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كتب احملرر السياسي
ــب في مبنى  مازال احلريق الذي نش
ــب ببغداد  ــن اخلطي ــفى اب مستش
ــبت املاضي والذي راح ضحيته  الس
(٨٢) شهيداً واكثر من (١١٠) جريحا 
اضافة الى عدد من املفقودين يلقي 
ــي  العراق ــهد  املش ــى  عل ــه  بظالل
ــث هاجمت جلنة  بكل تفرعاته حي
ــس  ــة، ام ــان النيابي ــوق اإلنس حق
ــأن  الثالثاء، تقرير جلنة الصحة، بش
ــن اخلطيب، فيما وصفته  فاجعة اب
ــف والبدائي». وقال رئيس  بـ»الضعي

اللجنة، أرشد الصاحلي، إن «فاجعة 
ــفى ابن اخلطيب تستدعي  مستش
حتركاً عاجالً لترميم املستشفيات»، 
ــة  الصح ــة  جلن ــر  «تقري أن  ــاً  مبين
ــد بدائياً  ــول احلادث يع ــة، ح النيابي
أن  ــي،  الصاحل ــح  وضعيفاً».وأوض
ــب مت بناؤه  ــفى ابن اخلطي «مستش
ــينيات وكان من اخلطأ  ــذ اخلمس من
ــة لكورونا، ومن  ــى مصح حتويله ال
الصواب إعداد مستشفيات خاصة 
ــجني مركزي  ــزان أوكس ــاء خ وانش
ــي  قنان ــع  «وض أن  ــاف،  فيه».وأض
األوكسجني بالقرب من املرضى يعد 
ــة موقوتة»، الفتاً الى أن  مبثابة قنبل

ــته  ــواب وخالل جلس ــس الن «مجل
التي عقدها ملناقشة هذه الفاجعة 
ــه وزارة  ــس الوزراء بتوجي ألزم مجل
ــفيات  ــى ترميم املستش ــة ال املالي
ــي وقت أكد النائب األول  املهملة».ف
ــن  ــواب، حس ــس الن ــس مجل لرئي
ــاط الدوائر  ــادة فك ارتب الكعبي إع
ــن احملافظات  ــة والتربوية م الصحي
واعادتها الى وزارة الصحة والتربية.

وقال الكعبي، خالل ترؤسه اجللسة 
ــة  ــة ملناقش ــتثنائية اخملصص االس
ــن اخلطيب  ــفى اب ــة مستش فاجع
ــك ارتباط الدوائر  ــه تقرر إعادة ف ، إن
ــن احملافظات  ــة والتربوية م الصحي

واعادتها الى وزارة الصحة والتربية. 
ــي أفاد مصدر  وفي الشأن السياس
ــس مجلس  ــن رئي ــي مقرب م عراق
ــى الكاظمي، امس  الوزراء، مصطف
ــاري املرحلة واالزدهار  الثالثاء، بأن تي
ــن يدخال  ــوبني على األخير، ل احملس
ــوم،  ــيا الي ــت روس االنتخابات.ونقل
ــن الكاظمي،  ــدر املقرب م عن املص
ــة واالزدهار  ــاري املرحل ــول، إن تي الق
ــوزراء، لن  ــى رئيس ال ــوبني عل احملس
ــاً ان القرار  ــال االنتخابات، مبين يدخ
ــوض التيارين  ــذ مؤخرا بعدم خ اتخ
ــة، خاصة وأنهما  االنتخابات املقبل
يداران من قبل مقربني من الكاظمي 

ومحسوبني على فريقه السياسي.
ــيواصالن  س ــن  التياري أن  ــاف،  وأض
عملهما السياسي بدعم املرشحني 
ــوض  بخ ــران  ويفك ــتقلني،  املس
االنتخابات ما بعد املقبلة.وأشار إلى 
ــتراطات  ــبب اش أن القرار اتخذ بس
سياسية سابقة أوصلت الكاظمي 
ــة احلكومة والتزاماته مع  إلى رئاس
ــف مصدر  الكتل السياسية.وكش
مقرب من رئيس احلكومة مصطفى 
ــي، لـRT، أن األخير قرر عدم  الكاظم

خوض االنتخابات املقبلة.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــة حكومية من  ــدوى طلب جلن ــن ج ــي  ع ــب اال الطالبان ــاءلت النائ تس
ــى ان يكون النائب  ــواب عضوا ليكون مراقباً وما معن ــة مجلس الن رئاس
ــواً ملراقبة عمل اللجنة  ــير احلداد عض ــي لرئيس مجلس النواب بش الثان
التحقيقية احلكومية بشأن حادثة مستشفى  ابن اخلطيب ؟. بل ان  كل 
ــى اللجنة احلكومية  وان جلنة   ــس النواب  يجب ان يكون مراقباً عل مجل
ــا  مراقبة على اللجنة   ــة  النيابية  يجب  ان  تكون كله ــة والبيئ الصح
احلكومية واملراقبة هنا ليس مبعنى احملاسبة ولكن كي نعرف ماذا عملوا 
ــخص املوجود في اللجنة يجب ان يكون  ــن وصلت حتركاتهم وان الش واي

على اطالع بكل التراكمات  وبكل املشاكل في قطاع الصحة.
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ته جلنة الصحة  التقرير الذي اعدّ
والبيئة النيابية عقب اجتماعها 
ــني ( ٢٦ / ٤ / ٢٠٢١) اقل  ــوم االثن ي
ما يوصف بأنه جرى سلقهُ سلقاً 
ــط  ــداً البس ــالً وفاق ــاء مهله وج
ــف  ــل املهني وكش ــد العم قواع
ايضا عن ثغرات عديدة فألول مرة 
اللجنة  السادة اعضاء  يكتشف 
ان مستشفى ابن اخلطيب والذي 
ــابقاً  ــمى « التويثة « س كان يس
ــد الزعيم الراحل  قد بني في عه
عبد الكرمي قاسم رحمه اهللا عام 
(١٩٥٩) وان احداً من اعضاء البرملان 
ــه يوماً لزيارة هذا  لم يُكلف نفس
ــفى املتهالك !! وال منلك  املستش
ــؤول  اال ان نقول لكل نائب او مس
ــفى  اليعرف حتى مكان املستش

ــم ان تعيدوا  ــوم وعليك ــحّ الن ص
ــذوي  ل ــذروا  وتعت ــاباتكم  حس
ــن  ــى واملفقودي ــهداء واجلرح الش
ــوادر الطبية  ــن املواطنني او الك م
ــه فاننا  ــواء ، وعلي ــد س ــى ح عل
ــهده  نرى وانطالقاً من كل ما نش
ــل في االداء  ثر وفش من حاالت تعّ
ــراق بحاجة الى  ــي ان الع احلكوم
ــرس  ــرة متمّ ــب خب ــاول صاح مق
ــي يقف  ــوك وجنر ك ــجاع وح وش
العراق على رجليه وليس الى اناس 
مكتبيني ال شغل او مشغلة لهم 
الرّنانة  ــعارات  ــوى اطالق الش س
ــي ال حظوظ لها من  الطنّانة الت
ــق العملي  ــة او التطبي املصداقي
ــن  ــراق ل ــع .. الع ــى ارض الواق عل
ــؤول  يقف على رجليه ما دام املس
ــية «  األعلى محاطاً بـ « احلبربش
وبياعي الكالم املباح واننا بحاجة 

ــع الزراعة  ــوض بواق ــة للنه ماس
ــة في هذا الوطن بعد ان  والصناع
ــي الصناعة  ــا بان قطاع تأكد لن
ــا مرهونان بـ  ــة مصيرهم والزراع
ــة .. فهل  « ذمة الوزراء» والساس
ــتيقظ من يعنيه األمر ويقوم  يس
ــيما وان  باداء واجبه الوطني ال س
ــي نواجهها كبيرة  التحديات الت
عة  ــون «الركَ ــت الذي تك في الوق
ــر « واكيد  ــكَ جبي ــرة والشَ صغي
ــوش  ــا» جي فيه ــر  تكث ــة  دول ان 
ــرار  الق ــون  «يك ــارين  املستش
احلكومي فيها مستلباً ألن بعض 
ــالً في االدارات  هؤالء قد تعثر  اص
ــر نكن  ــض االخ ــابقة و البع الس
ــان الوقت العطاء  له االحترام وح
ــف  ــه .. وما يؤس ــني خلبازت العج
ــرق فيه املال العام  له ان بلداً يُس
ــان باسم الدين شعار  ويتل االنس

ــراق فيه «اسرقوا باللتي هي  السّ
ــاً اننا  ــف ايض ــن» وما يؤس احس
ــي  ــوم امام واقع سياس صرنا الي
مؤلم فاقد ألي شكل من اشكال 
النظام السياسي وامنا هو األقرب 
ــذي  ــي» ال ــام « االرتزاق ــى النظ ال
ــات الدولة  ــع مؤسس ــل م يتعام
ــي  ــح املال ــا « دكان» للرب بوصفه
ــط وان الرابح هي قوى واحزاب  فق
سياسية متنفذة والدليل على ما 
نقول هو تنامي جيوش العاطلني 
ــل وغياب اخلدمات  واأليتام واالرام
ــاء وصحة  ــن كهرب ــية م األساس
ــتلزمات  ــم وتوفير كل مس وتعلي
العيش الكرمي من سكن ووسائل 
اده  مواصالت وغيرها مما يطول تعدّ
وشرحه .. باختصار الشعب يريد 
ــعب  ــعر فيه الش ــة وطن يش رؤي
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كتب رئيس التحرير

ــم صالح،  ــس اجلمهورية بره ــى رئي تلق
ــة تعزية من الرئيس  امس الثالثاء، برقي
ــد، بفاجعة حريق  ــار األس السوري بش
مستشفى ابن اخلطيب ببغداد.املكتب 
ــال ، أن  ــة اجلمهورية ق ــي لرئاس اإلعالم

ــح، تلقى  ــة برهم صال ــس اجلمهوري رئي
ــوري بشار  برقية تعزية من الرئيس الس
ــد، بفاجعة حريق مستشفى ابن  األس
ــي راح ضحيتها  ــداد والت ــب ب بغ اخلطي
العشرات من املواطنني.وأضاف البيان أن 
الرئيس السوري قدم لرئيس اجلمهورية، 

ــعب العراقي، أحر  ــه إلى الش ومن خالل
التعازي وخالص املواساة، سائالً العلي 
ــع  ــا بواس ــد الضحاي أن يتغمّ ــر  القدي
رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، 
ــن كل  ــعبه م ــراق وش ــظ الع وأن يحف

مكروه وأذى.

ــس اخلدمة االحتادي  قال رئيس مجل
محمود التميمي: ان الفقرة الثانية 
ــة حذفت  ــون املوازن ــادة ١٢ بقان للم
بالتالي  ــات الوظيفية  الدرج جميع 

ــى درجات  ــة ال حتتوي عل ــأن املوازن ف
ــا ال توجد  ــتحداث كم احلذف واالس
ــق الوزارات، إمنا  أي تعيينات عن طري
ــتكون عن طريق مجلس اخلدمة  س

االحتادي.
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بعد مستشفى ابن الخطيب النار تصل اُّـ اِّـستشفى الرتكي َّـ بابل
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ــعيد خطيب زادة، امس  ــم اخلارجية اإليرانية، س نفى املتحدث باس
الثالثاء، ما أشيع عن عقد لقاء أمريكي إيراني في بغداد أمس.ونقلت 
وكالة تسنيم اإليرانية، عن خطيب زادة قوله، إن األنباء التي حتدثت 
ــع وليام برنز، مدير اخملابرات املركزية األمريكية  عن لقاء وفد إيراني م
سي آي إيه ال أساس لها من الصحة.وحسب معلومات تسنيم فإن 
ــده لم يكن متزامنا مع تواجد الوفد  ــز غادر بغداد قبل أيام وتواج برن
اإليراني هناك.وكان وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف قد قام 

، بزيارة رسمية إلى بغداد حيث التقى مسؤولني عراقيني.
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بغداد /

وكاالت /

بغداد /



2محليات
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البينة الجديدة / هيثم مجيد

ــن   ع ــارة  التج وزارة  ــت  اعلن
تنفيذ  دائرة الرقابة التجارية 
ــوزارة جوالت   ــي ال ــة ف واملالي
تفتيشية و تدقيقية حملافظة 
ــع  موق ــملت  ش و  ــان  ميس
ــي .اكد  ــع الطيب اخملزن مجم
ــك مدير عام الدائرة محمد  ذل
ــه جرى  ــرمي وقال بان ــون ك حن
ــوال  االطالع على  خالل التج
محصول  ــويق  تس ــات  عملي
ــوق من  ــة احمللية املس احلنط
ــني   واملزارع ــني  الفالح ــل  قب
ــي ٢٠٢١ كما  ــم احلال للموس

ــيه  تفتيش ــه  جول ــراء  إج مت 
ــازن التابعة  ــع واخمل ــر اجملم ملق
ــص املطافىء  له حيث مت فح
ــالمه  ــراءات الس ــان اج لضم
ــي مواجهة اخطار  املتخذة ف
احلريق و اللقاء مبوظفي اجملمع 
ــاء بالفالحني  فضال عن  اللق
املسوقني وسماع مطاليبهم 
لتذليل  ــاز الدارة اجملمع  وااليع
ــي تواجه  ــاكل الت وحل املش
ــط  ــب الضواب ــل وحس العم
ان    ــا  مضيف ــات.  والتعليم
ــارة تضمنت كذلك جوله  الزي
ــة  ــواد الغذائي ــى وكالء امل عل
ــي احملافظة وزيارة  والطحني ف

عمليات  ــراء  واج ــم  محالته
ــى  عل ــش  والتفتي ــق  التدقي
ــات  ــجالت وكمي االوزان والس
ــة  واملتبقي ــزة  اجمله ــواد  امل
ونظافة احملالت واالسعار وفق 
ــذا   ــات وزارة التجارة.ه تعليم
واجرى الفريق زيارة للمطاحن 
االهلية العاملة في احملافظة 
ــان  الري ــي  مطحنت ــارة  زي ومت 
ــات  ــراء عملي ــة واج وامليمون
ــش عليها  والتفتي ــق  التدقي
ــل  ــل العم ــى كل مفاص وعل
وفحص اوزان اكياس الطحني 
ــني املنتج وفق  ونوعية الطح

فقرات استمارة الزيارة  .

البينة الجديدة / علي شريف
ــل زيارة  ــة محافظة باب ــرت مديرية زراع اج
ارشادية الى مزارع تربية وتفقيس االسماك 
ــاد مهدي جنم  ــم االرش ــة رئيس قس برئاس
ــملت مزارع  ــادي ش ــي والكادراالرش النافع
ــاد الطالبي ضمن  ــزارع اي ــماك امل تربية اس
ــعبة زراعة السدة بحضورجعفر  اعمال ش
طه واملهندس امير عالء.وقد مت االطالع على 
ــات التربية والتفقيس من خالل اجراء  عملي
جولة داخل اخملتبر. واوضح خاللها املهندس 
ــماك( الكارب ) امير عالء خطوات اكثار اس

ومتثلت باختيار (االمهات ) االساس في جناح 

عملية التكاثر االصطناعي يعتمد بالدرجة 
ــي يتوقع  ــات الت ــود االم ــاس على وج االس
استجابتها ومن مميزاتها ناضجة وخالية من 
ــوهات او جروح ذات  االمراض ليس فيها تش
ــات وراثية جيدة وعالية اجلودة ومرغوبة  صف
ــال الى  ــا االنتق ــتقرة وميكنه ــة ومس وثابت
ــال الناجتة وبالتالي جتنب انتاج اجيال  االجي
ضعيفة او تتعرض حلاالت وراثية مثل التقزم 
ــة .ويتم  ــر املرغوب ــن الصفات غي ــا م وغيره
ايضا عزل اناث الكارب االعتيادي عن الذكور 
ــنة وغالبا ما يستمر موسم  في بداية الس
التكاثر من شهر شباط ولغاية شهرحزيران 

في احواض منفصلة مستقلة قبل ان يتم 
استخدامها في املفقس وللتأكد من جنس 
ــة البطنية  ــك املنطق ــماك يتم تدلي االس
ــائل  ــرات من الس ــراز بعض قط ــر الف للذك
حيث يتم وضع كل منهما بصورة منفصلة 
ــات قبل وضعها في االحواض  ويتم وزن االم
ــماك  ــا يتم اختيار امات االس الداخلية.كم
اعتمادا على مقدار نضجها والتي تختلف 
ــز االناث بكونها  ــور واالناث فتتمي بني الذك
ــاء وقوامها لني  ــتديرة ملس ــن مس ذات بط
ــوء أحمر  ــكل نت ــة منتفخة على ش وفتح
وللتأكد من نضج االسماك تؤخذ عينة من 

ــماك ووضعها في محلول سيرا  بيوض االس
ــول + ٣٠ ٪ حامض اخلليك + ١٠ ٪  ( ٦٠ ٪كح
ــر دقائق تصبح البيوض  فورمالني ) بعد عش
ــفافة وبالتالي حتديد النضج واستعداد  ش
االناث للحقن الهرموني لغرض حتفيز وحث 
ــن وابرز  ــوض واحليام ــع البي ــماك لوض االس
الهرمونات املستخدمة بصورة شائعة هي 
هرمونات الغدة النخامية حيث يتم احلصول 
ــة وناضجة  ــماك كارب بالغ ــا من اس عليه
ــدة النخامية بواقع  ــم اعطاء جرعة الغ ويت
ــي العراق متثل االولى(  حقنتني وهذا متبع ف

١٠ ٪ )من اجلرعة الكلية.

بغداد / البينة الجديدة
ــتاذ  األس ــة  التربي ــر  وزي ــد  عق
ــي اجتماعاً  ــد الدليم ــي حمي عل
و  ــوزارة  ال وكالء  ــم  ض ــعاً  موس
ــوان الوزارة  ــرون العامون لدي املدي
ــة  احلماي ــاليب  أس ــة  ملناقش  ،
الواجب اتخاذها في مبنى الوزارة 
حلماية املوظفني من أي حادث قد 
ــدا ان هذه اخلطوة  ــل ، مؤك يحص
ــة  ــات دول ــن توجيه ــدرج ضم تن

ــيد مصطفى  ــوزراء الس رئيس ال
ــق  خل ــى  ال ــة  الرامي ــي  الكاظم
ــي جميع  ــليمة ف ــة عمل س بيئ
مؤسسات الدولة .واوعز الدليمي 
ــكيل  ــى املديرين العامني بتش ال
ــة  متابع ــا  مهمته ــة  فني ــان  جل
ــم  مديرياته ــعب  وش ــام  اقس
ــص ادوات  ــني وفح ــة  لتأم العام
ــع آلية عمل  ــاع املدني ووض الدف
اخلافرة  ــر  العناص ــد  تواج تخص 

ــة  والصيان ــي  املدن ــاع  الدف ــن  م
لتجنب حصول حوادث تؤثر على 
سالمة وأمن الوزارة .وفي السياق 
ــرورة اجراء  ــد معاليه بض ذاته اك
ــكل يومي  ــة وبش ــارات ميداني زي
ــوزارة للحفاظ  ال ــازن  جلميع مخ
ــزة واملكائن  ــالمة األجه ــى س عل
ــف دوري  ــل كش ــدات ، وعم واملع
ــر بيئة  ــا لتوفي ــا وصيانته عليه
ــبة للعمل اآلمن واالهتمام  مناس

بجميع الوسائل التي تعمل على 
ــر ان االجتماع  ــك .يذك حتقيق ذل
ــؤون  للش ــوزارة  ال وكيل  ــره  حض
ــاكر نعمة  ــتاذ ش ــة األس العلمي
ــؤون  عبد عون ووكيل الوزارة للش
ــني صبري  ــتاذ حس ــة االس الفني
ــي ورئيس جهاز محو االمية  الالم
ــي  ــور عالء حميد احللبوس الدكت
ــوان الوزارة  ــون لدي ــدراء العام وامل

ومعاونيهم .
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بغداد / البينة الجديدة
 متكنت دوريات جندة حي العامل من القبض على 
ــتال)  ــواد مخدرة نوع (كرس ــخص وبحوزته م ش
ــة ضمن  ــة أمني ــراء ممارس ــالل اج ــك خ ــاء ذل ج
ــخص  ــة حي العامل حيث مت مالحظة ش منطق
ــتقل دراجة نارية بوضع يجلب الشك ولدى  يس
ــى املواد   ــه عثر بحوزته عل ــتيقافه وتفتيش اس
ــاً الى مكتب  ــليمه اصولي ــور أعاله  مت تس املذك

مكافحة اخملدرات .

ــات واالعالم تصدر  ــرطة العالق ــؤون الش وكالة ش
ــتدالل  ــه ( هواتف تهمك ) لالس ــترات توعوي بوس
ــه والتي تعمل  ــام هواتف االجهزة االمني على ارق
ــاعده او  ــاعة في حال طلب املس ــى مدار ٢٤ س عل

التبليغ عن احلوادث .

بغداد / البينة الجديدة
ــيد وزير الكهرباء املهندس  تفقد الس
ــد  ــاء األح ــدي األمارة،مس ــد مه ماج
ــدر  الص ــاء  كهرب ــة  محط ــي،  املاض
ــر عام  ــيد  مدي ــه الس ــة، يرافق الغازي
ــة  الطاق ــاج  إلنت ــة  العام ــركة  الش
ــطى  الوس ــة  املنطق ــة  الكهربائي
املهندس علي أحمد حسن، حيث كان 
في استقبالهم مدير احملطة املهندس 
ــاء  رؤس ــادة  والس ــمري  الش ــس  قي
األقسام .واطلع سيادته ميدانياً على 
ــير أعمال الصيانة داخل الوحدتني  س

ــة، واكمال  ــني األولى والثاني التوليديت
ــالل  ــد وس التبري ــات  ــر منظوم تطوي
ــات، كما اطلع  ــارد، واملضخ ــار والب احل

ــر على فعاليات تطوير  بشكل مباش
ــة  الثالث ــني  التوليديت ــني  اداء الوحدت
ــيد الوزير إلى  ــتمع الس والرابعة.واس

ــات أعمال  ــكل مجري ــرح مفصل ل ش
ــة واعمال  ــة والطارئ ــة الدوري الصيان
ــل الكيمياوي للمراجل،وتبديل  الغس
ــى اجلهود التي  فالتر الهواء. وأثنى عل
تبذلها مالكات محطة كهرباء الصدر 
ــالك والعقود واألجور ) في  الغازية ( امل
ــيادته  الصيانة.وعد س ــال  أعم ــاز  إجن
بتذليل كافة املعوقات من أجل دميومة 
ــة الكهربائية  ــاج، وتوفير الطاق اإلنت
ــود  باجله ــاد  الكرام،واش ــني  للمواطن
ــباب  الش ــا  يقدمه ــي  الت ــة  النوعي
ــور وانهم  ــود واألج ــن موظفي العق م

ساهموا بتطوير العمل.

بغداد / البينة الجديدة
ــة الدكتور  ــؤون االجتماعي ــرأس وزير العمل والش تـ
عادل الركابي اجتماعاً عبر منظومة الفيديو جمللس 
ادارة شركة اكاي لصناعة االدوية واملضادات احليوية 
واملتمثل باملدير العام للشركة وأعضائها العراقيني 
ــركة واعداد  ــى واقع عمل الش ــرب لالطالع عل والع
ــار عملها الصالح وضعها  ستراتيجية لتغيير مس
ــر العمل  ــس االول  االثنني.وذكر وزي ــك ام ــي، وذل املال
ــك وزارة  ــركة اكاي التي متتل ــاع ان ش ــالل االجتم خ
ــهمها من اموال صندوق  ــبة ٢٦٪ من اس العمل نس
ــال لم تكن  ــي للعم ــان االجتماع ــد والضم التقاع
لديها مشاريع حقيقية منتجة ولم تكن لها جدوى 
ــركة  ــددا على تصحيح عمل الش ــة، مش اقتصادي

ــدة اقصاها ثالثة  ــا خالل م ــل مجلس ادارته من قب
ــهر.واكد الركابي ضرورة حتقيق شراكة حقيقية  اش
ــتمرار على  لتطوير االنتاج الن الوزارة ال ميكنها االس
ــي لصندوق  ــردود مال ــن دون حتقيق م ــذا النهج م ه
الضمان، موجهاً بتعديل النظام الداخلي للشركة 
ــراع واجلدية في اجناز  ــم القضايا املالية واالس وحس
ــن جانبهم  ــالل االجتماع.م ــاق عليه خ ــا مت االتف م
ــتعدادهم  ــركة اس ــاء مجلس ادارة الش ابدى اعض
ــر عملها  ــركة وتطوي ــة الش ــر هيكلي ــام لتغيي الت
ــركة  ــات العادة انتاجية الش ووضع اخلطط والدراس
ــا، معربني  ــالل املدة املتفق عليه ــابق عهدها خ لس
عن شكرهم لوزير العمل ملساندته الشركة وتقدمي 

العون لها الستئناف نشاطها السابق.

