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أوصت جلنة األمن والدفاع النيابية، 
بإجراء تغييرات للمسؤولني األمنيني 
ــهدت خروقات،  في املناطق التي ش
ــخصت  ــارت إلى أنها ش ــا أش فيم
ــق  ــي املناط ــتخبارياً ف ــاً اس ضعف
ــل داعش.وقال  ــتهدفة من قب املس
عضو اللجنة النائب كاطع الركابي 
ــخصت  ــن والدفاع ش ــة األم إن جلن
ــتخباري في كل  ــف اس وجود ضع
املناطق وخصوصا التي استهدفها 
داعش سواء في بغداد أو احملافظات 
وهذا ناجت عن عدم متابعة القيادات 

ــم. وافراده ــم  لقطعاته ــة  االمني
ــاع  ــن والدف ــة االم ــاف، أن جلن وأض
ــني  األمني ــؤولني  املس ــتضافت  اس
ــاع والداخلية من  ــي الدف ــي وزرات ف
الوزراء واملسؤولني واملديرين العامني 
ــي  الوطن ــن  واألم ــتخبارات  واالس
ــد  اجله ــف  ضع ــباب  أس ــث  لبح
ــداً أن اخلروقات  ــتخباري، مؤك االس
األخيرة تتطلب مساءلة املسؤولني 
ــض املناطق. من  ــم في بع وتغييره
ــط،  ــت وزارة النف ــر أعلن ــب اخ جان
امس الثالثاء، أن قرار خفض اإلنتاج 
ــراق الى ٦  ــرادات الع ــف من إي ضاع
مليارات دوالر، فيما أشارت الى أنها 

لم تتسلم أي إيرادات حتى اآلن من 
إقليم كردستان ضمن بنود املوازنة. 
وقال املتحدث باسم الوزارة، عاصم 
ــاج  ــض إنت ــرار تخفي ــاد ، إن ق جه
ــذي أُقر مع الدول املصدرة،  النفط ال
ــى توازن  ــيطرة عل كان يهدف للس
ــة،  ــواق العاملي ــي األس ــعار ف األس
ــبب  ــاً أن زيادة اإلنتاج سيتس مبين
أن  ــاد،  جه ــاف  خلل.وأض ــدوث  بح
ــرادات  ــادة اإلي ــراق هو زي ــدف الع ه
املالية وليست الكمية، مشيراً الى 
أن زيادة الكمية قد تؤدي الى خفض 
ــراق  ــح أن الع ــعار النفط.وأوض أس
ــرى بكميات  ــع الدول األخ ملتزم م

ــداول املوضوعة من  محددة وفق اجل
ــي منظمة  ــز األبحاث ف ــل مراك قب
ــا أدى الى زيادة  ــك وأوبك بلس، م أوب
اإليرادات املالية، الفتاً الى أن إيرادات 
ــت تقدر  ــابق كان ــي الس ــراق ف الع
بأقل من مليار دوالر شهرياً، أما اآلن 
ــإن اإليرادات  ــات إنتاج أقل ف وبكمي
وصلت الى ٦ مليارات دوالر. في وقت 
ــادي  االقتص ــار  املستش ــتبعد  اس
لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح 
امس الثالثاء، أن تكون هناك موازنة 
ــبب تأخر  تكميلية لهذا العام بس
ــال صالح  ــة العامة.وق ــرار املوازن إق
ــة، ال أتوقع  ــي تصريحات صحفي ف

ــة تكميلية،  ــاك موازن أن تكون هن
ــون املوازنة العامة تعطلت كثيراً  ك
وأقرت منذ مدة قصيرة، وفي العادة 
ــب أنْ تقر موازنة البلد في بداية  يج
ــة إيراداته  ــل معرف ــن أج ــام م الع
ــام، وعندها تتم معرفة  لنصف الع
ــل نحتاج إلى موازنة تكميلية أم  ه
ــعار النفط  ال.وأضاف، أن ارتفاع أس
ــون هناك  ــي بالضرورة أن تك ال يعن
موازنة تكميلية، خاصة أن املوازنة 
ــز، وفرق  ــى عج ــت عل ــة بني العام
األسعار تنتفع به الدولة أفضل من 

االقتراض.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــيال من  املكاملات  الهاتفية  ــاعات الـ (٢٤) املاضيه س تلقت (البينة اجلديدة) خالل الس
ــكون فيها من استقطاع مبالغ من  ــائل النصية من بعض املتقاعدين  يش او عبر الرس
ــهر تراوحت مابني (١٣٥ – ١٥٠) الف دينار ويقول املتقاعدون انهم في  رواتبهم  لهذا الش
حيرة من امرهم فاذا كان االستقطاع  بسبب سلف استلفوها سابقاً فكان على هيئة 
التقاعد ان تتريث باستقطاعها هذا الشهر كونه شهر رمضان وان املتقاعدين وبسبب 
ــي  محتاجني حتى للدينار  الواحد واذا كان السبب خطأ في احلاسبة  وضعهم املعيش
فكان حريا برئيس هيئة  التقاعد الوطنية  ان يخرج على وسائل االعالم اليضاح االمور 
ــت  ــار املتقاعدون بأن ما يحصل ليس ــدم ترك املتقاعدين في حالة حيص بيص.واش وع
اخطاء فنيه عفوية بل (لعبة) تتكرر بني احلني واالخر والضحية أناس بسطاء يعيشون 
ــة  اخرجوا من صمتكم اثابكم  ــروف غايه في الصعوبة .. هيئة التقاعد الوطني ــي ظ ف

اهللا واجيبوا على استفسارات  املتقاعدين فال تبخلوا رحم اهللا والديكم

بغداد /
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املؤمنني  ــر  امي ــهاد  ــرى استش ذك
ــي  ــب(ع) والت ــي طال ــن اب ــي ب عل
ــهر  ــهر رمضان .. ش تصادف في ش
ــبة  ــت مناس الطاعة واالميان ليس
ــا  ــي  .. الن علي ــار زمن ــددة باط مح
ــرفاء  ــي ضمائر االحرار والش باق ف
ــوم يبعثون .. هو  ــن اال ي وكل اخليري
ــة وفيه  ليس رجال عاديا بل مدرس
ــد صلى اهللا  ــول اهللا محم قال رس
ــا مدينة  ــلم : (ان ــه وس ــه وال علي
ــوب  العلم وعلي بابها) .. هو يعس
ــل  ــالم والنبي ــارس االس ــن وف الدي
الشهم وحافظ بيضة االسالم من 
ــاع وكان رمزا في  ــدع والضي التص
والعدل فاستحق لقب  الشجاعة 
ــراء واملظلومني وااليتام  نصير الفق
ــهاده  .. فلنجعل من ذكرى استش

ــدروس  ال ــتلهام  الس ــبة  مناس
ــيرته العطرة  والعبر من حياته وس
يوميا  ــلوكا  وجنسدها منهجا وس
ــالد ان يكونوا  ــة الب وان على ساس
ــك الدروس  ــوا من تل ــن ينهل اول م
ــن خالل الدفاع عن حقوق الناس  م
وخدمتهم والسهر على تأمني كل 
ــم  ــان كرامته ــم وضم احتياجاته
ــانية .. ما يؤسف ان البعض  االنس
او  ــى  وينس ــة  بالتعزي ــغل  ينش
يتناسى ان املطلوب منه ان يترجم 
ــاته اليومية  ــي ممارس نهج علي ف
ــة  العظيم ــبة  املناس ــذه  ه ان   ..
ــي مدلوالتها تدعو كل  والكبيرة ف
القوى السياسية الن تقرع اجلرس 
ــاباتها  ــي مناهجها وتعيد حس ف
ــا قامت  ــكل م ــة ل ــوم مبراجع وتق
ــن ضرورية  ــر م ــة اكث ــه فاملراجع ب
للوقوف على نقاط الضعف الجل 

ــا ونقاط القوة  تقويتها ومعاجلته
ــوص  ــتثمارها.اما بخص ــل اس الج
ــي املفروض  ــي او الكل ــر اجلزئ احلظ
ــتلزمتها  ــا ورغم ضرورات اس حالي
ــة كورونا لكن هذا احلظر لم  جائح
يعد ذي جدوى والسبب الن الفقراء 
والشرائح االجتماعية التي تكابد 
ــى قوتها اليومي هم  للحصول عل
من يدفعون الفاتورة شظفا ومعاناة 
ــم يتحركون  ــة فانه ــا الساس ام
برهاوة وهذا واضح من خالل ازدحام 
رمضانية  افطار  مبوائد  انشطتهم 
ــتمرة  مس واحتفاالت  واجتماعات 
ــا بودنا ان نقول ان حتالفاتكم  .. كم
ــورة  محص ــون  تك ان  ــب  يج ال 
واحلزبية فقط  الفئوية  مبصاحلكم 
ــل يجب ان تكون مصلحة الوطن  ب
واملواطن هي املتصدرة الن الشعب 
ــه ويحقق  ــداوي جراحات يريد من ي

