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ــة جمللس  ــرة االعالمي ــت الدائ   اعلن
النواب، امس االثنني، عن عقد جلسة 
ــق  ــة حري ــة ملناقش ــة خاص تداولي
مستشفى ابن اخلطيب الذي حصل 
ــي .وذكرت  ــبت املاض ــة يوم الس ليل
الدائرة االعالمية ، ان مجلس النواب 
ــة  ــته التداولية برئاس افتتح جلس
ــب األول لرئيس مجلس النواب  النائ
ــأن حادثة  ــن كرمي الكعبي بش حس
ــت  اخلطيب.وكان ــن  اب ــفى  مستش
ــة مجلس النواب، قد شكلت  رئاس
ــة  ملعرف ــق،  احلقائ ــي  لتقص ــة  جلن

أسباب وقوع حادث مستشفى ابن 
اخلطيب وجمع املعلومات والبيانات 
لعرضها خالل اجللسة االستثنائية.

وقررت تكليف جلنة الصحة والبيئة 
بتقصي  ــي  الرقاب ــا  دوره ــة  مبمارس
احلقائق، ملعرفة أسباب وقوع احلادث 
ــرة ميدانياً مع  ــن، واملباش واملقصري
ــات  ــع البيان ــة بجم ــات املعني اجله
ــع وعرضها على  واملعلومات والوقائ
ــة  أعضاء مجلس النواب في اجللس
ــة  ملناقش واخملصصة  ــتثنائية  االس
ــادث. على صعيد ذي صلة وصف  احل
ــن  ــن حتالف الفتح، حس ــب ع النائ
ــا دكان  ــة بانه ــالم ، وزارة الصح س

ــن   الذي ــى  املرض ــارواح  ب ــرة  للمتاج
ــى العالج ليالقوا حتفهم  يذهبوا ال
ــفى ابن اخلطيب. حرقا في مستش

ــالم، بـإقالة وزير الصحة  وطالب س
ــاق والتهاون الذي ادى  نتيجة لالخف
ــفى  الى حدوث فاجعة في مستش
ابن اخلطيب والتي راح على اثرها ٨٢ 
ــهيد قضوا حرقا  و١١٠ مصابني.  ش
ــن حتالف  ــب ع ــني النائ ــت ب ــي وق ف
ــس االثنني،  ــر تركي، ام ــح ناص الفت
ــبة  ــول دون محاس ــة حت ان احملاصص
ــتقف ايضا  املقصرين في البالد، وس
ــن بحادثة  ــبة املقصري امام محاس
ــب. ــن اخلطي ــفى اب ــق مستش حري

ــم دول العالم  ــال تركي ، ان ”معظ ق
ــتقاالت لوزراء الصحة  ــهدت اس ش
ــر  التقصي ازاء  ــا  ايض ــبات  ومحاس
ــب، او عند  ــي اداء الواج ــح ف الواض
ــياق ذاته  ــوارث“. وفي الس حدوث ك
ــة  دعا حتالف الفتح، إلى عقد جلس
ــكالت  ــة إلنهاء املش ــة طارئ برملاني
ــة والكهرباء.وذكر  املتعلقة بالصح
ــرى خالل اليومني  التحالف ان ما ج
املاضيني في ناحية الوحدة واحلادثة 
املفجعة في مستشفى ابن اخلطيب 
جرمية الميكن السكوت عليها ، وهي 
إخالل بالعهد املشروط الذي التزمت 
به احلكومة في بداية تشكيلها قبل 

عام من اآلن وتعهدت بتلبية مطالب 
ــى راحة املواطن  ــهر عل الناس والس
ــتقراره ال العودة إلى العنف في  واس
ــب واالعتقاالت في  ــة املطال مواجه
صفوف املتظاهرين الذين خرجوا في 
ــرق بغداد)  ناحية الوحدة (جنوب ش
ــتمرة في  ــبب االنقطاعات املس بس
ــة ، زادتها نيران  ــة الكهربائي الطاق
ــرات  م جثث العش احلريق الذي التهَ
ــوأ يومني مرا  ــني في أس ــن املواطن م
ــي هذا  ــي ف ــعب العراق ــى الش عل

الشهر العظيم.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــس الثالثاء ٢٦ / ٤  ــة والبيئة النيابية في مقرها ام ــدت جلنة الصح    عق
ــة الدكتور قتيبة اجلبوري واعضاء  ــتثنائي برئاس / ٢٠٢١ اجتماعها االس
ــفى ابن اخلطيب التابع الى  ــة احلادث املفجع في مستش اللجنة ملناقش
ــى محافظة بغداد وفنيا الى  ــرة صحة بغداد الرصافة والتابع اداريا ال دائ
ــة والبيئة وقامت اللجنة بزيارة وزارة الصحة والبيئة واللقاء  وزارة الصح
ــي واالداري واملدراء العامني  ــا واملتمثل بالوكيل الفن ــكادر املتقدم فيه بال
حيث مت طرح العديد من التساؤالت من قبل اعضاء اللجنة والتي تتعلق 
ــزام بالتعليمات  ــدى االلت ــن اخلطيب وم ــفى اب ــات داخل مستش باخلدم

الصحية والبيئية والوقائية وطريقة التعامل مع االجهزة الطبية.
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ــعور  ــن وحي الش ــق م ــا ننطل ألنن
باملسؤولية الوطنية العليا والدفاع 
ــد السيد  ــعب فاننا نناش عن الش
الكاظمي  ــوزراء مصطفى  ال رئيس 
ــاً وافتح كل  ــن جريئ ــول له : ك ونق
واالداري  ــي  املال ــاد  الفس ــات  ملف
ــات  ــوزارات واجله ــوص كل ال بخص
ــي املقدمة ملف وزارة  احلكومية وف
الصحة للوقوف على واقع القطاع 
الطبي املتهالك والذي يدفع فاتورته 
ــيط ونحن  البس العراقي  ــن  املواط
ــيد الكاظمي  ــأن الس ــة ب على ثق
ــاس ووجوب  ــدرك اهمية ارواح الن ي
ــة  ــا أمان ــا بوصفه ــاظ عليه احلف
ــا  ــا دمن ــة .. وم ــؤولية مقدس ومس
ــاخن فاننا  ــف س ــى اعتاب صي عل
ــف لنا  ــالً يكش ــعب نريد بط كش

ــي  ــاء الت ــكلة الكهرب ــزورة مش ح
ــة  اليومي ــا  ــة حلياتن ــارت مالزم ص
ــن ( ٨٢)  ــاق اكثر م ــن انف ــم م بالرغ
ــتجدي  مليار دوالر ولكن مازلنا نس
ــة او تلك ..  ــاء من هذه الدول الكهرب
ــة هي  ــاء املتواصل ــة الكهرب ان ازم
ــل والفساد املستشري  نتاج الفش
ــاج التهاون في عدم  وهي كذلك نت
ــن  واملقصري ــوص  اللص ــبة  محاس
ــذا احلال مع  ــا الى ه ــن اوصلون الذي
األسف الشديد .. كما البد ان نشير 
ــة الكاظمي جاءت اصالً  بأن حكوم
ــتدعتها مسارات  تلبية حلاجة اس
وظروف العملية السياسية واالداء 
احلكومي املتعثر ومعاجلة مشكالت 
البالد في كل اجملاالت وامليادين وكان 
الشعب يأمل خيراً بأن تبدأ احلكومة 
ــق نظرة  ــي وف ــروعها االصالح مبش
ــر االعتبار  ــد يأخذ بنظ ــج جدي ونه

معاجلة كل مكامن الضعف واخللل 
ــل  مفاص ــي  ف ــل  والفش ــزال  واله
ــف ان االداء  احلكومة ولكن ما يؤس
احلكومي حلد اآلن ليس على ما يرام 
ــلل الى  ــل اخليبة تتس ــو ما جع وه
ــعب  ــوس املتعبة اصالً .. الش النف
ــالت نوعية  ــد حكومة حتقق نق يري
ــابقاتها  كبرى وليس ان تكون كس
ــا ان  ــللية !! وبودن ــي االداء والش ف
كر السيد رئيس الوزراء مصطفى  نذّ
ــه : هل تعلم ان  الكاظمي ونقول ل
ــفى بوشر  هناك (١٢) بناية مستش
ــد رئيس الوزراء  العمل بها منذ عه
ــي لكنها حلد  ــبق نوري املالك األس
ــة او متوقف العمل بها  اآلن متلكئ
للعيان  ــباب معروفة وواضحة  ألس
ــرك الفوري  ــتدعي التح وهو ما يس
ــه اآلن ألننا  ــالها مما هي علي النتش
ــيما  ــة خلدماتها ال س بحاجة ماس

في هذه الظروف الصحية العصيبة 
ــالد .. على احلكومة  التي متر بها الب
ان تتحرك فوراً وتفتش عن السبب 
للوصول الى اجلهات املعرقلة لهذه 
ــير  ــاريع وغيرها .. والبد ان نش املش
ــي اقتراب  ــة اخرى تلك ه الى قضي
موعد االنتخابات التشريعية املقرر 
ــهر تشرين  ــر من ش لها في العاش
ــي لنطلق التحذير  االول العام احلال
تلو اآلخر من قيام البعض جلرّ البالد 
ملعترك سياسي خطير اخلاسر فيه 
ــتفيد  ــعب العراقي واملس ــو الش ه
ــح  ــاب املصال ــم اصح ــادة ه كالع
ــق  نطل ــم  نع  .. ــة  اخلاص ــع  واملناف
ــر ونقولها بصوت  التحذير تلو اآلخ
ــرّة نزيهة  ــد انتخابات ح ــالٍ : نري ع
ــات وبعيداً عن  ــن التجاذب ــداً ع بعي
الصراعات ألن وضع العراق ال يسمح 
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كتب رئيس التحرير
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ــس االثنني  ــراق ام ــي في الع ــفير األمريك ــدى الس أب
ــاندة للبنك  ــدمي الدعم واملس ــتعداد بالده الى تق اس
ــي العراق.وقال املكتب  ــاع املصرفي ف املركزي والقط
ــي إن محافظ  ــزي العراق ــان للبنك املرك االعالمي بي
ــفير  ــتقبل الس ــك مصطفى غالب مخيف اس البن
ــاف البيان أن  ــو تولر.وأض ــراق ماثي ــي في الع االمريك
ــني بغداد  ــترك ب ــاون املش ــبل التع ــاول س ــاء تن اللق

ــة واالقتصادية مبا في  ــاالت النقدي ــنطن في اجمل وواش
ــي والتعاون  ــة الدعم الفن ــى اهمي ــك التأكيد عل ذل
ــترك للنهوض بواقع القطاع املصرفي العراقي. املش
ــى خطة االصالح  ــفير األمريكي عل ــدوره، اثنى الس ب
التي تبنتها ادارة البنك املركزي العراقي جتاه القطاع 
ــى تقدمي مختلف  ــتعداد بالده ال ــي، مبديا اس املصرف
ــزي والقطاع  ــك املرك ــاندة للبن ــواع الدعم واملس ان

املصرفي في العراق.
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ــم كتلة الفتح البرملانية  اكد املتحدث باس
ــني، ان  ــس الثن ــدي، ام ــد االس ــب احم النائ
ــة  ــن هيئ ــي متك ــة الت ــات املالي التخصيص
ــوخة  ــادة املفس ــن اع ــعبي م ــد الش احلش
ــم املواصفات  ــق عليه ــن تنطب عقودهم مم
ــي املوازنة االحتادية،  ــات موجودة ف والتعليم
ــراف مغرضة تريد الدفع  مبينا ان هنالك أط
ــاه اصطدامكم مع الهيئة التي حتتضن  باجت
ابناء احلشد والوجبة االولى ستتضمن اعادة 
ــت انهم جرحى  ــبعة االف جريح ممن ثب الس
وبعدها يتم اعادة اآلخرين ممن تنطبق عليهم 
ــدي في مؤمتر صحفي،  ــروط.وقال االس الش
ــان ان «اللجنة املالية  ــده في مبنى البرمل عق
ــواب رفعوا حوالي ٣٤  البرملانية ومجلس الن
ــي جاءت ١٦٤  ــن املوازنة الت ــون دينار م تريلي
وصوت على ١٢٩،٩ مليار دوالر، وهذه الفروقات 
ــن بينها  ــي م ــي والنهائ ــم األصل ــني الرق ب
ــواب الدرجات  ــق باب ــار تتعل ــون دين ١١ تريلي

ــب  ــة وروات ــات مالي ــة و تخصيص الوظيفي
ــوال التي  ــن ضمنه األم ــوزارات وم خملتلف ال
ــوخة عقودهم بنصها  خصصت الى املفس
الصريح»، مبينا اننا «حني حتدثنا مع اللجنة 
ــل البرملان  ــية داخ ــة والكتل السياس املالي
ــد قبل كل شئ وكجزء من  كممثلني للحش
الفتح باننا لن نصوت على موازنة ال تتضمن 
اعادة املفسوخة عقودهم».واضاف االسدي، 
انه «فعال مت تضمني تخصيصات مالية متكن 
ــي رواتب  ــب الزيادة ف ــد من ترتي هيئة احلش
ــر بها  ــي يفترض ان تباش ــد والت ابناء احلش
ــذي يليه بعد وصول  ــهر املقبل او ال من الش
االموال وايضا متكني الهيئة من وضع جدولة 
ــوخة عقودهم في هذا العام»،  العادة املفس
ــعبي الذي ضحى  ــد الش الفتا الى ان «احلش
وشارك في معارك التحرير ال يزال حتى اليوم 
ــبيها هم عقود وليس لديهم  جميع منتس
ــى اليوم لم  ــلم رواتب الن التعليمات حت س

يصوت عليها في مجلس الوزراء».

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس 
االثنني، وصول شحنة جديدة من 
لقاح فايزر املضاد لفيروس كورونا 
املستجد، ضمن جدول التسليم 
ــه مع  ــد علي املتعاق ــبوعي  االس
ــركة.وقالت الشركة العامة  الش
ــتلزمات  ــة واملس ــويق األدوي لتس

ــوزارة، ، إنه مت  ــة التابعة لل الطبي
ــطول  ــق على اس ــع الصنادي توزي
ــك  ــل تل ــص لنق ــرادات اخملص الب
ــركة إلى  ــارت الش الصناديق.وأش
انطالق تلك البرادات وبوقت واحد 
ــددة في  ــاط التلقيح احمل ــى نق ال
ــب خطة  كافة احملافظات، وحس

التوزيع املعدة مسبقا.
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دعا النائب عن حتالف الفتح عباس 
ــتنفار  الزاملي، امس االثنني، الى اس
ــال وزارة الصحة  ــام النتش ــام وت ع
ــتولت  من أيدي العصابات التي اس
ــال الزاملي ، ان  ــا. وق على مقدراته
ــة هو  ــة ووزارة الصح ــف الصح مل
ــدا نتيجة  ــاس وخاص ج ملف حس
استشراء مافيات الفساد وارتباطها 
املباشر بصحة املواطنني وحياتهم 
وما تعانيه من تردي الواقع الصحي 
ــة للعديد من األمراض  ونقص االدوي
ــص في  ــى النق ــة ال ــة اضاف اخلاص
ــتلزمات الطبية وتهالك البنى  املس
الصحية،  ــات  للمؤسس ــة  التحتي
ــة  فاجع ــي  ف ــل  ماحص ان  ــا  مبين
ــفى ابن اخلطيب ينبغي ان  مستش
ــل معه  ــويفه او التعام ــم تس ال يت

ــابقة  ــوادث س ــل في ح ــا حص كم
ــات مختلفة. ــي قطاع ــت ف حصل
ــاب أجهزة  ــي، ان غي ــاف الزامل واض
ــق  باحلرائ ــعرات  واملستش ــذار  اإلن
ــزة االطفاء  ــة الى انعدام أجه اضاف
ــاس في حجم  ــبب االس كانت الس
الكارثة وهو دليل واضح على وجود 
ــر البيئة االمنة ضد  تهاون في توفي
ــق وغيرها  ــاالت الطارئة كاحلرائ احل
ــات الصحية، الفتا الى  في املؤسس
ــا حصل في  ــع الصحي وم ان الوض
ــب بحاجة  ــن اخلطي ــفى اب مستش
ــتنفار تام وعام من احلكومة  الى اس
ــية  السياس ــل  الكت ــادات  وقي
ــواب والزعامات  ــس الن ــل مجل داخ
وزارة  ــال  انتش ــة  بغي ــية  السياس
ــات  العصاب ــدي  أي ــن  م ــة  الصح

املستولية على مقدراتها.
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بغداد / البينة الجديدة
ــة  الصيني  (Sinopec) ــركة  ش ــازت  ف
ــة الغازي  ــل املنصوري ــد تطوير حق بعق
ــك بعد  ــاء ذل ــى ، ج ــة ديال ــي محافظ ف
ــة التراخيص التي  ــاركتها في جول مش
ــاء برعاية  ــس الثالث ــا الوزارة ام نظمته
ــة  ــس اللجن ــط رئي ــر النف ــور وزي وحض
ــادة وكالء الوزارة واملدراء  ــرفة والس املش
ــة .واكد  ــركات املتنافس ــني والش العام
وزير النفط احسان عبداجلبار اسماعيل 
ــر الصناعة  ــات الوزارة تطوي ان من اولوي
ــاز  للغ ــل  االمث ــتثمار  االس و  ــة  الغازي
ــاع التصفية  ــى تطوير قط ــة ال باالضاف
ــهد  ــوم نش ــالد ، والي ــي الب ــر ف والتكري
ــه تطوير  ــيتم من خالل ــا س ــا مهم حدث
ــي محافظة  ــة الغازي ف حقل املنصوري

ــر  هذا احلقل تكمن  ديالى واهمية تطوي
ــاز  ــتثمار  الغ ــتهدف  اس ــه يس ــي  ان ف
ــي تعظيم  ــتفادة منه ف ــر فيه واالس احل
ــاز باضافة ٣٠٠  ــاج الوطني من الغ االنت
ــة املتوقعة  ــي الطاق ــوم وه ــق بالي مقم
ــر الوقود  ــا ، فضالً عن توفي ــط له واخملط
ــد الطاقة الكهربائية  الى محطات تولي
ــركة الفائزة  ــر الش ــيد الوزي ــا الس .ودع
ــر احلقل واجلهات املعنية في  بعقد تطوي
ــراع باجراءات توقيع  الوزارة بضرورة االس
ــات التطوير  ــرة  بعملي ــد للمباش العق
ــات املتاحة للبالد  ــتفادة من الطاق لالس
ــتثمارها لتحقيق التنمية  من الغاز واس
ــار اسماعيل ان الوزارة  االقتصادية  .واش
ــاز  ــاع الغ ــي قط ــتثمار ف ــجع االس تش
ــركات  ــرام عقود مع ش ــى اب ــل عل ونعم

عاملية اجنبية لتطويرحقول غازية وبناء 
ــي البصرة  ــع الغاز ف ــاءات  لتصني منش
ــان وذي قار واالنبار ، مؤكداً حرص  وميس
ــبة   ــة املناس ــر البيئ ــى توفي ــوزارة عل ال
ــي والغازي  ــاع النفط ــل في القط للعم
ــتخراج  ــؤون االس .وقال وكيل الوزارة لش

ــط ومن خالل  ــاب ان وزارة النف كرمي حط
ــة التراخيص  ــي تنظيم جول جهودها ف
ــل  ــر  حلق ــة التطوي ــت منافس ــد ارس ق
املنصورية الغازي الى شركة (ساينوبك)  
ــاءات ،  ــا العط ــا اوط ــة لتقدميه الصيني
وتعتبر احالة العقد الى الشركة الفائزة 

ــتثمار  ــوة متقدمة في عمليات اس خط
ــيرا الى العقد  الغاز احلر في احلقل ، مش
ــبة (٥١٪) لصالح شركة  ــيكون بنس س
ــل وزارة النفط و(٤٩٪)  ــط ممث نفط الوس
ــزة ، موضحا ان  ــركة الفائ ــح الش لصال
اهمية تطوير احلقل تاتي لتامني احتياج 
ــة  ــة الكهربائي ــد الطاق ــات تولي محط
ــؤون  ــل الوزارة لش ــاز . وقال وكي ــن الغ م
ــس ان الوزارة حترص على  الغاز حامد يون
ــاز في البالد من خالل  تطوير صناعة الغ
ــتثمار الغاز  ــول الغازية واس تطوير احلق
ــى ان احالة عقد  ــيرا ال ــب ، مش املصاح
ــركة  ــل املنصورية الى الش ــر حق تطوي
ــاه زيادة  ــد خطوة مهمة باجت ــزة يع الفائ
ــتفادة منه  ــاز لالس ــاج الغ ــدالت انت مع
ــة الكهربائية  ــاالت توليد الطاق في مج

ــات البتروكيمياوية . وقال مدير  والصناع
ــي  ــص عل ــود والتراخي ــرة العق ــام دائ ع
ــارج ان الوزارة ومن خالل دائرة العقود  مع
ــداد والتهيئة لتنظيم جولة  قامت باالع
ــد تطوير  ــة عق ــدة الحال ــص جدي تراخي
ــق االجراءات  ــل املنصورية الغازي وف حق
ــة املتبعة بهذا اخلصوص وجرت  القانوني
ــركات  ــركات ومت تاهيل (٨) ش دعوة الش
للمشاركة في املنافسة ، وفازت شركة 
ــة بعد تقدميها عطاء  (Sinopec) الصيني
ــاركة في  ــبة مش ــة (٢٣٫٨٨) كنس بقيم
ــبة جتزأ الى  الربحية ، علما ان هذه النس
(٥١٪) الى شركة نفط الوسط الشريك 
ــركة الصينية  احلكومي و(٤٩٪) الى الش
ــاءات  العط ــأ  اوط ــو  ، وكان ه ــزة   الفائ

املقدمة .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــارة عن املتابعات  ــت وزارة التج اعلن
الليلية للجان التفتيشية في بغداد 
ــركة العامة  وفروع احملافظات  للش
لتصنيع احلبوب . اكد ذلك مدير عام 
ــلمان واضاف  ــركة أثير داود س الش
ــتمر  ــهدت تواجد مس ان املواقع ش
ــان في املطاحن املكلفة  لتلك اللج
ــة الرابعة الذي  بانتاج طحني احلص
ــة للحصة  ــل الوجبة التكميلي ميث

ــراف على جتهيز  ــة، لالش الرمضاني
ــادة الطحني والوقوف على نوعية  م
ــالل الفحص النوعي  االنتاج من خ
ــرات متوالية،  ــازة بفت ــص اخلب وفح
ــا ان تقارير متتالية تردنا من  مضيف
ــف وكربالء وديالى  فروع بابل والنج
ــط  وواس واملثنى  وكركوك  ــوى  ونين
ــرة فضال  ــار والبص ــان وذي ق وميس
ــركة في السليمانية  عن فرع الش
ــف  مكث ــاط  نش ــى  إل ــير  تش  ،

ــر  والتجهي ــاج  باالنت ــتمرارية  واس
ــاعة لتحقيق خطة  على مدار الس
ــل احلصة املقررة  الوزارة بتوزيع كام
خالل فترة التتعدى الشهر الفضيل 
ــاج اخلاصة  ــر االنت ــا ان  تقاري . الفت
باملوقف التسويقي اشارت كذلك الى حتقيق 
ــني املاضيني  ــالل اليوم ــب اجناز جيدة خ نس
ــارة ألجراء  ــطول وزارة التج ــتنفار اس مع اس
ــع اخلزنية وحتقيق  مناقالت احلبوب بني املواق
ــيابية في جتهيز املطاحن وفقا للخطة  انس

التسويقية املقررة.

البصرة / البينة الجديدة
ــركة  ــل - الش ــت وزارة النق اعلن
ــن قرب  ــئ العراق ع ــة ملوان العام
ــف  ــاء الرصي ــن إنش ــاء م االنته
ــور الزبير  ــاء خ ــي في مين النفط
ــال مدير عام  ــرة .وق ــوب البص جن
ــئ العراق  ــة ملوان ــركة العام الش
ــان  فرح ــدس  املهن ــور  الدكت
ــك  ــي  إن ذل ــن الفرطوس محيس
ــر  وزي ــات  توجيه ــب  حس ــاء  ج

ــني  ــر حس ــنت ناص ــل الكاب النق
ــرورة املتابعة  ــبلي بض ــدر الش بن
ــركة العليا  ــة إلدارة الش امليداني
ــراق ،  مبينا  ــاريع  موانئ الع ملش
ــي مبيناء خور  ــف النفط أن الرصي
الزبير سيقدم  خدماته الستيراد 
ــتقات  ــر املنتوجات واملش وتصدي
وان  ــع  واس ــكل  بش ــة  النفطي
ــة القرار في  ــركة هي صاحب الش
آلية عمل وادارة تشغيل الرصيف.

من جانبه اوضح املهندس منتظر 
ــروع  ــرزاق كاطع مدير مش عبد ال
ــاء  ــي مين ــي ف ــف النفط الرصي
ــتمر  ــل مس ــر أن العم ــور الزبي خ
ــة نوعا ما  ــف بوتيرة ثابت بالرصي
ــاز فيه الى  ــبة االجن ــت نس اذ بلغ
ــارب 75 % الفتا، إلى ان اجلزء  ما يق
ــر من العمل وهي  االصعب واالكب
ــائية املدنية لبناء  االعمال االنش
ــطح الرصيف ستنتهي خالل  س

شهر ونصف من االن تليها اعمال 
ــال  واعم ــك  وامليكاني ــاء  الكهرب
ــوارئ واطفاء  الط ــة  نصب انظم
ــوق  ف ــل  التحمي واذرع  ــق  احلرائ
ــطح الرصيف والتي سيجري  س
ــب  ــي حس تنفيذها بوقت قياس
ــي مت اعدادها  ــل ال ــط العم خط
ــل أن يتم اجناز  حيث أنه من املؤم
ــهر آب القادم  ــروع خالل ش املش
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البينة الجديدة / عباس كريم العلياوي
ــاء ليلة امس  ــدر منذ مس ــة الص ــهدت مدين ش
االول  األحد انقطاع تام للمياه الصاحلة للشرب 
ــوب نقل املاء  ــر طارئ في انب نتيجة حدوث كس
الصافي في تقاطع كسرة وعطش حيث شرعت 
كوادر دائرة ماء بغداد بأعمال الصيانة وإستنفرت  
الكاتها وآلياتها علماٌ ان االنبوب الناقل  جميع مَ
ــا أدى الى تأثر  ــر { ١٢٠٠ملم و١٥٠٠ ملم } مم بقط
ــة ومبتابعة  ــب الرصاف ــي جان ــق ف ــب املناط اغل
ــى كاظم  ــتاذ عمار موس ــة من قبل األس ميداني
ــة وبتواجد  ــؤون البلدي ــة بغداد للش ــل امان وكي
الكادر املتقدم لدائرة بلدية الصدر الثانية مت أجناز 

العمل على اكمل وجه خدمة للمواطنني .

