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كتب احملرر السياسي
ــح، امس األربعاء،  حدد حتالف الفت
ــة  ــرارات النيابي ــدور الق ــد ص موع
ــفى ابن  ــادث مستش ــة بح اخلاص
اخلطيب، فيما اشار الى انه التوجد 
ــية إلقالة أي وزير.وقال  دعوة سياس
النائب عن التحالف أحمد االسدي 
ــة  ــواب عقد جلس ــس الن ، إن مجل
ــفى  مستش ــادث  حل ــة  مخصص
ــب ضحيته  ــب الذي ذه ابن اخلطي
ــهداء وكذلك ما جرى  عشرات الش
ــهاد  ــدة واستش ــة الوح ــي ناحي ف

ــاً أنه كانت  ــد املتظاهرين، مبين أح
ــة للنواب،  ــالت واضح هناك مداخ
ــة الصحة والبيئة  فيما قدمت جلن
تقريرها الذي أشارت فيه إلى أسباب 
احلادث وهناك جملة توصيات.وتابع 
ــحبت يد  ــة س ــدي أن احلكوم األس
ــكلت جلنة  ــؤولني وش عدد من املس
ــا خالل  ــي نتائجه ــة تعط حتقيقي
خمسة أيام، الفتاً الى أنه بعد ظهور 
نتائج اللجنة التحقيقية ستكون 
ــرة  ــة للمباش ــرارات نيابي ــاك ق هن
أن  ــاف  احلكومية.واض ــرارات  بالق
ــة  احلادث ــذه  له ــس  الرئي ــبب  الس
ــبقتها  ــوادث االخرى التي س وللح

هو الفشل والفساد االداري املوجود 
في معظم مؤسسات الدولة، الفتاً 
الى أن اجلميع ينادي لالصالح ولكن 
ــة حقيقية. ــاك مصلح ــس هن لي

وختم األسدي حديثه بالقول ليس 
ــية إلقالة  ــوة سياس ــاك أية دع هن
ــوات تترتب على  أي وزير ولكن الدع
تشخيص اجلهة املقصرة او الطرف 
ــة وظيفية كانت،  ــر بأي درج املقص
ــبة  ــرورة محاس ــى ض ــدداً عل مش
ــى  ــذي أدى إل ــديد ال ــال الش االهم
املواطنني  العشرات من  استشهاد 
ــد القيادة  ــب اخر قال قائ . من جان
ــابق في  الس ــة  األمريكي ــة  املركزي

ــرال جوزيف  ــط اجلن ــرق األوس الش
فوتيل، إن انسحاب الواليات املتحدة 
ــاهم في والدة تنظيم  من العراق س
ــة  األمريكي اإلدارة  ان  ــال  داعش.وق
ــدن حتافظ  ــة جو باي احلالية برئاس
ــن الدعم  ــتوى احلالي م ــى املس عل
الذي أعتقد أنه جيد. لكن علينا أن 
نرى االجتاه الذي يسلكونه ومعاجلة 
ــوريا  وس ــش  داع ــل  مث ــاكل  مش
ــاكل عسكرية،  ليست مجرد مش
إذ يجب معاجلتها من خالل اجلهود 
ــي،  ــل السياس ــية واحل الدبلوماس
ــة الوحيدة التي  ــذه هي الطريق فه
ــيكون لديك بها حل نهائي. من  س

ــب اخر أكدت وزارة النقل، امس  جان
ــا  ــة لديه ــاء، أن احلكوم االول الثالث
رغبة جادة بتوسعة شبكة خطوط 
ــكك مع جميع دول اجلوار.وقال  الس
مدير عام الشركة العامة للسكك 
ــيني ، إن  ــد، طالب جواد احلس احلدي
ــراق متواصل مع اجلانب اإليراني  الع
ــور الفنية للربط  فيما يتعلق باألم
ــنوات، مبينا أن  ــككي منذ س الس
ــغ طوله  ــالمجة يبل خط بصرة ش
ــدود العراقية  ــرا من احل ٣٢ كيلومت

اإليرانية الى البصرة.

كتب اِّـحرر السياسي

\3^ò@Ú‡nn€a

\3^ò@Ú‡nn€a

ــة رئيس اجمللس مصطفى  عقد مجلس الوزراء، امس االول الثالثاء، برئاس
ــة اعتيادية، واتخذ قرارات عدة. وقال مكتب الكاظمي ،  الكاظمي جلس

إن مجلس الوزراء اصدر خالل جلسته التي عقدت القرارات االتية:ـ
ــتقلة لالنتخابات بأسلوب  ١- املوافقة على تعاقد املفوضية العليا املس
ــجل  ــالم العراقية لطبع س ــبكة اإلع ــر مع مطبعة ش ــد املباش التعاق
ــجل  ــتر س ــحني، وبوس ــام واخلاص النهائي، وكراس املرش ــني الع الناخب
ــات تنفيذ العقود  ا) من تعليم ــابعً ــادة ( ٣ س ــتثناء من امل ــني، اس الناخب

احلكومية (٢ لسنة ٢٠١٤).
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ــا  ــة م ــرّ البلي ــوا أن ش ــاً قال قدمي
ــى  حت ــوم  الي ــن  لك ــك  يُضح
ضحكنا بكاء جراء املصائب التي 
ــف  أمامنا حيث كش ــف  تتكش
النائب عن حتالف سائرون ( رياض 
املسعودي) قبل يومني بأن حجم 
ــي العراق  ــوال التي صرفت ف األم
على القطاع الصحي منذ العام 
ــت (١١٢٠)  ــد اآلن بلغ (٢٠٠٣) وحل
ــاء  ــي لبن ــي تكف ــار دوالر وه ملي
مئات املستشفيات واملؤسسات 
رة ولكن  ــز الصحية املتطوّ واملراك
ــرقت  ــف انها اهدرت وسُ ما يؤس
ــة وصفقات  ــاريع وهمي ــي مش ف
ــوف  ــا األن ــم رائحته ــاد تزك فس
ــوز  أيج ــأل  نس ان  ــا  حقن ــن  وم
ــن  ــر م ــص اكث ــق أو نخص أن ننف

ــون النتيجة هذا  ــار دوالر وتك ملي
الصحي  لقطاعنا  املترّدي  الواقع 
ــة  املتهالك ــفياتنا  وملستش
ــا مطلع عقد  ــي بُني بعضه والت
ــرن املاضي  ــينيات من الق اخلمس
ــخريات القدر أن شعبنا  ، ومن س
ــاد االداري  ــة الفس ــون ضحي يك
ــي  واحملم ــتفحل  املس ــي  واملال
ــات واذرع جهات  ــل مافي ــن قب م
ــية وحزبية متنفذة حيث  سياس
ــض املناصب احلكومية  صارت بع
ــلعة  س كأي  ــترى  وتش ــاع  تب
ــفه  ــة ولعل ما كش ــي البورص ف
ــد  حمي ــتقل  املس ــي  السياس
ــاة ( يو تي  ــي لقاء لقن الهايس ف
في) الفضائية يصدم كل عراقي 
ــف الرجل بأن  شريف حيث كش
منصب وكيل وزارة ويظن انها في 
الصحة قد عرض للبيع مببلغ (٣) 

ــم ان تتخيلوا  ــني دوالر .. ولك مالي
ــاد اذا كان املنصب  ــم الفس حج
يتم بيعه وشراءه بهذه األساليب 
ــة ، ومن هنا نقولها بكل  االبتزازي
صراحة ان ال مستقبل للعراق وال 
سبيل لتقدمه أو اعماره اذا كانت 
املناصب احلكومية تُباع وتُشترى 
!! وال منلك ازاء مشهد كهذا اال ان 
ــتطارد  نقولها ان حوبة العراق س
كل من اوصله الى هذا احلال وتباً 
ــم املغامن  ــي يتقاس لكل سياس
ــا يعانيه  ــب غير مبالٍ مب واملكاس
ــب أو ويالت  ــن مصائ ــعب م الش
ــم  ــس عنده ــة لي ــاً لساس .. تب
ــباع غرائزهم وحتقيق  ــوى اش س
ــا الناس  ــم النفعية أم مصاحله
ــة االهتمام !!  فهم في ذيل قائم
ــد كمثل  مطلوب معاملة الفاس
ــا قاتل ومجرم  ــي فكالهم االرهاب

م  ــد ويُهدّ ــب ان يُطارد الفاس ويج
منزله ويجلب حتى من تورط أو له 
علم بفساد في اي ميدان حكومي 
ألن السكوت على الفساد جرمية 
وال ننسى ان املنظومة احلكومية 
ــوى على  ــن تق ــوف ل ــة س احلالي
ــا ان  ــؤول طامل ــبة أي مس محاس
املسؤول املعني هناك من يحميه 
ــة حتى لو  ــه بشراس ــع عن ويداف
ل  احترق نصف شعب العراق وحتوّ
الى اشالء متفحمة !! وال ننسى 
ــوخة  املفس ــة  لقضي ــير  نش ان 
ــتقيلني سواء من  عقودهم واملس
او  ــعبي  ــد الش ــبي احلش منتس
ــاع والداخلية والذين  وزارتي الدف
سبق ان سمعوا تطمينات وردية 
باعادتهم بعد اقرار املوازنة للعام 
ــت ان تلك الوعود  ــي لكن ثب احلال
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ــعودي،  ــو مجلس النواب رياض املس أكد عض
ــلم رواتب  ــيطرأ على س ــني، أن تغييرا س االثن
املوظفني، الفتا إلى أن التغيير مرهونا بتشريع 
قانون جديد للخدمة املدنية يقلل الفوارق بني 
الوزارات من جهة وبني الدرجات العشر األولى 
ــب  ــعودي، بحس ــة أخرى.وقال املس ــن جه م
ــيطرأ على  ــمية، إن «تغييراً س ــة الرس الوكال
سلم الرواتب يكون عنوانه تقليل الفوارق بني 

الدرجات بني العاشرة واالولى وتقليل الفوارق 
ــعودي، أن «هناك  ــاف املس ــني الوزارات».وأض ب
ــتجري  وزارات تختلف رواتبها عن األخرى، وس
ــورة  ــات اخلط ــر مبخصص ــادة النظ ــاً إع أيض
ــع الرواتب في  ــمل جمي ــهادة وهذا يش والش
ــس النواب لم  ــة الوزارات».وتابع أن «مجل كاف
ــل عن قانون  ــريع قانون جديد بدي ــح بتش يفل
ــنة ١٩٦٠، واجمللس  اخلدمة املدنية رقم ٢٤ لس
ــة  ــد للخدم ــون جدي ــريع قان ــدد تش اآلن بص

ــل القدمي، مبوجب املادة ٦٠  املدنية وليس تعدي
ــيراً إلى أن «القانون  ــتور»، مش ثانيا من الدس
ــي الدورات  ــى، وطرح ف ــراءة أول ــت قراءته ق مت
ــرر لوجود  ــم مي ــه ل ــابقة لكن ــة الس البرملاني
ــى أن «الهدف  ــار إل اعتراضات سياسية».وأش
ــريع قانون جديد هو وضع سلم رواتب  من تش
جديدة لتقليل الفوارق ولتقليل طلبات النقل 
ــى تنظيم قانون  ــن وزارة الى أخرى إضافة إل م

جديد يراعي التغيرات الوظيفية».

kv»€a@›�i@kjé€a@“ä��«@aáa
@ÊbéÓfl@äÿç@…‰ñfl@Z@ÚÓ„bΩäi@Ú‰¶
âb‰ÌÖ@paâbÓ‹fl@7@“äï@·Àäi@›�»fl

كشفت جلنة اخلدمات النيابية، امس 
ــواد للتأهيل تصل  ــاء، وجود م األربع
ــارات دينار  ــبعة ملي ــا الى س كلفه
ــكر ميسان،  مطروحة في مصنع س
من دون ان يتم اكمال تأهيله لتدخل 
ــة الوطنية واالفادة  في دعم الصناع
ــة التموينية. ــد البطاق ــي رف منه ف

ــن  ــب ع ــة النائ ــو اللجن ــال عض وق
ــلمان، إن  ــة مضر خزعل الس احملافظ
وزارة الصناعة مطالبة باعادة تأهيل 
ــهام  ــان لالس ــكر ميس ــع س مصن
ــد البطاقة  ــج احمللي ورف ــم املنت بدع
ــاف ان املصنع احيل  التموينية. واض

ــام بتأهيلة  ــركة ايرانية للقي الى ش
ــام ٢٠١٥، وكان من املفترض  منذ الع
ــه، لكنه تلكأ بفعل  اجناز العمل في
ــات مع الشركة  ما حصل من مالبس
ــن خالل عدم قدرتها على  االيرانية م
ــادات احمللية والدولية، ما  فتح االعتم
دفع وزارة الصناعة الى انهاء التعامل 
ــا نهاية العام ٢٠٢٠.وتابع تصل  معه
ــى  ــع ال ــة للمصن ــة االنتاجي الطاق
ــكر،  ــنويا من الس ــف طن س ١٠٠ أل
ــات عرضية زراعية  الى جانب منتج
ــروع ستراتيجي  وصناعية، فهو مش
ــة احمللية  ــم الصناع ــأنه دع ــن ش م

واحلفاظ عليه من االندثار.
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ıaâãÏ€a@è�‹©

ــني  في  ــني واملعلم ــن املدرس االالف م
ــم تصرف  ــم حيث ل ــن امره ــرة م حي
رواتبهم حلد االن جراء فك ارتباط وزارة 
ــة بغداد وما ترتب  التربية من محافظ
على ذلك من اجراءات مالية وتخبط .. 

هل من حل افتونا اثابكم اهللا؟.

ــان الغامني امس  ــه وزير الداخلية عثم وج
ــاط كبار في  ــف ثالثة ضب ــاء، بتوقي االربع
ــال مصدر  ــدود وق ــوات حرس احل ــادة ق قي
امني ، ان الغامني وجه بإيداع ثالثة ضباط 
ــي قيادة قوات حرس  برتب كبار يعملون ف

ــة  ــى خلفي ــك عل ــف وذل ــدود بالتوقي احل
ــى أحد النقاط  هجوم لتنظيم داعش عل
ــتيالء على اسلحة للمنتسبني في  واالس
منطقة عرعر، ولفت املصدر الى ان من بني 
ــملهم التوجيه اللواء  ــاط الذين ش الضب

ستار نايف علي.

@¬bjô@—Ó”Ïni@È �uÏÌ@Ô∏bÃ€a
ÖÎÜßa@êä°@ÊÏ‹‡»Ì@âbj◊

@@Honífl@—Ó�‹€a@Üj«@ÄbjïI@âb‡rnç¸aÎ@âb‡«¸a@ÊÎ˚í€@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@âbínéfl
ÚÓ‰Óñ€a@ÚÓ”b–m¸a@…Ìâbífl@ãäic@ÖÜ∞Î@ÖaÜÃji@Ô‘‹ßa@’Ìä�€a@›Óïb–m@—íÿÌ10

بغداد /

بغداد /

بغداد /

@Ü«Ïfl@ÖÜ§@ bœÜ€a
@¥€Ïj‘Ωa@Új‹�€a@÷bzn€a

H111I@ÒâÎÜ€a@ø
ــاء، املقبولني  ــس االربع ــاع، ام ــت وزارة الدف دع
ــكرية  ــاق للكلية العس ــدورة (١١١) لاللتح بال
ــت الوزارة ، ان  ــتمية االحد املقبل.وقال في الرس
على الطلبة املقبولني في الدورة (١١١) االلتحاق 
ــتمية يوم االحد  ــكرية في الرس للكلية العس
ــول الى  ــت ان الدخ ــار ٢٠٢١.واضاف ــق ٢ اي املواف
ــتار مقابل  ــالل بوابة عش ــة يكون من خ الكلي
ــتصحاب املستمسكات  ــارع القناة مع اس ش
الثبوتية االصلية للطالب، وتقرير طبي حكومي 
يؤكد سالمة الطالب من وباء كورونا، باالضافة 
ــخصية املهمة للطالب. الى املستلزمات الش
ــاق تكون محددة  ــوزارة أن فترة االلتح واكدت ال
ــار ٢٠٢١) وبخالفه يعتبر قبول  ــام (٢-٣-٤ اي باألي

الطالب ملغياً.

بغداد /



2محليات
¯„aÏΩa@›‡«@äÌÏ�m@ÚÓmaâbfl�a@ä‰Ón–‹À@Ú◊äë@…fl@szjm@ıÛ„aÏΩa

البصرة / البينة اجلديدة
العامة  ــركة  الش ــت  بحث
ــةً  متمثل ــراق  الع ــئ  ملوان
ــركة  الش ــام  ع ــر  مبدي
فرحان  ــدس  املهن الدكتور 
ــركة  ــع ش ــي م الفرطوس
ــر اإلماراتية تطوير  غلفتين
ــني  ب ــترك  املش ــل  العم
الطرفني .وقال الفرطوسي: 
ــر  وزي ــات  توجيه ــب  حس
ــر  ناص ــنت  الكاب ــل  النق
دور  ــل  بتفعي ــبلي  الش
ــي  ف ــة  العاملي ــركات  الش
ــراق مت  ــئ الع ــر موان تطوي
ــركة  اللقاء مع وفد من ش

وضم  االماراتية  ــر  غلفتين
ــي  اإلقليم ــر  املدي ــاء  اللق
ابراهيم  ــيد  الس للشركة 
ــركة  ش ــر  ومدي ــرحان  س
ــتكس  لوجيس ــوم  مومنت
ــتي  اللوجس ــذراع  ال  )
ــركة غلفتينر ) السيد  لش
ــاف  .وأض ــس  ــس لوي اليك
ــث  ــي: مت التباح الفرطوس
ــر  غلفتين ــركة   ش ــع  م
ــدة في  اجلدي العمل  ــة  آلي
املوانئ ومناقشة تفاصيل 
ــني  ب ــترك  املش ــل  العم
ــني ،مبينا، ان موانئ  الطرف
ــركات  العراق تعمل مع ش

ــترك وفق  ــغيل املش التش
ــذي  وال ــراكة  الش ــدأ  مب
ــئ ويزيد  ــور عمل املوان يط
ــاً الى،  ــي إيراداتها منوه ف
دور وعمل شركة غلفتينر 
ــركات  ــا من أول الش كونه
ــتثمرت في تطوير  التي اس
املوانئ العراقية وما زالت . 
من جانبه أشاد وفد شركة 
غولفتينر بالزيارة الناجحة 
لدولة رئيس مجلس الوزراء 
العراقي الدكتور مصطفى 
ــي  لدولة األمارات  الكاظم
ــدة ومانتج  ــة املتح العربي

عنها من اتفاقيات .

البينة الجديدة / االء علي
ــة  ــاروق العام ــركة الف ــس ادارة ش ــد مجل عق
ــة  ــدورة الثامن ــة لل ــة الرابع ــته االعتيادي جلس
ــى  ــد الرزاق عيس ــار عب ــدس عم ــة املهن برئاس
ــور  ــس االدارة وحض ــس مجل ــام ورئي ــر الع املدي
ــام  ــاء مجلس اإلدارة وعدد من مدراء األقس أعض
ــعب .في بداية اجللسة رحب السيد املدير  والش
ــام باحلاضرين،بعدها ناقش اجمللس املواضيع  الع
ــه ، التي تضمنت  ــدول اعمال ــة على ج املطروح
ــتها  ــتعراض اهم الفقرات التي متت مناقش اس
ــرارات  ــابقة ، والق ــة الس ــاع اجللس ــي إجتم ف
والتوصيات التي اتخذت بشأنها .ومت استعراض 
ــه مع  ــام واتصاالت ــر الع ــيد املدي ــات الس متابع
ــة واحملافظات بغية  ــؤولي دوائر الدول وزارات ومس

ــاريع جديدة  ــل ومش ــرص عم ــى ف ــول عل احلص
للشركة ومتابعة املشاريع احلالية واملستقبلية 
ــتحقات املالية  ــديد املس ــع التأكيد على تس م
ــتعرض اجمللس زيارات السيد  ــركة. كما اس للش
ــركة  ــاريع الش ــيد املعاون ملش املدير العام والس
العاملة ملتابعة سير العمل هناك والتدخل حلل 
ــبيل تنفيذ فقرات  املعوقات التي قد تعترض س
ــتعراض سير العمل في املشاريع  العمل .ومت اس
ــاريع املنجزة قيد التصفية ابتداءً  املنفذة واملش
مبشروع مستشفى اجلهاز الهضمي والكبد في 
ــليم  ــروع الى مراحل التس البصرة ووصول املش
ــكل فعلي من قبل  ــفى بش ــغال املستش ، واش
ــدمي اخلدمات  ــرة لتق ــة البص ــرة صح ــوادر دائ ك
ــني في محافظات  ــانية للمواطن الطبية واالنس

ــكل خاص  اجلنوب عامة ومحافظة البصرة بش
ــروع  ــير العمل في مش ــاول اجمللس س ــا تن . كم
ــب االجناز  بناية دائرة املباني اجلديدة ووصول نس
في املشروع للعقد االول وملحق العقد الى ٩٢ ٪  
وتتضافر جميع اجلهود للوصول الى مراحل اجناز 
ــليمه باملواقيت املتفق  ــروع بالكامل وتس املش
ــروع  ــا وطلب اجمللس من ادارة وكوادر املش عليه
تكثيف ومضاعفة اجلهود في اجناز العمل وجتاوز 
املعوقات وتذليلها للوصول الى مراحل تسليم 
ــروع مدارس  ــس مش ــتعرض اجملل ــل .واس العم
ــبعة واجلهود االستثنائية  محافظة نينوى الس
ــات امليدانية  ــاز العمل واملتابع ــة في اجن املبذول
ــركة من  ــل االدارة العليا للش ــتمرة من قب املس
ــناد للكوادر  ــارت وتقدمي الدعم واالس خالل الزي

ــي اكبر من  ــاز ٦٢ ٪  وه ــبة االجن ــث بلغت نس حي
نسبة االجناز اخملطط لها .كما ثمن اجمللس اجلهود 
ــتثنائية في اجناز مشروع  املثمرة واخمللصة واالس
ــياج املدينة الصناعية في النهروان واحلصول  س
ــب العمل  ــاز (١٠٠ ٪ ) من صاح ــبة اجن ــى نس عل
ــتالم باقي مستحقات  واملتابعات مستمرة الس
ــل . فضال عن  ــدى ارباب العم ــركة املالية ل الش
ــة واملالية ,  ــب االداري ــن اجلوان ــدد م ــة ع مناقش
ــي العائدة  ــك االمالك واالراض ــة وكذل والقانوني
ــن الغير واالجراءات  ــركة واملتجاوز عليها م للش
ــة، ناقش  ــي ختام اجللس ــذة بصددها .وفِ املتخ
ــور التنظيمية التي تخص  ــس عدداً من اإلم اجملل
ــدم التوصيات  ــركة، وق ــل في الش ــار العم مس

الالزمة بشأنها لغرض حتسني األداء .

بغداد / البينة اجلديدة

ــن خالل  ــة وم ــدت وزارة الزراع أك
ــتمرار  ــة ذي قار اس ــة زراع مديري
ــول احلنطة  حمالت احلصاد حملص
 /  ٤  /  ١٢ ــي  ف ــا  انطالقه ــذ  من
ــويق في  ٢٠٢١ وبدء مرحلة التس
ــر زراعة ذي قار  احملافظة.وبني مدي
ــادي فرهود  بإن  الدكتور صالح ه
ــوقة من محصول  الكميات املس

ــاوزت(  ــوم جت ــة الي ــة لغاي احلنط
ــدداً بأن اإلنتاج  ٢٧٠٠٠ ) طن .مش
ــم  للموس ــول  للمحص ــع  املتوق
احملافظة  ــي ٢٠٢٠-٢٠٢١ في  احلال
ــف طن موضحاً  ــاوز (٣٠٧)  أل يتج
ــتكون أعلى  ــبة س بان هذه النس
نسبياً من العام املاضي. الفتاً بأن 
املديرية أمتت جميع االستعدادات 
ملرحلة احلصاد والتسويق إذ تبلغ 
ــاركة في  املش ــداد احلاصدات  اع

ــده  )حاص  ٢٢٩) ــاد  احلص ــة  حمل
ــيق  التنس وان  ــدة،  وواف ــة  محلي
مستمر مع فرع جتارة احلبوب في 
الناصرية إلجناح مرحلة التسويق 
ــتالم  ــة بعد فتح مواقع اس خاص
ــة  ــي احملافظ ــة ف ــوب األربع احلب
ــة الناصرية  ــه في صومع واملوزع
ــتالم  صومعة الرفاعي ومركز اس
ــتالم مطار  ــز اس ــالح ومرك اإلص

دهيمي في قلعة سكر.

@Ú�‰ßa@fiÏñ™@’ÌÏém@pbÓ‹‡«@@…ibnm@ÚÓib”â@÷äœ@Z@Òâbvn€a
@RPRQ@’ÌÏém@·çÏΩ@âb”@á@ø@ÚÓ‹0a

@|v‰Ì@k‹‘€a@Úyaä¶@ÔññÇn€a@âb�Ój€a@Âia@å◊äfl@ø@=ü@’Ìäœ
@‚bÌa@HWI@ä‡»i@›–�€@ÚÓ«Ï„@ÚÌâb�é”@ÚÓ‹‡«@ıaäubi

Ú�Ó‹0a@Ú�‰ßa@lÏjß@Ú�‹‘„@HQRQI@Ú‹�”b‰fl@åv‰Ì@5€a@›�‘‰€a@fiÏ�çc

@Ú»iaä€a@Úé‹¶a@NN@Úflb»€a@÷Îâb–€a@Ú◊äë@ÒâaÖa@è‹©@ b‡nua

@Ú”ÏéΩa@pbÓ‡ÿ€a@ø@√Ïz‹fl@ b–mâaÎ@âb”@á@ø@Ú�‰ßa@fiÏñ0@Öbñßa@pbÓ‹‡«@âaä‡nça@Z@Ú«aâå€a

بغداد / البينة الجديدة
ــيد وزير الكهرباء املهندس ماجد  أجرى الس
ــرا جولة ميدانية بجانب  مهدي االمارة مؤخ
ــارة جولة  ــملت الزي ــة من بغداد،وش الرصاف
ــتحداث مغذيات عدد ٣   تفقدية ملشروع إس
جهد ٣٣ ك.ف  من  محطة زيونة الشعاعية  
١٣٢ / ٣٣  ك.ف لتغذية محطتي زيونة اجلديدة 
ــيادته خالل  ــر  ٣٣ / ١١ ك.ف .رافقه س والغدي
ــركة  ــادة مدير عام الش ــة كل من الس اجلول
ــدس  ــداد املهن ــاء بغ ــع كهرب ــة لتوزي العام
ــني عطا دهش ومعاون مدير عام شركة  حس
نقل الوسطى املهندس رياض عريبي ،ومدير 
فرع توزيع الرصافة املهندس مصطفى خوام 
خيون، والناطق الرسمي للوزارة احمد موسى 
ــى الدقة في إجناز  ــد معاليه عل العبادي..وأك
ــراع في العمل وذلك لغرض  ــروع واإلس املش
ــك االختناقات  ــغيل احملطات الثانوية وف تش
وتقليل الضياعات في الشبكة الكهربائية 
ــبكة الكهربائية وتقليل  ودميومة عمل الش
ــون جاهزة  ــى اخلطوط وأن تك ــات عل الصيان
ــهر  ــم الصيف وش للعمل قبل حلول موس
ــكل  ــل وبش ــل متواص ــث العم حزيران.وحي
ــان  ٢٠٢١ مبتابعة  ــخ  ٢٠ نيس ــي من تاري يوم
ــراف املهندس  ميدانية من مدير الفرع وبأش
ــراف  ــس جلنة اإلش ــود رئي ــور محم ــد أن خال
ــروع،علما ان الغرض من  والتنفيذ على املش
ــبكة  ــروع هو فك االختناقات عن الش املش
ــر وبغداد  ــق زيونة والغدي ــة ملناط الكهربائي
ــاء بغداد  ــتمر كهرب ــدة واملسبح،وتس اجلدي
ــرة متصاعدة  ــك االختناقات بوتي ــال ف باعم
ــي جميع أنحاء بغداد تأهباً لزيادة االحمال  ف

وفصل الذروة.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــذ  تنفي ــن  ــارة ع التج وزارة  ــت  اعلن
ــة  الرقاب ــرة  لدائ ــة  الرقابي ــرق  الف
ــية  التجارية واملالية  جوالت  تفتيش
ــار  ملتابعة  ــة حملافظة ذي ق و تدقيقي
ــول احلنطة  ــتالم محص ــة اس عملي
ــل الفالحني  ــوقة من قب احمللية املس
واملزارعني للموسم احلالي ٢٠٢١.اكد 
ــرة محمد حنون   ذلك مدير عام الدائ
ــملت  واوضح بان اجلوالت الرقابية ش
ــار ومقر  ــايلو ذي ق ــويق س موقع تس
ــه واللقاء  ــه ل ــازن التابع ــع واخمل اجملم
ــتماع  ــوقني واالس ــني واملس بالفالح
ــم وااليعاز الدارة اجملمع  الى مطاليبه

ــاكل التي تواجه  ــل وحل املش لتذلي
العمل وحسب الضوابط والتعليمات 
ــض  ــص بع ــادة فح ــب اع ــى جان ال
ــض املالحظات  ــاذج وتثبيت بع النم

عليها مبحضر ضبط أصولي مشيرا 
ــراء فحص  ــة  اج ــالل اجلول ــه مت خ ان
ــالمه  املطافىء لضمان اجراءات الس
ــة اخطار احلريق  املتخذة في مواجه

ــاء مبوظفي اجملمع وذلك تنفيذا  و اللق
الدكتور  ــارة  التج ــر  وزي ــات  لتوجيه
ــار  ــوري . من جانب اخر اش عالء اجلب
ــق الرقابي  ــالع الفري ــى اط ــون ال حن
على عمل املطاحن االهلية العاملة 
ــي احملافظة حيث مت زيارة مطحنتي  ف
واجراء  ــومر احلكومية  الناصرية وس
ــق والتفتيش عليها   عمليات التدقي
وفق فقرات استمارة الزيارة ومت تثبت 
ــى املطاحن .هذا  ــض اخملالفات عل بع
وان الفريق الرقابي الذي زار محافظة 
ذي قار تراسه معاون مدير عام الدائرة 
ــم الرقابة التجارية ورقابة  وادارة قس

الفروع

البينة الجديدة / قاسم حوشي
ــز ابن  ــي في مرك ــق طبي ف ــح فري جن
ــي جلراحة القلب  ــار التخصص البيط
ــة  ــطارية نوعي ــة قس ــراء عملي باج

لطفل يبلغ عمره  (٧) ايام 
واوضح الدكتور محمد رسول رئيس 
ــوهات  الفريق الطبي اختصاص تش
ــور بعد اجراء  ــب الوالدية الدكت القل
ــة الالزمة  ــة الفحوصات الطبي كاف
ــداد  ــني ان الطفل يعاني من انس تب
في الصمام الرئوي والصمام الثالثي 
ــر  ــريان الرئوي االيس وضيق في الش

ــو و  ــي النم ــل ف ــراض فش ــت االع و كان
ــة  ــات ازرقاقي ــدوث نوب ــوزن و ح ــة ال قل
ــجني في  ــبة االوكس متكررة ونزول نس
ــت  ــول اجري ــد رس ــى (٣٥٪).واك ــدم ال ال
ــة عالجية  ــبكة دوائي ــزرع ش ــة ل عملي
ــريانية املتضيقة املزودة  في القناة الش
ــريانني الرئويني  ــيع الش للرئتني مع توس
ــون العالجي  ــطة البال املتضيقني بواس
ــجني الى (٨٥٪)  ــبة االوكس و صعود نس
وتكللت العملية بجهود الكادر الطبي 
ــاح واحلالة  ــاند بالنج ــي الس والتمريض

الصحية للطفل جيدة جدا.