ــه  ل ــدم  ويق ــروعة  املش ــه  مطالب
اخلدمات االساسية ويبني له وطنا 
عبثت به معاول التخريب ومن هنا 
ــة اجعلوا  فاننا نقول لكل الساس
ــن  للوط ــة  مكرس ــم  اجتماعاتك
وللشعب ولو ملرة واحدة وال نعتقد 
ان ذلك ليس عسيرا عليكم اذا ما 
ــي قضية اخرى  ــل ذلك.وف اردمت فع
ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــب حكوم نطال
ــمية  بتس ــي  الكاظم ــى  مصطف
ــى وزن  ــمي عل ــق حكومي رس ناط
السيد  ــبق  االس الناطق احلكومي 
علي الدباغ الذي كان يفتح هواتفه 
ــائل االعالم  ــة ولكل وس للصحاف
ــى كل  ــب عل ــدر ويجي ــة ص برحاب
ــؤال تطرحه في الليل او النهار  س
ــق احلكومي  ــل مع الناط .. التواص
الرسمي بات ضرورة حتمية خدمة 
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لقيت دبلوماسية سويسرية بارزة في العاصمة 
ــقوطها من أحد  اإليرانية طهران مصرعها، إثر س
ــاهق.وكانت السيدة  الطوابق العليا في مبنى ش
البالغة من العمر ٥١ عاماً، تعمل سكرتيرة أولى 

في سفارة بالدها، ولم يحدد اسمها بعد بحسب 
ــتدعت  ــاء مهر اإليرانية.واس ــا نقلت وكالة أنب م
ــع، في  ــى املوق ــعفني إل ــرطة املس ــر الش عناص
ــد العثور على  ــة القمرانية في طهران بع منطق

جثة السيدة فوجدوها متوفاة «منذ مدة».
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ــال مدير  ــس الثالثاء، باعتق ــدر أمني، ام ــاد مص اف
شعبة استخبارات فوج طوارئ بغداد. وقال املصدر 
ــي احمد ابو  ــر الفريق احلقوق ــوة امنية وبأم ، ان ق

ــاد، اعتقلت مدير  ــف املكلف مبكافحة الفس رغي
ــداد. واضاف  ــتخبارات فوج طوارئ بغ ــعبة اس ش
ــتخبارات مت ايداعه السجن  ــعبة االس ان مدير ش

لغرض التحقيق معه بقضايا فساد.

‚bÌaHQPI@ÒÜΩ@›flbí€a@fiaÏvn€a@äƒy@ûäœ@âä‘Ì@ıaâãÏ€a@è‹©
 

ــته  صادق مجلس الوزراء في جلس
ــاء، على  ــس الثالث ــي عقدها ام الت
ــا للصحة  ــة العلي ــة اللجن توصي
ــرض حظر  ــة بف ــالمة الوطني والس
التجوال الشامل ملدة ١٠ أيام، إعتبارًا 
ــار ٢٠٢١،  ــة ٢٢ آي ــن ١٢ آيار ولغاي م

ــار جائحة  ــن انتش ــك للحد م وذل
ــق االجراءات الوقائية  كورونا وتطبي
ــي  االجتماع ــد  التباع ــالل  خ ــن  م
والشروط الوقائية االخرى، السيما 
ــة  الصح وزارة  ــجلت  س ان  ــد  بع
ــداد االصابات في  ــادة باع مؤخرا زي
ــرار حظر  ــمل ق ــوم العراق.ويش عم

ــوالت  امل ــق  ــامل غل ــوال الش التج
ــات واملقاهي  ــم والكافتيري واملطاع
ــات وقاعات  ــينما واملتنزه ودور الس
ــابح  واملس ــراس  واألع ــبات  املناس
ــات الرياضية وغيرها، فضال  والقاع
عن منع إقامة التجمعات البشرية 

بأشكالها كافة.
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ــس الثالثاء، من  ــوار النيابية ام ــة الزراعة واملياه وااله حذرت جلن
ــالد خالل الفترة املقبلة. ــيب مياه الفرات في الب انخفاض مناس
وقال رئيس اللجنة سالم الشمري أن تركيا حتاول بني احلني واالخر 
ــرى نهر  ــتخدام ورقة املياه لتنفيذ ما تخطط له بتغيير  مس اس
الفرات بشكل خاص.وأضاف الشمري، أن اعالن مسؤول في شمال 
ــوب مياه نهر الفرات بأكثر من ٥ امتار  ــوريا عن انخفاض منس س
ــه في العراق. ــرة في تاريخه، امر خطير وينذر باألمر نفس وألول م

ــمري مجددا احلكومة إلى االسراع بتوقيع اتفاقية مع  ودعا الش
ــة والفرات، وعدم  ــن مياه نهري دجل ــول حصة العراق م تركيا ح

استخدام األمر كورقة ضغط لتنفيذ أهدافها.

بغداد /

ــي  ــامرائي ان الصراع السياس ــال النائب مثنى الس ق
ــنية ذاتها.واضاف في  ــدم اليوم مابني القوى الس محت
ــوز) الفضائيه انه ال يوجد  ــح متلفز لقناه (اي ني تصري
ــلح يحمينا وال قوة  نصارع بها وان الصراع  طرف مس
ــى ان اي  ــار ال ــي مناطقنا السنية.واش ــن يدور ف الراه

شخصية سنيه بارزة قوية تطالب بحقوق  محافظتها 
ــنية التي حتاول  ــوى الس ــي داخل الق ــون خصما ف تك
ــن طريقها وان  ــة االخرين ع ــلطة الزاح ان تكون متس
ــوش االلكترونية  باتت جزءاً من هذا الصراع حيث  اجلي
يتم انفاق (٢٠٠) الف دوالر شهريا عليها ألجل  تشويه 

صورة اي شخص يعمل في محافظته!!.

@îÏÓ¶aÎ@�bflÜn™@�bÓ‰ç@b«aäï@ÜËím@b‰‘üb‰fl@Z@Ôˆaäflbé€a
ÚÓ€bÓÅ@¸aÏfla@bËÓ‹«@“äñm@@ÚÓ„Î6ÿ€¸a

قرر مصرف الرافدين، امس الثالثاء، منح املوظفني ومنتسبي القوات 
األمنية املوطنة رواتبهم لدى املصرف ٥٠ مليون دينار للبناء في قطعة 
ــكنية.املكتب االعالمي للمصرف  ــكنية او ترميم الدور الس ارض س
ــبي وزارتي  ــك القروض يكون للموظفني ومنتس ــدمي على تل ، ان التق
ــتر كارد حصرا. واضاف البيان  الداخلية والدفاع حاملي بطاقة املاس

ان التقدمي عن طريق فروع املصرف وبحسب الرقعة اجلغرافية.

@âb‰ÌÖ@ÊÏÓ‹flH50I@|‰fl@âä‘Ì@ÂÌÜœaä€a
·Ófl6€aÎ@ıb‰j‹€@¥jén‰ΩaÎ@¥–√Ï‡‹€

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

وكاالت /
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بغداد / البينة الجديدة
ــتثمارات  ــر النفط، اطالق اس اعلن وزي
ــار دوالر لتطوير  ــرة تصل الى ٣ ملي كبي
ــركة  ــتثمار الغاز في ش ــة واس صناع
ــاد الوطني،  ــاز البصرة دعما لالقتص غ
ــي االنتاج  ــبة الزيادة ف ــيرا ان نس مش
ــال  وق ــة).  (٤٠باملائ ــتتحقق  س ــي  الت
ــار خالل املؤمتر  ــان عبداجلب الوزير احس
ــه وزارة النفط  ــذي عقدت ــي ال الصحف
ــرى  ــتثمارية الكب ــة االس ــرار اخلط الق
لشركة غاز البصرة، ان»خطة استثمار 
٣ مليار دوالر لتنفيذ مجموعة مشاريع 
ــركة غاز البصرة يعد اجنازا  لصالح ش
ــاس  االس ــة  بالدرج ــجل  يس ــرا  كبي
الوزارة  لدعم احلكومة»، مؤكدا»حرص 
ــاد  ــه باالقتص ــى التوج ــة عل واحلكوم
ــتدام ، من  الوطني نحو االقتصاد املس
ــتثمارات في قطاع  ــالق االس خالل اط
الغاز والطاقة».واضاف الوزير ان اخلطط 
ــتعزز من  ــتقبلية قريبة املدى س املس
ــة  ــة او التحويلي ــات التكريري الصناع
والصناعات البترو كيمياوية ، ومشروع 
ــد  اح ــو  ه ــات  للبتروكيمياوي ــراس  نب
ــتنفذ بفضل  ــاريع التي س ــم املش اه
ــي  ــع احلال ــاً الوض ــاز ، واصف ــر الغ توف
ــركة غاز البصرة باملمتاز، نأمل من  لش
ــركائنا بذل جهود استثنائية ووضع  ش
ــتراتيجيات التي تؤدي الى تطوير  االس
ــار  ــتثمرة .واش ــات املس ــادة الطاق وزي