بغداد / البينة الجديدة
ــاالر عبد  ــدل القاضي س ــر الع ــي الوزي ــد معال اك
ــوف يتم صرف مستحقات  ــتار محمد انه س الس
ــبوع  ــود املثبتني حديثا وبأثر رجعي خالل اس العق
ــيادته انه  ــول املوزانة حيز التنفيذ.وقال س من دخ
حريص منذ اليوم االول لتسنمه الوزارة على وضع 
ــاء معاناتهم وقد قام مع  ــل لهذا املوضوع وانه ح
ــعهم  ــدراء العامني في الوزارة ببذل كل مابوس امل
ــن اجل نيل حقوقهم وكما وعدهم ، ومن اجلدير  م
بالذكر ان سيادته قام في وقت سابق بعدة زيارات 
شخصية بصحبة املدراء العامني الى وزارة املالية 
ــة النيابية في  ــة املالي ــع اللجن ــك اجتمع م كذل

البرملان لتضمني رواتبهم في موازنة ٢٠٢١.

بغداد / البينة الجديدة
ــيد  ــة للس ــوالت امليداني ــتمر اجل تس
ــدس ماجد مهدي  وزير الكهرباء املهن
ــاج والوقوف على  ــات االنت االمارة،حملط
ــة فيها  التوليدي ــدات  الوح ــة  جاهزي
ــف وملواكبة  ــل الصي ــل دخول فص قب
ــتهالك.حيث  ــادة الطلب على االس زي
زار سيادته االحد املاضي  ليالً محطة 
واسط احلرارية ألنتاج الطاقة في ناحية 
ــط،ورافقه  واس ــة  مبحافظ ــة  الزبيدي
ــركة العامة  ــام الش ــيد مدير ع الس
ــة املنطقة  ــاج الطاقة الكهربائي إلنت
ــطى املهندس علي احمد وكان  الوس
في استقبالهم مدير احملطة املهندس 
ــارة عقد  ــادل مناتي.جرى خالل الزي ع
ــير  س ــة  ملناقش ــعاً  موس ــاً  اجتماع
ــبل النهوض  ــة وس ــل في احملط العم
ــة وازالة املعوقات  بالطاقة الكهربائي
ــرى  العمل،وج ــير  س ــه  تواج ــي  الت

ــة  الصيني ــركة  الش ــع  م ــث  التباح
(شنغهاي)على كيفية االشراف على 
ــزاء  ــض االج ــع بع ــات وتصني الصيان

ــا الوطنية.  ــة تدريب مالكاتن ،وامكاني
وجتول معاليه في اروقة احملطة والتقى 
والفنية،وأشاد  ــية  الهندس باملالكات 

ــون به من  ــذي يقوم ــدور الكبير ال بال
اجل تامني ادامة زخم العمل ومتابعة 
ــني  الوحدت ــى  ــات عل الصيان ــال  اعم
ــة. واطلع  ــى والثاني ــني االول التوليديت
ــقوف  ــيد الوزير على جداول الس الس
ــة التي من املزمع أن تنتهي بها  الزمني
ــوم غدٍ  ــون ي ــى ان يك الصيانات،واوص
االثنني هو موعد دخول الوحدة الثانية 
ــكل اضافة  للعمل وبطاقة ٣٣٠ لتش
ــدالت االنتاج.وعلى صعيد  ــة ملع نوعي
ــى أعمال  ــرف األمارة  عل ــل، اش متص
ــى،  ــة االول ــدة التوليدي ــة الوح صيان
ــتكتمل  ــث س ــا حي إجنازه ــل  ومراح
ــهر أيار  ــة منتصف ش ــال الصيان أعم
ــا الى العمل  ــيتم ادخاله املقبل، وس
ــكاواط جديدة،وبذلك  وبطاقة ٣٣٠ مي
ــط  ــون اعمال صيانة محطة واس تك
ــت وبحمل إجمالي  احلرارية قد اكتمل

مقداره ٢٥٠٠ ميكا واط.

البينة الجديدة / هيثم القيسي
ــيد رئيس صندوق اعادة  اعلن الس
ــررة محمد  ــق املتض ــار املناط اعم
ــروع  ــم العاني عن اجناز مش هاش
ــز صحي (مجمع  اعادة اعمار مرك
حمرين الصحي) بقضاء املقدادية 
ــي التي تعمل  ــراف دائرة املبان باش

بوزارة االعما ر و بتمويل من البنك 
ــارئ) لصالح  ــي (القرض الط الدول
ــيد  الس ديالى.وبني  ــة  ــرة صح دائ
ــروع  ــس الصندوق ان هذا املش رئي
ــة من قبل  ــرض ألعمال تخريبي تع
ــش اإلرهابية ومتكني  عصابات داع
ــاريع الصندوق  ــه ضمن مش ادارج

ا  ــروع وفقً ــام ٢٠١٩ ومتديد املش لع
ــة والتوقيتات  ــات الفني للمواصف
ــن البنك الدولي  احملددة وبتمويل م
ــروع  وللمش ــارىء)  الط ــرض  (الق
ــدمي اخلدمات  ــة كبيرة في تق مهم
الصحية والطبية الهالي القضاء 
ــدوق  ــس الصن ــيد رئي ــع الس .وتاب

ــية  ــة والهندس ــالكات الفني أن امل
ــتمرة بالعمل في  ــدوق مس للصن
ــار مركزين  ــروعني العادة اعم مش
ــوالء ، ربيعة)  ــني أخرين (جل صحي
ــرة صحة ديالى وكذلك  لصالح دائ
ــق التوقيتات  ــا وف ــل اجنازهم املؤم

املواصفات الفنية املطلوبة.
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دياُّـ / البينة الجديدة
كشفـت شركة ديالى العامة إحدى 
ــركات وزارة الصناعة واملعادن عن  ش
ــدء بإنتاج املقياس الذكي  عزمها الب
ــة  ــة القادمـ ــهر القليل ــالل األش خِ
ــركة  دير عام الش عاون مُ ـــارَ مُ .وأش
ــتـار مخلـف  ــدس : عبـد الس املُهن
ــب  للمكت ــح  تصري ــي  ف ــي  اجلنابـ
ــد  عق ــى  إل ــوزارة  ال ــي  ف ــي  اإلعالم
ــركة كيغ  ــع ش ــرم م ــاركة املُب املُش
ــة  ــدة خمس ُ ــة ملِ ( Kigg ) البريطاني
ــر عاماً لِتطوير وحتديث خطوط  عش
واكبة  ــاس اإللكتروني ومُ إنتاج املقي
ــاج  وإنت ــاء  الكهرب وزارة  ــات  تطلب مُ
ــن  ع ــاً  فصح مُ  ، ــي  الذك ــاس  املقي
وصول خطوط إنتاج املقياس الذكي 
ــال النصب  ــروع بأعم ــدد الش وبِص
ــركة  ــغيل ، الفتاً الى ان للش والتش
ــاج املقاييس  ــالً إلنت تكام ــالً مُ معم
ــوار منها  تعددة األط ــة مُ الكهربائي
ــة  بِطاق ــة  امليكانيكي ــس  املقايي
ــاس  مقي ــف  أل  (  ٢٧٠  ) ــة  تصميمي
سنوياً واملقاييس اإللكترونية بِطاقة 
ــاس  مقي ــف  أل  (  ٣٠٠  ) ــة  تصميمي

سنوياً ، مؤكداً ان شركة ديالى تُعتبر 
الشركة املُصنعة األولى للمقاييس 
ورفد  بِتجهيز  ــتمر  الكهربائية وتس
ــاء  ــات وزارة الكهرب ديري ــركات ومُ ش
ــة  امليكانيكي ــس  املقايي ــواع  بأن
ــوار  األط ــف  ُختل ومبِ ــة  واإللكتروني
وبأعداد جتاوزت الـ ( ١٠ ) آالف مقياس 
ــان  ــام ولِغاية نيس ــذا الع ــالل ه خِ
ــر العام  عاون املُدي ــنَ مُ ــي .وبيـ احلالـ
بأن الشركة قامت بتأهيل معاملها 
ــتغالل  الل االس ــن خِ ــا م وخطوطه
ــتثمارية  األمثل للتخصيصات االس
ــركة لألعوام  ــا للش ــي متَ منحه الت
ــة ٢٠١٠ بالتعاون مع  من ٢٠٠٨ ولِغاي
ــة املُصنعة لهذه  ــركات العاملي الش
باشرة  املعامل واخلطوط وبدعوات مُ
ــداً ان كافة  ــركات ، مؤك ــذه الش له
ــام في الشركة  دراء الدوائر واألقس مُ
درة على حتمل املسؤولية  لديهم القُ
ويتمتعون باخلبرة والكفاءة ويعملون 
ــة  دميوم ــل  أج ــن  م ــد  واح ــق  كفري
ــركة  الش ــة في  اإلنتاجي ــة  العملي
ــا والوصول بها إلى  وتعظيم موارده

أعلى وأفضل املُستويـات .

بغداد / البينة الجديدة
بحثـت رئيس هيئة احلماية 
االجتماعية في وزارة العمل 
ــؤون االجتماعية هدى  والش
ــل  ــع ممث ــود م ــجاد محم س
ــويدية  ــة التنمية الس وكال
ــة  ــي امكاني ــرمد اخلزرج س
ــترك في تقدمي  التعاون املش
وفتح  ــتي  اللوجس ــم  الدع
ــالكات  ــب امل ــدورات لتدري ال
ــاء  ــل بن ــن اج ــة م الوظيفي
ــل. العم ــدرات  ق ــني  وحتس
ــالل  خ ــجاد  س ــت  واوضح
اللقاء رغبة الهيئة في فتح 

عدد من اللجان الفرعية في 
ــات بعد توفير  بعض احملافظ
ــل احملافظة  ــات من قب البناي
ــهيل وتخفيف  من اجل تس
ــني  املواطن ــات  مراجع
ــام، مبينة ان الهيئة  لالقس
ــان  اللج ــح  بفت ــتقوم  س
ــي  محافظتَ ــي  ف ــة  كأولوي
جانبه  واملثنى.من  الديوانية 
ابدى ممثل الوكالة السويدية 
ــم  ــدمي الدع ــتعداده لتق اس
ــتلزمات  واملس ــتي  اللوجس
ــة لتلك اللجان  الفنية كاف

والعاملني فيها.

بغداد / البينة الجديدة
ــؤول في محافظة بغداد ان حريق مستشفى  اكد مصدر مس
ابن اخلطيب وما نتج عنه من احداث مؤسفة بسقوط شهداء 
وجرحى ال تتحمله محافظة بغداد او احملافظة. واوضح املصدر 
ــل احلريق بالدرجة  ــمه، ان من «يتحم الذي طلب عدم ذكر اس
ــؤول الردهة واملالكات الصحية في ابن اخلطيب  ــاس مس االس
ــة وانتهاءا  ــرة صحة الرصاف ــفى فدائ ــم مدير املستش ومن ث
ــيرا الى ان «محافظة بغداد دورها يقتصر  بوزارة الصحة»، مش
ــة، كما ان  ــات الصحي ــناد للمؤسس ــي تقدمي الدعم واالس ف
ــيما فيما  ــظ واحملافظة ال يتدخلون باالمور االحتادية الس احملاف
ــة للمرضى والعالجات  ــر وتامني الرعاية الصحي يتعلق بتوفي
ــجني وهي تتعلق  ــة منها قناني االوكس ــتلزمات الطبي واملس
بوزارة الصحة ودوائرها».وتابع ان «سلطة احملافظ في العاصمة 
ــات  بغداد مقيد الصالحيات ويعاني من تداخلها مع املؤسس
ــود في جميع احملافظات،  ا مما موج ــة على العكس متامً االحتادي
ــفى  ــس له احلق باقالة مدير عام او حتى عزل مدير مستش ولي
ــة»، مبينا ان  ــة او وزارة الصح ــرة الصح ــى دائ ــوع ال دون الرج
ــبب اإلهمال او القصور  ــببه موظفني بس «التقصير االداري س
ــبة  ــات الصحية مع ارتفاع نس ــراء الضغط على املؤسس ج
االصابات وغير املعقول زج اسم احملافظ باجراءات سحب اليد 

وهو بعيد كل البعد عن هذه االمور».
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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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ــة والبيئة، امس االثنني،  أكدت وزارة الصح
ــكان اي ٨  ــن الس ــة م ــح ٢٠ باملئ أن تلقي
ــل بعودة  ــى االقل، كفي ــمة عل ماليني نس
ــى طبيعتها، منتقدا عدم تصاعد  احلياة ال
ــى اللقاحات حتى االن، ما  وتيرة االقبال عل
يستلزم مدة ١٠ أعوام للوصول الى املناعة 
اجملتمعية في حال استمرت ارقام امللقحني 

ــال مدير صحة الكرخ  اليومية كما هي.وق
ــدد امللقحني في  ــب احلجامي ، ان ”ع جاس
البالد حتى االن وصل الى اكثر من ٢٩٨ ألف 
ــه في حال  ــف، الن ــن، وهذا امر مؤس مواط
ــرة، فان  ــى هذه الوتي ــتمرار  االرقام عل اس
الوزارة بحاجة الى ١٠ أعوام مقبلة لتلقيح 
أن  ــي،  ــح احلجام املواطنني“.واوض ــع  جمي
”عودة احلياة لطبيعتها تتطلب على االقل 
ــى ٢٠ باملئة  ــداد امللقحني ال ــول باع الوص

ــح ٨ ماليني  ــكان، اي تلقي ــبة الس من نس
ــمة“، مؤكدا ”عدم وجود بدائل تعوض  نس
عن اللقاح مع االلتزام بالتعليمات الوقائية 
ــد االجتماعي“. ــداء الكمامات والتباع بارت

وبني ان ”لقاح فايزر يستخدم تقنية حديثة 
ــروس كورونا،  ــمى احلامض النووي لفي تس
ــا بانتاج بروتني  ومبجرد حقنها تقوم اخلالي
ــم للتعرف  ــز املناعة باجلس ــوم بتحفي يق

على الفيروس“.  

  
ــني خالل  ــر اخلارجية فؤاد حس ــف وزي كش
ــره االيراني جواد  ــره الصحفي مع نظي مؤمت

ظريف في بغداد ان العراق أصبح يلعب دوراً 
ــني االجتماع  مهماً باملنطقة. ووصف حس
ــرق للوضع  ــم لكونه تط ــف بامله مع ظري
ــني البلدين  ــات ب ــز العالق ــة وتعزي باملنطق

ــة  العراقي ــة  املصلح ان  ــاف  اجلارين.واض
تفرض علينا أن نعمل بهذا اجملال وان تكون 
املنطقة هي صاحبة الكلمة، ولفت الى ان 
ــر الواقع االقتصادي  االجتماع ناقش تطوي

ــفا، ان املفاوضات  ــداد وطهران.كاش بني بغ
بني امريكا وايران قد انطلقت ونحن بدورنا 
نتابع هذه املفاوضات واثارها على مستقبل 

املنطقة بشكل عام.

بغداد /
أعلنت هيأة التقاعد الوطنية ، موعد صرف الرواتب 
ــن  ــادة ٦٨ أ م ــكام امل ــمولني بأح ــة للمش التقاعدي
قانون املوازنة  االحتادية لسنة ٢٠٢١، والتي سمحت 
ــمولة بقانون  ــق اجلمع لكافة الفئات املش لهم بح
ــنة ٢٠٠٦ املعدل. ــجناء السياسيني رقم ٤ لس الس

وقال وكيل رئيس هيأة التقاعد الوطنية حسام عبد 
ــعدي ،إنه سيتم  صرف الرواتب  الستار خماس الس
ــمولني بأحكام املادة ٦٨أ من قانون  التقاعدية للمش
ــهرين بعد  ــنة ٢٠٢١ خالل ش ــة االحتادية لس املوازن
ــمولة يحق  ــت اضافتها.وأضاف إن الفئات املش أن مت
ــتكمال إجراءات التدقيق  لها اجلمع لراتبني بعد اس
ــادة ٢٠ من  ــد أوال من امل ــكام البن ــمولني باح للمش
ــى أن تلغى النصوص  ــون املوازنة والتي نصت عل قان
ــني أو اكثر  ــمح باجلمع بني راتب ــة التي تس القانوني
ــودا ومتويل الهيأة  ــغل منصب مدير عام صع ملن يش
ــة واعتبارا من ٢٠٢١/١/١.وتنص املادة  باملبالغ املطلوب
ــجناء السياسيني  ٦٨ أ من املوازنة، أنه يقصد بالس
ــوارد ذكرهم في  ــهداء وضحايا االرهاب ال وذوي الش
ــنة ٢٠١٩، يقصد بهم  املادة ١٠ من قانون رقم ٢٦ لس
ــمولة بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦  كافة الفئات املش
ــون رقم ٥٧  ــنة ٢٠١٦ وقان ــدل وقانون رقم ٢ لس املع

لسنة ٢٠١٥ املعدل مبا فيهم شهداء حلبجة.

ــبي عدد   اعلن مصرف الرافدين، امس االثنني، توطني رواتب منتس
ــتر كارد  ــي احملافظات ومنحهم بطاقة املاس ــن الدوائر االمنية ف م
ــة. وقال املكتب االعالمي للمصرف ، انه مت توطني رواتب عدد  الدولي
ــالح الدين والبصرة  ــط وص ــبي القوات االمنية في واس من منتس
ــتالم  وكربالء والنجف واالنبار ومنحهم البطاقة االلكترونية واس
ــتر  ــار الى انه بإمكان حاملي املاس ــهرية عبرها.واش رواتبهم الش
كارد االستفادة من املميزات واخلدمات املالية التي اطلقها املصرف 
مؤخرا من سلف وقروض والتقدمي على تلك السلف من قبل فروع 

املصرف املنتشرة في بغداد واحملافظات.

بغداد /

بغداد /

اكد عصو مجلس النواب مضر الكروي، امس االثنني، عدم 
ــل للغاز في  ــي تطوير اكبر حق ــات امنية ف ــود اي حتدي وج
العراق، مشيرا الى انه سيحدث انتعاشا اقتصاديا كبيرا.

ــرق ديالى ميثل  وقال الكروي ان“ حقل املنصورية الغازي ش
اكبر حقول الغاز في العراق والذي حيل مؤخرا للتطوير من 
ــركات الصينية في خطوة مهمة من اجل  قبل احدى الش
ــتثمار ثروة وطنية كبيرة ميكن ان تخلق قفزة اقتصاية  اس
ــة للدعم وتوفير فرص  ــرة في مناطق هي بأمس احلاج كبي
ــي  ــع االمن ــروي،ان“ الوض ــاف الك ــل للعاطلني“.واض العم
ــتقر وهناك دعم  ــل املنصورية الغازي مس في محيط حق
ــائر الي خطوات الستثمار  ــعبي من قبل االهالي والعش ش
الغاز“، الفتا الى ان ”ديالى تضم حقول نفطية في مناطق 
ــدأ االنتاج بها وفق برامج دعم من قبل  متفرقة ميكن ان يب
ــروات طبيعية  ــى ان“ ديالى تضم ث ــار ال وزارة النفط“.واش
ــام والدعم  ــى باالهتم ــم حتظ ــف ل ــددة لكنها لالس متع
ــم اهميتها معتبرا احالة  ــي الكافي بعد ٢٠٠٣ رغ احلكوم

حقل املنصورية للتطوير مؤشر ايجابي ”.

 
ــأن  ــس االثنني، االنباء املتداولة بش ــت وزارة املوارد املائية ام وصف
ارتفاع نسبة امللوحة في شط العرب بـاملبالغ فيها وقالت الوزارة 
، تود وزارة املوارد املائية أن تطمئن املستفيدين في كافة محافظات 
ــتكون متوفرة  ــم الصيفي احلالي س العراق بأن املياه خالل املوس
ــال كمية املياه  ــتمرة حالياً بأيص ــة جيدة،وأن الوزارة مس وبنوعي
املتفق عليها من نهر دجلة الى شط العرب عند احلدود الفاصلة 
ــا وهذه الكمية  ــم تقل عن ٧٥م٣ث ــان والتي ل مع محافظة ميس
ــافات كبيرة في شط العرب  كافية أليقاف تقدم املد امللحي ملس
ــط العرب في منطقة  ــبي لألمالح في مياه ش وأن االرتفاع النس
ــيحان يعود الى النقص في كمية املياه الواردة من نهر الكارون  س
ــة الى قيام اجلانب األيراني بتصريف مياه البزل الزراعي عند  أضاف
ــط العرب والذي أعترضت عليه الوزارة  مصب نهر الكارون في ش
ــغيل  ــارة الى أن الوزارة حالياً تدير تش ــدة مرات .كما نود األش لع
ــة التي تنقل املياه من منطقة كتيبان الى منطقة  القناة األروائي
ــاة تضمن تأمني مياه  ــي أقصى اجلنوب وهذه القن ــة ف رأس البيش
ــالة الواقعة عليها ولكافة األقضية  ــاريع األس جيدة لكافة مش
والنواحي أبتداءً من قضاء شط العرب وصوالً الى الفاو وبضمنها 
ناحية السيبة والتي ستلبي أحتياجات مياه الشرب والبلديات.

 
 

ــس األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء  نعى مفتي اجلمهورية رئي
ــني، ضحايا حادث  ــالم، امس االثن ــوقي ع ــي العالم الدكتور ش ف
ــقيق، الذي أسفر  ــفى ابن اخلطيب في العراق الش حريق مستش
ا وإصابة ١١٠ آخرين.وقد توجه فضيلة املفتي  عن وفاة ٨٢ شخصً
ــر  ــعبًا، وإلى أس ــقيق حكومة وش بخالص العزاء إلى العراق الش
ــازل الصاحلني، وأن  ــا اهللا أن يرحمهم وينزلهم من ــا، داعيً الضحاي
ا، وأن يحفظ  ــقمً ا عاجالً ال يغادر س ــفاءً تامًّ ــفي املصابني ش يش

العراق وجميع أوطاننا من كل شر وسوء.

 بيروت / وكاالت / البينة اجلديدة

ــس االثنني ، ان  ــر قنديل ، ام ــابق ناص ــب اللبناني الس ــد النائ أك
ــم التوضيح  ــعودية قائمة رغ ــران والس ــة بني إي ــادرة العراقي املب
اإليراني والنفي السعودي.وقال قنديل ، إن ”الدور العراقي في فتح 
قنوات التواصل بني السعودية وإيران مستمر وايجابية الفريقني 
ــع املبادرة العراقية قائمة“، مؤكدا أن ”رغبة عن الطرفني تكمن  م
ــادرة التزال  ــادرة العراقية“.وأضاف، أن ”املب ــاض املب ــي عدم إجه ف
قائمة رغم التوضيح العراقي والنفي السعودي“، مشيرا إلى أن ” 
العراق يلعب دور مهم في تقريب وجهات النظر“. وأعلن املتحدث 
ــعيد خطيب زادة في تصريح أوردته  ــم اخلارجية االيرانية س باس
ــمية أن ظريف سيجري محادثات مع  وكالة االنباء اإليرانية الرس

كبار املسؤولني العراقيني خالل زيارته املقررة الى العراق اليوم.
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بغداد /

بغداد /

بغداد /

   
ــن  ع ــني،  االثن ــس  ام ــة،  الداخلي وزارة  ــت  اعلن
ــة ملتابعة  ــي حمل ــاع املدن ــة الدف ــالق مديري اط
ــب  ــات الدولة حس ــالمة مبؤسس ــراءات الس إج
ــوزارة ، انه  ــرت ال ــوزراء. وذك ــس ال ــات رئي توجيه
ــوزراء القائد  ــذاً لتوجيهات رئيس مجلس ال تنفي
ــى الكاظمي  ــلحة مصطف ــوات املس ــام للق الع
ــدة بتاريخ  ــوزراء املنعق ــة مجلس ال ــالل جلس خ
ــر الداخلية  ــة من وزي ــة ميداني ٢٥٤٢٠٢١ ومبتابع
ــاع املدني  ــت مديرية الدف ــان الغامني، اطلق عثم
ــة  ومتابع ــوفات  الكش ــذ  لتنفي ــرى  كب ــة  حمل
ــابقة على كافة مؤسسات الدولة  ــوفات س كش

ــي البالد  ــاريع ف ــاع اخلاص ومختلف املش والقط
املتعلقة مبتابعة شروط الوقاية والسالمة فيها. 
ــت االولوية في املتابعة  ــت ان املديرية اعط واضاف
ــفيات والفنادق واملؤسسات املكتضة  للمستش
ــالمتهم وتالفياً للوقع  ــني حرصاَ على س باملواطن
بحوادث اخرى مشابهة لفاجعة مستشفى ابن 
ــارت الى ان املديرية عممت توجيهاً  اخلطيب.واش
على جميع مديرياتها في بغداد واحملافظات اليالء 
املوضوع اهمية استثنائية مع اشراك ضباط من 
ــي هذه احلملة  ــن ذوي الرتب الكبيرة ف ــرات م املق
ــتنفار كافة االمكانيات الجناحها وتطبيقها  واس
ــارات ميدانية من  ــكل املطلوب ومبتابعة وزي بالش

قبل مدير عام الدفاع املدني اللواء كاظم بوهان.

بغداد /

بغداد /
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ــي  بقنان ــق  يتعل ــا  م ــا  خصوص
ــا  خزنه ــة  وطريق ــجنب  االوكس
وانتقلت اللجنة الى رئاسة مجلس 
ــاع  اجتم ــد  عق مت  ــث  حي ــوزراء  ال
ــس  ــي مجل ــع رئيس ــتثنائي م اس
النواب والوزراء والنائب االول للبرملان 
االسباب  ملناقشة  اللجنة  واعضاء 

والتداعيات التي ادت الى استشهاد 
ما يقارب (٨٢) مواطنا وجرح حوالي 
ــه اعضاء  ــن بعدها توج ــة اخري مئ
ــفى املذكور  ــى املستش ــة ال اللجن
ــاء  ــباب واللق ــى االس ــوف عل للوق
بالعاملني واملالكات الصحية الذين 
كانوا متواجدين اثناء وقوع احلادثة 

االليمة وقد مت التوصل الى النتائج 
التالية:ـ

١- مت انشاء مستشفى ابن اخلطيب 
عام (١٩٥٩) وهو مستشفى قدمي ال 
يحتوي على منظومة اطفاء حرائق 
ــن قناني  ــع وجود عدد م ــة م مركزي
اطفاء احلرائق والتي مت صيانتها من 

قبل ادارة املستشفى بتاريخ ١٨ / ٤ 
ــم مع عدم  ــب ادعائه / ٢٠٢١ بحس
ــص نظامي من  ــود مراقبة وفح وج

قبل مديرية الدفاع املدني.
ــة  ــوات حماي ق ــيطرة  ــدم س ٢- ع
ــفى على  ــآت وادارة املستش املنش
ــني املتواجدين داخل  ــداد املرافق اع

ــم حيث  ــع مرضاه ــفى م املستش
ــع  ــني م ــن (٣ – ٤) مرافق ــد م يتواج
ــدد اخر  ــة الى ع ــض اضاف كل مري
ــث تبني قيام بعض  من الزائرين حي
ــرات  الهيت ــتخدام  اس ــني  املرافق
داخل  الطعام  ــي  وطه الكهربائية 

الردهات.