بغداد / البينة الجديدة
ــل البري  ــة للنق ــركـة العام ــطول الش ــز أس  أجن
ــادة  ــة م ــل مناقـل ــكيالت وزارة النق ــدى تش / أح
ــامراء والى  ــايلو مدينة س احلنطـة احملليـة من س
ــع (١١١) نقلـة فيما تـم  ــة النجف بواق محافظـ
ــايلو مدينة الصويـرة  ــق (١٠) نقـالت من س حتقيـ
بإجتاه مدينـة الرفـاعي في محافظـة ذي قار .. جاء 
ــيـد وزير النقل الكابتـن  ذلك وفق توجيهـات الس
ــر  ــبـلي وأهتمام مباش ــني بنـدر الش نـاصر حس
ــحمـاني مدير عـام  من السيد مرتضى كرمي الش
الشركة رئـيس مجلس اإلدارة الذي أكـد أهميـة 

ــتمرار مبناقـلة حبوب احلنطـة لصالح وزارة  األس
ــلة الغذائيـة  ــي الس ــا تـدخل ف ــارة كونه التجـ
ــة على تقدميهـا  ــن التي حرصت احلكوم للمواط
خالل شهر رمضان املبـارك  ..وجرت املناقـلة خالل 
أعمال النصف الثـاني من شهر أذار املاضي وعلى 
مدى أربعة أيـام بحمولة بـلغت أكثر من (٤) أالف 
طنـاً مت نقلهـا على منت شاحنـات فروع الشركة 
التي تعمل على تنفيذ العقود احلكوميـة اخلاصة 
ــف أنواعهـا  ــل البري على مختل بحموالت النقـ
والتي تسهم بـدورها بتنشيـط احلركة التجاريـة 

واالقتصاديـة في البلد .

Ü‘–nÌ@ıbiäËÿ€a@äÌãÎ
pb”b‰nÅ¸a@Ÿœ@…Ìâbífl@

ÖaÜÃi@Âfl@Úœbïä€a@k„bu@ø@

NO.3637.THU.29.APR .2021العدد (٣٦٣٧) الخميس  ٢٩ / ٤ / ٢٠٢١ 

بغداد / البينة الجديدة
استقبل السيد رئيس صندوق 
املتضررة  ــق  املناط اعمار  إعادة 
ــة  اإلرهابي ــات  العملي ــن  م
د.محمد هاشم العاني السفير 
الصندوق. ــر  ــي مق ف الكويتي 

ــتعراض  ومت خالل االجتماع اس
ــل  ــن قب ــة م ــاريع املمول املش
املنحة الكويتية والوقوف على 
ــاريع وتذليل  ــب اجناز املش نس
ــي تعترض  ــة املعوقات الت كاف
سير العمل بحيث ميكن حتقيق 
ــي املناطق  ــداث اجلديدة ف األح

ــيما في قطاع  ــررة والس املتض
ــهم  ــى التحتية الذي يس البن
بشكل كبير في استقرار احلياة 
ــى مناطق  ــني ال ــودة النازح وع
ــة  ــا مت مناقش ــكناهم كم س
ــذ مقررات مؤمتر  إمكانية تنفي
ــح  املن ــوص  بخص ــت  الكوي
ــاريع.من  املش لتمويل  املقدمة 
الكويتي  جانبه اعرب السفير 
ــن  ــره حلس ــكره وتقدي ــن ش ع
والتكرمي  واالستقبال  الضيافة 
ــداع من قبل  بدرع التميز واالب

الصندوق.

بغداد / البينة الجديدة

ــث  البح ــأة  هي ــت  وقعـ
والتطوير الصناعي التابعة 
ــادن  ــة واملع ــوزارة الصناع ل
ــاون العلمي مع  ــة للتع آلي
لية املنارة للعلوم الطبيـة  كُ
ــتقبال  الل إس .جـاءَ ذلك خِ
ــيد :  ــر عام الهيأة الس دي مُ
منعـم أحمـد حسـن عميد 
لية املنارة للعلوم الطبية  كُ
ــان  ميس ــة  حافظ مُ ــي  ف
ــرج  : فـ ــور  ــتاذ الدكت األس
ــث  ــد اهللا حي ــد عبـ محمـ
ــدد من  ع ــتعراض  اس جرى 
ــاريع البحثية اخلاصة  املش
ــأة ومراكزها البحثية  بالهي
ــة  العلمي ــات  واإلمكاني
ــات املراكز  ــةً إمكاني وخاص
ــتعداد  ــة وتأكيد اس الدوائي
ــرات  اخلب ــادُل  لتب ــأة  الهي
ــاون العلمي والبحثي  والتع
الل توقيع  لية من خِ مع الكُ
ــل  أج ــن  م ــاون  للتع ــة  آلي
ــدرات الطرفني في  ل قُ تكامُ
مجال البحث العلمي ونقل 
وتوطني التكنولوجيـا .وقـد 

أكدَ الطرفان على التواصل 
والتعاون العلمي مع املراكز 
ذات  البحثية  ــات  واملؤسس
ــم  دع ــل  أج ــن  م ــة  العالق
ــي  ــث العلم ــيرة البح مس
ــات واخلبرات  وتبادُل املعلوم
وتقدمي االستشارات الفنية 
صها ومن  ــال تخصُ في مج
أبرز هذه املراكز ( مركز أبحاث 
ــز أبحاث  ــن البيطار ومرك اب
ــز بحوث  ومرك ــينا  ــن س اب
ــة  البيطري ــة  ــاج األدوي وإنت
دد  ــوث وإنتاج العُ ومركز بح
ومتَ  ــا  كم  ( ــخيصية  التش
ــى دعم البحوث  االتفاق عل
ــة  التطبيقي ــة  الدوائي
ــة باملواد  ــوث املُتعلق والبح
ــي  ف ــتخدمة  املُس ــة  األولي
ــراء  وإج ــة  األدوي ــة  صناع
بحوث مُشتركة تهدف إلى 
ــي  ــاط العلمـ ــز النش تعزي
ــعَ عميد  ــك فقد أطل .كذلـ
لية على عدد من مراكز  الكُ
الدوائية  ــة  البحثي ــأة  الهي
ــترك  املُش ــاط  النش ذات 
تبرات  واخلُطط البحثية واخملُ

واألجهزة العلميـة .

بغداد / البينة الجديدة
ــؤون االجتماعية الدكتور عادل الركابي  اعلن وزير العمل والش
ــقف االعانة االجتماعية  ــة مجلس الوزراء على زيادة س موافق
ــة احلماية  ــلم اعان ــس وافق على زيادة س ــر ان اجملل ــال الوزي وق
ــنة  االجتماعية بناء على مقترح الوزارة ..اعتبارا من بداية الس
املالية احلالية في ضوء التحديات االقتصادية التي مير بها البلد 
والتي تؤثر سلبا على الفئة االكثر هشاشة من اجملتمع.واوضح 
ــاء، إذ تصرف االعانة وفق  ان الزيادة املقررة لفتئي الرجال والنس
ــادة املقررة لعائلة الرجل من فرد واحد مبقدار ١٢٥ الف دينار  الزي
ــن و٢٢٥ ألف دينار  ــن فردي ــار للعائلة املكونة م ــف دين و١٧٥ أل
للعائلة املكونة من ثالثة افراد و٢٧٥ ألف دينار للعائلة املكونة 
ــبة للنساء فتصرف االعانة للعائلة  من اربعة افراد، اما بالنس
ــار للعائلة  ــار و٢٠٠ ألف دين ــدار ١٢٥ الف دين ــن فرد واحد مبق م
ــة املكونة من ثالثة  ــن و٢٧٥ ألف دينار للعائل ــة من فردي املكون

افراد و٣٢٥ ألف دينار للعائلة املكونة من اربعة افراد.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــب احلجامي، امس  نفى مدير صحة الكرخ جاس

ــائعات املتداولة في اجملتمع  األربعاء، صحة الش

بأن لقاح فايزر افضل من اللقاحات األخرى، فيما 

ــار إلى أن الفيروس يتعرض الى حتورات عديدة  أش

ــاء على قيد  ــه والبق ــل الدفاع عن نفس من اج

ــال احلجامي ، إن ”الفيروس يتعرض الى  احلياة.وق

حتورات عديدة من اجل الدفاع عن نفسه والبقاء 

ــى قيد احلياة والعيش على اخللية احلية، وجند  عل

ان بعض الفيروسات تتطور لكنها تضعف مبرور 

ــروس كورونا الذي يتميز بقوته  الوقت، عكس في

على الرغم من الطفرات الوراثية التي تطرأ عليه، 

ــه بااللتزام باالجراءات الصحية“. ويجب مقاومت

ــائعات املتداولة في  وأشار الى ”عدم صحة الش

ــن اللقاحات  ــزر افضل م ــاح فاي ــع بان لق اجملتم

ــة وفعالة  ــى ان ”جميعها آمن ــرى“، الفتا ال األخ

ــة من الفيروس، لكنها  وقادرة على اعطاء املناع

ــني ٧٠ ـ ٩٠  ــبة تصل ب ــف بفعاليتها بنس تختل

ــات العلمية  باملئة“.وأوضح احلجامي ان ”الدراس

ــن املضاعفات  ــاح اكبر م ــدة اللق ــت ان فائ اثبت

ــني املواطنني،  ــب العدوى ب ــة مع قلة نس احملتمل

ــبة ٦٥ باملئة واالعراض  حيث قللت االصابة بنس

ــبة ٦٠ باملئة بعد ٢١ يوما من اجلرعة االولى،  بنس

ــتجابتهم للقاح  ــب امللقحني كانت اس وان اغل

ــل الى ٥  ــبة قليلة منهم تص ــة ولكن نس عالي

باملئة كانت استجابتهم ضعيفة“. 

بغداد /
ــوزراء مصطفى الكاظمي، على  أكد رئيس مجلس ال
ــخصية للتحقيق اخلاص بحادثة حريق  متابعته الش
ــال الكاظمي  ــب في بغداد.وق ــفى أبن اخلطي مستش
ــب  ــة مجلس الوزراء التي عقدت ، بحس خالل جلس
ــي حادث  ــق التحقيق ف ــاء فري ــره ، إن أعض ــان نش بي
ــاعة  ــفى ابن اخلطيب يعملون على مدار الس مستش
ومبتابعة شخصية مني، وننتظر تقريرهم باملوعد الذي 
ــه بالكامل.وطالب، الوزراء  ــنعتمد نتائج حددناه، وس
ــل امليداني ملتابعة متطلبات  بالنزول لدوائرهم والعم
املواطنني وحل اإلشكاالت وتسهيل اإلجراءات، وكذلك 
ــع املباني،  ــالمة في جمي ــى إجراءات الس اإلطالع عل
ــؤولني  ــه تقييمات للوزراء وللمس ــيراً إلى أنه لدي مش
ــنتخذ قرارات صعبة، فهدفنا خدمة أبناء شعبنا  وس
ــات مبكرة  ــول الى انتخاب ــح األوضاع، للوص وتصحي
نزيهة.ووجه الكاظمي، وزارة الداخلية للتعامل بحزم، 
ــيء لألمن الداخلي  ــتنادا للقانون مع كل من يس واس
ــاة املواطنني للخطر، مؤكداً أن  في العراق ويعرّض حي
احلكومة احلالية حكومة خدمات وال تسعى للتنافس 
ــية، فقد وضعت  ــق أهداف سياس ــي لتحقي االنتخاب
ــدد رئيس  نصب أعينها خدمة املواطن أوالً وأخيرا. وش
الوزراء، على أنه لن يسمح بتحول املواقع الوزارية إلى 

ماكينات انتخابية.

ــداد، صباح  ــة بغ ــة في محافظ ــائرون البرملاني ــة س ــس كتل ــا رئي دع
ــوة  ــكيل جهاز مكافحة اخملدرات اس العكيلي، امس االربعاء، الى تش
ــى اهمية منح اجلهاز صالحيات  ــددا عل بجهاز مكافحة االرهاب، مش
ــعة.وقال العكيلي ، ان اخملدرات اصبحت العدو الكبير  وإمكانيات واس
املقبل الذي سيطيح بابناءنا وشبابنا مالم جند له حلول سريعة تقابل 
قوة ووحشية مروجيها، مبينا اننا نستغرب من بقاء مكافحة اخملدرات 
على شكل مديرية صغيرة الترتقي الى مستوى الهجمة الكبيرة على 
البلد من قبل جتار تلك السموم وعصاباتهم، والتي اصبحت من القوة 

بحيث تصطدم باالجهزة االمنية بكل جرأة ودون خوف.

بغداد /

بغداد /

ــمري، اللجنة العليا  ــة نينوى نايف الش ــا النائب عن محافظ دع
ــاء ربيعة الكبير ضمن  ــروع م العادة اعمار املوصل، الى وضع مش
ــمة و ٩٠  ــر من ٢٠٠ الف نس ــاء معاناة اكث ــا  إلنه ــات عمله اولوي
ــمري ، ان مكتب اللجنة العليا إلعادة  قرية في الناحية.وقال الش
ــس مجلس الوزراء مصطفى  ــكل من قبل رئي إعمار املوصل واملش
ــب رؤيتنا فان من  الكاظمي مت افتتاحه قبل أيام، مبينا انه وبحس
ــرب الى ناحية  أولويات عمل اللجنة هو ايصال املاء الصالح للش
ــمة  ــكانها الى اكثر من ٢٠٠ الف نس ربيعة والتي يصل تعداد س
ــتكمال مشروع ماء ربيعة الكبير  وأكثر من  ٩٠ قرية من خالل اس
ــة التي عملت  ــمري، ان اللجن ــاء معاناة أبنائها.واضاف الش إلنه
ــية  ــة وبضمير حي بعيدا عن الضغوطات السياس بكفاءة ونزاه
ــرط ان تكون لديها  ــار مدينة املوصل بش ــتنجح في إعادة اعم س
ــني  ــا كممثل ــى انن ــددا عل ــة، مش ــة الالزم ــات املالي التخصيص
ــن الداعمني بقوة  ــنكون م ــل مجلس النواب س ــة داخ للمحافظ
ــل النتائج في وقت  ــا بغية حتقيق أفض ــود اللجنة في عمله جله

قياسي ومبا يحقق الهدف املنشود من تشكيلها.

 
ــوازات  ــدار ج ــاء، اص ــس األربع ــة، ام ــت وزارة الداخلي نف
ــهيالت إلصدار  ــارت الى تس ــاء، فيما أش ــني بالوب للملقح
اجلوازات.وقال مدير شؤون اجلوازات في وزارة الداخلية اللواء 
ــتار، ، إنه ال عالقة لنا بإصدار جوازات سفر  أحمد عبد الس
ــك عبارة عن دفتر  ــاء، متوقعاً أن يكون ذل ــني بالوب للملقح
ارة التي تصدرها  تصدره وزارة الصحة على غرار جوازت البحَّ
ــتار أن دوائر اجلوازات مستمرة  وزارة النقل.وأضاف عبد الس
ولم تغلق أبداً، ومن يفقد مستمسكاته ، يتم اصدار جواز 
له باالعتماد على صورة القيد واملستمسكات القدمية ملن 
ــكات جديدة، مشيراً الى أن ذلك يشمل  ال ميتلك مستمس
ــك،  ــية وال أي مستمس ــهادة جنس ــى من ال ميتلك ش حت
حيث نعتمد على صورة قيد بعدما يقوم الشخص املعني 
ــوال، ويتم بعد ذلك  ــخصي الى دائرة األح ــدمي طلب ش بتق

ترويج معاملة اجلواز.

ــراق في تقارب  ــني، دور الع ــر اخلارجية فؤاد حس ــد وزي أك
ــة  ــار الى ان السياس ــر من دول املنطقة، فيما اش الكثي
ــتند على مجموعة من األسس. اخلارجية للحكومة تس

ــي زمن حكومة  ــة اخلارجية ف ــني، ان السياس وقال حس
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تستند على مجموعة 
ــس ، اولها أن نكون فاعلني في احمليط اإلقليمي  من األس
ــق حالة من التوازن مع احمليط  ــذ املبادرة، والثاني خل ونأخ
ــتركة  ــتند إلى املصالح املش االقليمي، بينما الثالث يس
ــؤون الداخلية. ــي الش ــل ف ــن التدخ ــن ع ــاد اآلخري وإبع

ــني بعيداً  ــع اخلارج كفاعل ــق بعالقاتنا م ــاف  ننطل وأض
ــع الدول خالل  ــاون االقتصادي م ــاور، ونطرح التع عن احمل
ــا الى ان العراق صريح  ــؤولني إلى العراق، الفت زيارات املس
ــع  لدينا ملفات داخلية  ــائل باملنطقة.وتاب في طرح املس
ــن حتقيق ذلك  ــاج إلى معاجلة وميك ــكاالت وحتت فيها إش
ــارب الكثير من  ــدا دور العراق في تق ــع دول اجلوار، مؤك م
ــة االيراني  ــى ان زيارة وزير اخلارجي ــار ال دول املنطقة.واش
ــا ان عدم  ــداد مهمة، مبين ــف إلى بغ ــد جواد ظري محم
االستقرار الداخلي اثر على العالقات مع احمليط اخلارجي.

ــة االنقطاع مع الدول  ــت الى ان العراق تخطى مرحل ولف
ــا الى ان  ــاون مبختلف اجملاالت، منوه ــل مرحلة التع ودخ
املستثمرين والشركات اخلليجية على استعداد للعمل 
ــاه تقريب وجهات  ــد ان العراق يدفع باجت ــي العراق. واك ف

النظر بني اخلليج وإيران.

Ô–‰m@ÚÓ‹ÅaÜ€a
ıbiÏ€bi@¥z‘‹‡‹€@paãaÏu@âaÜïg@
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لقاح كورونا
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ــتقلة  ــا املس ــة العلي ــل املفوضي ٢- تخوي
والتعاقد  ــاوض  التف ــات صالحية  لالنتخاب
ــة  ــركات العاملي ــدى الش ــع إح ــر م املباش
ــز أوراق اإلقتراع  ــة وجتهي ــة لطباع الرصين
ــس  مجل ــات  إلنتخاب ــتمارات  واإلس
ــتثناءًا من تعليمات تنفيذ  النواب٢٠٢١ إس

العقود احلكومية والضوابط امللحقة بها.
ــوزراء املوضوعات  ــس ال ــش مجل ــا ناق كم
ــدر  واص ــال،  األعم ــدول  ج ــى  عل ــة  املدرج

القرارات االتية
ــلم اعانة احلماية االجتماعية  اوال زيادة س
ــة احلالية  ــنة املالي ــن بداية الس ــارا م اعتب
واملقترح من قبل هيئة احلماية االجتماعية 
في ضوء التحديات االقتصادية التي مير بها 
ــى الفئة االكثر  ــلبا عل البلد والتي تؤثر س
ــة الفقراء ،  ــع وهي فئ ــة من اجملتم هشاش

وبحسب االتي
١. فئة الرجال

أ- عائلة فرد واحد ١٢٥ الف دينار
ب- عائلة من فردين ١٧٥ الف دينار

ج- عائلة ثالثة أفراد ٢٢٥
د- عائلة من اربعة افراد ٢٧٥

٢. فئة النساء
أ- عائلة فرد واحد ١٢٥ الف دينار .
ب- عائلة من فردين ٢٠٠ الف دينار

ج- عائلة ثالثة أفراد ٢٧٥
د- عائلة من اربعة افراد ٣٢٥

ــة للتقومي  ــماح للمديرية العام ــا الس ثاني
واإلمتحانات التابعة الى وزارة التربية بطبع 
وجتهيز الدفاتر اإلمتحانية من خارج العراق 
ــرط  ــادس اإلعدادي حصرًا، ش للصف الس
اعتذار املطابع احمللية عن الطبع والتجهيز، 
ــتثناءً من تعلميات  ــى أن يكون ذلك اس عل

تنفيذ العقود احلكومية (٢لسنة ٢٠١٤).
ــوزاري للطاقة  ــرار توصية اجمللس ال ثالثا إق

(٦٣ لسنة ٢٠٢١) بحسب اآلتي
ــع  توزي ــركة  ش ــط  النف وزارة  ــتمرار  إس  •
ــديد أقيام الطاقة  ــات النفطية تس املنتج
ــركتي (كار، وقيوان) لغاية  املستلمة من ش
ــديد قيمة  ــتمرار تس ــران ٢٠٢١، واس ١ حزي
ــركة (كار)  ــق بش ــل مبا يتعل ــود والنق الوق
ــى ان  ــران ٢٠٢١، عل ــة ١ حزي ــا لغاي اصوليً
تستقطع تلك األجور من مستحقات وزارة 

الكهرباء ضمن موازنة عام٢٠٢١.

رابعا
ــادة كمية الطاقة اجملهزة مبوجب العقد  - زي
ــركة قيوان لتكون (٣٠٠+١٠٪)  املوقع مع ش
ــن (١٥٠+٢٠٪) ميكاواط،  ــدالً م ــكاواط، ب مي
ــة بضمنها  ــة وحدة الطاق ــب تعرف وبحس
الوقود التشغيلي وفقا للمعادلة السعرية 
 Take) ــتيراد الطاقة من إيران املعتمدة الس

.(and Pay
ــة التابعة الى  ــركة احلكومي - تتحمل الش
وزارة الكهرباء ذات العالقة مبالغ الضرائب 
ــوان، وينظم ذلك  ــركة قي ــة على ش املترتب

بالعقد املبرم بينهما.
خامسا املوافقة على مايلي

ــتالم حملصول الشعير  ــعر اإلس ١ - يكون س
العلفي من شركتي (مابني النهرين العامة 
ــركة  ــي وزارة الزراعة، والش إلنتاج البذور ف
ــاع مختلط)  ــذور قط ــة إلنتاج الب العراقي
ــف دينار  ــط ثالثمائة أل ــار، فق ٣٠٠٠٠٠ دين

للطن الواحد.
ــعر البيع محليًا للمستفيدين  ٢- يكون س
(٢٥٠٠٠٠ دينار)، فقط مائتان وخمسون ألف 

دينار للطن الواحد.

ــتوى  ــتالم مبس ــات لإلس ــع مواصف ٣- وض
املواصفات املوضوعة من دول اجلوار.

ــعير  ــم املدخالت إلنتاج الش ــاف دع ٤ - إيق
للمناطق املروية.

٥- تتحمل وزارة املالية تسديد مبالغ الدعم 
من خالل صندوق دعم املزارعني.

ــويق محصول الشعير العلفي  ٦- يتم تس
ــواق احمللية من  ــي األس ــم القادم ف للموس
ــركتني املذكورتني  املنتجني دون تدخل الش

في الفقرة (١) آنفا.
ــدوق إعمار  ــات صن ــدار تعليم ــا اص سادس
ــكام  ــى أح ــتنادًا ال ــار، إس ــة ذي ق محافظ
ــادة ٤٧ من قانون املوازنة العامة اإلحتادية  امل
ــة٢٠٢١،  ــنة املالي ــة العراق للس ل جمهوري
ــتور. مع  ــد ثالثا من املادة ٨٠ من الدس والبن
ــيد وزير  األخذ بعني اإلهتمام مالحظة الس

التخطيط خالل جلسةاإلجتماع.
ــل الفقرة ١ من  ــابعا املوافقة على تعدي س
ــنة ٢٠١٩)،  ــوزراء (٣٤٣ لس ــس ال ــرار مجل ق
ــة في  ــذ ١٣٠ مدرس ــروع تنفي ــأن مش بش
ــذي يتم فيه  ــكل ال ــوار بالش ــق األه مناط
ــنوية  ــات الس ــن التخصيص ــرف ضم الص

ا في قانون  ــروع املذكور آنفً املرصودة للمش
ــنة ٢٠٢١،  ــة لس ــة اإلحتادي ــة العام املوازن
والنسب املبينة في أصل العقد، مع مراعاة 
ــبة  ــق عقد يتضمن نس ــس ذلك مبلح عك
االستقطاع املتبعة في صرف املستحقات 

املالية.
ــتثناء وزارة الهجرة واملهجرين من  ثامنا اس
ــرة ( أ) منها،  ــدا الفق ــادة (٣١) ع ــكام امل أح
ــة  ــذ املوازن ــات تنفي ــن تعليم ــادة (٤) م وامل
ــة٢٠٢١،  املالي ــنة  للس ــة  االحتادي ــة  العام
ــي تعليمات  ــد املبينة ف ــاليب التعاق واس
ــنة ٢٠١٤)  ــذ العقود احلكومية (٢ لس تنفي
ــواد منزلية  ــواد إغاثية وم ــراء م املعدل لش
(موجودات ثابتة) وترميم وصيانة مخيمات، 
لتلبية إحتياجات العوائل النازحة والعائدة 

من النزوح والتخفيف عن كاهلها.
ــيد علي  ــة على إحالة الس ــعا املوافق تاس
ــام لدائرة الفنون  ــد العبادي ، املدير الع عوي
ــد  ــى التقاع ــة ال ــي وزارة الثقاف ــة ف العام
بحسب طلبه، إستنادًا الى أحكام املادتني 
ــون  ــن قان ــد أوال، م ــد أوال، و ١٤البن ١٢ البن

التقاعد املوحد ٩ لسنة ٢٠١٤ املعدل .

ــدورة (١١١ ) في الكلية  ــرة ال ــت وزارة الدفاع، حصول املوافقات اإلدارية واملالية ملباش أعلن
ــكرية العليا، سعد العالق ، إنه  ــكرية. وقال رئيس جامعة الدفاع للدراسات العس العس
ــي جامعة الدفاع  ــوادر املالية واإلدارية ف ــس أركان اجليش، والك ــود وزير الدفاع، ورئي بجه
ــتحصال املوافقات املالية واإلدارية اخلاصة بالتحاق  ــكرية العليا، مت اس ــات العس للدراس

طلبة الكلية. وأضاف، أنه سيتم التحاق طلبة الدورة ١١١ في الكلية العسكرية قريباً.

بغداد /
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 البينة الجديدة/ كاظم العبيــدي 

 وجهت ادارة محافظة ذي قار، امس دوائرها كافة باجراء كشف 
ــر، ومنظومة معاجلة  ــذار املبك ــامل ملنظومات االن وفحص ش
ــق. وكان محافظ ذي قار، الدكتور احمد اخلفاجي، التقى  احلرائ
ــن امس االربعاء  ــابق م ــر دفاع مدني احملافظة في وقت س مدي

لبدء حملة فحص وقائية الجراءات السالمة املتبعة.
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وأضاف، أنه بعد وضع حجر األساس ملشروع الفاو 

ــتبدأ النقاشات اجلدية لتنفيذ مشروع  الكبير، س

سكة حديد بصرة - شالمجة.وأشار الى أن املراحل 

ــداء فيما  ــد نقطة االبت ــت الى حتدي ــرة وصل االخي

ــككي، مبينا أن الوزارة ماضية  يتعلق بالربط الس

باجلوانب الفنية واملهنية بشكل متقدم وبانتظار 

ــا وجزءا  ــاره خطا دولي ــيادية باعتب ــرارات الس الق

ــدد رئيس  ــن منظومة طريق احلرير. من جانبه ش م

ــى أهمية  ــوري املالكي، عل ــة القانون ن ــالف دول ائت

عودة طهران الى طاولة احلوار بشأن ملفها النووي.  