البصرة / البينة الجديدة
ــركة العامة ملوانئ  ناقشت وزارة النقل - الش
ــاريع اخلطة  ــني مش ــس االول االثن ــراق ام الع
ــام  ــر ع ــال مدي ــام ٢٠٢١  و ق ــغيلية لع التش
ــن  ــركة الدكتور املهندس فرحان محيس الش
ــل الكابنت  ــات وزير النق ــي: توجيه الفرطوس
ــرورة اعداد  ــبلي بض ــدر الش ــني بن ناصر حس
ــب  تواك ــي  ــكل مهن ــومة بش ــط مرس خط
سياسة التطوير التي نعمل على تنفيذها ، اذ 
ــة مشاريع اخلطة التشغيلية  مت اليوم مناقش

ــور املعاونني االداري والفني  للعام ٢٠٢١  بحض
ــركة وأضاف  ــام املعنية في الش ومدراء االقس
ــا اليوم كان  ــور اجتماعن ــي ان مح الفرطوس
ــي لعدد من  ــات واالعتماد املال ــة املعوق ملعاجل
ــاريع اجلديدة منها بناء مختبرات وقاعات  املش
ــات  ــد املوانئ ونصب شاش ــية في معه دراس
ــفن  ــة الس ــة حرك ــة ملعرف ــة حديث إلكتروني
ــركة و  ــام الش ــرى القس ــات أخ ــاء بناي وإنش
محطة لتحلية املياه في أم قصر التي ستوفر 

املاء العذب الهالي الناحية .
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بغداد / البينة الجديدة
ناقـشَ وكيل وزارة الصناعة 
واملعادن لشؤون التخطيط 
املُهندس : يوسـف محمـد 
جاسـم امس االول  االثنني 
ــات  واملُتعلق ــكاليات  اإلش
ــركة  ــة اخلاصة بالش املالي
العامة لصناعات النسيج 
واجللود مع إحدى الشركات 
املُتعاقدة معها  ــة  الصيني
ــاع  اجتم ــالل  خِ ــك  وذل
ــيد الوكيل مع  ــدهُ الس عق
ــام الدائرة  دير ع ــادة مُ الس
دير  ــاون مُ ع ــة ومُ االقتصادي
ــة وعدد  ــام الدائرة الفني ع
ــي الوزارة  ــؤولني ف من املس

ــركتني  الش ــن  م ــني  ثل وممُ
ــهُ  الل خِ متَ  ــني  املذكورت
ــة كافة التفاصيل  ناقش مُ
ــاكل  يطة بالعقد واملش احملُ
املالية  واملُتعلقات  العالقة 
ــني حيث وجهَ  ــكال الطرف لِ
ــة  ــكيل جلن ــيادتهُ بِتش س
ــركة  من مجلس إدارة الش
العامة لصناعات النسيج 
األوليات  ــق  لِتدقي ــود  واجلل
ــني  والقوان ــر  االُط ــنَ  م وضِ
ــا ، مؤكداً على  املعمول به
ــم  وحس ــة  عاجل مُ ــرورة  ض
واملُعوقات  املشاكل  جميع 
ــوية املبالغ املالية بني  وتس

الطرفيـن .

 البينة الجديدة / عبد الحافظ الجبوري
ــرطة اجملتمعيــــة التابعة لدائرة  تدخلــــت الش
ــي  ــة ف ــوزارة الداخلي ــالم ب ــات واإلع العــــــالق
ــزاز الكتروني  ــب لتوقف عملية ابت الوقت املناس
ــدى الفتيات  ــخاص بحق إح ــها أحد األش مارس
ــاومتها وتهديدها  ــة بابل، حيث قام مبس مبحافظ
ــخصية ومحادثاتها معه على  بنشر صورها الش
ــتجب  ــا لم تس ــي م ــل االجتماع ــع التواص مواق
ــا اجملتمعية الى  ــذي دع ــر ال ــه الدنيئة.األم لرغبات
ــن املبتز، ومواجهته  ــع البيانات واملعلومات ع جم
ــه بجرميته وتتخذ بحقه  ــة التي تثبت تورط باألدل
ــد أن قامت بحذف محتوى  ــراءات الالزمة، بع اإلج

االبتزاز وتأمني حساب الفتاة.

ــر  ــكر والتقدي ــون بالش ــني يتقدم ــن املواطن ــف م لفي
ــنان الدكتور ( أنس محمد جبر)  والثناء الى طبيب االس
ــي بغداد  ــز كوين ف ــي ) في مرك ــراء عل ــاعدته ( ب ومس
ــدمي كل ماميكن تقدميه  ــل وتق ــك لتفانيه في العم وذل
ــق اهللا اجلميع  ــانية عالية .. وف ــروح انس ــني ب للمواطن

خلدمة العراق وشعبه .. وبوركت اجلهود .

بغداد / البينة الجديدة
 EODP ــروع التنمية الطارئ ــام صندوق اعادة االعمار مش اق
ــل بيئة افضل  ــة نزرع معا من اج ــرا (احلملة التطوعي مؤخ
ــتهدفة (االنبار – ديالى – صالح  ــل) في احملافظات املس واجم
ــاط تدريب ليوم  الدين – كركوك – املوصل ) وقد تضمن النش
ــة حتويل االفكار  ــن مفهوم العمل التطوعي وكيفي واحد ع
ــاعة العمل التطوعي  ــة وضرورة اش ــطة مجتمعي الى انش
ــات واملنظمات  والثقافة املدنية وتعزيز دور املواطن واملؤسس
ــي املناطق  ــاء النباتي ف ــز الغط ــة وتعزي ــني البيئ ــي حتس ف
ــوم الثاني  ــات االرهابية كما مت في الي ــن العملي ــررة م املتض
القيام بعمل تطوعي بالتعاون مع اهالي املدن ودوائر البلدية  
ــيق مع الفرق التطوعية  زرع شتالت في كل  وكذلك بالتنس

محافظة .
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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  

÷aä»€bi@Ï‰é€aÎ@äËí€a@·Çön€a@fiÜ»fl@ b–mâa@Â‹»m@¡Ó�Çn€a
pbƒœb0aÎ@ÖaÜÃi@ø@Òà–‰Ωa@pbÓ–ínéΩa@ãb¨g@bËÓñ‘m@wˆbn„@—íÿm@ÚÁaå‰€a

Òâä‘Ωa@ÒÜΩa@ıbËn„a@›j”@pb–€bzn€a@›Óvéni@ aäç˝€@Ï«Üm@pbibÇn„¸a@ÚÓôÏ–fl

 
ــس الثالثاء،  ــط، ام ــت وزارة التخطي  أعلن
ارتفاع معدل التضخم الشهري والسنوي 
ــم وزارة  ــدث بإس ــال املتح ــراق. وق في الع
ــط، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان  التخطي
ــهري، ارتفع خالل  ، إن معدل التضخم الش
ــبة (٠٫٧٪) باملقارنة  ــهر اذار املاضي بنس ش
ــبقه، وارتفاع  ــذي س ــباط ال ــهر ش مع ش

ــبة(٤٫٣٪).وأضاف  ــنوي بنس التضخم الس
ــدل التضخم ارتفع خالل  الهنداوي، أن مع
ــرين الثاني  ــهر املاضية (تش ــة اش اخلمس
ــاع  ــبة (٥٫٦٪)، وارتف ٢٠٢٠- اذار ٢٠٢١) بنس
ــروبات غير  ــة واملش ــم االغذي ــعار قس اس
ــبة (٢٫٢٪) خالل شهر اذار  الكحولية بنس
ــعار قسم  ــجلت اس املاضي.وتابع فيما س
ــبة (٢٫٤٪)،  املالبس واالحذية ارتفاعاً، بنس
ــعار قسم السكن انخفاضا  وسجلت اس

بنسبة (٠٫٢٪)، سجلت اسعار قسم التبغ 
ارتفاعا بنسبة (١٫٦٪)، ورتفاع اسعار قسم 
التجهيزات واملعدات املنزلية بنسبة(٠٫٣٪).

ــم الصحة  ــعار قس ولفت، إلى ارتفاع اس
ــعار  ــاع اس ارتف ــة  نتيج  ،(٪٠٫٤) ــبة  بنس
االدوية، وارتفاع اسعار قسم النقل بنسبة 
(٠٫٢٪)، مضيفاً فيما سجلت اسعار قسم 
ــبة (٢٫١٪)  الترفيه والثقافة انخفاضا بنس

نتيجة انخفاض اسعار تذاكر السفر.

ــة  ــراث محافظ ــار وت ــش آث ــن مفت أعل
الديوانية باسم الشمري، امس الثالثاء، 

ــتخبارات  ــع االس ــرى م ــا ج ــن اتفاق ع
العسكرية لوزارة الدفاع في الديوانية 
ــرات  بالطائ ــة  االثري ــع  املواق ــة  حلماي
ــيرة.وقال الشمري ، ان جرى اتفاقا  املس

ــكرية ل وزارة  ــتخبارات العس ــع االس م
ــة املواقع  ــي الديوانية حلماي ــاع ف الدف
ــيرة.واضاف  املس ــرات  بالطائ ــة  االثري
ــن  ــدد م ــمل ع ــاق يش ــان ان االتف البي

املراحل فاملرحلة أولى ستكون احلماية 
ــة واملواقع النائية في حال  للمدن األثري
جناح هكذا جتربة سيتم تعزيز احلماية 

الى مناطق أوسع.

بغداد /
ــاء ،نتائج  ــة، امس الثالث ــأة النزاهة االحتاديَّ ــفت هي كش
ــداد  بغ ــي  ف ــذة  املنف ــفيات  املستش ــاز  إجن ــا  تقصيه
ــات. الهيأة قالت ،أن فريق عمل دائرة الوقاية في  واحملافظ
د  ــفيات، أكَّ الهيأة، الذي قام بزياراتٍ الى عددٍ من املستش
ده على ضرورة قيام وزارة التخطيط بتدقيق  ــي تقريرٍ أعَّ ف
ــي تبرمها  ــة إلى العقود الت ــتقبليَّة، إضاف العقود املس
ــراف على  ــة بوزارةٍ واإلش ــات غير املُرتبط ــوزارات واجله ال
بيناً كثرة مالحق العقود املُوقعة والتي سيتمُّ  تنفيذها، مُ
ا  ــود األصلية للعقود،ممَّ ــلباً على البن توقيعها، إذ أثرَّت س
ساهم في زيادة مدد إجناز املشاريع لسنواتٍ طويلةٍ وزيادة 
ــفيات  ــروع مستش في تكلفتها، كما هو احلال في مش
ــعة  ــرير، والقائم س ــعة (٤٠٠) س الديوانيَّة وبعقوبة س
ــخٌ  ــلة نس ــان ان التقرير املُرس ــرير.واضاف البي (٢٠٠) س
ــري الصحة والبيئة  ــة الوزراء ومكاتب وزي منه إلى رئاس
ــة االحتاديَّة إلى  ــوان الرقابة املاليَّ ــط ورئيس دي والتخطي
ذة، وعدم  ــركات املُنفّ ــحٍ في عمل معظم الش تلكؤ واض
دة لها في العقود املبرمة  دَّ ــن املُدد احملُ إنهاء أعمالها ضم
ة أو احملافظات، رغم أنَّ أغلب تلك  ــا وبني وزارة الصحَّ بينه
ــاريع كان قبل األزمة املاليَّة وتوقُّف املشاريع تنفيذاً  املش
ــنة ٢٠١٥)، ممَّا أدَّى إلى  ــرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٧ لس لق
ــاريع التي لم  ــةٍ في بعض املش ــب اندثارٍ عالي وجود نس

تصل نسبة اإلجناز فيها إلى أكثر من (٣٠٪).

ــن تعليمات جديدة ملنح  ــيد، امس الثالثاء، ع ــن مصرف الرش   أعل
قروض شراء الوحدات السكنية في مجمع بسماية في العاصمة 
ــان ، انه مت «إصدار تعليمات  ــح املكتب االعالمي في بي بغداد.واوض
ــراء الوحدات السكنية في مجمع بسماية  جديدة ملنح قروض ش
ــرط الكفيل لغير املوظفني».واضاف ان «وضع  من خالل اضافة ش
هذا الشرط جاء لوجود تلؤ وعدم االلتزام  بدفع اإلقساط من قبل 
املستفيدين السابقني».وكانت التعليمات السابقة تتضمن منح 
ــني واملواطنني على حد  ــراء بدون كفيل لكل من املوظف قرض الش

سواء.

بغداد /

بغداد /

ــتفادة من  ــس الثالثاء، لالس ــة االنتخابات ام ــت مفوضي دع
ــحني. ــجيل التحالفات وقوائم املرش ــرة املتبقية لتس الفت

د فيه املفوضية  ــدّ وقالت املفوضية ، انه في الوقت الذي تش
ــد إجراء انتخاب  ــتقلة لالنتخابات، على أن موع العليا املس
ــرين األول ٢٠٢١ حتمي  ــي ١٠ تش ــس النواب العراقي ف مجل
ــية  ــات السياس التحالف ــة  ــو املفوضي ــع عنه.تدع تراج ال 
ــن الفترة  ــتفادة مما تبقى م ــحني، إلى االس ــزاب واملرش واألح
ــجيل التحالفات السياسية وقوائم  املتاحة الستقبال تس
املرشحني في موعدها األخير .إن املفوضية تواصل خطواتها 
ــدول عملياتي ال يحتمل  ــا وفق توقيتات زمنية جل وحتضيراته
ــق انتخابات حتظى  ــى حتقي ــه، وصوالً إل ــي مراحل ــر ف التغيي
ــواه اجملتمعية التي ننتظر منها أن  ــارع العراقي وق بثقة الش
ــون متفاعلة مع احلدث االنتخابي املرتقب، ملا لالنتخابات  تك
املقبلة من أهمية بالغة لالستقرار ومتثيل إرادة الناخبني عبر 

صناديق االقتراع.

 
ــمري، امس  ــوى نايف الش ــن محافظة نين ــا النائب ع دع
ــل، الى وضع  ــادة اعمار املوص ــة العليا الع ــاء، اللجن الثالث
ــات عملها  إلنهاء  ــة الكبير ضمن اولوي ــروع ماء ربيع مش
ــة في الناحية. ــمة و ٩٠ قري ــاة اكثر من ٢٠٠ الف نس معان

ــادة إعمار  ــة العليا إلع ــمري ، ان مكتب اللجن ــال الش وق
ــكل من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى  املوصل واملش
ــب رؤيتنا  الكاظمي مت افتتاحه قبل أيام، مبينا انه وبحس
فان من أولويات عمل اللجنة هو ايصال املاء الصالح للشرب 
ــكانها الى اكثر من  الى ناحية ربيعة والتي يصل تعداد س
ــتكمال  ــمة وأكثر من  ٩٠ قرية من خالل اس ــف نس ٢٠٠ ال
ــاة أبنائها.واضاف  ــة الكبير إلنهاء معان ــروع ماء ربيع مش
ــت بكفاءة ونزاهة وبضمير  ــمري، ان اللجنة التي عمل الش
ــية ستنجح في إعادة  حي بعيدا عن الضغوطات السياس
اعمار مدينة املوصل بشرط ان تكون لديها التخصيصات 
ــني للمحافظة  ــى اننا كممثل ــددا عل املالية الالزمة، مش
ــني بقوة جلهود  ــنكون من الداعم داخل مجلس النواب س
ــل النتائج في وقت  ــي عملها بغية حتقيق أفض اللجنة ف

قياسي ومبا يحقق الهدف املنشود من تشكيلها.

 
 

ــافر  أعلنت هيأة املنافذ احلدودية، امس الثالثاء،ضبط مس
وبحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية. الهيأة قالت ، أنه 
اضبطت مسافر عراقي بحوزته مادة (الترياك) اخملدرة بوزن 
(٣٠غم)،والتي مت ضبطها من قبل مفرزة مكافحة اخملدرات 
ــعبة الفنية في املنفذ احلدودي. وأضاف  وبالتعاون مع الش
ــعبة مكافحة  ــان أنهتمت إحالة ما مت ضبطه إلى ش البي

مخدرات بدرة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه.

ــة اجلمهورية، امس الثالثاء، تلقي الرئيس  أعلنت رئاس
برهم صالح، جرعة من اللقاح املضاد لفيروس كورونا.

ــي ، أن «رئيس اجلمهورية برهم صالح،  وذكر بيان رئاس
ــاد لفيروس  ــاح املض ــس اإلثنني، اللق ــاء أم تلقى مس
ــة اجلهود  ــرورة مواصل ــى «ض ــح، إل ــا صال كورونا».ودع
ــاً «دور وتضحيات  ــاء»، مثمن ــة للوقاية من الوب الطبي
ــهر  ــا على مدى األش ــي بذلته ــة الت ــوادر الصحي الك
املاضية في حتجيم آثار الوباء وحماية املواطنني».وأكد، 
ــي يواجهونها  ــعي لتذليل املصاعب الت ــة الس «أهمي
ــعبنا  ــى ان «أبناء ش ــاً إل ــم»، الفت ــر احتياجاته وتوفي
ــتطيعون جتاوز هذه احملنة، ويُكللون جهود الكوادر  يس
ــة بالنجاح من خالل االلتزام بإجراءات احلماية  الصحي

الشخصية من الوباء وحماية اجملتمع».
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ــي، ووزير  ــوزراء مصطفى الكاظم ــث رئيس ال بح
ــف، قيام  ــواد ظري ــد ج ــي محم ــة اإليران اخلارجي
ــة  املالي ــا  بالتزاماتهم ــاء  باإليف ــران  وإي ــراق  الع
والتعاقدية. وقال املكتب اإلعالمي لرئاسة الوزراء 
، إن الكاظمي استقبل ظريف، وبحث معه تطور 
ــكل الذي  ــني البلدين بالش ــات الثنائية ب العالق
ــة، وتعزيز التبادل التجاري  يخدم املصالح املتبادل
ــن باإليفاء  ــام البلدي ــا قي ــني، كما ناقش باالجتاه
ــة، باإلضافة إلى  ــة والتعاقدي ــا املالي بالتزاماتهم
ــأن مواجهة التهديدات  ــث تعاون البلدين بش بح
ــتركة، بناء على التعاون الذي حصل  األمنية املش

أثناء مواجهة تنظيم داعش اإلرهابي ومنع معاودة 
نشاطه.وأكد الكاظمي، على أهمية التواصل بني 
ــؤولي البلدين، في ظل التطورات املتسارعة  مس
ــم، والتي تتطلب  ــهدها املنطقة والعال التي تش
استمرار احلوار وتبادل األفكار بني دول املنطقة.من 
ــي محمد جواد  ــل وزير اخلارجية اإليران جانبه، نق
ــة لرئيس مجلس  ــادة اإليراني ــات القي ظريف حتي
ــدور الذي  ــة ال ــى أهمي ــف إل ــار ظري ــوزراء، وأش ال
ــة ورئيس مجلس الوزراء  تلعبه احلكومة العراقي
مصطفى الكاظمي سواء على مستوى العالقة 
ــات اإلقليمية  ــتوى امللف ــني البلدين أو على مس ب
بشكل أوسع، ودور العراق في تبني سياسة احلوار 
والتهدئة من اجل امن واستقرار وسالم املنطقة.
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رئيس اجلمهورية يتلقى اللقاح املضاد لفيروس كورونا
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واضافت الطالباني  في حديث لها حتت 
ــون هناك عضو  ــان اما ان يك قبه البرمل
ــب عمل هذه  ــواب يراق ــي مجلس الن ف
اللجنة اعتقد ان هذا االمر غير صحيح 
ــة ان  ــح على هيئة الرئاس وان الصحي
ــول ان مجلس النواب وجلنة الصحة  تق
ــذه اللجنة كي  ــوف تراقب ه ــا س كله

ــات   ــج والتحقيق ــي النتائ ــرف ماه نع
ــذه  ــا فه ــل اليه ــيتم التوص ــي س الت
ــدت الطالباني ان  ــاة املواطنني ..واك حي
ــاكل وكوارث  ــد عانى من مش هذا البل
ــابق وكان امله بهذه  ــذ النظام الس من
احلكومة الدميقراطية التعددية ان تكون 
ــط مقومات وحقوق  لدى الشعب ابس

احلياة ونحتاج الى اشياء اخرى وال بد ان 
نبدأ بديننا االسالمي الذي مينع الفساد 
رمه والذي يأكل في مفاصل الدولة  ويجّ
وفي مؤسسة الصحة وحرام اذا حصل 
ــي توفير االدوية  ــاد في الدواء او ف الفس
ــعب العراقي .. وال بد من  والصحة للش
ــاد واعطونا  ــن مكامن الفس البحث اي

ــج وان األمر اآلخر  ــاً واعطونا نتائ عالج
ــة وكبرملان ان ندعم  هو ان هذه احلكوم
ــرأي والنقد  ــام ودعم حرية ال ــرأي الع ال
ــد ويتكلم  ــوه اح ــس ان يتف ــاء ولي البّن
ــجن او  ــرض للس ــة يتع ــى احلكوم عل
ــوه على  ــؤول يضرب ــى مس ــم عل يتكل
فمه او صحفي يتكلم على شخصية 

رون بحقه (٥٠) الف أمر  ــية يصدّ سياس
ــت الطالباني حديثها  قبض .. واختتم
ــول : دعوا الناس تتكلم وتقول اين  بالق
املشاكل واين اخللل في هذه الدولة وان 
ــت كالم الناس  ــرأي وكب ــت حرية ال كب
ــى هذا  ــن اوصلنا ال ــو م ــني ه واملواطن

احلال.

ــائرون النيابية،  في وقت أكدت كتلة س
ــراء  ــاس استش ــاء، أنَّ أس ــس الثالث ام
ــر الغطاء  ــراق، هو توف ــاد في الع الفس
ــي ملا يجري من ملفات فساد،  السياس
ــع احلكومات  ــارت إلى أن جمي فيما أش
ــاء على  ــي القض ــلت ف ــابقة فش الس

ــاض  ــة، ري ــو الكتل ــاد.وقال عض الفس
ــح  أصب ــاد  ”الفس إنَّ   ، ــعودي  املس
ــة، وانعكس  ــكل ظاهرة مجتمعي يش
واألمنية  ــية  السياس ــة  العملي ــى  عل
ــإنَّ جميع  ــلباً، لذلك ف واالقتصادية س
ــعوا  ــابقة س ــات الس ــاء احلكوم رؤس

ــاد لكن لم  ــة وإنهاء الفس إلى مواجه
يستكملوا إجراءاتهم ضده.وأضاف، أنَّ 
”احلكومات السابقة، ورغم محاوالتها 
ــاء على  ــي القض ــلت ف ــررة، فش املتك
الفساد، مبيناً أنَّ حكومة رئيس الوزراء 
ــة  لت جلن ــكّ ــي ش ــى الكاظم مصطف

خاصة ملكافحة الفساد، وألقت القبض 
ــار إلى  ــى العديد من الفاسدين.وأش عل
ــات الكبيرة التي طرحها رئيس  أنَّ امللف
الوزراء األسبق عادل عبد املهدي، والتي 
تتجاوز ٢٤ ملفا كبيرا، ما زالت احلكومة 
غير قادرة على فتحها، وحتتاج إلى وقت 

ــى إجراءات حقيقية  لتهيئة أمورها وإل
ــدين  ــون لها أثر في مواجهة الفاس يك
ــاد، الفتاً إلى أنَّ  ومكافحة منابع الفس
جميع املشكالت التي يواجهها العراق 
ومير بها ناجمة عن الفساد املستشري 

في العراق ويعيشه منذ ٢٠٠٣.
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ــة األدوار التمهيدية  أوقعت قرع
ــم  ــة كأس العال ــة لبطول املؤهل
ــاالت، منتخب  ــدم الص ــرة ق لك
ــة مع تايالند،  العراق في مواجه
ــان مع  ــيلعب لبن ــني س ــي ح ف

فيتنام.
ــاح امس  ــة صب ــت القرع وأجري
ــة املاليزية  ــاء في العاصم الثالث
ــرة  ــور، حيث بثت مباش كواالملب

على قناة االحتاد اآلسيوي، مبوقع 
يوتيوب.

