــل اجنبي يعمل اغلبهم  البالغ ٧٥٠ ألف عام
في احلقول النفطية وكل منشأات الدولة وقد 
ــم الى اكثر  ــب البعض منه ــل مقدار روات يص
ــي احلقول واملوانئ  ــهريا ف من ٢٠ الف دوالر ش
ــي في املنازل  ــا يتقاضاه االجير االجنب واقل م
والورش احمللية الى ٣٠٠ دوالر  وهناك عدد يقدر 
ــجل يعمل  باكثر من ٧٠٠ الف عامل غير مس
ــس اخملصصات واالجور  ــي البلد ومتمتع بنف ف
ويشار ان مقدار الرواتب التي حتول خارج البلد 
رواتب لهذه الفئة مبعدل ١٫٥ مليار دوالرشهريا  
ــذا املبلغ  يذهب بعملة صعبة خارج حدود  وه
البلد.ان هذه االرقام اخمليفة للعمالة االجنبية 

ــذه الوظائف  ــون عراقي عن ه ــت ١٫٥ ملي ازاح
ــبة البطالة  ــغلوها وبالتالي زادت نس التي ش
ــباب من ١٣ ٪باملئة في عام ٢٠٠٨ الى  بني الش
٣٢ ٪باملئة في عام ٢٠٢٠  واملتوقع ان تصل الى 
ــتمرت  ــة في عام ٢٠٢٥ في حال ان اس ٥٠ باملئ
ــتقدام  ــاه اس ــا جت ــالق عينيه ــة باغ احلكوم
ــط.ان وزارة العمل يجب  العمالة الغير مخط
ــتقدام  ــراءات جدية باحلد من اس ان تتخذ اج
ــي  ــباب العراق ــة للش ــح فرص ــة لفت العمال
ــي احلقول  ــالل جوالتنا ف ــن خ ــل اوال.م بالعم
ــب العمالة  ــا جليا ان اغل ــة يتبني لن النفطي
ــت لديها خبرات  ــتقدمة ليس االجنبية املس
ــاء البلد من  ــتثنائية غير موجوده لدى ابن اس
ــني واالقتصاديني واحلرفيني والعمالة  املهندس
ــد مع  ــة تتزاي ــة العراقي ــيطة.ان البطال البس
ــتقدام العمالة االجنبية ومستوى  تزاييد اس
ــا بارتفاعها لذلك  الفقر اجملتمعي يرتفع ايض
ــد االقتصاد  ــا ناقوس خطر يدق في جس فانه

ــى حد  ــي عل ــن العراق ــس املواط ــي ومي العراق
ــواء فان مبالغهم الشهرية اولى بان تتدور  س
ــوق احمللية لتحريك القطاعات كافة  في الس
ــذ  ــة وتنق ــة العراقي ــاد العائل ــش اقتص وتنع
الشباب من مصير مجهول حيث ذهب اغلب 
ــون اخليم امام الوزارات  اخلريجون اجلدد يفرش
محتجني ويطالبون بفرصة عمل واخذ البعض 
ــكرية  ــى مجموعات عس ــاء ال ــم االنتم منه
ــا اليوم  ــات ارهابية.بامكانن ــى مجموع او حت
ــن ٨٠٠ فرصة عمل بدل  ــبابنا اكثر م نوفر لش
ــرض قوانني صارمة  ــني االجانب بف من القادم
ــر املوافقة فقط  ــتقدامهم وحص حتد من اس
ــتقدام الكفاءات واخلبرات الغير موجودة  الس
ــة احلكومية  ــط نحتاج االلتفات ــي البلد فق ف

واالرادة السياسية لدعم الشباب العراقي.

* رئيس الهيئة العامة 
َّـ حركة وعي الوطنية

مشاهدات تدمي القلب!

من قلب العراق ونبضه من بغداد السالم 
ــة الضياع وتردي  ــي حتولت الى مدين الت
التاريخية  ــا  ــويه معامله اخلدمات وتش
ــن  م ــتحي  يس ال  ــانية.البعض  واالنس
ــتحي  ــن اهللا ولكنه قد يس ــه وال م اهل
ــاء قال لي  ــوف ! أحد االصدق ــن الضي م
ــتراقية  ــة تعمل بنظام االس ان احلكوم
وال  ــتراكية  اش ال   ، ــط)  فق ــرقة  (الس
راسمالية.عندما تاتي الوفود الرسمية 
ــياحية الى العراق وحتديداً  والوفود الس
ــة في بغداد  ــد  يقوموا بجول ــداد ، ق بغ
كما هو معتاد ! واكيد ستتوفر احلماية 
ــمية فال خوف  ــود الرس ــة للوف الكافي
عليهم وال هم يحزنون ، لكن املصيبة اذا 
ــوارع بغداد اخملتلفة ويرون  جتولوا في ش
القذارة واالتربة في شوارعها املتكسرة 
ــا  وحدائقه  ! ــة  محطم ــيجتها  واس
ــرض  ــة بع ، ارصف ــة  ــى ومهمل عطش
خمسة امتار يتجاوز عليها  صاحب الدار 
او صاحب احملل او البسطيات املتحركة 
ــارع العام (شارع  ويضيف لهم ربع الش
اجلمهورية وشارعي املنصور وفلسطني 

ــراء كمثال) ،  ــى املنطقة اخلض ــل وحت ب
املرور مزدحم ومخالف لضوابط السير ، 
والفروع اغلبها مغلقة جلهات متنفذة 
ــون االرصفة عاطلني  ، مواطنون يفترش
ــة مقنعة بال  ــاك بطال ــن العمل وهن ع
ــات ، اكتظاظ  ــر اخلدم ــي دوائ ــاء ف عط
ــوائي  املباني والبيوت ببناء اضافي عش
ــوالت  وم ــم  مطاع ــاء  بن  ، ــاوزات  جت او 
ــيارات ! العبث  ــاالالف بدون مواقف س ب
باملمتلكات العامة حدث وال حرج وكان 
ــي ضمائرهم !!!  ــه ماتت ف روح املواطن
ــياً ، ( بطلنا  والرقابة منومة مغناطيس
ــور ! ) وبطلنا من  ــرات واجلس ــن اجملس م
املناطق الشعبية التي خرابها وتخلفها 
ــر تخلفاً  ــبه ما يكون في دول االكث اش
في العالم ، انا فقط أتكلم عن املناطق 
ــن نعرف عجز  ــة ، ونح املهمة والرئيس
ــد قياداتها  ــة وبالتحدي ــة العاصم امان
ــة وعاطلة بال  ــا ! ومعداتها قليل العلي
ــدون العمل  ــا يعتم ــة وموظفيه صيان
مقابل املال خارج الراتب ( رشاوي ) فلن 
ــاز ! فتراكمَ اخللل حتى  يكون هناك اجن
ــل وفق نظام  ــل ، ال هي تعم ــب احل صع
اشتراكي ومركزية العمل ، وال هي تعمل 
ــمالي يكون القطاع اخلاص  بنظام راس
هو املنفذ املنقذ وال هي تعمل وفق نظام 
( اشتراسمالي ) مشترك ومتنافس مع 
ــي االني  ــاص. احلل احلقيق ــاع اخل القط
االن هو بالضغط احلكومي على االمانة 
ــاد  ــام بواجباتها وقطع دابر الفس للقي