وقال مكتب املالكي ، إن «رئيس ائتالف دولة القانون 

ــتقبل مبكتبه امس وزير اخلارجية  نوري املالكي اس

ــد املرافق له»،  ــواد ظريف والوف ــي محمد ج االيران

ــتجدات  ــالل اللقاء بحث مس ــاً أنه «جرى خ مبين

االوضاع السياسية واالمنية في املنطقة، كما متت 

مناقشة العالقات الثنائية والقضايا ذات االهتمام 

ــترك».وأكد املالكي «أهمية عودة طهران الى  املش

ــا له من تأثير  ــأن ملفها النووي مل طاولة احلوار بش

ــط»،  ــرق االوس ــاع في الش ــتقرار االوض ــى اس عل

ــرة  كبي ــات  حتدي ــه  تواج ــة  «املنطق أن  ــاً  موضح

ــوف والتعاون لتجاوزها  ــتدعي من اجلميع الوق تس

ــي «التزام بالده  ــدد وزير اخلارجية االيران «.بدوره، ش

ــز العالقات  ــيادته وتعزي ــتقرار العراق وس دعم اس

ــي جتمع البلدين في مختلف اجملاالت».  الثنائية الت

ــف وزير الكهرباء العراقي،  ــأن احمللي كش وفي الش

ــن  ــس األربعاء ، عن بوادر لتحس ــد مهدي، ام ماج

واقع الكهرباء في العراق وزيادة عدد ساعات جتهيز 

ــاً أن الوزارة  ــي، مبين ــف احلال ــة خالل الصي الطاق

ــتخدام  ــاون املواطنني بتقليل االس ــى تع حتتاج إل

ــارة قريبة إلى إيران،  ــال وزير الكهرباء ، لدينا زي ، وق

ــغيل  ــة إعادة ضخ الغاز إلى العراق لغرض تش بغي

ــات، مبينا أن إنتاج الوزارة من الكهرباء حاليا  احملط

ــاف، أن ضعف  ــف ميكا واط ، وأض ــل إلى ١٥ أل يص

ــببه انخفاض طاقة التجهيز للغاز من  اإلنتاج س

إيران، إضافة إلى أن بعض احملطات في حالة صيانة 

ــدا، أن التزام  ــة، مؤك ــى اخلدم ــا إل ــتدخل قريب وس

املواطنني بالطاقة إضافة إلى وصول الغاز اإليراني 

سيكون كفيال بزيادة ساعات التجهيز للمواطنني 

والوزارة تعمل على هذا األمر، لكن اجلهود يجب أن 

تتضافر بتعاون املواطن .



أكد يونس محمود، جنم املنتخب 
ــابق، على صعوبة  الس العراقي 
ــن في  ــود الرافدي ــة أس مجموع

بطولة كأس العرب.
وضمت اجملموعة األولى، منتخب 
ــع  م ــة)،  البطول ــم  (منظ ــر  قط
ــة  ــن مواجه ــز م ــراق، والفائ الع
ــز من  ــال، والفائ ــان والصوم عم

مواجهة البحرين والكويت.
ــات  تصريح ــي  ف ــس  يون ــال  وق
ــى  األول ــة  «اجملموع ــة:  إعالمي

ــاتها  ــي يلعب ضمن منافس الت
ــة  ــي، مجموع العراق ــب  املنتخ
ــتويات الفرق  صعبة لتقارب مس
الـ٤». وأردف: «اجملموعة ستشهد 
ــك  وتل ــة،  خليجي ــات  ديربي
املنتخبات طاملا خاضت مباريات 
ــي اجملموعة  ــا بينها، وبالتال فيم

ا كبيرًا». ستشهد تنافسً
  وأمت: «املنتخب العراقي استفاد 
ــات  ــات املنتخب ــدم مالق ــن ع م
ــل اجلزائر  ــة العربية مث األفريقي
واملغرب وتونس، وتلك املنتخبات 

ا». قوية جدً

ــة نظيفة، على  ــه الديوانية بثالثي ــق فريق الكهرباء ضيف صع
ملعب التاجي، ضمن اجلولة ٢٩ من الدوري املمتاز.

ــبح الهبوط الذي  الكهرباء دخل بعزمية كبيرة للتخلص من ش
يهدد الفريق، فتمكن أمير إياد من افتتاح النتيجة في الدقيقة 
ــي النتيجة بهدف ثاني  ــرف النيجيري رحيم أوالب ــزز احملت ١٣، وع
ــجيل  ــي الدقيقة ٢٤. ومتكن الكهرباء من تس ــن ركلة جزاء ف م
ــدف ثالث في الدقيقة ٦٩ من ركلة جزاء، جنح محمد إبراهيم  ه

في تنفيذها.
ــد ٢٩ نقطة، فيما  ــر برصي ــى الكهرباء للمركز الرابع عش وارتق

تراجع الديوانية للمركز اخلامس عشر بالرصيد نفسه.

يونس محمود: 
مجموعة العراق صعبة

منتخب الصاالت يضم ٢٣ 
العبا ِّـعسكر تايالند

النجف يعمق جراح الطلبة

كأس العرب: السعودية تصطدم باِّـغرب ومجموعة نارية ِّـصر

تشيلسي يفرض التعادل على الريال ويؤجل الحسم ِّـوقعة لندن

ــر  ــال، وزي ــان درج ــرب عدن أع
ــن  ع ــة،  والرياض ــباب  الش
العربي  ــع  بالتجم ــعادته  س
ــالل قرعة كأس  ــز من خ املمي
ــاء،  ــرب، التي أقيمت مس الع
بالعاصمة القطرية الدوحة.

ــى،  األول ــة  اجملموع ــت  وضم
ــم  (املنظ ــر  قط ــب  منتخ
ــراق،  الع ــع  م ــة)،  للبطول
ــة عمان  ــز من مواجه والفائ
ــن  م ــز  والفائ ــال،  والصوم
ــة البحرين والكويت،  مواجه
فيما ضمت اجملموعة الثانية، 
ــس، واإلمارات،  منتخبات، تون
ــوريا، والفائز من مواجهة  وس
وضمت  ــن.  واليم ــا،  موريتاني
ــة الثالثة، منتخبات،  اجملموع
والفائز  ــعودية،  والس املغرب، 
ــة األردن وجنوب  ــن مواجه م

ــن  م ــز  والفائ ــودان،  الس
ــزر  وج ــطني  فلس ــة  مواجه
القمر، بينما ضمت اجملموعة 
اجلزائر،  ــات  منتخب ــة؛  الرابع

ــن مواجهة  ــر، والفائز م ومص
ــي، والفائز من  ــان وجيبوت لبن

مواجهة ليبيا والسودان.
ــي تصريحات  ــال درجال ف  وق

ــعداء بالتجمع  إعالمية: «س
العربي في الدوحة، ونتمنى أن 
تكون البطولة على مستوى 
احلدث الكبير خاصة في ظل 

ــار اجلميع لهذا التجمع  انتظ
منذ فترة ليست بالقصيرة».

والرياضة  الشباب  وزير  وأردف 
كأس  ــة  «بطول ــي:  العراق

منافسات  ــهد  ستش العرب 
قوية، في ظل مشاركة جميع 
العربية، وسعيها  املنتخبات 
بقوة للظفر باللقب الغالي».
ــتكون  س ــة  «املنافس وزاد:   
ــع عدد من  ــة للغاية م صعب
وبالطبع  ــة،  القوي املنتخبات 
ــة  صعب ــتكون  س ــا  مهمتن
ــا  ــكل م ــننافس ب ــا س لكنن
ــا أثق في  ــوة، وأن ــا من ق أوتين
قدرة العبي العراق على تقدمي 
ــة  أفضل ما لديهم للمنافس

على اللقب العربي».
ــع عدنان درجال أن تكون  وتوق
ــذه  له ــزة  ممي ــتضافة  االس
ــل دولة قطر،  البطولة من قب
مشيرا إلى أن التنظيم املميز 
ــر التي  ــس غريبا على قط لي
ــدد كبير  ــتضافت ع طاملا اس
ــة من  ــوالت العاملي ــن البط م

قبل.
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نبض الشارع

خالد جاسم

ــطنا  ــن العاملني في وس ــدى البعض م ــاك تصور خاطئ ل *هن
ــاب العناوين  ــؤولني وأصح ــدى نخبة املس ــي، وحتديدا ل الرياض
ــاس بأن مهمة الصحفي  واملواقع، وهو تصور قائم على األحس
ــادة  ــتند الى كيل املديح واالش واالعالمي الرياضي يجب أن تس
ــؤولون أو أصحاب  ــرار يتخذه هؤالء املس ــوة عمل أو ق بكل خط
ــليط األضواء على  ــي على تس ــر دور الصحف ــرار، وأن يقتص الق
ــي ميادين عملهم  ــل احلاالت االيجابية ف ــرقة ونق اجلوانب املش
ــه النصف االخر  ــب عيني ــع االعالمي نص ــط، وليس أن يض فق
ــه الوطني ويقظة ضميره عندما  ــؤوليته املهنية وحس من مس
ــاهد اإلخفاق واملناظر املؤذية  ــلبية ويضع مش يبرز اجلوانب الس
ــتهداف لهذا املسؤول أو تصيد  في الرياضة، ليس من باب االس
ــر ولفت أنظار  ــة الرياضية، بل من أجل تبصي ــاء تلك اجله أخط
ــاتهم الرياضية من  ــن يعنيهم األمر الى ما يجري في مؤسس م
ممارسات خاطئة أو ما يحدث من سلبيات من الواجب أن يشعر 
ــرص والتفاني من أجل  ــؤول أو القائد الرياضي خاللها باحل املس
ــلب، وليس أن تأخذه العزة باإلثم  جتاوز مواطن اخللل ونقاط الس
ــى أي مفصل اخر  ــد اليه أو ال ــأن توجيه النق ــد واهما ب فيعتق
ــر دبر بليل  ــزء من مؤامرة أو أم ــتهداف له أو ج ــت عهدته، اس حت
ــته أو احتاده أو ناديه . وعلى الرغم من حرص وإصرار  ضد مؤسس
االعالم الرياضي على ممارسة مسؤوليته املهنية في تشخيص 
ــلبيات ورصد مواقع اخللل أينما كانت في اجلسد الرياضي  الس
ــالف  ــى اخت ــؤولني وعل ــض املس ــتجابة بع ــي، إال أن اس العراق
مواقعهم لم ترتق الى مستوى التمنيات نتيجة ضعف اميانهم 
ــق مهما  ــل للحقائ ــويف والتجاه ــبب التس ــا يكتب أو بس مب
ــني أن التغافل  ــا املوجع متناس ــلبي ونوعه ــا الس كان حجمه
ــؤدي في النهاية الى  ــكوت عن األخطاء وعدم معاجلتها ت والس
ــع التي يديرونها  ــرار البالغة بالرياضة عموما واملواق إحلاق األض
بشكل خاص . كذلك فإن ما يؤسف له وساعد على ترسيخ ما 
يشبه الفجوة بني االعالم الرياضي عموما والصحافة الرياضية 
بشكل خاص من جانب، واملسؤولني في الرياضة من جانب اخر، 
ــن خالل إصغائه لبعض  ــؤول م حضور الفهم اخلاطئ لدى املس
من نطلق عليهم على حد وصف عاملنا االجتماعي الراحل علي 
ــتماع الى طرف معني وأهمال  ــالطني، أو االس الوردي وعاظ الس
ــاف احلقائق وليس  ــام أنص ــؤول أم ــر مما يضع املس ــرف االخ الط
كلها، ومن ثم فإن احلوار املباشر واملفتوح على طاولة الصراحة 
ــوء الفهم وااللتباس  وجتسير الهوة بني املسؤول  جدير بإزالة س
ــهم في تالفي  ــة تعاون مثمرة وإيجابية تس ــالم وخلق بيئ واالع
ــيما عندما تبلغ القناعة لدى  ــاء وتطوير االيجابيات الس األخط
ــه احلقائق عبر قناة احلوار  ــؤول رياضي وبعد أن تتوضح ل أي مس
ــي ليس في عملية  ــريك حقيق االيجابي أن االعالم هو فعال ش
ــرار، بل وفي إنارة الطريق الصحيح  طبخ وانضاج أو صناعة الق
ــد أن تتوضح له  ــليم بع ــؤول بغية بلوغ القرار الس ــذا املس له
ــة نبيلة لدى  ــات النظر املنطلقة من غاي ــرؤى واألفكار ووجه ال
ــت نظيفة رمبا تصدر من  ــالم الرياضي وليس من نوايا ليس االع
ــالم الرياضي،  ــة لهم بالرياضة وباالع ــل بعض الذين ال عالق قب
ــابات خاطئة ورؤى ضيقة رمبا تكون  ــتندون الى  حس والذين يس
ــت نتاج  ــم اخلاصة واملصلحية وليس ــجمة مع أجنداته منس
ــان أو جهة أو ما يحمله  ــؤول أو ما يديره من كي حرص على املس

من عنوان في الرياضة.

·Ë–€a@ÚÓ€bÿëg
¯üb®a@

lä»€a@êd◊@ø@Új»ï@b‰n‡Ëfl@ZfibuâÖ@Êb„Ü«

CòÏ‘‰ΩaD@›ÓyÜ€a@’»ñÌ@Úüäí€a

ــب العراق  ــدرب منتخ دعا م
لكرة الصاالت، هيثم عباس 
ــا لالنخراط  بعيوي، ٢٣ العب
ــي  التدريب ــكر  املعس ــي  ف
ــرف،  مبحافظة النجف األش

مطلع مايو/آيار املقبل.
الصاالت  ــتعد منتخب  ويس
ملواجهة منتخب تايالند في 
ــيوي املؤهل إلى  امللحق اآلس
ــام  ــذي تق ــم، وال كأس العال
ــاب،  واإلي ــاب  الذه ــي  مبارات
ــهر  ــن الش ــي ٢٠ و٢٥ م يوم
ــص  يقل أن  ــى  عل ــل،  املقب
ــة  ــي نهاي ــني ف ــدد الالعب ع

ــا.  العب  ١٧ ــى  إل ــكر  املعس
ــة الالعبني،  ــت القائم وضم
كال من:«حيدر مجيد، سالم 
ــاي،  ــى بج ــل، مصطف فيص
ــن  ــب الدي ــد، مح ــد خال ولي
ــاض، طارق  ــة، غيث ري جمع
زياد، حسن علي، فهد ميثاق، 
ــرزاق،  عبدال ــن  العابدي ــن  زي
ــدي،  ــر مه ــد، زاه ــد دري احم
ــبتي،  ــد، عمر س ــى عب يحي
ــد، رافد  ــد الكاظم محم عب
حميد، فادي عالء، مصطفى 
ــاح، علي  ــان، عزت صب احس
ــد، حمزة  رع ــدر  ــق، حي موف

عباس، علي محمد».

اإليجابي بهدف  التعادل  حسم 
ــد  مدري ــال  ري ــة  ــه، مواجه ملثل
وتشيلسي، ، في معقل امليرجني 
ــتيفانو، في ذهاب  ألفريدو دي س

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ــي األمريكي  ــجل لتشيلس وس
ــي  ف ــيتش  بوليس ــتيان  كريس
ــجل  س ــا  بينم  ،(١٤) ــة  الدقيق
الفرنسي كرمي بنزميا لريال مدريد 

في الدقيقة (٢٩).
ومن املُقرر إقامة مواجهة اإلياب 
ــتامفورد  ــل البلوز «س في معق

بريدج» يوم ٥ أيار/مايو املقبل.
ــاراة، جاء عبر  أول تهديد في املب
الضيوف، حيث مرر بوليسيتش 
كرة لتيمو فيرنر الذي سدد كرة 
ــوا في  ــق تيبو كورت ــة، تأل أرضي

التصدي لها بالدقيقة (٩).
وأضاع األملاني تيمو فيرنر فرصة 
ــي،  لتشيلس ــدم  للتق ــرى  أخ
ــا  ــا أيضً ــدى له ــديدة تص بتس
ــي  ــوا ف ــو كورت ــي تيب البلجيك

الدقيقة (١٢).
ــيتش في تسجيل  وجنح بوليس
ــة (١٤)،  ــدم بالدقيق ــدف التق ه
حيث تلقى كرة في العمق وجنح 
في مراوغة كورتوا قبل أن يُسدد 
ــاران قبل أن  ــرة اصطدمت بف ك
ــاء أول رد  ــباك. وج ــكن الش تس
ــي الدقيقة  ــد ف ــال مدري ــن ري م
ــي  الفرنس ــديدة من  (٢٢)، بتس

ــم امليرجني،  ــا مهاج ــرمي بنزمي ك
ارتطمت بالقائم األيسر مليندي 
ــن  ــي.  وكاد ب ــارس تشيلس ح
ــف الهدف  ــيلويل أن يُضي تش
ــي الدقيقة  ــوز ف ــي للبل الثان
ــث تلقى كرة عرضية  (٢٦)، حي
ــدد كرة  ــن جنولو كانتي، وس م
ــب القائم  ــرت بجان ــة م أرضي
األيسر ملرمى كورتوا.وجنح كرمي 
بنزميا أن يُسجل هدف التعادل 
لريال مدريد في الدقيقة (٢٩)، 
حيث استغل متريرة بالرأس من 
زميله ميليتاو داخل املنطقة، 
ــتقبل الكرة وسدد بركلة  واس

قوية.
ــال  ــن ري ــط م ــتمر الضغ واس
ــن توني  ــة م ــد، بانطالق مدري
كروس، والذي سدد كرة بقدمه 
ــب القائم  ــى مرت بجان اليمن

في الدقيقة (٣٢).

ــى  عل ــر  فيرن ــو  تيم ــق  وانطل
ــرة  ــدد ك ــن، وس ــرف األمي الط
ــباك  ــة اصطدمت بالش أرضي
ــو كورتوا  ــة ملرمى تيب اخلارجي
ــة (٤١)، ثم انتهى  ــي الدقيق ف

الشوط األول بالتعادل (١-١).
ــوط الثاني،  ــة الش ــع بداي وم
كانت احملاوالت ضعيفة من كال 
الطرفني، ولم يظهر أي تهديد 

حقيقي على أي مرمى.
ــل مدرب  ــاس توخي ــرر توم وق
ــم  بحكي ــع  الدف ــي  تشيلس
ــاش وكاي هافيرتز وجيمس  زي
وفيرنر  ــيتش  بوليس ــن  م بدال 

وأزبليكويتا.
ــر دفع زين  ــب اآلخ وعلى اجلان
الدين زيدان مدرب ريال مدريد، 
وأسينسيو  وأودريوزوال  بهازارد 
ــيوس جونيور  بدال من فينيس

وكارفاخال ومارسيلو.

العراقي على  ــرطة  الش تغلب 
ــري،  القط ــل  الدحي ــره  نظي
ــى امللعب  ــة (٢-١)، ، عل بنتيج
ــك عبد اهللا  ــف مبدينة املل الردي
ــات  ــن مواجه ــة، ضم الرياضي
ــاب  حلس ــة  اخلامس ــة  اجلول
ــة بدوري أبطال  اجملموعة الثالث

آسيا.
ــرطة أمجد  سجل هدفي الش
 ،(٣) ــة  الدقيق ــي  ف ــوان  عط
ومحمد داوود في الدقيقة (٨٥)، 
الدحيل  ــدف  ــجل ه ــا س فيم
ــل أولوجنا في  ــد ميكايي الوحي

الدقيقة (٥٧).
ــرطة العراقي أول  واقتنص الش
ــي اجملموعة لكنه  ٣ نقاط له ف
ــز الرابع «األخير»،  ظل في املرك
ــل في الصدارة  كما ظل الدحي
ــي انتظار  ــاط، ف ــد ٨ نق برصي
ــتقالل  اس ــة  مواجه ــة  نتيج

طهران واألهلي السعودي.
ومتكن أمجد عطوان من تسديد 
ــباك  بش ــر  الطائ ــى  عل ــرة  ك
ــجال الهدف األول  الدحيل مس

ــة الثالثة، ليفاجئ  في الدقيق
الفريق القطري منذ البداية.

ــيطرته على  وفرض الدحيل س
ــدر عدد من الفرص،  املباراة، وأه
حيث سدد املعز علي كرة علت 
ــدد كرة  ــاد ليس ــة، وع العارض
ــع كرار  باملداف ارتطمت  ــرى  أخ

عامر.
ــون  وفي محاولة أخرى ألدملس
ــد  أحم ــارس  احل ــا  منه ــن  متك
باسل، وأنقذ سعد ناطق مرمى 
الشرطة من عرضيتني في غاية 
اخلطورة، لينتهي الشوط األول 

بتقدم الشرطة (١-٠).
السيطرة التي فرضها الدحيل 
ــدف التعادل حني  أثمرت عن ه
ــى الهداف  ــي إل ــز عل ــرر املع م
الكيني أولوجنا، ليسجل منها 
الدقيقة  ــي  ف ــادل  التع ــدف  ه

.(٥٧)
وفرض الدحيل سيطرته بفضل 
ــون جونيور واملعز علي  أدميلس
ــرمي بوضياف، وكاد  وخلفهم ك
ــي من كرة  ــجل املعز عل أن يس

أبعدها احلارس أحمد باسل.
ــرة أخرى  ــاول أولوجنا بك ــم ح ث

ــعد ناطق،  ــع س ــا املداف أبعده
ــي  لالعب ــام  ت ــاب  غي ــط  وس
إلى  ــوا  تراجع الذين  ــرطة  الش
ــادرة  ــام املب ــني زم ــف تارك اخلل

للدحيل.
ــون جونيور من  وحاول أدميلس
ــن اجلدار  ــدت م ــرة ارت ــة ح ركل
البشري، وحصل كل من مهدي 
ــم على  بن عطية ومحمد قاس

بطاقة صفراء.
ــرطة  الش ــق  فري ــتغل  واس
ــتوى  االنخفاض الواضح باملس
ــجل في  ــي للدحيل ليس البدن
ــن ركلة حرة  ــة (٨٥)، م الدقيق
ــوان هيئها  ــد عط أمج نفذها 
ــعد ناطق برأسه إلى محمد  س
داود الذي لعبها بكعبه لتغالط 

احلارس وتدخل الشباك.
ــم تكن هناك محاوالت جادة  ول
في الوقت املتبقي من الطرفني، 
وتلقى املهدي بن عطية بطاقة 
ــاراة،  ــن املب ــرج م ــراء ليخ حم
وتنتهي املواجهة بفوز الشرطة 

بهدفني مقابل هدف واحد.

ــه  ــف نتائج ــق النج ــل فري واص
ــدوري العراقي  ــي ال ــة ف اإليجابي
ــة  الطلب ــى  عل ــوزه  بف ــاز،  املمت
ــب  ــى ملع رد،  عل دون  ــني  بهدف
اجلولة  ــاب  الدولي، حلس النجف 

.٢٩
النجف كان الطرف األكثر جدية 
ــة  حيوي ــم  رغ ــجيل  التس ــي  ف
الطلبة وحاوالته لكن تلقى هدف 
ــة (١٥)، بأقدام طاهر  ــي الدقيق ف

الطلبة  ــاوالت  ــم مح حميد.ورغ
في العودة للمباراة، لكن الشوط 

األول انتهى بهذا الهدف.
ــذ  ومن ــي  الثان ــوط  الش ــي  وف
الدقيقة األولى متكن أحمد كوني 
ــف،  ــة للنج ــز النتيج ــن تعزي م

ليخطف فريقه ٣ نقاط ثمينة.
ورفع النجف رصيده إلى النقطة 
ــي املركز الثاني، بينما جتمد  ٥٤ ف
ــد النقطة ٢٧  ــد الطلبة عن رصي

في املركز الـ١٧.

ــة كأس  ــة بطول ــفرت قرع أس
حبت  العرب العاشرة، والتي سُ
ــي العاصمة  الثالثاء، ف ــوم  الي
القطرية الدوحة، عن مواجهات 
ــا أوقعت املنتخب  نارية، بعدم
ــعودي في مواجهة نظيره  الس
ــب  املنتخ ــك  وكذل ــي،  املغرب

اجلزائري، ضد نظيره املصري.
ــة،  القرع ــة  نتيج ــاءت  وج
ــت اجملموعة  ــة؛ حيث ضم ناري
(املنظم  ــر  األولى، منتخب قط
والفائز  ــراق،  الع للبطولة)، مع 
ــة عمان والصومال،  من مواجه
ــة البحرين  ــز من مواجه والفائ
والكويت، فيما ضمت اجملموعة 

ــس،  تون ــات،  منتخب ــة،  الثاني
ــوريا، والفائز من  واإلمارات، وس

مواجهة موريتانيا، واليمن.
ــة،  الثالث ــة  اجملموع ــت  وضم
منتخبات، املغرب، والسعودية، 
األردن  ــة  مواجه ــن  م ــز  والفائ
ــودان، والفائز من  ــوب الس وجن
مواجهة فلسطني وجزر القمر، 
بينما ضمت اجملموعة الرابعة؛ 
ــر،  ومص ــر،  اجلزائ ــات  منتخب
ــان  ــة لبن ــن مواجه ــز م والفائ
والفائز من مواجهة  وجيبوتي، 

ليبيا والسودان.
الفترة  البطولة خالل  وستقام 
ــمبر/ ــن األول وحتى ١٨ ديس م
ــل، بتنظيم  ــون األول املقب كان
ــترك ما بني الفيفا واالحتاد  مش

ــام  ــدم، وتق ــرة الق ــي لك العرب
ــب مونديال  ــن مالع ــى ٦ م عل
ــم  ــر مراس ٢٠٢٢.  حض ــر  قط
ــر عبدالعزيز بن  ــة، األمي القرع
االحتاد  ــس  رئي الفيصل  ــي  ترك
ــدم وجياني  ــرة الق ــي لك العرب
ــس االحتاد الدولي  إنفانتينو رئي
ــن  ب ــد  حم ــيخ  والش  (FIFA)
خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس 
ــارك في  ــري.  ش ــاد القط االحت
ــوم وائل  ــحب القرعة، النج س
التمياط  ونواف  جمعة (مصر)، 
مصطفى  وهيثم  (السعودية)، 
ــود  ــس محم ويون ــودان)،  (الس
ــوال  ــب مان ــى جان ــراق)، إل (الع
ــابقات في  ــر املس ــرا، مدي زوبي

االحتاد الدولي لكرة القدم.
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رام اهللا / وكاالت / البينة الجديدة
ــطينية  ــت ١٥ قائمة انتخابية فلس  رفض
تأجيل االنتخابات وأجمعت على التصدي 
ــق  ــث بح ــب يعب ــذا اجلان ــي ه ــرار ف ألي ق
ــتحقاق  ــراء االس ــي إج ــطينيني ف الفلس
االنتخابي الذي من شأنه أن يؤسس إلنهاء 
ــاع عقدته  ــك في اجتم ــام.جاء ذل االنقس
عبر تقنية «زوم»، شارك فيه مرشحون من 
ــب بيان  الضفة الغربية وقطاع غزة، حس
ــها  ــة «احلرية» التي يترأس ــادر عن قائم ص
ــول من حركة «فتح»، ناصر  القيادي املفص
ــتقلة/لم  (مس ــم  القوائ ــت  القدوة.واتفق
ــب البيان، على عدة  ــماءها) حس يذكر أس
ــمته  ــة؛ للتصدي ملا أس ــوات جماعي خط
ــات والتأكيد على  ــل االنتخاب «خطر تأجي
ــي القدس».وفي مقدمة  ــا ف أهمية عقده
ــة قانونية  ــكيل جلن ــوات، «تش هذه اخلط
ــي  ــع املدن ــع اجملتم ــاور م ــم والتش للقوائ
ــة  إضاف ــة»،  فاعل ــة  وطني ــخصيات  وش

ــم توضحها).وأكد  ــرى (ل ــوات أخ إلى خط
ــر اجلهود  ــة تضاف ــى «أهمي ــون عل اجملتمع
ــة، القانونية  ــد على املكانة املركزي للتأكي
ــدس، وضمان  للق والوطنية  ــية  والسياس
ــف  املوق ــم  رغ ــا  فيه ــات  االنتخاب ــد  عق
اإلسرائيلي اليميني املتعنت».بدورها قالت 
ــم قائمة «احلرية»،  نور عودة الناطقة باس
ــوا  ــة، أجمع ــم ١٥ قائم ــاع ض إن «االجتم
ــن  ــل االنتخابات».م ــم تأجي ــى رفضه عل
ــي حركة املقاومة  ــه قال قيادي بارز ف جانب
ــاء، إن حركته  ــالمية «حماس»، الثالث اإلس
ترفض «تأجيل االنتخابات الفلسطينية».

ــارز في  ــل القيادي الب ــال الطوي ــال جم وق
احلركة إن «قرار التأجيل، إن حصل، هو قرار 
ل استمرارا للعبث  خطير ومرفوض ويشكّ
ــعب الفلسطيني»،  باملصالح العليا للش
ــي القدس  ــات ف ــراء االنتخاب ــدا ن إج مؤك
ــود  ــن فنيا وسياسيا».وتس ــرورة، وممك «ض
ــوف  ــطينية س تقديرات أن القيادة الفلس

ــالل اجتماع  ــس القادم خ ــرر يوم اخلمي تق
ــدم  ــبب ع ــات، بس ــل االنتخاب ــا تأجي له
ــب إجرائها في  ــرائيلي على طل ــرد اإلس ال
ــدس  الق ــة  ــن صحيف القدس.لك ــة  مدين
ــس االول  الثالثاء،  ــطينية نقلت ام الفلس
ــطينية  ــلطة الفلس ــادر في الس عن مص
وصفتها بـ»املطلعة» قولها إن االنتخابات 
ــتجابة «لضغوط عربية  ــوف تؤجل اس س
ــوم رئاسي من املقرر  وأميركية».ووفق مرس
ــطينية على  ــات الفلس ــرى االنتخاب أن جت
ــريعية  ــام اجلاري؛ تش ــل خالل الع ٣ مراح
ــية في ٣١ متوز،  (برملانية) في ٢٢ أيار، ورئاس
ــس الوطني في ٣١ آب.وقال  وانتخابات اجملل
ــات يعتبر  ــل لالنتخاب ــل إن أي تأجي الطوي
ــطيني في  ــعب الفلس «مصادرة حلق الش
ــييد مؤسساته الوطنية  ترتيب بيته وتش
ــراكة  ــن الدميقراطية والش ــس م على أس
ــة  رجع أي  أن  ــترك».واعتبر  املش ــل  والعم
ــودة لثنائية  ــات «نوع من الع عن االنتخاب

ــاد متعدد األوجه، وفيه  ــتبداد والفس االس
ــطينية إلى اجملهول». ذهاب باحلالة الفلس

ــني حركتي  ــام ب ــود انقس ومنذ ٢٠٠٧ يس
ــاع غزة  ــيطر على قط ــي تس ــاس الت حم
وفتح التي حتكم الضفة الغربية.وأسفرت 
وساطات وعدة اتفاقيات على مدى سنوات 
ــطيني مطلع العام اجلاري،  عن توافق فلس
ــة  ــة متتالي ــات عام انتخاب ــراء  إج ــى  عل
ــال الطويل إن  ــا «حماس».وق ــارك فيه تش
ــرى بجهد  ــات ج ــد االنتخاب ــد مواعي حتدي
ــاركت في حوارات  فصائل فلسطينية ش
ــة  ــطنبول والدوح ــروت وإس ــرام اهللا وبي ب
والقاهرة مرات عديدة، ونشأ عن ذلك وجود 
ــى تنافس ٣٦  ــار إل كيانات سياسية».وأش
ــة انتخابية) «كلها  ــيا (قائم كيانا سياس
ــس للوصول إلى اجمللس  كانت حتُضر وتنافِ
ــم».ورأى  ــاركة في احلك ــريعي واملش التش
إلرادة  ــادرة  «مص ــل  التأجي ــي  ف ــل  الطوي

الشعب الفلسطيني.