ــي  ــى ف ــاراة األول ــتلعب املب وس
ــل، في حني  ــار املقب ــو/ أي ٢٠ ماي
ــة اإلياب يوم ٢٥ من  تقام مواجه

الشهر نفسه.
ــن  الفائزي ــني  املنتخب ــم  وينض
ــتان  ــران واليابان وأوزبكس إلى إي
ــي بطولة كأس  ــيا ف لتمثيل آس
ــدم الصاالت في  ــم لكرة ق العال

ليتوانيا ٢٠٢١.

ــرة  ــي لك ــاد الكويت ــس االحت ــدم رئي تق
القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، 
بالتهنئة إلى جمهورية العراق، بعد أن 
ــتثنائي للجمعية  ــاع االس أقر االجتم
ــاد كأس اخلليج العربي  العمومية الحت
ــتضافة  ــذي عقد، اس ــدم، ال لكرة الق

البصرة لـ»خليجي ٢٥».
ــان صدر عن  ــف في بي ــف اليوس وكش
ــي االجتماع، التصويت  االحتاد، أنه مت ف
ــتضافة  ــح الكويت حق االس ــى من عل

كبديل للعراق في حال حدوث أي ظرف.
وأعرب اليوسف عن أمنياته في التوفيق 

ــكل  ــي إخراج البطولة بالش للعراق ف
املناسب. وأثنى الشيخ أحمد اليوسف 
الصباح على دور وزير الشباب والرياضة 
ــظ  محاف و  ــال  درج ــان  عدن ــي  العراق
البصرة أسعد العيداني ورئيس الهيئة 
التطبيعية لالحتاد العراقي إياد محمد 
ــام لالحتاد العراقي  النداوي، واالمني الع
ــد، وحرصهم على  ــان عبي محمد فرح
ــات والضمانات  ــع املتطلب ــر جمي توفي
ــى  ــذل أقص ــة، وب ــتضافة البطول الس

اجلهود الستضافة الوفود اخلليجية.

تحديد منافسي لبنان والعراق بتصفيات 
كأس العالم لكرة الصاالت

الحسن: أحذر منتخب 
فلسطني من جزر القمر

برشلونة يعيد التفكري َّـ مستقبل موهبته

موراتا ال يمانع البقاء َّـ يوفنتوس مدى الحياة

هازارد أكرب رهانات زيدان ضد تشيلسي

ــباب والرياضة  بارك وزير الش
ــال  درج ــان  عدن ــي  العراق
ــر الرياضية  اختيار  للجماهي
ــم  لتنظي ــميا  رس ــرة  البص

بطولة خليجي ٢٥.
ــره حساب   وقال في بيان نش
الوزارة الرسمي عبر فيسبوك: 
ــر من  الكبي ــم  الدع ــن  «نثم
ــى  عل ــة،  العراقي ــة  احلكوم
السيد  الوزراء  رئيس  ــها  رأس

مصطفى الكاظمي».
ــال أن الوزارة عملت  وأكد درج
ــع محافظة  ــق واحد م كفري
ــرة والهيئة التطبيعية  البص

الحتاد الكرة.
ــود  ــك اجله ــى أن تل ــار إل وأش
ــم  ــاح بتناغ ــت بالنج «تكلل
ــن  م ــدا  ج ــن  كبيري ــم  ودع
ــج عبروا  ــي اخللي ــقاء ف األش

ــب  عنه صراحة بإيثار» بحس
البيان.

وتابع بالقول: «ال يسعنا إال أن 
نقدم لهم أسمى آيات الشكر 

ــان، مؤكدين للجميع  واالمتن
أن العمل الفعلي الكبير بدأ 
ــو حتضير  ــة نح ــذ اللحظ من
ــل صورة  ــى أفض ــرة عل البص

ــد: «نحن واثقون  ممكنة». وأك
ــتكون هي  ــة س ــأن البطول ب
األكبر واألجمل».  وقدم درجال 
ــكر والتقدير إلى اإلعالم  الش

العراقية  واجلماهير  الرياضي 
ــرق واللجان التي  وجميع الف
ــاعي العراق  ــع مس ــت م وقف
ــتضافة البطولة. وشدد  الس

ــم املقبل الذي  على أن «الدع
ــي اخلليج  ــقاء ف ــه األش بارك
ــعي لرفع احلظر كليا  هو الس
عن املالعب العراقية، وهو ما 
وتضافر  بعون اهللا  سيحصل 
واألصدقاء  ــقاء  األش ــود  جه

معنا». 
 وواصل الوزير حديثه بالقول: 
ــن العمل  ــة األولى م «املرحل
ــة  البطول ــم  تنظي ــب  لكس
ــاح.  بالنج ــوم  الي ــت  انته
ــة هي األهم  الصفحة املقبل
ــب  وتتطل ــدا  جه ــر  واألكث
ــال  إلكم ــا  جميع ــعينا  س
وتوفير  ــات  االحتياج ــع  جمي
ــل للبطولة».   ــواء األفض األج
ــنتوكل على  ــه: «س وأمت بقول
اهللا بجهد وعزم ال يلني ومعنا 
ــر يدعمنا  ــور رائع وكبي جمه
ــر للنجاح  ــا األكب ــو رهانن وه

املبهر».
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مزهر كاظم اِّـحمداوي

ــة بكرة القدم(  ــرق النخبة العراقي ــارة لف ــارت النتائج غير الس *اث
ــيا ردود  ــي دوري ابطال اس ــاركة ف ــرطة) املش الزوراء واجلوية والش
ــن  محبطا, من  ــر راض,ان لم يك ــا غي ــة كان اكثره ــال متباين افع
ــارته امام الوحدة  ــذه النتائج بخروج الزوراء من امللحق بعد خس ه
ــرطة امام كل من الشارجة والدحيل  االماراتي و تعثر اجلوية والش
ــتطع الفريقان ان  ــي اولى مبارياتهما وما تبع من مباريات لم يس ف
يعدال وضعيهما ولم يجد  الكادر التدريبي لكال الفريقي العالجات 
ــة ان الفرق العراقية (تعبانة)  ــول التي تؤدي الى تكذيب مقول واحلل
ــا باملعنى  ــا وتنافس ــهد انتظام ــدة دوري تعبان لم يش ــا ولي النه
ــي لهاتني الكلمتني.وان كان في هذا الوصف بعض احلقائق  احلقيق
ــرطة بالعودة  فقد كنا منني النفس ونعول على فريقي اجلوية والش
ــن فرصة كهذه  ــارتيهما االولى لك ــة بعد خس الى اجواء املنافس
ــدة لعل اهمها ما اتفقوا على  ــباب عدي كانت تبدو غير ممكنة الس

تسميته بالفوارق الفنية واملادية!
ــدأت حلظات رودود االفعال  ــاءل ما يزال موجودا بعد ان ه * كان التف
السلبية والنقد احلاد ما بعد اولى اخلسارتني وهو ما يحدث عادة,الن 
اجلمهور يريد ويطالب ويسعد بالنتائج التي ترضي طموحه قبل ان 
ترضي طموح الالعبني وكادرهم التدريبي وال يفكر في الظروف التي 
احاطت وحتيط بالرياضة العراقية عموما وبكرة القدم خاصة.ومع 
ذلك كنت ال اخفي ان فرقي اجلوية والشرطة ان بقيا على املستوى 
ــتطيعا الصمود امام فرق  ــاركتهما فلن يس ــتهال به مش الذي اس

اخرى كبيرة ما بعد  دوري اجملموعات اذا ما اجتازا هذاالدور.
ــت ارد على البعض  ــابي في الفيس كن ــور لي على حس * في منش
ــرطة وقدموا  ــة فريقي اجلوية والش ــوة عن نتيج ــن دافعوا بق الذي
املبررات التي نتناولها في كل انتكاسة في مقدمتها الفارق املادي 
ــار ان االندية اخلليجية تتعاقد باملاليني مع الالعبني احملترفني  باعتب
ــا من اموال  ــيات مبا يتوفر له ــع املدربني االجانب من كل اجلنس وم
ــو الذي يصنع  ــة العراقية وهذا ه ــر لالندي ــو ما لم يتوف ــرة وه كبي
ــذا الرأي صحيح الى  ــارق الفني  لصالح االندية اخلليجية . وه الف
ــرطة  ــر ان فرقنا وخاصة اجلوية والش ــا ان نتذك ــد ما,لكن علين ح
ــوم لم يعرف الالعبون العراقيون  والزوراء كانت تصنع االنتصارت ي
ــي غيرها بل  ــة العراقية او ف ــي االندي ــمها االحتراف ف ــردة اس مف
ــهري و احيانا  ــة مقابل راتب ش ــب النديتنا احمللي ــم كان يلع جله
ــم كامل في حالة  يترقب مكافأة قد حتصل او ال حتصل طوال موس
ــا هو اليوم  ــي او اقليمي على عكس م ــب محلي او عرب ــق لق حتقي
ــع النادي  ــن صفقة للتعاقد م ــب مبلغا عبارة ع ــلم الالع اذ يتس
ــتوى املطلوب, وبالنتيجة  ــني وان كان مبلغ العقد ليس باملس املع
ــال الالعب العراقي اليوم افضل ماديا مما كان عليه اقرانه في  ان ح
ــابق.ومع ذلك عندما نتحدث عن اجنازات ونتائج فريق الشرطة  الس
ــنوات املاضية وباختصار, جنده وصل الى نهائي ابطال  في تلك الس
اسيا عام ١٩٧١ وكان اللقب في متناوله لكنه انسحب من املباراة 
النهائية الن طرفها االخر كان نادي( مكابي االسرائيلي) كما كانت 
ــتوى العربي والقاري. واذا قلبنا  ــه نتائج اخرى متقدمة على املس ل
صفحات تاريخ نادي القوة اجلوية تبرز امامنا اقرب مفخرة حققها 
له وللكرة العراقية بفوزه بلقب بطولة كأس االحتاد االسيوي لثالث 
ــيوية اخرى .واما فريق  ــرفة عربية واس مرات اضافة الى  نتائج مش
ــيا وكأس  الزوراء فكانت له ايضا نتائج وصوالت في دوري ابطال اس
ابطال الكؤوس االسيوية وان لم يصل الى املراحل النهائية فيها..

ــي تواجه انديتنا الكروية  ــن هنا علينا ان ال نضخم املعوقات الت م
ــم من محترفني. ــدرات االندية اخلليجية حتى مبا تض ــخ بق وال ننف

اوليس نحن من يصدر الالعبني العراقيني لالحتراف في دول اخلليج 
وبعض دول شرق اسيا؟ اذن املواهب العراقية موجودة وهي اثمن من 
ــؤال:اين  ــوال التي تتميز بها اندية دول اخلليج.  لكن يبقى الس االم

هو اخللل اذن؟

@b‰nÌÜ„a
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أكد أنه لن ينسى هدفه َّـ مرمى العراق
أسامة الغريب َّـ حوار: اِّـغرب لم يكن مرشحا للفوز بكأس العرب

حذر أحمد احلسن املدير الفني 
ــطني،  ــب فلس ــبق ملنتخ األس
ــزر  ج ــب  منتخ ــورة  خط ــن  م
ــب  منتخ ــيلعب  وس ــر.  القم
ــزر القمر في  ــطني ضد ج فلس
ــدور التمهيدي املؤهل إلى دور  ال
ــرب في  الع ــات لكأس  اجملموع

نسختها العاشرة.
وستقام بطولة كأس العرب في 
ــرة من ١-١٨  الدوحة خالل الفت
ــون األول املقبل،  ــمبر/ كان ديس
بينما جترى مراسم القرعة غدا 
ــة. وأكد  ــي العاصمة القطري ف
ــن في تصريحات خاصة  احلس
ــب جزر القمر  لكووورة: «منتخ

ــور، وبلغ  ــة، ومتط ــد للغاي جي
ــة  ــات كأس األمم األفريقي نهائي

للمرة األولى في تاريخه».
ــدد التحذير  ــك أج ــع: «لذل وتاب
ــي  الفن ــاز  اجله ــو  وأدع ــه  من
ــته بشكل جيد للغاية،  لدراس

للعبور إلى اجملموعات».
ــأ في  ــال للخط ــد: «ال مج وأك
ــمة».  مثل هذه اللقاءات احلاس
ــك منتخبا جيدا  وأضاف: «منتل
ــاب خبرات، لكن  والعبني أصح
لهذه  ــد  اجلي التحضير  ــا  علين
ــا. أثق  ــة أيض ــاراة وللبطول املب
وقدرتهم  الالعبني،  ــدة في  بش
ــاراة، بإذن  ــك املب ــاوز تل على جت

اهللا».

سيخوض ريال مدريد حتديا صعبا، 
ــي  تشيلس ــتضيف  يس ــني  ح  ،
اإلجنليزي، في ذهاب نصف نهائي 
ــى ملعب  ــا، عل ــال أوروب دوري أبط

«ألفريدو دي ستيفانو».
ــع  ــاراة م ــي املب ــل امليرينج  ويدخ
ــه،  صفوف ــي  ف ــة  مهم ــات  غياب
تتمثل في فيرالند ميندي، الظهير 
ــيرجيو راموس، قلب  ــر، وس األيس
ــدي فالفيردي، العب  ــاع، وفي الدف
ــط، ولوكاس فاسكيز الذي  الوس

يلعب كظهير أو جناح أمين.
ــاوالت جتهيز ميندي، إال  ورغم مح
ــاراة، وبالتالي  ــق باملب ــه لن يلح أن
ــه هو  ــرب لتعويض ــيكون األق س

ناتشو فيرنانديز.
ــيكون إيدير  وفي مكان راموس، س
ــب رافائيل  ــاو حاضرا بجان ميليت
ــي  دان ــيتواجد  س ــا  كم ــاران،  ف
كارفاخال في مركز الظهير األمين. 
وعلى األغلب، سيعتمد املدرب زين 
ــى طريقة (٤-٣-٣)،  الدين زيدان عل
ــاراة األخيرة  ــا املب ــي خاض به الت

ضد ريال بيتيس، في الليجا.
ــب  اللع ــار  خي ــه  لدي ــيكون  وس
ا، باالعتماد  ــة (٣-٤-٣) أيضً بطريق
ــو  وناتش ــاران  وف ــاو  ميليت ــى  عل

كثالثي دفاعي.
ــتفيد زيزو من عودة جنمه  وسيس
األملاني، توني كروس، بعد تعافيه 
ــد يكون  ــذي ق ــة، وال ــن اإلصاب م
ــيما  ــة، ال س ــة مهم بديل ــة  ورق
ــد  ــم يعت ــي ل ــدرب الفرنس أن امل

ــة  ــن اإلصاب ــن م ــع بالعائدي الدف
كأساسيني.
الرهان األكبر

ــو  نح ــار  األنظ كل  ــتتجه  وس
البلجيكي إيدين هازارد، جنم ريال 
ــن إصابته  ــد، الذي تعافى م مدري
ــر خالل  ــاب طويل، وظه ــد غي بع
ــس األخيرة كبديل،  مواجهة بيتي

ملدة ١٣ دقيقة.
ــذي عانى  ــازارد، ال ــارك ه ولم يش
ــات هذا  ــلة من اإلصاب من سلس
ــاراة  ــي ١٥ مب ــوى ف ــم، س املوس
ــداف،  ــجل ٣ أه ــث س ــط، حي فق
ــد امليرينجي في أمس احلاجة  ويُع
ــرة  الفت ــذه  ه ــالل  خ ــه،  لقدرات

احلاسمة من املوسم.
ــي  تشيلس ــي  البلجيك ــرف  ويع

ا، وهو الذي لعب بني صفوفه  جيدً
ــى ٢٠١٩، وكان جنمه  ــن ٢٠١٢ إل م
ــر ريال مدريد  األول.وكانت جماهي
ــذي انضم  ــازارد، ال ــول على ه تع
للفريق امللكي في صفقة تخطت 
قيمتها ١٠٠ مليون يورو، ليعوض 
ــدو  رونال ــتيانو  ــي كريس البرتغال
ــه إلى يوفنتوس، لكن  عقب رحيل
ــكل  ــة اإلصابات ضربته بش لعن
ــط  اخل ــتوى  مس ــى  وعل ــب.  غري
ــد، ال يوجد  ــي لريال مدري الهجوم
ــداف، هذا  ــاهم في األه ــب س الع
ــرمي بنزميا،  ــن ك ــر م ــم، أكث املوس
ا في مختلف  الذي سجل ٢٧ هدفً
ــى اآلن، وقد ميثل  ــابقات، حت املس
حضور هازارد بجانبه إضافة قوية 

للفريق.

ــدا من  ــب واح ــامة الغري كان أس
صناع اإلجناز الذي حققه منتخب 
ــنة ٢٠١٢، بفوزه بكأس  املغرب س

العرب في السعودية. 
ــر أيضا على  ــق املدافع األيس وتأل
مستوى األندية، حيث لعب للوداد 
ــذي فاز معه بلقب الدوري، وتوج  ال
مع الفتح بكأسي الكونفيدرالية 
ــدوري مع احتاد  والعرش، وحصد ال
ــواره حاليا  ــة، ويواصل مش طنج

مع النادي القنيطري. 
حاور أسامة الغريب حول تفاصيل 

فوزه مع األسود بكأس العرب.
فإلى احلوار: 

ــحا  هل كان منتخب املغرب مرش
للفوز بلقب كأس العرب ٢٠١٢؟

ــافرنا  س ــث  حي ال،  ــع  الواق ــي  ف
ــارك،  ــعودية كمنتخب مش للس
ــا نتوق للقب،  ــا كالعبني كن لكنن
خاصة ملعرفتنا أن لدينا مجموعة 
ــدرب البلجيكي  ــادة امل جيدة بقي

إيريك جيرتس. 
ــاركتم  دون  ــم ش ــذا يعني أنك ه

ضغط في السعودية؟ 
فعال، شاركنا دون ضغط، ورمبا كان 
ــباب جناحنا، رغم أننا  ذلك من أس

كنا كالعبني نثق في إمكانياتنا. 
ــب  منتخ ــوز  ف ــر  س ــا  م ــك  برأي
ــي في هذه  ــرب باللقب العرب املغ

النسخة؟ 
نقطة قوتنا متثّلت في االنسجام 
ــة  كمجموع ــا  مييزن كان  ــذي  ال
ــة إلى خبرة أغلب  واحدة، باإلضاف
الالعبني الذين كانوا يشاركون في 
استثناء  دون  األفريقية،  املنافسة 
ــدة ودعم  ــتعداد اجلي ــروف االس ظ

املسؤولني. 
ــة املغربية في  ــر أيضا اجلالي أتذك
السعودية، التي ساندتنا من بداية 

املنافسة إلى املباراة النهائية. 
سجلت هدفا في املنافسة.. أكيد 

أنك تتذكره جيدا؟ 
- فعال كان هدفا مهما، خاصة أني 
سجلته في مباراة نصف النهائي 
القوية، أمام العراق، حيث فزنا (٢- 

ــؤولية  ــر أني أخذت املس ١).  أتذك
ــددت بقوة ومن مكان صعب،  وس
ــي ولن  ــم أهداف ــن أه ــره م وأعتب
أنساه، خاصة وأن املباراة لم تكن 
سهلة، ألن املنتخب العراقي كان 
ــحني للفوز باللقب، وقد  من املرش
ــب في بداية املباراة  خلق لنا متاع
ــل  بفض ــن  لك ــجل،  يس أن  وكاد 
تركيزنا وهدوئنا جنحنا في العبور 

للنهائي. 
وماذا عن النهائي أمام ليبيا؟ 

ــيكون  ــا نعرف أن النهائي س - كن
صعبا، خاصة أن املنتخب الليبي 
شارك بفريقه األول، وأقصى أيضا 
ــاركته العربية، املنتخب  قبل مش
ــات  التصفي ــي  ف ــي  الكاميرون

األفريقية. 
تقدمنا مبكرا في النتيجة، أتذكر 
ــا كان عاليا في اخلمس  أن تركيزن
دقائق األولى، اخلطأ الذي ارتكبناه 
ــر من  ــا الكثي ــي تضييعن ــل ف متث

الفرص في الشوط الثاني.
ــب ليبيا هدف  ــجل منتخ لقد س
ــة األخيرة من  التعادل في الدقيق
ــح  الترجي ركالت  ــن  لك ــاراة،  املب

أنصفتنا وحسمنا اللقب.
ــب املغرب  ــرى جتربة منتخ كيف ت

في النسخة املقبلة بقطر؟
- ال بد من اإلشارة ألن الكرة العربية 
ــة  ــتكون جترب ــك س ــورت، لذل تط
ــة للمنتخب املغربي والعبي  مهم

الدوري للرفع من خبراتهم. 
ــن  ــيكون م ــي س ــب املغرب املنتخ
أقوى املرشحني، رغم أن املهمة لن 
تكون سهلة، لذلك على الالعبني 
ــر للفوز  ــودا كبي ــوا مجه أن يبذل
ــاركة  ــب، ولو أني أتوقع مش باللق

ناجحة لألسود. 
ــهر الكرمي.. ما هي  ونحن في الش

أفضل مباراة لك في رمضان؟ 
ــمال أمام  ــيكو الش  مباراة كالس
ــرب التطواني، كانت مواجهة  املغ
ــتوى كأس العرش  قوية على مس
وفزنا برباعية نظيفة، لقد عشت  
ــل مبارياتي مع  ــن أفض ــدة م واح

احتاد طنجة.

ــف تقرير صحفي إسباني، ،  كش
عن تردد برشلونة بشأن استعادة 
ــن،  ــبان املعاري ــه الش ــد جنوم أح
ــاركاته  ــاب اخلبرة من مش الكتس

احمللية في الليجا.
ــرى  ــة اليس ــم اجلبه ــد تدعي ويع
للفريق الكتالوني من أهداف املدير 
الفني الهولندي رونالد كومان في 
ــا وفيربو  ــد الثنائي ألب ــل تواج ظ
ــر.  ــي مركز الظهير األيس فقط ف

ــلونة لالستفادة في  ويتطلع برش
ــاب  ــرة املقبلة من العبه الش الفت
ــى ريال  ــار إل ــدا، املع ــوان ميران خ

بيتيس.
ــب إذاعة «راديو كتالونيا»،  وبحس
ــلونة  ل برش ــن املتوقع أن يُفعّ فم
ــدا ومن ثم  ــار متديد عقد ميران خي
ــال بيتيس،  ــددًا إلى ري إعارته مج
ــع راتبه  ــى األخير دف ــى أن يتول عل
أن  ــر  التقري ــاف  بالكامل.وأض
ــارة الالعب  ــلونة ال يريد خس برش

مجانا.
ــإن اخليار األقرب أن يتم  وبالتالي ف
تفعيل خيار جتديد عقده، وانتظار 
ــم آخر خارج  مدى تطوره في موس
ــل اتخاذ القرار النهائي  النادي، قب
ــع عقده  ــتعادته أو بي ــواء باس س
ــا.  ــه مادي ــتفادة من ــا لالس نهائي
ــع  ــاراة م ــدا ٢١ مب ــاض ميران وخ
ــلونة هذا املوسم في جميع  برش
ــجيل  ــح في تس ــابقات، وجن املس

هدفني وصناعة آخر.