ــات مالية الي  ــا اوالً ! وبفرض غرام فيه
ــواق تتكدس امامها  بيت او محل او اس
ــعة  ــع ارض اهللا الواس ــات ، وتوزي النفاي
ــوائيات  على اصحاب التجاوزات والعش
ــاعداتها بتعميم  ــس الوقت مس ، وبنف
لكل وزارات الدولة وفق خطة تنظيمية 
ــى قواطع وكل  ــداد ال ــم امانة بغ تقس
ــن وزارات الدولة  ــتلمه وزارة م قاطع تس
التي لديها جهد هندسي جيد وخاصة 
ــات  ــار والبلدي ــاع ووزارة االعم وزارة الدف
وغيرها كسباق تنافسي ليساهموا في 
اعادة النظارة املشرقة لبغداد السالم ، 
ــون و اوهن اخلير  ــو اضعف االميان وأه وه
ــن  ــر الناظري ــب وتس ــرح القل ، زرت تف
ــة ، والرمادي  ــل اجلميلة والنظيف كأربي
ــا وعمرانها  ــة مبظاهره ــزة املفرح العزي
ــد ونظافتها ، واخذت صالح الدين  اجلدي
ــا  ــار وكله ــو االزده ــق نح ــس الطري نف
ــل من بغداد ، ورايت النجف مدينة  افض
ــوال االضرحة ،  ــة وام ــياحة الديني الس
ــة النفط واخلير  ــرة احلبيبة مدين والبص
ــج العربي ،  ــى اخللي ــراق عل ــة الع وبواب
ــياحة االهوار  وذي قار الكئيبة وفيها س
واملناطق التاريخية والنفط ، والسماوة 
ــان املظلومة واملوصل  املهمشة وميس
املهدمة وكلها تتجه باجتاه مغاير الجتاه 
ــوء من بغداد ،  ــق االزدهار ، وهن اس طري
ــها  اهتموا بقلب العراق بغداد وانعاش
ممكن اذا كانت هناك ارادة للوطنية فان 

كل اعضاء جسم العراق تتطور.

العاملة االجنبية والبطالة العراقية

عندما يتساوى الرقيب واملراقب يف صفة الفساد تنعدم الرقابة 

قانون ضبط األموال املهربه واملمنوع تداوهلا  إضاءات قانونية

الحقوقي ماجد الحسناوي

* سالم روضان اِّـوسوي

مهال عزرائيل عىل 
ارواح العراقيني

ــر بعد  ــلة خواط ــر لكتابة سلس ــا مضط   ان
ــب  ــن اخلطي ــفى اب ــراق مستش ــة احت فاجع
ــث عن وفاة  ــذه اللحظة يتوارد احلدي والتي له
ــاء ناهيك  ــة اطب ــم خمس ــخصا بينه ٩٠ ش
ــر من ذلك  ــوادر الصحية، واصابة اكث ــن الك ع
ــن الكاظمي اقالة  ــم.اوال : اقول ملن يريد م الرق
ــي، «اطلب غيرها  ــن التميم وزير الصحة حس
ــود»، الن الكاظمي جيء به عامل والتطلب  ميع
ــون فيال، فمن جاء بوزير الصحة هو  منه ان يك
ــن يقيله والكل ينتظر تغريدة املصلح.ثانيا :  م
ــتقاالت في وزارة الصحة  ملا ال يقال، وهناك اس
ــوان مثاال،  ــذه، و عالء العل ــط من ه المور ابس
ــتقال البسط من هذا احلادث الكبير،  حيث اس
ــيادة الوزير. ــا س ــتقالة ي ــع من االس ــا املان فم

ــن التميمي، كان صيدالني بسيط  ثالثا : حس
وتياره رفعه الى معاون مدير مستشفى بغداد 
ــام الى وزير  ــاون مدير ع ــي ثم الى مع التعليم
ــرة وجيزة بدعم من التيار الصدري بطريقة  بفت
ــس من باب جودته.رابعا  توحي رضاهم عنه لي
ــن نتحدث والتيار  ــوم وبهذه الفاجعة، نح : الي
ــه االقدم و  ــه وزير الصحة، و وكيل ــدري من الص
ــرنا ان  كالهما من مدينة الطب التي لطاملا اش
هناك مجاملة نحو ادائها نظرا لتواضع االرقام 
بالتعامل مع جائحة كورونا منذ العام املاضي 
وهي تتربع في وسط العاصمة وتتمتع بقربها 
عن الوزارة ومسخر لها كل االمكانيات.خامسا 
ــه، هناك ممن هم ممتازين كادارات  : برغم ما قلت
ــتوزرونهم فقط النهم  ومن نفس التيار لم يس
حادين الشخصية وكفوئني وال يجاملون، مثل د. 
جاسب احلجامي وجربته بكثير من امور االدارة،  
ــط  ــروف عني كثرة االنتقاد ان وجدت ابس ومع
ــي موجه للوزير  ــا : هنا كالم ما ينتقد.سادس
مباشرة.ما افعل االن لو كنت انا وزير للصحة؟ 
ــاطة، اعقد مؤمتر صحفي، اعتذر  اجلواب وببس
ــعب ليس لكوني متورط باحلدث بشكل  للش
ــارع والجل  ــة الش ــل لتهدئ ــدا ب ــر، ال اب مباش
ــي ولكوني  ــدث حدث بفترت ــح ان ما ح ان اوض
ــتقيل  ــرة باحلادث فاني اس ــة لي مباش العالق
حفاظا على سمعتي في مهنتي واصنع قبوال 
شعبيا بدل من النقمة ضدي، واستغل احلدث 
ــداول صور  ــعب الذي يت ــر نبيال امام الش الظه
ــن كان يفترض ان يعالج من الكورونا وانتهى  م
ــبة املقصرين  ــا، واطالب واصر مبحاس متفحم
املباشرين ، وانهي حديث بقولي ان استقالتي 
ــفي غليل فاقد  ــي ولكنها تش ــن تعيد متوف ل
لعزيز، واطلب السماح.سابعا : انهي احلديث؛ 
ما كتبته كوني تدرجت بهذه املهنة ل ٢١ عاما 
وقريب من مصدر القرار في وزارة الصحة، ورأيي 
ــا حصل من مضايقة د.  ثابت ولم يتغير،كل م
ــر عالوي» الى  ــوان وتغييره ب «جعف عالء العل
ــن  ــن التميمي» كان غرضه ايصال حس «حس
ــاكم شبعتم،  ــدة الوزارة، فعس التميمي لس