ــد رئيس  ــي أك ــأن السياس وفي الش
ــس  ام ــح،  صال ــم  بره ــة  اجلمهوري
ــتقر ذو  االثنني، أن العراق املقتدر املس
ــيادة مرتَكزٌ لسالم كل املنطقة،  الس
ــم  ــة تدع ــا املتوازن ــا أن عالقاتن مبين
ــال  ــرات اإلقليمية.وق ــف التوت تخفي
صالح، خالل استقباله وزير اخلارجية 
ــاك  ــني ، ان «هن ــس االثن ــي، ام اإليران
ــط  رواب ــا  جتمعه ــخة  راس ــات  عالق
عميقة ترتكز على أواصر اجتماعية 

ــة وثيقة  ــة وجغرافي ــة وثقافي وديني
ــعبان  الش ــمها  يتقاس ــتركة  مش
ــود باملنفعة  ــي، وتع ــي وااليران العراق
ــدد رئيس  للبلدين وكل املنطقة».وش
ــة تعزيز آفاق  ــة على «أهمي اجلمهوري
ــل االتفاقات  ــاون الثنائي وتفعي التع
ــة في مختلف اجملاالت»، مؤكدا  املبرم
ــي يتبناها  ــة االنفتاح الت أن «سياس
ــي  اإلقليم ــه  محيط ــى  عل ــراق  الع
والدولي تهدف لبناء عالقات متوازنة 

ــرات  ــف التوت ــود تخفي ــة جله داعم
ــي  األمن ــأن  الش ــي  وف ــات».  واألزم
ــفت قيادة العمليات املشتركة  كش
ــأن تسليم  ، عن تفاصيل جديدة بش
ــات إلى وزارة  امللف األمني للمحافظ
ــة، فيما أكدت توجيه القائد  الداخلي
ــلحة، مصطفى  ــام للقوات املس الع
ــد من  ــع مزي ــرورة رف ــي، بض الكاظم
ــال املتحدث  ــيطرات في املدن.وق الس
ــتركة،  املش العمليات  قيادة  ــم  باس

وزارة  إن  ــي،  اخلفاج ــني  حتس ــواء  الل
ــليم امللف األمني  الدفاع جادة بتس
ــة،  ــى وزارة الداخلي ــات ال للمحافظ
ولكن هناك حتديات تكمن في تكامل 
االجهزة اخلاصة بوزارة الداخلية كافة 
لتسلم هذا امللف. من جانب اخر اكد 
ــح ، ذهاب فوائد اإليرادات  حتالف الفت
ــييه  ــى االقليم لسياس ــلمة ال املس
ــت  وقال ــردي.  الك ــن  للمواط ــس  ولي
املتحدثة باسم النصر، آيات املظفر ، 

ــه“ على القيادات الكردية التعامل  ان
ــا االقتصادية  ــفافية في القضاي بش
ــلم املوطن الكردي  مع بغداد وان تس
حقوقه باعتباره مواطن عراقي وعدم 
استغالل املوارد لغير ذلك“.واضافت، 
ــرات التي  ــات والتظاه ان“ االحتجاج
ــني  للمواطن ــتان  كردس ــهدها  تش
واملوظفني خير دليل على عدم وصول 
ــلمة من بغداد الى  فوائد املوارد املس

قادة الكرد“.
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أكد أحمد صالح مدرب الكهرباء، 
ــى املباريات  ــز عل ــق يرك أن الفري
ــدوري العراقي،  ــي ال ــة ف املتبقي
ــة الكؤوس، ألنه  ويلعبها بطريق

ال يتحمل تعثرات جديدة.
ــات  ــي تصريح ــالح، ف ــال ص وق
ــاز الفني حاول رفع  خاصة «اجله
ــن الالعبني وإبعادهم  الضغط ع
ــة الهبوط،  ــن التفكير بقضي ع
ــا نفسيا  ــكل هاجس كي ال تش
ــز  بالتركي ــم  وطالبناه ــلبيا،  س
على نتائج املباريات ونخوض كل 
ــكأس، من أجل  ــاراة بنظام ال مب
ــي ترتيب  ــع الفريق ف ــني وض تأم
ــاراة يوم  ــاف: «املب ــدوري». وأض ال
ــتكون  ــاء في اجلولة ٢٩ س الثالث
ــة في ملعبنا، وهي  أمام الديواني

ــتثمار عامل  فرصة لفريقنا الس
ــب ٣  األرض لتحقيق الفوز وكس
ــتمنحنا دافعا معنويا  نقاط س
ــوالت  ــن اجل ــي م ــا تبق ــا مل مهمً

احلاسمة في الدوري».
ــيفتقد  ــار إلى أن الفريق س  وأش
ــن  خدمات الالعبني عالء محيس
ــة،  لإلصاب ــليم  س ــن  ومهيم
ــرف عائلي،  ــى هديب لظ ومرتض
ــة كل من  ــاد من اإلصاب بينما ع

سيف حامت واموري عيدان.
ــى أن الغيابات  ــدد صالح عل  وش
ــة الفريق في  ــى رغب ــن تؤثر عل ل

الفوز واقتناص النقاط الثالث.

ــاء يحتل املركز  ــر أن الكهرب يذك
ــابع عشر برصيد ٢٥ نقطة،  الس
ــز  ــة املرك ــل الديواني ــا يحت فيم

الرابع عشر برصيد ٢٧ نقطة.

ــد، أن  ــن أحم ــدرب الطلبة حس ــرى م ي
ــر ومهدد  ــزال في دائرة اخلط ــه ال ي فريق
ــيرًا إلى ضرورة االجتهاد  بالهبوط، مش
ــني وضع  ــة لتأم ــات املتبقي ــي املباري ف

الفريق وانتشاله من الهبوط.
ــات  ــي تصريح ــد ف ــن أحم ــال حس وق
ــام النجف  ــاراة املقبلة أم ــة «املب خاص
ــت سهلة خاصة أنها  يوم الثالثاء ليس
خارج ملعبنا، لكن وضع الطلبة ما زال 
ــا االجتهاد لتأمني موقعنا  مقلق وعلين

في الالئحة واالبتعاد عن شبح الهبوط 
الذي بات يرعب أنصارنا بسبب الظروف 

التي مر بها النادي».  
ــن على  ــي يراه ــاز الفن ــاف: «اجله وأض

ــة لتكون طوق جناة  انفراج األزمة املالي
ــن الالعبني  ــط ع ــع الضغ ــق ورف للفري
السيما أن اإلدارة املؤقتة تسعى إلنهاء 
ــتمنح الفريق دفعة  ــة املالية وس األزم

أولى قبل مواجهة النجف». 
ــب مبارياته  ــح أن الطلبة في أغل وأوض
ــون الطرف  ــا ويك ــتوى طيبً ــدم مس يق
ــي  الت ــات  املباري ــي  ف ــى  حت ــل  األفض
ــى أن الطلبة يحتل  ــار إل ــرها. يش خس
ــر برصيد ٢٧ نقطة  املركز اخلامس عش
ــث  ــز الثال ــف املرك ــل النج ــا يحت فيم

برصيد ٥١ نقطة.

مدرب الكهرباء: نخوض 
اِّـباريات اِّـتبقية بنظام الكؤوس

رئيس ليدز: كبار إنجلرتا
 خانوا الجماهري

برعاية العقيد (طالب عبد خصيب) امني سر نادي اِّـنشآت و الشخصيات َّـ وزارة الداخلية 

اقامة العديد من الفعاليات الرياضية و الشبابية
َّـ اطار بطولة السيد معالي وزير الداخلية 

مدرب توتنهام: نتأخر عن مانشسرت سيتي بخمس سنوات

حتتضن الدوحة، قرعة بطولة 
ــات،  للمنتخب ــرب  الع كأس 
ــام  ــي تق ــاء، الت ــوم الثالث الي
على أرض قطر في نسختها 

العاشرة. 
ــذا التقرير،  ــتعرض في ه يس
ــرب،  ــات كأس الع ــم ذكري أه
ــا مجموعة من  ــي عرفته الت

النسخ. 
التتويج األول 

ــس  تون ــب  منتخ ــى  يحظ
بشرف التتويج األول في هذه 
املسابقة، وصعد على منصة 
ــخة األولى  ــي النس ــوز ف الف
ــنة  ــا لبنان س ــي نظمته الت

.١٩٦٣
ــخة  النس ــذه  ه ــت  وعرف
وهي  ٥ منتخبات،  ــاركة  مش
واألردن  ــت  والكوي ــس  تون

وسوريا والبلد املنظم لبنان. 
وتصدر منتخب تونس الترتيب 

بـ ٣ انتصارات وتعادل. 
الرابعة للعراق

شهدت دورة ١٩٨٨ التي أقيمت 
ــرى مميزة، متثلت  في األردن ذك
ــب العراقي  ــوز املنتخ ــي ف ف
باللقب العربي للمرة الرابعة 
ــى أكبر  ــي، ليبق ــى التوال عل

املنتخبات تتويجا باللقب. 
وفاز منتخب العراق في نصف 
ــى األردن بثالثية  ــي عل النهائ
ــي النهائي  ــة، وجتاوز ف نظيف
ــركالت  ب ــوريا  س ــب  منتخ
الترجيح (٣/٤)، بعد أن انتهت 

املباراة بالتعادل (١/١).
علي البسكي

ــت دورة ١٩٦٦ التي أقيمت  عرف
ــة مميزة، متثلت  في العراق حلظ
ــتثنائي الذي  ــم االس ــي الرق ف
ــكي جنم  ــي البس ــجله عل س

ــال لقب  ــي، ون ــب الليب املنتخ
ــداف، وما زال  ـــ١٠ أه الهداف ب

هذا الرقم صامدا.
ونال مجموعة من جنوم النسخ 
ــداف، لكن  ــابقة لقب اله الس
برقم أقل مما سجله البسكي، 

كالتونسي شريف التلمساني 
 ،١٩٦٣ دورة  ــي  ف ــداف  أه ـــ٥  ب
ــال العراقي  ــدد ن ــس الع وبنف
ــام عجاج اللقب في دورة  هش
ــم  ــت، والنج ــي الكوي ١٩٦٤ ف
الكويتي حمد صالح بـ٣ أهداف 

في دورة ١٩٩٢ بسوريا، واملغربي 
ياسني الصاحلي بـ٦ أهداف في 

دورة ٢٠١٢ في السعودية. 
الهدف الذهبي

ــي  الت  ٢٠٠٢ دورة  ــت  عرف
ــة  ــت، حلظ ــا الكوي احتضنته

ــة  البطول ــخ  تاري ــي  ف ــزة  ممي
ــث جمعت املباراة  العربية، حي
ــعودية  الس ــني  ب ــة  النهائي

والكويت.
ــعودية  الس منتخب  ــم  وحس
ــت  الكوي ــى  عل ــاز  وف ــب  اللق
ــد نهاية  ــدف الذهبي، بع باله

املباراة بالتعادل (٠- ٠).
عودة العراق

عرفت نسخة ٢٠١٢ بالسعودية 
ــودة املنتخب  ــزا، بع ــا ممي حدث
العراقي أكثر املنتخبات تتويجا 
ــة  باللقب العربي إلى املنافس
العربية بعد غياب دام ٢٥ سنة 
ــة.   ــاكل الداخلي ــبب املش بس
وكانت عودة املنتخب العراقي 
ــخة،  ــي هذه النس ــة، ف ناجح
ــي املركز  ــاركته ف ــى مش وأنه
ــي مباراة  ــد فوزه ف ــث، بع الثال
ــعودية (١ -  ــب علي الس الترتي
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نبض الشارع

كاظم الطائي

أفرزت مباريات دوري اجملموعات البطال االندية االسيوية 
ــعودية واالمارات ظاهرة  ــة حاليا في مالعب الس املقام
ــوم العراقي منذ عقود،  ــبوقة حلال خط الهج غير مس
ــي ٧ مباريات  ــا هدفا واحدا ف ــجل فيها العبون لم يس
ــدوا للعيان ان هذا  ــة، وصاموا عن التهديف واك متتالي
ــباب والبحث  ــة االس املركز في خطر والبد من مناقش
عن جذور املشكلة قبل ان تتفاقم مدياتها في مهمات 

وطنية مقبلة .
ــرطة ٧ مباريات  هل يعقل ان يخوض ناديا اجلوية والش
ــن دون ان يتمكن  ــيا م على التوالي في دوري ابطال اس
أي من العبيهما من طرق مرمى الفرق االخرى ؟ واهتزت 
ــن دون رد مع ان  ــي ٨ مرات م ــني والثان ــباك االول مرت ش
ــن مجموعات اخرى تضم  ــهل بكثير م مبارياتهما اس
ــتراليا والصني  ــة واليابان واس ــة من كوريا اجلنوبي اندي

وغيرها.
ــوالت واللقاءات  ــطوة في البط ــد ملهاجمينا س لم تع
ــر  ــرت معايي ــس واندث ــب األم ــت مواه ــة وغاب اخلارجي
ــوال الفارعة،  ــن اصحاب االط ــا نعهدها بالعبني م كن
والسرعة واملهارات الفنية املميزة، واجادة التسديد من 
ــتغالل الركالت الثابتة وضربات  ــافات بعيدة، واس مس
ــيات اللعب احلديث  ــرأس واملقصيات، تعد من اساس ال
ــزة للقطاف يجد  ــات ابداعية جاه ــن مواصف فضال ع
معها املدربون حرجا في املفاضلة بني املهاجمني للعب 
ــدالء، وطاملا ابعد  ــوس على مقاعد الب ــيا أو اجلل أساس
كثيرون في زمن النجوم عن املنتخبات واالندية بسبب 
ــة املتاحة  ــكوا بالفرص ــة زمالء لهم متس ــان كف رجح

وحققوا التميز وذهبت امال اقرانهم ادراج الرياح .
ــي تقدمي العبني  ــحت مالعبنا ف ــاه!)، هل ش (وامهاجم
ــجيل االهداف؟ وقد عرف القاصي والداني  يجيدون تس
أن بلدنا منجم الهدافني، وال يغادرون بطولة إال وتسيدوا 
ــب الهداف عن  ــوق التهديفي وحصدوا لق ــز التف مراك
جدارة، فماذا حلت بأنديتنا من موانع جعلتها ال تهتم 
ــارات تلو االخرى ألن املعني  ــم املراكز وتتجرع اخلس بأه

في اجازة طويلة واملنقذ في خبر كان .
ــوري ذياب  ــماعيل ون ــا وكوركيس اس ــام عط أين هش
ــاح حامت  ــي كاظم وصب ــو وعل ــا وناصر جك ــو باب وعم
ــف وصالح عبيد  ــر نوري وكاظم وعل وعمو يوس ومظف
وحنون مشكور وبشار رشيد ويونس عبد علي وحسني 
ــز ومجبل عبد وكرمي  ــعيد واحمد راضي وفيصل عزي س
صدام ويونس محمود وفالح حسن وجليل حنون وثامر 
ــني محمود واحمد صبحي ويحيى  ــف وعلي حس يوس
ــوان وعماد محمد وحمادي احمد وفالح عبد حاجم  عل
ــام  وضرغام احليدري وصاحب عباس وعالء كاظم وحس
ــام محمد ورحيم  حميد.. وأين  فوزي ورزاق فرحان وهش

أين ؟ .
ــباك أم ان  ــاق الش ــت مالعبنا يا ترى من عش هل جدب
االحتراف غير مفاهيم االمس وبات الهداف بال وظيفة؟ 
ــن النقطة اليتيمة وال  ــط خطط عقيمة تبحث ع وس

ترى في الهجوم طائال .
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تعرف على اِّـنتخبات العشرة اِّـتأهلة لدور اِّـجموعات بكأس العرب

ــس  الرئي ــر  كيني ــوس  أجن ــال  ق
إن  ــد،  يونايت ــدز  للي ــذي  التنفي
ــتة التي  ــة اإلجنليزية الس األندي
ــلة  ــتركت في محاولة فاش اش
ــيس دوري السوبر األوروبي  لتأس
لكرة القدم «خانت» كل مشجع 
ــار  ــل اللعبة.وانه ــي داخ حقيق
ــروع دوري السوبر مبشاركة  مش
ــا  ــرا، منه ــا كبي ــا أوروبي ١٢ نادي
ــتر  ــنال ومانشس ليفربول وآرس
ــد  يونايت ــتر  ومانشس ــيتي  س
وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير، 
في غضون ثالثة أيام من اإلعالن 
ــة  ــط موج ــه وس ــن تأسيس ع
غضب وانتقادات من املشجعني 

وسلطات اللعبة والسياسيني.
ــن توقيت  ــر «لم يك ــال كيني وق

ــن  بالتزام ــاء  ــذي ج وال ــة  اخلط
ــة العاملية من  ــة اجلائح ــع أزم م
ــديد  قبيل الصدفة لكنه أمر ش

السخرية».
وأضاف «بغض النظر عما إذا كان 
التحرك اجلماعي بهدف حقيقي 
ــبه  ــرف أش ــال.. أو بتص لالنفص
ــي امللعب الراغبني  باملتنمرين ف
ــاوض من خالل التهديد  في التف
منازلهم،  ــى  إل بالكرة  ــودة  بالع
فإنه ال عالقة له باألمر، النتيجة 
هي خيانة كل مشجع كرة قدم 

حقيقي».
ــا عدم  ــدز أيض ــس لي ــدى رئي وأب
ــرض مدربي والعبي  رضاه عن تع
أندية دوري السوبر ألسئلة حول 
ــابقة بينما بقي املالك في  املس

منازلهم.

ــون مدرب  ــرف ريان ماس اعت
املؤقت،  ــبير  هوتس توتنهام 
أو  ــع  بأرب ــر  يتأخ ــه  نادي أن 
ــف  خل ــنوات  س ــس  خم
ــيتي، بعدما  ــتر س مانشس
ــي إنهاء  ــه ف ــرت أحالم تبخ
ــل عن  الطوي ــه  نادي ــام  صي
أمام  ــارة  باخلس ــوالت،  البط
ــب جوارديوال  فريق املدرب بي
ــة  رابط كأس  ــي  نهائ ــي  ف
األندية اإلجنليزية يوم األحد.

ــك  إميري ــع  املداف ــجل  وس
ــدف املباراة الوحيد  البورت ه
ــيتي  ــرب النهاية ليفوز س ق
ــى توتنهام دون  ١-صفر ويبق

لقب منذ ٢٠٠٨.
وكان سيتي الطرف األفضل 
ــجيل  التس ــعه  بوس وكان 
ــبة لكنه  في أكثر من مناس
تواضع  ــط  الفرص وس أهدر 
ــك  ــذي امتل ــام ال أداء توتنه
محاولتني فقط على املرمى 
ــه متصدر  مقابل ٢١ ملنافس

الدوري اإلجنليزي املمتاز.
ــط  ــون العب وس وقال ماس
ــذي  ال ــابق  الس ــام  توتنه
ــى  حت ــؤولية  املس ــى  تول
ــد إقالة  ــم بع ــة املوس نهاي
ــوم اإلثنني  ــه مورينيو ي جوزي
ــيتي  أن س «أعتقد  ــي  املاض

يتقدم علينا بأربع أو خمس 
سنوات».

ــر  األم ــق  «يتعل ــاف  وأض
ــذ فترة  ــا من ــه مدرب بامتالك
ــل  يعم ــه  أن ــا  ــة، كم طويل
ــددة منذ وقت  ــة مح بطريق

طويل».
وتابع «بالنظر إلى املستقبل، 
ــد أنه  ــا متأك ــري وأن فتفكي
ــي  ف ــخص  ش كل  ــر  تفكي
ــه يجب التحلي  توتنهام، أن
ــة  ومحاول ــجاعة  بالش
السيطرة على املباريات مبثل 
ــة.. هذا يحتاج  هذه الطريق

إلى الوقت».

 ٢٩) ــون  ماس ــل  يحم وال 
ــرة كبيرة في عالم  عاما) خب
ــه  ــغل منصب ــب، وش التدري
ــاع  ــي قط ف ــل  ــا عم بعدم
اللندني،  بالنادي  ــئني  الناش
ــتمر  ومن غير املرجح أن يس
ــم  ــه بعد املوس ــي منصب ف
ــام  توتنه ــل  ويحت ــاري.  اجل
ــي الدوري  ــابع ف ــز الس املرك
قبل سبع جوالت من النهاية 
ــاط عن  ــر بخمس نق ويتأخ
ــز  ــب املرك ــي صاح تشيلس
ــز املؤهلة  ــع وآخر املراك الراب
ــا في  ــال أوروب ــى دوري أبط إل

املوسم املقبل.

ــاريع  تكثف اللجنة العليا للمش
ــم  تنظي ــن  ع ــؤولة  املس واإلرث، 
ــال ٢٠٢٢، حتضيراتها اجلادة  موندي
ــد التنازلي  ــع بدء الع واملكثفة م
ــات بطولة  ــة منافس إلقامة قرع
ــدم، التي  ــرة الق ــرب لك كأس الع
ــالل الفترة من  ــة خ ــام بالدوح تق
ــمبر  األول حتى ١٨ كانون أول/ديس

املقبل.
ــم القرعة في دار  ــتقام مراس وس
ــارا»  ــي «كت ــي الثقاف ــرا باحل األوب
ــوار الـ٢٣  يوم الثالثاء؛ ملعرفة مش
ــخة  منتخبًا عربيًا في هذه النس
ــط  تقام وس ــي  الت ــتثنائية  االس
ــار  ــبب انتش ــة بس ــروف صعب ظ
ــبب في  ــروس كورونا الذي تس في
ــي حول  ــاط الرياض ــف النش توق

العالم.
ــالل القرعة  ــيكون احلضور خ وس
ــى عدد محدود  مقتصرًا فقط عل
من املسؤولني متاشيًا مع اإلجراءات 
ــار وباء  االحترازية للحد من انتش

كورونا.
ــاء  رؤس ــول  وص ــل  بالفع ــدأ  وب
ــاركة  البعثات وممثلي الوفود املش
ــة، ويدخل كل من يصل  في القرع
ــة املعتمد من قبل  إلى مقر اإلقام
االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 
ــة الصحية،  بالفقاع الدوحة  في 
ــحة كورونا وظهور  بعد إجراء مس

نتيجتها سلبية.

ــول إلى  ــد بالدخ ــمح ألح وال يس
ــا  ــا وفقً ــروج منه ــة أو اخل الفقاع
ــن جانب  ــددة م ــات املش للتعليم
ــا للحفاظ  ــة العلي ــا واللجن فيف

على سالمة اجلميع.
ــود  الوف ــة  إقام ــدق  فن ــهدت  وش
ــرًا للغاية وحتول خللية  ا كبي حراكً
ــب املنظمني إلجراء  نحل من جان

املسحات واستقبال الضيوف.
ويتواجد بالفندق الى جانب الوفود 
ممثلي وسائل االعالم اخملتلفة الذين 
ــا لتغطية  ــة أيض ــوا الفقاع دخل
ــذي يحظى  ــدث الكبير ال هذا احل
ــادي ومختلف عن  باهتمام غير ع
ــابقة من البطولة،  ــخ الس النس
ــي املنظم لكأس  ــون «فيفا»، ه ك
ــراكة مع دولة قطر،  العرب، بالش
ــري، واللجنة  ــرة القط ــاد الك واحت

العليا للمشاريع واإلرث.
ــام  ــة باهتم ــى البطول ــا حتظ كم
ــا املرة  ــي كبير، كونه ــي وعامل عرب
ــاركة كل  ــي تقام مبش ــى الت األول
ــتثناء (٢٣  ــدول العربية دون اس ال
ــا بروفة جيدة  ــا)، كما أنه منتخبً

ومميزة ملونديال قطر ٢٠٢٢.
ــف عن  ومن املنتظر أن يتم الكش
ــام البطولة  ــدول املباريات ونظ ج
ــن املتوقع أن يجنب أفضل  الذي م
ــب التصنيف  ــات حس ١٠ منتخب
العاملي لفيفا الصادر في السابع 
ــاري خوض  ــان/ أبريل اجل ــن نيس م
األدوار التمهيدية لتتأهل مباشرة 

لدور اجملموعات.
وستلعب الفرق الـ١٣ املتبقية في 
الدور التمهيدي، وستتأهل ٦ فرق 
إلى دور اجملموعات، ليصبح اجملموع 

ــي دور اجملموعات  ــا، وف ١٦ منتخبً
ستكون هناك ٤ مجموعات من ٤ 
فرق، حيث يتأهل صاحبا املركزين 
األول والثاني من كل مجموعة إلى 

األدوار اإلقصائية.
ــات بطولة  ــي منافس ــارئ ف ويش
ــرب ١٢ منتخبًا من قارة  كأس الع
ــارات،  واإلم ــر،  قط ــي:  وه ــيا،  آس
ــان،  ــت، وعم ــعودية، والكوي والس
والعراق، واألردن، ولبنان، وفلسطني، 

وسوريا، واليمن، والبحرين.
ــارك ١١ منتخبًا من قارة  كما يش
ــرب،  ــر، واملغ ــي: مص ــا، وه أفريقي
وتونس، واجلزائر، وليبيا، والصومال، 
القمر، وجيبوتي،  والسودان، وجزر 

وموريتانيا، وجنوب السودان.
ــي  التونس ــب  املنتخ ــدر  ويتص
ــة  العربي ــات  املنتخب ــف  تصني
ــم  ث ــة،  البطول ــي  ف ــاركة  املش
اجلزائري، واملغربي، واملصري، بينما 
ــر اخلامس في  ــر منتخب قط يعتب
ــو املتصدر  ــف العربي، وه التصني
ــه املنتخب  ــيا، يلي لفرق عرب آس

السعودي.
ــب  ــر أن املنتخبات الـ١٠حس يذك
ــا، والتي  ــي لفيف ــف احلال التصني
ــتتأهل مباشرة لدور اجملموعات  س
ــي: تونس،  ــكأس العرب ٢٠٢١ ه ب
ــر، وقطر،  ــر، واملغرب، ومص واجلزائ
ــراق، واإلمارات،  ــعودية، والع والس

وسوريا، وعمان.