ــاريع اخرى  ــر ان الوزارة لديها مش الوزي
ــتثمار الغاز في محافظات ذي قار  الس
ــروع  ــان وحقل املنصورية ومش وميس
ــركة توتال الذي  ــكاز واالتفاق مع ش ع
يعد من اهم اتفاقات عام ٢٠٢١ ، والذي 
من املؤمل ان يدخل حيز التنفيذ نهاية 

هذه العام.
ــؤون الغاز حامد  وقال وكيل الوزارة لش
ــي  ف ــتهدفة  املس ــة  اخلط ان  ــس  يون
ــية  ــاز هي خطة خمس ــتثمار الغ اس
الستثمار ٣ مليارات دوال ر ملدة خمسة 
ــروع  املش ان  ــى  ال ــيرا  ، مش ــنوات  س
ــرة ( NGL) مبرحلتني  ــي هو بص الرئيس
ــاج ١٤٠٠مقمق لدعم  للوصول الى انت
ــة وايضا  ــاف الوطني ــبكة الغاز اجل ش
ــاز  ــات الغ ــادة كمي ــي زي ــاهمة ف املس

السائل املنتج.
ــاز اجلنوب  ــركة غ ــام ش ــال مدير ع وق
حمزة عبدالباقي انه وبالدعم املستمر 
ــط وبالرغم من  ــناد من وزير النف واالس
االوضاع االقتصادية والصحية مت توفير 
ــة والبالغة ٣  ــة الالزم ــيولة املالي الس
مليار دوالر على مدى السنوات اخلمسة 
ــاريع رفع  القادمة لتنفيذ خطط ومش
معدالت االنتاج في شركة غاز البصرة 
ــق باليوم من  ــول الى ١٤٠٠ مقم للوص
 (NGL) ــرة ــروع البص ــالل تنفيذ مش خ
ــني تنتهي  ــينفذ على مرحلت ــذي س ال
ــام ٢٠٢٥ كل مرحلة بطاقة ٢٠٠  في ع

مقمق باليوم .
واشار عبدالباقي ان الزيادة في معدالت 
االنتاج سترفد محطات توليد الطاقة 
الكهربائية وزيادة انتاجها ، كما ستزيد 
من معدالت انتاج الغاز السائل لتصل 
ــادة معدالت  ــن يوميا وزي ــى ٧ االف ط ال

انتاج املكثفات ٣٠ الف برميل باليوم.
ــي العراق  ــل ف ــركة ش ــر ش ــال مدي وق
ــا الى  ــي وصلن ــي اجلناب ــارات عل واالم
ــاز في  ــن انتاج الغ ــة م ــة مهم املرحل
ــنجني ثمارها  ــركةغاز البصرة وس ش
ــة ،  ــة القادم ــنتني او الثالث ــالل الس خ

ــو روح  ــاع الغاز ه ــى ان قط ــير ال مش
االقتصاد العراقي النه يدخل في قطاع 
ــكره  الكهرباء والصناعة ، وعبر عن ش
ــوزارة  ــه الوزير وال ــذي يقدم ــم ال للدع

لدميومة العمل واالنتاج .
وقدم وكيل مدير عام شركة غاز البصرة 
مرفأ كاظم استعراض عن نطاق عمل 
ــركة الذي يضم ١٧ كابسة غاز و٤  الش
ــاز طبيعي ، ومرفأ  ــات معاجلة غ محط
واحدا لتصديرا ملكثفات والغاز السائل 
ــيرا الى ان  ــزن الغاز ، مش ــا خل و مجمع
الشركة تقوم باستثمار ومعاجلة ٩٠٠ 

ــي يومياً ،  ــب قياس ــون قدم مكع ملي
التي توفر٣٫٥ كيكا واط تنتج من الغاز 
ــاف املعالج لتزويد أكثر من ٣ مليون  اجل
ــزل بالكهرباء ، فضال عن تامني ٨٠٪  من
من غاز الطبخ للعراق وان العراق اصبح 
ــائل بعد ان  بلدا مصدرا ملادة الغاز الس

كان مستوردا للمادة .
ــل  عم ــة  خط ان  ــى  ال ــاف  واض
ــات غاز  ــتهدف إضافة كابس ٢٠٢١تس
ــاز اضافية  ــات غ ــع كمي ــدف جتمي به
ــص األولى،  ــوالت التراخي من حقول ج
ــروع البصرة ملعاجلة  ــتكمال مش واس
ــن  ــيزيد م ــذي س ــي وال ــاز الطبيع الغ
ــركة غاز البصرة  الطاقة االنتاجية لش
من ١٠٠٠ إلى ١٤٠٠ مليون قدم مكعب 
قياسي باليوم، وزيادة كميات التصدير 
ــن مادة (LPG) من ٣٠ الف طن إلى ٧٠  م

الف طن بالشهر الواحد.
ــم الوزارة  ــمي باس وقال املتحدث الرس
ــاد ان وزارة النفط قطعت  ــم جه عاص
ــتثمار االمثل  ــواطا في مجال االس اش
ــات النفطية  ــاز املصاحب للعملي للغ
،وباشرت بتنفيذ مشاريع لتطوير حقل 
ــا مباحثات  ــازي ولديه ــة الغ املنصوري
ــي  ــازي ف ــكاس الغ ــل ع ــر حق لتطوي
ــة االنبار ، وان ما مت اقراره اليوم  محافظ
بخصوص اخلطة االستثمارية الكبرى 
لشركة غاز البصرة يعد اضافة كبيرة 

في قطاع استثمار الغاز في العراق.

Œä–nΩa@¥»Ωa@kmaâ@÷˝üg@Â‹»m@›‡»€a
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ــس الثالثاء،  ــة، ام ــت وزارة الـتـربـيـ نـفـ
ــالكات التربوية  ــو تلقيح امل ــه نح التوج
ــدم وجود  ــدت ع ــاً، وأك ــة اجباري والطلب
ــذا  به ــة  الصحي ــات  اجله ــن  م ــعار  إش
ــم  ــمي باس الصدد.وقـال املتحدث الرس
ــعدون ، إن  ــة حيدر فاروق الس وزارة التربي
ــلم اي اشـعـار رسـمـي  الـوزارة لم تتس
ــة يقضي بتلقيح  ــل وزارة الصح مـن قب
ــا.  ــة اجباري ــة او الطلب ــالكات التربوي امل
ــى تطبيق  ــوزارة تعمل عل ــاً أن ال مضيف
ــالل  ــدارس خـ ــة باملــ ــراءات الوقائي االج
ــعدون  ــد الس ــدوام الـحـضـوري.واك الــ
ــف الـعـام  ــى املـوقـ ــيطرة عل وجـود س
ــدارس، وهـنـاك التزام كبير من قبل  بـاملـ
ــراءات الوقائية.  ــق االج ــالكات بتطبي امل
ــوزارة واملـدراء  ـــار إلى أن اخملتصني بال واش
ــا املوقف التربوي  ــون دوري العامني يناقش

واثر جائحة كورونا فيه. 

ــيطرة  أعلنت مديرية الدفاع املدني، الس
ــل حلويات  ــي معم ــق اندلع ف ــى حري عل
ــط العاصمة بغداد.وذكرت املديرية ،  وس
إنه «فرقها طوقت النيران التي اشتعلت 
داخل فرن لصناعة احللويات واملعجنات، 
ــاورة وأخمدت  ــت احملال التجارية اجمل فعزل
ــائر  ــجيل إصابات أو خس احلريق دون تس
ــرار املادية، في  ــم األض ــرية مع حتجي بش
منطقة الشورجة شارع الصدرية وسط 
ــبب احلريق كان  ــت، ان»س بغداد».واضاف
عرضي نتيجة اإلهمال بشروط السالمة 

الصادرة من مديرية الدفاع املدني».

ــتقلة  ــا املس العلي ــة  املفوضي ــدرت  أص
ــراراً  ق ــاء،  الثالث ــس  ام ــات،  لإلنتخاب
ــات النيابية  ــحي اإلنتخاب ــمح ملرش يس
ــز اقتراعهم.وقالت  املقبلة، بتغيير مراك
ــحي  ــماح ملرش املفوضية، أنه «تقرر الس
ــات املقبلة (من  مجلس النواب لالنتخاب
املرشحني على دوائر انتخابية غير الدوائر 
ــكناهم) إضافة الى  ــل س ــي في مح الت
ــة التموينية  ــب البطاق عوائلهم بحس
حصراً بتغيير مراكز اقتراعهم الى مراكز 
ــة التي  ــر االنتخابي ــي الدوائ ــراع ف االقت

رشحوا فيها».