وما اظنكم كذلك.هشاشة في هشاشة.

د. حيدر سلمان
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10 وقائع

وأضافت «اليوم و نحن نودع زمالء لنا 
ــوان من نقابات أخرى و مواطنني  و اخ
ــا كان الواجب أن  ــى قلوبن ــة عل احب
ــفاء اهللا ال ان نكون  ــم ال  ش نوصله
سببا في وفاتهم».  وطالبت النقابة 
ــة كافة إلى تأمني  «اجلهات احلكومي
الكاملة حسب  السالمة  متطلبات 
ــني  ــي و تأم ــاع املدن ــات الدف متطلب
متطلبات الوقاية الشخصية بأعلى 
ــتقبال  ــل مس ــن نقب ــتوى و إال ل مس
ــابهة و هكذا  بالعمل في ظروف مش
ــا فيهم  ــاكني مب ــر  مهدد للمس خط
ــول  ــان بالق ــم البي ــاء «.  وخت األطب
ــهداء في  ــران للش ــة و الغف «الرحم
ــهدائنا  ــدث اجللل و لكل ش ــذا احل ه
ــع العراقي  ــاء و أبناء اجملتم من األطب
ــم انه  ــات النعي ــم بجن ــو له و ندع
ــد ذي  ــى صعي ــميع مجيب».وعل س
ــوزراء مصطفى  ــه رئيس ال صلة وج
ــد، بالتحقيق  ــي، امس االح الكاظم
ــفى ابن  ــق مستش ــادث حري ــي ح ف
ــرقي بغداد.وقال  ــب جنوب ش اخلطي
ــي في بيان، إن رئيس  مكتب الكاظم
ــوزراء القائد العام للقوات  مجلس ال
ــي  الكاظم ــى  مصطف ــلحة  املس
ينعى، شهداء احلادث املأساوي الذي 
ــن اخلطيب  ــفى اب ــي مستش وقع ف
ــة بغداد.وامر الكاظمي  في العاصم
ــباب وقوع  بالتحقيق الفوري في اس
ــوزارة،  ــي ال ــني ف ــع املعني ــادث م احل
ــفى ومدير  ــتقدام مدير املستش واس
االمن واملسؤولني عن صيانة االجهزة 
ــق الفوري  ــفى، للتحقي في املستش
معهم على خلفية احلادث والتحفظ 
ــات  ــال التحقيق ــني اكم ــم حل عليه
قانوني.  املقصرين  ومحاسبة جميع 
ــس  رئي ــدم  ق ــر  آخ ــد  صعي ــى  وعل
ــة برهم صالح امس االحد،  اجلمهوري
ــق  حري ــا  ضحاي ــالت  لعائ ــازي  التع
ــي بغداد  ــفى ابن اخلطيب ف مستش
فيما طالب مبحاسبة املقصرين.وقال 

ــوس يعتصرها األلم،  ــح انه بنف صال
تابعنا عن كثب احلادث املفجع الذي 
ــفى ابن  تعرّض له أهلنا في مستش
ــع التقارير  ــي بغداد، ونتاب اخلطيب ف
ــة بلحظة.وأضاف  املتعلقة بها حلظ
ــادرة عن  ــرارات الص ــم الق ــا ندع انن
ــواب بضرورة  الن ــة ومجلس  احلكوم
ــباب وقوع  ــح حتقيق فوري في أس فت

ــة  ــراءات الالزم ــاذ اإلج ــادث واتخ احل
ــتنفار  واس ــن،  املقصري ــبة  ومحاس
ــود ملعاجلة جرحى احلريق،  كافة اجله
كما نشد على يد فرق الدفاع املدني 
وجموع املتطوعني في إنقاذ املصابني 

واسعافهم. هذا وأعلنت وزارة الصحة 
والبيئة ، سحب يد كل من مدير عام 
ــة ومدير  ــداد الرصاف ــرة صحة بغ دائ
ــب واملعاون  ــن اخلطي ــفى اب مستش
ــفى، ومدير  االداري والفني للمستش
ــة والصيانة نتيجة  ــم الهندس قس
ــفى  ــب في املستش احلريق الذي نش
واجلرحى.  ــا  الضحاي ــرات  وأوقع عش

ــة األمم املتحدة في  ــت بعث ــا أعرب كم
ــفها إزاء  ــراق امس األحد، عن أس الع
ــن اخلطيب  اب ــفى  ــة مستش فاجع
ببغداد.واعربت املمثلة اخلاصة لألمني 
ــراق جينني  ــألمم املتحدة للع ــام ل الع

ــة واأللم من  ــخارت عن الصدم بالس
ضخامة احلادث املأساوي الذي تعرض 
له مصابو كوفيد-١٩ في مستشفى 
ــب في بغداد ليلة  وتتقدم  ابن اخلطي
ــالت الذين فقدوا  ــر التعازي لعائ بأح
ــفاء  حياتهم وتتمنى للمصابني الش
ــخارات  ــام والعاجل. ودعت بالس الت
إلى اتخاذ تدابير حماية اقوى لضمان 
ــذه الكارثة. وتابع  ــدم تكرار مثل ه ع
ــان ان االمم املتحدة تواصل تقدمي  البي
ــاع الصحي  ــم للقط ــم احلاس الدع
ــاء والعدوى  ــط الوب ــراق وس ــي الع ف
ــتعداد  اس ــى  عل ــي  وه ــدة،  املتزاي
ــلطات  الس ــاعدة  مس ــة  ملواصل
ــذا املرض.  ــة في مكافحة ه الصحي
ــا حلقوق  ــة العلي ــت املفوضي وطالب
ــوزراء مصطفى  ــس ال ــان ، رئي االنس
الكاظمي بإقالة وزير الصحة حسن 
ــفى ابن  التميمي بعد حريق مستش
اخلطيب جنوب شرقي بغداد. وقالت 
ــا حادثة  ــان، تابعن ــة في بي املفوضي
حريق مستشفى ابن اخلطيب والذي 