البينة اجلديدة / اثير عبد اخلالق
ــل  اربي ــة  ــي محافظ ــت ف اختتم
ــر  وزي ــي  معال ــيد  الس ــة  بطول
ــرم بلعبة الباغوث..  الداخلية احملت
ــق مديرية  ــوز فري ــن ف ــفرت ع واس
ــخصيات  ــأت والش ــة املنش حماي
ــة كبيرة  باملركز االول.. بعد منافس
ــات وزارة  ــني ١٤ مديرية من مديري ب
ــات  منافس ــن  ضم ــة.و  الداخلي
ــة  الداخلي ــر  وزي ــي  معال ــة  بطول
ــدو والتي  ــة التايكوان احملترم للعب
ــاتها في محافظة  اقيمت منافس
ــرز فريق مديرية  ــليمانية .. اح الس
ــخصيات  ــات والش ــة املنش حماي
ــى  ــع عل ــام الراب ــز االول وللع املرك
ــرة  ــة كبي ــد منافس ــي.. بع التوال
ــن مديريات  ــعة م ــاركة واس ومش
الوزارة. و في في اطار بطولة السيد 
معالي وزير الداخلية احملترم.. والتي 
ــة التدريب البدني  تنضمها مديري

ــق  ــل فري ــرطة. حص ــاب الش والع
املنشأت والشخصيات على املركز 
ــة متميزة مع  ــث بعد منافس الثال

١٢ مديرية من مديريات الوزارة.
 وفي في اولى مبارياته ضمن الدوري 
ــرة القدم..  ــباب بك ــي للش العراق

ــات  ــباب نادي املنش ــق فريق ش ح
ــوزا متميزا على  ــخصيات ف والش
وبواقع  ــتقبل  ــباب املس ــق ش فري
ــدف واحد.  ــداف مقابل ه ثالثة اه
ــرى على ملعب  في اللقاء الذي ج

منطقة الغزالية.
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الجزائر / وكاالت / البينة الجديدة
ــهر طويلة على وقع   تعيش اجلزائر منذ أش
ــدات إرهابية تقول  قالقل اجتماعية وتهدي
ــتهدف اختراق احلراك  ــلطات إنها تس الس
ــن أجل زعزعة  ــعبي وإحداث فوضى م الش
ــر  ــالن مثي ــدث إع ــي أح ــتقرار البالد.وف اس
للقلق إذا صح مضمونه، قالت وزارة الدفاع 
اجلزائرية األحد في بيان إنه مت تفكيك خلية 
«انفصالية» تتبع «حركة استقالل منطقة 
ط  ــت تخطّ ــا كان ــة أنه ــل»، مضيف القبائ
ــط مسيرات احلراك  «لتنفيذ تفجيرات» وس
االحتجاجي.وجاء في البيان أن التحقيقات 
أظهرت أن ما وصفتها بـ»اخللية اإلجرامية» 
ــة اذار تتكون «من  ــا نهاي ــي مت تفكيكه الت
ــة  ــة، حرك ــة االنفصالي ــبني للحرك منتس
الوزارة  القبائل».واتهمت  استقالل منطقة 
ــم «متورطون في التخطيط  املوقوفني بأنه
ــط  ــذ تفجيرات وأعمال إجرامية وس لتنفي
مسيرات وجتمعات شعبية بعدة مناطق من 

الوطن»، مشيرة إلى ضبط «أسلحة حربية 
ــت في بيانها أنه  ومتفجرات»، فيما أوضح
ــرة خطيرة  ــداد ملؤام ــن اإلع ــف ع «مت الكش
ــذه احلركة». ــن طرف ه ــتهدف البالد م تس

ــة أعلنت في  ــة محكمة عزازق وكانت نياب
ــخاص في تيزي  ــة أش ٣٠ اذار توقيف خمس
ــمال شرق)  وزو وبجاية مبنطقة القبائل (ش
بتهمة التحضير لتنفيذ هجمات «إرهابية» 
خالل تظاهرات احلراك االحتجاجي، لكنها 
ــب  ــر إلى انتمائهم للحركة.وبحس لم تش
ــابق في احلركة  ــاع، أدلى عضو س وزارة الدف
ــى  يدع ــة»  بـ»التخريبي ــا  وصفته ــي  الت
ــود  ــفت «وج ــات كش ــن باعتراف ح. نورالدي
مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ 
هذه التفجيرات ومن ثم استغالل صور تلك 
ــي حمالتها املغرضة والهدامة  العمليات ف
ــل اخلارجي في  ــتجداء التدخ كذريعة الس
ــؤون بالدنا الداخلية».وتابعت أنه «تورط  ش
ــة  ــر منتمي ــدة عناص ــط ع ــذا اخملط ــي ه ف

للحركة االنفصالية، تلقت تدريبات قتالية 
ــارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية»،  في اخل
ــوب  ــل باجلن ــة القبائ ــت منطق ــا كان فيم
ــدة احتجاجات في  ــهدت ع اجلزائري قد ش
ــبق عبدالعزيز بوتفليقة  عهد الرئيس األس
ــعبي في  مت إخمادها بالقوة.وبدأ احلراك الش
ــبق  ــد إعالن الرئيس األس ــباط ٢٠١٩ بع ش
ــة املريض واملقعد، نيّته  عبدالعزيز بوتفليق
ــية خامسة. وجنحت  ــح لوالية رئاس الترشّ
ــع بوتفليقة  ــة في دف ــة االحتجاجي احلرك
ي، لكنّها  الذي تخلّى عنه اجليش إلى التنحّ
ــر «النظام» القائم  ــت املطالبة بتغيي واصل
ــتقالل البالد عام ١٩٦٢.ومع اقتراب  منذ اس
ــريعية املبكرة املقررة في  االنتخابات التش
١٢ يونيو/حزيران، يحاول النظام التشكيك 
ــة الذي  ــب بالدميقراطي ــراك املطال ــي احل ف
ــباط.وتتهم  ــه نهاية ش ــتأنف تظاهرات اس
ــطاء  ــلطة احلراك بأنه مخترق من نش الس
حركة <رشاد> اإلسالمية احملافظة و>حركة 

ــل>، معتبرة أنهم  ــتقالل منطقة القبائ اس
ــة عنيفة  ــه نحو مواجه ــعون إلى دفع يس
ــرطة اجلزائرية قد  ــت الش ــع الدولة.وكان م
ــرى لم  ــة كب ــفارة دول ــاء، س ــت الثالث اتهم
ــة إلنتاج  ــل جمعية محلي ــمها بتموي تس
ــي البالد.وقال  ــورات حتريضية ف أفالم ومنش
ــرطة)،  ــي (الش ــن الوطن ــة األم ــان ملديري بي
ــة  «جماع ــت  أوقف ــة  بالعاصم ــا  فرقه إن 
ــتبه  ــخاص مش ــة تتكون من ٨ أش إجرامي
ــنة  ــراوح أعمارهم بني ٢٦ و٦٠ س فيهم، تت
ــة ثقافية غير  ــطون حتت غطاء جمعي ينش
ــمها)».وأضاف «هذه  ــدة (لم يذكر اس معتم
ــتطاعت بتمويل من  اجلمعية الثقافية اس
إحدى املمثليات الدبلوماسية إلحدى الدول 
ــاء معدات  ــرى باجلزائر، اقتن ــة الكب األجنبي
تكنولوجية حديثة استعملتها  وجتهيزات 
ــتفزازية وإجناز  ــق اس ــالم ووثائ ــي إنتاج أف ف
منشورات والفتات تدعو إلى التحريض خالل 

املسيرات الشعبية أو ما يعرف باحلراك». 

ــران  ــنطن وطه ــول واش وتق
إنهما على استعداد للعودة، 
ــاس «االمتثال من  ــى أس عل
أجل االمتثال»، بشروط خطة 
ــتركة الشاملة  العمل املش
ــووي) التي اتفقا  (االتفاق الن
ــوى العاملية  ــع الق عليها م
األخرى في عام ٢٠١٥. وعلى 
اجلانب األميركي، يعني هذا 
ــي للعقوبات  الرفع التدريج
ــة املفروضة على  االقتصادي
ــالمية. ومن  اجلمهورية اإلس
ــمل  ــوف يش جانب إيران، س
ــطة  أنش ــض  خف ــر  األم
ــوم  اليوراني ــب  تخصي
والتخلص من اخملزون اجلديد.

ــى  ــاعة إل ــادة الس ــن إع لك
ــر تعقيدا مما  ــوراء، أمر أكث ال
ــباب  ــك ألس ــدو، وذل ــد يب ق
فنية وسياسية.ويبدو فريق 
بايدن مستعدا للتخلي عن 
بالشأن  املتعلقة  العقوبات 
ــى  ــاء عل ــع اإلبق ــووي م الن
القائمة  ــرى  األخ العقوبات 
ــران لإلرهاب»  ــى «دعم إي عل
ــان  وانتهاكات حقوق اإلنس
ــطة  األنش ــن  م ــا  وغيره
ــت  ليس ــن  ولك ــة،  اخلبيث

ــبة  ــع العقوبات مناس جمي
ــات.  التصنيف ــذه  له ــا  متام
وبعد خروج الواليات املتحدة 
ــام ٢٠١٨،  ــن االتفاق في ع م
فرضت إدارة ترامب مئات من 
العقوبات اجلديدة على إيران، 
والتي ميتد العديد منها إلى 
ــل  ــا جع ــات. كم ــذه الفئ ه
ــود القدمية  ــاء القي ذلك إلغ
وإعادة فرضها أكثر صعوبة.
ــن  م ــر  اآلخ ــب  اجلان ــى  وعل
املعادلة، وحتى إذا تخلصت 
ــا اجلديد  ــن مخزونه إيران م

ــت  ــوم وخفض اليوراني ــن  م
مستوى أنشطة التخصيب 
التي تقوم بها، فإن التهديد 
ــى  إل ــر  ــن ينحس ل ــووي  الن
اتفاق  الذي حققه  املستوى 
ــران،  طه ألن  ــك  وذل  ،٢٠١٥
ــروط  ــد أن تخلت عن ش بع
ــتركة  املش ــل  العم ــة  خط
ــاملة، قطعت خطوات  الش
إتقان تكنولوجيا  كبيرة في 
وهذه  ــورة.  املتط التخصيب 
ــابها،  اكتس مبجرد  املعرفة، 
ــيانها.وأدى هذا  ال ميكن نس

التقدم التكنولوجي بشكل 
«وقت  ــص  تقلي ــى  إل ــر  كبي
االنطالق» الذي ستستغرقه 
ــالح نووي  ــران لتصنيع س إي
ــتة أشهر فقط. وفقا  إلى س
ــض التقديرات.وهذا أمر  لبع
ــاق  ــة ألن االتف ــغ األهمي بال
ــاس  ــي األس ــووي كان ف الن
ــي عام  وف ــة.  زمني ــرة  مقام
ــا  أوبام إدارة  ــت  راهن  ،٢٠١٥
ــى ١٥ عاما من  على أن ١٠ إل
اخلمول النووي من شأنها أن 
السياسية  التغيرات  تيسر 

ــا من  ــو م ــران، وه ــل إي داخ
ــاعد في نهاية  شأنه أن يس
ــني  املطاف في متديد أو حتس
ــذا الترتيب. واآلن بعد مرور  ه
ــنوات وتخفيض  ــس س خم
إيران لوقت االنطالق ، تغيرت 
بوضوح. ــاالت  االحتم ــذه  ه
وتغيرت السياسة أيضا إلى 
ــبة للمنظور  ــوأ بالنس األس
املتشددون  عزز  إذ  األميركي، 
من سيطرتهم على معظم 
مراكز النفوذ في اجلمهورية 
أن  ــون  ويتوقع ــالمية،  اإلس
يفوز أحدهم فى االنتخابات 
الرئاسية املقررة فى حزيران، 
ــذا للرئيس  ــمح ه ــد يس وق
اإليراني حسن روحاني بتأمني 
ــات  ــع الوالي ــام م ــم ع تفاه
ــن القوى  ــدة وغيرها م املتح
ــل  يفض ــه  ولكن ــة،  العاملي
ــودة الكاملة إلى  تأجيل الع
ــى ما بعد  ــاق النووي إل االتف
إيراني جديد،  انتخاب رئيس 
ــنى لإليرانيني أن  ــى يتس حت
ــد اقتصادية  ــوا بفوائ يطالب
ــف  تخفي ــى  عل ــب  تترت
ــذه  ه ــق  العقوبات.ولتحقي
ــون  يضع ــم  فإنه ــة،  الغاي

ــية في طريق  عقبات سياس
ــد هاجموه ألنه  روحاني. فق
ــودة تدريجيا إلى  ــرح الع اقت
ــووي،  الن ــاق  االتف ــروط  ش
ــيطرتهم  س ــتخدموا  واس
ــريع  ــن تش على البرملان لس
اخليارات  ــق  بتضيي ــي  يقض
روحاني  واتهم  ــة.  التفاوضي
ــل  الداخ ــي  ف ــه  معارضي
ــد  تبدي ــة  مبحاول ــة  صراح
جهوده التي تهدف إلى رفع 
أبيش؛  ــاءل  العقوبات.ويتس
ــل إدارة  ــن أن تفع ــاذا ميك م

ــدن حيال أي من هذا؟ من  باي
أجل تخطي عقوبات ترامب، 
تقدم الواليات املتحدة إليران 
مزيجا من التدابير الرسمية 
ــأن  ــمية، ومن ش وغير الرس
ــي الواقع  ــراءات ف هذه اإلج
ــم بني  ــع القائ ــادة الوض إع
ــاق ٢٠١٥ ووصول  ــع اتف توقي
ــت األبيض. ــب إلى البي ترام

ــرى  األخ ــات  العقوب ــن  ولك
ــطة  أنش ــى  عل ــة  املفروض
ــوق  حق ــا  وقضاي ــاب  اإلره
اإلنسان سوف تظل قائمة.

ــب هذه الترتيبات  وقد تناس
ــذي رمبا  ــة روحاني، ال خليف
ــق فوائد  ــتطيع أن يحق يس
يطمئن  ــوف  اقتصادية. وس
ــى  إل ــا  أيض ــددون  املتش
ــق  ــا أن فري ــة مفاده حقيق
ــن مطالبته  ــدن تخلى ع باي
ــران بإجراء  ــزم طه ــأن تلت ب
ــيع  محادثات إضافية لتوس
ــود املتضمنة في  نطاق القي
ــران  ــووي، وأن إي ــاق الن االتف
برنامج  ــى  ــوف تعول عل س
الصواريخ، فضال عن دعمها 
ــيات  ــن امليليش ــة م جملموع
ــي  ف ــة  العنيف ــة  املتطرف
ــؤدي  ــد ي ــم العربي.وق العال
ــل  العم ــودة  ع ــى  إل ــذا  ه
ــددا،  مج ــووي  الن ــاق  باالتف
ــت والتكنولوجيا  لكن الوق
قلال بشكل كبير من قيمة 
ــذي  ــدي ال ــاق. إن التح االتف
ــدة  املتح ــات  الوالي ــه  يواج
ــي حتقيق ما  اآلن يتلخص ف
وصفه وزير اخلارجية أنتوني 
ــاق أطول  ــن بأنه «إتف بلينك
ــع اجلمهورية  ــر قوة» م وأكث
ــرى بايدن أن  ــالمية. وي اإلس

هذا يبدو حتديا أكبر.
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أبدت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن رغبة في العودة إلى االتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران والقوى العاملية في عام ٢٠١٥، وتبدي طهران رغبة 
مماثلة، ولكل شروطه ومآربه اخلاصة، ولكن مسألة العودة ال تزال حتمل كثيرا من عالمات االستفهام.وذكر الكاتب حسني إبيش في تقرير نشرته 

وكالة بلومبرغ لألنباء أن اخلطوط العريضة التفاق محتمل بني الواليات املتحدة وإيران تظهر من املفاوضات غير املباشرة في فيينا. ورمبا ينجح 
اجلانبان في حتقيق هدفهما املعلن واملتمثل في إحياء االتفاق النووي الذي توصل إليه الرئيس األميركي األسبق باراك أوباما، والذي تخلى عنه سلفه 

الرئيس السابق دونالد ترامب. ولكن مدى إمكانية حتقيق ذلك سيكون عمليا أمرا محل شك.

متابعة / البينة اجلديدة

مقديشو / وكاالت / البينة الجديدة
ــي الصومال على  ــية ف ــح األزمة السياس  تنفت
ــد االحتكام  ــث لم يع ــن التصعيد، حي ــد م املزي
ــل  ــة برحي ــارا للمطالب ــارع خي ــلمي للش الس
ــلمية إلى  ــر الس ــت املظاه ــد حتول ــس، فق الرئي
مسلحة جتوب شوارع العاصمة الصومالية مع 
استعانة سياسيني معارضني بعناصر مدججة 
ــى مواجهات  ــد ينزلق إل ــور ق ــالح، في تط بالس
مسلحة خطيرة بني أطراف الصراع بينما يخدم 
هذا الوضع حركة الشباب املتطرفة التي تتغذى 
ــادة وتيرة  ــة لزي ــى والفراغات األمني ــن الفوض م
ــهود  ــرطة الصومالية وش هجماتها.وأفادت الش
عيان أن تبادال مقتضبا إلطالق النار وقع األحد في 
العاصمة مقديشو على هامش تظاهرة ملعارضي 
ــس محمد عبداهللا محمد الذي مدد البرملان  الرئي
ــال أزمة  ــش الصوم ــه لعامني.وتعي ــرا واليت مؤخ
ــية عميقة منذ النصف الثاني من العام  سياس
ــراء انتخابات أواخر  ــد عجزها عن إج املاضي، بع
٢٠٢٠ وبداية ٢٠٢١ كما هو مخطط بسبب غياب 
ــي.وفي ١٢ نيسان، أقر البرملان  اإلجماع السياس
ــة الرئيس الصومالي  ــي قانونا ميدد والي الصومال
ــباط، وينص على  ــنتني بعد انقضائها في ش س
إجراء انتخابات عامة مباشرة عام ٢٠٢٣.وتظاهر 
ــرات من أنصار املعارضة في منطقة الفجة  عش
ــد  ــل محم ــة برحي ــة للمطالب ــمال العاصم ش
عبداهللا محمد، بحضور مسلحني.وقال متظاهر 
ــن «لقد حاولنا تنظيم  ــالم حس يدعى عبدالس

ــة للحكومة عدة  ــلمية مناهض احتجاجات س
ــوم لدينا قوات  ــمح لنا. الي مرات، لكنها لم تس
ــدء االحتجاج،  ــا التظاهر».وبعيد ب معنا وميكنن
ــلحة ثقيلة إطالق النار  ــادل رجال يحملون أس تب
ــانكا القريب،  مع القوات الصومالية في حي س
ــهود عيان.وقال قائد الشرطة  ــرطة وش وفق الش
ــيات  ــر ميليش ــن إن «عناص ــد عبدالرحم محم
ــيون معارضون حاولوا زعزعة  ــدهم سياس حش
ــو وتقدموا باجتاه حواجز  ــتقرار في مقديش االس
ــلحة  ــن القوات املس ــانكا لك ــرطة في س الش
ــوات األمن  ــور»، مضيفا أن «ق ــى الف ــت عل تدخل
ــت الحق،  ــع حاليا».وفي وق ــى الوض ــيطر عل تس
ــع تبادل ثان إلطالق النار في حي مارينايا اجملاور  وق
حيث يقيم الرئيس السابق حسن شيخ محمود 
ــكلت ائتالفا. ــة التي ش ــادة املعارض وهو أحد ق
ــف أن  ــيخ محمود في تغريدة «من املؤس وقال ش
ــوات املوالية للرئيس املنتهية واليته هاجمت  الق
ــفير االحتاد األوروبي في  منزلي».من جهته عبّر س
ــاء األحد في  ــوالس بيرالنغا مس ــال نيك الصوم
ــر عن «قلق عميق  ــابه بتويت تغريدة له على حس
ــو»، مضيفا  ــأن األحداث اجلارية في مقديش بش
ــى درجات  ــب أقص ــة تتطل ــة العام أن «املصلح
ــد أدان  ــاد اإلفريقي ق ــس».وكان االحت ــط النف ضب
ــة املاضي متديد والية الرئيس، في حني  يوم اجلمع
اعتمد مجلس األمن الدولي إعالنا يدعو األطراف 
ــتئناف احلوار بشكل عاجل  إلى «نبذ العنف واس

ودون شروط مسبقة
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 قال رئيس احلكومة املغربية، 
ــعدالدين العثماني، مساء  س
ــفاء (عالج)  األحد، إن «استش
ــني  ــة االنفصالي ــس جبه رئي
ــبانيا  ــي إس ــاريو) ف (البوليس
ــم مزور وبجواز سفر مزور  باس
ــة كبرى».جاء ذلك في  فضيح
ــني عام  ــي، أم ــة للعثمان كلم
ــة»  والتنمي ــة  «العدال ــزب  ح
ــي)،  احلكوم ــالف  االئت ــد  (قائ
العاصمة  ــي  ــه ف ــالل لقائ خ
ــؤولي احلزب  ــع مس ــاط م الرب
ــة. اخملتلف ــة  اململك ــق  مبناط

ــت  ــابق ، أعلن ــت س ــي وق وف
ــي بيان،  ــة املغربية، ف اخلارجي
أنها استدعت سفير إسبانيا 
ــز  ــكاردو ديي ــاط، ري ــدى الرب ل
ــتنكار  اس وأبلغته  ــز،  رودريغي
ــد  مدري ــتقبال  الس ــة  اململك
ــام  ع ــني  أم ــي،  غال ــم  إبراهي
ــاريو»،  «البوليس ــة  جبه

ــات  ــدمي توضيح ــت «تق وطلب
ــتقبال».وجاء  ــذا االس حول ه
ــد يومني  ــتدعاء بع ــذا االس ه
ــة  ــرة اخلارجي ــد وزي ــن تأكي م
ــبانية، أرانشا غونزاليس  اإلس
اليا، أن غالي يتلقى العالج في 
ــه بفيروس  ــا بعد إصابت بالده
ــي في  ــال العثمان «كورونا».وق
ــه «الغريب أنهم يدعون  كلمت
أنه رئيس جمهورية، وأن عنده 
ــن الدول  ــي عدد م ــفارات ف س
ــتطيع أن  ــه ال يس ووزراء، وإذا ب
يسافر بجواز سفر حقيقي».

ــد  ــة أن ال أح ــاف «احلقيق وأض
ــم هذه  ــافر باس ميكنه أن يس
أي  ــى  إل ــة  املزيف ــة  اجلمهوري
ــرب  أع ــا  بالعالم».كم ــة  بقع
ــتراكية»  واالش «التقدم  حزب 
ــي بيان  ــارض)، ف ــي (مع املغرب
ــتضافة  ــتنكاره الس ، عن اس
ــاريو». «البوليس ــني  أم مدريد 

ــتنكارنا  ــال إن «ما يُثير اس وق
لهذه اخلطوة، ليس هو اجلانب 

ــبانيا  إس بل جلوء  ــاني،  اإلنس
ــوع،  ــن املوض ــتر ع ــى التس إل
ــخص املذكور  واستقبال الش
زورة، وعدم إخبار بالدنا  بهويةٍ مُ
ــن واجب  ــر أن «م بذلك».واعتب
ــيرا  تفس ــدم  تق أن  ــبانيا  إس
ــذي ال نتفهمه،  ــلوكها ال لس
ــة املعني  ــل في حماي واملتمث
ــو  ــا، وه أراضيه ــوق  ــر ف باألم

ــكاب جرائم حرب  بارت املتهم 
ــيمة  خطيرة وانتهاكات جس
ــم  ــث ل ــان، حي ــوق اإلنس حلق
يتجاوب القضاء اإلسباني مع 
وضحاياها». أصحابها  دعاوى 
ــرب  املغ ــني  ب ــزاع  ن ــدأ  وب
ــول إقليم  ــاريو» ح و»البوليس
الصحراء عام ١٩٧٥، بعد إنهاء 
ــوده  وج ــباني  اإلس ــالل  االحت

ــالف  ــول اخل ــة، ليتح باملنطق
ــلح استمر حتى  إلى نزاع مس
ــف  ــاق لوق ــع اتف ١٩٩١، بتوقي
ــالق النار.وتصر الرباط على  إط
أحقيتها في إقليم الصحراء، 
ــعا  ذاتيا موس وتقترح حكما 
ــا تطالب  ــيادتها، فيم حتت س
ــم  بتنظي ــاريو»  «البوليس
ــتفتاء لتقرير املصير، وهو  اس
(جارة  ــر  اجلزائ ــه  تدعم ــرح  ط
املغرب) التي تستضيف عناصر 
ــي. االنفصال ــم  التنظي ــن  م

ــيا  دبلوماس ــرب  املغ ــح  وجن
ــدد من  ــزاع اعتراف ع ــي انت ف
ــوى الدولية وفي مقدمتها  الق
ــيادتها  املتحدة بس ــات  الوالي
وهو  ــراء  الصح ــم  اقلي ــى  عل
ــاريو  ــخط البوليس ما اثار س
ــام  القي ــوا  وحاول ــا  وداعميه
ــكرية لتهديد  ــات عس بعملي
ــم خاصة في معبر  امن اإلقلي
الكركرات لكن اجليش املغربي 

متكن من صدهم.
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ــمال  ــن في ش ــم املتمردي ــدث باس ــر متح ذك
ــتعدون لاللتزام بوقف إطالق  ــاد أنهم مس تش
ــاة  ــد وف ــية بع ــوية سياس ــث تس ــار وبح الن
ــال  ــة القت ــى جبه ــي عل ــس ديب ــس إدري الرئي
ــردون املعروفون  ــبوع املاضي.وتقدم املتم األس
ــاد، عبر  ــم جبهة التغيير والوفاق في تش باس
ــان  ــمال في ١١ نيس ــدود من ليبيا في الش احل
ــتمر منذ  ــم ديبي املس ــاء حك ــني بإنه مطالب
ــة تبعد ٢٠٠ إلى  ــا. ووصلوا إلى منطق ٣٠ عام
ــا قبل أن  ــن العاصمة جنامين ــر ع ٣٠٠ كيلومت
ــي ديبي حتفه يوم االثنني  يصدهم اجليش.ولق
ــوات على  ــد الق ــه بتفق ــاء قيام ــي  أثن املاض
اجلبهة غداة إعالن فوزه بوالية رئاسية جديدة 

ــه صدمة في  ــات. وأحدثت وفات ــد االنتخاب بع
ــط أفريقيا والذي يعد  ــد الذي يقع في وس البل
ــرب في مواجهة  ــرة طويلة حليفا للغ منذ فت
اإلسالميني املتشددين.وقال اجليش واملتمردون 
ــع املتمردين  ــف مواق ــة تقص ــوات اجلوي إن الق
ــحق»  ــر اجليش أنه «س ــني. وذك ــذ ذلك احل من
ــتولى مجلس عسكري برئاسة  املتمردين.واس
ــد إدريس ديبي، جنل الرئيس الراحل، على  محم
ــلطة بعد وفاته، وقال إنه يعتزم اإلشراف  الس
ــهرا إلى حني  ــى فترة انتقالية مدتها ١٨ ش عل
إجراء انتخابات. ووصف ساسة املعارضة ذلك 
ــن يقبلوا  ــال املتمردون إنهم ل ــه انقالب وق بأن
ــال كينجابي أوجوزميي دي تابول  «بامللكية».وق
ــر والوفاق في  ــة التغيي ــم جبه املتحدث باس