حتدث ألفارو موراتا مهاجم 
يوفنتوس، حول مستقبله 
ــيدة العجوز،  مع نادي الس
ــم للفريق  ــا بأنه انض علمً
ــبيل  س ــى  عل ــي،  اإليطال
ــن أتلتيكو  ا م اإلعارة قادمً

مدريد.
ــدف  ه ــا،  مورات ــجل  وس
ــام  أم ــي  لليوف ــادل  التع
ــاء  اللق ــي  ف ــا،  فيورنتين
ــادل  بالتع ــى  انته ــذي  ال
ــة  وضعي ــد  لتتعق  ،١-١
ــي جدول  اللقب ف ــل  حام

الكالتشيو.
وقال موراتا في تصريحات 

ــكاي سبورت  ــبكة س لش
ــر  يتذك ــد  أح «ال  ــا  إيطالي
إذا لم  ــة  األهداف العظيم

حتقق الفوز».
ــا  بإمكانن «كان  ــاف  وأض
ــد لكننا لم  ــجيل املزي تس
ــكل  بش ــا  ظهرن ــح،  ننج
ــوط  الش ــي  ف ــل  أفض

الثاني».
ــادًا ألنني ال  ــع «أبدو ج وتاب
أحب عدم الفوز، منر مبوسم 
صعب، ال يهم من يسجل، 

فقط نهتم باالنتصار».
ــدد «يعلم اجلميع أنني  وش
ــرور  ــا بكل س ــأظل هن س
ــت  أتيح إذا  ــاة  احلي ــدى  م
ــوه «لكن  ــي الفرصة». ون ل

ــي كثير من  هذه مهنة، وف
األحيان، ليس لدينا الكثير 

من اخليارات».
ــد  مدري ــال  ري ــتعد  ويس
ــان  الفريق ــي،  وتشيلس
ملواجهة  ملوراتا،  السابقان 
ــي  ف ــض  البع ــا  بعضهم
ــي دوري أبطال  نصف نهائ

أوروبا.
ــال  ق ــدد،  الص ــذا  ه ــي  وف
ــذا ال يغير كثيرًا  موراتا «ه
ــي، ال أفكر في  ــبة ل بالنس
ــرام  االحت كل  ــع  م ــك،  ذل
ــا، ليس لدي  ــب لهم الواج
ــم رؤية  ــرة، من املؤل أي فك
ــال أوروبا، ألنه من  دوري أبط

املفترض أن نكون هناك».
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ــيخ متيم بن  ــر الش ــر قط ــلم أمي  تس
حمد آل ثاني امس االول االثنني رسالة 
ــعودي امللك  ــن العاهل الس خطية م
ــوه فيها  ــن عبدالعزيز يدع ــلمان ب س
ــة، في خطوة تأتي ضمن  لزيارة اململك
مسار واسع لتعزيز املصاحلة اخلليجية 
التي أقرتها القمة األخيرة مبدينة العال 
ــرت  ــن القطيعة.وذك ــنوات م ــد س بع
ــا) أن وزير  ــاء القطرية (قن ــة األنب وكال
ــعودي األمير فيصل بن  اخلارجية الس
ــس االول االثنني  ــذي وصل ام فرحان ال
ــي الثانية له  ــي زيارة ه ــى الدوحة ف إل
منذ املصاحلة اخلليجية، قام بتسليم 
ــن قبل  ــتقباله م ــالل اس ــالة خ الرس
ــب  أمير قطر في مكتبه بقصر.وبحس

ــر األمير  ــل أمير قط ــه حمّ ــدر ذات املص
فيصل بن فرحان حتياته للملك سلمان 
ــة والعافية  ــه له مبوفور الصح ومتنيات
ــقيق بدوام  ــعب السعودي الش وللش
األنباء  ــت وكالة  واالزدهار.وكان التقدم 
ــرت في وقت  ــعودية (واس) قد ذك الس
ــتقبال األمير  ــي اس ــابق أنه كان ف س
فيصل والوفد املرافق له مبطار الدوحة 
ــي كل من نظيره القطري محمد  الدول
بن عبدالرحمن آل ثاني والقائم بأعمال 
ــة علي بن  ــاض في الدوح ــفارة الري س
سعد القحطاني. ولم تتطرق الوكالة 
السعودية إلى جدول أعمال الزيارة وال 
مدتها.وفي ٨ آذار املاضي تلقى أمير قطر 
رسالة من امللك سلمان بن عبدالعزيز 
ــعودي خالل  نقلها وزير اخلارجية الس
ــارة كانت األولى له إلى الدوحة، منذ  زي

إعالن املصاحلة اخلليجية.وفي ٥ كانون 
الثاني املاضي، جرى اإلعالن في القمة 
اخلليجية في دورتها الـ٤١ بالسعودية 
ــة ينهي  ــاق للمصاحل ــع اتف ــن توقي ع
ــادة كل العالقات  ــر وإع ــة قط مقاطع
ــة بني الدوحة  ــية والتجاري الدبلوماس
ــعودية  ــابقا: الس ــة س ودول املقاطع
واإلمارات والبحرين ومصر.والحقا جرى 
ــة وفتح  ــالت التجاري ــتئناف الرح اس
ــعودية وقطر،  ــة بني الس ــر البري املعاب
ــيس  ــة هي األصعب منذ تأس بعد أزم
ــدول اخلليج العربية  مجلس التعاون ل
ــام ١٩٨١.وتعمل اململكة منذ القمة  ع
ــا مت التوصل  ــة على ترجمة م اخلليجي
ــك بتوطيد  ــى أرض الواقع وذل إليه عل
العالقات مع قطر، فيما يقول محللون 
إن الكرة تبقى اآلن في امللعب القطري 

ــركا عمليا  ــى الدوحة أن تظهر حت وعل
ــباط  باجتاه تعزيز املصاحلة.وفي ٢٨ ش
ــال هاتفي بني  ــرى أول اتص ــي، ج املاض
ــعودي، منذ  ــل الس ــر قطر والعاه أمي
ــة  مبدين ــة  اخلليجي ــة  املصاحل ــالن  إع
أن  ــون  مراقب ــعودية.ويرى  الس ــال  الع
ــادة قطر  ــا عليها إلع ــاض تقوم مب الري
ــف اخلليجي وأن على الدوحة  إلى الص
ــعودية بالقيام  أن ترد على اجلهود الس
ببعض اخلطوات االيجابية خاصة في 
ــوف إلى جانب الرياض  ما يتعلق بالوق
ــى  ــر إل ــو قط ــر اإليراني.وتدع إزاء اخلط
ــوية اخلالفات  فتح حوار مع إيران لتس
ــعودي  ــد وفدان س ــد عق ــة. وق العالق
وإيراني مؤخرا أول مباحثات على طريق 
ــر أن يعقدا  ــة التوتر، فيما ينتظ تهدئ

جولة محادثات ثانية قريبا.

ــرطة الصومالية  وأفادت الش
ــادال  تب أن  ــان  عي ــهود  وش
ــار وقع  ــالق الن ــا إلط مقتضب
ــي العاصمة  األحد املاضي ف
ــش  هام ــى  عل ــو  مقديش
ــس  ــي الرئي ــرة ملعارض تظاه
ــداهللا محمد الذي  محمد عب
ــرا واليته  ــان مؤخ ــدد البرمل م
ــال  الصوم ــش  لعامني.وتعي
ــية عميقة منذ  أزمة سياس
ــن العام  ــي م الثان ــف  النص
ــن  ــا ع ــد عجزه ــي، بع املاض
ــات أواخر ٢٠٢٠  إجراء انتخاب
وبداية ٢٠٢١ كما هو مخطط 
ــاع  اإلجم ــاب  غي ــبب  بس
نيسان،   ١٢ ــي.وفي  السياس
أقر البرملان الصومالي قانونا 
ميدد والية الرئيس الصومالي 
ــد انقضائها في  ــنتني بع س
ــى إجراء  ــص عل ــباط، وين ش
ــرة  مباش ــة  عام ــات  انتخاب
ــرات  ــام ٢٠٢٣.وتظاهر عش ع
ــة مؤخرا  ــن أنصار املعارض م
ــمال  ــي منطقة الفجة ش ف
ــة للمطالبة برحيل  العاصم
ــد،  محم ــداهللا  عب ــد  محم
ــلحني.وقال  مس ــور  بحض

ــالم  ــر يدعى عبدالس متظاه
ــن «لقد حاولنا تنظيم  حس
ــلمية  س ــات  احتجاج
ــدة  ــة ع ــة للحكوم مناهض
ــمح  لم تس ــا  لكنه ــرات،  م
ــوات معنا  ــا. اليوم لدينا ق لن
ــد  التظاهر».وبعي ــا  وميكنن
ــادل رجال  ــدء االحتجاج، تب ب
يحملون أسلحة ثقيلة إطالق 
ــوات الصومالية  النار مع الق
ــب،  ــانكا القري ــي س ــي ح ف
ــرطة وشهود عيان. وفق الش

ــرطة محمد  ــال قائد الش وق

ــر  «عناص إن  ــن  عبدالرحم
ــدهم  حش ــيات  ميليش
ــون  معارض ــيون  سياس
ــتقرار في  حاولوا زعزعة االس
ــاه  باجت ــوا  وتقدم ــو  مقديش
ــرطة في سانكا  حواجز الش
ــلحة  املس ــوات  الق ــن  لك
تدخلت على الفور»، مضيفا 
أن «قوات األمن تسيطر على 
ــت  وق ــي  حاليا».وف ــع  الوض
ــادل ثان إلطالق  الحق، وقع تب
ــي مارينايا اجملاور  ــار في ح الن
ــابق  حيث يقيم الرئيس الس

حسن شيخ محمود وهو أحد 
ــكلت  قادة املعارضة التي ش
ــيخ محمود  ــال ش ائتالفا.وق
ــف  املؤس «من  ــدة  تغري ــي  ف
ــة للرئيس  ــوات املوالي أن الق
ــت  هاجم ــه  واليت ــة  املنتهي
منزلي».من جهته عبّر سفير 
ــاد األوروبي في الصومال  االحت
ــاء  ــا مس بيرالنغ ــوالس  نيك
ــد املاضي  في تغريدة له  األح
على حسابه بتويتر عن «قلق 
عميق بشأن األحداث اجلارية 

أن  ــو»، مضيفا  ــي مقديش ف
ــة تتطلب  ــة العام «املصلح
أقصى درجات ضبط النفس».

وكان االحتاد اإلفريقي قد أدان 
ــي متديد  ــة املاض ــوم اجلمع ي
والية الرئيس، في حني اعتمد 
ــن الدولي إعالنا  مجلس األم
يدعو األطراف إلى «نبذ العنف 
ــكل  بش ــوار  احل ــتئناف  واس
عاجل ودون شروط مسبقة».

ــتباكات عنيفة  واندلعت اش
ــة  ــة الصومالي ــي العاصم ف
ــل  فصائ ــني  ب ــو  مقديش
ــوات األمن،  ــن ق ــة م مختلف
ــة  املعارض ــم  يدع ــا  بعضه
ــم األخرى الرئيس  بينما تدع
ــو،  ــد اهللا فارماج ــد عب محم
ــه مؤخرا  ــددت واليت ــذي م ال
أن  ــر  آخرين.يذك ــني  لعام
الصومال يعيش تعيش حالة 
من الفوضى السياسية منذ 
ــلت حتى اآلن  عام ١٩٩١ فش
ــلطة مركزية  ــة س ــي إقام ف
ــة. الدولي ــاعدات  ــم املس رغ

ــادل عنيف إلطالق  وحصل تب
ــن املدينة. ــزاء م ــي أج النارف

ــة الرئيس قد  وكان متديد والي

ــة، حيث  ــادات دولي ــار انتق أث
كان يفترض أن تنتهي فترته 
ــهر شباط،  الرئاسية في ش
ــوء أزمة  ــى نش ــك إل وأدى ذل
في البالد.وقال مجلس األمن 
ــية  الدولي إن األزمة السياس
ــتت االنتباه عن املشاكل  تش
ــي منها  تعان التي  ــرة  اخلطي
البالد، ومنها وباء كورونا وغزو 
اجلراد واملتطرفون اإلسالميون. 
ــكل  ــد التوترات بش وتتصاع
ــي الصومال، ويتصارع  حاد ف
النظام السياسي الهش في 

انتخابات متنازع  البالد على 
ــت  وق ــي  ف ــدة،  بش ــا  عليه
ــحب فيه بعض القوات  تنس
من  ــة  األمريكي ــكرية  العس
البالد، مع جتدد اخملاوف بشأن 
ــالمي متشدد  حدوث مترد إس
ــذر  ــوارد جيدة.ويح ــك م ميتل
ــون من  ــيون ومراقب دبلوماس
ــة عقود  ــد ثالث ــالد، بع أن الب
من االنهيار بسبب الفوضى، 
ــرق من  ــي مفترق ط ــف ف تق
جديد، في ظل تعرض التقدم 
ــادة بناء  ــرز في إع ــر احمل األخي

التمزق  ــي  تعان ــي  الت الدولة 
ــوان،  للخطر.وقال جيمس س
ــام  ــني ع ــاص ألم ــل اخل املمث
ــي:  ــدة، لبي بي س األمم املتح
ــة  بلحظ ــر  مي ــال  «الصوم
ــذر من  ــة»، وح ــة مهم فاصل
ــف ونزاعات» القادة  أن «مواق
ــني واإلقليميني داخل  الوطني
ــأن  بش ــم  وخالفاته ــالد،  الب
البرملانية،  االنتخابات  تأجيل 
ــى أعمال عنف. قد تفضي إل
منظمات  وأصدرت مجموعة 
ــي ذلك األمم  ــة، مبا ف ودول قوي
ــي  األوروب ــاد  واالحت ــدة  املتح
وبعثة حفظ السالم التابعة 
ــي، بيانا قويا  ــاد األفريق لالحت
حثت فيه النخب السياسية 
ــعي  ــي الصومال على الس ف
من أجل إقامة حوار، وكتبوا: 
«أي تهديد باستخدام العنف 
ــيء غير مقبول».وكان من  ش
ــال  الصوم ــري  يج أن  ــرر  املق
انتخابات  أول  ــي  املاض العام 
ــد  ــوت واح ــعار «ص ــت ش حت
لشخص واحد»، وهي خطوة 
بارزة لدولة تعاني التمزق منذ 

فترة طويلة.
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تنفتح األزمة السياسية في الصومال على املزيد من التصعيد، حيث لم يعد االحتكام السلمي للشارع خيارا للمطالبة برحيل الرئيس، 

فقد حتولت املظاهر السلمية إلى مسلحة جتوب شوارع العاصمة الصومالية مع استعانة سياسيني معارضني بعناصر مدججة 

بالسالح، في تطور قد ينزلق إلى مواجهات مسلحة خطيرة بني أطراف الصراع بينما يخدم هذا الوضع حركة الشباب املتطرفة التي 

تتغذى من الفوضى والفراغات األمنية لزيادة وتيرة هجماتها.

متابعة / البينة اجلديدة

الجزائر / وكاالت / البينة الجديدة 
نفت حركة استقالل منطقة القبائل في اجلزائر 
ــا لتفجيرات كما  ــس االول االثنني، تخطيطه ام
اتهمتها وزارة الدفاع اجلزائرية، وطالبت األخيرة 
ــات  ــد فرح ــى اتهاماتها.وأك ــة عل ــدمي االدل بتق
ــا في  ــم في فرنس ــة املقي ــس احلرك ــي رئي مهن
ــكل خطير  ــان «لقد انحرفت وزارة الدفاع بش بي
ــمي تتهم فيه  ــى موقعها الرس ــر بيان عل بنش
ــتقالل منطقة القبائل، بدون أي دليل  حركة اس
ــت وزارة  ــرات إرهابية».وكان ــط لتفجي بالتخطي
ــد تفكيك خلية  ــة أعلنت األح ــاع اجلزائري الدف
ــتقالل منطقة  ــع «حركة اس ــة» تتب «انفصالي
ــط «لتنفيذ  ــت إنّها كانت تخطّ ــل»، وقال القبائ
ــط مسيرات احلراك االحتجاجي. تفجيرات» وس
ــابق  س ــو  عض ــى  أدل ــاع،  الدف وزارة  ــب  وبحس
ــور الدين  ــة» يدعى ح. ن ــة التخريبي ــي «احلرك ف
ــط إجرامي  ــود مخط ــفت «وج ــات كش باعتراف
ــى تنفيذ هذه التفجيرات ومن  خبيث يعتمد عل
ــك العمليات في حمالتها  ــتغالل صور تل ثم اس
ــتجداء التدخل  املغرضة والهدامة كذريعة الس
ــا الداخلية».وأضافت  ــؤون بالدن ــي في ش اخلارج
ــذا اخملطط عدة عناصر منتمية  أنه «تورط في ه
ــة االنفصالية، تلقت تدريبات قتالية في  للحرك
اخلارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية».من جهته 

ــل  ــم احلركة في باريس أكس نفى املتحدث باس
ــخص املذكور  ــال أن يكون الش ــي اتص أمزيان ف
ــة وزارة  ــدى رئيس احلرك ــطا في احلركة.وحت ناش
الدفاع اجلزائرية أن «تعطي االسم الكامل لهذا 
ــل» املزعوم مع تاريخ ومكان ميالده».وذكر  «ملناض
ــتقالل منطقة القبائل  ــؤوالن ان حركة اس املس
ــعوب في  ــلمية» تطالب «بحق الش ــة س «حرك
ــون احلكومي  ــر التلفزي ــا».و نش ــر مصيره تقري
ــم الكامل لصاحب االعترافات وهو «حدار  االس

نور الدين» الذي ظهر في شريط فيديو.
ــب منه عناصر  ــالح طل ــال حدار «إنه تاجر س وق
من احلركة شراء أسلحة حلسابها وهو ما فعله 
ــى ان «فرحات مهني يتلقى  ــدة مرات»، الفتا ال ع
األموال من عدة جهات».وتتخذ احلركة من باريس 
ــاطها محظور متاما في  ــا علما بان نش مقرا له
ــت في اعقاب ما يعرف ب»الربيع  اجلزائر. وتأسس
ــلطة  الس ــا  وتتهمه  ٢٠٠١ ــنة  ــي» س االمازيغ
ــة» وعنصرية  ــا «حركة انفصالي ــة بأنه اجلزائري
ضد العرب.ومنطقة القبائل األمازيغية الواقعة 
ــا  مبعارضته ــة  معروف ــر،  اجلزائ ــرق  ش ــمال  ش
ــل احلراك  ــد معاق ــي أح ــة وه ــلطة املركزي للس
ــعبي.وبدأ احلراك الشعبي في شباط ٢٠١٩  الش
بعد إعالن الرئيس األسبق عبد العزيز بوتفليقة 

ح لوالية رئاسية خامسة.  نيّته الترشّ

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة

 كشف مسؤولون في البحرية 
ــس االول اإلثنني،  األميركية، ام
أن قوارب تابعة للحرس الثوري 
بسفينتني  «حترشت»  اإليراني، 
ــواحل في  أميركيتني خلفر الس
ــهر اجلاري،  اخلليج، مطلع الش
بحسب صحيفة «وول ستريت 
ــذي  ال ــادث  احل ــع  جورنال».ووق
ــر األول من نوعه منذ عام،  يعتب
في ٢ نيسان اجلاري، في الوقت 
ــات  الوالي ــه  ــت في أعلن ــذي  ال
املتحدة وإيران أنهما ستجريان 
ــا، إلنقاذ  ــي فيين ــات ف مفاوض
االتفاق النووي لعام ٢٠١٥، وفقا 
ــت الصحيفة  للصحيفة.ونقل
ــؤولني في  ــة عن املس األميركي
البحرية - لم تسمهم- قولهم 
ــريعة،  إن ٣ قوارب هجومية س
ــفينة واحدة  ــة إلى س باإلضاف
 ،«٥٥ ــارث  «ح ــم  باس ــرف  تع
ــر  ــفينتي خف ــن س ــت م اقترب

ــا  قيامهم ــاء  أثن ــواحل،  الس
ــاه الدولية في  ــات في املي بدوري
اجلزء اجلنوبي من اخلليج».وذكر 
-لم تسمهم  آخرون  مسؤولون 
ــفينة  الس أن  ــة-  الصحيف
ــرارا  ــرارا وتك ــرت م ــر عب األكب
ــفينتني  الس ــي  مقدمت ــام  أم
ــوي»  «مونوم ــني  األميركيت
ــى  حت ــت  ووصل ــل»،  و»رانغي
تقريبا.وأضاف  مسافة ٦٥ مترا 
ــك  ذل أن  ــة  البحري ــؤولو  مس
ــفينة رانغيل على  ــر الس «أجب
القيام مبناورات دفاعية لتجنب 
ــت الكوماندر،  االصطدام».وقال
ــة  ــش، املتحدث ــكا ريباريت ريبي
ــس  اخلام ــطول  األس ــم  باس
ــفن  ــي، إن «أطقم الس األميرك
ــذارات  إن ــدرت  أص ــة  األميركي
ــاعات،  متعددة على مدى ٣ س
فيما استمرت السفن اإليرانية 
ــب املصدر  في إزعاجهم»، حس
قال  املاضي  ــبوع  نفسه.واألس
اجليش األميركي، إن ١١ سفينة 

ــرس الثوري اإليراني،  تابعة للح
ــافة خطيرة  ــى مس ــت إل اقترب
ــكرية أميركية  ــفن عس من س
ــا اخلطوة  واصف ــج،  اخللي ــي  ف
ــتفزازية». ــا «خطيرة واس بأنه

ــة  اإليراني ــوات  الق ــارس  ومت
تستهدف  استفزازية  عمليات 
ــة األميركية  القطعات البحري
ــا يضاعف التوتر  في اخلليج م

ــا يعرض  ــن وعادة م ــني البلدي ب
ــاهد او  ــي مش ــش األميرك اجلي
ــة أثناء  ــزوارق البحري ــورا لل ص
ــة  البحري ــفن  بالس ــها  حترش
ــادة  القي ــذر  األميركية.وحت
ــكرية األميركية القوات  العس
ــتهداف  االيرانية من مغبة اس
ــو ما  ــي اخلليج وه ــفنها ف س
ــارك  ــدالع مع ــى ان ــيؤدي ال س

مباشرة في منطقة حساسة.
ــد  عه ــي  ف ــران  اي ــت  وقام
ــابق دونالد ترامب  الرئيس الس
ــحن  الش ــفن  ــتهداف س باس
ــي خضم توتر  ــالت نفط ف وناق
متصاعد بشان ملفها النووي.
ــي فيينا  ــرا ف ــت مؤخ وانطلق
مفاوضات إلحياء االتفاق النووي 
املتحدة  ــات  والوالي ــران  إي ــني  ب
ــني  والص ــا  وفرنس ــا  وبريطاني
ــيا وأملانيا، بعد انسحاب  وروس
ــام ٢٠١٨،  ــه، ع ــب من إدارة ترام
اقتصادية  ــات  عقوب ــا  وفرضه
ــعى الرئيس  ــى طهران.ويس عل
ــدن لتخفيف  باي ــو  ــي ج احلال
ــران للعودة الى  ــر داعيا اي التوت
ــب التصعيد لكن  االتفاق وجتن
ــة تطالب اوال  احلكومة اإليراني
ــع العقوبات.وأكدت العديد  برف
ــدم في  ــادر حدوث تق ــن املص م
ــي فيينا  ــات القائمة ف املباحث
ــوى املوقعة على  ــراف الق باش

االتفاق النووي.