ــى انفجار  ــر االولية ال ــير التقاري تش
ــى احتراق  ــجني أدت ال ــة اوكس قنين
ــى الراقدين  ــرات املرض ــة عش وإصاب
ــل وجريح.  ــفى بني قتي ــي املستش ف
ــة هذه احلادثة اقل  واعتبرت املفوضي

ما يقال عنها انها جرمية بحق املرضى 
الذين اضطرتهم شدة املرض نتيجة 
االصابة بوباء كورونا (كوفيد-١٩) الى 
اللجوء الى املستشفى ومنح الثقة 
والبيئة ومؤسساتها  الصحة  ل وزارة 
ــادهم فكانت  ــى ارواحهم واجس عل
ــدل  ب ــا  فيه ــوا  يحترق ان  ــة  النتيج
ــه الوقت  ــع البيان أن ــافي. وتاب التش

ــراءات  اج ــة  املفوضي ــد  تنتق ــذي  ال
السالمة واألمان في مؤسسات وزارة 
ــا املعنية  ــة والبيئة باعتباره الصح
ــان  ــر بحياة االنس ــا املباش وارتباطه
ــة  ــروف الصعب ــي الظ ــا ف وخصوص

ــها، ومن  ــي نعيش ــتثنائية الت االس
ــؤولية وضمانه وحماية  منطلق املس
ــتورية نطالب  ــان الدس حقوق االنس
ــر الصحة  ــوزراء باقالة وزي ــس ال رئي
ــق،  ــى التحقي ــم ال ووكالءه واحالته
ــخصي من  ــكل ش وادارة الوزارة بش
موقع أدنى. وفي الصعيد ذاته اعلنت 
مؤسسة الشهداء، امس االحد، عن 

ــراع  ــكيل جلنة لالس ــرة بتش املباش
ــهداء واجلرحى  ــاز معامالت الش باجن
بحادث مستشفى ابن اخلطيب. وقال 
ــه النائلي  ــة عبد اآلل رئيس املؤسس
ــة بقضاء اهللا  ــوب آمنة مطمئن ، بقل

ــاوي  ــا نبأ احلادث املأس ــدره، تلقين وق
الذي وقع في مستشفى ابن اخلطيب 
ــاف بهذا  ــة بغداد.واض ــي العاصم ف
املصاب األليم نُعزي شعبنا العراقي 
الكرمي واهالي وعوائل شهداء احلادث 
أن  ــى  تعال اهللا  ــأل  ونس  ، ــاوي  املأس
يتغمدهم برحمته الواسعة، ويلهم 

اهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
ــداد محمد  ــظ بغ ــه محاف ــا وج كم
ــد، بفتح  ــس االح ــا، ام ــر العط جاب
ــى  ــتقبال املرض ــفيات الس املستش
ــفى ابن  ــي مستش ــوا ف ــن كان الذي
ــه حلريق.وقالت  ــب بعد تعرض اخلطي
ــان، إن محافظ بغداد  احملافظة في بي
ــم  ــع بأل ــا يتاب ــر العط ــد جاب محم
ــذي جرى قبل  ــادث األليم ال ــغ احل بال
ساعات في مستشفى ابن اخلطيب 
ــخرت  ــة بغداد، وقد س ــي العاصم ف
ــي وكذلك الكوادر  ــر الدفاع املدن دوائ
ــل انقاذ  ــا من اج ــة جهوده الصحي
ــفى. املستش ــي  ف ــن  الراقدي ارواح 
ــان أن احملافظ وجه بفتح  وأضاف البي
ــفيات في قطاعي الرصافة  املستش
الذين  ــى  املرض ــتقبال  ــرخ الس والك
كانوا في مكان احلادث. ودعا احملافظ 
ــة الى  ــان وزارة الصح ــب البي بحس
ــة  ملعرف ــة  حتقيقي ــة  جلن ــكيل  تش
ــن  ــدمي املقصري ــادث وتق ــباب احل اس
ــهد مستشفى ابن  الى العدالة.وش
اخلطيب جنوب شرقي بغداد، اندالع 
ــفر عن  ــد طوابقه اس ــق في اح حري
تسجيل ضحايا بني املرضى الراقدين 
ــفير البريطاني لدى  ــق الس فيه. علّ
العراق ستيفن هيكي، بشأن حادثة 
مستشفى ابن اخلطيب.  وقال هيكي 
ــعر بحزن بالغ ملا تردد  في تدوينة «اش
عن حريق مستشفى ابن اخلطيب في 
ــاف، «تعازينا القلبية  ــداد».    وأص بغ
ــعب  وللش ــم  وعوائله ــا  للضحاي
ــاة،  ــذي فجع بهذه املأس ــي ال العراق

لترقد ارواح الضحايا بسالم».

«نكسة» مستشفى ابن الخطيب .. تثري ردود فعل سياسية وشعبية على الصعيدين اِّـحلي والعاِّـي

لن نقبل العمل بظروف مشاهبة .. بيان غاضب من نقابة االطباء حول فاجعة ابن اخلطيب

ــن اخلطيب  ــفى اب ــا حريق مستش ــة ضحاي ــت حصيل ارتفع
ــدر ، إن حصيلة ضحايا حريق  ــرقي بغداد. وقال املص جنوب ش
ــبت (٢٤ / ٤/  ــس االول الس ــب ليلة ام ــن اخلطي ــفى اب مستش
ــرات املصابني.  ــهيد وعش ــى اكثر من ٨٢ ش ــت ال ٢٠٢١) ارتفع
ــام لنقابة األطباء، امس  ــه اعرب املركز الع وفي الصعيد نفس
األحد، عن أسفه ملا حصل في مستشفى ابن اخلطيب، مؤكدا 
ــابه.   وقالت  ــى ان االطباء لن يقبلوا بالعمل في ظروف مش عل
النقابة «شاهدنا و سمعنا مبا حصل من حريق في مستشفى 
ــب الذي يحوي مرضى كورونا و األمراض االنتقالية و  ابن اخلطي
ــن األطباء و الكوادر الطبية و الصحية،  التدرن الرئوي و عدد م
ــهاد و اصابة عدد من  ــن نتألم كثيرا ملا حصل من استش ونح
املواطنني من بينهم زمالء لنا كانوا مبستوى عال من التضحية 
ــببها خلل  ــاتنا س ــزام تذكرنا حوادث أخرى في مؤسس و االلت
ــب متطلبات  ــة و التي لم تراق ــتويات احلكومية كاف في املس
ــالمة املهنية و االجتماعية في مؤسسات قد غادرها زمن  الس
الصالحية و لن يقطنها إال املرضى احملتاجني و لن يعمل بها إال 

األطباء املتطوعني او من يفرض عليهم الواجب».  