تشاد لرويترز «اجلبهة مستعدة لاللتزام بوقف 
ــوية سياسية حتترم  إلطالق النار من أجل تس
ــيادتها وال تؤيد انقالبا». ــاد وس ــتقالل تش اس
يتعرض اجمللس العسكري لضغط كي يسلم 
ــرع  ــة انتقالية بأس ــلطة حلكومة مدني الس
ــن «القلق  ــاد األفريقي ع ــر االحت ــا ميكن. وعب م
ــتيالء اجليش على السلطة.  الشديد» إزاء اس
ــة تضغط من  ــي املنطق ــا ودوال ف ــن فرنس لك
ــكري.وميكن خلطوة صوب  أجل حل مدني عس
ــاد  ــكري مؤقت أن تتيح لتش حكم مدني عس
سبيال للخروج من األزمة. ويقوم رئيس النيجر 
ــي محمد ولد  ــازوم والرئيس املوريتان ــد ب محم
ــاطة نيابة عن االحتاد  الشيخ الغزواني بالوس
ــألمم املتحدة  ــد ممثلون ل ــي. وأيضا يعق األفريق

ــة  ــن اجلانبني.وقال ساس ــات مع كل م محادث
ــادة اجملتمع املدني لرويترز إن هناك  املعارضة وق
ــأن تأييد رئيس مدني مؤقت  توافقا بينهم بش
ــكري.  ــس أو رئيس وزراء عس ــب رئي ــه نائ ومع
ومياثل االقتراح الفترة االنتقالية في مالي التي 
ــهدت انقالبا في آب املاضي مما أطلق دعوات  ش
ــلطة. ومت تعيني  دولية لتخلي اجليش عن الس
ــس من اجليش،  ــس مدني ومعه نائب للريئ رئي
ــت تعبر عن  ــا زال ــة في مالي م ــن املعارض لك
ــيطرة العسكرية على احلكم. القلق إزاء الس

ــس حزب احلرية  ــال محمد أحمد الهابو رئي وق
والتنمية املعارض «معظمنا يؤيد التعايش بني 
اجليش والسياسيني واجملتمع املدني»، مضيفا 

«النموذج املالي، ملهم للغاية».
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متابعة / البينة الجديدة
أعلن املتحف الفلسطيني في بيرزيت 
ــة من  ــة الثاني ــالق املرحل ــاء إط األربع
ــيف الرقمي والتي متتد  ــروع األرش مش
لثالث سنوات وتهدف إلى جمع ورقمنة 
ــيفية  ــد على ١٨٠ ألف مادة أرش ما يزي
تضيء على جوانب مختلفة من التاريخ 
ــد  الفلسطيني.ويجس ــي  االجتماع
ــطيني التراث والهوية  املتحف الفلس
الثقافية للشعب الفلسطيني ويراهن 
على احلفاظ على ذاكرته. وقال املتحف 

في بيان إن املرحلة الثانية من املشروع 
ــدوق أركيديا  ــن صن ــة م ــق مبنح تنطل
ــة كاليفورنيا  ــع جامع م ــراكة  وبالش
ــتضيف املواد  ــس التي تس ــوس اجنلي ل
ــل  وتتكف ــة  اإللكتروني ــيفية  األرش
ــة  منص ــى  عل ــرها  ونش ــا  بحفظه
ــرها على  ــة بعد نش ــا الرقمي مكتبته
ــد  اإللكترونية.ويع ــف  املتح ــة  منص
ــيف املتحف الفلسطيني الرقمي  أرش
الذي بدأ العمل عليه قبل ثالث سنوات 
من أهم مشاريع املتحف وأحد منصاته 

ــة  ــت املرحل ــة. وانته الدائم ــة  الرقمي
ــفة ونشر ١٢٢٥٨٣  األولى برقمنة وأرش
ــة  ــق ورقي ــم وثائ ــيفية تض ــادة أرش م
ــاال  ــا وأعم ــة وقطع ــورا فوتوغرافي وص
ــة توثق التاريخ  ــجيالت مرئي فنية وتس
الفلسطيني منذ مطلع القرن التاسع 
ــر حتى اآلن.وقالت عادلة العايدي  عش
ــروع  ــد إجناز املش ــف «يع ــرة املتح مدي
ــياق احلفاظ على  ــة نوعية في س إضاف
تاريخ  ــطيني. فبعد  الفلس ــيف  األرش
طويل من ضياع األرشيف الفلسطيني 

يوحد املتحف الفلسطيني اجلهود مع 
أفراد اجملتمع ومؤسساته لضمان حفظ 
هذا األرشيف ومنع ضياعه ووصله إلى 
ــاء الرقمي». ــالل الفض ــن خ ــم م العال
ــروع  ــيفية باملش ــت املواد األرش وتنوع
ــات الفنية  ــد من القام ــمل العدي لتش
ــاء وفنانني الى  التي تعود ملواطنني وأدب
ــات  ــالت وجمعي ــف ومج ــب صح جان
ــا، إضافة إلى  ــة وغيره ــات معني ونقاب
ــر  ــالل األحم ــة اله ــات جمعي مجموع

الفلسطيني.

ــي  ــت العمران ــم قدم ث
شكرها اجلزيل الى احتاد 
االدباء الستضافته اياها 
للشاعرة  وشكر خاص 
ــف  غرام الربيعي ويوس
ــراي  الزبيدي وعمر الس
ي  د ــعو ملس ا ر عما و

ــي تهيئة  ــا ف جلهودهم
ــت:-  واضاف ــة  اجللس
ــي وادي  ــكل االحبة ف ل
الرافدين اهدي الى خد 
لتكتب  ــالة  رس الرماد 
ــعادة..وهذا  الس اسطر 
ــس.. ــاط االرض ياب بس

اختار من بني الكلمات 

ــن  م ــار  اجملها..واخت
ــي ارقاها..ابعثها  املعان
ــورد.. ال اوراق  ــى  عل

ــول  ــاال ..اق ــزداد جم فت
ــة  ــق قافي ــة تعان قافي
ــى  ــرب ال ــن ارض املغ م
ــر  جس ــراق..  الع ارض 

ــم  محبة وتواصل باس
القيم الكونية و باسم 
ــعر وباسم الشعر  الش
نرتقي دائما. ثم حتدثت 
ــي عن بداياتها  العمران
اول ديوان صدر  فقالت: 
ــق  لي كان بعنوان عش
ــق  وقدحق ــنة٢٠١٢  س

جناحا طيبا ما شجعني 
الدرب  ــة  مواصل ــى  عل
ــعري. الش ــي  الثقاف

ــة في  ــي جترب ــك ل كذل
ــعر اجلزلي  ــة الش كتاب
ــه ديوان  ــي في ــدر ل وص
القصيدة  ــوان  بعن اخر 
ــنوات  س ــد  خلوتي.بع
ــدرت ديواني ارصفة  اص
ــه بديوان  ــة وتبعت عاري
رقصة قبل املوت وحتت 
الطبع لي ديوان ضمائر 
ــن  ع ــت  واجاب ــام.  التن
سؤال حول الشعر ماذا 
ــا؟ فقالت من  يعني له
ــاعرة  ــوم اصبحت ش ي
اصبح الشعر مالذي وهو 

اجملال احليوي الذي ابعثر 
ــددة  ــي املتع ــه الوان في
ــات بيضاء. على صفح

مجال  ــي  وف ــت  واضاف
احلياة  ــم  ارس ــم  الرس
ــت خالل  ــال واقم واجلم
عدة  الفنية  ــيرتي  مس

جماعية  فنية  معارض 
في  وشخصية  وثنائية 
ابقى هاوية  وانا  املغرب 
ــم.وقد افادتنا  في الرس
الكورونا رغم ضررها اذ 
ساعدتنا على مللمة ما 

نكتبه من خالل الكتب 
ــر كانت  ــي االخي وديوان
ــن احملنة  زم ــه في  والدت
النقد  ــن  الكورونية.وع
قالت: ان معظم النقود 
التي اقراها التستطيع 
ــل  داخ ــى  ال ــوج  الول

ــاعر وتعبيراته عن  الش
ــا  والقيم.وكلم ــاة  احلي
ــد في داخل  تعمق النق
ــرية يكون  النفس البش
النقد ناجحا في حتقيق 
ــى  يبق ــن  لك ــاه  مبتغ
ــة  ــد الكتاب ــق للناق احل
ــه  طروحات ــالل  خ ــن  م
ــى  ويبق ــة  الفكري
ــق الكتابة  ــاعر ح للش
وفلسفته  جوانحه  من 
ــه  واحساس ــة  اخلاص
ــه  قبل ــواء  ــق س العمي
ــده.. ــف ض ــد او وق النق

ــي  ف ــاطاتها  نش ــن  وع
اننا نعمل  املغرب قالت 
ــة  ــات التفاعلي باجللس
الكتب  توقيع  من خالل 
ــعرية  الش ــات  واجللس
ــا  الكرون الن  ــزووم  ال
ــاطات  اوقفت كل النش
الترجمة  وعن  املباشرة. 
ــدا ان  ــل ج ــت جمي قال
ــب كتاباته  ــد الكات يج
ــرى لكن  ــرأ بلغة اخ تق
يبقى الشعر صعبا في 
ــن  ــم يك ــة اذا ل الترجم
املترجم متمكن جدا من 
العمراني  وتعتقد  ذلك. 
ان املرأة اكثر شاعرية من 
ارتباطها  الرجل بحكم 
واالسرة  بالوطن  الكبير 

واالطفال.

ــن االدب الرمضاني  ــابق ع ــي موضوع س حتدثنا ف
ــان ابتداءا من  ــتفزني التهريج في رمض واليوم اس
ــا) التواصل  ــل ميدي ــى (السوش ــالم املرأي ال االع
االجتماعي كما يسمونه .رمضان الطاعة والعبادة 
ــاء وحديث مبتذل ورقص وابراز  حتول الى عروض ازي
ــنة كلها كانت حابسة االنفاس  مفاتن وكأن الس
وتفرج في رمضان لالسف الشديد.ان الفن رسالة 
ــل للمجتمع  ــى عالقة باالذهان توص ــامية تبق س
املفاهيم اخلالقة والنصح والعبر ان كان مسرحا او 
مسلسال او فلما وحتى لوحة معبرة كما تطرقنا 
ــعره ونثره .وما يؤلم املتلقي الهبوط  الى االدب بش
ــل الى حد  ــي حتى وص ــاج الفن ــي االنت ــر ف الكبي
ــتهانة بذوق املتلقي  ــى االعصاب واالس اللعب عل
ــيناريو  ال ادري اين درس هؤالء اخملرجون وكتاب الس
وحتى املمثلون الذين قد يجبروا الداء الدور لظروف 
مالية بحته من باب (اريد اعيش) بعد ما جف مداد 
ــداع وضاعت الكفاءاتبني دول العالم تعصرها  االب
ــرة اخلفية  ــاة الكامي ــرة.(طنب ) ماس االلم واحلس
ــح لالجرام والدواعش  ــى مدار عقود ترويج واض عل
ــاك املتلقي على  ــد اضح ــة ، تري ــركات بهلواني ح
ماساة االخرين ان لم يك هناك اتفاق مسبق.عنف 
ــي حتت صراخ مفتعل .(طيبة)  ورمي ورقص بهلوان
قصة مقتبسة عن فلم مصري مثلته فاتن حمامة 
ــينات القرن املاضي اين الثرى من الثريا  في خمس
ــروض ازياء  ــل مضحكة ع ــاء باجلملة فواص اخط
ــاؤالت كثيرة..اقحام ملواقف  جليل ميثل اول مرة تس
غير مبررة لم ينتهي املسلسل عرضاامنا انتهى من 
ــم ما يجري..امهاتنا  ــرة .هكذا هي االم التعل الذاك
ــا غيرتها  ــا ووجوه اخواتن ــرة يقران وجوهن بالفط
على بناتها اكبر ممايتخيلها كاتب سيناريو فشل 
في ايصال الفكرة .انا لست ناقدا فنيا امنا متلقي 
يستطيع ان مييز بني الغث والسمني.اسماء مبهرة 
ــن اليوم من  ــة اين اختفت ..اي ــي الدراما العراقي ف
ــب وعيون املدينه اين  ــر وعيون املدينه ..والذئ النس
ــهرات رمضان التي الزالت  ــالت وس نحن ومسلس
ــودة اداء  ــي اعتراض على ج ــازل ذاكرتنا.ليس ل تغ
ــت امتنى ان اراهم في  ــل لقد اجادوا فعال وكن املمث
ــا واخراجا.علينا ان نقف ونعلن  اعمال مبهرة نص
ــس تهريج  ــامية ولي ــالة س ــة ان الفن رس صراح
ــي الفنانني ال تضيعوا  وضحك على الذقون.اخوان
سمعتكم التي حفرتوها في الذاكرة.احملوا بيرق 

االبداع كما عهدناكم.
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فنارات

حميد شغيدل الشمري

اتاح احتاد االدباء والكتاب 
في العراق للشاعرة 

والتشكيلية املغاربية 
نادية العمراني ان تكون 

ضيفة اجللسة التفاعلية 
ضمن برنامج الزووم.وقد 

تفاعلت منها النخب 
االدبية العراقية من خالل 
االسئلة واملداخالت. قالت 

العمراني:- مساء اخلير...
مساء الشعر..مساء 
الكلمة الراقية..اقول 
لكم من قلوب اهلها 

جتسدت صفاتنا..تعددت 
كتاباتنا..توحدت اقالمنا..
ابدعت اناملنا.وقبل حتية 
جلمال احلروف والكلمات 

التي نتلذذ رحيقها 
ونعيش في ضياء حروفها 

نراها بارواحنا تسكننا 
حبيبة في عيوننا.اليوم 

اطلت شمس الشتاء 
من قبة السماء تسكب 
سخونة ضوءها..ساقرأ 

لكم من بني طيات اوراقي 
بعضا من كلماتي:- 

شكرا ملن حكيت عن 
اوصافهم..وانا اليوم في 

حياتي معهم .. ابتسمت 
وقلت : احبتي ان لم جتدوا 

في االرض من يقدركم 
.. فأن في السماء من 

يبارككم .

البينة الجديدة / 
قحطان جاسم جواد

6ثقافية

علي الوائلي

يتراقص املوت 
مبدينتي كل ليلة 

على خشبات مسرح 
بَنَتْه الثكالى 

من اضالع اخوتي 
ورفات جفون 

ودعت آخر قطرات دمعها 
عند ابوب ردهات 

عاجلت بالنار مرضاها 
واالرواح الصاعدة 

حتتضن دخان االسرّة 
ها نية الصيام  وبني أكفّ

قرابني ال تنتهي 
زكاة فطرتنا بشر 

وصالة العيد تيتمت 
قبل والدتها 

على ابواب ابن اخلطيب 
مللم العيد هداياه وضحكته 

معلناً الرحيل 
خجالً من سواد ثيابنا 

واغصان الزيتون النازفة 
على دكة املغتسل 

انتهى العرض ونحن ننتظر 
متى تُعرض صور الضحايا 

على ارصفة مدينة 
ازدحمت بها الدماء واالشالء؟.

البينة اجلديدة / علي شريف
ــاء وكتاب محافظة  ــد من احتاد ادب زار وف
ــة  ــون اجلميل ــة الفن ــادة كلي ــل عم باب
بجامعة بابل لتقدمي التهاني والتبريكات 
ــاعد الدكتورعامر صباح  ــتاذ املس لالس
ــنمه عمادة كلية  ــبة تس املرزوك مبناس
ــن  م ــة  باق ــدمي  وتق ــة  اجلميل ــون  الفن
ــه التوفيق  ــني ل ــبة متمن الزهورباملناس
ــن جانبه اعرب  ــي مهمته.م والنجاح ف
ــة الدكتورعامر املرزوك عن  عميد الكلي
ــادة احلضور. واكد  شكره وامتنانه للس
ــة واالحتاد  ــق الصلة بني الكلي على عم
ــي مختلف  ــترك ف ــاون املش ودوام التع

احملافل الثقافية.

بغداد / البينة الجديدة
ــي وزارة  ــة ف ــون العام ــرة الفن ــاركت دائ  ش
الثقافة والسياحة واآلثار، مبهرجان االعمال 
ــذي انطلق  ــة ال ــة والتراثي ــة واحلرفي اليدوي
مؤخرا في بغداد.وشهد املهرجان الذي أقيم 
ــة لأللعاب الرياضية  في قاعة املرأة العراقي
ــاً  ــوراً حكومي ــطني، حض ــارع فلس ــي ش ف
ــكيلي. التش ــن  بالف ــني  للمهتم ــة  إضاف

ــال مدير التراث  ــهده املهرجان، ق وعن ما ش
ــان  ــعبي في دائرة الفنون العامة حس الش
ــاركنا بهذا املهرجان الذي انطلق  قصي «ش
ــو برعاية وزير  ــعار(تراثنا هويتنا)، وه حتت ش
ــتاذ عدنان درجال». ــباب والرياضة األس الش
ــت نتاجات  ــاركتنا تضمن ــاف أن «مش وأض
ــرف وخملتلف  ــد احل ــعبي ومعه ــراث الش الت
ــم والنجارة».  ــات خصوصاً الرس التخصص

مشيراً الى أن «املهرجان سيستمر ملدة يومني 
ــكر  ــهادات وكتب الش ــيتم توزيع الش وس
على املشاركني».يشار الى أن املهرجان يقام 
ــون العامة وجمعية  بالتعاون مع دائرة الفن
ــفية اجلامعية ودائرة ثقافة  ــالم الكش الس
وفنون الشباب ومديريات الشباب والرياضة 
ــباب  ــي ذي قار وديالى فضالً عن مديرية ش ف

ورياضة بغداد - الرصافة.

د. مصطفى لطيف عارف 
  نادت املضيفة بصوت احلاكية على جميع 
ــركاب ربط  األحزمة وصلنا حدود العراق ,  ال
ــالمتكم , هزني املوقف  ــدا هللا على س وحم
ــا , وأنا  ــر من ثالثني عام ــت العراق ألكث ترك
ــرت في العراق منذ  أتخيل األحداث التي ج
ــدي املريض,  ــف حال وال ــي له , وكي مغادرت
ــي وتبكي علي  ــي فراق ــي تعان ــي الت ووالدت
ــار بغداد اتامل  ــي كل حني , نزلت في مط ف
ــوه احلاضرين , ومناظر اخلراب التي حلت  وج
ــال نفسي ما هذا الدمار  بالعراق وكنت أس
ــاك مراب  ــح ؟ , هن ــدي اجلري ــذي حلق ببل ال
ــار عن املطار رأيت  ــيارات يبعد عدة أمت للس
ــمات وجه  ــال كبيرا رث الهيئة على قس رج
ــزى العراقي  ــدي ال ــزن العميق ويرت ــار احل أث
ــي  ــه رد عل ــالم علي ــادرت بالس ــي ,ب اجلنوب
ــة من  ــى احلرك ــوى عل ــو ال يق ــالم وه الس
ــى مدينة الناصرية,  ــك أريد الذهاب إل فضل

ــن وراء مناظره  ــة م ــرة حزين ــي نظ ــر إل نظ
ــني قال  ــر العين ــي تظهر كب ــرة والت الكبي
ــوح  تفضل صعدت  ــمع بوض بصوت ال يس
ــة الفرح  ــي غاي ــا ف ــي وأن ــي وحقائب أمتع
ــي وأهلي وأصدقائي  ــوف أصل إلى مدينت س
ــي تقلني مناطق  ــيارة األجرة الت جتولت س
ــر  ــاهد الدمار املنتش ــة بغداد وأش العاصم
ــداد أصبت بصدمة  في أنحاء العاصمة بغ
كبيرة أحقا ما يحدث في بلدي قبل سفري 
كانت بغداد زاهية وجميلة  وأالن أرى ترييف 
ــائق كان شاحبا  بغداد نظرت إلى وجه الس
وأثار الدموع منقوشة على وجنتيه أردت أن 
ــاله فترددت في السؤال قال لي لم  أنت  أس
ــوف  ــول إلى مدينتك س ــتعجل للوص مس
تصل وتصدم بواقعها املرير لم انتبه لقوله 
ــراق للعمل  ــافرت خارج الع ــل قلت له س ب
ــة واحلمد هللا حصلت على شهادة  والدراس
بريطانيا,وأطلقت ضحكاتي  الدكتوراه من 
ــائق لم يضحك وقال  بصوت عال لكن الس
ــوف لن  ــت ترن في أذني س ــي كلمة ما زال ل
ــية  ــى تنتمي إلى جهة سياس ــني حت تتعي
ــا تعمل فيه  ــح محال جتاري ــك أو تفت تلتزم
ــهادة علمية  ــول أنا احمل ش ــي ما تق , اخ
بالفيزياء النووية عرضت علي جامعتي في 
بريطانيا  التعيني ومنحي بيتا ,وراتبا مغريا 
ــازات ,وفضلت العودة  ــك االمتي , رفضت تل
ــرعا  ــراق اجلريح وجئت مس ــدي الع إلى  بل
كي أقدم خدماتي ٠انطلق السائق مسرعا 

ــاهدت  ــريع , وش ــى الطريق الدولي الس عل
احلفر, والطسات في الشارع السريع والتي 
ــة واحلفر اجلانبية  ــى احلوادث املميت تؤدي إل
ــفر  ــت منهكا من الس ــق , كن ــى الطري عل
لكني لم استطع النوم كي أصل إلى أهلي 
ــاس تغلب علي  ــرعة فائقة ولكن النع بس
ــتيقظت على  ــائق ٠اس ,وأنا أحتدث مع الس
ــمعت  صوت عال من البكاء, والنحيب, وس
ــط  ــران الكرمي بصوت عبد الباس صوت الق
عبد الصمد وقطعة خضراء كبيرة مكتوب 
ــة الديوانية ترحب بكم فتحت  عليها بلدي
عيني بصعوبة بالغة  ونظرت نحو السائق 
ــرة التدخني  ــيارة من كث ــان ميأل الس ,والدخ
ــك  ــدم ل ــل أق ــاء اهللا ه ــرا أن ش ــي خي عم
املساعدة ؟ هل أنت محتاج للمال أخرجت 
ــب احلقيبة التي أضعها على قدمي   من جي
ــرين ورقة نقدية فئة مئة دوالر  ؟وقلت  عش
ــوف أمنحك أجرة مضاعفة ٠أجابني  له س
ــت  ــودك في جيبك لس ــدي ضع نق ــا ول ال ي
ــي للحرية التي  ــاج للمال بقدر حاجت محت
ــق لالن ,  ــا إال أنها لم حتق ــا به ــا حلمن طامل
ــتقبل الزاهر . أنا  وننتظر حتقيقها في املس
ــد محمد الطبيب  ــى ولدي الوحي ابكي عل
ــبابه عندما  ــهد في ريعان ش ــذي استش ال
ــة من زعيم الطائفة  صدرت الفتوى املبارك
ــتاني دام  ــيد علي السيس ــيعية الس الش
ظله العالي للتصدي للدواعش األوغاد بعد 
ــباب والشيوخ  اقترابهم من بغداد لبى الش

ــارك وكان ولدي محمد قد تخرج  النداء املب
ــي الوحيد فيه  ــب كان أمل ــة الط ــن كلي م
ــية التي  ــن الظروف القاس ــى  إعانتي م عل
عانيت منها و فصلت بسببها من وظيفتي 
ــة العربية  ــا للغ ــت مدرس ــة إذ كن التربوي
ــة من  ــض التصرفات الطائش وانتقدت بع
ــة احلكم فتم  ــن لكف ــل بعض املتصدي قب
ــنوات عدة  ــجني ,وتعذيبي لس فصلي ,وس
خرجت من السجن واعمل أالن سائقا عند 
ــيارات من امليسورين في  احد أصحاب الس
منطقتنا بعد رحيل ولدي كان شابا وسيما 
ــذكاء والفطنة وهو  ــدة ال ــا متيز بح وعلمي
طالب في كلية الطب تخرج من كليته وقد 
عني معيدا ألنه األول على دفعته درس وتفوق 
ــر التخرج كي  ــر أم ــه وهو ينتظ ــى اقرأن عل
ــي األخيرة من عمري . وفي  يريحني في أيام
اليوم التالي ذهب للمباشرة اذ مت تعينيه في 
مستشفى اليرموك ومجموعة من األطباء 
الشباب الذين كان هدفهم تقدمي املساعدة 
ــن ومعاجلتهم مجانا  ارتد  للفقراء واملعوزي
ــجعان  ــه والتحق مع املقاتلني الش مالبس
ــه تلبية لنداء املرجعية العليا   وترك وظيفت
ــى عليه من املوت وكلمته ولدي  كنت اخش
ــن ابنة  ــادم زواجك م ــبوع الق محمد األس
ــورة ربى كون مع أصدقائه فرقة  عمك ، دكت
ــدى هجوما  ــات ,  ص ــن املقدس ــاع ع للدف
ــني  ــوي قصف اإلمام احلس ــش كان ين لداع
ــيرة إال أن قناص  ــالم بطائرة مس عليه الس

ــت ودون عناء  ــدر قد اختطفه منا بصم الغ
عدت ليال من العمل وقواي منهكة سمعت 
سيارات الشرطة ,واجليش تزفه إلي خرجت 
ــوال على النعش  ــاهدته محم من البيت ش
ــن  م ــما  ــه مهش ورأس ــاء  البيض ــه  ببدلت
ــدي مني  ــي أخذت ول ــة الت ــة اخلائن الطالق
ــا رأته باملنظر  ــدت والدته حياتها عندم فق
احلزين وهو يحمل بيده اليمنى علم العراق 
ــماعتة الطبية  ــرى يحمل س ــده اليس ,وبي
ــي احتضنته ولم تتركه حتى بعد وفاته  الت
ــهداء  ــي مقابر الش ــدي محمد ف ــن ول ٠دف
ودفنت أمه معه وأنا انتظر اللحاق بهما في 
ــة كبيرة صفراء  ــاهدت قطع أية حلظة , ش
ــار ترحب  ــة ذي ق ــا محافظ ــوب عليه مكت
بكم , غمرتني السعادة ممزجة باحلزن لهذا 
ــل الكبير الذي عانى وما زال يعاني في  الرج
ــد الثروات الكبيرة, وصلت بيتي منهمكا  بل
وكان اجلميع ينتظرني , علمت بوفاة والدتي 
ــط بها  ــوداء خ ــة س ــت قطع ــدي ورأي ووال
اسميهما فارقا احلياة بنفس اللحظة ودفنا 
بقبر واحد , قدمت طلبا للتعيني رفض فورا 
ــى اختصاصك  ــاج ال ــببني األول ال نحت لس
ــهادة علمية من ودولة كافرة  وأنت حتمل ش
والثاني انك لم تنتم جلهة سياسية تزكيك 
ــرت أحالمي وأصبت  ــقطت أمالي وانه , س
بخيبة أمل , وفتحت بسطيه على الشارع 