مقطوعة  الدبلوماسية  العالقات 
ــالمية  اإلس ــة  اجلمهوري ــني  ب
ــادالن  وتتب  ٢٠١٦ ــذ  من ــة  واململك
بزعزعة استقرار  التهم  باستمرار 
ــط.وقال ولي العهد  ــرق األوس الش
ــعودية»  في مقابلة مع قناة «الس
ــاة اإلخبارية «في  ــا قن بثتها أيض
ــارة وكل ما  ــة ج ــران دول ــر إي األخي
نطمح أن يكون لدينا عالقة طيبة 
ومميزة مع إيران»، مضيفا «ال نريد أن 
ــون وضع إيران صعبا، بالعكس  يك
نريد إليران أن تنمو وأن يكون لدينا 
ــا ولديها مصالح في  مصالح فيه
ــعودية لدفع  اململكة العربية الس
املنطقة والعالم للنمو واالزدهار».

ــي  ف ــي  ه ــكاليتنا  «إش ــع  وتاب
التصرفات السلبية التي تقوم بها 
ــن برنامجها النووي  ــواء م إيران س
ــيات خارجة عن  أو دعمها مليليش
ــض دول املنطقة أو  القانون في بع
ــتية». ــج صواريخها البالس برنام
ــد إلى  ــر محم ــرق األمي ــم يتط ول
ــداد،  ــي بغ ــران ف ــع طه ــاء م اللق
ــركائنا  ــال «نعمل مع ش ــه ق لكنّ
في املنطقة والعالم إليجاد حلول 
أن  ــى  ونتمن ــكاليات  اإلش ــذه  له
ــون عالقة طيبة  ــا وأن تك نتجاوزه
ــي  ول ــع».وكان  للجمي ــة  وايجابي

ــد هاجم في  ــعودي ق العهد الس
إيران، متسائال  تصريحات سابقة 
ــالت التلفزيونية  ــدى املقاب في اح
«كيف ميكن أن أتفاهم مع شخص 
ــى إيديولوجية  ــم عل ــام قائ أو نظ
ــوف نعمل  متطرفة»، مضيفا «س
ــة لديهم في  ــون املعرك ــي تك لك
ــرات  ــل املتغي ــي ظ ــن ف إيران».لك
ــهدها  تش ــي  الت ــية  اجليوسياس
املنطقة وعلى ضوء عمل واشنطن 
على إحياء االتفاق النووي اإليراني 
للعام ٢٠١٥ وطرح مبادرات لضمان 
توقف إيران عن سلوكها العدواني 
ــي املنطقة،  ــتقرار ف املزعزع لالس
ــا  مواقفه ــعودية  الس ــت  عدل
ــرات  ــة التوت ــاه تهدئ ــبيا باجت نس
وااللتفات بشكل أوسع إلى حلول 
الراهن  الوضع  تنهي  ــية  دبلوماس
ــى احلوار  ــن الصدام إل واالنتقال م
ــر مفهوم ومنطقي في ظل  وهو أم
ــابق  الظروف الراهنة. وفي وقت س
ــال مصدر  ــي، ق ــهر احلال ــن الش م
ــي  دبلوماس وآخر  حكومي عراقي 
ــان  غربي إن لقاء جمع مطلع نيس
ــتوى  ــن رفيعي املس ــداد وفدي ببغ
ــعودية وإيران. وبقيت هذه  من الس
ــرية إلى أن كشفت  املناقشات س
ــال تاميز>  عنها صحيفة <فاينانش

ــاض  ــت الري ــا نف البريطانية.وفيم
ــمية،  ــر صحافتها الرس ــك عب ذل
ــر  األم ــى  عل ــران  طه ــق  تعل ــم  ل
ــى أن احلوار  ــت بالتأكيد عل واكتف
ــعودية كان «دائما موضع  مع الس
ــن اململكة  ــم كل م ترحيب».وتدع
ــعودية وهي حليفة  ــة الس العربي
ــي تعادي  ــنطن، وطهران الت لواش
الواليات املتحدة، أطرافا متعارضة 
في النزاعات الرئيسية في الشرق 
ــن  ــي اليم ــا ف ــط، خصوص األوس
ــاض  ــم الري ــوريا والعراق.وتته وس
ــم  بدع ــاص  خ ــكل  بش ــران  طه
احلوثيني في اليمن الذين يهاجمون 
اململكة بطائرات مسيّرة وصواريخ 
ــي  ــع ف ــة الصن ــتية إيراني باليس
ــم احلرب القائمة بعد انقالب  خض
املتمردين املدعومني من إيران على 
السلطة اليمنية الشرعية والتي 
ــة حتالفا عربيا  ــود فيها اململك تق
ــيا احلوثي.ودعا األمير  ضد ميليش
ــني إلى اجللوس على  محمد احلوثي
ــات «للوصول إلى  ــة املفاوض طاول
ــوق اجلميع في  ــل حق ــول تكف حل
ــا مصالح دول  اليمن وتضمن أيض
ــاف «العرض املقدم  املنطقة».وأض
ــف إطالق  ــعودية هو وق ــن الس م
ــادي وكل ما  ــار والدعم االقتص الن

ــالق النار  ــه مقابل وقف إط يريدون
ــوس على  ــي واجلل ــل احلوث ــن قب م
ــك  طاولة املفاوضات».وتابع «ال ش
ــه عالقة قوية بالنظام  أن احلوثي ل
ــي في  ــا احلوث ــن أيض ــي لك اإليران
ــه نزعة العروبية  األخير ميني ولدي
ــى أن حتيا فيه  ــة الذي أمتن واليمني
ــه  ــي مصاحل ــر ليراع ــكل أكب بش
ــيء  ــل أي ش ــه قب ــح وطن ومصال
ــع الواليات  ــن العالقات م آخر».وع
ــعودي،  املتحدة قال ولي عهد الس
ــتراتيجي  ــنطن شريك اس إن واش
ــوى  ــاض س ــدى الري ــس ل ــه لي وأن

ــع إدارة الرئيس  ــة م ــات قليل خالف
ــدن وتعمل على  ــي جو باي األميرك
ــا أن اململكة  ــا، موضحا أيض حله
ــؤونها  ــل أي تدخل في ش ــن تقب ل
الداخلية.وجاءت تصريحات األمير 
ــا جدد مجلس الوزراء  محمد بينم
ــته  ــذي عقد جلس ال ــعودي  الس
مساء الثالثاء املاضي عبر االتصال 
ــة العاهل السعودي  املرئي برئاس
امللك سلمان بن عبدالعزيز التذكير 
بـ»الدور الهدام» إليران وخطورتها 
ــر اإلعالم املكلف  وزي النووية.وقال 
ــي،  القصب ــداهللا  عب ــن  ب ــد  ماج
ــالل  ــاول خ ــوزراء تن ــس ال إن مجل
جلسته «مستجدات األحداث في 
ــدد اجمللس  ــة والعالم».وش املنطق
على مضامني كلمة اململكة أمام 
ــة  مجلس األمن الدولي في اجللس
املنعقدة بشأن الوضع في الشرق 
ــط وما عبرت عنه من القلق  األوس
العميق لدول املنطقة من اخلطوات 
ــة» التي تتخذها إيران  «التصعيدي
ــتقرار ليمي،  «لزعزعة األمن واالس
ــا  النووي. ــا برنامجه ــن ضمنه وم

ــت اجملتمع  ــاض قد دع ــت الري وكان
ــزم جتاه  ــوف بح ــى الوق ــي إل الدول
ــرائيلية والدفع  ــات اإلس السياس
بعملية السالم قدما للوصول إلى 

اتفاق يعيد للشعب الفلسطيني 
ــور  تط ــروعة.وفي  املش ــه  حقوق
ــر القائم  ــة بالتوت ــر على عالق آخ
البحرية  ــت  ــة، أطلق ــي املنطق ف
ــات حتذيرية باجتاه  األميركية طلق
ــواحل  ثالثة زوارق تابعة خلفر الس
ــد اقتربت كثيرا  ــة كانت ق اإليراني
ــني تابعتني  ــفينتني حربيت ــن س م
ــب ما أعلن  ــي اخلليج، حس لها ف
األميركي.ووقع  اخلامس  األسطول 
ــى  ــي حوال ــني املاض ــادث االثن احل
ــت احمللي  ــاعة ٢٠:٠٠ بالتوقي الس
ــريعة  عندما اقتربت ثالثة زوارق س

ــواحل  الس ــر  خف ــدة  لوح ــود  تع
ــافة  ــة للحرس الثوري ملس التابع
ــفينة  ــرا من الس ــن ٧٠ مت ــل م أق
ــت  فايربول إس  إس  ــو  ي ــة  الدوري
ــة األميركية ومن  ــة للبحري التابع
التابعة خلفر  ــوف  باران ــفينة  الس
ــا  ــق م ــة، وف ــواحل األميركي الس
ــكا ريباريتش  ــان ريبي قالت في بي
املتحدثة باسم األسطول اخلامس 
الذي يتخذ البحرين مقرا.وأشارت 
إلى أن الطواقم األميركية وجهت 
ــدة للطواقم  ــفهية ع ــذارات ش إن
ــلكي  الالس أجهزة  ــة عبر  اإليراني

ــنّ الزوارق  ــوت «لك ــرات الص ومكب
ــا». مناوراته ــت  واصل ــة  اإليراني
ــم  ــق طاق ــم أطل ــن ث ــت «م وتابع
ــة عدة  ــات حتذيري ــت طلق فايربول
ــوري». ــرس الث ــدت زوارق احل وابتع
ــب البحرية األميركية فإن  وبحس
ــا  ــني كانت ــفينتني األميركيت الس
ــيّران «دوريات روتينية في املياه  تس
ــني  ــادث ب ــي ح ــذا ثان الدولية».وه
ــفن إيرانية  البحرية األميركية وس
ــام. وهي املرة األولى  منذ بداية الع
ــي تطلق فيها  ــام ٢٠١٧ الت منذ ع
البحرية األميركية طلقات حتذيرية.
ــطول  ــاء املاضي  أعلن األس والثالث
ــا  قطع أن  ــي  األميرك ــس  اخلام
بحرية تابعة لقوات احلرس الثوري 
ــفينتني  ــن س ــت م ــي اقترب اإليران
ــاه اخلليج هذا  ــي مي أميركيتني ف
اخلامس  األسطول  الشهر.وأوضح 
ــة زوارق  ــفينة وثالث ــي بيان أن س ف
اقتربت  إيرانية  ــريعة  هجومية س
من السفينتني األميركيتني اللتني 
كانتا تسيّران دوريات أمنية روتينية 
في الثاني من نيسان.ووقعت عدة 
أحداث مماثلة في مياه اخلليج قرب 
ــتراتيجي في  ــز االس ــق هرم مضي
ــؤدي إلى  ــوام املاضية كادت ت األع

مواجهات بني الطرفني.
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حتدث ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان مساء امس االول  الثالثاء في مقابلة مطولة مع قناة <السعودية> احلكومية عن عدة ملفات 

سياسية واقتصادية تتصدرها رؤية اململكة ٢٠٣٠ الطموحة واحملادثات مع إيران والوضع في اليمن واعتداءات احلوثيني إضافة إلى العالقات مع 

د األمير محمد أنّ اململكة  الواليات املتحدة في عهد الرئيس جو بايدن التي يبدي موقفا مغايرا لسلفه دونالد ترامب في عدة قضايا املنطقة.وأكّ

تطمح ألن تقيم عالقات «مميزة» مع إيران، في تصريحات تأتي بعدما أعلنت مصادر عن لقاء في بغداد بني وفدين من اخلصمني اللدودين.

متابعة / البينة اجلديدة

واغادوغو / وكاالت / البينة الجديدة
ــني على  ــة أوروبي ــني ثالث ــان من ب ــل صحافي قت
ــب ما  ــو بحس ــني في بوركينا فاس ــدي إرهابي أي
ــباني  ــدر أمني بارز ورئيس الوزراء اإلس أعلن مص
ــتهدف دورية  امس االول الثالثاء، بعد هجوم اس
ــذا البلد  ــر القانوني في ه ــة الصيد غي ملكافح
ــدت مدريد أن اثنني  ــرب إفريقيا.وأك الواقع في غ
ــبانيان، فيما  ــن هما صحافيان إس من املفقودي
ــو إن الثالث  ــي بوركينا فاس ــال مصدر أمني ف ق
ــتوى  مواطن إيرلندي.وقال مصدر أمني رفيع املس
في بوركينا فاسو «إنه أمر مؤسف للغاية، لكن 
ــدي إرهابيني». ــوا على أي ــني الثالثة أعدم الغربي

ــن الهجوم الذي  ــؤولة ع ــم يحدد اجلهة املس ول
ــودا وحراس  ــة التي تضم جن ــتهدف اجملموع اس
ــة فادا  ــي منطق ــب ف ــني أجان ــات وصحافي غاب
ــوم  ــنّ الهج ــرق البالد.وش ــي ش ــا ف نغورما-بام
مسلحون يتنقلون على منت شاحنتني صغيرتني 
وحوالي عشر دراجات نارية، وفق املصادر األمنية 
ــتحوذوا على  ــت أن املهاجمني اس ــي أوضح الت
ات بينها شاحنة صغيرة وطائرة  ــلحة ومعدّ أس
ــدرو  ــباني بي ــوزراء اإلس ــس ال ــيرّة.وأكد رئي مس
ــبانيَني في الهجوم. وكتب  ــيز مقتل إس سانش
في تغريدة على تويتر «تأكدت أسوأ األخبار. كل 
ــاعرنا مع أقارب دافيد برياين وروبرتو فرايلي  مش
اللذين قتال في بوركينا فاسو»، مشيدا بـ»أولئك 

الذين ميارسون، على غرارهما، صحافة شجاعة 
ــم تؤكد وزارة  ــية من مناطق الصراع».ول وأساس
اخلارجية األيرلندية ما إذا كانت الضحية الثالثة 
ــؤولني  ــا لكنها قالت إنها تعمل مع مس مواطن
ــد من التفاصيل. ــو ملعرفة املزي في بوركينا فاس
ــم اخلارجية في بيان «الوزارة  وقالت ناطقة باس
ــاالت وثيقة مع  ــر وجتري اتص ــى علم بالتقاري عل
ــق بالوضع على  ــني في ما يتعل ــركاء الدولي الش
ــو على غرار مالي  ــهد بوركينا فاس األرض». وتش
ــتمرار  والنيجر احلدوديتني، هجمات جهادية باس
ــات اجلهادية،  ــنّت اجلماع ــام ٢٠١٥.وش منذ الع
ــض اآلخر  ــدة والبع ــى القاع ــا ينتمي إل بعضه
ــالمية، عددا متزايدا من  إلى تنظيم الدولة اإلس
ــام ٢٠١٥، أودت  ــذ الع ــي البالد.ومن ــات ف الهجم
ــا اجلهاديون بحياة  ــي ارتكبه ــال العنف الت أعم
ــى نزوح أكثر من  ــخص وأدت إل أكثر من ١٢٠٠ ش
ــلون  ــام ملنظمة «مراس ــني الع ــدد األم مليون.ون
ــوم على  ــوار بالهج ــتوف ديل ــدود» كريس بال ح
الصحافيني. وقال على تويتر «هذه املأساة تؤكد 
ــا الصحافيون  ــرة التي يواجهه ــار الكبي األخط
ــوم الذي وقع  ــاحل».لكن الهج في منطقة الس
ــد عثر على  ــن األول في البالد، فق ــني لم يك االثن
ــة كاهن مختطف في غابة في كانون الثاني  جث
بعد أيام من اختفائه في جنوب غرب البالد الذي 

يعيث فيه اجلهاديون فسادا.

مقديشو/ وكاالت / البينة الجديدة
ــد  ــي محم ــس الصومال ــال الرئي  ق
ــان امس  ــي بي ــو ف ــد اهللا فرماج عب
األربعاء إنه سيتخلى عن محاولته 
ــني، راضخا بذلك  متديد فترته لعام
ــد  ــة بع ــة والدولي ــوط احمللي للضغ
ــة  ــي العاصم ــرت ف ــتباكات ج اش
ــام قوات  ــو وأدت إلى انقس مقديش
األمن على أسس عرقية.وكان رئيس 
ــي ندد  ــني روبل ــوزراء محمد حس ال
ــاعات باقتراح الرئيس متديد  قبل س
فترته ودعا إلى التجهيز النتخابات 
ــة  والي ــت  جديدة.وانته ــية  رئاس
ــباط املاضي  ــس احلالي في ش الرئي
ــن إجراء  ــم تتمكن م ــن البالد ل لك
ــط. وكان  ــب اخملط االنتخابات حس
ــهر  ــس النواب صوت هذا الش مجل
على متديد والية الرئيس الصومالي، 
ومدتها أربع سنوات، لعامني آخرين. 
ــيوخ رفض ذلك  ــس الش لكن مجل
ــق قادة  مما أثار أزمة سياسية.وانش
ــوا  ــش وانضم ــرطة واجلي ــي الش ف
ــالن  الفصي ــذ  واتخ ــة،  للمعارض

ــوات األمن مواقع  ــان في ق املتنافس
ــا أثار  ــو، مم ــة مقديش ــي العاصم ف
ــتباكات في  ــاوف من حدوث اش مخ
ــراغ أمني  ــب املدينة فضال عن ف قل
ــتغله  ــق احمليطة قد تس في املناط
ــة بتنظيم  ــباب املرتبط حركة الش
ــه التلفزيون  ــان بث ــي بي القاعدة.وف
في الساعات األولى من صباح امس 
األربعاء، أشاد الرئيس بجهود رئيس 
الوزراء وغيره من القادة السياسيني 
ــا  ــي أصدروه ــات الت ــب بالبيان ورح
ــات دون أي  ــوة إلجراء االنتخاب للدع
ــات  ــر. كما دعا إلجراء مناقش تأخي
ــى اتفاق مت  ــة مع املوقعني عل عاجل
التوصل إليه في أيلول املاضي بشأن 
ــم يصدر بعد  االنتخابات.ول ــراء  إج
ــة التي دعت الرئيس  رد عن املعارض
ــش الرئيس  ــم يناق ــتقالة. ول لالس
ــاط التي  ــة أيا من النق مع املعارض
ــي خطابه، لكنه ندد «بأفراد  وردت ف
ــس لديهم أي  ــات أجنبية لي وكيان
ــوى زعزعة استقرار البالد»  هدف س
ــميهم.ورفض  يس أن  دون  ــك  وذل

ــني صوماليتني، كانوا  ــادة منطقت ق
ــس،  ــع الرئي ــابقا م ــني س متحالف
الثالثاء متديد واليته. وقال القادة في 
ــاء خطاب  ــدرت فور انته بيانات ص
ــون بإعالنه.وأثار  الرئيس انهم يرحب
متديد الرئيس لفترة رئاسته غضب 
ــاندوا  ــب الذين س ــني األجان املانح
ــة على أمل حتقيق  حكومته الهش
ــال انتظاره في  ــذي ط ــتقرار ال االس
ــرد حركة  ــال والتصدي لتم الصوم

ــة بالقاعدة. لكن  ــباب املرتبط الش
ــس  ــة الرئي ــرح لوالي ــد املقت التمدي
ــوات األمن  ــع الفصائل داخل ق وض
ــا البعض. ــي مواجهة مع بعضه ف

وتخلت قوات املعارضة عن مواقعها 
في الريف هذا األسبوع مع توجهها 
ــي العاصمة ما  خلوض مواجهات ف
ــباب بالسيطرة  ــمح حلركة الش س
على بلدة واحدة على األقل.وتسيطر 
ــة على  ــة للمعارض ــوات املوالي الق

ــتبكت  أجزاء مهمة من املدينة واش
ــي مطلع  ــوات احلكومية ف ــع الق م
ــبوع، مما أثار مخاوف من عودة  األس
ــاملة.وقال  ــالد إلى دائرة حرب ش الب
ــع األجهزة  ــس إنه حث «جمي الرئي
ــتقرار  األمنية على احلفاظ على اس
ــالمة املدنيني األبرياء  العاصمة وس
ــى  ــؤدي إل ــد ت ــال ق ــب أي أعم وجتن
اجلارية  األمن».واالضطرابات  انعدام 
ــة من العنف  ــي ثاني موج حاليا ه
تشهدها مقديشو بسبب التمديد 
املقترح لفترة والية فرماجو. وقالت 
ــة، وهي  ــات الدولي ــة األزم مجموع
ــتمرار  اس إن  ــة،  بحثي ــة  مؤسس
ــام  ــتباكات قد يزيد من انقس االش
ــس  قوات األمن الصومالية على أس
ــى دارود،  إل ــي الرئيس  عرقية.وينتم
ــي  ف ــية  الرئيس ــائر  العش ــدى  إح
ــكريني  الصومال. أما غالبية العس
الصوماليني في العاصمة فهم من 
ــيرة أخرى  ــيرة هوية، وهي عش عش
ــا معظم زعماء  ــرة ينتمي إليه كبي

املعارضة.

باريس / وكاالت / البينة الجديدة
ــك  تفكي ــة  الدمناركي ــرطة  الش ــت  أعلن
ــي انتمائهم  ــتبه ف خلية من ٦ رجال  يش
ــالمية بالتزامن مع  ــة االس ــم الدول لتنظي
إعالن السلطات الفرنسية اعتقال ثمانية 
ــبهة متويل جماعة متطرفة  أشخاص بش
ــوريا، بينما تأتي هذه التطورات في  في س
أعقاب هجمات إرهابية متتالية شهدتها 
ــا وعدة مدن وعواصم أوروبية طيلة  فرنس
ــرطة أن  ــت الش ــنوات املاضية.وأعلن الس
ــارك خالل  ــوا في الدمن ــتة رجال اعتقل س
ــاب  ــة اإلره ــار مكافح ــي إط ــات ف مداهم
ــم الدولة  ــى تنظي ــام إل ــبهة االنضم بش

ــالمية أو دفع أموال له.وذكرت شرطة  اإلس
ــتبه بهم  ــتيالند (غرب) أن أعمار املش اوس
ــراوح بني  ــف هوياتهم ت ــم تكش ــن ل الذي
ــي  ــم ف ــان منه ــنة.واعتقل اثن ٢٧ و٣٥ س
العاصمة كوبنهاغن واألربعة اآلخرون في 
ــوس (غرب) ثاني مدن الدمنارك. منطقة آره
ــتبه في  ــان «يش ــرطة في بي ــت الش وقال
ـــ٢٩ من  ــا في ال ــان أحده ــون موقوف أن يك
منطقة آرهوس وآخر في الثالثني يقيم في 
ــون العقوبات، بعد  كوبنهاغن انتهكا قان
أن سافرا في صيف ٢٠١٤ إلى سوريا حيث 
مت جتنيدهما من تنظيم الدولة اإلسالمية».
ــل البالغ الـ٢٩  ــتبه في أن يكون الرج ويش

ــع ٢٠١٥  ــوريا في ربي ــودة إلى س حاول الع
ــالمية. لالنضمام إلى تنظيم الدولة اإلس
ــون  ــي أن يك ــتبه ف ــه يش ــض من وبتحري
ــطاء»  ــتبه بهم عملوا كـ»وس ــة مش أربع
ــلوا املال إلى التنظيم اجلهادي.ووفقا  وأرس
لالستخبارات الدمناركية غادر ما ال يقل عن 
١٦٠ شخصا الدمنارك للقتال في سوريا أو 
العراق. وقتل ثلثهم في منطقة النزاع وال 
ــاد إلى الدمنارك  ــزال ٣٢ فيها ونصفهم ع ي
أو انتقل إلى بلد آخر.وتعتبر االستخبارات 
ــادي أكبر تهديد  الدمناركية التنظيم اجله
ــا مت توقيف ٨  يحدق بأمن البالد.وفي فرنس
ــخاص الثالثاء في إطار حتقيق للنيابة  أش

الوطنية ملكافحة اإلرهاب بشأن زيارة قام 
بها رجل إلى سوريا وشبكة حتويالت مالية 
ــدر قضائي.وتبلغ  ــا أفاد مص ــا، وفق م إليه
ــتة  ــني ٢٨ و٤٨ عاما، س ــار املوقوفني ب أعم
منهم ولدوا في روسيا وواحد في جورجيا. 
ــة، فإن  ــع على القضي ــا ملصدر مطل ووفق
ــانية.ومت توقيف  هؤالء من اجلالية الشيش
ــفل  ــم الراين األس ــي إقلي ــتة منهم ف س
ــق املصدر.ومت  ــابع في بوي دي دوم، وف والس
ــة «االنتماء إلى  ــم جميعا بتهم احتجازه
منظمة إرهابية» و»متويل اإلرهاب» في إطار 
هذا التحقيق األولي ألجهزة االستخبارات 

الفرنسية.
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 كاتب غير محايد
ــعب اال من  هو ال يرى الوطن أو الش
ــراء والكادحون، الفقراء  خالل الفق
ــك  ــون االرض لذل ــن يزرع ــم الذي ه
يقف شوقي معهم ضد االقطاعي 
ــون  يبن ــن  الذي ــم  وه ــركال  والس
ــر  التاريخ  ــراء عب ــون ، الفق ويصنع
ــرات ويدمي احلياة  هم من يصنع اخلي
ــكل كبير في صناعة  ويسهم بش
ــوقي  ــال ش ــب اعم ــارة، واغل احلض
تطرح سؤاال جوهريا (ملاذا الظاملون 
ــراء)؟ اذن  ــزاز الفق ــي ابت ــون ف ميعن
ــدا بل هو  ــوقي اديب ليس محاي ش
ينحاز الى املظلومني والفقراء! فهو 
ناطق خلواطر املعدمني واملهمشني ! 

فهو (اديب الفقراء)!
غزارة االنتاج 

ــاج حتى  ــر االنت ــرمي غزي ــوقي ك ش
ــرأ او  ــو يق ــه اال وه ــي ال اتخيل انن
ــاعات  ــدد الس ــم ع ــب وال اعل يكت
ــوم! معظم  ــي يقضيها في الن الت
ــق التراث  ــن عم ــه نابع م ــا يكتب م
ــلل  ــردياته تتس احمللي ، وجند في س
ــاس، كما جند  ــواه الن ــاظ من اف الف
ــة ، وقد يجد  ــن بدالالت يومي االماك
ــة في ادراك  ــارئ- احيانا- صعوب الق
ــخصيات واالحداث  ابعاد تلك الش
ــارئ من  ــص اذا كان الق ــى االخ وعل
ــاف  ــرى واالري ــزر الق ــم ي ــة ول املدين
ــراء الذين يقفون عند  اجلنوبية! الق
ــوقي  ــص الذي يكتبه ش ــدود الن ح
ــوقي ألنها  ــرديات ش ال تنفعهم س
ــث عن متعة  ــى قارئ يبح حتتاج ال

املشاركة في التصور واملتخيل.
شخصيات حاملة

ــوقي حاملون، ولم  ــع أبطال ش جمي
ــوقي ألحالم ابطاله ان  ــمح ش يس
ــي تصوير  ــارع ف ــل هو ب ــق ب تتحق
(اخليبة) ألنه رائد الواقعية االنتقادية 
في السرد الروائي والقصصي، ومع 
ــي قرارة  ــود احللم ف ــرر وج ــذا يك ه
نفس كل شخصية من شخصياته 
الروائية والقصصية،، وعلى االغلب 
يكون احللم حتررا أو تقدما أو معرفة 

.