أعلنت وزارة العمل والشؤون 
ــب  رات ــالق  إط ــة،  االجتماعي
ــال رئيس  ــني املتفرغ. وق املع
ــة  االعاق ذوي  ــة  رعاي ــة  هيئ
ــي  ــة ف ــات اخلاص واالحتياج
ــام عبداللطيف  ــوزارة عص ال
التميمي ، ان الهيئة أكملت 
املتعلقة  ــراءات  االج ــع  جمي
ــني املتفرغ  ــالق راتب املع باط
ــلمني سابقا الدفعة  للمتس
 ٢٠٢١ ــام  ع ــن  م ــة  الرابع
وللشمول اجلديد لعام ٢٠١٩، 
ــهر االربعة  ــع راتب االش بواق
ــام مببلغ  ــن هذا الع االولى م

٦٨٠ الف دينار لكل مستفيد 
ــس االول االثنني  ــدات من ام ب
ــى التوجه  ــم ال ــاً إياه ، داعي
ــلم  لتس ــرف  الص ــذ  ملناف

مستحقاتهم املالية.
ــعارات الصرف  وأضاف، أن إش
ــي بطاقة  ــي حلامل االلكترون
املاستر كارد للمصارف (آشور 
والرشيد والرافدين)، ستصل 
ــع  ــتفيدين بالتتاب ــى املس ال
ــوم، بعد إجناز  ــاء هذا الي مس
االلكتروني  ــع  الدف ــراءات  إج
ــات احملددة  ــة وفق التوقيت عل

لكل مصرف. 

أصدر وزير املوارد املائية مهدي رشيد 
ــات  ــن التوجيه ــدداً م ــي، ع احلمدان
ــد مكحول، فيما دعا الى  ــأن س بش
توفير احلماية للعاملني في املشروع. 
ــي لوزارة املوارد  وقال املكتب االعالم
ــوارد املائية مهدي  املائية ، إن وزير امل
رشيد احلمداني ترأس اجتماعا فنيا 
ــد  ــعا للجنة التوجيهية لس موس
ــريع  ــأن تس ــول للتباحث بش مكح
ــروع،  ــي تنفيذ املش ــر العمل ف وتائ
ــره كل من  ــا أن االجتماع حض مبين
ــة  ــأة العام ــني للهي ــن العام املديري
ــدود واخلزانات ومركز الدراسات  للس
والتصاميم ومركز دراسات املشاريع 

ــر عام  ــى مدي ــة إل ــمالية إضاف الش
ــركة الرافدين  ــذة ش ــركة املنف الش
ــدود وعدد من  ــذ الس ــة لتنفي العام
ــني. وأكد احلمداني  اخملتصني واملعني
ــف  ــرورة تكثي ــاع، ض ــالل االجتم خ
ــر اخلدمي  ــي تنفيذ اجلس ــود ف اجله
والدور السكنية للمالكات العاملة 
ــه بالتعاقد مع عدد  وكذلك التوجي
من اخلبراء الدوليني واستيراد املكائن 
ــى  ــددا عل ــة، مش الالزم ــدات  واملع
ــوات األمنية  ــرورة التعاون مع الق ض
ــكة  ــكرية املاس ــات العس والقطع
ــة  الالزم ــة  احلماي ــر  لتوفي ــألرض  ل
ملنتسبي الوزارة العاملني باملشروع.

ــؤون االجتماعية،  ــل والش ــت وزارة العم اعلن
ــبكة احلماية اخلاصة  انها ستطلق رواتب ش
ــاء. وقـال  ــادة، امس الثالث ــهر آيار مع الزي بش
ــي ، إن  ــوزارة جنم العقاب ــم الـ ــدث باس املتح
”الوزارة استكملت جميع اخملاطبات الرسمية 
اخلاصة بإطالق الراتـب وسيـتم االطالق خالل 
ــر  ــه االس ــياق نفس ــا بالس ــاعات“، داعـي س

املشمولة بها إلى ”االستعداد لتسلمها“. 
وأشار إلى أن ”الـرواتـب ستشمل نحو مليون 
ــن قاعدة  ــتفيدة ضم ــرة مس ــف اس و400 ال
ــيطلق  ــوزارة“، مبينا انَّ ”الـراتـب س بيانات ال
ــع الزيادة التي افـصح عنها مؤخرا من اجل  م

دعم الشرائح الــفـقـيــرة الـتـي تــعــنــى 
ان  ــن  ع ــي  العقاب ــح  وافص ــوزارة“.  ال ــا  بـهـ
 (ACTED) الـوزارة تعمل بالتنسيق مع وكالة”
الفرنـسية من اجل تدريب وتأهيل مستفيدي 
احلماية االجتماعـية ممن هم فـي سن العمل، 
ــن اجملاالت  ــم وتـدريـبهم ضم ــة توظيفه بغي

واالختصاصات كافة“.
ــمل امكانـيـة  ــيـق يـش واضاف أن ”الـتـنـس
شمولهم بالقروض إلقامة املـشاريع الصغيرة 
واملتوسطة لتوفير فـرص عمل لهم، فضال عن 
تدريبهم وزجـهـم في سوق العمل بالـتعاون 
مع دائـرة العـمل والتـدريـب املهني بالوزارة“. 

ــمح  ــة،   الضوابط التي تس ــددت وزارة التربي ح
بنقل الهيئات التعليمية والتدريسية واملرشدين 
ــي  ــة بني احملافظات للعام الدراس التربويني كاف
2022-2021، بغية احلفاظ على انسيابية حركة 
املالكات وتنظيم الدوام خدمة للعملية التربوية 
ــومرية نيوز، ان  ــان ورد للس ــت الوزارة في بي وقال
”تقدمي النقل يبدأ اعتبارا من 1 من شهر حزيران 
املقبل وتستمر لغاية الـ 30 من ايلول لعام 2021 
وفقاً للضوابط التالية (املتزوجات اللواتي يرغنب 
ــا الزوج  ــي يعمل فيه ــى احملافظة الت ــل إل بالنق
ــل واملطلقات  ــد ذلك، واألرام ــرط تقدمي ما يؤي ش
ــكن ذويهن  ــل إلى مقر س ــنب بالنق ــي يرغ اللوات
ــة وكذلك  ــكات الثبوتي ــدمي املستمس ــد تق بع
ــكن لكال  ــقط الرأس والس ــب مس النقل بحس

ــارات الضوابط إلى  ــني وأزواجهم)“.  وإش اجلنس
أحقية النقل للمعينني من الهيئات التعليمية 
والتدريسية وفق الدرجات التعويضية من اإلناث 
ــباب (عقد الزواج بعد التعيني، وفاه  حصراً لألس
ــزوج بعد التعيني، الطالق بعد التعيني، انتقال  ال
ــزوج بعد التعيني) على أن يكملن خدمة  عمل ال
ــدة والنائية  ــق البعي ــي املناط ــنوات ف مدة 5 س
ــل للمعينني  ــا يحق النق ــوالت اليها ، كم املنق
حديثاً ممن لم يكملوا شرط اخلدمة وفقاً للتعهد 
ــع بعد الوقوف على رأي املدير العام للتربية  املوق
ــزواج بعد التعيني والطالق  وللحاالت التالية: (ال
ــاة ولي األمر او الزوج بعد التعيني ) وللحاالت  ووف
ــانية احلرجة على ان يتم تنسيبهم لسد  االنس
ــاغر في املدارس الواقعة في املناطق النائية  الش

ــان  ــا للبي ــم“، وفق ــاءً بتعهداته ــدة إيف والبعي
وبحسب البيان، أكدت املديرية العامة للتعليم 
العام واألهلي واألجنبي، بعدم جواز نقل مدرسي 
ــتحصال  ــوب إال بعد إس ــادة احلاس ــي م ومعلم
موافقة شعبة احلاسوب، وال يجوز نقل مدرسي 
ــتحصال موافقة  ــية إال بعد إس ــة الفرنس اللغ
ــدم نقل  ــاً ع ــج، وأيض ــة للمناه ــة العام املديري
معلمي ومدرسي الدراسة التركمانية والكردية 
ــة  ــم الدراس ــتحصال موافقة قس ــد إس إال بع
التركمانية والكردية باملديريات العامة للتربية، 
ــل املعلمات اختصاص  ــى ذلك عدم نق عالوة عل
ــة  ــاض األطفال والتربية اخلاصة إال بعد ممارس ري
ــه ويثبت ذلك االختصاص في  االختصاص نفس