الفرعي لبيع السكائر .
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 رؤوساء وملوك مصر وتركيا واألردن وشيخ األزهر يعزون بهذا اِّـصاب الجلل

 لليوم الثاني على التوالي تتواصل ردود الفعل الرسمية عربياً وعاِّـياً وهي تعلن الحزن واالسى لحادث الحريق
 الذي طال مستشفى ابن الخطيب ليلة يوم السبت اِّـاضي ..  (                        ) توثق جانباً من تلك الردود 

بغداد / البينة الجديدة

اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى 
ــي الكاظمي  ــن تلق ــي، ع الكاظم
التعازي من رؤساء وقادة ومسؤولني 
ــفى  ــادث حريق مستش ــأن ح بش
إن   ، ــب  املكت ــال  اخلطيب.وق ــن  اب
ــوزراء مصطفى  ــس ال ــس مجل رئي
الكاظمي تلقى، امس االول اتصاال 
ــس جمهورية مصر  هاتفيا من رئي
ــي،  ــد الفتاح السيس ــة عب العربي
ــاته في  ــدم تعازيه ومواس ــذي ق ال
ــن  ــفى اب ــادث مستش ــا ح ضحاي
ــبب باستشهاد  اخلطيب الذي تس
ــن املواطنني.وأكد  ــرح العديد م وج

ــر الى جانب  ــي وقوف مص السيس
ــا  ــراق، مبدي ــعب الع ــة وش حكوم
استعداد مصر  لتقدمي كل اشكال 
املساعدة في هذا الظرف الصعب. 
ــن ثقته  ــس املصري ع ــرب الرئي وأع
ــة  ــة برئاس ــة العراقي ــأن احلكوم ب
مصطفى الكاظمي قادرة على جتاوز 
هذا املصاب األليم.وتابع املكتب أن 
ــائل  رئيس مجلس الوزراء تلقى رس
ــس وزراء دولة مصر  ــن رئي ــة م تعزي
مصطفى مدبولي، ورئيس احلكومة 
ــان دياب، أعربا فيها  اللبنانية حس
لعوائل  ــاتهما  ــديد مواس ــن ش ع

ــى أن  ــائلني اهللا تعال ــا، س الضحاي
ــعة ومينّ  ــم برحمته الواس يرحمه
ــفاء العاجل. ــى بالش ــى اجلرح عل

ــى اتصاال  ــي تلق ــع أن الكاظم وتاب
ــتان  هاتفيا من رئيس إقليم كردس
وزراء  ــس  ورئي ــي،  بارزان ــان  جنيرف
ــرور  ــتان مس حكومة إقليم كردس
ــا  تعازيهم ــا  قدم ــث  ــي، حي بارزان
ومواساتهما لعوائل شهداء حادث 
مستشفى ابن اخلطيب، واستعداد 
اإلقليم للتعاون مع اجلهات املعنية 
ــتقبال جرحى  في بغداد، وايضا اس
ــفيات  ــادث للعالج في مستش احل

ــت وزارة اخلارجية  اإلقليم.كما قدم
ــراق  الع ــى  إل ــا  تعازيه  ، ــة  التركي
ــفى ابن  بحادثة احلريق في مستش
اخلطيب في بغداد. وقالت الوزارة في 
بيان تلقينا ببالغ احلزن واألسى نبأ 
استشهاد ما ال يقل عن ٨٠ مريضا 
ــار وما تاله من  ــم إثر االنفج وأقاربه
ــفى ابن  ــدالع احلريق في مستش ان
اخلطيب في بغداد عاصمة العراق.
ــعب  وأضافت، نتقدم بتعازينا للش
ــة  واحلكوم ــقيق  الش ــي  العراق
ــى  ونتمن ــقيقة،  الش ــة  العراقي

الشفاء العاجل للمصابني.

ــى رئيس اجلمهورية برهم صالح،   تلق
ــاء وأمراء  برقيات تعاز من ملوك ورؤس
بفاجعة حريق مستشفى ابن اخلطيب 
ببغداد، والتي راح ضحيتها العشرات 
ــة  لرئاس ــان  بي ــر  املواطنني.وذك ــن  م
ــة أن رئيس اجلمهورية تلقى  اجلمهوري
ــس املصري  ــاً من الرئي ــاالً هاتفي اتص
عبد الفتاح السيسي معزّياً الشعب 

ــم، فيما أكد  ــادث األلي ــي باحل العراق
وقوف مصر شعباً وحكومةً إلى جانب 
ــذا احلادث. وأضاف البيان  العراق في ه
ــح تلقى ايضا برقيات  أن الرئيس صال
ــك عبد اهللا الثاني  تعاز من جاللة املل
ــان هيثم  م ــلطان عٌ ــك األردن، وس مل
ــر الكويت  ــعيد، وأمي ــارق آل س بن ط
ــيخ نواف األحمد اجلابر الصباح  الش

ــيخ مشعل األحمد  وولي العهد الش
ــاح ورئيس مجلس الوزراء  اجلابر الصب
ــيخ صباح خالد احلمد الصباح،  الش
ــن حمد آل  ــيخ متيم ب وأمير قطر الش
ثاني ونائب أمير قطر الشيخ عبد اهللا 
ــس اللبناني  ــد آل ثاني، والرئي بن حم
ــس مجلس النواب  ــال عون ورئي ميش
ــطيني  ــس الفلس ــري، والرئي ــه ب نبي

ــي  ــروا ف ــث عب ــاس، حي ــود عب محم
ــاتهم إلى  ــات عن عميق مواس البرقي
ــي  ــائلني العل ــي س ــعب العراق الش
ــع  ــد الضحايا بواس ــر أن يتغم القدي
رحمته وأن مين على املصابني بالشفاء 
ــعبه  ــل، وأن يحفظ العراق وش العاج
ــم عليهم باخلير  ــن كل مكروه وينع م

والسالم.

ــني،   وجه وزير اخلارجية، فؤاد حس
ــي لتلقي  ــجل إلكترون ــح س بفت
ــات األجنبية  ــن البعث ــازي م التع
والعربية واملنظمات الدولية. وقال 
ــة،  ــم وزارة اخلارجيّ ث باس ــدّ املتح

ــاف ، إن وزير اخلارجيّة  حّ أحمدالصَ
ــجل  ه بفتح س ــني، وجّ فؤاد حس
ــي  ــازي ف ــي التع ــي لتلق ألكترون
ــل البعثات  ــن قب ــوزارة، م ــرّ ال مق
ــات  واملنظم ــة  والعربيّ ــة  األجنبيّ

الدوليّة املقيمة في العراق،وجميع 
ــراق في  الع ــفارات وقنصليات  س
ع الذي  ــم، جرّاء احلادث املُفجِ العال
ــب  ــن اخلطي ــفى اب ــع مبستش وق
ــهد ٨٢ مريضاً  ــي بغداد.واستش ف

ــن،  آخري  ١١٠ ــب  واصي ــاً،  ومرافق
ــاوي اندلع  ــق مأس ــر حادث حري اث
ــن اخلطيب في  ــفى اب في مستش
ــداد، اخملصص لعزل  ــة بغ العاصم

املصابني بفيروس كورونا.

قدم ملك األردن عبد اهللا الثاني ، تعازيه 
ــفى  ــى العراق بحادثة حريق مستش إل
ــان للديوان امللكي  ابن اخلطيب.وقال بي
ــي إن امللك  بعث برقية تعزية إلى  األردن
الرئيس العراقي برهم صالح، بضحايا 
ــذي وقع في  ــع ال ــق املفج ــادث احلري ح
ــي بغداد. ــن اخلطيب ف ــفى اب مستش

وأضاف إن امللك أعرب في برقيته باسمه 
ــة  واململك ــان  ال عمّ ــعب  ــم ش وباس
ــا، عن  ــمية وحكومته ــة الهاش األردني
ــاة،  واملواس ــة  التعزي ــاعر  مش ــدق  أص
ــد  ــر أن يتغم ــي القدي ــائال اهللا العل س
ــع رحمته، وأن مين على  الضحايا بواس
املصابني بالشفاء العاجل.وأعلنت وزارة 
ــا احلادثة  ــة إن حصيلة ضحاي الداخلي

بلغت ٨٢ شهيداً و ١١٠ مصابني.

 اعلن البنك املركزي العراقي، 
ــالق مبادرة  امس االثنني، إط
ــاور لتخفيف  ــن ثالثة مح م
ذوو  ــت  ــي أصاب الت ــرار  اإلض
ــي  ف ــى  واجلرح ــهداء  الش
ــن  اب ــفى  مستش ــة  حادث
ــن اعادة  ــب، فضال ع اخلطي
تأهيل املشفى ودعم جهود 
ــة آثار  ــي معاجل ــة ف احلكوم
املركزي  البنك  ــر  احلادث.وذك
ــعبنا  ــارك ش ، ان البنك يش
الذي  األليم  للحادث  أحزانه 
وقع في مشفى ابن اخلطيب، 
ــذي راح ضحيته عدد من  وال
واجلرحى.واضاف  ــهداء  الش
ــك املركزي واملصارف  أن البن
ــر  غي ــة  املالي ــات  واملؤسس

ــادرة  ــت مب ــة أطلق املصرفي
ــف األضرار  ــل تخفي من أج
ــهداء  التي أصابت ذوي الش
ــل  تأهي ــادة  وإلع ــى،  واجلرح
ــود  جه ــم  ولدع ــفى،  املش
ــة آثار  ــي معاجل ــة ف احلكوم
ــم، منوها  ــادث األلي هذا احل
إلى ان املبادرة تضمنت ثالثة 
ــص  تخصي ــا  اوله ــاور،  مح
منحة لذوي شهداء احلادث، 
ــص منحة  ــي، تخصي والثان
ــى  ــن جرح ــح م ــكل جري ل
ــم  دع ــث،  والثال ــادث،  احل
ــي إعادة  ــود احلكومة ف جه
ــفى وفقا ملا يتم  تأهيل املش
ــيق به مع دولة رئيس  التنس

الوزراء.

 
ــيخ األزهر ،  ــب، ش ــد الطي ــدم أحم تق
ــاة، إلى  ــزاء وصادق املواس ــص الع بخال
دولة العراق، قيادة وحكومة وشعبًا، في 
ــفى ابن اخلطيب  ضحايا حريق مستش
ــة  ــا بالعاصم ــى كورون ــص ملرض اخملص
ــذي راح ضحيته  ــداد، وال ــة بغ العراقي
ــرب  واملصابني.وأع ــا  الضحاي ــرات  عش
ــن تضامنه  ــان، ع ــر في بي ــيخ األزه ش
ــعب العراقي الشقيق  الكامل مع الش
ــل، داعيًا املولى يتغمد  في مصابه اجلل
ــه ورحمته، وأن  ــع فضل الضحايا بواس
ــرهم  ــى قلوب أس ــكينته عل ــزل س ين
ــلوان،  وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والس
وأن مين على املصابني بالشفاء العاجل، 
وأن يرزق العراق األمن واألمان والسكينة 

واالستقرار.

 شهدت مدينة كربالء ، تظاهر 
ــبة  مبحاس للمطالبة  ــات  املئ
ــق  حري ــادث  بح ــن  املقصري
ــفى أبن اخلطيب.وقال  مستش

ــي احملافظة، إن املئات  مصدر ف
ــروا امس  ــن املواطنني تظاه م
ــالء  كرب ــة  مدين ــط  وس االول 
مستشفى  حلادث  ــتنكاراً  اس

ابن اخلطيب وطالبوا احلكومة 
ــي  حقيق ــق  حتقي ــح  بفت
ــن وليس  ــبة املقصري ومحاس

تشكيل جلان.

باتصال هاتفي .. الرئيس اِّـصري يعزي الكاظمي بضحايا حادث مستشفى ابن الخطيب و تركيا تعزي العراق 

ملك األردن يعزي 
بفاجعة مستشفى ابن الخطيب

شيخ األزهر ينعي ضحايا حريق مستشفى 
مخصص ِّـرضى كورونا َّـ بغداد

الرئيس برهم صالح يتلقى برقيات تعازي 
من ملوك ورؤساء وأمراء بفاجعة مستشفى ابن الخطيب

العراق يفتح سجال إلكرتونيا
 لتلقي التعازي من البعثات األجنبية والعربية بحادثة ابن الخطيب

من ٣ محاور .. 
البنك اِّـركزي يطلق مبادرة لدعم ذوي ضحايا فاجعة أبن الخطيب

 متظاهرون يطالبون بمحاسبة اِّـقصرين بحادث أبن الخطيب



9 مقاالت

* سحر سيد 
سطع جنم حبة البركة فى زمن اجلائحه 
ــة  املناع ــع  رف ــة  اغذي ــن  م ــا  باعتباره
الطبيعى . وقد مت ذكرها فى قانون الطب 
البن سينا الصادر عام ١٠٢٠ بإستخدام 
ــم وتسريع  بذورها لتحفيز طاقة اجلس
ــب ، وللتعريف بها ،  ــن التع ــفاء م الش
ــاب الطبية الكثر  التقينا  خبير االعش

من ٢٥ سنة ، يوسف عبداملنعم.
مائة مكون

ــة البركة  ــد حب ــن فوائ ــا ع ــد اخبرن وق
ــتخدامها فى عالج فيروس  وكيفية اس
ــجد ، وقال انها حتتوى على  كورونا املس
ــني. وهى مصدر  ــر من ١٠٠ مكون ثم اكث
ــني  ــة والبروت ــاض الدهني ــم لالحم مه
ــدرات والفيتامينات واملعادن  والكربوهي
ــدر  كمص ــا  ايض ــتخدم  وتس ــرى.  االخ
ــم  .  ــباب اجلس جيد للطاقة وجتديد ش
ــة خصائصها  ــام ١٩٦٠ مت دراس ــى ع وف
ــن قبل مجموعة  املضادة لاللتهابات م
ــى كينج كوليدج بلندن .  من العلماء ف
ــتقاتها  مت اختيار زيت حبة البركة ومش
ــر فوائدهُ  ــون « الذى اظه « الثيوموكين
ــراض االلتهابيه  حلاالت الروماتيزم واألم

وكثير من االمراض املناعية.
شفاء اِّـصابني

ــريرية منشورة فى  ــارت دراسة س و اش
ــد نيوتريش  ــاينس ان ــة « فوود س مجل
ــهُ  ــني ل ــى  ان الثيموكون ــرش « ال ويرس
تأثير ايجابى على ضغط الدم   وضربات 

ــة البركة  ــاول حب ــر ان تن ــب . وذك القل
ــاعد في تسريع شفاء  ــل يس مع العس
ــتجد  ــني من فيروس كورونا املس املصاب
ــارت  ــديدة. واش ــطة وش بدرجة متوس
الدراسة إلى ان كل واحد من هؤالء كان 
ــل  قد تناول مقدار جرام واحد من العس
ــارب من ٨٠ ملليجرام  مضافا الية مايق
ــو جرام  ــوداء لكل كيل ــة الس ــن احلب م
ــكل يومى. فى حني  من وزن اجلسم بش

ــروس كورونا  ــر بفي ــى  الفريق االخ تلق
عالجا تقليدياً.

تخفيف االعراض
ــرتها  ــه التى نش ــج املذهل ــن النتائ وم
ــخاص الذين يتناولون  الدراسة ان االش
العسل واحلبة السوداء ، يتيح  تخفيف 
ــت من ثالثة  ــالل مدة تراوح االعراض خ
ــفاء  ــاعد فى ش ــبعة ايام ، وس ــى س إل
ــروس كورونا قبل اربعة  املصابني من في
ــر  الذى لم  ــفاء الفريق االخ ايام من ش
ــوداء . إلى  ــل واحلبة الس ــاول العس ينت
ــر اى أثار  ــذا املزيج لم يظه ــب ان ه جان
ــن تناوله ايضا  ــة ضارة ، كما ميك جانبي
ــادة لفيروس كورونا.وقد  مع االدوية املض
صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
ــوداء  «شفاء  عندما  قال عن احلبة الس
ــول اهللا  ــام» صدق رس ــكل داء اال الس ل

صلى اهللا عليه وسلم.

* من القاهرة

متابعة / البينة اجلديدة
ــة باململكة  ــة الصحة الوطني اعتمدت خدم
ــه في  ــيتم طرح ــدا س ــارا جدي ــدة، عق املتح
ــدة التي  ــض امل ــأنه أن يخف ــن ش ــواق، م األس
يحتاجها املريض للحصول عليه من ساعتني 
ــلطات الصحية في بريطانيا  إلى ٥ دقائق.الس
ــم  ــه اس ــق علي ــذي أطل ــار ال ــت إن «العق قال
«PHESGO» سيتم تقدميه جلميع مرضى سرطان 
ــالج الكيميائي،  ــن يخضعون للع الثدي الذي
ــدي  الث ــرطان  بس ــني  املصاب ــخاص  ولألش
الوطنية  ــة  ــي (HER٢)».خدمة الصح اإليجاب
ــد «يقلل  ــار اجلدي ــدت أن العق ــة أك البريطاني
ــة بكوفيد-١٩  ــكل كبير» من خطر اإلصاب بش
ــرطان، عن طريق تقليل مقدار  بني مرضى الس
ــفى.وقالت  الوقت الذي يقضونه في املستش
ديليث مورغان، الرئيسة التنفيذية للجمعية 
اخليرية لسرطان الثدي، إن «موافقة السلطات 
ــار «PHESGO» كانت (أخبارا  ــة على عق الصحي

ــتفدن من  ــي يس ــاء اللوات ــة) آلالف النس رائع
ــا)»، وفقا  ــر لطف ــرع وأكث ــالج (أس ــة ع طريق
ــأن تقليل  ــت ب ــي ميل».ونوه ــة «ديل لصحيف
الوقت عن طريق العقار يخفف الضغط على 
ــالد التي تكافح  ــة في الب ــلطات الصحي الس

ضد كوفيد-١٩.

خرب سارّ للنساء .. عقار جديد يعالج 
مرضى رسطان الثدي!

د.نزار علي شريف

ــزال فيه العالم  ــي الوقت الذي ال ي ف
مرتبكا وهو يكافح وباء كورونا الذي 
أودى بحياة ٢٫٢ مليون إنسان، أثيرت 
اخملاوف، مؤخرا، بشأن احتمال تفشي 
ــم «نيباه».  فيروس فتاك يعرف باس
خالل األيام األخيرة تصاعدت اخملاوف 
من انتشار فيروس ذي أصل حيواني 
كان قد انتقل للبشر قبل عدة عقود 
ــبب في وفيات في دول آسيوية.  وتس
ــروس «نيباه» كل  ــتحق في فهل يس
ــوف خصوصا أنه ال  ــذا الهلع واخل ه

عالج لعدواه حتى اليوم؟
حقائق علمية

ــة العاملية  ــة الصح ــددت منظم ح
ــرة  ــد من عش ــاه كواح ــروس نيب في

 ١٦ ــي  إجمال ــن  م ــة  معدي ــراض  أم
مرضاً قالت إنها تشكل خطراً على 
ــى اآلن ال  ــه إل ــة، وأن ــة العام الصح
يوجد أي مشروعات بحثية من قبل 
ــأنها. اكتشف  ــركات األدوية بش ش
ــي ماليزيا  ــاه ألول مرة ف ــروس نيب في
ــث أصيب نحو ٢٦٠  عام ١٩٩٨م؛ حي
ــن خالل  ــرض، وذلك م ا بامل ــخصً ش
العدوى من اخلنازير املستوردة، ومتت 
السيطرة على املرض بعد التخلص 
من أعداد هائلة من اخلنازير. كما ظهر 
ــي بنغالديش  ــروس مرة أخرى ف الفي
ــراء  خب ــب  وبحس ٢٠٠١م،  ــام  ع
ــإن بنغالديش  ــة، ف ــراض املعدي األم
ا  ــهدت ١١ تفشيًا مختلفً وحدها ش
ــي الفترة من ٢٠٠١ إلى  ملرض نيباه ف
ا  ــخصً ــاف ١٩٦ ش ٢٠١١، إذ مت اكتش
ــروس توفي منهم ١٥٠.  مصابًا بالفي
ــكل دوري،  ــتمر في الظهور بش واس
حتى سجلت حاالت في شرق الهند 
ــجيل  ا، مؤخرًا مت تس ــني أيضً والفلب
ــراال الهندية  ــة كي ــات في والي إصاب

للمرة األولى. 
اصل الفريوس و طرق االنتقال

ــى موقع  ــروس نيباه عل ــر في يرد ذك
منظمة الصحة العاملية كأحد أنواع 
ــي  ــل احليوان ــات ذات األص الفيروس
ــات  احليوان ــتخدم  ــه يس أن ــى  مبعن
ــش بداخله.  ــل كعائل يعي في األص
الفاكهة املضيف  وتعتبر خفافيش 
ــن  ــروس. ميك ــذا الفي ــي له الطبيع
ــر  ــل فيروس نيباه إلى البش أن ينتق
ــل اخلفافيش أو  ــات (مث ــن احليوان م
اخلنازير)، أو األطعمة امللوثة مبخلفات 
ــخاص  ــذه احليوانات اذ أُصيب اش ه
ــش في عام  ــي بنغالدي ــروس ف بالفي
ــتهالك عصير نخيل  ــد اس ٢٠٠٤ بع
ــار بالفيروس  ــه خفافيش الثم لوثّت
ــن طريق عصير  ــت العدوى ع فانتقل
ــاء أن يكون  ــح العلم ــل، ورج النخي
ــا  ــش أو لعابهم ــذه اخلفافي ــول ه ب
ــذان أديا إلى وصول الفيروس  هما الل
ا أن ينتقل  ــان. وميكن أيضً إلى اإلنس
ــان إلى إنسان اذ مت  ــرة من إنس مباش
ــر، مبا  توثيق انتقال العدوى بني البش
ــفيات في  في ذلك في أحد املستش
الهند اذ مت اإلبالغ عن إصابات وسط 
ــي الذين  ــاع الصح ــي القط موظف

يرعون املصابني. 
اعراض االصابة بفريوس نيباه

ــرة احلضانة للمرض ما بني ٤  متتد فت
ــالغ عن فترة  ــا، ولكن مت اإلب و١٤ يومً
ا في بعض  حضانة تصل إلى ٤٥ يومً
ــرية  احلاالت. وتتراوح اإلصابات البش
ــراض وصوالً  ــدون أع ــدوى ب ــن الع م
ــي احلادة  ــدوى اجلهاز التنفس إلى ع
ــاب  ــل. يص ــاغ القات ــاب الدم والته
ــم  ــل إليه ــن ينتق ــخاص الذي األش
الفيروس في البداية بأعراض تشمل 
ــم العضلي  ــداع واألل ــى والص احلم
ــد يتبع  ــاب احللق، وق ــيء والته والق
ــي الوعي  ــاس وتغير ف ــك دوار ونع ذل
ــات عصبية  ــي وعالم ــوش ذهن وتش
تشير إلى التهاب الدماغ احلاد. ومن 
ــخاص  املمكن أن يعاني بعض األش
ــواع االلتهاب  ــض أن ــن بع ــا م أيضً
ــية حادة.  ــاكل تنفس ــوي ومش الرئ
وفي احلاالت الشديدة ميكن أن يصاب 
البعض بالتهاب الدماغ، وقد تتطور 
ــاالت إلى غيبوبة في غضون  هذه احل

٢٤ إلى ٤٨ ساعة.
أين تكمن خطورة الفريوس؟

ــوم  العل ــز  مرك ــرة  مدي ــخصت  ش

الصحية لألمراض املعدية الناشئة 
ــر  ــب األحم ــة الصلي ــع جلمعي التاب
ــيدة  ــوك الس ــي بانك ــدي ف التايالن
سوبابورن واشارابلوسادي و زمالؤها 
ــدة  ــات اجلدي ــن الفيروس ــر م الكثي
ــا من  ــي جمعوه ــات الت ــي العين ف
ــا  معظمه وكان  ــش،  اخلفافي آالف 
فيروسات كورونا، لكنهم شخصوا 
ــادرة على  ــات فتاكة ق أيضا فيروس
اجتياز احلاجز بني الفصائل واالنتقال 

ــروس «نيباه»،  ــر، منها في إلى البش
ــار العائل  ــذي تعد خفافيش الثم ال
الطبيعي له. وتقول واشارابلوسادي: 
ــق كبير  ــدر قل ــروس مص ــذا الفي «ه
ــه عالج، ومعدل الوفيات  ألنه ليس ل
ــه مرتفع إذ  ــن اإلصابة ب ــم ع الناج
يترواح معدل وفيات فيروس نيباه بني 
٤٠ من املئة الى٧٥ من املئة، بحسب 
ــى فيه. وقد تعزى  املكان الذي يتفش
خطورة فيروس نيباه ألسباب عديدة، 

ــا أن فترة حضانة هذا الفيروس  منه
ــل إلى ٤٥  ــد تص ــال أنها ق ــي يق الت
ــار،  ــه الفرصة لالنتش ــا، تتيح ل يوم
ــر عليه أية  ــاب قد لن تظه ألن املص
ــددا كبيرا  ــب ع ــد يصي ــراض. وق أع
ــذا يزيد احتماالت  من احليوانات، وه
ــدوى إما  ــل الع ــد تنتق ــاره. وق انتش
ــة املباشرة أو عبر تناول  عبر املالمس

أطعمة ملوثة بالفيروس.
العالج و الوقاية

ــة أو لقاحات  ــد حاليًا أي أدوي ال توج
ــاه،  ــروس نيب ــدوى بفي ــة بالع خاص
ــن أن منظمة الصحة  على الرغم م
ــاه كمرض  ــددت نيب ــة قد ح العاملي
ــة  ــة منظم ــي خط ــة ف ــه األولوي ل
ــة للبحث والتطوير؛  الصحة العاملي
ــة  ــة املكثف ــح بالرعاي ــن ينص ولك
ــي  لعالج مضاعفات اجلهاز التنفس
ــة  الطريق ــديدة.  الش ــي  والعصب
الوحيدة للحد من العدوى ومنعها، 
ــني الناس بعوامل  هي زيادة الوعي ب
ــراءات التي  ــر وتوعيتهم باإلج اخلط
ميكنهم اتخاذها للحد من التعرض 