السرد عند شوقي
ــوقي في السرد (موارب)  اسلوب ش
ــكل  ــرة النص بش ــدم فك ــم يق ول
ــى خلق  ــدرة عل ــه ق ــر، ولدي مباش
واحالمهم  ــخصيات  للش ــة  أمكن
ــظى بني املاضي  واالزمنة عنده تتش
ــتقبل. هو يشاكس  واحلاضر واملس
ــزج ما هو  ــلم ومي ــارئ املستس الق
تسجيلي باخليال ويزرع االحالم في 
ــخصياته  خيال القارئ كما في ش
ــا. ــات حتقيقه ــتعرض صعوب ويس
ــرد (هو ترتيب االحداث  واذا كان الس
بطريقة تتوخى اجلمال) فإن السرد 
عند شوقي مهمته بجعل االحداث 
ــرد وأيجاد منافذ  ــطح الس على س
ــارئ الى عمق  ــول الق ومصادر لدخ
اللغة التي يستخدمها ، فهو ال يولي 
اهتماما كبيرا في (املبنى احلكائي) 
– االحداث واعادة صياغتها-بل يركز 
ــي املادة  ــي)- وه ــنت احلكائ على (امل
التي تصلح لتكوين االحداث، يقدم 
ــا بعد  ــكل م ــوقي (احلبكة) بش ش
ــل اال بوجود  ــي ال تكتم احلداثة الت
ــا  ــرا م ــارئ ، وكثي ــرة  الق ذكاء وذاك
ــلوبه يعتمد على التقدمي  يكون اس
ــردية  واضافة وحدات س ــر  والتأخي
ــوقي يتوزع  ــرد عند ش جديدة.الس
ــرد املنحني) الذي يبدأ من  بني (الس
نقطة احلاضر ويتجه الى املستقبل 
ــا في قصة  ــود الى املاضي، كم ويع
االنحسار في مجموعة قطار أحمر 
ــية،  ــي هذه، قاس ــفاه  ((حلظت الش
ــار  ــة انهي ــا. حلظ ــن تكراره وال ميك
ــدي،  ــل جلي ــار جب ــي، كانهي صمت
ــنوات)) وهناك  ــون س ــه العي ترقبت
ــي الذي يعتمد  ــرد اللولب ايضا الس
ــة ألكثر  ــداث في القص بعض االح
ــدث الواحد من  ــة احل ــرة ورواي من م

ــددة (الهارموني)  ــات نظر متع وجه
ــاءات خارج  ــة (فض ــي قص ــا ف كم
ــت مجموعة  ــن) والتي حمل التدوي
ــة (فضاءات  ــن الفرعي ــن العناوي م
االجابة-فضاء الفراغ- فضاء السر-
ــطوانة) وهنا  فضاء ....- فضاء االس
يستخدم شوقي الشعر والفلسفة 
مع الزمة متكررة «وحدي أنا السيد 
ــه احلق في اعالن  ــل الرعد من ل كاف

ــاس/ وحدي  ــاعته بني الن اخلبر واش
وبهدوء استثنائي ارتديت أجمل ما 
ــي،  ــن أن أحتفظ به من مالبس ميك
ــقيقي الذي  كنت قد ورثتها عن ش
ــرة/ وحدي  ــار احلرب االخي احترق بن
ــياء التي كانت  جلست أرقب األش
ــي مهللة، كانت األصوات  تدور حول
متأل وحدتي باجلنون/ وحدي انا كامل 
الرعد وقفت أنتظر لسنوات طويلة، 
ــل االنتظار  ــطب الرمان مثلي م ش
ــي الى رجل  ــة مراقبت ــأوكل مهم ف
بعينني جاحظتني تثيران السخرية 
ــت أضحك،  ــزن معا/ وحدي كن واحل

فليس أحد سواي ينتظر»
يكتب حكايات

معظم قصص شوقي تشعر بأنها 
ــقطت من رواياته ، كأنه  مقاطع س
نسي اضافتها الى الرواية فجعلها 

ــة قصيرة مثال  ــة لتكون قص صاحل
ــياء الثمينة والعزيزة عند  (بيع االش
ــة والقصصية  ــخصياته الروائي ش
وشراء بدال عنها اشياء عادية كبيع 
ــراء  ــلطان العثماني لش هدية الس
عربة لبيع اللبلبي ، او بيع طوق االم 
ــى االب لكي يتزوج امرأة  ألعطاءه ال
ــي القصص كما في روياته  اخرى) ف
السريعة  شوقي يستخدم احلركة 
في السرد ومن البداية تتعرف على 
مالمح شخصياته وما سوف تتوقع 
ان تكون عليه االحداث لكنه يخلق 
البيئة  ــرة ومنطقية،  مفاجات كثي
ــوقي  ــي يقدمها ش ــة الت او االمكن
ــي نفس الوقت  ــو يحبها لكنه ف ه
يرفض قبولها كما هي لذلك تكون 
ــة  ــخصيات مفجوع ــات الش نهاي

وقاسية.
رواية لبابة السر او سر اللبابة 

ــرأ باجتاهات  ــن ان يق ــوان مي ــو عن ه
ــالة بابل)  ــد يكون (رس متعددة فق
ــر اللبابة) وهي  ــر) و(س و(لبابة الس
رواية التي ميكن ان تقراءها من االخير 
الى البداية وال يختل عندك الفهم 
ــة  ــح اي صفح ــن ان تفت ــا ميك كم

وتبدأ بالقراءة ولن يفوتك شيئا من 
ــجام، رواية ليس لها  املتعة واالنس
ــة، هو نص  ــة تقليدي ــة او نهاي بداي
ــى كل االحتماالت، غير  ــوح عل مفت
ــار او التلخيص فهي  قابل لالختص
وجبة سردية متكاملة وتدريب على 
ــفي  ــلوب فلس التاريخ بأس كتابة 

وحضاري.
حيرة السؤال

شوقي في هذه الرواية هو من يسأل 
التاريخ وااللهة وحتى القارئ اسئلة 
محيرة وال يجد القارئ جوابها ، هو 
ــز ملعرفة  ــي ان يتحف ــد للمتلق يري
االجابات عن تلك االسئلة املصيرية 
والتي جتعل حكايات الرواية مشوقة 
ــت هي  ــي مؤملة! اليس ــا ه بقدر م
ــات وطن مقتول) – كما يعبر  (حكاي
ــوقي-  فهو في االستهالل  عنها ش

ــرش  ع ــز  اهت ــل  (ه ــؤال  الس كان 
ــى عملية التذكير  مردوك؟!!) وتتوال
ــئلة الثقيلة والذكية  بنوعية االس
ــرد «متأل الرؤوس اسئلة لها  في الس
لذة الوجع، تنبت مثل شوكة» ص٨ 
ــئلة، وغصت  «أمتألت األفواه باالس
ــار»ص١٢  االعم ــار  بأحج ــر  احلناج
ــاب  العت ــا  احيان ــئلة  االس ــي  وف
ــزن واملكابرة»ما الذي جعل هذا  واحل
الشيخ املكبل بالبياض يركض وراء 
حكايات قد ال تكون حدثت قط، إن 
ــنوات  ــا وزمن حمورابي س بني زمنن
وأزمنة ال ميكن ألي انسان إحصاؤها 
وعد معاملها»ص١٦ «ما الذي جعله 
ــئلة التي متور  ــف بحور االس يكش
ــوقي  في أعماقي «ص١٧ وال يجد ش
ــعادة اال باألكثار  الراحة وحتى الس
ــئلة «نعم.. ارجتف جسدي  من االس
بأسئلة االستقرار ألعماقنا «ص٢٠ 
وفي االرقيم احلادي عشر -١٧- وهنا 
تأويل الرقيم كمكان لكتابة املعرفة 
ينهي شوقي اسئلته وكانها بداية 
ــا كان عنوان  ــرد حينم ــرى للس اخ
ــورة الترتيل األول» .. «ما  الرقيم «ص
ــؤال» وبلغة  ــح الس ــذي يوهج ري ال
ــئلة  ــاعرية تطرح هذه املرة االس ش
ــة .  ــر اللباب ــف س ــى ان تكش عس
ــاق الفجر بقيظ  ــب أعم ((ملاذا تلع
ــر الهمهمة العرجاء  األرواح، وما س
ــر في بضع  في مدن اخلوف؟ ما الس
ــباع احملنة؟ ما السر  اناث يأكلن س
ــات بفؤوس الوحدة؟  في موت الغاب

ما سر الرغبة في اعالن السر».
اخلامتة

شوقي لم يقع في فخ حتويل اللغة 
ــعري على  ــص ش ــى ن ــردية ال الس
ــردية  الرغم من انخراط اللغة الس
ــت مبررة  ــا كان ــعرية لكنه في ش
فنيا، وقدم شوقي رواية متماسكة 
ــر برؤية  ــاكل احلاض ــر عن مش وتعب

فلسفية وابعاد تاريخية.

حسناً، لم يكن بدء تاريخ اإلنسان أمية، ألنه لم تكن كتابة. 
ــعت للناس  ــدد معني وما اتس ــدت الكتابة، فلع وحني وج
خارج دائرة احلاكم واملعبد. لكن القبائل في الغابات كانوا 
ــق،  عليها نوع  ــارات والعالمات املتف جميعاً يعرفون االش
من الكشفية تدربوا من صغر عليها.نحن في هذا العصر، 
ــن اليعرف اجلميع ما  ــي بلداننا، عرف الناس الكتابة لك وف
وراء الكتابة وما في النص من رموز. ومعرفة الدالالت بقيت 
علماً آخر. كان البدائيون يعرفون االشارات ويعرفون ما ترمز 
ــهم الى  ــم الس د احلبال أو رس قَ ــارة: الدخان أو عُ إليه االش
اسفل... صرنا في مرحلة حضارية اكثر تقدماً لكن التقدم 
ــذا البلد وبلدان  ــمل اجلميع. وهي  حال ه ــاري لم يش احلض
ــرى. قد يكون ذلك أمراً طبيعياً في احلقول اخلاصة، لكن  أخ
ــاة على االرض.  ــا يخص ضرورة العيش واحلي لم يكن في م
ــة وطبيعة  ــرورة النظاف ــم «يتفقوا» في ض ــاذا اجلميع ل مل
ــليم وعلى بينة  ــلوك الس ــة والقوانني املرعية والس االوبئ
ــتغالل واداء الواجب  ــاليب او احابيل اخلديعة واالس من اس
ــذه، وهي  ضرورات عيش  ــرام القانون؟، واذا افتقدنا ه واحت
ــرح واملوسيقى،  وتكافل، فكيف يرقى الناس للتمتع باملس
جتد ماليني تقرأ روايات، كتبنا في السالمة العامة والصحة 
ــار؟ حصل تقدم،  ــرار الفضاء والبح وحتى عن الطيور واس
ــدم في نواحي احلياة األخرى وتتكامل  ملاذا لم يحصل التق
ــؤال احلاسم، ملاذا قلّةٌ تقرأ  ثقافة الناس االجتماعية؟ الس
ــر يقرؤون وال يفهمون  وقلة تفهم؟، حتى االن كمّ من البش
ــتمرار االمية؟.أظن ما بذل  ــن وراء اس ــم املقدس؟، م كتابه
ــر و»التثقيف» ليس قليالً، لكن  من جهود واموال في النش
ــليم ال االنشغال بالترفيه بدالً من  كان يعوزه التوجيه الس
ــيس والبناء الثقافي وملاليني ابناء البالد. مهرجانات  التأس
ــني وللدولة! كم  ــة، للمعني ــوال، للنخب ــدة وصرف ام عدي
ــعب، لتثقيفه، لرفع مستوى  هي املهرجانات العامة للش
ــن االوبئة، عن مبادئ  ــان ع ــه؟، وما الذي يعرفه االنس ذائقت
ــاد، عن الفنون، عن اوليات احلقوق ومبادئ العالقات  االقتص
ــي؟، وما هي  ــخصي والوطن ــرورات االمن الش ــة وض الدولي
ثقافته الصحية؟، ملاذا هي قليلة جداً أن لم تكن معدومة 
ــا وزارة ومديريات  ــردات التي ذكرناه ــكل من املف أحياناً؟، ل
ــذا احلال بعد كل  ــول، فلماذا هو ه ــة لهذه احلق متخصص
ــن تخرجوا من اجلامعات،  ــنوات واالموال؟، وملاذا م هذه الس
ــات ونصوص  ــتوعبون نظري ــانية ال يس ومن الفروع االنس
الثقافة االجتماعية، ومن الفروع العلمية ال يفيدون منها 
في حياتهم العملية، واجلميع ال يتذوقون وال اقول يفهمون 
الفنون، ليس غير الساذج العادي منها؟.والسبب أننا أناس 
ــتعراضيون، مهرجانات، معارض، مناسبات... للنخبة،   اس
لـ «عالية» املستوى، وحقيقتها املشتركة إلرضاء الدولة!، 
 ،! لٌ مَ هْ هي في كل حال ليست لتثقيف الشعب، الشعب مُ
وإهمال الشعب البقائه في جهله ولتسهيل خداعه وإمرار 
ــاره للمال وللفهم، يكون قد  ــاءات عليه. ومع افق كل االدع

ط من احلساب. أُسقِ
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فنارات

ياسني طه حافظ

قوة املضمون في 
روايات شوقي كرمي 

جتعل الدراسات 
النقدية  لرواياته 

وقصصه  تتجه نحو 
القيم املعنوية للسرد 

وتهمل اجلوانب 
الفنية للنص،  ومن 

اجل ذلك قدم شوقي 
في رواية لبابة السر 

شكال فنيا ملفت 
للنظر وقصص 

جمالية الشكل في 
مجموعته قطار احمر 

الشفاه .فهل جنح 
شوقي في تغليب 

العنصر اجلمالي على 
املضمون؟ وقبل ان 

تتناول الورقة النقدية 
اخلصائص الفنية 

للرواية والقصة عن 
شوقي واالجابة على 

تساؤل الورقة النقدية 
،  ال بد االشارة الى 
ان الشكل االدبي 

واسلوب شوقي 
في التعبير عن 

افكاره ال ميكن ان 
تصل للمتلقي لوال 
استخدامه بشكل 

ناجح اساليب السرد 
احلديثة.

قراءة / 
حمدي العطار

6ثقافية

ا رمبا كنتُ وظلي توأمً
فوق جسر العمر في 

هذا الزمان  
نا  .. قد لعبنا وحلمٌ

الى وأغان  ذَ بفراشاتٍ جَ
وصحونا ذات يومٍ .. 

ما وجدنا غير 
حلمٍ من دخان

اغتربنا  بهمومٍ
 وحننيٍ  احترقنا  في  

آوارهِ
وحكايات ليالٍ ،

تكنزُ الدفءَ بروحي
فيُضيء احلبُّ دارهْ
هي للبحر سفنيٌ ،

، وتراتيل شراعٍ
يستفيقُ الليل من بحر 

دوارهْ
ما اجلوى الطامح
في الريح سوى 

حنجرتي ،
ولهيبٍ يستعيدُ 

الشوقُ نارهْ
سوف أبقى في رؤايَ 
والصدى الفارع في 

الناي هوايَ
وشهيقي من غبارهْ

*    *    *

قتلتني غيرةُ الظل عليَّ
وهو مازال معي 

كنت من حبي اليه  
أستجير احلزن من جمر  

شجوني 
وأواري وجعي

لَمْ يَعد يسمع شكواي 
وال كفكفَ عني  أدمعي 

....
وجعي ليلُ مواويلِ 

احلنني

يتماهى في الزمانِ

واملكانِ
واملكنيْ

وعذابي جبل املاضي،
               وآهات السننيْ 
أين أمضي  ؟ والشجا ،
في الرحم ينمو في 

اجلننيْ
أين أمضي ..؟ 

وخطاي ،
هربت منّي خطاي
وأنا ظلّ سواي 

منذُ أن ضلّ هواي
وهوى البحر السفنيْ
فلماذا منطق الطير 

تسامى ؟
وتدنّت لغة االنسان 

فيما يتعامى؟
وملاذا األفق قبلي 

يترامى ؟
وملاذا ..؟ 

لتُ ملاذا وتأملتُ  فتأمّ
اليقنيْ
*    *    *

سطعَ النجمُ ، وجنمي 
معتمُ

وحلمتُ ، 
؟ ليتني ال أحلمُ

ما الدم النازف في 
احللم سوى نهر الرمادْ

وتباريحي حروبٌ 
تُستعادْ

وتباريحي ذئابٌ ..
تقتفي الظلَّ ،

و في الظلِّ ذئابٌ ودَمُ
، ورمالٌ تنسجُ اخلوفَ

بوجهي ترسمُ
يعلمُ التاريخُ أنّي اعلمُ
وزماني يلزمُ اآلتي مبا 

اليلزمُ

متابعة / البينة الجديدة

ــدار  ال ــي  ف ــب  التدري ــز  مرك ــام  اق
ــة  تدريبي دورة  ــاء  لالزي ــة  العراقي
ــاء وعرافة احلفل)  ــوان (فن اإللق بعن
ــحر رسول عباس  قدمتها املدربة س
ــني والثالثاء املاضيني  في  يومي اإلثن
ــاءً (أون الين)  الساعة العاشرة مس
ــب والتنمية في  ــة التدري عبر منص
ــاعة  س ــدة  ومل  Facebook ــق  تطبي
ــراف مدير مركز التدريب  واحدة بإش
ــدي  مه ــاء  صف ــدرب  امل ــة  ومتابع

السلطاني.

 متابعة / البينة الجديدة
ــاء والكتاب في  ــن  االحتاد العام لالدب صدر ع
العراق اجلزء االول من كتاب(صفحات من تاريخ 
ــة بيلوغرافية  ــن الروائي العراقي \ دراس الف
ــة النجفية خالل   ــة  لالبداعات الروائي نقدي
ــن  تضم ــد  وق    ١٩٣٠—٢٠٠٣ ــا))  عام  ٩٠
ــتاذة  ــى املقدمة لالس ــة ال ــاب باالضاف الكت
الدكتورة اميان السلطاني ، التعريف بالرواية  
ــا  وتاريخ النجف  وطبيعة  وكيفية كتاباته
ــة واالقتصادية والفكرية  املدينة االجتماعي
ــي ، تضمن  ــوالدة الفن الروائ ــي مهدت  ل الت

ــوز ١٩٥٨   ــل  ١٤ مت ــة ماقب ــدارات الروائي االص
ــام ٢٠٠٣  . حيث  ــا ومابعدها حتى ع وخالله
ــني والروائيات في النجف ١٧  بلغ عدد الروائي
ــه ((٣٣))   ــوا ما مجموع ــي  ابدع ــة وروائ روائي
ــني  ــف الناقد الكبير ياس ــا وص ــة .وكم رواي
ــرها  ــر الكتاب في مقالة مطولة  نش النصي
ــعب  ــدة طريق الش ــي جري ــول الكتاب ف ح
ــوعي واحد من اجنازات  ((كتاب احلريزي املوس
ثقافية تؤسس لعالقة بنية املدينة باالنتاج 
ــي ، ليس كأنعكاس لهذه البنية وأمنا  الثقاف

لتمثيلها فنيا)).

متابعة / البينة الجديدة
ــال باليوم العاملي  خالل برنامج لألحتف
ــرح، نظم املنتدى العربي األوروبي  للمس
للسينما واملسرح أكثر من عشر ندوات 
ــرحية،.يرى د. رياض  ــة مس فنية وفكري
ــتاذ أكادميي  ــكران - وهو أس ــى س موس
ــا يجب  ــي - أنن ــي وتدريس ــد عراق وناق
ــعر  ــعرية في الش ــم قيمة الش أن نفه
ــة التي تؤثر  ــة اجلمالي ــون بالقيم والفن
على املتلقي وشده للعمل، وفي املسرح 
ــعرية النص  ه لضرورة التفريق بني ش نوّ
ــم  ــرحي. ونفه ــرض املس ــعرية الع وش
ــرح درامية  ــعرية املس ــن كالمه أن ش م
وجوهر الدراما وهي في املسرح تستعير 
ــن وال تقتصر بحدود  ــن كل حقول الف م
ــوح وهدم  ــل للفضاء املفت ــرح ومتي املس
ــة خالقة  ــة فنية جمالي ــد برؤي التقالي

ومدروسة وتناول مسرح الصورة للفنان 
ــب  القص ــالح  ص ــروف  املع ــرحي  املس
ــداه وتأثيره  ــل م ــش وص ــوذج مده كنم
على املستوى العربي ونحتاج لدراسته 
ال  ــرح  املس ــعرية  منه.ش ــتفاده  واإلس
ــور جميلة مصطنعة  تتوقف فقط بص
ــرحي ووجود  دون وعي جمالي للفن املس
إنزيحات وتعانقات ببقية الفنون وبوجد 
ــا مثل اخملرج  ــون مبدعا وفنان مخرج يك
ــد كان  ــب فق القص ــالح  د. ص ــر  القدي
ــانية حتمل وعيا  ــة إنس يخلق لنا دهش
وفكرا وجماليات باحلوار والسينوغرافيا 
ــدت  أك ــا  جانبه ــن  واملمثل.م واالدوات 
ــرحية العمانية  ــة والناقدة املس الكاتب
ــاط أهمها أن  ــة الربيع على عدة نق أمن
ــرحية تنفتح  ــعرية املس ــات الش مناح
نحو التجريب، فاإلشتغاالت املسرحية 

ــكيلها للفضاء والسينوغرافيا  في تش
ــر  العناص ــكل  ف ــة،  اإلخراجي ــة  والرؤي
ــكل شعري إبداعي، منوهة  تتالحم بش
ــات  إهتمام ــط  مح ــوع  املوض ــذا  ه أن 
بحثية عامليا.كما أكدت أن العرض اجليد 
ــد، وموضوع  ــل يأتي من نص جي واجلمي

ــدأت قدميا مرورا  ــعرية إجتهادات ب الش
ــع  م ــورت  وتط ــكالنية  الش ــة  باملدرس
ــور نظرة اخملرج للنص وتأويالته ولعل  تط
اإلنفتاح اآلن وما بعد احلداثة وهذا يضع 
ــي عجزنا عن  ــعرية مبكان صعب ف الش
ــر نظريا وجعله محدودا وهنا أيضا  تأطي
ــي حتتاج إلى مخرج  قوته وجماليته الت
ــرح  ــه ط ــي مداخلت ــدع وال يصنع.وف يب
ــات معتبرا أن  ــر عتيق عدة طروح د. عم
ــيطرة  وأعتبر  التحدي في ضبابية مس
الشعرية في املسرح والذي تعتمد على 
ــرحية،  ــل العناصر املس ــم وتكام تالح
ــعرية هي األثر الذي يتركه  وبذلك فالش
ــي إبداعي  ــرحي كعمل فن العرض املس
ه لضرور رصد  ــوّ ــي ذهن املتفرج، كما ن ف
التعانقات بني البعد املسرحي واللغوي 

والزمني واملكاني.

مازن الحمداني 

ــه  ــي وجه ــنون ف ــرت الس ــلٌ حف رج
ــا،  ثقله ــره  ظه ــدب  وأح ــد،  أخادي
ــيب  ــنانه، وغزا الش ــاقطت أس وتس
ــه، ووهن العظم منه، ورحل أوالده  ذقن
ــق إال  ــم يب ــة، ول ــروب العبثي ــي احل ف
شواهد قبور يزورها كلما اشتاق لهم، 
ــادراً على العمل، ولم يكن  ولم يعد ق
ــل، يقتات منه، فكان  لديه مصدر دخ
ــيئاً من أثاث  ــدة وأخرى ش يبيع بني م
ــتري طعاماً يسد به رمقه،  بيته ليش
ــن جيرانه قد أصفر  حتى رأى صبياً م
ــى األرض ال يقوى  ــس عل وجهه، وجل
على القيام، فسار نحوه، وأمسك يده 

قائالً: بني هل أنت مريض؟
- ال، يا حاج أنا لستُ مريضاً.

- بني إذا مما تشكو؟
ــه، ودمعت  ــكالم في فم ــرج ال - حتش
ــتطيع  ــم ال أس ــا ع ــف ي ــاه، آس عين

أخبارك.
ــه اهللا، قل  ــل أبيك رحم ــي أنا مث - بن
ــتح مني، أقسمت عليك بروح  وال تس

أبيك إال أخبرتني.
ــم، قد مضى  ــم اهللا أمواتك يا ع - رح
ــام، وخرجت  ــالث أيام بال طع علينا ث
ــة أمي وأخواتي  ــي ال أقوى على رؤي ألن
ــدَّ الرجل يده  ــوع. م ــورن من اجل يتض

ــيئاً، ولم  ــى جيبه فلم يجد فيه ش إل
ــه، وقف  ــا ميكن بيع ــي بيته م يعد ف
ــي قليالً  ــي انتظرن ــال: بن ــراً، ق متحي
ــرعاً  ــى آتيك مبا تأكله. مضى مس حت
ــى إمام  ــع، ودخل عل ــو أقرب جام نح
ــالم عليه، بسط  ــجد، بعد الس املس
ــاً احلل لديه  ــوع بني يديه، طالب املوض
ــزكاة، أو الصدقات إلنقاذ  من أموال ال

هذه األسرة.
الشيخ: هل يصلون؟

- ال أعلم ألني لستُ معهم في البيت، 
ــم من ظاهرهم إال  وأنا جارهم وال أعل

خيرا.

ــن اثنني من  ــي بتوثيق مكتوب م - آتن
ــهدون لهم  العدول الثقات لدينا يش

بأنهم من املؤمنني الفقراء.
ــدول الثقات  ــا أدراني من هم الع - وم

لديك، وما هو احلل غير هذا؟
ــف من  ــا أكل ــم وأن ــي عنوانه - أعطن

يسأل عنهم.
ــول لك  ــيخ، أق ــا ش ــبحان اهللا ي - س
ــد توثيقاً،  ــاً، وأنت تري ــورون جوع يتض
ــيموتون من  ــك احلني س ــأل ولذل وتس

اجلوع، حسبي اهللا ونعم الوكيل.
ــفا، أراد أن يقترض  ــرج غضباناً آس خ
ــرة لم يجد  ــذه األس ــاعد ه ماالً ليس

ــذار واهية  ــه، يعتذرون بأع ــن يعطي م
ــره، وقلة ذات يده. وقف  لعلمهم بفق
ــول  على قارعة الطريق، ومدَّ يده يتس
ــتري  ــا يش ــع م ــم يجم ــارة، ل ــن امل م
ــت الدنيا،  ــى أظلم ــام حت ــه الطع ب
ــاً، وذهب  ــترى طعام وحل الليل فأش
ــمع  ــو بيت الصبي، فس ــرعاً نح مس
ــمع من  ــكاد يس ــت ال ي ــاً خاف صراخ
ــرق الباب  ــا اجلوع، فط ــر أعياه حناج
الصبي،  ــات  م ــراً، فأخبروه  مستفس
ــده، وتبعثر  ــن ي ــاس م ــت األكي فوقع
الطعام على األرض، وأجهش بالبكاء، 

على الصبي، وماء وجهه الذي ضاع.

@@‚å‹Ì@¸@bfl@‚Îå€@
دورة تدريبية 

الكترونية عن فن 
اإللقاء في الدار 
العراقية لألزياء

@åÌäßa@ÜÓª@@kÌÖ˝€@@lbn◊@âaÜïa

@÷aä»€a@ø@lbnÿ€aÎ@ıbiÖ˝€@‚b»€a@Öb§¸a@paâÏí‰fl@Â‡ô@@

ÚÓ‘ÌåÓœbnÓΩa@%aÏ»€aÎ@ÄäéΩa@fiÏy@ÚÓflÎã@ÒÎÜ„

@ábzí€a

قصيدة
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عبد اِّـنعم حمندي

قصة قصيرة 



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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مليعة اجلواري .. حتث اخلطى من اجل التفرد
 وحفرت اسمها حمليا وعامليا بجهودها اخلاصة

البينة الجديدة / قحطان جاسم

ــدة بالفنانة  ــا الوطي ــن خالل معرفتن م
ــوارها  ــدأت مش ــواري التي ب ــة اجل ملعي
ــوظ  ملح ــغف  بش ــل  الطوي ــي   الفن
ــة   ــرأة واألصال ــس اجل ــا أن نلم بإمكانن
ــن  لوحاتها , تلك  ــني  م ــز النابع والتمي
ــا  إال أن تلفت انتباه   ــات ال ميكنه اللوح
ــاهد  الذي  سيلحظ  فيها  الدقة  املش
واحلداثة كما سيتمكن  من فك  رموزها  
ــتوحاة  من الرسم  املباشر واخلط   املس
ــن  ــد ع ــي آن واح ــن  ف ــي  املعبري البيان
الديناميكية  والتنوع في التعبير الفني 
في العراق. لوحات الفنانة هي  احتفاء 
ــداد  واحلياة اليومية  فيها  بألوانها  ببغ
ــر انعكاس   ــاتها أو مبعنى أخ وانعكاس
ــي   الت ــة   والفني ــة  الثقافي ــة  للنهض
نطمح لها وبشدة .وتقول مليعة اهنىء 
نفسي الن  املعهد  الفرنسي  ومن خالل  
إقامته لهذا  املعرض  استطاع  أن يعبر 
ــهد  ــن تواصله  مع املش ــه ع وبطريقت
ــذ  باالزدهار رغم  ــي في  بغداد األخ الفن
ــر املعهد اوليفيه  الصعوبات .وقال مدي
ــي  ان  ــد الفرنس ــر املعه ــاتليه يس ش
يكشف  او يعيد اكتشاف هذه الفنانة  
ــة  املعرض .  ــام  إقام ــة خالل أي املوهوب
ــه الفنانة الن  ــكر ب في الوقت الذي  اش
ــاهدة   ــا فرصة  مش ــاح لن ــا ات معرضه
ــة  أيضا   ــز  هذه الفرص ــا انته إبداعاته

ألقدم  شكري لألصدقاء.
ــواري .  ــة اجل ــة ملعي ــتطاعت الفنان اس
ــي ذاكرة الفن  ــمها  عميقا  ف حفر اس
ــن   ــر . م ــي  املعاص ــكيلي  العراق التش
ــارض  التي  ــاركتها في املع ــالل  مش خ
ــن خالل   ــداد . وكذلك  م ــي بغ ــام ف تق
ــخصية . التي  رسخت  معارضها  الش

ــارات   ــن  مس ــور  ضم ــا املنظ حضوره
ــطة   ــكيلية . وهذه  األنش الفنون التش
ــبا   الديناميكية أمنت لها أعالنا  مناس
ــص   ــي  وخصائ ــتواها  الفن ــن  مس ع
منتجها على  صعيدي  الرسم  املباشر 
ــوان  اخملتلفة  والفنون الكرافيكية  باألل
ــون  ــد  للفن ــي  اجلدي بالوع ــوغة  املس

ومدياتها األبعد.
  أن  الفنانة ملعية  اجلواري , حتث خطاها  
من اجل  بلوغ  حالة من التفرد , والتميز 
ــا   ــو أنن ــات , ل ــات العرقي ــني  الفنان , ب
ــذه  الفنانة  ــا  النظر في أعمال ه أمعن
ــم  خبرتها  ــنجد أن الفنانة وبحك , س
ومعرفتها  املسبقة باالجتاهات  الفنية  

ــن العام , فإنها  ــة عبر تاريخ الف اخملتلف
ــا ووضع حلول  ــتطاعت ابتكار ذاته اس
ــا  وتطلعها  نحو فن   ــبة  لرؤيته مناس
ــيد على األسس السليمة  مهذب ومش
ــل بال انقطاع  من  ــذا وجدناها  تعم , ول
ــني االجتاهني  التعبيري   اجل  املزاوجة  ب
ــد  تأكد لنا صلة   ــدي  معا , لق والتجري

ــة  ملعية  اجلواري  باحمليط البيئي  الفنان
ــدى  تاثرها  باحلياة  اليومية  املعبرة   , وم
ــان ضنت اطر  ــن عنصري املكان والزم ع
ــرة , ومن خالل  ــاة العراقية  املعاص احلي
الفن  املتواشج معها حتميمية  ومحبة 

.على حد تعبير الفنان صالح عباس.
ــة  الفنان ــت  قال ــا  معه ــوار  ح ــي   وف  

اجلواري:-
ــس  للروح   ــم  هو  املتنف ــر الرس - يعتب
وهو أيضا  تنقية للنفس  لكونه  يعتبر  
ــو يدخل في كل   ــد ولون  أذن ه عقل  وي

تفاصيل احلياة  فاعبر عنه رسماً .
* ما أسلوبك فيه ؟

ــلوبي   ــم  لي  بأس ــا  يكون الرس - أحيان
ــب  املناسبة  اخلاص  وأحيانا  أنوع حس
ــا  الظرف  ــي، وأحيان ــرف النفس او الظ
ــي  لكن في ( الكرافيك ) يكون لي   الزمن

دائما أسلوبي اخلاص فيه .
ــلوب   ــك  بأس * هل تعتقدين  أن التمس
ــتقبال   ــه مس ــل أم تغيري ــني  أفض مع
ــات   ــاة  والنظري ــورات احلي ــب تط حس

الفنية ؟
ــلوب   ــك  بأس ــد واعتقد أن التمس أكي
واحد لكي  اترك بصمة  بعملي  اخلاص  
ــرات  وثانيا  للعمر  الزمني  هناك العش
ــم بصمتهم   ــرواد  له ــني  ال ــن الفنان م
ــلوبهم اخلاص   اخلاصة  ويعرفوا من أس
ــلوبهم   أس ــي  ف ــة   الفني ــم  وبصمته

اخلاص .