إسطنبول / وكاالت / البينة الجديدة
 أثار إعالن الرئيس األميركي جو بايدن االعتراف 
ــي لألرمن على يد  ــات القتل اجلماع ــأن عملي ب
األتراك العثمانيني إبادة جماعية، غضب تركيا 
التي لوحت برد مناسب على اإلعالن األميركي 
ــل  ــدث حلقة من مسلس ــي أح ــني»، ف «املش
ــول ملفات عدة. ــم بني البلدين ح التوتر القائ
ــة التركية إن  ــم الرئاس ــدث باس ــال املتح وق
ــأن مذابح األرمن في  إعالن الرئيس األميركي ب
اإلمبراطورية العثمانية تشكل إبادة جماعية 
هو «ببساطة أمر مشني» وإن تركيا سترد بطرق 
مختلفة خالل األشهر املقبلة.وخرج بايدن عن 
ــة بعناية  منط تعليقات البيت األبيض املدروس
ــع التي جرت  ــود عن هذه الوقائ ــى مدى عق عل

ــا واألرمن في  ــعد أرميني ــي عام ١٩١٥، مما أس ف
ــه زاد من توتر العالقات  ــات املتحدة، لكن الوالي
بني واشنطن وأنقرة العضوين في حلف شمال 
ــي قد اعترف  ــي.وكان الرئيس األميرك األطلس
ــن على يد  ــي لألرم ــال القتل اجلماع ــأن أعم ب
العثمانيني إبادة جماعية.وقال إبراهيم كالني، 
ــب أردوغان  ــم الرئيس رجب طي املتحدث باس
ــيكون  ــاره، في مقابلة مع رويترز «س ومستش
هناك رد فعل بأشكال وأنواع ودرجات مختلفة 
في األيام واألشهر املقبلة».ولم يحدد كالني ما 
إذا كانت أنقرة ستقيد وصول الواليات املتحدة 
ــي جنوب تركيا  ــدة إجنيرليك اجلوية ف إلى قاع
والتي استخدمت لدعم التحالف الدولي الذي 
ــوريا  ــالمية في س ــل تنظيم الدولة اإلس يقات

ــرعان ما  ــذ إجراءات أخرى.وس ــراق، أو تتخ والع
ــدن أمس، وقال  ــؤولون أتراك ببيان باي ندد مس
ــى هذه القضية  ــيتطرق إل كالني إن أردوغان س
ــال «في الوقت  ــد اجتماع جمللس الوزراء. وق بع
واملكان اللذين نعتبرهما مناسبني، سنواصل 

الرد على هذا البيان املؤسف غير العادل».
ــن األرمن  ــة أن العديد م ــا حقيق ــل تركي وتقب
ــة العثمانية  ــي اإلمبراطوري ــوا ف ــن عاش الذي
تلوا في اشتباكات مع القوات العثمانية في  قُ
احلرب العاملية األولى، لكنها تنفي أن عمليات 
ــكل منهجي وتشكل  القتل كانت مدبرة بش
ــا نقوم به  ــال كالني «كل م ــادة جماعية.وق إب
ــت تأثير هذا  ــيكون حت مع الواليات املتحدة س
البيان املؤسف للغاية»، مضيفا أن املسؤولني 

ــذا البيان لن  ــا بأن ه ــوا تركي ــني أبلغ األميركي
ــات احملتملة  ــاس قانوني للمطالب ــر أي أس يوف
ــات القتل.أخبر أردوغان  ــات عن عملي بتعويض
ــر الهاتف  ــي عندما حتدثا عب ــس األميرك الرئي
ــي بايدن  ــة بينهما منذ تول ــي أول محادث ، وه
ــأن املضي قدما  ــهر، ب ــلطة قبل ثالثة أش الس
ــأ فادحا».وقال كالني  ــيكون «خط في بيانه س
ــار كل ذلك في كلمة واحدة ومحاولة  «الختص
ــالفنا  أس أن  ــون،  متورط ــراك  األت أن  ــني  تضم
ــال إبادة جماعية،  ــني تورطوا في أعم العثماني
ــني».والعالقات التركية  ــاطة أمر مش هو ببس
ــذ أن أبرمت أنقرة  األميركية متوترة للغاية من
ــية إس- ــام ٢٠١٩ صفقة الصواريخ الروس الع

٤٠٠، ما أثار غضب واشنطن.
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ثم في حلظة جتلّ تقرر االنعتاق 
من هذا التذبذب والتخلص من 
الضعف، ومحاولة إعادة الثقة 
ــخصية أخرى اطلعت على  بش
خفايا كثيرة.. تنتهي املرأة (غير 
ــخصية أخرى إذ  ــماة) بش املس
ــذاجة اآلخرين وما  استغلت س
ــرار مهنة  ــف لها من أس تكش
(الشيخ)، فتقرر سلوك طريقه 
ــعوذة،  الش ــة  صنع ــان  وامته
منتقلة من شخص (مضحوك 
ــخص محدد  عليه) من قبل ش
إلى آخر (ضاحك) على اآلخرين، 
ــيخة) تبيع  ــة (ش ــدو عرّاف وتغ
جتارة الدجل، مستغلة النسوة 
ــحنات  ش ــغ  لتفري ــات  البائس
ــة، واالنفتاح  ــادهن الناري أجس
ــباع  ــى مجتمع الرجال إلش عل
والنشوة. املال  رغباتهم مقابل 

ــرب إلى (عنبر  كما حاولت التق
ــع  ــرها م ــف س ــعيد) كاش س
ــيخ، فأقدمت على البحث  الش
بالعثور  ــعاها  وتكلل مس عنه 
ا  (روحً ــها  ــةً نفس عليه، عارض
ا) وتعاهده على أن تكون  وجسدً
معه وله وحده، وتسبغ عليه ما 
ــه بها بأن  ــه على عالقت يطمئن
ــانة جديدة مكتنزة  إنس تكون 
ــعيد)  س ــر  (عنب ــن  بالوفاء.لك
ــاه آخر، فهو  ــح برؤيته باجت يجن
يأخذ املتعة اجلسدية منها في 
ــدودة، وعينه على  ــات مح حلظ
ــيطرت عليه  ــادم األيام، إذ س ق
والتخلص ممن  ــام  االنتق ــة  رغب
تسبب له في ضياعه (الشيخ)، 

ا حالً فرديًا لم يفضِ إلى  مجترحً
املغفلني  ــى  عل تنعكس  نتائج 

ر عقولهم. وتنوّ
داللة العنونة وقراءتها/ 

ــر  (عنب ــص  الن ــا  ثري ــا  تطالعن
ــعيد) منفتحة على تأويالت  س
ــن مفردتني  ــدة، وهو تركيب م ع
ــم  ــعيد)، وقد وس ــر ) و(س (عنب
ــخصيته  ش ــب  الكات ــا  بهم
ــى عليها  ــي انبن ــة الت الرئيس
ــخصية  ــاركته ش ــل وش العم
ــاندته  وس ــور  احلض ــرأة)  (امل
ــخصية  تفاعليًا، فضالً عن ش
ــيخ). فيكون هذا اخلطاب  (الش
سيريًا يدوّن وقائع حياة شخص 
يدعى (عنبر سعيد). وقد يجنح 
ــني  ــة املفردت ــى دالل ــل إل التأوي
ــدى تطابقهما مع واقع حال  وم
ــإن العنبر هو  ــعيد)؛ ف (عنبر س
ــي الرائحة  ــن الطيب زك نوع م
ــقه،  يدخل الراحة ملن يستنش
ــه  أن نقرن ــا  رأين ــتقر  ــإذا اس ف
باإلنسان؛ فهو تشبيه بليغ عن 
ــة محببة تلقى الرضا لدى  صف
يوحي بطيبة  ــر  اآلخرين.والعنب
ــعيد  ــدره، ألنه صاحبه س مص
ــعادة  مبا يفوح منه ويدخل الس
ــوس اآلخرين. لكن هذا  على نف
ــرور يقبع  ــر املمزوج بالس العط
في واقع مفعم بالتعاسة، فهو 
ــغل  ــب ومعدم احلال يتش متع
ا، وقد جارت عليه الظروف  حوذيًّ
بسبب نزق (الشيخ) الذي انتزع 
بتغربه  ــبب  وتس منه حبيبته، 
عن ديرته.إنه تعيس بسبب قوة 
خارجية امتصت رحيق حياته، 
ــي قاع اجملتمع،  وجعلته يرزح ف
ــع بعذاباته  ــوة تتمت ــذه الق وه
وتتمادى في أذاها بعد أن أفرغت 
ــا،  ــى وجوده ــن معن ــه م حيات
ــة  ــا في التعاس ــه غارقً وجعلت
ــع هذا  ــت عليه وم ــي فرض الت

ا. يسمى سعيدً
التناص في ثيمة العمل/

ــعيد)  ــة (عنبر س ــت مدوّن ضم
ــتغالل  ثيمةً مركزية متثلت باس
وما  ــم،  لضحاياه ــعوذين  املش

يتبعه من متادي في هذا السلوك 
الذي يتنامى بني بسطاء الناس، 
ــن احملرومني  ــاق الكثير م فينس
ــي تدعي  ــوز الت ــذه الرم ــى ه إل
ــورع، لكنها تتخذ من املبادئ  ال
ا ينخدع  والقيم اإلنسانية قناعً
به الكثير ممن يتشبثون بقشة 

ــن ضالتهم  ــني ع ــاة، باحث احلي
ــاء بوعودهم التي ال  لدى األدعي

يعلم أحد مبصداقيتها.
ــن  م ــر  الكثي ــتغلت  اش ــد  وق
ــردية العراقية  املدوّنات في الس
ــغلت  على هذه الثيمة التي ش
ــن  ضم ــة  متفاوت ــاحات  مس
ــعيد)  ــي (عنبر س ــا، وف متونه
ــن  تبرك ــني  ح ــرأة)  (امل ــرت  ذك
ــي داخلها وعانت من  الصراع ف
ــت مع ذاتها بعد  فصام، وتنازع
ثها (الشيخ) [كان الشيخ  أن لوّ
جالساً على دكة وسط احلوش، 
ــرأة التي في  ــه. امل ــت قبالت وقف
داخلي بدأت تظهر أمامي عارية. 

ــخام.  الس ــدها  جس ــخ  يضم
أيامي املاضيات]. ــخام بلون  س

ــذه العبارة حتيلنا إلى  ص٥٠. وه
ــردي آخر، فقد وصفت  عمل س
ــيخ في  ــا الش ــدى الضحاي إح
رواية عنوانها (شجرة السخام) 
ــى  مثن ــي  عل ــادي  ه ــب  للكات
ــجرة سخام  ــأخبرك عن ش [س
ــي بيتنا] ص  ــا ف ــت ثماره أعط
٨٠.وأن (جالل) في الثانية يطابق 
ــعيد،  ــر س ــي عنب ــيخ) ف (الش
ــجرة سخام ملا تركه  ويعادل ش
من ملوثات عليها، فهو لم ميثل 
ــن في ظاهره؛  جانب اخلير املعل
ــاء ادعاءً،  ــدي النق ــا كان يرت إمن
ويقبع في داخله شخص ملوّث 
بكل املساوئ، يتلبّس الفضيلة 
ــا منفتح على كل  لكنه عمليً
ــات، إذ ال يتوانى من اتباع  املوبق
ــاعات،  ــكاب البش ــه وارت أهوائ
ــاس له  ــاع الن ــتغالً انصي مس
بعد استالب إراداتهم بأساليب 

ــص أرواحهم ليغدو  الدجل. ميت
ــوّث كل من  ــح يل ــدرًا للقب مص
ــره، قد يبدو  يقترب منه ويعاش
لكنه  ــره  ــي مظه ف ــجرة  كش
ــخام، يترك هباءه  هيكل من س
ــه على  ــي أذىً بأفعال ــر املرئ غي
ــه، لقد كان  ــتظل ب كل من يس
ــعيد  ــيخ) في عنبر س دور (الش
ا لدور (جالل) في شجرة  مطابقً
ــح  ــا أداة قب ــخام وكالهم الس

خانقة ملظاهر اجلمال.
ــة  التقني ــي  ف ــات  ملحوظ

والتلقي/
ــرد  اقترب فضاء الس  •
ــو  فه ــي،  الروائ ــاء  الفض ــن  م

ا وال يشتمل على  ــعً ليس واس
ــرة وفواعل جمعية  أحداث كثي

متداخلة.
ــرد  الس ــن  زم كان   •
دائريًا، إذ ابتدأ مع احتضار عنبر 
ــود الراوي  ــه، ليع ــعيد وموت س
ليخبرنا عن تفاصيل حدثت في 
زمن ارجتاعي، وانتهي باختفائه 

والبحث عنه.
ــب  الكات ــرك  ت  •
ــة،  ــة احلرك ــخصياته حري لش
ــن  ــر ع ــنتها لتعب ــق ألس وأطل
ــل  ــن دون تدخ ــا م ــة نظره زاوي
ــي أو وصاية عليها، وهذا  خارج
ــا إمتاعا  ــى دفقً ــه أضف التوجّ
على مجمل العمل، وقد أكدت 
هذا املسار حيادية السارد وهو 

يدير املتون.
أو  ــروي  ال ــاع  انقط  •
ــياق السرد، فقد  التغيّر في س
ــا  ــم خارجيً ــراوي العلي ال كان 
يتحدث عن ضمير الغائب (هو) 
ــأة بضمير الـ (أنا)،  ليتحول فج
ــرأة (خليلة  ــد أن تدخلت امل بع
ــانها  لس ــق  وانطل ــيخ)،  الش
ــة من الصفحة  بصورة مفاجئ
(٢٧) حتى الصفحة (٥٥)، ليعود 
ــى توقف  ــي حت ــراوي اخلارج ال

متوالية امللفوظات.
*عنبر سعيد، رواية، عبد الكرمي 
واآلداب،  ــون  الفن دار  ــري،  العام

دمشق- دبي، ٢٠١٩م. 

ــتركات  ــوص هي تكرار ملوروث، ذلك ألن مش  كل النص
ــم  ــل املعج ــها وجتع ــرض نفس ــخ تف ــة والتاري البيئ
ــتركا، واالفكار متقاربة، السيما في مجتمع مييل  مش
ــتورا  ــائعة دس ــورة ويجعل من احلكمة الش ــى املأث ال
ــاد واخملتصون  ــخصي. لذلك يرى النق ــلوكه الش لس
ــا خيط رمبا يكون  ــوص مترابطة يجمعه أن كل النص
ــا فاضحا،  ــون واضح ــب األحيان يك ــا، وفي أغل خفي
ــق هذا ميكننا القول ان  ــل الى الفكرة األصل؛ ووف يحي
ــر.  لكن ماذا عن  ــكل او آخ ــد قدمي مت حتديثه بش اجلدي
ــبقية لقائل على قائل آخر،  ــكالم؟، وهل من أس اول ال
وماذا لو تشابه اللفظ واملعنى عند شاعرين أو كاتبني 
يعيشان في زمن واحد ويلتقيان ويسمع أحدهما قول 
م  اآلخر؟. يقول اجلاحظ: «ال يُعلم في األرض شاعر تَقدَّ
ــي معنى غريب عجيب، أو  ، وف ــبيه مصيب تامٍّ في تش
ــرَع، إال وكلُّ من  خت ــرمي، أو في بديع مُ ــريف ك معنى ش
جاء من الشعراء من بعده أو معه، إنْ هو لم يعدُ على 
ــرِه، فإنه ال يدع  عيه بأسْ ــرِق بعضه، أو يدَّ لفظه، فيَس
ا فيه،  ــريكً ــه ش ــى، ويجعل نفس ــتعني باملعن أن يس
ــعراء، فتختلِف ألفاظهم  كاملعنى الذي تتنازَعه الش
ــعارهم، وال يكون أحدٌ منهم أحقَّ بذلك  وأعاريض أش
ع بذلك  ــمِ املعنى من صاحبه، أو لعلَّه أن يجحد أنه س
ــماعٍ  املعنى قط، وقال: إنه خطر على بالي من غير س
كما خطر على بالِ األول»، ومن قول اجلاحظ نرى خيطا 
واضحا نستطيع أن نتلمسه مفاده ان الكالم وان كان 
مكرورا أو معادا فإن التنازع عليه حتمي وأن اختلفت 
ــرى ان املوروث  ــعار؛ ومن هنا ن االلفاظ، واعاريض االش
ــر باملوروث لكن فيه بصمة  موروث، وان التناص هو تأث
ــاعر أو الكاتب احلديث، وإال فليس من املعقول أن  الش
ــعره!!.   ــبه ابا متام االول بكل ش ــي ابو متام آخر يش يأت
ــي جدا (ان ارتباطية النصوص متأصلة في  من البديه
األسلوب احلواري) وعليه فإن (جميع النصوص مترابطة 
ــى إذا لم تدرك اجلماهير هذه  بينيا بنصوص أخرى حت
احلقيقة، أو أدرك مبتكرو هذه النصوص ما يقومون به 
ــم يدركوا؟، او جحدوا انهم  ــن تناص)، لكن ماذا لو ل م
ــمعوا بذلك املعنى قط - على حد تعبير اجلاحظ -  س
فاذا كانت احلادثة بني شاعرين أو كاتبني في زمن واحد 
ومكان واحد، هنا تكون استحالة التناص، واستحالة 
ــن طريق اجلمهور  ــا باآلخر، وإن ع ــماع أحدهم عدم س
ــرعنته  ــاع مؤخرا، ومتت ش املتلقي، وهو األمر الذي ش
ــرقة واضحة، ال جهد وال  ــى انه تناص، وإن هو إال س عل
ــوى أنه أعاد  ــابق س فضل لالحق على ما جاء به الس

الفكرة لفظا ومعنى ونسبها لنفسه.
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فنارات

د. حسني القاصد

تذكرة/ نص سردي 
محكم، امتاز بلغة 

مضغوطة ال زوائد فيها 
وجملة أدبية انطوت 

على بالغة ممتعة، احتوت 
التفاعالت داخل املنت 
على تراكيب تراوحت 

بني الشعر والصور 
الذهنية املركبة والتصوير 

السينمائي.
دينامية الفواعل 

اجلمعية/ تنوعت مواقف 
الشخصيات في مجمل 
العمل، وقد أتقن الكاتب 

دراستها والتدقيق في 
تفاصيلها املتشعبة، 
وقدمها بشكل فني 

دقيق مبرزًا متغيراتها 
النفسية، كما ظهر 

في شخصية املرأة التي 
تنازعتها شخصيات عدة 

أو أقنعة حتكمت فيها 
نوازعها وطموحاتها، 
فهي في حلظة واحدة 

تتناقض في تطلعاتها، 
إحداهما تسير وفق 

أهوائها واألخرى ضابطة 
وكابحة لالنزالق في 

سلوك منتهاه الندم، 
تصاعد الصراع النفسي 
بني حتقيق الرغبات التي 

يرافقها انتقاص الكرامة 
إلى التحدي والتحكم 

بتلك االندفاعات.

رؤية /
 مهدي علي ازبين

6ثقافية

علي أبو الهيل سعودي 

ا باحلجارهْ  عب رجمً تقتلون الشّ
نْ املدرك أسباب اخلسارهْ  فمَ

تطعمون النّاس معسول كالمٍ 
ا بإشارهْ  فتثيرون قطيعً

أفال أخجلكم سبي نساءٍ  
عارهْ !؟  محصناتٍ بُعنَّ في سوق الدّ

ال وال يؤملكم دمع يتيمٍ 
بات ليالً ال يرى برق نهارهْ 
حلمٌ قد كان تغيير نظامٍ 

فاستعرنا فرحةً بعد انهيارهْ 
إمنا األحزان كانت حاضرات 

حني جئتم بوجوهٍ مستعارهْ 
ال متتون بشيء للعراق 

إنكم واهللا طالب أمارهْ  
فنعتنا األرض أبكينا السماء 
من أجنداتٍ لها الدين جتارهْ 
وضفاف املوت مألى باحلياء 

من عيونٍ ترجتي منه اعتذارهْ 
وأرى السائس في برجٍ رحيب 

د الهمة في رسم احلقارهْ  يشدّ
قد اعدتونا عصوراً لوراء 

عب لم يبغِ استزارهْ  بيدَ إِن الشّ
اعلموا صمتي احتجاج ال خنوع 

مت ظلمٌ بعبارهْ  ال يرد الصّ
ال اريد العون من كلِّ لئيم 

لست أرجو من أجيرٍ استجارهْ 
جاء لطفُ اهللا في فتوى جهادٍ 

أُطلقت من مرجعٍ بعد اصطبارهْ 
أبكرَ اجلمع شبابًا وشيوخ 

ليزف احلشد بشرى انتصارهْ 
نحن اخرجنا فصوالً للحياة 
وعلى اخملرج إسدال الستارهْ

هدى عز الدين محمد

مذ استيقظتْ حروفُك
بوجهِ النور اخملالفِ ملصابيحِ الظالم، 

أرسلتُ رسالتي ألديسون
حتت عنوان

(عجوز الفكر).
عنيُ الظالم تبكي
ها جمعتْ دموعَ
. شاللَ موجبٍ

فارغةٌ بطارياتُ 
ك ال ومضَ فيها عشقِ
اسلبُ القلبَ ضجيجَ 

ه. خفقِ
رمبا األنوثةُ  جتيدُ شحنَ العقول

ثم أعودُ ملنحنى تضاريسٍ بتاللِ الوهم. 
أُقيّم جبالَ احلب 

ببحرِ الرمال املتحركة.

وحروفُ الوهن القويةِ
تبني قاعدةَ الشتات.   

متابعة / البينة الجديدة

ــل الرقم ٢٨،  ــدر العدد اجلديد الذي يحم  ص
ــدر عن معهد  ــراود» التي تص ــن مجلة «م م
ــارات العربية  ــراث، بدولة اإلم ــارقة للت الش
ــف بعنوان  ــوى على مل ــد احت ــدة، وق املتح
«تراث العالم في الشارقة»، يشمل تغطية 
ــعة لفعاليات الدورة الثامنة عشرة من  واس
ــارقة التراثية، التي نظمها معهد  أيام الش
ــيخ الدكتور  ــارقة للتراث، برعاية الش الش
سلطان بن محمد القاسمي، عضو اجمللس 
ــراف  ــارقة، وإش األعلى لالحتاد، وحاكم الش
ــلم، رئيس معهد  ــور عبدالعزيز املس الدكت
ــات العدد،  ــارقة للتراث.وضمن محتوي الش

تناول الدكتور عبد العزيز املسلم، دور أسابيع 
ــي العاملي، في تعزيز التواصل  التراث الثقاف
ــف  ــع مختل ــاري م ــوار احلض ــي، واحل الثقاف
الثقافات، من خالل الدول التي استضافتها 
ــارقة في الدورة الثامنة عشرة أليامها  الش
ــان من  ــهر نيس الثقافية، التي تقام في ش
كل عام بالتزامن مع احتفاالت العالم بيوم 
التراث العاملي.وأشار املسلم إلى أن أسابيع 
ــي، تندرج في صميم  ــراث الثقافي العامل الت
ــتنيرة ملشروع الشارقة الثقافي  الرؤية املس
ــلطان  ــيخ الدكتور س والتراثي، بقيادة الش
ــو اجمللس األعلى  ــمي، عض بن محمد القاس
ــم للتراث،  ــارقة، الداع لالحتاد، وحكام الش

والقيَم على الثقافة وشئونها وشجونها.