NO.3634.MON.26.APR.2021العدد (٣٦٣٤) االثنين  ٢٦ / ٤ / ٢٠٢١ 

«الداخلية» : احلصيلة النهائية (٨٢) شهيدا  و (١١٠) جرحيا من املواطنني والكوادر الطبية
الكاظمي يأمر بالتحقيق يف حادث مستشفى ابن اخلطيب و صالح يدعم اجراء حتقيق هبذا الشأن

بالسخارات تدعو الختاذ تدابري ملنع تكرار الكوارث يف العراق وحقوق االنسان تطالب بإقالة وزير الصحة

مؤسسة الشهداء تشكل جلنة النجاز معامالت ضحايا ابن اخلطيب 
وحمافظ بغداد يوجه بفتح املستشفيات الستقبال مرضى ابن اخلطيب

سحب يد كل من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة ومدير مستشفى ابن اخلطيب واملعاون االداري والفني للمستشفى ومدير قسم اهلندسة والصيانة 

سفري بريطانيا لدى بغداد : اشعر بحزن بالغ ملا تردد عن حريق 
مستشفى ابن اخلطيب يف بغداد
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  CNOOC Iraq LTD 

شركة سينوك العراق المحدودة                                                       

 
 

 

 

Re- Announcement 

CNOOC Iraq Limited, a company existing under the laws of British Virgin Islands, 

acting as lead contractor of the Technical Service Contract for Missan Oil Fields 

entered into by and between Missan Oil Company, TP Missan Limited and Iraqi 

Drilling Company, is pleased to make the following public tender announcement: 

1- Tender Details  

Tender 

title 

Purchase Instrument Spare Parts For F&G, Export 

Flowmeter And Others 

Tender 

number 

CMIT-PRT-10.30-210012-1 

 

Tender 

Announce

ment 

Website 

ITT documents and all Bulletins during the tender 
period will be published on the following website: 

https://www.cnoociraq.com/share/page/site/BiddingDoc/docu

mentlibrary#filter=path%7C/ITT-210012-1%2520Purchase

%2520Instrument%2520Spare%2520Parts%2520for%2520

F%2526G%252C%2520Export%2520Flowmeter%2520and

%2520Others&page=1  

User name: contractor  

Password: contractor 

The user name and password for access ITT are 
prohibited to change by Tenderer. 

Compositi

on of 

Invitation 

to Tender 

(ITT) 

packages 

Tender Announcement 

Section 1 INSTRUCTION TO TENDERERS 

Section 2 PROPOSAL CONTENTS AND FORMS 

Section 3 TECHNICAL REQUIREMENT 

Section 4 SCHEDULE OF COMPENSATION 

Section 5 PRO FORMA CONTRACT 

ITT 

Section 1. 

Claus 9.0 

Bid Closing Date: no later than 16:00 (Baghdad 
Time), on or before May 19th, 2021. 

                 

 

 

 أعالن مناقصةاعادة 

سينوك عراق المحدودة و القائمة بموجب قوانين جزر فيرجين البريطانية بوصفها المقاول الرئيسي لعقد إن شركة 

ميسان المحدودة و شركة   TPالخدمات الفنية في حقول ميسان النفطية و الموقع بين شركة نفط ميسان و شركة 

 العام.الحفر العراقية، يسرها االعالن عن المناقصة التالية بطريقة االعالن 

 تفاصيل المناقصة -1

، مقي��اس الجري���ان  F&Gـ ـش��راء قط��ع غي��ار تجهي��زات ل��� اسم المناقصة

 للتصدير وغيرها

 CMIT-PRT-10.30-210012-1 رقم المناقصة

 

 

 

 

 

 

 اعالن مناقصة

 الموقع االلكتروني

إن جميع وثائق المناقصة و النشرات المتعلقة بها سيتم نشرها على رابط 

 :التالي الموقع االلكتروني

 أدخل الرابط  الكامل للموقع االلكتروني

https://www.cnoociraq.com/share/page/site/Biddin

gDoc/documentlibrary#filter=path%7C/ITT-2100

12-1%2520Purchase%2520Instrument%2520Spar

e%2520Parts%2520for%2520F%2526G%252C%

2520Export%2520Flowmeter%2520and%2520Ot

hers&page=1  

 contractor : مسم المستخدا

 contractor : كلمة المرور 

 تجدراإلشارة انه يحظرتغييراسم المستخدم وكلمة المرورمن قبل العارض.

 

 

 مكونات وثائق المناقصة

 

 اعالن مناقصة

 تعليمات للعارضين 1القسم 

 محتوي المقترحات و اشكالها - 2القسم 

 المتطلبات الفنية 3القسم 

 سعارجدول األ 4القسم 

 نموزج العقد 5القسم 

ITT  (توقي�ت بغ�داد) خ�الل       16:00موعد إغالق المناقصة قبل الساعة

 ث�����الثمية رس�����نوك ف�����ي ص�����حف ن�����ات ش�����ركة س�����يتنوي����ه / تنش�����ر إعال
نفط وش�����ركة نف�����ط ميس�����ان وش�����ركة والموق�����ع االلكترون�����ي ل�����وزارة ال�����

            غير مسؤولين عن النشر في غير هذه المواقع.     سينوك

Attention : CNOOC Iraq LTD announcing the bids on three official a 

newspaper and websites for MoO , MOC , and CNOOC Iraq LTD and 

we are not responsible for other announcements except the said above.  