* هل نتعرف على جوائزك ؟
ــي  التاريخ الصيني   ١.اجلائزة الثانية  ف

عام ١٩٩٩ 
 ٣ ــن  ضم ــن  م ــخصية   ش ــل   ٢.أفض
ــاطهم   ــن  لش ــخصيات  مت اختياره ش
اإلبداعي العراقي  - أمريكا – السعودية  
ــبانيا  وبالتحديد في  مت االختيار  في اس
ــبانية  لعام  ــي ) االس ــة ( اليكاتت مدين

٢٠١٥
* أجمل  لوحة رسمتيها ؟

ــرة  ــة كبي ــخصية كردي ــت لش - بورتري
ــبة أخذتها مجلة   ــن  وباملناس في الس
ــت صغيرة  احلجم جداً ولعبت  دور  وكان

في رسمها .
* أصعب  لوحة ؟

- هي التي لم تنجز بعد
* اللوحة  التي لم ترسميها بعد ؟

- روحي 
* غادر الغرب الرسم بالزيت  فيما هناك 

البعض متسك به كيف ترين ذلك ؟
ــادر ها أوال  ــر  غ ــح  الكثي ــذا صحي - ه
ــي  على الفنان  وثانيا   لتأثيرها  الصح
ــى مواد  مؤثرة  جدا  لكونها  حتتوي عل
إضافة  إلى مادة  التريتاين  املستخدمة  

مع  األلوان  وحتليلها .
ــن الفنانني   ــض م ــاك  البع ــن هن ولك
ــه   ــمك به لكون  الفنان يرى نفس تس
ــك   ــا متس ــت وثاني ــم البورتري ــي رس ف
ــت  على الرغم  ــم  البورتري الفنان برس

من الصعوبات .
* مشاركاتك في املهرجانات ؟

ــي   ــم ف ــان  أقي ــي مهرج ــاركت  ف - ش
اليونان  مع سمبوزيوم

- شاركت  في مهرجان  أقيم في  مصر   
مع سمبوزيوم

ــي   ــم ف ــان  أقي ــي مهرج ــاركت  ف - ش
باريس   مع سمبوزيوم ملرتني

ــي   ــم ف ــان  أقي ــي مهرج ــاركت  ف - ش
املغرب  مع سمبوزيوم

ــم في   ــان  أقي ــي مهرج ــاركت  ف - ش
ــوز مع  ــي مدينة تول ــا ف ــوب فرنس جن

سمبوزيوم
ــي  ــم ف ــان أقي ــي مهرج ــاركت  ف - ش

ــع  ــي م ــة اليكانت ــي مدين ــبانيا ف اس
سامبوز بوم ملرتني  

ــم في   ــان  أقي ــي مهرج ــاركت  ف - ش
ــداً مع  ــة  روما حتدي ــا في مدين ايطالي

سمبوزيوم
ــاركت  في مهرجانات  بلدي التي  - ش
ــطي  ــان الو اس ــا مهرج ــت منه أقيم

والفن    
ــن   م ــر  وكثي ــر  املعاص ــي   العراق    

املهرجانات .
*  كيف ترسمني لوحة ؟

ــي وبعد ذلك   ــا  في مخيلت - أوال أهيأه
ــا على   ــك  أضعه ــد ذل ــا بع ــع له أض

القماش لونيا 

املؤسسات العدلية والقضائية يف بغداد هناية العهد العثامين وحتى دخول 
االنگليز اىل بغداد سنة ١٩١٧ وانتهاء احلكم العثامين لبغداد

بغداد / طارق حرب

ــاء نظامها  ــة العثمانيه بن أعادت الدول
العدلي والقانوني والقضائي بأصدار عدة 
ــني االوروبيه  ــتمده من القوان قوانني مس
وخاصة الفرنسيه منها قانون العقوبات 
ــنة ١٨٥٨ وقانون التجارة البرية سنة  س
ــنة  ــة س ــارة البحري ــون التج ١٨٦٠ وقان
ــنة ١٨٦٤ ومت  ــات س ــام الوالي ١٨٦٣  ونظ
ــات عدليه وقضائيه في  ــاء مؤسس انش
ــات الدوله  ــا احدى والي ــداد باعتباره بغ
ــا القوانني  ــي تطبق فيه ــه الت العثماني
ــه التهائيه  ــت الصيغ ــه وكان العثماني
ــتمرت الى  ــات التي اس ــذه املوءسس له
انتهاء الوجود العثماني في بغداد ودخول 
ــي الصيغه التي  ــه ه ــوات االنگليزي الق
ــع  ــبعينات القرن التاس ــت في س حصل
ــن دخول  ــرن م ــف ق ــل نص ــر اي قب عش
ــأت في بغداد دائرة  االنگليز حينما  انش
ــراف على محاكم  العدليه لتقوم باالش
ــت تضم احملاكم  ــداد والتي كان والية بغ
ــر التاليه: مفتش الدوائر العدليه  والدوائ
ــداد واملوصل والبصره مبعيته  لواليات بغ
كاتب واحد. اما محاكم ودوائر مركز والية 
ــتئناف احلقوق  بغداد فهي: محكمة اس

ويرأسها قاضي شرع مركز الواليه وفيها 
اربعة اعضاء فيهم عضو يهودي وعضو 
ــزاء  ــتئناف اجل ــة اس ــيحي. محكم مس
يرأسها قاضي مدني واعضاوها اربعه مبا 
فيهم يهودي ومسيحي. وقلم محكمة  
ــكاتب) واربعة  ــتئناف ويديره( باش االس
كتاب للضبط وبضعة موظفني. واملدعي 
العمومي حملكمة استئناف اجلزاء ويعمل 
ــان وكانت مهمته جمع االدله  معه كاتب
ــها  ــه االتهاميه ويرأس ــا. الهيئ وترتيبه
ــن وكاتبي  ــم عضوي ــي وتض ــاض مدن ق
ــق االوراق اخلاصه  ــا تدقي ــط وعمله ضب
ــن االدعاء  ــي حتول اليها م ــات الت باجلناي
ــتنطاق ( التحقيق)  ــرة االس ــام ودائ الع
ــها قاض  ــة بداية احلقوق يرأس ومحكم
مدني وتضم احدهما من غير املسلمني. 
ــها قاض  ــزاء يرأس ــة اجل ــة بداي محكم
ــن احدهما من غير  ــي وتضم عضوي مدن
املسلمني. دائرة االستنطاق اي التحقيق 
ــان ومعاون  ــق أول ومحقق ث وفيها محق
ــره هي ان  ــة الدائ ــا  ووظيف ــكل منهم ل
ــارات  يقوم احملقق فيها بإجراء االستفس
ــن  ــراج ع ــر االف ــدف تقري ــه به القضائي
ــوم بذلك بطلب  املتهمني املوقوفني وتق
ــرف على هذه  من املدعي العام الذي يش
ــراء اي التنفيذ  وفيها  الدائره. دائرة االج
مأمور للتنفيذ ومحصل للرسوم والقيام 

ــكام  االح ــذ  تنفي ــة  ومتابع ــذ  بالتنفي
ــم. وقلم محكمتي  ــي تصدرها احملاك الت
ــكاتب) ويعمل فيه  ــه ويديره( باش البداي
ــاب الضبط. ودائرة  ــدد من الكتاب وكت ع

توثيق العقود ( مقاوالت محرر لكي دائره 
ــبه بدائرة الكاتب العدل  ــي) وهي اش س
ــهم  ــل فيها بضعة موظفني يرأس ويعم

ــرري).                           مح ــاوالت  مق ــمى(  يس ــف  موظ
ــاض  ق ــها  ويرأس ــاره  التج ــة  ومحكم
ــن دائمني وعضوين  ــي وتضم عضوي مدن
ــا قلم محكمة التجاره  منتخبني ومعه

يديره( باشكاتب)  واربعة كتاب. اللجنه 
ــها رئيس  العدليه ( أجنمن عدليه) ويرأس
ــوق او مفتش  ــتئناف  احلق محكمة اس

ــس  ــن  رئي ــف م ــه وتتأل ــر العدلي الدوائ
ــتئناف اجلزاء واملدعي العام  محكمة اس
لهذه احملكمه ورووءساء محاكم البدايه 
والتجاره ومعاون املدعي العمومي وباش 

ــناجق  ــتئناف. اما الس ــب قلم االس كات
ــة بغداد  ــي ترتبط بوالي ــات) الت ( احملافظ
ــة قاضي  ففي كربالء دائرة احلقوق برئاس

ــرة اجلزاء  ــن ودائ ــن عضوي ــنجق وم الس
ــاة املدنيني  ــس من القض ــف من رئي تتأل
ــا لكربالء.  ــن. والديوانيه متاثل م وعضوي
ــة  محكم ــك  هنال ــه  االقضي ــم  محاك
ــة والية  ــاء من اقضي ــه في كل قض بداي
ــرع وعضوان  ــها قاضي الش بغداد يرأس
احيانا. وقد قسم قانون اجلزاء العثماني 
ــتمد من قانون العقوبات الفرنسي  املس
ــي القباحه  ــواع ه ــى ثالث ان ــم ال اجلرائ
ــه  واجلنح ــه  بالغرام ــا  عليه ــب  املعاق
ــي  النف او   ــبوع  بأس ــا  عليه ــب  املعاق
املوءقت او الطرد من الوظيفه او احلرمان 
ــقاط احلقوق  من الرتب والوظائف او اس
ــجن املوءبد  املدنيه وعقوبة اجلنايه الس
ــد واحلرمان من  ــي املوءب ــت او النف املوءق
ــوق املدنيه. وكانت  ــقاط احلق الرتب واس
ــي  ــم ف ــا احملاك ــي تصدره ــكام الت االح
ــتئناف  لألس ــه  قابل ــات  واجلناي ــح  اجلن
ــتئناف بغداد واحكام  امام محكمة اس
ــز احكام  ــه وميكن متيي ــه قطعي القباح
االستئناف امام محكمة متييز استنبول. 
ومن قضاة بغداد في تلك الفتره القاضي 
ــنة ١٩١٥ والقاضي  ــوقي س ــم ش ابراهي
ــنة ١٩١٤ والقاضي  محمد علي وهبي س
ــنة ١٩١٢  ــن وهبي افندي س عبد الرحم
ــنة ١٩١١  ــم س ــد قاس ــاض محم والق
ــنة ١٩١٠  والقاضي بهاء الدين افندي س

ــنة  ــي محمد عصمت افندي س والقاض
ــنة ١٩٠٥. ١٩٠٨ والقاضس جنم الدين س
أما احملاماة واحملامني في العهد العثماني 
ــاره الى   وقبل دخول االنگليز فأن اول اش
ــمون وكالء الدعاوى  ــني وكانوا يس احملام
فيرجع الى قانون الصلح العثماني الذي 
ــض احلاالت من  ــترط في الوكيل ببع اش
ــن معهد حقوق  ــازه علميه م يحمل اج
ــة للمحامني  ــيس اول نقاب ــد مت تأس وق
ــنة ١٨٧٠  ــطنبول س ــي اس ــب  ف االجان
ــمل احملامني من بغداد  وهذه النقابه تش
ثم صدر نظام نظام وكالء الدعاوى الذي 
مت العمل به سنة ١٨٧٨ حيث مت اشتراط 
االجازه من نظارة ديوان االحكام للتوكل 
ــدر قانون  ــنة ١٩١٢ ص ــاوى وفي س بالدع
حكام الصلح الذي اجاز توكيل محامي 
ــنيه  ــنة ١٩٠٨ صدرت االراده الس وفي س
لتأسيس مدرسة احلقوق في بغداد وهي 
ــنة ١٩١١  نواة كلية قانون بغداد وفي س
ــني  ــدد اخلريج ــت اول دورة وكان ع تخرج
ــن ترافعوا امام  ــره ومن احملامني الذي عش
ــل دخول  ــداد العثمانيه قب ــم بغ محاك
ــكندر غالب احلاصل  االنگليز احملامي اس
ــطنبول  ــى اول اجازة محاماة من اس عل
ــتيان  ــاط وكيروب س ــار اخلي ــد اجلب وعب
ــي  ــم منش ــي ونعي ــه چ ــن الباچ وحس

زيلخه وغيرهم.

حيدر حاشوش العقابي
ــن االتصال  ــرددا م ــت مت ــة كن الصراح
ــة  ــم هاتف ــى رق ــول عل ــد احلص ــه بع ب
ــوز وزارة  ــز من رم ــه رم ــخصي .كون الش
ــت اؤمن ان مثل  ــة ,ولكنني كن الداخلي
ــن الزيطة  ــون ع ــال  ال يبحث ــذا رج هك
ــني جتدهم في  ــض ح ــل البع ــا يفع كم

ــن في واد آخر. كنت اراه في  وادي واملواط
ــي املتواصل في  ــت نتيجة لعمل كل وق
ــرطة اجملتمعية التشكيل  ــعبة الش ش
احلديث التي عملت عليه وزارة الداخلية 
ــن والغاء  ــا مع املواط ــل كوادره لتتواص
ــن  ــني املواط ــوة) ب ــذه الفاصلة(الفج ه
ورجل الشرطة ..فعال هناك رجال تتمنى 
ــعورك انهم ينتمون  احلديث معهم لش
ــون ان هناك  ــر ك ــكل  او بآخ ــك بش الي
شراكة حقيقية في الثقافة ,هذه التي 
ــط التراكمات ,كانت  ــثُ عنها وس نبح
لدي مشكلة وهذا الذي قادرني لالتصال 
بهذا الرجل فتأكدت انه فعال يستقبل 

ــكوى عكس الكثير  أي مواطن او أي ش
ــروا حتى ارقام  ــؤولني الذين غي من املس
هواتفهم عشرات املرات كي ال يسمعوا 
استغاثة البشر ..اليوم تأكدت اننا بخير  
ــود هذه النخب اخليرة املثقفة التي  بوج
ــهم بالنظر لرتبهم  ــغلون انفس ال يش
ــون عيونهم بالنظر  الكتافهم  وال يتعب
ــراق بخير فهو  ــل اثبت ان الع هذا الرج
ــكاوى يستقبل الرسائل  يستقبل الش
ــمح  ــتقبل االتصاالت حيث ال يس ..يس
ــالم  ــادرت بالس ــه .ب ــرد محل ــد ان ي الح
ــذي حمل حلنا  ــه الرائع ال ــه وبصوت علي
عراقيا كنا نفقده دائما في هذه املرحلة 

ــرد برحابة  ــه موضوعي ف ــت علي ..طرح
صدر (اعتبر املوضوع منتهي) رمبا نصاب 
ــد تعودنا على اناس  ببعض الظنون فق
ــذا الرجل .كانت  يختلفون كثيرا عن ه
ــرب  واطلق العنان ألصابعي  نيتي ان اج
وألكتشف اشياء جديدة رمبا ستضيف 
ــم  ــذا العال ــي ه ــيء الكثيرف ــي الش ل
الالمنطقي بكل شيء. هذأ الرجل كان 
صدره واسعا بوسع ارض العراق ..وليس 
ــح االكتاف فلم  من باب التملق والمس
ــنوات احلرب  ــدا على طول س افعلها اب
ــع ذاتي ..ولكني اطرح موضوعة  نحن  م
ــة خباياها ...هناك  ــس احلاجة ملعرف بأم

رجال يصح علينا ان نقول عليهم رجال 
ــن هذه النوعية   ــة ..وهذا الرجل م مرحل
ــر االمل الذي  ــلت افكاري مبط فعال غس
وعدني الرجل ومتنيت لو التقيه ذات يوم 
على انفراد بعيدا عن املؤمترات التي كنت 
اصادفه فيه احيانا ..هكذا هي االشجار 
ــجار مثمرة  ــا ..اش ــرة حني تظللن الواف
ــي  ــة ..كان يتقن كل ش ــت يابس وليس
حتى اللغة حتى طريقة كالمة ...اليوم 
ــري  ــعر بالفرح  واقول في س علي ان اش
ــود  الدكتور  ــم بخير كل ال ــازال العال م
ــعد معن وشكرا ملاقدمته من  اللواء س

ارث اخالقي.

امام انظار السيد وزير الداخلية
معاجلة مشاكل

ــن املواطنني  ــا لفيف م ــالة بعثه ــدة) رس ــة اجلدي ــت ( البين   تلق
ــدون السيد وزير الداخلية احملترم بااليعاز  يقولون فيها انهم يناش
ــماوة بتوجيه مديريتي  ــة املثنى / الس ــرطة محافظ الى قيادة ش
ــرطة قضائي الوركاء والرميثة كل على حدة ملعاجلة ووضع حد  ش
ــة يعاني منها الناس هناك احلالة االولى الطلب من  حلاالت مزعج
ــال دورية من املكافحة والشرطة لضبط منع  شرطة الوركاء ارس
التجوال من الساعة السابعة والنصف مساءً الى احلادية عشرة 
ــنابه)  ــي ( الظوالم والطوال واحلمران / آل ش ــي ثالث قرى ه ليالً ف
حيث يوجد هناك العشرات من املراهقني الذين يقودون دراجاتهم 
ــى قيامهم باالعتداء  ــاة اضافة ال النارية برعونة فيضايقون املش
ــتهانة باملارّة .. وكذلك توجيه مديرية شرطة قضاء الرميثة  واالس
ــرطة الى سوق اخلضارة الكبير جانب  الرسال دورية مكافحة وش
ــب كراج البو  ــر وصوالً الى آخر جسر اخلش ــط من رأس اجلس الش
حسان من الساعة السابعة صباحا الى السادسة مساءً لضبط 

حاالت الفوضى في املنطقة جراء تصرفات املراهقني.

امام انظار السيد وزير الصحة

تلقت «البينة اجلديدة» رسالة من املوظف (سجاد رحيم الظاملي) 
ــي محافظة املثنى /  ــتوصف اهل البيت (ع) ف ــوب الى مس املنس
السماوة / قضاء الوركاء / الظوالم / آل سميح يناشد فيها السيد 
ــيبه على املالك الدائم او حتويله الى صنف آخر  وزير الصحة بتنس
ــاً .. أمله كبير بااليعاز الى  ــة تعديل راتبه الذي ال يكفيه حالي بغي

مدير عام دائرة صحة السماوة لتحقيق مناشدته.

اللواء سعد معن البوابة االعالمية املرشعة للجميع 

ــع  ــض م ــر   ٣٠٠٠ مري ــد أكث ــي الهن ــاك ف هن
ــني هناك   ــم عالق ــالج واآلن ه ــم للع عوائله
ــة  لالصابات  ــبب  إنقطاع الطيران نتيج بس
ــم مع مرافقيهم  ــة في الهند ، واغلبه العالي
ــدة  بال أموال والكثير منهم بال مكان ، واملناش
بأرجاعهم الرض الوطن فورا وحسب الضوابط 
ــة ، الطيران حاليا متوقف  واالجراءات الصحي
ــوف والقلق ،  ــة يرثى لها من اخل ــم في حال وه
ــيدين  ــدة للس ــؤالء ان تصل املناش أمنيات ه
ــزم  ــاذ مايل ــر النقل.التخ ــوزراء ووزي ال ــس  رئي

وانقاذهم.

امام انظار السيدين 
رئيس جملس الوزراء 

ووزير النقل
مناشدة عاجلة 



9 مقاالت

ــر واحلد  ــة االجتار بالبش ــة جرمي ملكافح
من أنتشارها وأثارها ومعاقبة مرتكبي 
ــتهني بالكرامة  ــذي يس ــذا الفعل ال ه
ــي تكفل  ــع اليات الت ــانية ووض االنس
ــر   بالبش ــار  االجت ــا  ضحاي ــاعدة  مس
ــبة ملكافحة هذه  ووضع اخلطط املناس
ــات واخلبرات  ــادل املعلوم ــرة وتب الظاه
ــاورة واملنظمات الدولية  مع الدول اامج
ــه والقيام  ــة وحماية اجملني علي اخملتص
ــة بالتعاون مع منظمات  بحمالت توعي
ــات االكادميية  ــع املدني واملؤسس اجملتم
ــود  وجه ــوث  البح ــز  ومراك ــة  والديني
ــعي  ــا والس ــي مكافحته ــة ف احلكوم
ــى االتفاقية الدولية  ألنضمام العراق ال
ــكل في  ــذه الظاهرة وتش املتعلقة به
ــة  ــة فرعي ــة جلن ــم او محافظ كل أقلي
ــة  ــة ملكافح ــة الفرعي ــمى اللجن تس
ــها احملافظ وتضم  االجتار بالبشر  يرأس
ــن وزارة الداخلية وممثلي اجلهات  ممثل م
ــون ٠  ــداف القان ــق اه ــة لتحقي اخملتص
ويقصد باالجتار بالبشر جتنيد أشخاص 

ــتقباله  اس او  ــم  ايوائه او  ــم  نقله او 
بواسطة التهديد بالقوة او أستعمالها 
ــال او  ــف او االحتي ــك كاخلط ــر ذل اوغي
ــتغالل السلطة او أعطاء  اخلداع او أس
ــخص او  مبالغ او مزايا لنيل موافقة ش
ــخص اخر بهدف بيعهم  والية على ش
ــال الدعارة او  ــي اعم ــتغاللهم ف او اس
ــترقاق او  ــي او األس ــتغالل اجلنس األس
او  ــم   بأعضائه ــرة  املتاج او  ــول  التس
ــب  ــة ويعاق ــارب الطبي ــراض التج ألغ
ــة التقل عن  ــت وبغرام ــجن املؤق بالس
خمسة مليون والتزيد عن عشرة مليون 
كل من أرتكب جرمية االجتار باستخدام 
الوسائل التالية كأستخدام أي شكل 
ــكال االكراه كاألبتزاز او التهديد  من أش
ــتخدام  ــفر وكذلك اس اوحجز وثائق س
ــداع الضحايا او  ــاليب أحتيالية خل أس
ــم واعطاء مبالغ او امتيازات  التغرير به
ــلطة  للحصول على موافقة من له س
او والية عليهم ويعاقب بالسجن املؤبد 
وبغرامة التقل عن خمسة عشر مليون 
ــرون مليون  ــة وعش ــد عن خمس والتزي
ــة اذا وقعت  ــار كل من ارتكب اجلرمي دين
ــة : اذا كان اجملني عليه  بالظروف التالي
لم يتم ١٨ سنة من عمره واذا كان اجملني 
ــة واذا ارتكبت  ــى او ذو االعاق ــه انث علي

ــف او التعذيب  ــن طريق اخلط اجلرمية ع
واذا كان اجلاني من أصول اجملني عليه او 
ــة عليه او زوجا»له  فروعه او من له والي
ــرض اليرجى  ــب اجملني عليه مب واذا أصي
ــفاء منه او عاهة مستدمية نتيجة  الش
ــع االجتار من موظف او  ــار به واذا وق االجت
مكلف بخدمة عامة او استغالل ضعف 
او حاجة الضحايا ويعاقب باحلبس مدة 
ــنوات وبغرامة التقل  التقل عن ثالثة س
ــرين  ــرة مليون والتزيد عن عش عن عش
ــأ  مليون دينار او بأحداهما كل من أنش
ــبكة املعلومات  ــى ش دار او موقعا»عل

ــر وتكون العقوبة  بقصد االجتار بالبش
باالعدام اذا ادى الفعل ملوت اجملني عليه 
ــة  ــة التقل عن خمس ــب بغرام ٠ويعاق
ــرون  ــة وعش ــون  والتزيد عن خمس ملي
مليون دينار عراقي كل شخص معنوي 
ثبت اشتراكه باجلرمية  او ارتكب اجلرمية 
ــة حل  ــه وللمحكم ــمه او ملنفعت بأس
ــاطه  ــوي او ايقاف نش ــخص املعن الس
بصورة نهائية او مؤقته او غلق مقره اذا 
ــال املنصوص عليها  ــب احد األفع ارتك
ــون وتلتزم دوائر الدولة  في أحكام القان
املعنية مبساعدة ضحايا االجتار بالبشر 

ــاة أحتياجات االطفال وكاالتي  مع مراع
ــب  ــى طبي ــة عل ــا اجلرمي ــرض ضحاي ع
مختص للتحقق من حالتهم الصحية 
ــورة القانونية  ــاعدة واملش وتقدمي املس
ــني  ــم وتام ــادية له ــات االرش واملعلوم
ــق الدولة  ــم عن طري ــال بعوائله االتص
ــاظ  ــيتها واحلف ــون جنس ــي يحمل الت
ــة  ــات املتعلق ــرية واملعلوم ــى الس عل
ــم  خصوصيته ــرام  واحت ــا  بالضحاي
ــاعدة  ــر املس ــم وتوفي ــون كرامته وص
ــكن مؤقت  ــة للضحايا وتوفير س املالي
لسكنهم يتالئم مع جنسهم وفئاتهم 
ــا  الضحاي ــل  تأهي ــادة  واع ــة  العمري
ــالل  خ ــيا»وبدنيا»واجتماعيا»من  نفس
ــل او دور رعاية  ــاء مراكز أيواء وتأهي أنش
ــادة دمجهم  ــوزارة العمل  ألع ــه ل تابع
ــر فرص العمل والتعليم  باجملتمع وتوفي
ــراق  ــم بالع ــة اقامته ــهيل عملي وتس
ــول واألقامة  ــيرات الدخ ــم تأش مبنحه
ــدمي  ــراق وتق ــي الع ــت ف ــكل مؤق بش
ــي للضحايا من غير  الدعم الدبلوماس
ــة عودتهم   ــهيل عملي العراقيني لتس
الى بلدانهم وعلى وزير الداخلية اصدار 
ــذ ألحكام  التنفي ــهيل  تعليمات لتس
ــره في  ــن تاريخ نش ــذ م ــون وينف القان

اجلريدة الرسمية.