له. 
دكتوراه احياء مجهرية طبية

مـــا يــجـــب ان تــعــرفـــه عـــن فـيــــروس نــيـبــــــــــــــــــــاه؟

احلبة السوداء شفاء لكل داء .. كام قال الصادق األمني
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يهدف هذا القانون الى تشجيع األستثمار 
ــهام في  ــة لألس ــات احلديث ــل التقني ونق
ــيع  ــة العراق وتطويره وتوس ــة تنمي عملي
ــة وتنويعها  ــة واخلدمي ــه األنتاجي قاعدت
ــي  العراق ــاص  اخل ــاع  القط ــجيع  وتش
ــتثمار في العراق  واالجنبي واخملتلط لألس
ــة  ــهيالت الالزم ــر التس ــالل توفي ــن خ م
ــتثمارية وتعزيز  ــاريع األس لتأسيس املش
ــاريع املشمولة  التنافسية للمش القدرة 
ــواق احمللية  بأحكام هذا القانون في األس
ــرية  البش ــوارد  امل ــة  وتنمي ــة  واألجنبي
ــوق وتوفير فرص  ــات الس ــب متطلب حس
ــة حقوق وممتلكات  عمل للعراقني وحماي
ــادرات وتعزيز  ــيع الص ــتثمرين وتوس املس
ميزان املدفوعات وامليزان التجاري وأعتماد 
وسائل لتحقيق احكام هذا القانون منها 
منح املشاريع التي تشملها احكام القانون 
االمتيازات والضمانات الالزمة الستمرارها 
ــا من خالل الدعم مبا يؤمن تعزيز  وتطويره
ــاريع في  ــية لتلك املش القدرات التنافس
االسواق احمللية واالجنبية ومنح املشاريع 
ــتثمارمن الهيئة  ــة على اجازة اس احلاصل
تسهيالت اضافية واعفاءات من الضرائب 

ــب ماورد في هذا القانون٠  والرسوم بحس
ــكل مبوجب القانون الهيئة الوطنية  وتش
ــخصية املعنوية  لألستثمار تتمتع بالش
ــه  ــن يخول ــة او م ــس الهيئ ــا رئي وميثله
ــة  ــم السياس ــؤولة عن رس ــون مس وتك
ــتثمار ووضع الضوابط لها  الوطنية لألس
ــا ويدير الهيئة الوطنية  ومراقبة تطبيقه
ــف من ١١  ــس ادارة يتأل ــتثمار مجل لالس
ــو من ذوي اخلبرة واألختصاص حائزين  عض
ــب  ــة اولية تتناس ــهادة جامعي ــى ش عل
ــح مجلس  ــاص الهيئة ويرش ــع اختص م
ــة وزير ونائب  ــا»للهيئة بدرح الوزراء رئيس
ــر وملدة  ــة وكيل وزي ــس الهيئة بدرج لرئي
ــنوات ويعرضان على مجلس  ــة س خمس
ــا ويختار رئيس  ــواب للموافقة عليهم الن
مجلس الوزراء وبترشيح من رئيس الهيئة 
ــاع العام  ــون القط ــاء ميثل ــة اعض خمس
ــر عام واعضاء  ــل درجتهم عن مدي ان التق
ــس ادارة الهيئة  ــي مجل ــر متفرغني ف غي
ــار مجلس  ــنوات ويخت ــة س ــدة خمس ومل
ــن القطاع اخلاص  ــوزراء اربعة اعضاء م ال
ــة سنوات ممن لديهم مشروع  وملدة خمس
ــتثمار وغير محكومني  بجناية عادية  أس
ــهروا  ــرف او ممن أش او جنحة مخلة بالش
ــهم بعد ترشيحهم من قبل رئيس  أفالس
ــتثمار ويجوز متديد  الهيئة الوطنية لألس
ــد أنتهاء  ــة ونائبه عن ــس الهيئ والية رئي
ــرة واحدة خالل مدة  ــم القانونية ومل مدته

ــن تاريخ أنتهاء الوالية  التزيد عن ٦٠يوم م
ــب رئيس الوزراء ميكن اقالة  وبناء على طل
ــه ومبصادقة مجلس  ــة ونائب رئيس الهيئ
النواب وجمللس الوزراء اقالة أعضاء الهيئة 
ــدم التزامهم مبعايير  ــن في حالة ع االخري
ــاء عضوية اي  ــة وعند أنته ولوائح الهيئ
ــتثمار  ــاء الهيئة الوطنية لألس من أعض
ــتقالة او األقالة يقوم  من غير حاالت األس
ــيبهم ألي  ــوزراء بتنس ــس ال ــس مجل رئي
ــاظ بدرجتهم  جهة حكومية مع األحتف
ــن هذه املادة  ــة ويحال األخرين م الوظيفي
ــيبهم  تنس ــدم  ــد ع ــد عن التقاع ــى  عل
ــم الوظيفية   ــادل درجته ــى وظيفة تع ال

ــواب اقالة رئيس الهيئة ونائبه  وجمللس الن
ــى طلب رئيس  ــرة او بناء عل بصورة مباش
ــة  ــذه الهيئ ــط ه ــوزراء  وترتب ــس ال مجل
ــر الهيئة  ــوزراء اما دوائ ــس مجلس ال برئي
ــة واملالية  ــرة االداري ــي  الدائ ــام ه واألقس
ــة واالقتصادية والفنية  ــرة القانوني والدائ
ودائرة العالقات واالعالم  وقسم التنسيق 
ــة والتدقيق   ــم الرقاب ــع احملافظات وقس م
ــود والتصاريح  ــات والعق ــم املعلوم وقس
ــة ولرئيس  ــب رئيس الهيئ ــة ومكت األمني
الهيئة استحداث أقسام حسب احلاجة 
ــداد ولها ممثلني في  ــز الهيئة في بغ ومرك
ــات  وتقوم الهيئة بوضع  األقليم واحملافظ

ــتثمار  ــة عامة لألس ــتراتيجية وطني أس
ــات هيئة  ــي األقاليم واحملافظ ــكل ف وتش
ــخصية املعنوية  ــع بالش ــتثمار تتمت أس
ــه ومتول من  ــها او من يخول وميثلها رئيس
ــة ولها فروع  ــم او احملافظ ــة االقلي ميزاني
ــيق مع  في املناطق اخلاضعة لها وبالتنس
ــتثمار ويعني رئيس  الهيئة الوطنية لألس
ــون وتعديالته  ــة احملافظة وفقا»للقان هيئ
ــس ادارة الهيئة على ان  ــس جملل يكون رئي
ــرة واألختصاص ولديه  ــون من ذوي اخلب يك
ــنوات  ــرة س خبرة وظيفية التقل عن عش
ــهادة جامعية اولية   بعد حصوله على ش
ــة  ــام ملدة خمس ــوان مدير ع ــني بعن ويع
ــدة  ــرة واح ومل ــد  للتمدي ــة  ــنوات قابل س
ــم او احملافظة من  ــكل هيئات األقلي وتش
سبعة اعضاء من ضمنهم الرئيس ونائبه 
ــاص ومدة التقل  ــن ذوي اخلبرة واالختص م
ــنوات وحائزين على شهادة  ــبع س عن س
جامعية تناسب وأختصاص الهيئة وغير 
محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف  
ــة ونائبه اجلمع بني  ــوز لرئيس الهيئ واليج
ــمي  وظيفته واي عمل اخر او منصب رس
ــابقة  ــادة الى وظيفته الس ــه احلق األع ول
ــاء مهام وظيفته او احالته على  بعد أنته
التقاعد وحتدد الهيئة الوطنية لألستثمار 
ــا فيها  ــة احملافظة مب ــكيل هيئ ــة تش ألي
االدارة  ــس  ــاء مجل ــني اعض ــر تعي معايي

وأقالتهم في حالة عدم ألتزامهم.

ــي  ف ــة  فاجع ــى  عل ــراق  الع ــتيقظ  اس
ــي، لم  ــب احلكوم ــن اخلطي ــفى اب مستش
ــوى اإلهمال الذريع، فتأخر   يكن عنوانها س
ــود مطفيات حريق   ــاء احلريق وعدم وج أطف
ــفى  لم يكن نتيجة مشكلة  في  املستش
نقص في التزويد من املصدر، أو ضغطاً يعبر 
ــي توزيعه، األمر  ــكلة عامة ف عن وجود مش
ــتجب في الوقت  ــاطة أن أحداً لم يس ببس
ــتغثاء.  ــب جملموعة من النداءت االس املناس
ــاة  ١٠٠من  ــفى، ، والنتيجة وف في املستش
ــاعة واحدة  ما  مرضى كورونا حرقا خالل س
ــفى ابن اخلطيب لم يكن  حدث في مستش
ــة أوضاع «وزارة الصحة  مفاجئا، ال من جه
» العامة ومستلزماتها التي ترددت شكاوى 

ــا وتواضعها أيضا،  ــني حول تراجعه املواطن
ــجني   وال من جهة زيادة الطلب على األوكس
ــة للمصابني بكورونا  ــام اخملصص في األقس
ــفى  املستش إدارة  ــام  قي ــدم  وع ــا،  وغيره
بتغطية هذه الزيادة املتوقعة والتحوط من 
ــبب في ما حصل.  أي طارئ قد يحدث ويتس
 نحن مع كورونا منذ أكثر من عام في « حرب 
ــا زلنا - من  ــا فواتيرها- وم ــة»  دفعن مفتوح
ــم وأرزاقهم، لم يكن  أرواح الناس ومعاناته
ــر اإلهمال  ــع أن ندفع فواتي ــا بالطب ينقصن
ــا موازية ضد  ــر، وال ان نخوض حرب والتقصي
ــؤولني بحياة الناس،  ــتهانة بعض املس اس
ــرك احلكومة على  ــد أن تتح ــذا كان الب وله
ــني الذين  ــب « املواطن ــاء «غض ــور إلطف الف
ــوا في حلظة الفاجعة أن ال عزاء لهم  أحس
ــر،  وان ال إجابة  ــبة من أهمل وقصّ إال مبحاس
ــاؤالتهم إلى إجابة « احلزم « ووقف  على تس

ــل عدواه إلى  ــل الذي ميكن أن تنتق هذا اخلل
ــفيات  أماكن أخرى، ليس فقط في املستش
ــة مرافق  ــا في كاف ــي، وإمن ــاع الطب و القط
ــاء كورونا. ــا عالقة مبلف وب ــة التي له الدول

ــم فتح  ــر الصحة، وث ــتقالة وزي ــب اس يج
ــل القضاء ملعرفة تفاصيل  التحقيق من قب
احلادثة وخلفياتها، ورمبا نشهد محاسبات 
ــرى ملن يثبت تورطه في اإلهمال، كل هذا  أخ
ــه، لكن  ــدره ونحترم ــب أن نق ــوم ويج مفه
ــرر احلادثة مرة  ــو أن ال تتك ــم من ذلك ه األه
ــفى  وال تتكرر « بروفة  أخرى في أي مستش
« احملاسبات الطارئة التي « تنقشع» سريعا 
ــا مكافآت موازية  ــك وينال أصحابه بعد ذل
كما حدث في كارثة البحر امليت. ما كشفته 
ــة أمام امتحان جديد،  احلادثة يضع احلكوم
ــة أوال إلى مراجعة خطابها في  فهي بحاج
ــواء فيما يتعلق  ــة» أي ازمة، س إدارة « األزم

ــتباكها مع  بالتصريحات التي تصدر او باش
ــراءات والقرارات التي تتخذها للتعامل  اإلج
مع األزمة، كما أنها بحاجة - ثانيا - إلى فتح 
ــق مبواجهة  ــة هذا املتعل ــف وزارة الصح مل
ــام للمرافق  ــق بالوضع الع ــا أو املتعل كورون
ــرية  ــوادر البش ــث الك ــن حي ــة  م الصحي
والكفاءات واإلدارات  أو من حيث املستلزمات 
ــرة والالزمة. وهي مدعوة  و اإلمكانيات املتوف
ــود الوطنية ماديا  ــى جتميع اجله ــا - إل - ثالث
ــالمة  ــة « الس ــياق أولوي ــي س ــا، ف ومعنوي
ــة القادمة  فمع تزايد  الصحية « في املرحل
ــة الكورونية التي  ــات وتصاعد املوج اإلصاب
ــد أن تضع الدولة  ــا نتوقع، الب تبدو أخطر مم
ــة الوباء  ــا ملواجه ــا وقدراته كل إمكانياته
ــف اجملاالت التي متس  وتداعياته على مختل
ــح هذه  ــاه أن تفت ــاس. كل ما أمتن ــاة الن حي
ــؤولني في  ــة التي صدمتنا اعني املس الكارث

ــات التي  ــة القضايا واألزم ــى كاف بالدنا عل
ــادر منصة  ــا، وأن نغ ــي مجتمعن ــق ف تتعم
العجز واالرتباك التي ما تزال حتاصرنا، نحن 
- يا سادة - بحاجة إلى مراجعة شاملة لكل 
ــنة، سواء في اجملال الصحي  ما جرى منذ س
أو االقتصادي أو السياسي، ال وقت «للتالوم» 
ــذار، وال  ــرات واالع ــول التبري ــال لقب وال مج
ــم، البد  ــي عليه ــاس والتذاك ــتفزاز الن الس
ــام املاضي  ــتحقاقات الع أن نعترف بأن اس
ستتكشف في هذا العام، مبا قد حتمله من 
انفجارات اجتماعية،  وعليه البد أن نستبق 
ذلك مبصارحات وحلول سريعة، وأن نتعامل 
ــرب مفتوحة» فال  ــا مبنطق أننا في» ح معه
ــال او تقصير، وال  ــأ او إهم ــمح بأي خط نس
ــروح جديدة  ــد ان « يفتح « أية ج ــرك الح نت
ــني الذين أدركهم « التعب « مما  على املواطن

حدث.

«كــارثـة» ابـن الـخـطـيـب تـدق نـاقـوس الـخـطـــــــــــر 

قــانـــون األسـتـثـمـار وتـعـديـالتـــــــه  إضاءات قانونية

الجزء األول الحقوقي ماجد الحسناوي

ــاد قد  ــتنكارها ، فالفس ــة ال يكفي اس   فاجع
ــبب تصدي  ــل الدولة بس ــي كل مفاص ــر ف نخ
ــدة حلكم البلد خالل  الكثير من االحزاب الفاس

الثمانية عشر عاماً املاضية؛
ــكل صدق  ــن العراقي ب ــر املواط ــب ان يفك  يج
ــية  ــة  لتغيير الكثير من الوجوه السياس وجدي
الفاسدة التي حتكم البلد من منطلق احملاصصة 
ــية؛ وال ميكن تغيير الوضع إال بالسعي  السياس
ــف  ــاذ مواق ــن باتخ ــدي للمواط ــي واجل احلقيق
ــة لتغيير الوضع  وليس االكتفاء مبواقف  ايجابي
ــاركة باالنتخابات، فمثل  سلبية في عدم املش
ــتكرس  ــتكرس احملاصصة وس ــذه املواقف س ه
ــن  ــفى اب ــة مستش ــتتكرر فاجع ــاد وس الفس

اخلطيب في اماكن اخرى وبأشكال مختلفة؛ 
ال يسعنا في هذا اجملال إال ان نقدم تعازينا لذوي 
ــم واصيبوا في  ــدوا حياته ــا الذين فق الضحاي
هذه الفاجعة الكبرى، ونسأل اهللا ان يتغمدهم 
بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وإنا هللا 

وإنا إليه راجعون.

فاجعة مستشفى
 ابن اخلطيب    

محمد توفيق عالوي  

محمد كاظم خضري

يوسف عبداِّـنعم

طب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علوم



10 حوارات

* حدثنا عن طبيعة عملكم؟ 
ــة والدولية  ــرطة العربي - أن مديرية الش
ــو (األنتربول)  ــقني  األول ه ــل في ش تعم
ــط فنيا   ــي ترتب ــة الت ــرطة اجلنائي الش
ــة لالنتربول ومقرها في  باملنظمة الدولي
ــق اآلخر الشرطة العربية  فرنسا ، والش
ــي تونس  وتخص  ــون مقرها ف ــي يك والت
ــرب. وقد مت  ــة الع ــس وزراء الداخلي مجل
ــرطة  ــعبة لالنتربول ضمن الش فتح ش
ــة تابعة ملكتب  العامة وأصبحت مديري
السيد وزير الداخلية،  وهي تعمل اآلن في 
ستة أقسام بعد التطور الذي حصل من 
استحداث ورفع بعض مستوى الشعب 
ــام ملواكبة التطور، اضافة الى   إلى أقس
ــعبة شؤون  ــعب مثل ش ــتحداث ش اس
ــا في  ــون ارتباطه ــي يك ــات  الت احملافظ
ــرطة،  ــادات الش ــول لقي ــب األنترب مكات
وشعبة  املكتب املركزي األنتربول بغداد، 
وشعبة األمانة العامة التصاالت  مجلس 

وزراء الداخلية العرب،
* ما هي أبرز املهام املوكلة إليها؟ 

ــام  ــا مه ــى عاتقه ــع عل ــة تق  -  املديري
وواجبات كبيرة أهمها متابعة ومالحقة 
ــارج العراق   ــي خ ــاء ف ــني للقض املطلوب
بالتعاون مع األجهزة األمنية األخرى في 
وزارة الداخلية،  ومتابعة عكسية لرعاية 
ــس  ــول ومجل ــي األنترب ــاء  ف دول األعض
ــرب، ومتابعة  الرعايا  ــة الع وزراء الداخلي
ــي  ف ــني  ــني  واملوقف احملكوم ــني   العراقي
اخلارج، وتعميم جوازات السفر املسروقة 
واملفقودة، واملركبات املسروقة التي تعود 
ودول  ــة  أجنبي ــخصيات  لش ــا  ملكيته
ــروقة  أخرى  واآلثار  واألعمال الفنية املس

واملهربة . 
ــة  ــدورات تدريبي ــة ب ــوم املديري ــل تق *ه

وتطويرية املنتسبني؟ 
ــث اولينا هذا األمر  ــم بالتأكيد، حي -  نع
اهتماما منقطع النظير من خالل إقامة 
ــدورات التدريبية والندوات  ــر من ال الكثي
ــة  ــال مجموع ــث مت ارس ــرات، حي واملؤمت
ــني إلى دول  ــاط العراقي ــرة من الضب كبي
ــا، وإيطاليا،  ــب في ( فرنس ــا للتدري أوروب
ــت املنظمة الدولية  وبلجيكا)، كما قام
ــة في العديد  ــراك املديري في العراق باش
ــدورات التدريبية في عمان وبيروت،  من ال
ــراك مجموعة كبيرة من الضباط  ومت اش
العربية في مجال الدفاع املدني (سي بي 
آر أن) واجلرائم اإللكترونية ، والبيولوجية، 
ــني  ب ــاريع  مش ــاك  وهن ــة،  والكيميائي

األنتربول في العراق واملنظمة الدولية.
ــي  ف ــر  الكبي ــم  ــن منجزك ــا ع * حدثن

استعادة تراث العراق وآثاره؟ 
ــعر  ــل كثيرا ونش ــذا العم ــر به -  نفتخ
ــتطاعت  ــة، حيث اس ــعادة البالغ بالس
املنظمة متابعة ومالحقة اآلثار العراقية 
املهربة إلى اخلارج، حيث نظمت العديد 
ــترداد  ــا  ومت اس ــي أوروب ــرات ف ــن املؤمت م
ــا يقارب ٢٧٠٠  ــة كبيرة منها مب مجموع
ــتردادها  ــة من اآلثار املهربة، ومت اس قطع
ــدة األمريكية بعد ما  ــن الواليات املتح م

كانت  تباع علنا في املزادات  األمريكية.
ــات التي عقدتها  ــي أبرز االجتماع *ما ه

املديرية خالل عام ٢٠٢١؟
ــم  ورغ ــة  املديري ــتطاعت  اس ــد  لق   -
ــة أن تعقد  ــات والظروف الصعب التحدي
ــام، األول هو  ــني مهمني هذا الع اجتماع
ــن العرب  ــرطة واالم ــاع قادة الش اجتم
ــي وكيل الوزارة  ــذي ترأس الوفد العراق ال
ــرطة الفريق عماد محمد  ــؤون الش لش
ــاط وقادة  ــن ضب ــة م ــود ومجموع محم
ــر هو االجتماع التحضيري  الوزارة، واالخ
ــه  ملؤمتر وزراء الداخلية العرب الذي ترأس
ــيد وزير الداخلية الفريق  مستشار الس
ــم هو  ــدث االه ــي، واحل ــدي الفكيك مه
ــذي  ــرب ال ــة الع ــاع وزراء الداخلي اجتم

ــره  ــخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢١ وحض ــده بتاري مت عق
ــان الغامني  ــر الداخلية عثم ــيد وزي الس
ــذي كان له دورا كبيرا البراز العراق من  وال
خالل ترأسه جمللس وزراء الداخلية العرب 

لدورته ٣٨. 
*كان لكم دور كبير في إلقاء القبض على 
ــاء العراقي،  ــني واملطلوبني للقض املتهم

حدثنا عن ذلك؟ 
ــر ومهم في  ــا دور كبي ــم، كان لدين -   نع
ــن املتهمني  ــى مجموعة م ــض عل القب

ــى القضاء العراقي وقضاء  واملطلوبني ال
ــن  ــم م ــة قضاياه ــرى ومت متابع دول اخ
ــق االنتربول  ــي حتقي ــيد قاض ــل الس قب
ــع وزارة اخلارجية ومجلس  ــيق م بالتنس

ــاء العام  ــة االدع ــاء االعلى ورئاس القض
ــترداد  ــترداد ومت اس لتنظيم ملفات االس
ــني واخرين  ــليم البعض من املتهم وتس
ــفا عن  في طور إكمال اجراءاتهم، كاش
ــا قريبا مع االحتاد  ــد املديرية اجتماع عق
ــة املهربة  ــة االثار العراقي ــي ملتابع االورب
الى اخلارج ومجموعة االثار التي مت القاء 
ــض عليها من قبل مهربي االثار في  القب

اوربا لوضع آليه من اجل اكمال اجراءاتها 
ومن ثم استعادتها الى املتحف العراقي، 
ــار املتحفظني عليها في  اضافة الى االث
ــض بلدان اوروبا والتي توجد للمديرية  بع

قاعدة بيانات فيها  .
ــاون امني مع  ــيق وتع ــل لديكم تنس * ه
ــات  ــرى ومؤسس ــة األخ ــات األمني اجله

الدولة كافة؟

ــيق عالي  ــد لدينا تنس ــد، يوح - بالتأكي
املستوى مع وكالة االستخبارات وهناك 
ــتركة، ونحن بصدد  ــات مش قاعدة بيان
ــول ومنظومات  ــات االنترب ــال خدم ايص
ــتخبارات،  االس ــة  وكال ــى  ال ــول  االنترب

ــات، والى  ــداد واحملافظ ــتخبارات بغ واس
ــة واجلوية،  ــذ البرية والبحري كافة املناف
ــة خدماتها الى  ــت املديري ــد ما اوصل بع
ــاء ام  ــوان، ومين ــل وصف ــذي طريبي منف

ــالمجة والى جميع املطارات  قصر، والش
ــل مطار بغداد الدولي، ومطار النجف  مث
ــرف، ومطار ذي قار، ومطار والبصرة  االش
والذي كان بود املديرية ان تصل بخدماتها 
ــتان مطاري  الى محافظات اقليم كردس
اربيل وسليمانية لوال ان وضعت حكومة 
اإلقليم بعض العقبات اما املديرية والتي 
ــاوض من اجل ايجاد  هي اآلن بصدد التف

ــول الى  ــات االنترب ــول اليصال خدم احلل
اإلقليم.

ــير  ــني والنظم التي تس ــا هي القوان * م
عمل املديرية ؟

ــير  - هناك عدة قوانني عربية ودولية تس
ــا، قانون العقوبات  ــا املديرية، منه عليه
ــنة ٦٩ التي تعمل  العراقي رقم ١١١ لس
علية املديرية لتسير إجراءاتها القانونية، 

وقانون اصول احملاكمات اجلزائية، وقانون 
ــس وزراء الداخلية  ــام الداخلي جملل النظ
ــي  العرب، وقانون االنتربول وهو االساس
ــرطة اجلنائية  ــة للش ــة الدولي للمنظم
ــع بيانات  ــام التعامل م ــول، ونظ لالنترب

االنتربول وكل القوانني العقابية النافذة 
ــيرا  ــل مبوجبها املديرية، مش ــي تعم الت
ــو عمل قانوني  ــى ان عمل االنتربول ه ال
بحت وكل اجراءاته هي اجراءات قانونية 

ــي التحقيق  ــراف قاض ــون حتت اش وتك
اخملتص. 

ــة األجانب الذين يتم  * كيف يتم معامل
القبض عليهم في العراق؟

ــب، خصصت  ــق بهذا اجلان ــا يتعل - فيم
اجلهات العليا ثالثة مراكز للتوقيف هي 
مركز شرطة باب الشيخ، ومركز شرطة 
ــجن الرجال، اما مركز شرطة  القناة لس

ــاء، وأن  ــجن النس ــى فخصص لس املثن
املراكز الثالث وضعت لتسهيل اإلجراءات 
ــني  فيها من  ــون املوقوف ــام القضاء ك أم
ــن اإلجراءات   ــلة م األجانب ميرون بسلس
ــق  ــي حتقي ــى قاض ــم عل ــة عرضه بداي
ــم اإلحالة إلى محكمة  األنتربول، ومن ث
اجلنايات وصوال الى حتديد موعد املرافعة 
ــليم املتهمني  ــي موضوع تس ــر ف والنظ

ــى بلدانهم من عدمه، وفي حال إصدار  ال
ــليم املتهمني  يتم إرسال ملف  قرار بتس
االسترداد ويبقى القرار عراقيا ومحكمة 
ــدد املوعد،  ــات الرصافة هي من حت جناي
ــني من االجانب  ــا إذا كان احد املوقوف ام

ــا  بقضاي ــي  العراق ــاء  للقض ــوب  مطل
ــدرات، أو  ــرقة، أو اخمل ــل الس ــة مث متنوع
تهريب اآلثار،  أو سرقة عجالت، هنا تكون 

محاكمته في داخل العراق.