البينة الجديدة / علي شريف
ــي  ف ــون  والفن ــة  الثقاف ــر  قص ــام  اق
ــة وبالتعاون مع دائرة  محافظة الديواني
ــع الهدايا  ــل توزي ــة حف ــة احملافظ صح
ــاركني في مسابقة  على الفائزين واملش
ــور مدير دائرة  ــة الصحية. بحض الثقاف
ــح ومدير  ــى فال ــور يحي ــة الدكت الصح
القصر الثقافي صادق مرزوق السعيدي 
ــد قحطان  ــي احملافظة ولي ــب فنان ونقي
ــملت  الصحة.وقدش ــالم  اع ــر  ومدي
ــة  االدائي ــون  الفن ــف  ــابقة مختل املس
ــابقني عن طريق  ــرة متس ــاز بها عش وف
ــر صفحة القصر  ــت اجلماهير عب تصوي
وعشرة آخرون عن طريق جلنة التحكيم 
ــة  ــة الديواني ــر اذاع ــن مدي ــة م املتكون
ــد محمد  ــي والفنان رائ ــى الكعب عيس
واالعالمية اسماء االوسي ومديرمطبعة 

ــدول والفنانة نهلة عبد  املنار محمد ج
ــم  جاس ــي  االعالم ــة  ومقرراللجن اهللا 
ــى مدير صحة  ــن جانبه أثن احلجامي م
ــي يبذلها  ــود الت ــى اجله ــة عل الديواني
ــل  ــن أج ــي م ــي الديوان ــر الثقاف القص
إرساء ثقافة مجتمعية تنهض بالواقع 
الصحي والثقافي عموما. ثم كرم الفنان 
صادق مرزوق كل من الدكتور مدير صحة 
الديوانية ونقيب الفنانني بالواح التميز 
لدورهم في اجناح هذه املسابقة.هذا وقد 
ــن الفائزين وبقية  ــواء م عبر االطفال س
ــابقة وبالهدايا  ــذه املس ــاركني به املش
التي قدمت للجميع حيث ساهموا في 
ــاركات الفنية واالدبية   تقدمي بعض املش
ــذه االصبوحة  ــل ابتهاجا به اثناء احلف
ــع لقصر الثقافة  ــت الطفل التاب في بي

والفنون في الديوانية.

نصيحة
اكرم ياور رمضان

ــال لصاحبه: في هذه  ذات صيف ق
املدينة املوبوءة، ستحتفل العبوات 
ــمك والشمس،  ــفة بني اس الناس
ــاء كعادتهم،  مثلما يحتفل الرؤس
ويصفق الناس لهم متلقاً، فاستدار 
ــالب  والط ــة  املدرس ــاب  ب ــو  نح
ــياب،  الس ــد  بقصائ ــغلني  منش

ــاب  الب ــن  م ــون  يدخل ــون  واملعلم
ــه؛  ــوم حول نفس ــي، فتك الرئيس
ــه أزمنة أيام ليس  وتكدس في رأس

لها إبتداء.
  *****

رْق مَ
علي رحيم

أضعتُ البصيرة، عند باب الشيطان 
زام اجلِهاد،  أبديت توبتي، ألبسني حِ

يتُ  قِ دتْ أرواحهم بعصفه وشَ عِ سَ
وحيداً بألم احلقيقة، جميع اآليات 
طب  ــارتْ بأني حَ ــا؛ أش التي قرأته

جهنم.
  *****

ظليمة
احسان علي

نزلت قطرات على خده، لم يستطع 
ــه،  حول ــع  للجم ــر  نظ ــا,  منعه

ــه، حاول أن  ــض الطرف عن الكل غ
ميسحها، نسي أنه بال كفني!

  *****
ابتكار

 محمد علي بالل
ــه  يقاطع ــاص،  بالتن ــم  ه ــا  كلم
اإلقتباس، ناور بني هذا وذاك؛ توجوه 
ــرد ملكا..ملا سولت  على عرش الس
له نفسه باإلنزياح إلى اإلتكاء على 

موروثه احلضاري؛ اتهموه بالسرقة 
املوصوفة..

  *****
مشيئة 

جبار القريشي
ــاه،  املي ــا  حملته ــي  الت ــة  القصب
ــم، صنع منها  ــا راعي غن التقطه
ــاً؛ تبنته األمم  ــه حلن ــاراً، عزف ب مزم

املتحدة شعاراً للسالم.  
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قصيدة

عبد الكرمي العامري
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8 الحصاد

بغداد / البينة اجلديدة
ــيد  ــتقبل رئيس تيار احلكمة الس اس
ــر  ــاء، وزي ــس الثالث ــم، ام ــار احلكي عم
ــة اإليراني محمد جواد ظريف.  اخلارجي
ــس تيار احلكمة  املكتب االعالمي لرئي
ــاح اليوم  ــتقبل صب قال أن االخير اس
ــد جواد  ــة اإليراني محم ــر اخلارجي وزي
ــث  ــاء بح ــالل اللق ــرى خ ــف، وج ظري
ــي،  ــي والدول ــأن العراق ــورات الش تط
والعالقات الثنائية بني البلدين.وأضاف 
ــى أهميّة  ــني أكدا عل ــان أن اجلانب البي
ــني بغداد  ــات الثنائية ب ــز العالق تعزي
ــح البلدين  ــدم مصال ــران مبا يخ وطه

ــا أهمية االنتخابات  اجلارين، كما أكدن
ــا متثله من فرصة  ــة القادمة مب العراقي
ــي والدفع باجتاه  ــر الواقع العراق لتغيي
استقرار الوضع السياسي وما يتبعه 
ــي البالد.وتابع  ــامل ف ــتقرار ش من اس
ــرنا الى أن العراق منفتح على  كما أش
ــي وحريص  ــه اإلقليمي والدول محيط
على إقامة أفضل العالقات مع اجلميع 
ــيادته، وشددنا  مبا يحفظ مصاحله وس
ــاد احلوار  ــرورة التهدئة واعتم ــى ض عل
ــبيالً حلل اخلالفات، وجددنا التأكيد  س
ــى طاولة  ــوس اجلميع عل ــى أن جل عل

حوار حقيقي كفيل بإنهاء األزمات.

حمافظ كربالء : اجلائحة تسببت بإيقاف ١٠٠٠ فندق عن العمل
كربالء املقدسة / البينة اجلديدة

كشف محافظ كربالء نصيف جاسم 
ــس الثالثاء، عن االتفاق مع  اخلطابي، ام
ــى الكاظمي  ــوزراء مصطف ــس الــ رئي
على تشكيل اجمللس األعلى للسياحة، 
ــن ١٠٠٠  ــر م ــف أكث ــن توق ــا أعل بينم
ــن العاملني  ــريح ٦٠ ألفاً م ــدق وتس فن
ــع  ومـنـ ــر  احلظ ــراءات  اجــ ــبب  بس
ــول الـزائـريـن إلىَّ احملافظة.وقــال  دخــ
ــظ ، إن احملافظة تعرضت إلـى  املـحـافـ
ــتمرة منذ اكثر من  ــية مس ضربة قاس
ــياحة الدينية  ــبب توقف الس عام بس
ــبب  ــول الزوار إلى املدينة بس وعدم دخ
ــي أن  ــاف اخلطاب ــة كورونا.واضـ جائح
ــاف ١٠٠٠ فندق  ــببت بإيق اجلائحة تس
ــل ٦٥ باملئة من  ــن العمل فيها ما ميث ع
ــة باحملافظة،  ــل القطاع الفندقي مجم
ــرب من ٦٠  ــريح مـا يـقـ ــك تس وكـذلـ
ـــارة  ــني وخـس ــن الـعـامـلـ ــا مـ ألـفـ
ــار  مـئـات املـاليـني من الـــدوالرات.واش
ــم االتـفـاق خـالل  ــي الى انـه تـ اخلطاب
لـقـاء جمع احملافظني مع رئيس الوزراء، 

على تـشـكـيـل املـجـلـس االعــلــى 
ــذي يــتــألــف من  ـــيـاحـة، وال لـلـس
ـــاط  ــر مختصة بـالـنـش وزارات ودوائــ
الـسـيـاحـي، مع  ضرورة اشراك القطاع 

ــهيل  اخلاص، كما اتفق كذلك على تس
ــياحية  ــع الس ــزا للمجامي ــح الفي من
ــر، وجعلها  ــي يزيد عددها على عش الت
ــارات واملعابر احلدودية على  فورية باملط

ــبق  أن يكون لديها حجز الكتروني مس
ــياحية عراقية. ــركة س ــاق مع ش واتف
ــرارات تضمنت ايـضـا،  واضاف أن الـقـ
ــياحي  ــتثمار الس ــروض لالس ــح قـ من

ــهاما  بفوائد منخفضة وملدة طويل اس
ــياحية،  ــق الس ــث املراف ــار وحتدي بإعم
اضافة إلـى االسـتـثـمـار باملتخصصة 
ــات  واملؤسس ــار  االثـ ــال  كمح ــا  منه
العالجية، وكذلك بناء مرافق مختصة 
ــي لديها مقومات  ــز احملافظات الت مبراك
كـربـالء  ــظ  مـحـافـ ــياحية.وذكــر  س
ــا على منح  ــاق ايـضـ ــم االتـفـ انـه تـ
ــواد الـداخـلـة  ـــتـيـراد املــ اجــازة اس
ــنوات  ــق كل خمس س ــار املـرافـ بإعم
ــب  والضرائ ــوم  الرس ــن  م ــا  واعفائه
ــــعــيــرة  واعــتــمــاد نــفــس تــس
ــــوة  اس ــا  لــهــ ــاء  الــكــهــربــ
ــع الــزام  ــة، مـ ــة والـزراعـيـ بالصناعي
ـــكـن  بـالـس ــياحية  الس ــواج  االفــ
ــق املـعـتـمـدة  ــادق واملــرافــ بـالـفـنـ
ــن  ــا م ــط، واعفائه ـــمـيـة فق والـرس
ــة، مثلما اتفق  ــوام املاضي الديون لألع
على اتباع مبدأ الضريبة العكسية مع 
ــركات التي تفوج سياحا  املرافق والش
ــل عملة  ــراق لكونها تدخ ــب للع اجان

صعبة إلى البالد. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــواب، محمد  ــس الن ــد رئيس مجل أك
ــي، أن العراق يتبنى سياسة  احللبوس
ــي  ــه اإلقليم ــى محيط ــاح عل االنفت
والدولي. وقالت رئاسة مجلس النواب 
، إن احللبوسي استقبل وزير اخلارجية 
ــواد ظريف، لبحث  ــي محمد ج اإليران
العالقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون 
ــن، فضال عن بحث  بني البلدين اجلاري

والدولية. اإلقليمية  األوضاع  تطورات 
وأشار احللبوسي إلى أن العراق يتبنى 
ــات  عالق ــاء  وبن ــاح  االنفت ــة  سياس
ــي  اإلقليم ــه  محيط ــع  م ــة  متوازن
والدولي، ويسعى إلى أن يكون له الدور 
ــات النظر عن  اإليجابي لتقريب وجه
ــوار واملفاوضات، وأن مجلس  طريق احل
النواب العراقي يدعم جهود احلكومة 
ــتقرار  ــدا أن اس ــال، مؤك ــي هذا اجمل ف

العراق ينعكس على جيرانه واملنطقة.
ــن جهته، أكد ظريف رغبة بالده في  م
ــراق في اجملاالت كافة،  التعاون مع الع
والسعي من أجل عراق آمن ومستقر، 
ــازي الرئيس روحاني  ــات وتع ناقالً حتي
ــورى محمد باقر  ورئيس مجلس الش
ــفى  بفاجعة حريق مستش قاليباف 
ابن اخلطيب إلى رئيس مجلس النواب 

العراقي.

الرشطة االحتادية تعثر عىل كدس 
لألعتدة يف كركوك

كركوك / البينة اجلديدة
ــس الثالثاء،  ــة، ام ــرطة االحتادي ــادة الش ــت قي اعلن
ــي محافظة كركوك. ــدس لالعتدة ف ــور على ك العث

القيادة قالت ، انه وفقاً ملعلومات استخبارية دقيقة 
ــر الفرقة الثالثة  ــت قوة من اللواء احلادي عش ، متكن
ــيق مع مديرية االستخبارات  شرطة احتادية بالتنس
ــي منطقة  ــذ عملية أمنية ف ــن تنفي ــكرية م العس
ــة كركوك  ــي محافظ ــاء احلويجة ف ــالم  بقض الس
ــاد يحتوي  ــدس عت ــى ك ــور عل ــن العث ــفرت ع ، أس
ــبطانتني سالح ١٢٫٧،و٧  ــبطانة سالح ١٤٫٥،وس (٣س

عبوات ناسفة محلية الصنع عبارة عن قنينة سعة 
واحد لتر، و١٣ قنبرة هاون ٦٠ ملم، و١٦ صاروخ SPG٩،و 
ــاون ٦٠ ملم،  ــرة ه ــام قنب ــتريال، و٣صم ــاروخ س ٣ص
ــاون ٨٢ملم،  ــبطانة ه ــني قاذفة RBG٧،وس وصاروخ
و٦قذيفة مدفع منساوي).واضاف البيان انه في سياق 
ــة الثالثة  ــر الفرق ــوة من اللواء العاش ــه نفذت ق ذات
شرطة احتادية عملية تفتيش في ناحيةالعباسيفي 
ــا العثور على( ٤ صاروخ  محافظة كركوك، مت خالله
ــاون ٦٠  ــرة ه ــة RBG٧، وقنب ــني قاذف SPG٩، وصاروخ

ملم)، مت ضبط جميع املواد والتعامل معها أصولياً.

احللبويس يؤكد لظريف : العراق يتبنى سياسة 
االنفتاح عىل حميطه اإلقليمي والدويل

احلكيم وظريف يؤكدان امهية تعزيز العالقات الثنائية بني بغداد وطهران

بغداد / البينة اجلديدة
ــدور تعليمات  ــاء ص ــس الثالث ــيد ام ــن مصرف الرش اعل
ــراء الوحدات السكنية في مجمع  جديدة ملنح قروض ش
ــل لغير املوظف  ــرط الكفي ــماية و تضمنت اعادة ش بس
ــرط الكفيل  ــه مت اضافة ش ــب االعالمي ان ــح املكت واوض
ــزام بدفع  ــود تلكئ وعدم االلت ــر املوظفني وذلك لوج لغي
ــابقني.يذكر  ــتفيدين الس ــاط املالية من قبل املس االقس
ــابق ملنح  ــل في وقت س ــرط الكفي ــى ش ــرف الغ ان املص
القروض اخلاصة بشراء املواطنني الوحدات السكنية في 
اجملمعات االستثمارية بغية تسهيل اجراءات الشراء.واثار 
ــر مواقع التواصل  ــرط اجلديد امتعاض املواطنني عب الش
ــهيل  ــي فور صدور القرار داعني الى الغائه وتس االجتماع
ــام املواطنني في  ــة ام ــل عقب ــراءات كونه ميث ــير االج س
احلصول على قروض شراء الوحدات السكنية السيما وان 
ــف احلكومي باجراء كفالة  ــمح للموظ التعليمات ال تس
ــيؤخر ترويج معامالت املواطنني  ــخص مما س الكثر من ش
ــتغرب  ــف للكفالة.فيما اس ــن موظ ــث ع ــبب البح بس
ــن هذه اخلطوة ووصفوها بالقيد اجلديد امام حل  اخرون م
مشكلة السكن في العاصمة بغداد على خلفية اعتماد 
ــرط الكفيل الضامن في وقت تكون الوحدة السكنية  ش

محجوزة باالساس حلني تسديد املبلغ كامال الى الدولة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــفى ابن  حذرت نقابة األطباء ،  من أن حادث حريق مستش
ــاء النظام الصحي في  ــرر ما لم يعاد بن ــب قد يتك اخلطي
ــزاوي ، النظام  ــم الع ــراق. واعتبر نقيب االطباء جاس الع
ــد حاجات  ــاً متهالكا ال يس ــراق نظام ــي الع الصحي ف
ــذا النظام منتهية  ــيراً إلى أن  صالحية ه ــعب، مش الش
ــي تعليقه على  ــاً لقوله.وأضاف ف ــام ١٩٨٥، وفق ــذ ع من
ــي راح ضحيتها ٨٢  ــن اخلطيب الت ــفى اب حادثة مستش
ــع احلوادث التي تقع  ــهيداً وأصيب ١١٠ آخرين، أن جمي ش
في املستشفيات واملؤسسات الصحية واردة وستستمر 
إذا لم تتم إعادة بناء النظام الصحي.وأشار الى أن احلوادث 
املؤسفة التي وقعت في مستشفى ابن اخلطيب وقبلها 
ــتتكرر، في حال عدم  ــوك وغيره س ــفى اليرم في مستش
ــاتية في  ــم على أصول مؤسس ــام صحي قائ ــاء نظ إنش
مجاالت الكهرباء واملاء ومنظومات الدفاع املدني وغيرها 
ــات الصحية. ــن االمور التي يجب أن تتوفر في املؤسس م

ــوزارة الصحة  ــى أن التمويل احلكومي ل ــت العزاوي ال ولف
ــكلة الفساد وهدر االموال في  يتطلب املزيد، وهناك مش

القطاع الصحي ويجب أن تعالج.

بغداد / البينة اجلديدة
ــاللة  ــة النيابية، امس الثالثاء، ان الس ــدت خلية االزم اك
ــراق، وان االجراءات الصارمة  الهندية قريبة من دخول الع
وحدها قادرة على منعها.وذكر مقرر اخللية جواد املوسوي 
، ان الساللة الهندية لفيروس الكورونا هي االخطر لغاية 
ــددا على ان  ــي قريبة جدا من الدخول للعراق، مش االن وه
ــلطات احلكومية ووزارة الصحة اتخاذ اجراءات  على الس
ــن دولة الهند  ــرة مبنع الرعايا م ــتباقية صارمة ومبك اس
والدول املصابة االخرى من الدخول للعراق ملدة شهر.وتابع 
ــوي انه كذلك عدم ادخال وافدين الى العراق اال من  املوس
ــاعة مع  امللقحني واحلاملني لفحص PCR خالل اخر ٧٢ س
ــنتعرض الى كارثة  اجراءات احلجر لهم ملدة ١٤ يوم واال س
ــاللة اخلطرة حيث من صفات  في العراق بدخول هذه الس
ــر ٤٠ ضعفا من  ــار اكب ــاللة قدرتها على االنتش هذه الس
ــكا وتصيب كل  ــد فت ــى االصلية وهي اش ــاللة االول الس

اجهزة جسم االنسان وجميع االعمار.

الرشيد يعتمد الكفيل 
بقروض الوحدات السكنية 
وامتعاض شعبي ازاء القرار

نقابة األطباء حتذر من تكرار 
عاد  حادث ابن اخلطيب ما لـم يُ

بناء النظام الصحي

االزمة النيابية تصدر 
بيانا شديد اللهجة بشأن 

الساللة اهلندية

بغداد / البينة اجلديدة
نفت وزارة التربية، ، تسجيل نسبة رسوب عالية في االمتحانات.
ــه ال صحة  ــاء العراقية، إن ــب وكالة االنب ــوزارة بحس ــت ال وقال
ــوب عالية في االمتحانات التمهيدية وما  ــجيل نسبة رس لتس
يقال عن تسجيل نسبة رسوب ٩٦٪ في االمتحانات التمهيدية 
ــتمراً للدفاتر  ــزال التصحيح مس ــاف أن ما ي ــر صحيح.وأض غي
االمتحانية فيما يخص املتقدمني على االمتحانات التمهيدية.

الدفاع : ضابط يعيد مبلغ مليار دينار رصف 
سهوا من قبل مرصف الوزارة

اإلطاحة بناقل االسلحة واملتفجرات لداعش يف نينوى

الكشف عن تفاصيل استهداف الرتل العسكري 
االمريكي يف ذي قار

بغداد / البينة اجلديدة
ــام  ضابط  ــاع ، عن قي ــت وزارة الدف اعلن
ــران اجليش األولى  ــي قاعدة طي الرواتب ف
باعادة مبلغ مليار دينار عراقي إلى مصرف 

ــه نظراً ملا ميتلكه  الوزارة.وذكرت الوزارة ان
ــش العراقي من أمانة وإخالص  أبطال اجلي
ــط الرواتب في  ــاد ضاب ــن، أع ــب للوط وح
ــش األولى املقدم صدام  قاعدة طيران اجلي

ــار دينار  ــغ (ملي ــد، مبل ــادي محمد فه ع
ــرف وزارة الدفاع.واضاف  ــى مص عراقي) إل
ــلم مع الرواتب سهواً  البيان ان  املبلغ سُ

من قبل مصرف وزارة الدفاع.

نينوى / البينة اجلديدة
ــكرية ،  ــتخبارات العس ــادت مديرية االس أف
اإلطاحة بناقل االسلحة واملتفجرات لتنظيم 
ــة نينوى.وذكرت املديرية ،  داعش في محافظ
إنه استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة 

اكدت تواجد احد االرهاربيني اخلطرين واملكنى 
ــؤول عن نقل االسلحة  (ابو اسالم) وهو املس
ــش اإلرهابي.وأضاف  ــا داع ــرات خلالي واملتفج
البيان أنه مت على اثرها التحرك الفوري ملفارز 
شعبة االستخبارات العسكرية في الفرقة 

ــاة ٥  ــتخبارات لواء املش ١٤ وبالتعاون مع اس
ــض عليه في  ــي والقب ــن االطاحة باالرهاب م
ــن  م ــي  اإلرهاب أن  ــح،  بنينوى.وأوض ــور  مخم
ــني للقضاء مبوجب مذكرة قبض وفق  املطلوب

أحكام املادة ٤ إرهاب.

ذي قار / البينة اجلديدة
ــار، امس الثالثاء، بأن  ــاد مصدر أمني مبحافظة ذي ق اف
ــفتني  ــجلت انفجار عبوتني ناس ــزة األمنية س األجه
ــي في  ــف الدول ــع للتحال ــتي تاب ــل لوجيس ــى رت عل
ــال املصدر ، أن مجهولني هاجموا رتال تابع  احملافظة.وق
ــريع غربي  للقوات األمريكية على الطريق الدولي الس
ــفتني محليتي الصنع،  محافظة ذي قار بعبوتني ناس
ــني املصدر، أن الهجوم  ــم التحكم بهما عن بعد.وب يت
ــة في أحدى  ــبب بإضرار مادي ــفة تس بالعبوات الناس

العجالت التي كانت حتمل معدات عسكرية.

االنبار / البينة اجلديدة
ــن نتائج عملية  ــس الثالثاء، ع ــة االعالم االمني، ام اعلنت خلي
ــوة من قيادة  ــة قالت ، ان ق ــي محافظة االنبار.خللي ــكرية ف عس
ــة بتنفيذ واجب  ــرع مبرافقة اجلهات اخملتص ــات االنبار تش عملي
ــدة مناطق ضمن محافظة  ــث وتفتيش والقاء القبض في ع بح
ــة ٧ كيلو على (  ــور في منطق ــان انه مت العث ــاف البي االنبار.واض
ــطرة عدد٢٠  ــدد ٢٠،مس ــكل جلكان ع ــفة على ش عبوات ناس
ــديرة مت العثور على ( عبوات  صاعق عدد٢٠) ، وفي منطقة البو س
ــة العكبة حيث عثرت  ــفة مختلفة عدد  ١٠ ) ، وفي منطق ناس
على ( عبوات ناسفة مختلفة عدد١٠).وتابع، كما مت القاء القبض 

على املطلوبني عدد ٣ وفق املادة ١٤ ارهاب في مناطق مختلفة.