ــة للقضاة من  ــة الدولي ــر اجلمعي تعتب
اهم املنظمات الدولية غير السياسية 
التي تعنى بالقضاء في العالم وتهدف 
ــتقالل القضاء  الى حماية وضمان اس
ــان  ألنه من اهم ضمانات حقوق االنس
ــة في بيان  ــق اهدافها املعلن ــى وف وعل
ــها، حيث تأسست عام ١٩٥٣  تأسيس
في سالزبورغ في النمسا واصبح عدد 
ــعون عضو  ــان وتس ــا (٩٢) اثن اعضائه
ــات و النوادي القضائية من  من اجلمعي
ــال بجمعية القضاء  ــم العراق ممث بينه
ــعاراً لها (تعزيز  ــي، واعتمدت ش العراق
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــتقل ف ــاء مس قض
ــك الرابطة امليثاق  ــم) واصدرت تل العال
العاملي للقضاة في اجتماعها املنعقد 
ــرين  ــي  تايوان بتاريخ ١٧ نوفمبر/ تش ف
ــدل مبوجب اجتماع  ــي/١٩٩٩  املع الثان
ــيلي عام ٢٠١٧ ، وجاء  ــانتياغو – ش س
ــق بكيفية  ــاق نص يتعل ــذا امليث في ه
ــى  وعل ــة  القضائي االدارات  ــكيل  تش

ــاق وعلى وفق  ــادة (٢/٣) من امليث وفق امل
ــاظ على  ــل احلف ــي (من أج ــص االت الن
ــون  ــب أن يك ــاء، يج ــتقالل القض اس
ــاء، أو هيئة أخرى  هناك مجلس للقض
ــي يتم فيها  ــي البلدان الت مماثلة، إال ف
ضمان هذا االستقالل تقليديًا بوسائل 
ــون مجلس القضاء  أخرى. يجب أن يك
ــلطات الدولة  ــن س ــا ع ــتقالً متامً مس
ــن أغلبية  ــب أن تتكون م ــرى. يج األخ
ــل أقرانهم،  ــاة املنتخبني من قب القض
وفقا إلجراءات تضمن لهم أكبر متثيل. 
ــاء أعضاء  ــن أن يكون جمللس القض ميك
ــوا اجملتمع املدني  ــوا قضاة، ليمثل ليس
ــبهات ، وال ميكن  ــل جتنب أي ش من أج
ــيني. بل  أن يكون هؤالء األعضاء سياس
ــم نفس مؤهالت  ــب أن يكون لديه يج
ــتقالل  القضاة من حيث النزاهة واالس
ــاد ومهارات القضاة. وان ال يكونوا  واحلي
ــة أو البرملان) ، ومن  اعضاء  في احلكوم
ــص املترجم مطابق  ــون الن اجل ان يك
ــة االنكليزية  ــي في اللغ للنص االصل

اعرضه على وفق االتي:
 In order to safeguard judicial)  
 independence a Council for the
 Judiciary, or another equivalent
 body, must be set up, save in
 countries where this independence

 is traditionally ensured by other
 means. The Council for the Judiciary
 must be completely independent
 of other State powers. It must be
 composed of a majority of judges
 elected by their peers, according to
 procedures ensuring their largest
 representation. The Council for the
 Judiciary can have members who
 are not judges, in order to represent
 the variety of civil society. In order to
 avoid any suspicion, such members
 cannot be politicians. They must
 have the same qualifications in
 terms of integrity, independence,
 impartiality and skills of judges. No
 member of the Government or of
 the Parliament can be at the same
 time member of the Council for the
ــن خالل النص اعاله جند  Judiciary.) وم
ان امليثاق العاملي للقضاة قد قرر مبادئ 
ــون العراقي قد تضمنها  لم يكن القان

او سمح بها ومنها االتي:ـ
ــس القضاء مكون من  ١.ان يكون مجل
ــن اقرانهم وليس  القضاة املنتخبني م
ــة التي  ــني او الطريق ــرق التعي ــن ط ع
يجري العمل بها في العراق، الن قانون 

ــنة  مجلس القضاء االعلى رقم ٤٧ لس
ــابقة مبا  ــني الس ــع القوان ٢٠١٧ وجمي
ــم القضائي رقم  ــون التنظي ــا قان فيه
ــا  ــدل، جميعه ــنة ١٩٧٩ املع ١٦٠ لس
ــات  ــلوب االنتخاب ــى اس ــد عل ال تعتم
ــني في القضاء  ــن بني القضاة العامل م
ــع ان العراق  ــة، م ــتمرين باخلدم واملس
ــك الرابطة او  ــن بني اعضاء تل يعتبر م
اجلمعية الدولية للقضاة، واالخذ بهذا 
ــتور،  ــدأ ال ارى فيه تعارض مع الدس املب
ــيد ملبدأ  ــى العكس يعد جتس ــا عل وامن
ــاب  ــلطة الن االنتخ ــي الس ــداول ف الت
ــد من اهم مظاهر الدميقراطية التي  يع
ــراق وعلى  ــا النظام في الع ــف به اتص
ــتور  ــق ما جاء في املادة (١) من الدس وف
ــراق جمهوريٌ  ــان نظام احلكم في الع ب

. نيابيٌ (برملاني) دميقراطيٌ
٢.جاء في امليثاق العاملي للقضاة اعاله 
ــس القضاء  ــم مجل ــق بض ــدأ يتعل مب
ــاة  ــر القض ــن غي ــخاص م ــى اش االعل
ــني فيه وامنا ممثلني عن  ومن غير العامل
ــي مبعنى ليس من القضاة  اجملتمع املدن
ــاء احلكومة او  ــس من اعض وكذلك لي
ــاء البرملان  ــا او من اعض العاملني فيه
ــا ممن تتوفر فيهم  او العاملني فيه، وامن
ــروط القاضي مثل النزاهة واحليادية  ش
ــارات  ومه ــتقالل  واالس ــتقامة  واالس

ــم  ــر فيه ــن تتوف ــد مم ــاء واعتق القض
ــون، وجاء في  ــات هم احملام ــك الصف تل
ــباب هذا املبدأ من اجل ان يتم دفع  اس
الشبهات عن القضاء ألنه هو حصانة 
ــلطات االخرى،  ــاه تغول الس الناس جت
ــان واحلامي  ــو الضامن حلقوق االنس وه
ــي (ميكن أن  ــق النص االت ــا وعلى وف له
ــوا  ــس القضاء أعضاء ليس ــون جملل يك
ــوا اجملتمع املدني من أجل  قضاة، ليمثل
ــبهات) ومن خالل ما تقدم  جتنب أي ش
ــس  ــاء مجل ــار اعض ــات اختي ــان الي ف
القضاء سواء في العراق او في البلدان 
العربية املشابهة لنظامنا القضائي ، 
ال تنسجم مع ما ورد في امليثاق العاملي 
ــاله، والبد  ــار اليه في اع ــاة املش للقض
ــة هذه االفكار الواردة فيه من  من دراس
ــة بالنظام  ــات ذات العالق جميع اجله
ــتقالل  ــن اس ــني ع ــي واملدافع القضائ
ــلطات االخرى  ــاء من تدخل الس القض
ــس القضاء  ــات مجل ــذه اجله ــن ه وم
ــي  ــاء العراق ــة القض ــى وجمعي االعل
يني وكذلك  ونقابة احملامني واحتاد احلقوقِ
السلطة التشريعية ألنها اجلهة التي 
ــرع القوانني، انها فكرة لها اساس  تش

عاملي موثق دولياً.

* قاضٍ متقاعد

اجلمعية الدولية للقضاة واليات اختيار املجالس القضائية
“INTERNATIONAL ASSOCIATION OF JUDGES”

قــانـــون مـكـافـحــة االتـجـــار بـالـبـشــــــر إضاءات قانونية

الحقوقي ماجد الحسناوي

ــا من أراء  ــروس كورون ــأن فاي ــر ملا أثير بش ــض النظ    بغ
ــن امور فاألمر قد وقع  ــالت واتهامات وما الى ذلك م وحتلي
ــه الدول  ــتغاثت من ــة برمتها واس ــرة األرضي ــك الك وارب
ــه الكثير من  ــرى وراح ضحيت ــة قبل الدول األخ املتقدم
ــر ناهيك عن اخلسائر املادية التي حلقت جراءه  بني البش
ــاذ االجراءات التي  ــارعت الدول املتقدمة الى اتخ وقد س
ــن ثم محاولة  ــار هذا الوباء وم ــى وان حتد من انتش عس
ــة بالقضاء عليه  ــات الكفيل ــاد اللقاحات والعالج ايج
ــدول هي القدوة واملتصدية ألغلب االحداث  ومبا ان هذه ال
ــل ومبا ميليه واقع احلال فال بد للبقية  والوقائع التي حتص
ــب وطبيعة  ــدي بها ومتتثل إلجراءاتها ومبا يتناس ان تقت
ــا اما نحن فاألمر مختلف متاماً فأغلب اجراءات  اوضاعه
ــة وعدمية  ــراءات متناقضة وغير مدروس ــة هي اج الوقاي
ــض االجهزة  ــن قبل بع ــتغلت م ــدوى ومعظمها أس اجل
الرقابية لغرض االبتزاز واملنافع الشخصية واالمر واضح 
ــاض لدى املواطن  ــني اجلميع وهذا ما يثير االمتع امام اع
ــتغالل وقلة االحترام  ــعور باإلهانة واالس ملا يولده من ش
ولو كانت اجراءات مقنعه لولدت له شعوراً بالطمانينة 
ــالمته واحلفاظ على  ــاس بحرص الدولة على س واالحس
ــا وتخضع في  ــار له ــراءات ال معي ــي اج ــه اذن فه صحت
تطبيقها ملزاج هذه الدورية او تلك السيطرة هذه الصورة 
ــات العاملة  ــات الصحية واجله ــة ملوقف اجله الضبابي
ــى مرحلة ما بعد  ــدث امتدت آثارها ال ــا جتاه ما يح معه
ــاح اخلاص بهذا الفايروس فقد اصبح  احلصول على اللق
ــن ان يأخذ هذا  ــوم يقف في مفترق الطرق م ــن الي املواط
اللقاح او ان يعرض عنه فهو في حيرة من امره فهناك من 
ــجع والطرفان من ذوي االختصاص  يحذر وهناك من يش
ــمي غير واضح املعالم مع  في اجملال الصحي والرأي الرس
ــاس مباشر بحياة  ان املوضوع في غاية االهمية وله مس
املواطن العراقي وعليه البد لألجهزة الصحية املسؤولة 
ان تكون بحجم املسؤولية واقصد املسؤولية االنسانية 
ــن اجله ) وما  ــي الذي وجدت م ــا املرتكز االساس ( كونه
ــات فاملوضوع ليس باألمر الهني  يترتب عليها من تداعي
ويتطلب منها ان توضح ما يحدث وتقطع الشك باليقني 
فالتصريحات التحذيرية الصادرة من قبل بعض االطباء 
ــا والبد ان  ــا او تغافله ــاح ال ميكن اهماله ــن اخذ اللق م
تُناظر علمياً امام الرأي العام والوصول الى الرأي الناجع 
ــي دهاليز ال يعلم  ــي التناظر واال فنحن ف ــة طرف وبقناع
ــى ان هذا اللقاح يعيش  ــا اال اهللا . مع التنويه ال نتائجه
حالياً في صدمة نتيجة للزحف الفايروسي الكبير الذي 

اصاب الهند (لطفك يا رب).

لقاح كورونا وقفص االهتام
ماجد جواد خيون

سالم روضان اِّـوسوي * 
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مــسـتـشـفـيـــات الـمـــــــــوت  .. ومـالئـكـــة الـرحــمــة بـــال رحـــــــــــــمـــــة 

ــي العراقي  ــات النظام الصح هل ب
ــن االنهيار؟وهل  ــفا حفرة م على ش
التي  العمومية  باتت املستشفيات 
ــل أطباء  ــا حتتضن أفض ــت قدمي كان
ــاوي  ــا للرش ــي مرتع ــم العرب العال
والسرقة ؟ وهل باتت بعض مالئكة 
ــتنزف جيوب  الرحمة بال رحمة تس
ــت  ــل يئس ــن ؟وه ــى والراقدي املرض
ــن التواصل مع جائحة  وزارة املوت م
ــا ان جائحة  ــية علم كورونا املتفش
كورونا لم تنتشر بسرعة في الفترة 
األولى،لكن ما لبث العراق أن التحق 
ــاؤالت  ببقية البلدان املتخلفة ؟ تس
ــوت“ التي  ــالح ”وزارة امل حملاوالت إص
ــى ورق!!.تعاني  ــى مجرد حبر عل تبق
ــفيات العمومية من فساد  املستش
ــدد عقود  ــطاء وع ــارم بعدد الوس ع
ــذي يجعل تتبع  ــب الضخم ال الطل
ــف وزارة الصحة أمرا صعبا،  مصاري
ــادا ,الدولة  ــي ”أكثر الوزارات فس وه
املستشفيات  أدوية  تختاركل سنة 
ــأ إلى  ــة تلج ــتوردها , احلكوم وتس
ــتيراد األدوية،  ــددة الس ــراف متع أط
ــون  ــون ال يتمتع ــم مهني ــن بينه م
ــال جتارة  ــي مج ــة ف ــرة الالزم باخلب
الصحة وال بالنزاهة املنشودة، كما 
ــم ال يكترثون باملصلحة العامة  أنه
الصحة  منظمة  ــير  والوطنية.وتش
ــروعة  الدولية , هناك جتارة غير مش

ــؤولون عن  ــة في العراق واملس لألدوي
ــوزارة هم عادة  ــتيرادها لفائدة ال اس
أحزابا سياسية  يتبعون  ــخاص  أش
ــة احلاكمة.  ــن الطبق ــون م أو مقرّب
ــتوردة بأثمان  وقد تكون األدوية املس
ــيئة“.  باهظة مزيفة أو ذات جودة س
ــرقة  ــعار الفواتير وس الزيادة في أس
ــة  ــتيراد األدوي ــة واس ــازن األدوي مخ
ــالد، حيث أصبح  ــة ينهك الب املزيف
ــوالدة يبلغ بالكاد  أمل احلياة عند ال
ــنة، مقابل ٧٢ سنة بالنسبة  ٧٠ س
للمعدل العاملي و٨٢ سنة بالنسبة 
ــفيات  الفرنسي.املستش ــدل  للمع
ــن األدوية. حتى أن  ــر للعديد م نفتق
ــتراء احلقن  العائالت قد تضطر الش
واإلبر بنفسها... هذا أمر غير معقول، 
من املفروض أال يحتاج السكان إلى 
ــاعدات! وقد يرفض بعض  هذه املس
ــداوي جتنبا ملا يرونه نوعا  املرضى الت
من الذل , نقص األدوية ليس املعضلة 
ــاء كذلك  ــدة، إذ يعاني األطب الوحي
ــى التحتية  ــدم األجهزة والبن من ق
ــي تعود لعقود طويلة , إذ لم يتم  الت
ــفى عمومي تقريبا  بناء أي مستش
منذ ٢٠٠٣. وهنا أيضا، يعود السبب 
ــاد، عشرات مشاريع  لتفشي الفس
ــاد.  ــبب الفس ــاء أجهضت بس البن
ــد من الضغط على  نقص املوارد يزي
املستشفيات، إذ أصبح احلصول على 
موعد مع طبيب متخصص أو إلجراء 
ــاج لكثير من  ــة جراحية يحت عملي
الوقت. وطبعا، يزيد هذا االزدحام من 
الفساد. خالل سنوات -وحتى اليوم 
ــرة أمام منو  ــم احتواء هذه الظاه رغ
القطاع اخلاص وزارة الصحة تفتقر 
ــرطان واالمراض  ــد الس ــالج ض للع
ــا وزارة ابرمت  ــتعصية , لكنه املس

عقدا بقيمة مئات آالف الدوالرات مع 
ــة تنتج نعاال طبية ذات  عالمة جتاري
االستعمال املؤقت التي يستعملها 
ــا فعلوه  ــي يوميا. م ــم الطب الطاق
كان إلخفاء تضخيم سعر الفواتير 
وسرقة ماليني الدوالرات ,, في ٢٠١٨، 
ــتورد وزارة الصحة العراقية  لم تس
ــن مجموع  ــات م ــوى أربع عالج س
ــة الصحة  ــم منظم ــي به ٥٩ توص
العاملية بصفتهم ضروريني ملعاجلة 
مرض السرطان , فساد الصحة هي 
سياسة احلصص التي وضعت منذ 

٢٠٠٣ والتي تطال جميع املستويات 
ــام“.  ــاء األقس ــى رؤس ــة وحت اإلداري
ــتعمال  ــم في اس ــردد بعضه وال يت
ــيلة  ــم للحزب احلاكم كوس وفائه
ــى  ــب أو حت ــة الط ــاق بكلي لاللتح
ــهادة. جميع  ــى الش ــول عل للحص
األحزاب العراقية ترغب في احلصول 
ــيما  س ــوزارات”ال  ال ــات  على“خدم
ــطيهم،  ــة، إلرضاء ناش وزارة الصح
ــعب.  ــة الش ــي خدم ــوا ف ال ليكون
ــن نعيش جائحة كورونا ,  حتى ونح
ــية املركزة محجوزة  لعناية التنفس

ــي  ــد توف ــة  وق ــخصيات مهم لش
ــطاء دون ان  العديد من املرضى البس
يتذكرالعراقيون  ــا  ــي بهم.ورمب يعتن
ــب العلوان وزير  ــالء عبد الصاح د-ع
الصحة االسبق الذي استقال سنة 
٢٠١٩ بسبب ”فساد ال ميكن التغلب 
ــة  ــهيرة , املهم ــه الش عليه“كلمت
ــية للمستشفى العمومي  األساس
ــال من  ــي جمع امل ــنة ه ــذ ١٧ س من
الضخمة.  والعقود  ــاوي  الرش خالل 
ــاد في وزارة  ــت قيمة الفس وقد فاق
ــار دوالر منذ ٢٠٠٣. ــة ١٠ ملي الصح

ــن اخلطيب  ــفى اب ان حريق مستش
في العراق الذي خصصته احلكومة 
ــتقبال احلاالت احلرجة  العراقية الس
ــا-  كورون ــروس  بفي ــني  املصاب ــن  م
ــة  ــاق املنظوم ــل وإخف ــاج لفش نت
السياسية، وذلك يتجلى بساحات 
املظاهرات وفي املستشفيات , نتائج 
ــتعكس  ــق، فإنها س ــان التحقي جل
ــة العراقية  ــاق احلكوم ــا إخف حتم
ــامل  ــر األمن الش ــا لتوفي وقابليته
ــادي  واالقتص ــي  الصح ــال  اجمل ــي  ف
ــة  املنظوم آلن  ــي،  واالجتماع

السياسية منشغلة في صراعاتها 
وال تهتم مبا فيه صالح للمواطن. أن 
ــليمة مت هدمها  ــس الدولة الس أس
في العراق، منذ الغزو األميركي عام 
ــث اعتمد احملتل األميركي  ٢٠٠٣، حي
ــس  ــاء الدولة اجلديدة- على أس -لبن
ــوة بلبنان،  احملاصصة الطائفية أس
ــح مفهوم الدولة قائما  فلذلك أصب
ــام الكعكة  على احملاصصة واقتس
ــف، ولم  ــن الطوائ ــني املتنفذين م ب
ــن أجل بناء ومصلحة  يعد العمل م

الدولة هو الدافع لدى املسؤولني.

نهاد الحديثي

تري
ركا

كا



10 حوارات

ــم وقاطع  ــن طبيعة عملك * حدثنا ع
مسؤوليتكم؟

- ان مديرية شرطة بغداد الرصافة هي 
ــة والكبيرة خاصة  من املديريات املهم
ــؤوليات  ــا مس ــى عاتقه ــع عل وان يق
ــم  ــة حلج ــددة، نتيج ــيمة ومتع جس
القاطع الواسع والكثافات السكانية 
ــع الكرخ،  ــه مقارنة بقاط ــة في الهائل
ــر مع  ــون بتماس مباش ــا يك وان عملن
ــع ما  ــار ان جمي ــى اعتب ــني عل املواطن
حتدث من مخالفات تسجل لدى مراكز 
الشرطة احمللية التي دورها ليس فقط 
يقتصر على اجلانب التنفيذي امنا أيضا 
ــاني وتوجيهي وهذا موجود ضمن  انس
ــز،  ــؤولية كل مرك ــع مس ــال قاط اعم
ــاك الكثير  ــا وهن ــل فيه ــا دور فاع ولن
ــجلناها في هذا  ــف التي س من املواق

اجلانب.
ــة من قبلكم  ــراءات املتبع *ما هي اإلج

خالل شهر رمضان املبارك؟
ــة في هذا  ــة امنية خاص ــع خط - مت وض
ــهر الفضيل، حيث مت تنظيم اليات  الش
ــرة تواجد املواطن اثناء ما قبل احلظر،  فت
ــي يرتادها املواطن  ــش املناطق الت وتفتي
ــخصية وحماية  ــن اجل حمايته الش م
ــن احلاالت تتم  ــا ان الكثير م امنه، علم

مشاركة رجال الشرطة احمللية فيها.
ــع املعلومة االمنية  ــف تتعاملون م *كي

التي تصلكم من مراجع امنية عليا؟
ــزة االمنية  ــرطة احمللية واالجه - ان الش
االخرى تعمل حتت خيمة وزارة الداخلية، 
فاي حالة متثل تهديد المن املواطن، فمن 
املؤكد انها سوف تصل الى جميع مرافق 
الوزارة من قيادات ومديريات، وان مديرية 
شرطة بغداد هي احدى هذه االجزاء التي 
تصلها هذه املعلومة، ولذلك تعميمها 
ــتنادا الى  ــة امنية لهذه اس ووضع خط
ــيلة احترازية ملنع  هذه املعلومات، كوس

اي خرق امني يحدث ضمن املنطقة.

ــيق مع باقي  ــاك تعاون وتنس ــل هن * ه
التشكيالت األمنية والعسكرية؟

- بالتأكيد يوجد لدينا تنسيق عالي مع 
التشكيالت األخرى، وباخلصوص  باقي 
ــالرض واالجهزة  ــكة ل ــع القوة املاس م
االمنية والرقابية، لكون مديرية شرطة 
الرصافة هي جهه تنفيذية وحتقيقية 
ــان اغلب  ــت، ولذلك ف ــس الوق في نف
ــترك معنا في  ــزة التنفيذية تش االجه
ــذ واجبات  ــر القبض وتنفي تنفيذ اوام
ــاوزات وغيرها..  ــة التج ــرى مثل ازال اخ
ــترك  ــة فان هناك تعاون مش وبالنتيج
ــي  ــع باق ــر م ــع النظي ــاون منقط وتع

االجهزة االمنية والرقابية.
ــداد الرصافة على  ــرطة بغ * هل ان ش
مستوى عال من اجلهوزية للتعامل مع 

اجلرمية بكافة مستوياتها؟
ــا وامكانياتنا  ــن واثقون من قدرتن - نح
ملواجهة اجلرمية والتعامل معها بكافة 
ــكان،  وم ــان  زم أي  ــي  وف ــتوياتها  مس
ــة املنظمة قد  ــا ان معدالت اجلرمي علم
ــرة جدا، بفضل  انخفضت بصورة كبي
اليقظة واالستعداد واجلاهزية العالية 
ــبينا وضباطنا، ولكن هناك نوع  ملنتس
ــب  ــم االنية التي حتدث حس من اجلرائ
ــم منها  ــي قس ــق، الت ــة املناط طبيع
ــعبية، إضافة  ــوائية او ش ــون عش تك
الى ذلك هناك حوادث جنائية موجودة 
ــا نتعامل  ــم، ولكنن ــي كل دول العال ف

ــرعة العالية في  ــا من خالل الس معه
ــراءات القانونية  ــاذ االج التنفيذ واتخ
ــراءات اخرى  ــذ، وكذلك اج ــق املنف بح

ــالل ايصاله  ــى عليه، من خ ــق اجملن بح
الى املشفى في حال ظهور علية حالة 
إصابة، ويتم تقدمي دعوى بشكل سريع 
الى القضاء وتتخذ االجراءات القانونية 

بحق اجلاني او املنفذ.
*ماهي اجراءاتكم وخططكم لتطبيق 
اجراءات احلظر وماهي الصعوبات التي 

تواجهكم؟
ــيق وتفاهم كبير  ــا تعامل وتنس - لدين
ــذ كافة  ــي تنفي ــة ف ــة االزم ــع خلي م

ــر الصحي، وهناك عمل  اجراءات احلظ
ــض في وزارة  ــترك مع اجليش االبي مش
ــوص، ويتم تطبق  ــة بهذا اخلص الصح

ــع التعليمات التي تصدر  وتنفيذ جمي
ــهر  ــة، ففي هذا الش ــة االزم ــن خلي م
ــاعة ٢٠٠٠ اي  ــر يبدأ من الس كان احلظ
الثامنة مساءا، إال اننا قبل هذا الوقت 
ــال التجارية  ــع احمل ــوم باغالق جمي نق
ــرار احلظر، وكذلك  ــمولة بق الغير مش
ــة املرور  ــل مديري ــن قب ــع الطرق م قط

باالشتراك مع االجهزة االمنية والقوى 
ــا قبل  ــك فانن ــالرض، ولذل ــكة ل املاس
ــير  الوقت املقرر يتم قطع احلركة وتس

ــذ  ــي وتتنف ــكل الطبيع ــور بالش االم
ــكل  ــرارات خلية االزمة بش ــع ق جمي

صحيح. 

ــتثناءات  ــع االس ــون م ــف تتعامل *كي
ــات كاالطباء  ــض الفئ ــة لبع املمنوح

والصحفيني والقوات االمنية؟
ــب تعليمات خلية األزمة، توجد  - مبوج
ــرار  ــن ق ــة م ــتثناءات خاص ــاك اس هن
ــص بعض الفئات مثل  احلظر فيما يخ
االعالميني والكوادر الصحية واألجهزة 

االمنية، وبعض هذه الفئات املستثناة 
ــة لهم من  ــات خاص ــدار باج ــم إص يت
ــداد او من قيادة  قبل قيادة عمليات بغ

ــتركة، ويحق لهم وأداء  العمليات املش
ــماح لهم باحلركة  ــه ويتم الس واجبات
والتنقل وابداء املساعدة لهم، وكذلك 

ــض أصحاب احملال اخلاصة  احلال مع بع
كالصيدليات التي يسمح لها بالعمل 
ــن بدورنا  ــوال، ونح ــر التج ــاء حظ اثن
نقوم مبساعدتهم وتسهيل حركتهم 
والسماح لهم بالدخول ضمن القواطع 

واحملالت التي يتواجدون فيها. 
ــب  ــي جان ــي ف ــع االمن ــل ان الواق *ه
ــتوى  ــداد وصل الى املس ــة ببغ الرصاف

الذي تطمحون إليه؟ 
ــعب ومتنوع  ــي متش ــع االمن - أن الواق
ويضم الكثير من الفروع، فهناك جرائم 
منظمة وإرهاب وحوادث جنائية وغيرها، 
ــة املنظمة فهي  ــص اجلرمي ففي ما يخ
نادرة احلدوث في جانب الرصافة، بفضل 
ــتباقية  االس واحلركات  األمنية  اخلطط 
واجلهود اخمللصة لضباطنا ومنتسبينا، 
ــات  اخلروق ــض  بع ــدث  حت ــد  ق ــن  ولك
ــاك، اال انها بإعداد  ــيطة هنا وهن البس
ــص اجلرمية  ــا فيما يخ ــدا، ام ــة ج قليل
ــتمرة  ــي موجودة ومس ــة فه االعتيادي
رغم قلتها عن االعوام السابقة، اال اننا 
ــا أكثر من خالل   ــح إلى انخفاضه نطم
ــل وجهاء  ــاون املواطنني معنا وتدخ تع
ــن من ذوي  ــيوخ املؤثري ــائر والش العش

الصوت املسموع. 
* ما هي دعواتكم للمواطنني والعشائر 

بهذا اخلصوص؟ 
ــي  ــاكل الت ــن املش ــر م ــاك الكثي - هن
حتصل في املناطق الشعبية وألسباب 

ــى خالفات وتدخل  ــة مما يؤدي إل متنوع
ــي املناطق  ــائر فيها خصوصا ف العش
العشوائية، ولذلك فإننا ندعوا اجلميع 

ــرة املتمثلة  ــذه الظاه ــد من ه إلى احل
ــوة  ــا أخ ــم جميع ــاجرات، ألنه باملش
ــكنون ضمن مناطق واحدة، بل إن  ويس
ــيرة واحدة فيفترض  بعضهم من عش
ان يكون هناك تسامح وتعاون من اجل 

القضاء على هكذا حاالت مؤسفة. 
ــتقبلية  مس ــا  خطط ــم  لديك ــل  *ه

للنهوض بواقع العمل؟
ــتقبلية  ــد، لدينا خطط مس - بالتأكي
معدة مسبقا من أجل النهوض باألداء 
ــرطوي، علما أن  ــل الش ــر العم وتطوي
ــرطة حاليا لديها اجلاهزية  مراكز الش
الكاملة ألداء مهامها على أكمل وجه، 
رغم حاجتنا إلى بعض املتطلبات منها 
ــرات والبنايات التي هي  ما يتعلق باملق
ــب متهالكة وقدمية وال توجد  في الغال
ــة وتأهيل وبناء في  ــاك أعمال صيان هن

الفترة احلالية. 
* إذن ماذا تطمحون بهذا اخلصوص؟ 

ــات الضرورية مثل  - هناك بعض املتطلب
ــض الترميمات وأعمال الصيانة  إجراء بع
ــال تأهيل وإضافة  ــات وكذلك أعم للبناي
بناء مبا ينسجم مع احلاجة الفعلية لها، 
ــتي فهو  اما فيما يخص اجلانب اللوجس

جيد ويسير بصورة طبيعية. 
*كلمة أخيرة؟ 

- نخاطب من خاللكم اخواننا املواطنني 
ــم ان يكون  ــب الرصافة وندعوه في جان
ــترك مع االجهزة االمنية  لهم تعاون مش
ــل القضاء  ــن اج ــة م ــي وزارة الداخلي ف
ــكالها  ــى اجلرمية بكافة انواعها واش عل
ــزة الطبية للحد من  ــاون مع االجه والتع
ــروس كورونا، وكذلك  ــار جائحة في انتش
ــواء   ــبي الوزارة س ــو اخواننا منتس ندع
ــب ايضا ان  ــاط او املرات ــن الضب ــوا م كان
ــاني مع املواطنني  يكون لهم تعاون انس
ــهر الفضيل  خاصة واننا في هذا الش
ــن اجل تقدمي  ــوا كل اجلهود م وان يبذل

األفضل.

ــتطاعت ان  ــة اس ــى ان اللجن ــار ال واش
ــروعاً متوقفاً في  ـــ ٤٦ مش ــوال ل ــد حل جت
ــن  ضم ــن  م ــه  أن ــاً  موضح ــات،  احملافظ
ــاريع التي وجدت لها حلول مشروع  املش
ــي ٢٠٠٨  ــذي بدأ ف ــة ال ــاري الديواني مج
ــتطع ان تكمله  ــركة لم تس ــل لش واحي
ــرر  تق ــه  ان ــع  فيه.وتاب ــل  العم ــف  وتوق
ــانٍ معينة  ــة ملب ــد كل جلس ــا حتدي ايض
ــة  والصناعي ــكنية  والس ــة  كالتعليمي
وكذلك مخططات التصاميم االساسية 
ــاع املقبل  ــاً الى أن االجتم ــة، الفت باملدين
سيخصص للمباني الصناعية واملناطق 
الصناعية.وذكر ان هناك مشاريع مت صرف 
لها مبالغ كبيرة ولم يوجد لها شيء على 
ــداً ان احلكومة جادة وعازمة  الواقع، مؤك
ــاريع وحتديد  على ايجاد حلول لهذه املش
ــؤول عنها الن فيها نوعاً من االهدار  املس

واالسراف للدولة واملوازنة.
تحديات االستثمار

ــا زار هيئة  ــوزراء عندم ــع ان رئيس ال وتاب
ــاريع  املش ــوع  موض ــرح  ط ــتثمار  االس
ــاريع باسم  املتلكئة، مبينا ان هناك مش
االستثمار وخصص لها االراضي ومنذ ١٥ 
ــاً لم تنبَ فيها طابوقة واحدة، كما ان  عام
ــتثمرين تسلموا االرض  هناك بعض املس
ــم قاموا  ــاريعهم اال انه ــة ملش اخملصص
ــتثمرين آخرين.وبني ان  ــى مس ــا ال ببيعه
ــتثمارية تتضمن ان يدفع  ــاريع االس املش
املستثمر االموال بعد تخصيص احلكومة 
ــن  ــتثمار يحس ارضاً له، الفتاً الى أن االس
ــاريع ويوفر ايدي عاملة  واقع الدولة واملش
ويساعد في اجناز مشاريع ال ميكن اجنازها.
ــه حتديات  ــتثمر يواج ــار الى ان املس واش
ــا عوامل  ــاك نوعان منه ــرة حيث هن كبي
ــل االداري  ــة والتره ــق بالدول ــة تتعل ذاتي

ــاد، والثاني عوامل  والبيروقراطية والفس
ــكلة كالوضع  ــط باملش ــة حتي موضوعي
ــي املتمثل  ــي والصح ــادي واالمن االقتص
ــذه العوامل تؤثر  ــا، الفتاً الى أن ه بكورون

كثيراً على االستثمار.
االنفتاح العراقي

ــى الدول  ــي عل ــاح العراق ــع ان االنفت وتاب
ــيوظف  س ــه  الن ــاً  ايجابي ــالً  عام ــد  يع
ــة االقتصادية من خالل  ــور والتنمي للتط
ــتقطاب  ــات والعقود واس ــرام االتفاقي اب
املستثمرين، باالضافة الى هناك اجراءات 
ــتوى القوانني، منوها بأن رئيس  على مس
ــتثمار طرح  ــوزراء عندما زار هيئة االس ال
ــت  ــفافية، وكان ــة وش ــوع بصراح املوض
ــتثمار  ــحب اجازة االس توصياته بان تس
ــة واملتوقفة والتي  ــاريع املتلكئ من املش
لم تبدأ.وأوضح أن أية شبهة فساد ترافق 
ــتتخذ بحق الشركة املنفذة  املشروع س
ــحب  ــس فقط س ــة ولي ــراءات قانوني اج

ــاريع بدأت  ــدا ان هناك مش ــازة، مؤك االج
بالتنفيذ منذ ١٢ و١٥ عاماً ولم تستمر.