استمارة النقل.
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ــرطة اجملتمعية في دائرة العالقات واالعالم بوزارة  أنقذت الش
ــاب  الداخلية فتاة من ابتزاز الكتروني تعرضت له من قبل ش
ــع التواصل االجتماعي، حيث متكنت  تعرفت عليه عبر مواق
ــة كركوك من الوصل  ــرطة اجملتمعية في محافظ مفارز الش
ــه بأدلة اإلدانة  ــكان اقامته، ومواجهت ــاب وحتديد م الى الش
وتتخذ بحقه اإلجراءات الالزمة، بعد أن قامت بحذف محتوى 

االبتزاز وتأمني حساب الفتاة

ــراق، وصول «املطرقة  ــركة العامة ملوانئ الع أعلنت الش
العمالقة» إلى مينار الفاو قريباً.  وقال مسؤول العالقات 
واإلعالم في املوانئ بهاء إسماعيل في تصريح للصحيفى 
«بعد توقيع العقود ووضع احلجر األساس في ميناء الفاو 
من قبل رئيس الوزراء، باشرت الشركة الكورية أعمالها 
ــال قبل توقيع العقود،  ــم من قيامها ببعض األعم بالرغ

منها مسح املواقع من اخمللفات احلربية». 
ــوف تصل  ــة املقبلة س ــي األيام القليل ــاف، أنه ”ف وأض
املطرقة العمالقة مليناء الفاو؛ لطرق الكتل الكونكريتية 
ــاء الهياكل اخلاصة بامليناء». التي ستستخدم في إنش
ــوع اخلبراء األجانب  ــركة تتابع موض ــار إلى أن «الش وأش
ــن أجل  ــركة الكورية م ــماءهم الش ــت أس ــن قدم الذي
ــيات  ــهيل دخولهم، علماً أن هؤالء اخلبراء من جنس تس

واختصاصات مختلفة».  

ــة للخطوط اجلوية  ــركة العام اعلنت وزارة النقل ، الش
ــداد الدولي  ــا الى مطار بغ ــول ٣٩٩ عراقي ــة، وص العراقي
ــي نفذها الناقل  ــتثنائية األولى الت ــن الرحلة االس ضم
الوطني الى الهند. وقال مدير عام الشركة الكابنت كفاح 
حسن ، ان عدد املواطنني العراقيني الذين مت اجالئهم من 
ــا ، مؤكدا انه  ــر االخضر بلغ نحو ٣٩٩ مواطن قبل الطائ
ــركة العامة للمسافرين  مت تهيئة حافالت من قبل الش
ــى االماكن التي حتددها وزارة الصحة  والوفود لنقلهم ال

العراقية واجلهات اخملتصة.
وأضاف حسن، ان تنفيذ الرحلة جاء بعد اجلهود الكبيرة 
ــبلي  ــني الش ــي بذلها وزير النقل الكابنت ناصر حس الت
ــمية عبر التنسيق املباشر  الستحصال املوافقات الرس
ــلطات  ــة والصحة مع الس ــل واخلارجي ــني وزارت النق ب
ــادة العائالت  ــن أع ــرت نتائجها ع ــي اثم ــة والت الهندي

العراقية الى أحضان بلدهم.

ــبلي على صرف  ــل الكابنت ناصر الش ــت موافقة وزير النق حصل
نسبة ٣٥٪ من أرباح عام ٢٠٢٠ .وقال املدير العام للشركة العامة 
ــي إن وزير النقل  ملوانئ العراق الدكتور املهندس فرحان الفرطوس
ــد االجتماع به  ــاح ٢٠٢٠ بع ــبة ٣٥٪ من أرب ــق على صرف نس واف
ــألة  ــدة قضايا ومن بينها مس ــت فيه ع ــذا اليوم والذي نوقش ه
ــي « أن صرف نسبة  األرباح البالغة ٣٥٪   األرباح .وأضاف الفرطوس
ــن  خصوصاً ان املوافقات  ــيكون في اقرب وقت ممك للموظفني س
ــيتم العمل صرفها خالل االيام املقبلة  األصولية قد اكتملت وس

.
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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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ــتان،  ــم كوردس ــس إقلي ــد رئي أك
الثالثاء،  ــس  ام بارزاني،  نيجيرفان 
ــادة والتباحث مع  ــاعٍ ج بذل مس
ــي إقليم  ــية ف ــزاب السياس األح
ــريع دستور  ــتان بغية تش كوردس
ــدداً على  ــتان، مش إقليم كوردس
ــف والكلمة  ــد الص ــرورة توحي ض
للحفاظ على املكاسب املتحققة 
ــم  ــس إقلي ــدأ رئي ــداد.، وب ــي بغ ف
لزيارة األحزاب  ــتان، جولة  كوردس
السياسية للتباحث بشأن جملة 
من املسائل ومنها تشريع الدستور 
ــات  لالنتخاب ــر  التحضي ــك  وكذل
ــررة في ١٠  ــرة في العراق املق املبك
ــرين األول ٢٠٢١.وزار نيجيرفان  تش
ــه، بعد ظهر  ــي برفقة نائبي بارزان
ــن جماعة العدل  يوم أمس، كالً م
ــتانية واالحتاد اإلسالمي  الكوردس
ــي  أربيل،وف ــي  ف ــتاني،  الكوردس
لقاءين منفصلني مع كل من علي 
بابير رئيس جماعة العدل وصالح 
ــني  ــن أم ــد بهاءالدي ــن محم الدي
ــؤولي  ــالمي ومس عام االحتاد اإلس
ــة األوضاع  ــت مناقش الطرفني مت
ــية في إقليم  ــة السياس والعملي
ــألة إعداد دستور  كوردستان، مس
ــات أربيل  ــتان، عالق إقليم كوردس
ــة  العراقي ــات  االنتخاب ــداد،  بغ  –
القادمة وعدد من املسائل األخرى، 
ــر  التغيي ــة  ــوم حرك الي زار  ــا  كم
ــيزور احلزب  ــي وس ــاد الوطن واالحت
االشتراكي في وقت الحق الثالثاء.
وقال نيجيرفان بارزاني في تصريح 
ــالم  زرنا  ــائل اإلع ــن وس ــدد م لع
ــنزور بعد  حركة التغيير اليوم وس
ــاد الوطني  ــي االحت ــك األخوة ف ذل
ــتاني واحلزب االشتراكي  الكوردس

ــبق أن عقدنا اجتماعاً  كذلك وس
في رئاسة إقليم كوردستان قررنا 
ــن أجل بذل  ــارة األحزاب م ــه زي في
ــاكل  ــل املش ــادة لتذلي ــود ج جه
ــتان  ــي إقليم كوردس ــودة ف املوج
ــأن  ــع األحزاب بش ــادل اآلراء م وتب
ــان املاضي،  ــتور.وفي ٨ نيس الدس
ــع  ــي م ــان بارزان ــع نيجيرف اجتم
ــية  السياس ــراف  واألط ــوى  الق
ــة  ــتان ملناقش ــي إقليم كوردس ف
أوضاع العراق واملنطقة، العالقات 
ــتان، دور  ــة إلقليم كوردس اخلارجي
ــي املعادالت  ــتان ف ــم كوردس إقلي
ــات  عالق ــدة،  اجلدي ــية  السياس
ــتراتيجي  أربيل- بغداد، احلوار الس
األميركي- العراقي ومشاركة ودور 
إقليم كوردستان فيه، االنتخابات 
ــة  الداخلي ــاع  األوض ــة،  العراقي
ــني املكونات واألطراف  والعالقات ب
ــية، مت فيه التأكيد على  السياس
ــف  ــد الص ــة توحي ــرورة وأهمي ض
ــاور والتفاهم بني  والتالحم والتح
ــبيل  ــية في س األطراف السياس
ــة إقليم  ــاكل، وأن رئاس حل املش

ــتمر في العمل  كوردستان ستس
على هذا وستظل املظلة اجلامعة 
ــأن  ــؤال بش للجميع.ورداً على س
التوافق بني األحزاب الكوردستانية 
ــار  أش ــات،  لالنتخاب ــتعداداً  اس
ــوم إلى أن  ــي الي ــان بارزان نيجيرف
النظام االنتخابي ليس بالشكل 
ــف  حتال ــكيل  تش ــح  يتي ــذي  ال
ــن بالتأكيد ال  ــي اآلن ولك انتخاب
ــة بني جميع  ــد من وحدة الكلم ب
ــد االنتخابات، وإيجاد  األحزاب بع
إطار للتنسيق املشترك.وتابع من 
ــا احلفاظ على  ــوم إنه ميكنن املعل
ــداد إذا احتدنا  ــي بغ ــبنا ف مكاس
ــمنا فإن إقليم  معاً؛ أما إذا انقس
ــرر  املتض ــيكون  س ــتان  كوردس
ــة  رئاس ــاعي  ــع مس األول وجمي
ــى  ــدف إل ــتان ته ــم كوردس إقلي
ــدة الصف، مبيناً نحن  حتقيق وح
نتباحث مع جميع األحزاب بشأن 
الدستور وبعد ذلك سيقوم برملان 
ــات،  اآللي ــد  بتحدي ــتان  كوردس
ــتكمال  وهنالك جهود جادة الس
ــتور.وتعمل رئاسة  ــريع الدس تش