اخللية تعلن نتائج عملية عسكرية يف االنبار

الرتبية تكشف حقيقة تسجيل نسبة 
رسوب عالية يف االمتحانات
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ــم واحملافظات   ــة االقالي ــق هيئ تنس
ــة  الوطني ــة  الهيئ ــع  م ــا  عمله
ــع  ــاور م ــق وتتش ــتثمار وتنس لألس
ــق  يتعل ــا  فيم ــة  احمللي ــات  احلكوم
ــهيالت االستثمارية  باخلطط والتس
ــم واحملافظات  ــوم هيئات االقالي وتق
ــتثمارية مبا  ــا االس ــع خططه بوض
ــة االستثمارية   اليتعارض والسياس
االحتادية وترتبط هيئة األقليم برئيس 
وزراء االقليم وتخضع لرقابة مجلس 
ــة  احملافظ ــة  ــط هيئ وترتب ــم  االقلي
ــة مجلس  ــع لرقاب ــظ وتخض باحملاف
ــكام  ــارض واح ــا اليتع ــة  مب احملافظ
ــالت  ــون وتعتمد الهيئة املراس القان
ــة واالعتيادية بينها وبني  االلكتروني
ــتثمرين  واملس ــمية  الرس ــات  اجله

العراقيني واالجانب واملتعلقة بعمل 
ونشاط الهيئة من خالل الشبكات 
ــط  ضواب ــق  وف ــة  الدولي او  ــة  احمللي
ــب على الهيئة   حتددها الهيئة ويج
ــتحصال موافقة مجلس الوزراء  أس
ــت قيمة  ــازة اذا كان ــل منح االج قب
ــن ٢٥٠ مليون دينار  ــروع اكثر م املش
وعلى الهيئة البت في طلبات اجازة 
االستثمار في مدة التتجاوز ٤٥ يوم من 
ــدمي الطلب وللهيئة موازنة  تاريخ تق
ــون مواردها  ــتقلة تتك ــنوية مس س
ــص لها من  ــغ التي تخص ــن املبال م
ــعى  من املوازنة العامة للدولة وتس
ــتثمار  ــز الثقة باالس ــة لتعزي الهيئ
ــتثمارية  والتعرف على الفرص األس
ــه  ل ــج  والتروي ــتثمار  االس ــز  وحتفي
ــجيل  التس ــراءات  اج ــيط  وتبس
واالجازات ومتابعة املشاريع القائمة 
ــر اامعلومات  ــورة وتوفي وتقدمي املش
ــتثمرين ووضع برامج للترويج  للمس
لالستثمار واقامة مناطق استثمارية 
كبرى مبوافقة مجلس الوزراء ويتمتع 

ــهيالت والضمانات  املستثمر بالتس
ــتثمر العراقي او  ــوز متليك املس ويج
االجنبي االراضي اخملصصة للمشاريع 
السكنية العائدة للدولة او القطاع 
ــراء االراضي  ــتثمر ش ــام وللمس الع
ــاص او اخملتلط  ــدة للقطاع اخل العائ
ــكان حصرا  ــاريع االس ــة مش ألقام
ــتعماالت   ــا مع اس ــدم تعارضه «وع

ــوز متليك  ــي ويج التصميم االساس
املستثمر العراقي االراضي اخملصصة 
للمشاريع الصناعية العائدة للدولة  
ــراكة  والقطاع العام ويجوز عقد ش
ــتثمر االجنبي في التمويل  مع املس
ــتثمر العراقي شراء  او االدارة وللمس
ــاص او  ــاع اخل ــدة للقط ــي عائ اراض
ــدره الهيئة  ــق نظام تص ــط وف اخملتل

ــرف على  ــدم تص ــارة ع ــع اش وتوض
ــند امللكية حلني تنفيذ املستثمر  س
ــي او االجنبي التزاماته بتاييد  العراق
ــتثمار املانحة ويجوز  من هيئة االس
ــة  ــع الهيئ ــاق م ــتثمر باالتف للمس
ــات البنى التحتية الى  ايصال اخلدم
حدود املشروع وفقا لالتفاق واليجوز 
ــن قبل  ــزة م ــاريع املنج ــة املش احال
ــرادات ذات  ــي حتقق اي ــة والت احلكوم
جدوى اقتصادية كشركات التمويل 
ــوز  واليج ــتثمار  االس ــى  ال ــي  الذات
االستثمار في االراضي املتنازع عليها 
ــياحة  ــاريع الفنادق والس ومتنح مش
واملستشفيات واملؤسسات التربوية 
ــن  ــة م ــاءات اضافي ــة اعف والعلمي
ــتيراد االثاث واامفروشات  رسوم واس
واللوازم الغراض التحديث والتجديد 
مرة كل اربعة سنوات في االقل ويتم 
ومنح  ــروع  املش ــي  ف ــتخدامها  اس
ــه على اجازة  ــتثمر بعد حصول املس
االستثمار هوية خاصة باملستثمرين 

ويصادق عليها مجلس الوزراء.

ــربة  ــح معلومات مس من جديد تترش
ــة الثانية من  ــاد اجلول ــرب أنعق ــن ق ع
وأن   ، ــعودية  االيرانية-الس ــات  املفاوض
ــد  املزيد  من  ــني ((يخططان لعق الطرف
املباحثات املباشرة بينهما هذا الشهر 
ــذه  ــي ه ــد دقيق)).وتأت ــد موع دون  حتدي
ــار أخبار سابقة   التسريبات بعد أنتش
ــن املفاوضات بينهما  عن عقد جولة م
ــل ٢٠٢١ في بغداد  ــع من أبري في التاس
ــعودي ((خالد  ــد الس ــل الوف ــث مث حي
ــعودية  الس اخملابرات  ــس  احلميدان))رئي
ــب أمني اجمللس  ــعيد أيرواني))نائ ، و((س
االعلى  لالمن  القومي االيراني ، وهذا مت 
برعاية مباشرة من مصطفى الكاظمي 
ــرية تامة  ــي بس ــوزراء العراق ــس ال رئي
ــدودة التداول.وقد ركزت  املباحثات  ومح
ــث  ــي  ، حي ــف اليمن ــى املل ــى عل االول
ــدت الوفد املفاوض  أكدت ايران أنها وع

السعودي بأستخدام  ((نفوذها  لوقف 
ــعودية ، أال  الهجمات احلوثية على الس
ــم الرياض  ــيكون مقابل دع ــك س أن ذل
ــع ايران)).ونقل  ــة م ــات النووي للمحادث
ــن  ــي ع ــاد أونالين))االيران ــع ((أعتم موق
ــابق  أن اجلولة الثانية  ــفير ايراني س س
ــتعقد  ــني الطرفني س ــن املباحثات ب م
ــس الوزراء   ــخصية من رئي ((مبتابعة ش
ــي))، وأكد   ــي مصطفى الكاظم العراق
ــي االيراني  أن أهم القضايا   الدبلوماس
ــة الثانية التي  ــتتناولها اجلول التي س
من املزمع أنعقادها نهاية أبريل أو بداية 

مايو٢٠٢١ االمور التالية:-
ــعودية  لدعم  ــم الس ــة  املزاع ١.دراس

ايران للحوثيني.
ــوريا   ٢.االوضاع في لبنان، والعراق ، وس

، والبحرين.
ــل الرياض في املفاوضات النووية  ٣.تدخ

االيرانية .
السؤال الذي يفرض نفسه:- هل ميكن 
ــح العراق عامال لبناء الثقة بني  أن يصب

ايران والسعودية؟
ــاؤل يتعلق  ــذا التس ــن ه ــة ع أن االجاب
ــتية ،  ــل املعطيات  اللوجس مبدى حتلي
واالمنية للجولة الثانية من املفاوضات 

االيرانية-السعودية وكما يأتي:-
ــدا من  ــة ج ــة، وأرادة قوي ــود جدي ١.وج

ــعودي  ــي والس ــرار االيران ــي الق صانع
ــم اخلالفات بينهما وخاصة بقدر  حلس
مايتعلق بامللف  اليمني ودور  الرياض في 
ــات  النووية االيرانية ،بحيث أن  املفاوض
((سعيد خطيب زاده))املتحدث الرسمي 
ــم وزارة اخلارجية االيرانية عبر في  بأس
ــب  ــالده املرح ــف ب ــن موق ٢٠٢١/٤/١٩ع
ــعودية،وأنه((يصب  بأجراء حوار مع الس
ــعبي البلدين، والسالم  في مصلحة ش

واالستقرار  االقليمي)).
ــة  برعاي ــراق  الع ــام  قي ــريب  تس ٢.أن 

ــرية  اجلولة الثانية من املفاوضات ، وبس
ــخصية من السيد  عالية ، ومبتابعة ش
ــي  في دور  ــر تطور نوع ــي يعتب الكاظم
العراق االقليمي المتطاء سياسة أعادة 
ــة العالقات االقليمية))، وأبعاد  ((هندس
أي صراعات، أو تصادمات داخل الساحة 
ــو تهيئة االجواء  ــة والتفرغ نح العراقي
ــية  والسياس  ، ــة  ،وااالمني ــية  النفس
ــاد االنتخابات البرملانية العراقية  النعق
ــع أنعقادها في  ــن املزم ــرة التي م املبك

العاشر من أكتوبر٢٠٢١.

٣.العالقات الدبلوماسية بني السعودية 
ــر٢٠١٦ وحلد  ــران مقطوعة  منذ يناي واي
ــببا  ــراق أن يكون س ــب للع االن واذا كت
ــابقها فهو  العادة تلك العالقات الى س
ميثل تأثيرا جيوأستريجيا له في بوصلة 
ــارج العراق  ــا الى خ ــات ونقله الصراع
ــيادته الداخلية واخلارجية ،  وحماية س
وجعله مفتاحا حلل االزمات  االقليمية 

في املستقبل.

* أستاذ العالقات الدولية

ــات  ــا بعد طول دراس ــل علمائن توص
ــة علمية كانت  ــى حقيق وأبحاث, إل
ــنوات, أن من ينظر  ــا لس ــة عن مخفي
ــور.. أال  ــو أع ــط ه ــدة فق ــني واح بع
ــل تصدقون  ــون ذلك!طيب.. ه تصدق
ــفنا, أن الوطن ليس  ــا أيضا أكتش أنن
ــترك  ــكان الذي ولدنا فيه, ونش هو امل
ــداف ومصالح  ــع آخرين في أه فيه م
وتاريخ ومصير ومشتركات كثيرة, كم 
ــكان املثبت  ــون.. بل هو امل أنتم واهم

في وثيقة الهوية التي نحملها, حتت 
ــط.. وال عالقة  ــية» فق فقرة « اجلنس
ــن كالم « كبير»  ــراه م ــه بكل ما نق ل
نسمعه هنا أو نقرأه هناك, وأن كنتم 
ــم إال متابعة  ــون فما عليك ال تصدق
أفعال بعض الساسة, وعالقتها مبدى 
ــية « هذا  إخالصهم لوطنهم, وجنس
ــفرهم «  ــن» املثبتة في وثائق س الوط
ــا علينا.. فمن راقب الناس  األخرى»..م
ــات هما, وهذه قاعدة ذهبية جعلت  م
ــبية» والتدقيقية»  ــا « احملاس أجهزتن
ــا,   وتدقيقه ــا  رقابته ــن  م ــف  تخف
ــوت هما»  ــة ملوظفيها من « امل حماي
فمن يرى املليارات التي يتم التحقيق 
في كيفية «تبخرها» أكيدا سيموت» 
ــة  ــا مراقب ــدا».. وخصوص ــا وكم هم
ــان» ممن لديهم  صنف «متعددو األوط

ــا املتكونة من  ــبه ظهورن ظهر ال يش
ــكل  ــا يتش ــم, وإمن ــري وحل ــود فق عم
ــميه العراقيون  ــود حديد يس من عم
ــال يخاف  ــت رج ــيلمانه».هل رأي « ش
ــه, أكثر أهله بل ومن جاره  على جيران
ــل ذلك الرجل,  ــه؟ رمبا هناك مث نفس
ــا الكرمي  ــي ذلك! فنبين ــا العيب ف وم
ــوات أوصى  ــل الصل ــه وأله أفض علي
ــذه القاعدة  ــابع جار.. لكن هل ه بس
تنطبق على جاري أيضا؟ أو ليس كما 
ــا؟! من يدري  ــاره أيض ــو جاري أنا ج ه
ــن يذكره  ــون غافال ويحتاج مل ــا يك رمب
وينبهه.. لكن ماذا أفعل مع أبني الذي 
ــة أبيه!هل  ــك بزوج ترك أمه ومتمس
ــرر أفعال وأخطاء  ــاهدمت مواطنا يب ش
ــن مواقفها  ــع ع ــل ويداف ــكا! ب أمري
بحماسة وقوة, يكاد يحسده عليها, 

ــهم.. يقابله  ــام أنفس رجال العم س
ــح وتبرير  ــي توضي ــتميت ف ــر يس أخ
ــكل  مواقف إيران التي قد تضرنا, بش
ال يجيده فنان ومهندس الدبلوماسية 
ــمي  ــف, وال حتى الناطق الرس الظري
ــرح لنا  ــة.. هال يش ــم اجلمهوري بأس
ــد تاهت  ــي القضية..فق ــا ه ــد م أح
ــة تتعلق  ــة علينا!هل القضي احلكاي
ــعور بالنقص, تعمد نظام البعث  بش
ــه في أتباعه الذين  وصدامهم, غرس
ــارا إال وأخترقوه,  ــوا حزبا وال تي ما ترك
بل ورمبا صاروا قياديني فيه.. أم أن األمر 
ــص رغبة بالتبعية  يخص ظاهرة تخ
ــن يحاول  ــا حتى م ــرة ال يطبقه لفك
شاهدتهم   «برؤوسنا»!هل  تسويقها 
ــوده كؤوس اخلمر, عندما  محفال تس
ــل  العق ــا  وتفقده ــرؤوس  بال ــب  تلع

ــيكون األمر لو كان  واملنطق؟ كيف س
احملتفى فيه بهكذا حفل هو الوطن.. 
ــا يفعل  ــى به كم ــن ليس محتف لك
باألخرون, بل كذبيحة يراد أن تنهشها 
ــل قطعة من  ــاب, وكل يحاول ني الذئ
حلمها اللذيذ.. ولكن ال تفكروا بكيف 
ــاذا, أو أين ذهب احلرام واحلالل, فمن  ومل
ــاع قبله الدين والكرامة  باع الوطن ب
واألخالق, بل وباع كل شيء.. كل شيء.
ما لنا وللهم واحلزن, لنشرب ونضحك 
ــيدري أو  ــي ال يهم, فال أحد س أو نبك
ــاه, وهي  ــكران بدني يهتم, فالكل س
ــا, وعندما  ــه وهو يتضاحك له تدور ب
ــيعودون ألنشودة  تنتهي النشوة.. س
الوطن وأخوتهم األممية أو العقائدية, 
ومقاومة اإلمبريالية, وأما الوطن.. فله 

رب يحميه.

مـــــــــن يـحـمــــــــــي الـوطـــــــــــــــــــــــــــن؟

هل يمكن أن يصبح العراق عامال لبناء الثقة بني ايران والسعودية؟

قــانــون األسـتـثـمـار وتـعـديـالتــــــــه إضاءات قانونية

الجزء الثاني الحقوقي ماجد الحسناوي

ــتعالمات دائرة بلدية مبدينة عراقية     مستخدم في اس
ــوان : املتوفر  ــت عن ــتُ عنه حت ــهورة .كتب ــة  مش جنوبي
رحٍ ،  باالفريقية  ومن خالل ذلك، حاولتُ أن أضغط على جُ
وأن أوصل رسالة ما .. املعلومة (الساخرة) ، متداولة على 
ــع امللموس) منه الى  ــنيَّ ، وهي أقرب الى (الواق عَ نطاق مُ
ــبه املؤكدة ، أن هذا املوظف  االفتعال.تفيد (املعلومة) ش
رَخَ  بَّرَ عن جانب    كبير من األلم املتراكم لديه ، حني صَ عَ
 ( ــر باالفريقية !! . و(صرختُهُ ــوِّي ، هذا املتوف نْسَ قائالّ : شِ
ــر  ــون (وصفة) ، ملعاجلة ظاهرة.  وبعد النش ــذه ، قد تك ه
نةً حيناً     سِ جاءتني مالحظات ، متسائلة حيناً ، ومستَحْ
ــر ، ومتحفظة حيناً ثالثاً .. ومن صديق عراقي مغترب  آخ
ــؤاالً ، وان كان  ــق مبالحظاته ، جائني تعقيب حمل س ، أث
نْهوْ  ــكل عام ، إيجابياً . وكان سؤاله : شِ التعقيب ، بش

(الربّاط) بهذه املعلومة؟.
جريدة املدى

ــة تتلوها  ــاً : كتابة صحفي ــرُ طبيعي نا يبدو األم ــى هُ إل
ــل  ــرب فاجأني بأن أرس ــن العراقي املغت ــات . لك تعقيب
ــمران الياسري) في  ــيد (إحسان ش لي عموداً كتبه الس
ــول .  خالصتُه :  ــود مط ــة .   العم ــدة (املدى)العراقي جري
ــرِض على العراق بدءاً من صيف عام  أثناء احلصار الذي فُ
١٩٩٠ ، عمدت الدولة الى وضع اليد على احملصول الزراعي 
ــزارع للتأكد من تطبيق هذه  ــت جلان عديدة في امل . وجتول
اخلطة . واثناء جتوال إحدى اللجان ، صادفتْ حماراً يحمل 
ــني من الشعير ، عندها الذ صاحبه بالفرار . تبعت  كيس
اللجنةُ احلمارَ ، الى أن وقف امام بيت في القرية .. وتوالت 

االجراءآت العقابية املعروفة.
شنهي (غضيتي)

ــنْهي (غضيتي)  ــيد اشنني) سأل : شِ صاحب البيت (س
ــك الوحيد أن  ــي) ؟ أجابه أحدهم : ذنب ــد (قضيت ، ويقص
ــيد ابو زينب في  ــاءل إلس ْ بيتك)!.   وتس ــي وگفْ ميَ (املط
ــاهداً او رباطاً  دِّد ش ــة مقاله قائالً : (ومع أنني لم أُحَ نهاي
ــى  لهذه القصة ، ولكني آثرتُ اطالع القراء عليها ، عس

ان يجد كل منهم ربّاطاً يناسب حاجته).
 (ربّاط احلچي)؟!

ــا ، مقالة ما .  ــة) من حكاية م ــك : (الغاي ــود بذل واملقص
ــط على (صواعق)  ــة) ، وتضغ واذا كانت الغاية (حساس
ــلوب (األيحاء) ،  التفجير ، يعمد الراوي أو الكاتب الى اس
ــطر) ، أهم كثيراً من قراءة  لذلك تكون قراءة (ما بني االس
ــطر ذاتها . الرواة الريفيون يسمون ذلك (احلسچة).  االس
وموضوع (احلسچة) يحتاج الى تفصيل ، لذلك قد نعود 
ــؤال ، كما طرحه الصديق العراقي  اليها مستقبالً.والس
ــال (املتوفر باالفريقية)؟. ــرب ، هو : ما هو (ربّاط) مق املغت
وَّمنا موقفنا ، وتركنا للقارئ الكرمي  وفي االجابة نقول : عَ
ــال . باختصار : (ان يجد  ــر وفق فهمه لغاية املق أن يفس
القراء ، ربّاطاً يناسب حاجتهم) ، كما قال الياسري.كما 
يُربط اجلواد الى وتدٍ محدد ، فان املقال الهادف يربط ، هو 

االخر،الى وتد (الهدف) منه.و...تتعدد االهداف؟!.

ــاع عن األكل  ــرّد اإلمتن ــان ، مج ــوم رمض ــي ص    ال أرى ف
والشرب فقط ،فالكثير من األحياء  تشارك اإلنسان في 
ــمو الرّوحي بحيث  ــاع .. رمضان فيه من السّ هذا اإلمتن
يحيل الى مراجعة الذات اإلنسانية  على مدى عام كامل 
ــواء ، فتعتصمُ  ــته من قبحٍ وجمالٍ على السّ ا مارس عمّ
باجلميل منه وتطوره وتترك خلفها ما هو قبيح فتهجره 
.. رمضان هو  فيضٌ رحمانيٌّ تسمو به الروحُ نحو مدياتها 
ــاركُ إن هي فعلتْ  ــي جبلّتها ، فتش ــب الكامنة ف األرح
ــا حول عرش الرحمن ،  ــك املالئكةَ في رفيف أجنحته ذل
ــماوات  لتنهل من هذا الفيض امللكوتي حيث تفتح الس
ائمني ،   ــوف فيها أرواحُ الصّ ــى مغاليق أبوابها ، وتط العل
ــةٌ خلفها ، كلّ الكدورات الدنيوية التي تقيّد املؤمن  تارك
ــهراً .. رمضانُ إذاً ، هو  وتكبّله على مدى عام كامل إالّ ش
ــأل  ــياحةٌ قد ال تتكرر على الدوام ، وهنا ينبغي أن نس س
ــي والعبقات  ــمو الروح ــن نحن من هذا الس ــنا ،أي أنفس
ــير من  امللكوتية الرحمانية ؟ هل وصلنا ولو الى جزء يس
ــغلنا حلظة اإلفطار بعد  تخومها النورانية ؟ أم نحن تش
ة احلقيقية التي  ــني اللذّ األذان لنعبَّ ما لذّ وطاب متناس
ينبغي أن يعيشها الصائم ؟ أسارع بالقول بأن ما أقوله 
ــس جمهورية فاضلة ال وجود لها إالّ في بطون الكتب  لي
ــق الفيضَ الرّحماني.. تقبّل  ، ال ، إمنا هي متاحةٌ ملن يعش

يام وقبول الطاعات.  منّا ومنكم الصّ
ُ
اهللا

رمضان والسمو الروحي 

ربّاط احلچي ؟!
عكاب سالم الطاهر

عبدالرزاق السويراوي

أ.د.جاسم يونس الحريري *

زيد شحاثة

تري
ركا

كا
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قاسم عبد الرحمن 
اِّـدير العام 

رئيس مجلس االدارة
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فقدان هوية موظف
ــركة  ــلمان جرب) والصادرة من ش ــم (مهدي بداي س ــدت مني الهوية وبأس فق
توزيع اِّـنتجات النفطية/هيئة توزيع بغداد واِّـرقمة (٦٩٠١)على من يعثر 

عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار مع الشكر والتقدير

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ البصرة

العدد: ١٥١ / ش/ ٢٠٢١
التاريخ: ٢٠٢١/٤/٢٥

اعالن
اُّـ / اِّـدعى عليه (صالح صالح رحيم)  

ــرعية اِّـرقمة  ــف) الدعوى الش ــة (ازهار ذياب يوس ــبق وان اقامت اِّـدعي س
ــدد١٥١/ش/٢٠٢١ والتي تطلب فيها التفريق بينك وبينها للهجر وقد  بالع
ــتحصلت على القرار اِّـرقم أعاله بتاريخ ٢٠٢١/٤/٨ واِّـتضمن التفريق  اس
ــم القائم وتأييد  ــرح القائ ــب ش ــا للهجر وِّـجهولية محل اقامتك وحس بينكم
ــة الثانية. عليه قررت اِّـحكمة تبليغك اعالنا  اِّـجلس البلدي ِّـنطقة الخليلي

بواسطة النشر بصحيفتني محليتني يوميتني وافهم علنا.