  CNOOC Iraq LTD 

شركة سينوك العراق المحدودة                                                       

 
 

ITT 

Section 1. 

Clause4.2 

The bid document purchase receipt must be 
received by emails to 
kamalait@cnoociraq.com.cn 
ex_hariindra@cnoociraq.com  
Mohameddiab@cnoociraq.com 
ex_mohamed.m@cnooc.com.cn  

ex_arman@cnooc.com.cn  

   (“Contact Emails”) on or before deadline. 

ITT 

Section 1. 

Clause 5 

All clarification and correspondences from Tenderers must be sent 

to all aforementioned Tender Contact Emails with official letter. 

 

ITT 

Section 1. 

Clause 

10.2 

Bid Proposals must be delivered to Iraqi Office. 

Attention: Mr. Kamal Ait Oudhia / Mr. Hari Indradi /                 

Mr. Mohamed Diab / Mr. Mohamed Fethi Merakeb. / Mr. Arman 

Rakhmetov 

Address Iraq: Room 239, FOD Administrative Building, Work Base, 

CNOOC Camp, Missan Oil Fields. 

Tel: +964 7801892571 / +964 (0) 782 5060 580 / +964-7825060775 / 

+964 7810601649. / +964 7828390533 

ITT 

Section 1. 

Clause 

12.1 

Tenderer’s bid Proposal shall be irrevocable for a period of 

240 calendar days (“Bid Validity Period”).                     

 

 

 

 

 

ITT 

Section 1. 

Clause 

12.1 

Fail to meet any of below key factors will lead to disqualification: 

1) Scope of Business must be related to the scope of work of the 

tender. 

2) Legal Entity and Qualification of Bidder 

3) Bid proposals are in properly sealed condition 

4) Bid Proposal Period of Validity shall be as required in this 

TENDER DATA SHEET (TDS) (aforementioned Clause 11.1). 

5) Bid Bond submission 

6) Signed & Stamped Cover Letter (as per Section 2 PROPOSAL 

CONTENTS AND FORMS, Attachment 2A: Proposal Format of 

 

 9.0،  بند  1القسم 

      19/5/2021 قبل  أو

 

 

 

ITT 

 4.2،  بند  1القسم 

في موعد إغالق  يستوجب استالم فاتورة الرسوم عن طريق البريد اإللكتروني 

: ى السادةإل المناقصة أو قبل الموعد   

kamalait@cnoociraq.com.cn 
ex_hariindra@cnoociraq.com  
Mohameddiab@cnoociraq.com 
ex_mohamed.m@cnooc.com.cn  

ex_arman@cnooc.com.cn  

ITT 

 5،  بند  1القسم 

على الشركات التي تود تقديم عرض في إطار هذه المناقصة إرسال جميع 

عناوين البريد اإللكتروني المراسالت واالستفسارات بكتاب رسمي إلى كافة 

 الخاصة بالمناقصة والمذكورة أعاله.

 

 

 

 

ITT 

 10.2،  بند  1القسم 

يجب على جميع الشركات الراغبة في المشاركة في المناقصة تقديم جميع 

 وثائق المناقصة في مكتب الشركة في العراق

د محمد السيد كمال أيت أودية / هاري أندرادي السيد محمد فتحي مراكب / السي

 دياب / السيد عرمان رخمتوف السيد محمد

العنوان: شركة سينوك عراق المحدودة، مبنى االدارة، مخيم بوزركان، ميسان، 

 العراق

 782) 0( 964/ + 7801892571 964/ + 7825060775-964هاتف:   /+

5060 580 +.964 +964 7828390533  /7810601649 

 

ITT  11.1،  بند  1القسم 

يوما  )240(يجب أن يكون العرض المقدم غير قابل لإللغاء لفترة 

 ("فترة صالحية العطاء").

 

 

 

 

 

 

 

 

ITT 

 12.1،  بند  1القسم 

 

سيتم إعتبار أي مشترك غير مؤهل في حالة عدم تقديم الوثائق حسب ما 

                             -: مطلوب بالمناقصة

 .بالمناقصة مرتبطًا بمجال العمل المطلوبمال يكون نطاق األعيجب أن  -1 

 .توفرالمؤهل القانوني والمؤهالت الالزمة لمقدم العطاء -2

 .يجب على العروض المقدمة أن تكون مغلقة بشكل صحيح -3

 صالحية مدة عرض العطاء تكون كما هو مطلوب في   -4

 المذكور أعاله. ) 11.1تفاصيل المناقصة  (بند

 .للعطاء تقديم خطاب الضمان -5

أ: خطاب ٢المحتويات والمقترحات،الملحق  ٢تقديم الخطاب (وفقا للقسم  -6

  CNOOC Iraq LTD 

شركة سينوك العراق المحدودة                                                       

 
 

Cover Letter) 

7) Price proposal is separate from Technical & Commercial 

proposal. 

ITT Section 

1. 

Clause15.1 

Bid bond: USD 7,500 (Say US Dollars Seven Thousand Five 

Hundred Only), The Bid Bond must be presented to Company in a 

separated and sealed envelope and duly marked and stamped on 

outer envelope. 

The original validity of the bid bond shall be the same as 

aforementioned Bid Validity Period in Clause 11.1. 

2. Tender Fee (100 USD) 

Tender Fee is required only for the bidder who decides to submit Tender Proposals, 

and the invoice shall be received at Contact Emails before submitting Tender 

Proposals. Failure to do so may lead to rejection. Payment can be cash or T/T to our 

financial department: 

For T/T payment, Tenderer must mention the tender number and title in the bank 

payment receipt, any receipt without the tender number and title will not be accepted. 

Dubai office: Mr. Tamer Nawwar   E-mail: Tamernawwar@cnoociraq.com 

 •Tel: +971-50-3245664 

Address: Room 3100, 7WB, Dubai Airport Free Zone, Dubai, U.A.E Iraq Office: 

•Contact person: Mr. Qassim Wajid Hashim /Mr. Hisham Abdulkareem 

•Tel: +9647805492468 (Mr. Qassim Wajid Hashim), +9647827200099 (Mr. Hisham 

Abdulkareem)  E-mail: Qassimwajid@cmitfod.com / 

HishamAbdulkareem@cmitfod.com /Address: CNOOC Buzurgan camp, Missan 

3.This announcement is made both in English and in Arabic, if there is any 

discrepancy, the English version shall prevail. 