ــة برملان  ــتان ورئاس إقليم كوردس
ــتان على أن يكون إلقليم  كوردس
الدورة  ــتوره خالل  كوردستان دس
أن  ــم  فرغ ــة.  احلالي ــة  البرملاني
ــمح بأن  ــي يس ــتور العراق الدس
يكون إلقليم كوردستان دستوره 
ــتور حتى  ــزال اإلقليم بال دس ال ي
ــة برملان  ــة رئاس ــت هيئ اآلن.وكان
ــن كل  ــد طلبت م ــتان ق كوردس
ــلمها مالحظاتها  ــل أن تس الكت
ــم  إقلي ــتور  دس ــروع  مش ــول  ح
ــار  أي  ١٥ ــول  بحل ــتان  كوردس
ــكرتير برملان  ــاري، وصرحت س اجل
كوردستان منى قهوجي لشبكة 
ــابق  ــة في وقت س رووداو اإلعالمي
ــة  ــه منذ بداية الدورة اخلامس بأن
ــان، قمنا بزيارة كل األطراف  للبرمل
ــات من أجل  ــية واملكون السياس
ــة  كتاب ــى  عل ــاع  إجم ــق  حتقي
الدستور، وحتقق اإلجماع واالتفاق 
ــادة من مواد  ــن ٧٠ م ــى أكثر م عل
ــتور، لكن تداعيات  مشروع الدس
ــي كورونا أوقفت العمل في  تفش

هذا اجملال.

بغداد /
ــت صبري ، صباح  ــي، سربس أعلن مدير ناحية كاني ماس
ــران التركي يقصف  ــاء (٤ أيار ٢٠٢٠١)، أن الطي امس الثالث
ــازي) التابعة  ــن قرية (ب ــبا) بالقرب م ــة (كلي هس منطق

لناحية كاني ماسي في محافظة دهوك.
ــال صبري إن القصف ال يزال متواصالً على عدد من قرى  وق
ــير إلى  ــي وقضاء آميدي العمادية، بدون أن يش كاني ماس
ــائر غير معروفة بعد. ــائر معلالً ذلك بأن اخلس وقوع خس
ــاح امس الثالثاء،  ــاعة ١٠٠٠ من صب القصف بدأ في الس
ــر علي من  ــبكة رووداو اإلعالمية، ناص ــل ش ــدث مراس وحت
ــتة، عن القصف  ــاال املقابلة جلبل كيس ــة برواري ب منطق
ــي محيط  ــدة ف ــبا بش ــا تقصف كلي هس ــالً إن تركي قائ
ــتة لم يتم  ــفر عن حرائق في جبل كيس قرية بازي، ما أس

إخمادها حتى اآلن.
بدأت تركيا منذ ١٢ يوماً عملية عسكرية في جبل كيستة 
ــل رووداو إن صوت  ــال، ويقول مراس ــتهدف حزب العم تس
ــا قامت بإنزال  ــمع إلى اآلن، وأن تركي ــرات ال يزال يس الطائ
ــتة وبقية  ــت نقاط على جبل كيس ــوي جلنودها في س ج
ــرت عمليات القصف والعمليات احلربية  أنحاء املنطقة.أث
ــة سكان قرى  التركية في هذه املناطق على حياة ومعيش
ــتة، هرور، خشخاشا، بازيف، بريفكان وقومري. وفي  كيس
ــار مدير ناحية كاني ماسي إلى القضاء  ــياق، أش هذا الس
ــار القصف اخلوف  ــن ٥٠٠ خلية نحل، كما أث ــى أكثر م عل
ــتة، وأدى القصف في األيام  ــي أهالي قرية كيس والهلع ف
ــي املنطقة، ومنع  ــراق ١٦٠٠ دومن من أراض ــى إح األخيرة إل
ــاتينهم ومزارعهم لرعايتها  السكان من الذهاب إلى بس
ــان املنصرم، أدت املواجهات بني  ــقيها. وفي أواخر نيس وس
ــي كا كا) في جبل بيروخ  ــش التركي وحزب العمال (ب اجلي
ــي و٧٦ قرية  ــن كاني ماس ــار الكهربائي ع ــى قطع التي إل
ــان ٢٠٢١ هجوماً  تابعة لها.بدأ اجليش التركي في ٢٣ نيس
ــي محافظة دهوك،  ــني ومتني ف ــى مناطق الزاب، آفاش عل
ــني مقاتلي حزب  ــه وب ــتمرة بين ــات مس ــزال املواجه وال ت
ــير بيانات وزارة الدفاع التركية إلى مقتل ٥٣  العمال، وتش
ــير  ــزب العمال منذ بدء العملية، فيما تش ــن مقاتلي ح م
إحصائيات نشرتها وسائل إعالم مقربة حلزب العمال إلى 

مقتل ١٧٤ جندياً تركياً منذ ٢٣ نيسان املنصرم.
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اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، امس الثالثاء، عن جناح اخلطة األمنية 
ــري ، نعلن جناح  ــي (ع).وقال الياس ــهاد االمام عل ــة بذكرى استش اخلاص
ــهادة أمير املؤمنني عليه السالم وليالي  اخلطة االمنية واخلدمية لزيارة ش
القدر املباركة ومبشاركة اجلميع.وقدم الياسري الشكر لـجميع العاملني 
ــرطة احملافظة قائد  ــي قيادة ش ــدءا من القوات ف ــذه الزيارة ب ــي اجناح ه ف
شرطة احملافظة وجميع القادة االمنيني االبطال ضباطا ومنتسبني وفرقة 
االمام علي القتالية وابطال احلشد والقوات الضيفية الساندة والعاملني 
في القطاعات اخلدمية ودوائرنا اخلدمية البلدية والصحة والكهرباء واملاء 

واجملاري والنقل واملتطوعني وبقية الدوائر االخرى.

بغداد /

افاد مصدر أمني، امس الثالثاء، بالقاء القبض على متهمني اثنني 
ــراف  ــان.وقال املصدر ، انه باش ــم مواد مخدرة في ميس بحوزته
ــرطة، مت القبض على متهمني اثنني بحوزتهم  وكيل شؤون الش
ــتال في سيطرة قلعة  ــيش و٢ كيلو كريس ٦ ونصف كيلو حش
ــابق من امس، اعلنت  ــان.وفي وقت س صالح في محافظة ميس
ــة  ــان، عن القبض على خمس ــرطة محافظة ميس ــة ش مديري
ــدرات في احملافظة.وذكرت املديرية ،  متهمني بترويج وتعاطي اخمل
أنه مت اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق أحكام 

املادة(٢٨) مخدرات.

@pbflå‹néfl@kÌäËm@ÚÓ‹‡«@¬bjya
bÌâÏç@Âfl@ÚflÖb”@ÚÓjü

ــكرية، امس الثالثاء، احباط  ــتخبارات العس اعلنت مديرية االس
ــتلزمات الطبية قادمة من  ــة تهريب لكمية كبيرة من املس عملي
ــتخبارات العسكرية  ــوريا.املديرية قالت ، قوة من مديرية االس س
وبعملية استخباراتية استباقية متكنت من احباط عملية تهريب 
لكمية كبيرة من املستلزمات الطبية مختلفة األنواع قادمة من 
ــوريا الى محافظة نينوى عبر الشريط احلدودي احملاذي لناحية  س
ربيعة.واضاف البيان انه مت اعتقال اثنني من املتعاونني مع املهربني 
وضبط املواد الطبية املهربة والتي تقدر حوالي ٣٠٠ كارتون بأنواع 
ــيتم تسليم املواد اعاله إلى مكتب مكافحة اجرام  مختلفة، وس

نينوى وحسب قرار القاضي اخملتص.