القاضي / نوري قادر حنون

اعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالنات

املحامون املنتدبون بني رشف االنتداب وإسقاط فرض قضائي الجدوى منه

حمامون يتحدثون لـ (                                 ): 
اغلب املحامني املنتدبني يقدمون عىل توقيع حمرض التحقيق من دون النظر يف افادة املتهم

تحقيق / حوراء خلف
علي صحن عبد العزيز

ــة عادلة من  ــق املتهم في محاكم ح
ــا الدولة  ــي تقدمه ــوق الت ــى احلق أول
ــه في  ــم للدفاع عن نفس ــاه املته جت
ــدم مقدرته املالية على ذلك ،  حالة ع
ــد احلادي -  تتكفل الدولة  وأوجب البن
ــديد اتعابه ، فقد جاء في البند  بتس
ــر - م/١٩ ) من الدستور ،  ( احلادي عش
ــون احملاماة رقم ( ١٧٣  كما تضمن قان
ــة  ــي املادة السادس ــنة ١٩٦٥ ف ) لس
ــة القضائية ملن  امكانية منح املعون
ــع اتعاب  ــزا عن دف ــرا عاج كان معس
احملاماة ، أو من لم يجد من يدافع عنه 
ــك إذا كان املتهم  ــني , وكذل من احملام
ــا للدفاع عنه  ــاُ لم يختر محامي حدث
ــت  ــدة) توجه ــة اجلدي ــدة (البين .جري
ــات واحملاميني  ــن احملامي ــة م إلى نخب
ــئلة حول  لتطرح عليهم بعض األس
ــل قضاة  ــل يتعام ــوع ، ه ــذا املوض ه
ــق واألحداث واجلنح واجلنايات  التحقي
ــى وزارة  ــني وحت ــداب احملام ــان انت وجل
ــتوى  العدل مع موضوع انتداب باملس
ــورة مهمة ودور  واجلدية املالئمني خلط

احملامي املنتدب ، إذ اليعدو بأن حضوره 
ــرد  مج إال  ــق  التحقي ــم  محاك ــي  ف
ــراء أوجبه  ــقاط فرض تنفيذا إلج إس
ــة ، وما هو  ــاُ عن الكلف ــون رغم القان
السبيل لتعزيز هذه املهمة اإلنسانية 

املقدسة إلنقاذ بعض املتهمني.
ممارسة الدور احلقيقي 

في البداية أوضح احملامي رويد النافعي 
ــال : موضوع احملاميني املنتدبني هو  قائ
واحد من املواضيع املهمة والرئيسية 
ــة  القضائي ــراءات  اإلج إن  ــث  حي  ،
ــي  ــق أو ف ــي التحقي ــت ف ــواء كان س

ــن وجود محامٍ  طور احملاكمة فال بد م
ــن املتهم ، وحتى تكون  لكي يدافع ع
وهذه  ــليمة،  ــي س التقاض ــراءات  إج
ــي اوردها  ــات املتهم الت ــدى ضمان إح
املشرع العراقي لضمان احلقوق التي 
ــر أن اإلجراءات  ــتور ، غي كفلها الدس
ــدون حضور احملامي هي غير  املتخذة ب
قانونية ، إذ نصت املادة ١٢٣ من قانون 
أصول احملاكمات اجلزائية على اوال- ان 
ــتنتج  ــكوت، وال يس له احلق في الس
ــته هذا احلق اية قرينة ضده  من ممارس
ــق في أن يتم متثيله من  ، وثانيا له احل

ــن له القدرة  ــل محامي، وإن لم تك قب
ــوم احملكمة  ــل محامي تق على توكي
بتعيني محامي منتدب له، دون حتميل 
ــك على قاضي  ــم اتعابه ، وكذل املته
ــم موضوع  ــق أو احملقق حس التحقي
ــم في توكيل محامي قبل  رغبة املته
املباشرة بالتحقيق، وفي حال إختيار 
ــام فليس لقاضي  املتهم توكيل مح
التحقيق أو احملقق املباشرة بأي إجراء 
ــي املنتدب، وتكون  حتى توكيل احملام
ــى احملكمة من  ــدب عل ــف املنت تكالي
ــة، ومن  ــة العامة للدول ــالل اخلزين خ
خالل عملنا في احملاكم جند أن الكثير 
من األشخاص هم بحاجة إلى محامٍ 
ــة ، وبالتالي فإن  ــة املادي بحكم احلال
ــل إمكانية وعلمية عن  املنتدب ال يق
ــن األمور التي تؤخذ  احملامي االخر ، وم
ــن احملاكم  ــل م ــض القلي ــى البع عل
ــاع عن  ــدب بالدف ــام املنت ــد قي ، وعن
موكلهِ (املتهم) من خالل تالوة الئحة 
ــد هناك عدم إهتمام نوعاً  الدفاع ، جن
ــه القانونية  ــماع دفوع ــدم س ما وع
ــكل يليق بأسم  من قبل احملكمة بش
ــدب ، وعليه فأن دوره  ودور احملامي املنت
ــر ، ناهيك عن  ــكلياً ال أكث يصبح ش
ــة التحقيق ، لذا نؤكد  دوره في مرحل

ــة  على زمالءنا احملاميني بضرورة ممارس
دورهم احلقيقي في الدفاع عن املتهم 
ــور التحقيق ، حيث أن  وخاصة في ط
ــون على توقيع  ــب احملاميني يقدم أغل
محضر التحقيق بدون النطر والتمعن 
في إفادة املتهم أو الشهود أو حيثيات 
ــل، خاصة وأن  ــكل كام ــوى بش الدع
قانون احملاماة النافذ وفي نص املادة (٦) 
حتديداً أعطى احلق للمحامي بإعطاء 
ــة القضائية ملن كان عاجزا عن  املعون
ــاة ،وكذلك نأمل من  دفع اتعاب احملام
مجلس القضاء االعلى املوقر التأكيد 

ــى دور احملامي املنتدب ، وكذلك رفع  عل
نسبة اجوره لقاء الدعوى التي أنتدب 

اليها وقدم دفوعه القانونية فيها .
أتعاب محامي االنتداب 

إلى ذلك أكدت احملامية رسل الربيعي 
ــم جدا  ــدب مه ــي املنت ــأن دور احملام ب
ل من قبل القضاء  وخطر كونه قد وكِ
ــن  ــز ع ــم العاج ــن املته ــاع ع للدف
ــك أن مهنة  توكيل محامٍ ، له اذ الش
ــية  احملاماة هي أحد العناصر الرئيس
ــة ، حيث  ــز عليها العدال ــي ترتك الت
ــي حتقيقها  ــارك القضاء ف ــا تش أنه

ــم يجب التركيز  ، وهنالك جانب مه
ــبة  ــور االنتداب بالنس ــو أج عليه ه
ــد ال تغطي في  ــي املنتدب ق للمحام
ــة  ــف اخلاص ــاالت مصاري ــض احل بع
ــي املنتدب ، حيث من  بأجراءات احملام
ــة   ــه مجزي ــون اتعاب ــروري أن تك الض
ــتمرار  تدفع له كاملة متكنه من اإلس

لف به. في األمر الذي كُ
اطمئنان املتهم 

ــال الربيعي لها  ــة وص ــر أن احملامي غي
ــول هذا املوضوع إذ  رأيا مغايرا آخر ح
ــول : دور احملامي املنتدب مهم جدا  تق
ل من قبل القضاء  وخطر كونه قد وكِ
للدفاع عن املتهم العاجز عن توكيل 
ــه إن مهنة  ــك ب ــامٍ له ، ومما الش مح
احملاماة هي إحدى العناصر الرئيسية 
ــة حيث  ــا العدال ــز عليه ــي ترتك الت
ــي حتقيقها  ــارك القضاء ف ــا تش أنه
ــم يجب التركيز  ، وهنالك جانب مه
ــبة  ــه ، وهو أجور االنتداب بالنس علي
ــد ال تغطي في  ــي املنتدب ق للمحام
ــة  ــف اخلاص ــاالت مصاري ــض احل بع
ــدب ، ولذا من  ــراءات احملامي املنت بأج
ــة  ــه مجزي ــون أتعاب ــروري إن تك الض
ــتمرار  تدفع له كاملة متكنه من اإلس

لف به. في األمر الذي كُ



ــات واالمثال  ــن احلكاي ــي الكثير م ــعبي العراق ــي موروثنا الش ف
ــبب متغيرات  والقصص وااللعاب التي اندثرت مع مرور الوقت بس
ــت عالقة في  ــم تقادم الزمن مازال ــاة وتعقيداتها لكنها رغ احلي
ــي ايامنا هذه  ــتذكرها ف ــف الذاكرة اجلمعية حتى اننا نس تالفي
ــات ) واظن ان  ــبع لف ــة (الثعلب فات.. فات  وبذيلة س ــا لعب ومنه
ــا يوم كانت  ــينييات وما بعده قد لعبه ــن جيل اخلمس ــر م الكثي
ــالت او في احلارات  ــدارس او الرح ــيما في امل ــيطة والس احلياة بس
ــا .. وأصل  ــى االوالد بل البنات ايض ــي ال تقتصر عل ــعبية وه الش
اللعبة ان مجموعة من الفتيان او الفتيات يتحلّقون على شكل 
ــدور الثعلب وهو  ــد قطرها عن املترين ويقوم احدهم ب ــرة ال يزي دائ
ــط ليجري حول  ــك مبنديل من القماش جرى عقده من الوس ميس
ــون (فات.. ــني وهو يردّد عبارة (الثعلب ) فيرّد عليه اجلالس اجلالس

ــات ) وتنتهي  ــبع لف ــردف قائال : (وبذيلة ) فيردّدون (س ــات ) ثم ي ف
ــني  دون  ــف احد اجلالس ــب منديله خل ــقاط الثعل ــة باس االغني
ــعاره ويواصل الدوران فأذا ما وصل الى مكان املنديل ولم يكن  اش
الالعب اجلالس قد شعر مباحصل يلتقط الثعلب املنديل ليوسع 
ــرة والثعلب يركض  ــول الدائ ــا امامه ح ــض جاري ــه ضربا فينه ب
ــط ضحكات  ــى يصل مكانه وهكذا يتواصل اللعب وس وراءه حت
املشاركني بكل عفوية وطيبة !! وقد تسألني عزيزي القارئ ماهو 
ربّاط السالفة ؟ واين الدوشيش بالضبط ؟ فأقول : بأن ما يثار بني 
ــؤولني حتت  ــتجوابات لبعض املس احلني واالخر حول موضوعة اس
ــك اللعبة .. هي دوران حول حلقة  ــبه متاما بتل قبة البرملان هو اش
ــى الذقون حتى تتفتق  ــادة ماتنتهي بحفلة ضحك عل مفرغة ع
البطون وتتصاعد في الكروش نسبة الدهون جراء حلس الصحون 
ــتجوابات خالل الدورات  ــتعرض كل مسرحيات االس !! ان من يس
ــة مفادها ان  ــوف يخرج بحصيل ــابقة واحلالية س البرملانية الس
ــي ذات اللعبة مع الفارق  ــب مازال هو الثعلب وان اللعبة ه الثعل
ــوى  ــعبي ليس في اللعبة احلقيقية س ــي املوروث الش طبعا فف
ــباع النفوس باملرح واملتعة الطفولية في ظل ظروف لم يكن  اش
اجليل السابق قد عرف ثورة االتصاالت بكل تفرعاتها وليس عنده 
ادنى معرفة ب «لعبة البوبجي « و»كالش اوف كالنس  « وغيرها .. 
عون بها رؤوسنا اليوم ولفترة طويلة  لعبة االستجوابات التي يصدّ
ــقيط وابتزاز ومساومات وقبض  من الزمن ال تتعدى عن كونها تس
ــتجوابه  ــؤول جرى اس ــتحلفكم باهللا كم مس «املاالت « واال اس
ــتجوابه واخذ  ــؤول جرى اس ــل الى القضاء حقا ؟ وكم مس واحي
ــرقه او نهبه من مال عام؟ وملاذا  ــجن وتقيأ كل ما س طريقة للس
كل الذين مت استجوابهم حلد االن يحتفظون مبراكزهم الوظيفية 
ــتجوابات كانت  لون ألخرى اكثر اهمية وان كثيرا من االس او يتحوّ
شكلية وتنتهي او يسدل الستار عليها ويبقى املواطن في حيرة 
من امره وهو يسأل ( شكو ماكو ) ؟ من يقول لي ان االستجوابات 
ــؤول واحد  ــة ١٠٠٪ فليدلني على مس ــان حقيقي ــت قبة البرمل حت
ــي ازوره واتعرف  ــجن ك ــف قضبان الس ــط يقبع خل ــد فق .. واح
ــكر كل من قام  ــوارا صحفيا وعندها سأش ــه واجري معه ح علي
ــتجوابات فلم هندي  ــم الهله واحبابه .. االس ــتجوابه واترح بأس
ــاذجة لن تنطلي على  ــي  واعادة عرضه متثيلية س ــار من املاض ص

شعب (امفتح باللنب)!!.     

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
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٦٣٦) - االربعاء - ٢٨ - نيسان - ٢٠٢١

@NN@pbiaÏvnç¸a
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــكاالً  ــب واالحتيال في اجملتمعات اش ــذ عمليات النص تتخ
ــد منها الى  ــبيل ذلك يتطلب احل ــددة وفي س ــاً متع وامناط
ــم مراقبون على  ـــعرون بأنه ــوي يـجعل هـؤالء يش رادع ق
ــراً عن وجود الدولة  ــدوام وانهم حتت طائلة القانون تعبي ال
ــاق  ــة إلحق ــائل الضروري ــدى الوس ــا اح ــة، كونه القانوني
ــراءات قانونية  ــك تتخذ الدولة اج ــبيل ذل العدالة، وفي س
ــات او التعمد في ايذاء  ــق من يخالف القانون والتعليم بح
األخرين او التسبب في مضرتهم من اجل منافع شخصية 
ــون ذلك الضرر  ــرر مواطن اخر وعادة ما يك ــاب ض على حس
ــر والذي يتحقق نتيجة  ــراً في شخصه او غير مباش مباش
ــادة (٢٠٣) من  ــذا ما نصت عليه امل ــخص آخر، وه إصابة ش

القانون املدني العراقي.
ــة التي تتخذ  ــركات العقاري ــض الش ــع ذلك ظهرت بع وم
ــق راقية  ــرة وفي مناط ــل عناوين كبي ــه وحتم ــرات فاره مق
واعالنات ممولة تهتم في انشاء الدور السكنية بالتقسيط 
ــك يتجه العديد  ــة جداً، ونتيجة لذل ــح وبعروض مغري املري
ــوا على  ــدود وممن حصل ــن ذوي الدخل احمل ــني م ــن املواطن م
ــي والنفيس في  ــوا الغال ــق األنفس ودفع ــة ارض بش قطع
ــون انهم قد وصلوا  ــبيل ذلك للتعامل معهم، وال يعلم س
الى شركات نصب واحتيال مستغلني قلة معرفتهم بأمور 
ــى مجتمعنا،  ــتجدة عل ــدات كونها من األمور املس التعاق
ــن ذوي املهارة  ــر ومبجموعة م ــى ان يصطدموا بواقع مري ال
ــاعدة  ــل والغش ومبس ــات التحاي ــي عملي ــاص ف واالختص
ــض من ذوي اخلبرة القانونية الذين يقومون بتوقيعهم  البع

على عقود وهمية ومغالطة.
ــة ملكافحة هذه  ــات اخملتص ــب اجله ــح من واج ــا اصب وهن
ــركات لتكرار هذه  ــاء مثل هذه الش ــرة ورصد واحص الظاه
احلالة في اكثر من محافظة كونها ظاهرة لها من املساوئ 
ــتقرار  والعيوب الكثير وأن وجودها من املمكن أن يهدد االس
ــعوراً لدى املواطن بعدم كفاية الوسائل  اجملتمعي، ويولد ش
التقليدية في رقابة وحماية حقوقهم اضافة للعيوب التي 
ــيما تعقيد االجراءات وبطئها  ــائل الس تكتنف تلك الوس
ــركات  ــل اخرى اهما نفوذ اصحاب هذه الش وتأثرها بعوام
 ْ وا نُ ينَ آمَ ا الَّذِ الذين عثوا في األرض فساداً. قال تعالى: {يَا أَيُّهَ
{ ونَ لَمُ مْ وَأَنتُمْ تَعْ انَاتِكُ ْ أَمَ ونُوا ــولَ وَتَخُ  وَالرَّسُ

َ ّ
ونُواْ اهللا الَ تَخُ

ــركات العقارية  ــال٢٧). وقد ال يقتصر احلال على الش (األنف
ــركات متخصصه بأمور  ولكن هناك العديد والكثير من ش
ــا اصباح تظافر اجلهود  ــة وتنهج ذات النهج. ومن هن معين
ــركات  ــوق على هذه الش ــة لفرض ط ــة واجملتمعي احلكومي
ــالمة التعامالت  ــا ومبا يضمن س ــادة احلقوق ألصحابه واع
ــة ضمن دولة قانونية جرمت قوانينها ذلك ونبذت  التعاقدي

اعرافها وتقاليدها هذه الظواهر.

اللواء الدكـتور/ عدي سمري حليم الحساني

راي

pb◊äí€a
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 اشاد عضو جلنة العمل 
ــرب  ــني ع ــة حس النيابي
امليداني  ــد  الرص ــق  بفري
ــل  العم ــوزارة  ل ــع  التاب
ــة  االجتماعي ــؤون  والش
ــرا  العمل امليداني  معتب
واإلنساني للفريق خطوة 
كبيرة تسهم في تقليص 
الفقيرة.  ــل  العوائ إعداد 
ــالل لقائه  ــال عرب خ وق
ــق الرصد  ــس فري مع رئي
ــالم تكليف املوسوي  س
ــر الذي  ــل الكبي ان العم
يقوم به الفريق استطاع 
أن يصل إلى  جميع أنحاء 

العراق من خالل الزيارات 
ــل  العوائ ــة   امليداني
الفقيرة لغرض شمولها 
ذوي  ــة  وهيئ ــات  باالعان
االعاقة   ( املعني املتفرع 

) للمعاقني داعيا إلى بذل 
املزيد من اجلوالت امليدانية 
ــة فعال  ــل احملتاج للعوائ
خاصة تلك التي تصنف 

حتت خط الفقر

متابعة / البينة اجلديدة
ــن  م ــد  العدي ــر  تبتك
ــياحية  الس ــركات  الش
ــون  تك ــدة  جدي ــا  طرقً
ــث  ــا، حي ــرة لزبائنه مثي
ــركات  الش إحدى  قامت 
ــة  عرب ــتغالل  باس
ــة  بخاري ــد  حدي ــكة  س
ــل القرن  ــى أوائ ــود إل تع
ــى  إل ــا  وحتويله ـــ١٩،  ال
ــي ريف  ــرف فندقية ف غ
ــة  باململك ــوفولك  س
الفكرة  ــن  املتحدة.وتكم
ــائحون  الس يحظى  بأن 
للبقاء على منت  بفرصة 
ــة  ــكة حديدي ــة س عرب

تعود للقرن التاسع عشر 
والتي مت جتديدها بشكل 
القطار  ــة  وعرب ــل،  جمي
بطابقني  ــرّة  بأس ــزودة  م
ــة  وغرف ــزدوج  م ــرير  وس
معيشة مع موقد يعمل 

ــب وحمام، إضافة  باحلط
ــتحمام  اس ــوض  ح إلى 
ــي، وذلك وفقا  قابل للط
ملا نشرته صحيفة ديلي 
ــي  ف ــة،  البريطاني ــل  مي

تقرير لها. 

متابعة / البينة الجديدة
ــم البيئة،  ــفت باحثة في عل كش
ــروس كورونا جديد،  مؤخرا، عن في
يعيش في اخلفافيش البريطانية.

ووجدت إيفانا مورفي، الباحثة في 
ــا» ب إجنلترا،  ــت أجنلي جامعة «إيس
ــالت  ــع فض ــد جم ــروس، بع الفي
خفافيش تعرف على أنها من نوع 
«حدوة احلصان»، في غلوسترشير. 
ــة «ديلي  ــبما ذكرت صحيف وحس
ــل» البريطانية، فإنها تعد املرة  مي
ــى التي يتم فيها العثور على  األول
«فيروس ساربيك»، وهو املصطلح 
الشامل لعدد من الفيروسات، مبا 
في ذلك فيروس «سارس- كوف-٢»، 
في اخلفافيش في اململكة املتحدة. 
اجلديد  ــروس  الفي ــدور  ــس مبق ولي
أن   ،«RhGH٠١» ــو  وه ــف  املكتش

ــر في حالته الراهنة،  يصيب البش
إال أن العلماء يحذرون من مالمسة 
ــارك  ــوان. وأفادت ورق بحث ش احلي
ــا جمعية علم احليوان  في تأليفه
ــت أجنليا»  في لندن وجامعة «إيس
وهيئة الصحة العامة البريطانية، 
ــارس-  بأن منع انتقال فيروس «س
ــش أمر بالغ  ــوف-٢» إلى اخلفافي ك
ــة في ظل حملة التطعيم  األهمي

العاملية احلالية ضد الفيروس. 

@’Ìäœ@ÖÏË†@ÜÓíÌ@ÚÓibÓ‰€a@›‡»€a@Ú‰¶@Ïö«
Ò7‘–€a@›ˆaÏ»‹€@pb„b«�a@¥fldm@ø@Ô„aÜÓΩa@Üïä€a

ــها  ــة اجلديدة وعلى رأس ــر جريدة البين ــرة حتري تعزي اس
ــف بالغ  ــر( عبد الوهاب جبار) بأس ــل رئيس التحري الزمي
بوفاة املغفور له احلاج( كاظم عيدان البوالني) والد االستاذ 
ــبق والدكتور اياد( ابو  ــي وزير الداخلية االس جواد  البوالن
ــهد)  ونهاد وزياد وجهاد سائلني اهللا ان يتغمد الفقيد  ش
ــيح جناته ويلهم  ــكنه فس ــع رحمته ويس الراحل بواس

اهله وذويه الصبر والسلوان وانا هللا وانا  اليه راجعون

ــف  ــدة (البينة اجلديدة) بأس ــة حترير جري تعزي هيئ

ــي / عضو مجلس نقابة  ــغ الزميل فراس احلمدان بال

الصحفيني العراقيني  لوفاه املغفور له ولده الوحيد 

(مصطفى) سائلني اهللا ان يتغمده برحمتة الواسعة 

ــيح جناته  ويلهم اهله و ذويه الصبر  ويسكنه فس

والسلوان وانا اهللا وانا اليه راجعون .

ÚÌå»mÚÌå»m
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كاظم اِّـقدادي 
ــفة.. ان  ــرة واملؤس ــن الظواهر اخلط م
ــف عن الترويج  ــر االعالمية ال تك املناب
، للشخصيات  السياسية التافهة .. 

حتى جعلت من االغبياء مشاهيرا .
ــه عالقة (  ــام التفاهة ل ــدو ان نظ ويب
بتسليع املعرفة ) وانحطاط منظومة 

التربية والتعليم والصحة .
ــذا الكتاب حول فكرة  يدور موضوع ه

محورية : 
ــة تاريخية  ــش مرحل ــن نعي ــاذا نح مل
حرجة / عندما تكون  السلطة في يد 
التافهني ..  فتمتد امبراطوريتهم الى 
ــاة  :  وفي مفاصل  ــع جوانب احلي جمي
الدولة احلساسة ،  واالجهزة التنفيذية 
، املسؤولة عن السياسات االقتصادية 

واملالية  ، والعلوم ، والقانون ، والصحة 
ــتمرون  ويس   .. ــم  والتعلي ــة  والتربي
ــرعتهم على  ــاد ، وس ــي عملهم اجل ف
ــار .. فتراهم مغالون  ــر  واالنتش التكاث
ــى درجة انهم و  ــدا في التبجح  ، ال ج
ــون على كل  ــن قصير .. يقض خالل زم
ــاس باحلياة ..  امل ، ويقتلون كل احس

ــية اصيلة  ثم ميزقون كل فكرة سياس
الى مزق صغيرة .   

ــوف الكندي  ــدم الكاتب والفيلس يق
ــا ، كاويا في  ــال ثاقب ــو )  حتلي ( االن دون
ــض االحيان - لعهد التفاهة ، الذي  بع
ــة العقل  ــرورة الى اصاب ــؤدي  بالض ي
ــري  بالعقم من خالل نشر امليل  البش

ــي  ــور الثقافي ، والسياس ــاد للفت احل
ــيم  ــببه نظام تقس واالقتصادي ، س
ــمث  في  ــذي اوجده  ادم س ــل ال العم
املصانع ، و فرض التخصصات اجلزئية 
ــج عنها ..  ــني ، والتي  نت ــى العامل عل

خبراء فاشلون .
ــل باجلامعة ، الى  وهكذا ينحدر العم
درك التفاهة ، فتتحول  فيه من منتج 

للمعرفة الى تاجر فيها . 
ــي ،  ــام اجتماع ــي نظ ــة .. ه التفاه
ــقوط في  ــؤدي الى تهديد دائم بالس ي
ــه االن دونو   ــرز ما ناقش ــط .. واب الوس
ــألة( تسليع املعرفة)  في كتابه.. مس
ــا للجهات املمولة  ــة، وبيعه االكادميي
ــلة، تبدأ  للجامعات ، من خالل سلس
ــتاذ  ــعي االس ــى حلقاتها ، في س اول
ــى املنح ، من  ــي ، للحصول عل اجلامع

املمولني العتبارات زبائنية ..
ــي  ــني / االعالم ــر ادوات التافه واخط
ــة  ــي خدم ف ــه  ــخر نفس ــذي يس ال
ــذي يعمل  ــش ال ــدين .. والطائ الفاس
ــام التفاهة ، وال ينفك من  لصالح نظ
ــاده .. واملتعصب الذي يبحث عن  انتق
ــط اجلهلة  ــة  قيادية عالية وس مكان

والتافهني .
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