 .العطاء) موقعاً ومختوماً 

 .فصل عرض السعرعن العرض الفني و العرض التجاري -7

 

 

ITT 

 15.1،  بند  1القسم 

 دوالر اميركي   7,500    : خطاب الضمان

ختم الش�ركة وأن يجب تقديم خطاب الضمان في ظرف مستقل و عليه 

يجب أن تكون صالحية خطاب الضمان األصلية .  يكون مغلق ومختوم

 11.1هي نفس فترة صالحية العطاء المذكورة في البند.

رسوم المناقصة مطلوبة فقط للشركات التي تود وتقررتقديم عرض في اطارهذه المناقصة، اذ   -: ( USD 100) :شراءالرسم  -2

لرسوم عن طريق البريد اإللكتروني وذلك قبل تقديم العطاء. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى رفض العطاء. يستوجب استالم فاتورة ا

 لى قسم المالية ،اعن طريق تحويل ممكن  وأ الدفع نقدا

أي  بالنسبة للدفع عن طريق تحويل ، يجب أن يذكر مقدم العطاء رقم و اسم المناقصة في إيصال الدفع المصرفي ، ولن يتم قبول

  إيصال بدون رقم المناقصة و االسم.

 3245664-52-971+ / السيد تامر نوار   :قسم المالية (مكتب دبي)

 TamerNawwar@cnoociraq.com : البريد االلكتروني•

  3100رقم   , 7WBالعنوان :االمارات العربية المتحدة ، دبي، المنطقة الحرة بدبي ، بناء •

 اشم  / السيد هشام عبد الكريمالسيد قاسم ه : مكتب العراق

البريد اإللكتروني:  (السيد هشام عبد الكريم)  9647827200099(السيد قاسم هاشم )، + 9647805492468هاتف: +•

HishamAbdulkareem@cmitfod.comQassimwajid@cmitfod.com /  

 ان، ميسان، العراقكزرالمحدودة، مبنى االدارة، مخيم ب وك عراق العنوان: شركة سين

 هذا االعالن مصاغ باللغتين االنجليزية والعربية، إذا كان هناك أي تناقض بين النسختين يجب إعتماد النسخة اإلنجليزية. -3



ــرن املاضي وطأت  ــن الق ــتينيات م ــي مطلع عقد الس ف
قدماي عتبة مدرسة الرافدين االبتدائية للبنني الكائنة 
ــدور احلكومية  ــاكان يطلق عليه ب(ال ــي قطاع /٤ او م ف
ــداد واول ما وقعت عيناي  ــرقي بغ ) في مدينة الصدر ش
ــاء العراق على  ــي كل انح ــن التالميذ ف ــي االالف م ومثل
ــاء  ملؤلفه  ــة / االلف ب ــراءه اخللدوني ــاديء الق ــاب مب كت
املفكر العربي السوري الراحل (ساطع احلصري ) املدفون 
ــميت ب(القراءة  حاليا في مقبرة اخليزران ببغداد وقد س
ــر جيدا كيف  ــبة لنجله (خلدون ) واذك ــة ) نس اخللدوني
ــاب  ــذ في التهجي والقراءة تنس ــت اصوات  التالمي كان
ــوب وتهفو اليها  ــر القل ــة بعذوبة تأس من نوافذ املدرس
االسماع .. اتصلت بصديقي العزيز في مرحلة االبتدائية 
كر بعض  ــي تذّ ــاوي ) ليعينني ف ــل اجلليب ــتاذ (كام االس
ــم (معلم القراءة جميل  ــماء املعلمني يومذاك ومنه اس
بطرس جرجيس ومعلم احلساب حنا طلو حداد ومعلم 
ــم .. الرحمة ملن توفاهم  ــم احمد العزاوي ) وغيره الرس
ــى قيد احلياة واذكر  ــة والعافية ملن مازال عل اهللا والصح
ــراءه اخللدونية تبدأ  ــي الق ــة االولى ف ــدا ان الصفح جي
ــة الثانية تبدأ  ــبع مرات والصفح مبفردة (دار ) وتتكرر س
ــردة ( داران ) وقد ارتبطت تلك  ــة فتبدأ مبف ب (دور) والثالث
العبارة بأذهاننا وصارت حلما يراودنا مذ كنا صغارا حتى 
ــيبا ألننا نرى في دار السكن هي املالذ  ــتعل الرأس ش اش
االمن لالستقرار والعيش اآلدمي بكرامة .. هي الوطن ومن 
ليس لهُ دارا ال وطن لهُ وصار تأمني السكن للناس شعارا 
ــان لغرض  ــه في كل زم ــة يرفعون ــعارات الساس من ش
استمالة الشعب وكسب االصوات ولكن ما ان يحصدوا 
ــون ماكانوا يطلقونه وتبقى احالم  الغنائم حتى يتناس
ــى ان يُصدق  ــمس عس ــة بخيوط الش ــعب معلّق الش
ــكن في  احدهم ويحقق لهم مايصبون اليه .. ازمة الس
ــرة احلكومات العراقية  ــارت تضرب على خاص العراق ص
ــعة  ــرائح واس املتعاقبة وتلقي بظاللها القامتة على ش
ــعب التي اضطرت مكرهه الى السكن في  جدا من الش
العشوائيات وحتولت الكثير من بيوت االحياء السكنية 
ــق غناء الى  ــه وذات حدائ ــي وقت ما فاره ــي كانت ف الت
ــردين وفي ظل  ــكنية هي اشبه بعلب الس ــاش س اعش
ــكان املضطرد في العراق سنة بعد اخرى  تزايد عدد الس
وغياب املشاريع االسكانية والفشل احلكومي في مجال 
ــكان تبرز احلاجة الى حلول جذرية عاجلة واال فأننا  االس
ــعى  ــا وخيمة وفي هذا املس ــة خانقة نتائجه ــام ازم ام
ــتثمار (سها النجار )يوم  فقد اعلنت رئيسة هيئة االس
ــيق مع  اخلميس املاضي (٢٠٢١/٤/٢٢) ان الهيئة وبالتنس
ــكنية  وزارة التخطيط واحملافظات حددت (١٢) مدينة س
ــتطرح في عموم البالد واشارت الى ان الهيئة حددت  س
ــة ابو غريب  ــرب العاصمة في ناحي ــي بغداد موقعا غ ف
ومعسكر طارق  ألنشاء مشروع مشابه ملشروع بسماية 
ــتكون  ــكنية وس ــدل (٥٠ الف )وحدة س ــكني مبع الس

متاحة لكل املواطنني .. ونحن نأمل خيرا .  