بغداد / بغداد /
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وكاالت /
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ــة التكميلية  ــيراً إلى أن املوازن ٣مش
ــهر حزيران  ــي ش ــون ف ــا تك ــادة م ع
ــم معرفة  ــام حتى تت ــف الع منتص
ــكل أفضل. من  ــرادات املالية بش اإلي
ــي كتلة  ــادي ف ــف القي ــه كش جانب
النهج الوطني، مهنّد العتّابي، امس 
ــر وصفها  ــن مافيات تزوي ــاء، ع الثالث
ــجيل  ــع التس ــي مواق ــرة ف بـالكبي
ــداد، املتخمة  ــتة في بغ املروريَّة الس
ــب قوله، بقيمٍ ماليّة ضخمة،  بحس
ــنويّاً،  ــار دينار س ــى ٤٢٠ ملي تصل إل
ــدم املُتابعة  ــط فوضى ع ــع وس تضي
العتابي،  واستفحال الفساد.وأوضح 
ــالل  ــن خ ــي م ــر تأت ــة التزوي أنَّ عملي
ــوم  ــر وتكرار أرقام وصوالت الرس تدوي
ــي تلك  ــون ف ــا املواطن ــي يدفعه الت
ــل ملكية املركبات  املواقع لغرض نق
ــا إلى ذلك. ــتخراج الرخص وم أو اس

ــا  ــالل متابعتن ــن خ ــه م ــح ، أنَّ وأوض
ــتحصلها  ــي تس ــوم الت ــف الرّس ملل
ــتة  السّ املروريّة  ــجيل  التّس ــعُ  مواق
ــداد،  بغ ــة  العاصم ــي  ف ــرِة  املُنتش

ــات  (التّاجي ــيّان  رئيس ــا  منه ــان  اثن
ــا مواقع  ــا لهم ضافً ــينيّة)، مُ واحلس
ــي  وبچ ــة والطّ ــة والكاظميّ (الغزاليّ
ــا أنَّ األموالَ  ــتميّة)، فقد بلغن والرس
املُستحصلَة كرسوم مركبات لغرض 
ــوق أو  ــازات السّ ــة أو إج ــل امللكيّ نق
ــواالً بقيم ضخمة  غيرهما؛ كانت أم
ــهرياً، أي  تتجاوز الـ ٣٥ مليار  دينار ش
ا.  ــنويًّ مبا يتجاوز الـ٤٢٠ مليار دينار س
في وقت أعلنت وزارة العمل والشؤون 
ــرة  االجتماعية، امس الثالثاء، املباش
ــع دار  ــكنية جملم ــقق الس ببيع الش
ــع مطار  ــكني في موق ــالم الس الس
أن   ، ــوزارة  ال ــرت  ببغداد.وذك ــى  املثن
االجتماعي  ــان  والضم التقاعد  دائرة 
ــن بيع  ــن ع ــرها أن تعل ــال، يس للعم
ــكنية جملمع دار السالم  الشقق الس
ــداد  حي  ــي بغ ــن ف ــكني الكائ الس
ــالم موقع مطار املثنى. في شأن  الس
اخر أعلنت الشركة العامة للسكك 
احلديد، امس الثالثاء، تفاصيل حادث 
النباعي، فيما اكدت عدم تسجيل أي 

ــرية. وقال مدير الشركة،  خسائر بش
ــد  ــكك احلدي ــواد ، إن الس ــب ج طال
ــتعادة  بدأت في اآلونة األخيرة في اس
ــالح  ــرة بإص ــت املباش ــا، ومت عافيته
العديد من خطوطها من إعادة تأهيل 
القناطر واجلسور باالضافة الى صيانة 
ــل احملطات.  وتأهي ــكك  الس خطوط 
ــع عقود  ــه مت توقي ــواد، أن ــاف ج وأض

ــل املنتجات النفطية من  النفط لنق
الدورة وبيجي الى ام قصر، وهذا االمر 
ــى أن ذلك  ــيراً ال ــج االخرين، مش ازع
ــادث بني محطتي  ادى الى حصول ح
ــاء  قض ــي  ف ــل  والدجي ــاهدة  املش
النفطية  ــواض  النباعي بخروج األح
ــكة.وتابع أن  ــط الس ــار خ ــن مس ع
ــاً مختصاً يقوم اآلن بإعادة  فريقاً فني

ــكة،  ــى خط الس ــواض ال ــذه األح ه
موضحاً ان األضرار املادية سوف تقدر 
ــائر  بعد رفع احلادث وال توجد أي خس
ــورات ايضا صوت  ــرية. وفي التط بش
ــس الثالثاء، على  ــوزراء، ام مجلس ال
ــأن  توصيات اللجنة التحقيقية بش
حادث حريق مستشفى ابن اخلطيب.

ــة  لرئاس ــي  اإلعالم ــب  املكت ــال  وق

ــس الوزراء  ــوزراء ، إن :مجل مجلس ال
ــته املنعقدة امس،  صوت خالل جلس
ــة التحقيقية  ــات اللجن على توصي
ــس الوزراء  ــة مبوجب قرار مجل املؤلف
ــادث  ح ــأن  بش  (٢٠٢١ ــنة  لس  ١٤٠)
حريق مستشفى ابن اخلطيب والتي 
تتضمن:ـ١ - إلزام وزارة الصحة بفرض 
ــب  ــات االنضباطية مبا يتناس العقوب
ــق كل من (  ــادث بح ــورة احل مع خط
سلمان حامد علي/ مدير مستشفى 
ابن اخلطيب) و ( نعيم كاظم مزيعل/ 
املعاون االداري) و ( احمد جسام علي 
ــؤول الدفاع املدني ) واعفاؤهم  / مس
ــة مدير  ــم وتنزيل درج ــن مناصبه م
إعفاء  ــون.٢-  القان وفق  ــفى  املستش
ــداد/ الرصافة  ــة بغ ــام صح ــر ع مدي
ــة  ــزام وزارة الصح ــه ، وإل ــن منصب م
ــدد تنفيذ ذلك  ــزم بص ــاذ ما يل باتخ
ــحب  ــون.٣- إنهاء حالة س وفق القان
ــا بقرار مجلس  اليد املنصوص عليه
ــنة ٢٠٢١ ) بحق  الوزراء رقم ( ١٤٠ لس
ــر الصحة ومحافظ بغداد.٤- إلزام  وزي

وزارة الصحة وتوابعها كافة من دوائر 
ــات صحية  ــفيات ومؤسس ومستش
ــات  والتعليم ــة  األنظم ــق  بتطبي
ــن  يضم ــا  مب ــذة  الناف ــات  واإلعمام
سالمة املرضى واملرافقني واملراجعني 
ــد  ــا التقي ــة ومنه ــالكات الطبي وامل
بعدد املرافقني وحتديد ساعات الزيارة 
واختيار العناصر الكفوءة، وتكليفهم 
مبهام االستعالمات والتأكد من توفر 
ــروط األمان  ــالمة وش متطلبات الس
ــات إطفاء  ــر ومنظوم ــذار مبك من إن
ــق، والتعامل بحزم مع اخملالفني  احلرائ
ــون الوزارة  ــاوز قان ــن في جت واملقصري
وتعليماتها.٥- تفعيل نص املادة (١٢) 
ــل الثالث من قانون  من قانون التعدي
احملافظات غير املنتظمة بإقليم رقم 
ــنة ٢٠٠٨)، إلنهاء حالة تنازع  (٢١ لس
ــات والوزارات  اإلختصاص بني احملافظ
املرجعية فيما يتعلق بدوائر الصحة 
وإلزام  ــة،  للتربي ــة  العام ــات  واملديري
الوزارات واحملافظات بتنفيذ نص املادة 

آنفا.
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ــد  ــة احلش ــدرت هيئ أص
ــعبي، امس الثالثاء،  الش
ــر  ــاء آم ــاً بإعف ــرأ إداري ام
ــني علي  ــواء ٥٦ حس الل
جنم اجلبوري من منصبه.
ــرت وثيقة صادرة عن  وذك
«البينة  ــت  تلق ــة  الهيئ

اجلديدة» نسخة منها، (٤ 
أيار ٢٠٢١)، إنه «تقرر إعفاء 
ــني علي اجلبوري من  حس
ــواء ويكلف  مهام آمر الل
قيادة  ــار  مستش ــام  مبه
وتكليف  الشمال،  محور 
عيسى عبد اهللا اجلبوري 

مبهام اللواء ٥٦. 