ــتثمر يفترض به  ــتت ان املس ــد مش واك
ــراق لتنفيذ  ــى الع ــماله ال ــي براس أن يأت
ــرقة  ــي انه ال توجد س ــاريع، ما يعن املش
، موضحاً ان سرقة  اموال وامنا سرقة اراضٍ
ــع مهم  ــي موق ــة ف ــروع ارض مهم مش
ــروع مجمداً  وبقيمة معينة ويكون املش
ــر فرص  ــل البلد يخس ــذ، يجع ــم ينف ول

مشاريع متعددة ومهمة.
االقتصاد الريعي

ــدث فيها  ــد االمور التي يتح ــد ان اح واك

ــد فيها الوضع  ــوزراء مراراً وينتق رئيس ال
ــاد الريعي املرهون  االقتصادي هو االقتص
ــعار  ــت اس ــا انخفض ــط، أي كلم بالنف
ــاد العراقي صعباً،  النفط اصبح االقتص
ــي اعدتها  ــة البيضاء الت ــاً ان الورق مبين
ــادة ايرادات الدولة  احلكومة تهدف الى زي
ــاد، حيث ان القضاء  والقضاء على الفس
ــيزيد من مداخيل الدولة  على الفساد س
ــوم  ــة بالرس ــل املتعلق ــة كاملداخي املالي
ــت احلكومة  ــذ احلدودية، كما قام واملناف
ــتنزف  بتعديل مزاد العملة الذي كان يس
ــاريعها.وتابع أن  مبالغ كبيرة للدولة وملش
ــرادات الدولة  ــة وتوجهاً لزيادة اي هناك ني
ــة البيضاء  ــالل الورق ــدا من خ ــذا ما ب وه
ــدا ان الورقة  ــادي، مؤك ــالح االقتص لالص

البيضاء هي رؤية استراتيجية للدولة.
مشاريع اسرتاتيجية

ــدف احلكومة  ــن ه ــم م ــه بالرغ ــني ان وب
ــفافة  ــات ش ــراء انتخاب ــو اج ــة ه احلالي

ــاريع  وامنة اال انها بدات بالكثير من املش
ــاء الفاو وهو  ــا مين ــتراتيجية ومنه االس
ــهم في تطوير  ــروع استراتيجي يس مش
ــع اخلارجي  ــة والوض ــة االقتصادي التنمي
ــاريع اخرى  ــد، الفتا الى ان هناك مش للبل
كمشروع سد مكحول، حيث لم ينبَ في 
العراق أي سد منذ الثمانينيات، ما جعل 
ــرة املائية  ــدث في الوف ــاكل حت هناك مش
ــي كل عام.ومضى بالقول في العاصمة  ف
ــروع  ــاء مش ــداد يتم العمل على انش بغ
ــيكون له  الطريق احللقي الرابع والذي س
تاثيرات عمرانية كبيرة على مدينة بغداد 

ويقلل من االزدحامات املرورية ويخلق منواً 
حضارياً.

الطريق الحلقي
ــن طريق دائري  ــروع عبارة ع ــني ان املش وب
ــو مترا وعرضه  ــول بغداد طوله ٩٤ كيل ح
ــار دوالر، مؤكدا ان  ــة ملي ــر بتكلف ١٠٠ مت
ــروع يكلف الدولة حيث سيتم  هذا املش
منحه فرصة استثمارية.وتابع نعمل االن 
ــروع مع  ــة جدوى للمش على اعداد دراس
ــي، الفتا الى ان البنك الدولي  البنك الدول
ــدوى، وكمكتب  ــة اجل ــرع باعداد دراس تب
ــار لهذا املشروع،  رئيس الوزراء حدد املس
ــارا ذكيا وال يتعارض مع أي  الذي يعد مس
تعارضات اخرى، الن املسار القدمي كان مير 
ببعض االبار النفطية في مناطق سلمان 
باك والراشدية مت تغيير املسار كذلك عن 
ــة آثارية. ــي فيها قيم ــض املناطق الت بع
ــتكون هنالك  ــح، ان كل ١٢ كم س واوض
ــيارات،  ــتراحة وخدمات للس محطة اس

ــق احللقي  ــذا الطري ــى ان ه ــة ال باالضاف
سيكون وسيلة للتنمية العمرانية حول 
ــة  ــه مت اعداد دراس ــدا ان ــة، مؤك العاصم
ــة العقارات الواقعة على  اولية حول قيم
ــتزداد قيمتها بنسبة ٣٠٠  هذا الطريق س
ــة  لالراضي  ــوف يعطي قيم باملئة الن س
ــار الى ان هناك مشروعاً  التي مير بها.واش
يسمى نهضة بغداد، والذي بدأ بالنظافة 
والتبليط وقضايا اخرى، موضحاً ان واقع 

بغداد العمراني غير مسر.
إعمار مدينة الصدر

ولفت الى ان مشروع اعمار مدينة الصدر 

ــكنية  ــيتضمن بناء ٩٢ الف وحدة س س
ــدى املناطق  ــالق في اح ــروع عم وهو مش
ــاظ  ــاز باكتظ ــي متت ــداد الت ــة ببغ املهم
سكاني غير طبيعي الذي يؤثر في الواقع 
ــي. ولفت  ــي والنفس ــي واالجتماع اخلدم
ــينفذ  ــروع مدينة الصدر س ــى ان مش ال
ــة العراقية، مبينا  عبر االتفاقية الصيني
ــروع تضمن في املوازنة حيث انها  ان املش
حددت املبلغ ومت ادراجه ضمن املشاريع اال 
ان كلفته ستتم تغطيتها عبر االتفاقية 
ــى ٨ مليارات  ــروع من ٧ ال الن كلفة املش

دوالر.
االتفاقية الصينية

ــزال  ت ال  ــة  الصيني ــة  االتفاقي ان  ــد  واك
ــاريع  موجودة حيث هناك الكثير من املش
ــتنفذ عبر هذه االتفاقية ومن ضمنها  س
ــة ومطار الناصرية،  مشروع االلف مدرس
ــة تعتمد على مبدا  ــا الى ان االتفاقي الفت
ــدات دفع  ــار. وبني ب ــط مقابل االعم النف

ــت  وتوقف ــي  الصين ــدوق  للصن ــوال  االم
لسبب رئيس وهو يفترض ان يقوم العراق 
ــا،  ــل يومي ــف برمي ــغ ١٠٠ ال ــع مبال بوض
ــودع امواله  ــراق ال ميكن ان ي حيث ان الع
ــرف صيني بحكم الديون لبعض  في مص
ــتيالء عليها،  ــركات او خشية االس الش
ــني املبالغ. واكد  ــن مت فتح ضمان لتام لك
ــيتم استمرار تفعيله بضخ مبالغ  انه س
ــوم، مبينا ان االموال  ١٠٠ الف برميل بالي
ــروع تعرض  ــحبها ولكن املش لم يتم س
ــب العراق بعض االمور من  ملفاوضات وطل

اجلانب الصيني ووفرها  له.

قطار بغداد اِّـعلق
وحول مشروع القطار املعلق قال مشتت 
ان وزير النقل صرح بانه لم يتم تخصيص 
ــروع ضمن املوازنة، الفتا الى  مبالغ للمش
ان االتفاقية الصينية ليس باستطاعتها 
ــى ان  ــار ال ــع املشاريع.واش ــذ جمي تنفي
ــروع القطار املعلق مشروع حكومي  مش
ــه وزير  ــف في ــه وكل ــة علي ــت املوافق ومت

النقل.
مشاريع واطئة الكلفة

ــوزراء مهتم بتوفير  ولفت الى ان رئيس ال
ــكن للفئات الفقيرة او الفئات التي  الس
ذات املستوى االقتصادي القليل من خالل 
ــة، من  ــة الكلف ــكنية واطئ ــاريع س مش
ــع اراض مخدومة وتوفير قروض  خالل توزي
ــتثمرين لبناء هذه االراضي، مؤكدا  للمس
ــراق بحاجة الى بناء ٣ ماليني وحدة  ان الع

سكنية.
إعمار اِّـوصل

ــتت ان  ــأن اعمار املوصل اوضح مش وبش

ــة  ــاك جلنة عليا العمار املوصل برئاس هن
رئيس الوزراء والوزراء اخملتصني واستحدثنا 
ــاريع يضم من اخلبراء  مكتب تنفيذ املش
ــيزور  ــاءات املوصلية، مؤكدا انه س والكف
ــروع  ــل بهذا املش ــدء بالعم ــل للب املوص
ــم، حيث ان املوصل مدينة مهمة من  امله
ــا االجتماعية  ــة مكانتها واهميته ناحي
واالقتصادية للعراق.واشار الى ان االمارات 
خصصت مبلغاً  العادة بناء جامع النوري 
ــت مبلغاً  ــاء، بعدها اضاف ــارة احلدب واملن
ــا  ــتني إحداهم ــمل كنيس ــدداً ليش مح
الطاهرة وكنيسة اخرى، وكلفوا منظمة 
اليونسكو املسؤولة عن الثقافة والفنون 
ــروع، مبينا ان اليونسكو  الدارة هذا املش
ــابقة عاملية وكلفت  ــات ان تقيم مس ارت
ــني لكي يراس  ــي للمعماري ــاد العامل االحت
املسابقة وتنفذ ضمن معاييره وشروطه.
ــوع  ــذا املوض ــول ه ــز ح ــد ان احلواج واك
ــر موجودة في  ــق امور غي ــر مبررة وخل غي
ــابقة، الفتا الى ان املشروع الذي فاز  املس
هو مشروع واعد وسيشكل مركزاً جديداً 
دم تاريخه.ورجح مستشار رئيس  برؤيته وقِ
الوزراء البدء باملشروع خالل شهرين، بعد 

اكتمال املسابقة وحتديد الفائز.

اللواء احلقوقي اسامعيل كريم جفات الكريطي مدير رشطة بغداد الرصافة يف حوار لـ(                      ):

الطريق احللقي سيقلل الزخم املروري يف بغداد ووجدنا حلوالً لـ(٤٦) مرشوعاً متوقفاً يف املحافظات
مستشار رئيس الوزراء لشؤون االعمار واالستثمار (صباح عبد اللطيف مشتت)  يكشف تفاصيل الطريق الحلقي ببغداد ويحدد أبرز مشاريع االتفاقية الصينية

ــوف يكون  ــماء االبداع والتألق والبطولة.. فاننا على يقني بان النجاح والتميز س ــما مهما في س حينما يكون القائد جنما المعا واس
حليف املؤسسة او الدائرة التي يعمل فيها.. وهذا ما وجدناه في مديرية شرطة بغداد الرصافة، ممثلة مبديرها اللواء احلقوقي إسماعيل 
ــه لبلده.. ومضحيا بروحه من اجل سالمة  ــير وراءه.. ناذرا نفس ــعارا يس كرمي جفات الكريطي.. الرجل الذي اتخذ من خدمة الوطن ش
الناس واحلفاظ على ممتلكاتهم.. وليس هذا بعجيب او غريب.. النه صاحب سيرة وضاءة.. وتاريخ سطر باحرف من نور .. اللواء احلقوقي 

إسماعيل الكريطي حتدث لـ(البينة اجلديدة) فكان احلوار معه مثمرا ومفيدا وغنيا باإلجنازات والنشاطات، وكان كما يلي:

ــتت، عن تفاصيل مشروع الطريق احللقي ببغداد، فيما حدد مصير  ــار رئيس الوزراء لشؤون االعمار واالستثمار صباح عبد اللطيف مش ــف مستش كش
االتفاقية الصينية، اكد تضمني موازنة ٢٠٢١ مشروع اعمار مدينة الصدر. وقال مشتت لوكالة االنباء العراقية (واع) تابعته (البينة اجلديدة) ، انه ال يوجد 
ــاله الى مجلس النواب القراره من خالل القراءات الثالث. ــس اعلى لالعمار حلني املصادقة على قانونه، الفتا الى ان القانون مت اعداده وارس ــى االن مجل حت
واضاف ان هناك جلنة شكلت برئاستي وهي اللجنة العليا لالعمار واخلدمات، مبيناً ان هذه اللجنة تضم ١٣ وكيالً وممثلني عن احملافظات، وتهدف ملناقشة 

املشاريع املتلكئة في احملافظات وايجاد حلول لها، حيث مت تخصيص كل جلسة حملافظة معينة.

بغداد / نصار الحاج - تصوير  حسني الونان

حاوره  - ثائر عبدالخالق

  دورنا ال يقترص عىل اجلانب األمني بل 
هناك جوانب إنسانية واجتامعية نحرص عىل تطبيقها 

وضعنا خطة أمنية حمكمة لشهر رمضان تؤمن محاية املواطنني وحتافظ عىل سالمتهم 
وندعوهم للتعاون مع األجهزة األمنية واالبتعاد عن املشاجرات ألهنم أخوة وأبناء بلد واحد

نتوقع البدء بإعامر منارة احلدباء بتصميمها اجلديد خالل شهرين واالتفاقية الصينية ستتضمن إعامر مدينة الصدر ومطار النارصية

الزميل اِّـحاور مع اللواء الحقوقي
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |١٢٢٠|٢٠٢٠
التاريخ/٢٠٢١/٤/٢٨ 

 أعـــــــــــــــــــــالن 
ــوت العائد للمدين (نهاد  ــل  ٧٩١/٣م ٣٨   الخاجية الواقع َّـ الك ــة تنفيذ الكوت َّـ العقار التسلس ــع مديري تبي
بشري كويعد ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائنه (هدى عبد اِّـنعم خضري)البالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب 
بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية 

عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :-  الكوت / الخاجيه/ قرب مسبح واسط  اِّـرقم ٧٩١/٣م٣٨ الخاجيه الواقع َّـ الكوت

٢-جنسه ونوعه:- بستان يسقى بالواسطة  
٣-حدوده واوصافه : ارض خالية من الشواغل 

٤-مشتمالته :- 
٥- مساحة :-  ١٦١م٢ و هي تعادل ١٦١ سهم 

٦-درجة العمران : 
٧- الشاغل : 

٨- القمية اِّـقدرة : ١٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة عشر مليون دينار ال غري

أعـــــــــــالن
ــي (علي  ــن قبل اِّـدع ــوى اِّـقامة م ــى الدع ــاء عل بن
ــني داور) الذي يطلب اضافة لقب من(فراغ) اُّـ  حس
(الدغريي) فمن لديه اعرتاض مراجعه هذه اِّـديرية 
ــوف تنظر  ــه س خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس
هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من 

قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات
 واالقامة العامة / وكالة

أعـــــــــــالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (حسني خابط 
ــاوي) اُّـ  ــه من(الري ــب تبديل لقب ــذي يطل ــن) ال محس
ــرياوي) فمن لديه اعرتاض مراجعه هذه اِّـديرية  (الس
خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
ــوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون  اِّـديرية َّـ الدع

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة /وكالة



ــكل وثيق  ــك العمل الصحفي املتواصل واملرتبط بش  يتيح ل
ــا الفقراء  ــيما في املقدمة منه ــرائح اجملتمع والس ــع كل ش م
ــحوقني االطالع املباشر على تفاصيل  واملعدمني واحلفاة واملس
ــم واحتياجاتهم وتطلعاتهم  دقيقة عن معاناتهم ومطالبه
ــك ان تنقل ما  ــروعة.. والن واجبك الصحفي يقتضي من املش
ــن رغبات او  ــدور في دواخلهم م ــدور الناس او ي ــل في ص يعتم
ــا يواجهونه من مظالم  ــغل افكارهم من تطلعات او م ما يش
ــرها على  ــة لتنش ــم اليومي ــي تفاصيل حياته ــات ف ومعوق
صفحات جريدتك وجلّ ما تستهدفه وغاية مأمولك ان يطلّع 
ــك محتواها واتخاذ مايلزم  ــا اصحاب القرار بغية تفكي عليه
ــكاوى.. واكيد  ــى انصاف اصحاب تلك الش ــا وصوال ال بصدده
ــتبقى  قائمة  ان جدلية اصوات الناس ومطالبهم اليومية س
ما بقيت حركة احلياة البشرية متواصلة والتعامالت اليومية 
ــتيعاب  ــي قدرتك على اس ــن ف ــة تكم ــتدامة وان احلكم مس
ــانية  ــكل جوارحك االنس ــات اليها ب ــوات  واالنص ــك االص تل
ومسؤوليتك الوظيفية وان تتذكر على الدوام ان قضاء حوائج 
الناس صدقة.. يوميا نتلقى العشرات من االتصاالت الهاتفية 
ــائل نصية عبر البريد االلكتروني  املباشرة  ومامياثلها من  رس
ــر اجلريدة وهم  ــرة ممن يزورون مق ــالل اللقاءات املباش ــن خ او  م
ــان  ــم التي تتمحور صراحة بش ــا معاناته ــون بني ايدين يضع
ــا نفر من  ــوي) التي يجديه ــة( العكرف ل ــاليب الروتيني اال س
اصحاب النفوس املريضة الذين يجدون في احلاق االذى بالناس 
ــب متعة  مابعدها  ــن الهموم واملتاع ــغالهم في دوامة م واش

متعة!!
ــا الغاية منه  ــت فن ــة الروتني  اضح ــأن صناع ــن اليدري ف  ومل
ــا من الدوائر اخلدمية يضرب  ــل املواطن الذي يراجع دائرة م جع
ــص) او( املنقذ) الذي يرّوج  ــداس باالخماس بحثا عن( اخمللّ االس
ــعاره  احملبب( شبيك  له املعاملة وهذا عادة مايكون جاهزا وش
ــا مايبذله صاحب  ــك حاضر مابني يديك) وطبع ــك .. خادم لبي
ــه اهللا تعالى او عمل اخلير  ــحري ليس ابتغاء وج الفانوس الس
بل مقابل( توريق) جتعل معاملتك تنجز قبل ان تخطو خطوتك 

االولى في الطريق!!
ــان االداء  ــادات التي نوجهها يوميا بش ــات واالنتق  ان املالحظ
املتعثر في بعض الدوائر الرسمية والنقول جميعها( كي النظلم 
ــات واالعالم  ــن مكاتب العالق ــا يقولون يتطلب م ــا) كم بختن
كافة ان تعيننا في ايصال صوت الناس ومطالبهم للمسؤول 
ــؤولية الوطنية واالخالقية وعليها  االعلى مبا يرتقي وروح املس
ايضا ان تُبقي اجلسور بينها وبني وسائل االعالم اخملتلفة قائمة 
لدميومة التواصل والتعاون الذي يصب في خدمة املواطن الذي 
ــكل امانة  ــن ايصال،صوته ب ــا الجل متكينه م ــعى جميع نس
ــؤولية.. والبد ان يعي ويدرك كل مسؤول انه خادم  وشرف املس
ــعي لتأمني احتياجاته االساسية من اخلدمات  للشعب والس

ومبا يحفظ كرامته وحقه املشروع في حياة حرة كرمية!! 
لقطة اخيرة 

ــه ويرفض مقابلة املواطنني  ــر بلدية في بغداد يوصد ابواب مدي
ــبوع ملقابلة الناس  بينما هناك وزراء يخصصون يوما في االس

والستماع لشكاوهم  وشتان بني مسؤول ومسؤول.

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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٦٣٧) - الخميس - ٢٩ - نيسان - ٢٠٢١

@NN·Ëj€b�flÎ@êb‰€a@paÏïa
kuaÎ@b:@pbñ„¸a

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــي كتب حول ظاهرة  ــي اذا ما قلت بأنني اول صحف ال اغال
ــام البعض  ــي قي ــك ه ــة تل ــرة ومرفوض ــة خطي اجتماعي
ــبه  ــف األعمار بحركة هي اش ــن مختل ــخاص م من األش
بالتمثيلية أو املسرحية الهزيلة حيث يقوم أحدهم برمي 
ــيارات املارّة ويتظاهر بأنه تعرّض للدهس  نفسه امام الس
ــة له حتضر فوراً  ــاك مجموعة أخرى مرافق أو االصابة وهن
لتقوم باخالئه ونقله للمستشفى وهناك في املستشفى 
ــرحية ذاتها حيث يوجد شخص  يبدأ فصل جديد من املس
عي بأن  ــلفاً ويدّ ــوذة س ــعة مأخ ــاً ألش ــل فيلم ــو يحم وه
ــاب اآلن برضوض أو  ــس مص ــذي تعرّض للده ــخص ال الش
ــمه ويكون سائق املركبة في  كسور في بعض انحاء جس
حيرة من امره كونه مقتنع جداً بأن الشخص املذكور بعيد 
ــيارة .. وهنا تبدأ املساومات  كل البعد عن االحتكاك بالس
واالبتزاز املفضوح حيث يتم مطالبة صاحب املركبة بدفع 
ــه ( مطلوب  ــس ذلك فان ــة كتعويض وبعك ــغ خيالي مبال
ــؤالء بالذهاب  ــائق املركبة ه ــائرياً) وعندما يطالب س عش
ــجيل  ــي املنطقة املعنية بغية تس ــرطة ف الى مركز الش
اخبار اصولي باحلادث الكاذب طبعاً يتهرّب هؤالء ويقومون 
ــلفاً بانكشاف حيلتهم وفي  باملماطلة ألنهم يعرفون س
النتيجة عادة ما تنتهي االمور بقيام صاحب املركبة بدفع 
اموال دفعاً للمشاكل التي ال يريد الدخول بها مكرهاً .. وما 
أثار انتباهي صراحة ودعاني للكتابة بشأن املوضوع ثانية 
هو ان التمثيلية بدأت تتطور واساليبها تتنوع ففي املرات 
ــباب أما  ــون) هم من الرجال او الش ــابقة كان ( املمثل الس
ــاهد قيام نساء وشابات بهذه التمثيليات  اليوم صرنا نش
الساذجة وهذا ما حصل بالفعل قبل يومني حيث واجهت 
ــوارع بغداد  ــي احد ش ــيارتها اخلاصة ف ــة تقود س موظف
ــيارتها فما كان منها  ــها على س بامرأة وهي تلقي بنفس
ــف لتتفحص تلك املرأة وتتأكد بأنها لم يصبها  اال ان تتوق
ــوى وتتظاهر بالصراخ من  ــن املرأة تلك ظلت تتل أي أذى لك
األلم وكالعادة اجتمع حولها اجلوق املوسيقي املهيأ لهذا 
ــكينة  ــة ان تلك املوظفة املس ــرض والنتيجة النهائي الغ
ــل وبالتالي دفعت مبلغاً  ــت ضحية هذا احلادث املفتع كان
ــق .. وفي اخلتام بودي ان  ــة الف دينار دون وجه ح ( ١٠٠) مائ
ــة مرفوضة جملةً وتفصيالً  اقول بأن هذه الظاهرة الباطل
ــاء اخليرين في  ــائر األصالء والوجه ــيوخ العش من قبل ش
ــخص يتعرّض لهذه التمثيليات  اجملتمع واطلب من كل ش
ــجيل  ــرطة لتس ــادر فوراً بالتوجه الى اقرب مركز ش ان يب
ــيد قاضي  ــكوى على الس اخبار باحلادث لغرض عرض الش
ــرار العادل واملنصف  ــة التحقيق بهدف اصدار الق محكم
ــن ذوي النفوس  ــزاز البعض م ــرّض البت ــوم يتع ــكل مظل ل
ــاليب  ــداع األس ابت ــى  ــون عل ــن يعتاش الذي ــة  الضعيف
ــهم ان حبل الكذب  االحتيالية وهم يعرفون في قرار أنفس

ح اال الصحيح . قصير وال يصّ

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

@bflÜ‰«@pbÓ‹Ór‡n€a
AA@â�Ï�nm
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اوقدت الزميلة جريدة (الصياد 
ــراس حتريرها  ــي ي ــد) الت اجلدي
ــار)  ــق جب ــد اخلال ــل (عب الزمي
شمعتها  الثالثة .. اسرة حترير 
ــدة تبارك  ــدة البينة اجلدي جري

ــاد اجلديد)  (الصي ــي  للزمالء ف
ــبة  ــذه املناس ــم  به احتفاله
دوام   ــم  له ــى  ونتمن ــزة  العزي
ــار  على طريق  ــدم واالزده التق
صحافة عراقية حرة متقدمة 

بغداد / البينة اجلديدة
ــرؤوس اإلرهاب في  ــة ب ــا لإلطاح ــة عملياته ــوات األمني ــل الق تواص
ــراف وكيل االستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف. محافظة ديالى بإش

ــرؤوس اإلرهاب في محافظة  ــال مصدر أمني ،إن عمليات اإلطاحة ب وق
ديالى مستمرة وفق اخلطط التي وضعت. وكان مصدر مطلع أفاد، بأن 
ــرف عليها الفريق أحمد  ــة األمنية في محافظة ديالى التي يش اخلط
ــة ، عقدت  ــى صعيد ذي صل ــق اخملطط لها. وعل ــير وف ــو رغيف تس أب
قيادات االجهزة االمنية امس االربعاء، ومحافظ ديالى اجتماعا يتعلق 
بسير اخلطة االمنية في احملافظة. وقال مصدر امني لـ(البينة اجلديدة) 
ــمري  ــتركة الفريق الركن عبد االمير الش ان نائب قائد العمليات املش
ــريع الفريق ثامر  ــظ ديالى مثنى التميمي وقائد قوات الرد الس ومحاف
ــتركا يتعلق بعملية ضبط االمن في  ــيني عقدوا اجتماعا مش احلس
ــت قبل عدة ايام.  ــة التوترات االمنية التي حصل ــة على خلفي احملافظ
ــي االقضية  ــار القطعات ف ــدر ان االجتماع بحث انتش ــاف املص واض
ــدوث اي خروقات قد حتصل  ــير االجراءات املتبعة ملنع ح والنواحي وس

واعادة االمن واالستقرار .

عراقيون مقيمون في النمسا يتوجهون 
ــكر والتقدير الى سعادة القنصل  بالش
ــزي  رم ــدر  حي  ) ــا  فيين ــي  ف ــي  العراق
ــون واخلدمة  ــي ) لتقدميه الع الصميدع
ــاكلهم او  ــاك وحلّ مش ــني هن للعراقي
ــا بكل  ــد يواجهونه ــي ق ــاب الت الصع
ــة .. فبوركت  ــؤولية وطني ممنونية ومس
ــورة العراق  ــس ص ــه يعك ــوده كون جه

النقية في اخلارج .

ــوب الى الفوج الثاني  ــالزم االول (طارق زيدان) املنس امل
ــش العراقي/ اصيب  ــة/ اجلي اللواء/١٨ الفرقة اخلامس
ــات داعش في  ــرض قامت به عصاب ــاء تع ــروح  اثن بج
ناحية العظيم/ احلاوي/ وهو يرقد حاليا في مستشفى 
الشهيد غازي احلريري.. سائلني اهللا تعالى ان مين عليه 
ــؤدي واجبه  ــي ينهض مجددا لي ــفاء العاجل ك بالش

املقدس بحفظ اهللا ورعايته.

@ÖÏË¶a@o◊âÏi

ÚÌå»m_@ú»nfl@Âfl@›Á@NN@›ñm@ÚÓ€ÎÜ€a@ÚqbÀ�aÎ@NNÜ‰:bi@b„ÎâÏ◊@ÛmÏ∂@ÚçÜÿfl@sr¶a@÷âb™

pbfl˝ç@NN@pbfl˝ç

ــد الوهاب جبار) رئيس  يعزّي الزميل ( عب
ــف  ــدة ( البينة اجلديدة) بأس ــر جري حتري
ــلمان الطائي)  ــغ القاضي ( محمد س بال
بوفاة املغفور له والده القاضي املتقاعد ( 
سلمان محمد علي الطائي) الذي انتقل 
ــائالً اهللا  ــوار ربه بأجله املوعود س الى ج
ــع  تعالى ان يتغمد الفقيد الراحل بواس
رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم 
ــلوان وانا هللا وانا  اهله وذويه الصبر والس

اليه راجعون .

ــل الوطني  ــفى االم ــون مستش ــى يراجع ــون ومرض مواطن
لعالج االورام  يتقدمون  بالشكر والتقدير الى الدكتور (ليث 
الكعبي) مدير عام مدينة الطب والدكتور (مصعب العبودي) 
ــة   ــد نعم ــاص محم ــور االختص ــفى والدكت ــر املستش مدي
ــم  ــاس فاضل) والدكتورة (ميس ــاص (عب ــور االختص والدكت
ــي خدمة املرضى   ــارس جلهودكم املبذولة ف ــم)  طبيبة مم جن
بروح االنسانية  العالية واملهنية  والواجب الوظيفي امللتزم 

باخالقيات  مهنه الطب .

·��������◊ÖÏË��¶@aä�����ÿë