ــالمات تقولها هيئة حترير جريدة (البينة اجلديدة)  س
ــن لفته – ابو علي) ألصابته بوباء  الى الشاعر (حس
ــائلني اهللا  العلي  ــفى  س كورونا ورقوده في املستش

القدير ان مين عليه بالصحة والعافية .

متابعة / البينة الجديدة
أعلنت شركة جنرال موتورز عن إطالق خدمة جديدة 
للسيارات ستساعد السائقني على االستغناء عن 
ــارت  خدمات تطبيقات خرائط غوغل الشهيرة.وأش
ــدة التي  ــة Maps Plus اجلدي ــركة إلى أن خدم الش
ــط Maps Plus املفتوح  ــزود اخلرائ ــغل عبر م ستش
ــيارة من إنتاج  ــتتوفر ألكثر من مليون س املصدر، س
املعامل التابعة لها، ومع نهاية العام اجلاري ستصل 
ــيفروليه  ــيارات ش لعدد أكبر من املركبات منها س
وكاديالك وبويك وGMC التي أنتجت منذ عام ٢٠١٨. 
ــائقني معلومات  ــدة للس ــتعطي اخلدمة اجلدي وس
ــذي  ــن ال ــافات والزم ــم واملس ــن وجهته ــة ع دقيق
ستستغرقه رحلتهم إلى تلك الوجهة، ومعلومات 
ــرعة  ــات وس ــى الطرق ــددة عل ــرعات احمل ــن الس ع
ــاعدهم على التزود  مركبتهم، فضال عن بيانات تس
ــتتوافق مع العديد من التطبيقات  بالوقود، كما س
ــيقى، وسيكون باإلمكان  احلديثة ومشغالت املوس

التحكم بها عبر مساعد «اليكسا» الصوتي.

@Û‹«@Ü«bém@paâbÓé‹€@ÒÜÌÜu@ÚflÜÅ
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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 (٣٦٣٤) - االثنني - ٢٦ - نيسان - ٢٠٢١

Ô”aä»€a@NNâÎÖNN@âaÖ
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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متابعة / البينة الجديدة
حسمت دار االفتاء املصرية، اجلدل املتكرر 
كل عام حول يوم ميالد النبي محمد (ص)، 
في الشهور امليالدية هل هو ٢٠ نيسان أم 
٢٢ منه.وقالت دار اإلفتاء املصرية املصرية 
ــمية  ــي إعالن لها عبر صفحتها الرس ف
ــه «لو جرى  ــبوك»، ان ــى موقع «فيس عل
ــاب التاريخ امليالدي لسيدنا رسول  حس
ــان». وقال  ــوم ٢٠ نيس ــق ي اهللا (ص) لواف
ــة العلمي،  ــي اجلمهوري ــار مفت مستش

ــم  ــور، إن «حس ــدي عاش ــور مج الدكت
ــا، اختلف فيه  ــي ميالدي ــد النب يوم مول
ــومي، مؤكدا أنه  ــاء اخملتصون بالتق العلم
ــي ٢٠ و»٢٢، مؤكدا  ــر تقريبي، بني يوم أم
أن «األرجح أنه كان يوافق يوم ٢٠ نيسان 
ــألة  ــام ٥٧١، مضيفا ان «هذه مس من ع
ــن من يحددها هم  تاريخية متجددة لك

أهل التقومي امليالدي بشكل أدق».
ــات لصحيفة  ــور في تصريح وأكد عاش
ــة، أن «كتب التوفيقات  «الوطن» املصري

ــالدي، بعد  ــني الهجري واملي ــني التاريخ ب
ــول إن يوم مولد النبي،  حتقيقات لها، تق
ــان،  ــهر نيس ــرين من ش وافق يوم العش
وهذا الشهر امليالدي هو أول شهر ربيعي 
ــق ربيع مولده القمري فصل  كامل، فواف
ــد النبي (ص) يوم االثنني  الربيع، حيث ول
ــت طلوع  ــع األول، وق ــهر ربي ــن ش ١٢ م
ــنة  ــل، في الس ــام الفي ــي ع ــر، ف الفج
ــني قبل الهجرة النبوية  الثالثة واخلمس

الشريفة».

ــي  العراق ــان  الفن ــق  عل
ــهير، كاظم الساهر،  الش
ــد، على فاجعة  امس األح
اخلطيب  ابن  ــفى  مستش
ــداد.   بغ ــة  العاصم ــي  ف
ــاهر، في تغريدة  وقال الس
ــى موقع  ــابه عل عبر حس
ــى  ــغ األس ــر»، «ببال «تويت

ــر  بأح ــدم  نتق ــزن  واحل
ــاة  املواس وأصدق  التعازي 
ــا فاجعة   ــر ضحاي إلى أس
_ بن ا _ ــفى مستش #

أن  اهللا  ــأل  ونس ــب  اخلطي
مين على املصابني واجلرحى 
إنّا هللا  العاجل.  ــفاء  بالش

وإنّا إليه راجعون».  
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ــرة حترير جريدة (البينة  تعزي اس
ــها الزميل  ــى راس ــدة) وعل اجلدي
ــاب  ــد الوه ــر (عب ــس التحري رئي
جبار) الزميل (عالء محسن) معد 
ومقدم  برنامج  ستوديو/١٠ الذي 
ــن اذاعة جمهورية  العراق  يبث م
لوفاه املغفور لها والدته سائلني 
ــع  ــى ان يتغمدها  بواس اهللا تعال
رحمته ويسكنها  فسيح جناته 

وانا اهللا اليه راجعون 

اخلبراء القضائيون في جدول خبراء محكمة استئناف 

بغداد الرصافة االحتادية يعزّون بأسف بالغ وحزن شديد 

ــر القضائي املهندس عزيز علي  بوفاة املغفور له «اخلبي

ــني املعموري» جراء مضاعفات مرض كورونا وكان  حس

ــكل مهنية واخالص  ــل مثاالً في عمله ب الفقيد الراح

ــى ان  ــائلني اهللا تعال ــة س ــؤولية العالي ــعور باملس وش

يتغمده  بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم 

ــلوان وانا هللا  اهله وذويه وزمالئه في العمل الصبر والس

وانا اليه راجعون .

الخبري القضائي / صباح الشيخلي
 مسؤول غرفة الخرباء
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