ــليم املوقوفني الى  ــون بتس * وهل تقوم
الدول املعنية؟

- أن مديرية األنتربول في العراق  مميزة في 
ــب املركزي  ــهادة املكت ــذا اجلانب وبش ه
ــد أن العراق من أكثر  ــول  والذي أك لالنترب
ــليم  املوقوفني  ــذي يقوم بتس البلدان ال
ــض عليهم داخل  ــم إلقاء القب الذين يت
ــا القانون  ــراءات حدده ــه وفق إج أراضي

ــواد (٣٥٨) و ( ٣٦٩)  من قانون أصول  في امل
ــي املقابل هناك  ــات اجلزائية، وف احملاكم
ــدول كافة في هذا  ــترك من ال تعاون مش
ــود عراقيني  عليهم  اجلانب وفي حال وج
ــني للعدالة  ــات قانونية أو مطلوب عقوب
ــليمهم إلى احلكومة العراقية  يتم تس
ــليمنا العديد من  ــر األنتربول، ومت تس عب
ــا: أن مهمة  ــني املطلوبني، مبين العراقي
ــخاص إلى  ــليم األش ــول هي تس األنترب
ــة  ــات التحقيقي ــب أو اجله ــة الطل جه
ــي النزاهة،  ــواء كانت هذه اجلهات ه  س

اواحملاكم اخملتصة، أو مكافحة اإلرهاب.
ــاالت فقدان  ــف يتم التعامل مع ح * كي

اجلواز العراقي اخلارج؟
ــى عاتق مديرية  ــذه اآللية تقع عل - ان ه
ــم  ويت ــة،  واالقام ــوازات  واجل ــية  اجلنس
ــم اجلواز املفقود  ــا من قبلهم برق إعالمن
 واسم صاحبه  واملعلومات الذي يحويها 
ــن قبلنا  على  ــرض تعميمه م ــواز لغ اجل
ــول  األنترب ــي  ف ــة  املنضوي ــم  العال دول 
والتي عددها ١٩٤ دولة،  خشية من سوء 
ــتخدام  هذا اجلواز من قبل أشخاص  اس

آخرين.
ــرة  ــا ان املنظمة  الدولية تصدر نش علم
حمراء بحق األشخاص املطلوبني للقضاء 
ــال وجود  ــم وفي ح ــرة تعم ــذه النش  وه
ــاء القبض  ــخاص مطلوبني يتم الق اش
ــات تصدرها  ــد  بيان ــق  قواع ــم وف عليه
النشرة وهناك أنظمة وتعليمات خاصة 
ــرة  أولها: أن ال  ــي آلية إصدار  هذه النش ف
ــكريني،  ــخص  من العس يكون هذه الش
ــي، عرقي ،  ــع طائف ــون ذات طاب وان ال يك
ــيا ، ألنه  إذا  ــون سياس ــي، وأن ال يك أو دين
كان هاربا إلى اخلارج  ومطلوب عن جرمية 
ــة  أو أي جرمية أخرى ممكن أن تصدر  جنائي
ــن إذا كان  األمر  ــراء،  لك ــرة حم عليه نش
متعلق باجلانب السياسي يكون مخالفا 
ــرات، أما  ــد البيانات إلصدار النش لقواع

ــرة العربية فلها نشرة خاصة   عن النش
ــمى إذاعة البحث  تصدر عن مجلس  تس
ــة العرب ومقرها في تونس  وزراء  الداخلي
ــوع من  ــدر ن ــة وتص ــة اجلنائي للمالحق

ــدار أوامر القبض  ــرات مهمتها إص النش
ــخص  ــذة، مبعنى أن الش ــة الناف العربي
املطلوب في حالة تنقله ألي دولة عربية 

يتم إلقاء القبض عليه.
ــيق مع االنتربول بهذا  *هل لديكم تنس

الشأن؟
ــتوى  ــيق عالي املس ــم، هناك تنس - نع
ــول واملنظمة  ــة مكاتب االنترب مع كاف

ــي ليون  ــرطة اجلنائية ف ــة للش الدولي
ــي  ــرب ف ــة الع ــس وزراء الداخلي ومجل
ــاط للمنظمتني من  ــس وهناك نش تون
ــي اوعزت  ــراتها والت ــدار نش ــالل اص خ
ــرطة العربية  على ضوئها مديرية الش
وزارة  ــل  مفاص ــة  كاف ــى  ال ــة  والدولي
ــرات، ومت  ــذه النش ــة تفعيل ه الداخلي
ــجية اخلاصة  ــرة البنفس تفعيل النش
ــر معروفة  ــة الغي ــاليب االجرامي باالس
البرتقالية  ــرة  ــل النش ــابقا، وتفعي س
املعنية بهروب املوقوفني او السجناء من 
السجون والذي يتم تعميمها ملدة شهر 
واحد الى ان تستكمل كافة املعلومات 
عن االشخاص الهاربني والتي في حالة 
ــض عليهم يتم حتويلهم الى  عدم القب
نشرة حمراء، وان املديرية بصدد تفعيل 
ــرة الزرقاء املعنية باملعلومات عن  النش

االشخاص اجملرمني.
*ما هي اخلطط املستقبلية لكم؟

ــن اجل رفع  ــا خططا طموحة م - لدين
جهوزية املديرية بالشكل الذي نطمح 
ــتراتيجية منذ  ــث وضعنا اس اليه، حي
ــي بداية االمر  ــلمنا مهام املديرية ف تس
ــج واألمور  ــن البرام ــر م ــن الكثي تتضم
ــاء مقر خاص  ــا انش ــات ومنه واملقترح
ــد  ــث توج ــة، حي ــم املديري ــق باس يلي
ــي احدى  ــة ارض ف ــة اآلن قطع للمديري
املناطق النموذجية في العاصمة بغداد 
ــام ٢٠٢٢  ــن ميزانية ع ــنضعها ضم س
ــتكون مقرا يليق مبديرية  النشائها وس
ــة لالنتربول..  ــرطة العربية والدولي الش
ــا وهي اآلن  ــت كل اجراءاته ــد اكمل وق
ــات االخيرة بني املديرية  في طور اللمس
ــغال لوضع  ــط واالش ــة للتخطي العام
ــكل الدائرة  ــم الهيكلية لش التصامي

من اجل ان تتم املباشرة ببنائها
ــات واملصاعب التي  ــا هي اهم املعوق *م

تواجهونها؟
ــات  معوق ــن  م ــو  يخل ال  ــل  عم -كل 
ــر الدولة،  ــا في دوائ ــب خصوص ومصاع
ومنها موضوع التأخير في ارسال ملف 
ــترداد من الدول املعنية، وقد قمنا  االس
ــة العراقية  ــارة وزارة اخلارجي مؤخرا بزي
ــمرتي  الش ــدر  حي ــيد  بالس ــاء  واللق
ــث هذا  ــي لبح ــان الفيل ــيد لقم والس
املوضوع عن طريق رئاسة االدعاء العام 
ــة الذي بدورها هي من  الى وزارة اخلارجي
ترسله الى السفارة العراقية في البلد 
ــا تتطلب ترجمتها  املعني والتي احيان
الى اللغة االنكليزية او الفرنسية.. وان 
ــل الفترة  ــراءات هي من تعرق ــذه االج ه
ــف وايصاله الى  ــال املل الزمنية من ارس
ــة الى موافقات  ــة املعنية .. إضاف الدول
ــل وزارة اخلارجية  ــب اصدارها من قب يج
ومجلس القضاء االعلى تتعلق بتسليم 

املتهمني وانهاء ملفاتهم.
* كلمة أخيرة؟

ــرطة العربية والدولية  - ان مديرية الش
ــوف تواصل املشوار والهمة والعزمية  س
ــا  وخططه ــا  أهدافه ــة  كاف ــاز  الجن
ــراق عربيا  ــأن الع ــع ش ــا، ورف وبرامجه

ودوليا باذن اهللا..

نفتخر بام حققناه من إنجازات ونشاطات كبرية ونسعى 
اىل املزيد منها بدعم واسناد معايل وزير الداخلية 

املكتب املركزي لالنرتبول يشيد بجهودنا ويؤكد ان العراق أكثر البلدان تسليام للمطلوبني دوليا

اللواء الحقوقي صادق فرج عبدالرحمن مدير مديرية الشرطة العربية والدولية لـ «                        »:   

ــا يصفهم القرآن الكرمي.. خلقوا من  ــديد كم ــراق يبهر العالم بإجنازاته وعطاءه الال محدود منذ بداية التاريخ وليومنا هذا.. فالعراقيون رجال ذوي بأس ش ــا زال الع م
ــماء وهمتهم عالية بعلو النخل الشامخ.. وها هم أبناء الرافدين اليوم يسطرون بعرقهم وكفاحهم منجزا آخر  ــتمدوا عزميتهم من الس أقوى املعادن الصلبة.. واس
ــرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية من إجناز يرفع له القبعة، علما انها تعد واحدة من اهم  ــتبقى إلى طول الدهر.  ان ما حققته مديرية الش ومفخرة خالدة س
ــة ومالحقة املطلوبني للقضاء في خارج العراق ،  ــات وواجبات كبيرة، أهمها القضاء على اجلرمية ومكافحة االرهاب، ومتابع ــات التنفيذية التي تضطلع مبهم املديري
ومتابعة عكسية لرعاية الدول األعضاء  في األنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب.. ولم تقتصر مهامها على ذلك بل توسعت اكثر واكثر، لتقوم من خالل أجهزتها 
ــرطة اجلنائية لالنتربول ..   ــات األمنية والقانونية واجلنائية والقضائية مع نظيراتها في مجلس وزراء الداخلية العرب، واملنظمة الدولية للش ــة بتبادل املعلوم  املعني
صحيفة (البينة اجلديدة) وانطالقا من حرصها لتسليط الضوء على عمل املديرية املذكورة، كان لها لقاءا خاصا مع مديرها اللواء احلقوقي صادق فرج عبدالرحمن  

الذي وجدنا فيه العزمية والهمة والنشاط الداء كافة املهام املوكلة اليه، والتي جنح فيها واثبت قدرته وكفاءته العملية..

حاوره  - ثائر عبدالخالق

استطعنا استعادة االف 
االثار العراقية املهربة 

بجهود وتنسيق عايل 
املستوى مع كافة 
اجلهات الدولية

سوف يتم انشاء رصح مهم وضخم يليق باسم املديرية وجهودها ونشاطاهتا ويعكس صورة مرشقة عن العراق

نويل اهتامما كبريا القامة الدورات التدريبية والتطويرية املختلفة لضباطنا ومنتسبينا 
يف الدول املتقدمة ومنها ما خيص اجلرائم االلكرتونية والبايولوجية والكيميائية وغريها

الزميل اِّـحاور مع اللواء الحقوقي
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11 اعالنات

فقدان مستمسكات
ــني اِّـرقمة  ــني العراقي ــن نقابة اِّـهندس ــة الصادرة م ــوق والهوي ــدت اجازة الس فق
ــود) فالرجاء على من يعثر عليهما  ــيد (عدنان مخلف اس ١٤٥٥٣٣ والعائدة للس

تسليمهما لجهة االصدار مع التقدير

دعوة دائنني

ــارة مكائن  ــرة الفضية لتج ــركة (االب ــان لش ــن اِّـصفي نح
ــم غانم)  ــة وادواتها اِّـحدودة) اِّـحامية (االء جاس الخياط
ــاهني) ندعو كافة دائني الشركة  ــيد (جاسم غانم ش والس
وكل مدع بحق عليها مراجعتنا على العنوان التالي بغداد 
ــات / محلة (٧٤٦) زقاق (٥١) دار (٥) خالل مدة  / البلدي
عشرة ايام من تاريخ النشر وخالف ذلك يسقط حق الدائن 

باِّـطالبة.

اِّـصفيان 
اِّـحامية االء جاسم غانم 
والسيد جاسم غانم شاهني

م / نــشــر إعــــــــــــالن
ــكك الحديد العراقية احدى تشكيالت وزارة  ــركة العامة للس تعلن الش
ــع وتأجري اموال الدولة  ــدة العلنية وفق قانون بي ــل عن اجراء اِّـزاي النق
ــار اِّـدرج تفاصيله ادناه  ــنة ٢٠١٣ النافذ لتأجري العق اِّـرقم (٢١) لس
ــمالية  ــتجري اِّـزايدة عليه َّـ اِّـنطقة الش ــركتنا والتي س ــد لش والعائ
ــر االعالن  ــل)  َّـ اليوم (٣٠) من اليوم التالي لنش ــة قطار اِّـوص (محط
ــا واذا وافق يوم اِّـزايدة  ــرة صباح ــاعة العاش َّـ الصحيفة َّـ تمام الس
ــمي  ــمية فتكون اِّـزايدة َّـ اليوم الذي يليه من الدوام الرس عطلة رس
فعلى الراغبني باالشرتاك َّـ اِّـزايدة الحضور َّـ الزمان واِّـكان اِّـعنيني 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ٢٠٪ من القيمة اِّـقدرة 
بصك مصدق معنون المر الشركة العامة للسكك الحديد او نقدا على ان 
تستكمل باقي التأمينات بالسعر الذي ترسو عليه اِّـزايدة وعلى اِّـزايد 
استقدام براءة ذمة ضريبية وجلب اِّـستمسكات اِّـطلوبة (هوية االحوال 
اِّـدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموزينية االصلية 
ــالن والخدمة  ــدة اجور االع ــو عليه اِّـزاي ــل من ترس ــورة) ويتحم واِّـص
البالغة ٢٪ من قيمة االيجار السنوي ويتم تسديد بدل االيجار السنوي 
ــى العقار قبل  ــة القطعية ويمكن االطالع عل ــة واحدة عند االحال دفع
ــو عليه اِّـزايدة تسديد بدل االيجار خالل  موعد اِّـزايدة وعلى من ترس
ــاكال ويتحمل جميع  ــه يعترب ن ــن تاريخ  اِّـصادقة وبعكس ــوم م (٣٠) ي
االجراءات القانونية اِّـرتتبة عليه وعلى من ترسو عليه اِّـزايدة مراجعة 
ــرض تبليغه باالحالة  ــركة لغ ــالك والعقارات / َّـ مقر الش ــعبة االم ش

القطعية.
اِّـدير العام 

للشركة العامة للسكك الحديد العراقية

وزارة النقل 
الشركة العامة للسكك الحديد العراقية

لجنة بيع والتأجري اِّـركزية
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ــهاب عن ماساة مستشفى ابن اخلطيب(  د االس  ال اريد التحدث حّ
التويثة ) سابقا في  بغداد  والذي شهد حريقا مأساويا ليلة السبت 
ــبب  ــجني ما تس ــراء انفجار قنينة اوكس ــي( ٢٠٢١/٤/٢٤)  ج املاض
ــة .. راح ضحيته حلد  ــم البناية كما تقول الرواي ــق هائل الته بحري
االن(٨٢) شهيدا و(١١٠) جريحا والعديد من املفقودين لعدم التعرف 
ــن املرضى الراقدين  ــم جثثهم.. الضحايا هم م ــم جراء تفح عليه
ــة  منهم اطباء وممرضني  ــي العالج ومرافقيهم  ومالكات طبي لتلق
ــة حد الوجع.. ال  ــؤدون واجباتهم في تلك اللحظة املفجع ــوا ي كان
اريد التحدث عن الواقع الهش والبنى التحتية املنخورة ملؤسساتنا 
الصحية وحجم االهمال احلاصل رغم انفاق املليارات من الدوالرات 
طيلة السنوات املاضية فهذا امر صار مكرّرا وعافته االسماع مثل 
ــروخة.. ال اريد التحدث عن جلان التحقيق وحتديد  اي اسطوانة مش
ــيني ولكني  ــروك الهواء وامزجة السياس ــن فهذا االمر مت املقصري
ساتناول هنا حتديدا موضوعة احلرائق املستعرة في هذا الوطن منذ 
ــائل  وقت ليس بالقصير حتى اصبحت اخبارها  التي تعج بها وس
ــام او يهتز لها  ــع التواصل االجتماعي التعير االهتم ــالم ومواق االع
رمش،عني!!.. هي اخبار عادية جدا.. جدا وعادة ماتؤول الى النسيان 
ويسدل عليها الستار وكأن شيئا لم يكن مذكورا.. ال اريد  التحدث 
ــببه كل يوم ارواحا بشرية عزيزة وامواال  عن االهمال الذي ندفع بس
طائلة وخسارة فرص ثمينة من التقدم.. اليوم اتناول مطفأة احلريق.. 
ــر القاني والتي  ــا الال فت االحم ــطوانية  بلونه ــذه القنينة االس ه
ــق واخمادها في  ــتخدامات  الطفاء احلرائ ــن في االنواع واالس تتباي
مهدها قبل ان متتد بالسنتها الالهبة فهناك ذات الرغوة او البودرة 
اجلافة او ثاني اوكسيد الكاربون او الهالون او البودرة السائلة وهي 
الشك بأسعار متهاوده واحلصول عليها ميسورا لكن العلة تكمن 
ــؤولية وبوصفها حاجة  صراحة في عدم التعامل معها بروح املس
ــواء من قبلنا كافراد أم من قبل  ــدة س ــيلة مهمة وقت الش او وس
الدوائر واملؤسسات احلكومية واالهلية  وصوال الى اصحاب املعامل 
ــال التجارية.. اذكر جيدا اننا عندما كنا ندخل ثكنة  واملطاعم واحمل
الة  ــي مدخلها حمّ ــة اول مايطالعنا ف ــكرية او دائرة حكومي عس
ــل او التراب واخرى باملاء  ــطل معدنية مملوءة بالرم معلقة فيها اس
ــر جيدا ان هناك دورات  ــى جانبها عددا من مطافيء احلريق واذك وال
ــر للتدريب على كيفية   ــبي هذه الدوائ ــت تقام لعدد من منتس كان
اطفاء احلرائق وسبل معاجلتها من خالل االستخدام االمثل الدوات 
ــيارات اطفاء  ــة  وتطويقه حلني وصول س ــق اخملتلف ــة احلري مكافح
ــيطرة.. واذكر جيدا ان مفارز املرور كانت  احلرائق اذا ما خرج عن الس
حتاسب سائقي املركبات لعدم وجود مطفأة احلريق الى جانب مثلث 
ــارة  واالطار االحتياطي..  استطيع القول ان الكثير الكثير من  االش
ــة او القطاع اخلاص   ــق ان وجدت في اماكن حكومي ــيء احلري مطاف
ــا الصدأ وعاطلة عن العمل والتخضع  فهي مجرد ديكورات اصابه
ــل وهناك اهمال واضح  ــص دوري للتاكد من صالحيتها للعم لفح
في عدم وجود اجهزة استشعار احلريق   واغلب االبنية ذات الطوابق 
العالية ليست مزوده بساللم طواريء  ولم يؤخذ بنظر االعتبار في 
انشائها حاالت الطوارىء.. بأختصار مايحصل من حوادث نتعامل 
معها بروح غير مسؤولة واال ماتفسير حصول (٧) االف حادث حريق 

خالل العام احلالي بحسب احصائية لوزارة الداخلية؟

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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٦٣٥) - الثالثاء - ٢٧ - نيسان - ٢٠٢١

@NN’Ìäßa@Òd–�fl@Â«
AA—€Ïça@ÜÌâa

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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بغداد / البينة الجديدة
ــم من  ــات العراقي غيث علي هاش النح
ــط .. خريج معهد الفنون  محافظة واس
اجلميلة ٢٠١٨ قسم الفنون التشكيلية 

فرع النحت  
ــت في املرحلة  ــت أول جتربة له بالنح كان
ــة هذا  ــته رغم صعوب ــن دراس ــة م الثاني
ــالل موهبته  ــن خ ــه متكن م ــرع إال ان الف

ــت .. حصل على  ــات جدارته في النح اثب
ــاركته في  ــد مش ــة بع ــهادات تقديري ش
ــكيلية .. لديه  عدة معارض للفنون التش
ــخصية  ــروع نصب لش ــوح في مش طم
ــة لتعليم  ــة  .. وكذلك صنع ورش حضاري
ــباب منطقته  ــاعدة ش ــت ملس فن النح
احلبيبة (الصويرة) .. كل التوفيق للنحات 

غيث علي هاشم 

متابعة / البينة الجديدة
ــاء  الفض ــة  وكال ــت  أعلن
ــس  ــا، ام ــة ناس االمريكي
ــني، ان القمر العمالق  االثن
ــذه  ــماء ه ــيضيء الس س
الوردي،  القمر  وهو  الليلة، 
ثاني أكبر قمر مكتمل في 
عام ٢٠٢١.واشارت الوكالة 
ــالق  العم ــر  القم أن  ــى  إل
ــيكون  س نيسان  ــهر  لش
ــرب األقمار إلى  هو ثاني أق
ــد  ــام، بع الع ــذا  األرض ه

ــل في ٢٦ ايار  القمر الكام
ــيكون  ــذي س ــل، وال املقب
ــرب، حيث يتفوق على  األق
ــهر  لش ــل  الكام ــر  القم
نيسان بإجمالي يبلغ (١٥٧ 
كيلومترا)، أو حوالي ٠٫٠٤٪ 
من املسافة من األرض إلى 
ــر في أقرب نقطة له،  القم
نقطة  ــم  باس ــة  واملعروف
ــن جهته أكد  احلضيض.م
الفلكية  ــة  اجلمعي رئيس 
ــد أبو زاهرة،  في جدة ماج

ــن العربي،  ــماء الوط أن س
ــهد  ــا العراق، ستش بينه
ــاء االثنني القمر البدر  مس

ــارك،  ــان املب ــهر رمض لش
العمالق  القمر  ــيمثل  وس

األول لهذا العام.

متابعة / البينة الجديدة

خرج ثمانية رجال وسبع 
ــاركوا في جتربة  نساء ش
علمية في كهف مظلم 
ورطب في جبال البيرنية 
ــة علمية  ــت جترب . وانته
فرنسية بعد مرور ٤٠ يوما 
الطوعية  ــة  العزل ــى  عل
لـ١٥ شخصا في كهف، 
ــت اجملموعة  ــث عاش حي
ــواء باردة،  في الظالم وأج
ــت درجات حرارة إلى  وصل
ــع  م ــة  مئوي ــات  درج  ١٠
رطوبة عالية، بحسب ما 
برس.  ــيتد  أسوش نقلته 
وكان املتطوعون معزولون 

ــداث العالم  متاما عن أح
ــم يكن  ــي، كما ل اخلارج
لديهم أي اتصال بأقاربهم 

ــم طوال هذه  أو أصدقائه
ــاء إن  ــال العلم ــدة. وق امل
ــاعدهم  ــة ستس التجرب

على فهم كيفية تكيف 
الناس مع تغيرات جذرية 
ــية  ــي الظروف املعيش ف
ــكل أفضل.  والبيئات بش
أمناط  ــون  الباحث ــب  وراق
نوم اجملموعة، والتفاعالت 
الفعل  وردود  االجتماعية 
ــق  ــن طري ــلوكية ع الس
ــعار  االستش ــزة  أجه
ــن املالحظ أن  لديهم. وم
هو  ــعرات  املستش ــد  أح
ــر  صغي ــرارة  ح ــاس  مقي
ــولة ابتلعه  ــل كبس داخ
ــة،  ــل حب ــاركون مث املش
تقيس درجة حرارة اجلسم 
وتنقل البيانات إلى جهاز 

كمبيوتر محمول.

@¡çaÎ@Âfl@Ô”aä«@pb≠@NNN@·ëbÁ@Ô‹«@sÓÀ
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ــدة الكندي بامرة  ــر الى دوريات قاطع جن ــكر والتقدي ــرة حترير جريدة البينة اجلديدة بالش ــدم اس تتق
ــاعد امر قاطع جندة الكندي لقيامهم بتعفير مبنى اجلريدة  (الرائد مهند ابراهيم املكصوصي ) مس

في اطار حمالت التعفير املستمرة الجل مكافحة وباء كورونا .. فبوركت اجلهود

اعلنت واتس اب انها قد بدأت في طرح 
ــغيل  ــرعة تش ميزة التحكم في س
ــالل هذه امليزة  ــع و ميكن من خ املقاط
تشغيل الرسائل الصوتية بسرعات 
ــن هذه امليزة متاحا  ١ , ١٫٥ , ٢ X .و لك
ــد BETA في واتس  حاليا على اندروي
ــذه امليزة  ــن املتوقع ان تتاح ه اب و م

على االنضمة العادية قريبا .

@ÒåÓfl@Ää�m@la@èmaÎ
@Ú«äç@ø@·ÿzn€a
…üb‘Ωa@›ÓÃím

A@%b»€a@µg@ÊÏuä±@—Ëÿ€a@›Ác

متابعة / البينة الجديدة
ا جديدة  ــركات السياحية طرقً تبتكر العديد من الش
ــركات  ــا، حيث قامت إحدى الش ــون مثيرة لزبائنه تك
ــكة حديد بخارية تعود إلى أوائل  ــتغالل عربة س باس
ــة في ريف  ــرف فندقي ــا إلى غ ـــ١٩، وحتويله ــرن ال الق
سوفولك باململكة املتحدة.وتكمن الفكرة بأن يحظى 
ــكة  ــى منت عربة س ــاء عل ــة للبق ــائحون بفرص الس
ــر والتي مت جتديدها  ــع عش حديدية تعود للقرن التاس
ــرّة بطابقني  ــكل جميل، وعربة القطار مزودة بأس بش
وسرير مزدوج وغرفة معيشة مع موقد يعمل باحلطب 
وحمام، إضافة إلى حوض استحمام قابل للطي، وذلك 
ــل البريطانية، في  ــرته صحيفة ديلي مي ــا ملا نش وفق
تقرير لها.وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن «العربة 
تقع داخل مزرعة، وتطل الشرفة األرضية على الغابات 
ــة، التى تعود إلى عام ١٨٨٥، وفقا  والزهور البرية اخلالب

لشارون وجون ماكجالشان، اللذان يديران املزرعة». 

متابعة / البينة الجديدة
ــهيرة «بيال  ــا، صاحبة االغنية الش ــة اإليطالية ميلف ــت املغني توفي
تشاو»، التي انتشرت في األعوام األخيرة بشكل غير مسبوق.وأعلنت 
ــي حازت على  ــن عمر ٨١ عاما، الت ــة اإليطالية ميلفا، ع ــاة املغني وف
ــهرة كبيرة في الستينات والسبعينات من القرن املاضي. وتشتهر  ش
ميلفا بأغنيتها الثورية «بيال تشاو»، والتي تعني وداعا أيتها اجلميلة، 
ــرب العاملية  ــي في احل ــعبي اإليطال ــن الفلكلور الش ــي أغنية م وه
ــلطوي االشتراكي. الثانية من إيقاع املقاومة للحزب اإليطالي الال س
ــرت مؤخرا على منصة نيتفلكس، من خالل املسلسل  األغنية انتش
ــباني الشهير «ال كازا دي بابيل»، الذي نشر األغنية بشكل غير  اإلس
ــة عظيمة في بلدها  ــبوق حول العالم.وكانت ميلفا تعتبر فنان مس
ــكيني،  األم إيطاليا، ووصفها وزير الثقافة اإليطالي، داريو فرانشيس

بأنها «واحدة من أقوى املترجمني الفوريني لألغاني اإليطالية».

@ÜÌÜy@Úÿç@Úiä«@›ÌÏ§@@NN@bÓ„b�Ìäi@ø
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