ــاع النيابية،  ــن والدف ــة األم أوصت جلن
ــرات  تغيي ــراء  بإج ــني،  االثن ــس  ام
ــي املناطق التي  ــؤولني األمنيني ف للمس
ــهدت خروقات، فيما أشارت إلى أنها  ش
شخصت ضعفاً استخبارياً في املناطق 
ــات داعش  ــتهدفة من قبل عصاب املس
ــة النائب  ــو اللجن ــال عض اإلرهابية.وق
ــة األمن والدفاع  ــع الركابي، إن جلن كاط

ــخصت وجود ضعف استخباري في  ش
كل املناطق وخصوصا التي استهدفها 
داعش سواء في بغداد أو احملافظات وهذا 
ــة القيادات االمنية  ناجت عن عدم متابع
ــاف، أن جلنة  ــم وافرادهم.وأض لقطعاته
ــؤولني  املس ــتضافت  والدفاع اس االمن 
ــاع والداخلية  ــي وزراتي الدف األمنيني ف
من الوزراء واملسؤولني واملديرين العامني 
ــن الوطني لبحث  ــتخبارات واألم واالس

ــتخباري،  ــد االس ــف اجله ــباب ضع أس
ــب  ــرة تتطل ــات األخي ــداً أن اخلروق مؤك
ــي  ف ــم  وتغييره ــؤولني  املس ــاءلة  مس
ــي على أن  ــدد الركاب بعض املناطق.وش
ــة االمن والدفاع وملرات عديدة رفعت  جلن
ــا الى القيادات االمنية وحذرنا  توصياته
ــض املناطق  ــى بع ــا عل ــا ايدين ووضعن
املهمة التي يجب أن تكون هناك فاعلية 
ــتخباري ملنع تكرار  فيها في اجلهد االس

ــهدت  اخلروقات.ويوم اجلمعة املاضي، ش
ــمال العاصمة  ــة ش ــة الطارمي منطق
ــفتني  ناس ــني  بعبوت ــاراً  انفج ــداد،  بغ
ــهداء وجرحى بصفوف القوات  أوقع ش
ــتباكات بني قوات  ــة، أعقبته اش األمني
البيشمركة وعصابات داعش اإلرهابية 
ــة كركوك  ــس مبحافظ ــاء الدب في قض
ــهداء وجرحى بصفوف  ــفرت عن ش أس

البيشمركة.
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ــع  مداف ــار،  جب ــاء  صف ــد  أك
أن فريقه مطالب  ــة،  الديواني
ا القوة اجلوية،  ــض غدً بالتعوي
في املباراة املؤجلة من اجلولة 
ــاز، على  ــدوري املمت ـــ٢٧ لل ال

استاد الشعب الدولي.
ــي تصريحات  ــار، ف ــال جب وق
ــووورة: «الديوانية مطالب  لك
ــاط؛  النق ــف  نزي ــاف  بإيق
ــا احلظ في  ــث لم يحالفن حي
ــي  ــرة، وبالتال ــات األخي املباري
نحن مطالبون بالتعويض في 
مباراة الغد أمام القوة اجلوية 
ــوازن الفريق في  ــتعادة ت الس

الئحة الترتيب».  وبني «نعلم 
أن املباراة في غاية الصعوبة. 
القوة اجلوية مدجج بالنجوم 
ــعى  ويس ــدوري،  ال ــدر  ومتص
ــه  صدارت ــى  عل ــاظ  للحف
ــي  ــب وبالتال ــج باللق والتتوي
املباراة لن تكون سهلة، لكننا 
ــة  ــق نتيج ــون بتحقي مطالب
ــلة من  ــد سلس ــة بع إيجابي
ــلبية». أشار إلى  النتائج الس
ــق مكتمل الصفوف  أن الفري
وركز اجلهاز الفني على بعض 
ــي الوحدة  ــاط املهمة ف النق
ــل  ونأم ــرة،  األخي ــة  التدريبي
ــاراة ونخرج  ــي املب ــق ف أن نوف

بالنقاط الثالث».

ــد الوهاب  ــو اجلديد، عب ــدرب زاخ قال م
ــا على مباراة  ــه يركز حالي أبو الهيل، إن
ــررة أمام  ــراق، املق ــي كأس الع ــع نهائ رب
ــو الهيل، في  ــح أب ــة. وأوض ــوة اجلوي الق
ــة، أن مهمته مع زاخو  تصريحات خاص
بدأت من اآلن، نظرا ألن مباراة الصناعات 
ــة، في اجلولة الـ٢٩ من الدوري  الكهربائي
العراقي املمتاز، جاءت في ظروف صعبة، 
حيث كان قد استلم الفريق بعد وصوله 
ــل: «وقفت في  زاخو بيومني فقط.وواص

املنطقة الفنية، رغم أني ما زلت ال أعرف 
ــماء الالعبني.. وبالتالي العمل  حتى أس
بدأ من اآلن».وأضاف: «أركز بشكل كبير 
ــات الكأس، وحتديدا املواجهة  على مباري
املقبلة مع القوة اجلوية، في ربع النهائي، 

ال سيما أنها ستكون على ملعبنا».
ــى  ــاظ عل ــح للحف ــو يطم وأردف: «زاخ
مركزه احلالي في الدوري، وسنجتهد من 

أجل ذلك، وينتظرنا عمل كبير».
ــار إلى أن إدارة زاخو أسندت املهمة   يش
ألبو الهيل، بعد استقالة املدرب السابق، 

سامي بحت.

مدافع الديوانية: هدفنا 
التعويض أمام القوة الجوية

إدارة الشرطة تسغني عن الطاقم 
اِّـساعد للمدرب إليتش

فاتي يخضع لعملية جراحية تؤجل عودته للمالعب

بيلباو يلدع إشبيلية بهدف قاتل َّـ الدوري اإلسباني

مانشسرت يونايتد يتعهد بمالحقة مرتكبي العنف

يخوض فريق الطلبة، حصته التدريبية األولى، 
ــام، الذي  ــراف املدرب اجلديد ثائر جس حتت إش
ا للمدرب السابق حسن  ــلم املهمة، خلفً تس
ــي للطلبة، رياض  ــق اإلعالم أحمد. وقال املنس
ــيقود الوحدة التدريبية  ــام س هادي «ثائر جس
ــب البرج  ــي في ملع ــع طاقمه الفن ــى م األول
بجامعة بغداد، ومبساعدة علي حسن، ومدرب 

حراس املرمى إبراهيم سالم».
ــي ثائر  ــرًا ف ــق كثي ــة تث ــح «إدارة الطلب وأوض
ــرة وجتارب  ــن خب ــا ميتلكه م ــرًا مل ــام، نظ جس
ناجحة النتشال الفريق الذي يعاني من تراجع 
نتائجه». وشدد «مهمة ثائر جسام، تكمن في 
تأمني الفريق في الدوري املمتاز وتفادي الهبوط 

للدرجة األولى».
ــة املؤقتة أكدت  ــة اإلداري ــار إلى أن الهيئ وأش
ــاز الفني اجلديد، وتوفير  دعمها الكامل للجه

سبل النجاح للمدرب من أجل ضمان البقاء.
يشار إلى أن الطلبة يحتل املركز ١٧ في جدول 

ترتيب الدوري العراقي برصيد ٢٧ نقطة.
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نبض الشارع

فاهم حسن فتاح

عندما نقول ان دورينا بائس وال يلبي الطموح كانت تصيبنا 
ــرث لكني احترم  ــهام الكثير وحقيقة كنت ال اكت من الس
ــب من نحن على  ــر ايضا او االغل ــرأي والرأي اآلخر والكثي ال
ــه خاصة  ــا فيما نطرح ــم وتتطابق رؤان ــة به ــة وثيق عالق
ــزوراء والنجف اقول  ــرطة وال حول فرق املقدمة اجلوية والش
ــتواها باستثناء  متفقني حول هذه الفرق بقلة وتراجع مس
ــتراكنا ببطولة ابطال  ــن احملزن اش ــف القادم بقوة وم النج
ــل يعقل صيام  ــؤلية فه ــيا وفرقنا لم تكن اهال للمس اس
ــبعة مباريات من تسجيل هدف خاصة وهذه الفرق تظم  س
ــب ومنهم احملترفني الذين لم يتواجدو في  كل العبي املنتخ
ــتقبال ملباريات  ــات ومن حق ان تعزف عن احلضور مس املباري
الدوري الهزيل وليس املمتاز خاصة وأن اجلمهور يجد املتعة 
ــي وامللفت للنظر  ــم ومنها الدوري اخلليج في دوريات العال
ــات التي تابعناها تواجد مدربي فرقنا على  في جميع املباري
ــة وخاصة املدرب  ــاس وهم بحالة غير طبيعي خطوط التم
ــي مقالة ان يكف  ــبق وطلبت منه ف ــو والذي س ايوب اديش
ــاقني بيديه النها تربك  ــاح والعصبية وضرب الس عن الصي
ــر راضي عنه مما  ــي التفكير بأن املدرب غي ــب ويبقى ف الالع
ــه البدنية بغير  ــي    وتهبط حتى لياقت ــاطه الفن يقل نش
ارادته ثم أتساءل إال تكفي فترات التدريب والفاصل اليومي 
ــخ ما يريده املدرب من اموره الفنية  بني مباراة واخرى ان يرس
ــوطي املباراة  في عقول الالعبني حتى يقلق الالعبني في ش
من خالل الصياح ورمبا السب والشتيمة والذي يوصل صداه 
الى ميكروفون معلق املباراة .في هذه املباريات ظهرت عندنا 
الكثير من الوضوح من اننا نفتقد مانراه عند العبي اخلليج 
ــور ملحوظ من فنون  ــيوية االخرى من تط وحتى الفرق اآلس
ــر املدربني وقلة  ــاس لكثرة تغيي ــرة احلديثة وهذا باألس الك
ــتات  خبرتهم ناجت عن ادخالهم دورات خارجية تأهيلية وش
ــتثناء  ــر الالعب من تغيير املدربني بني دورين اوثالثة باس فك
ــتقبال  ــتراك مس ــن عدم االش ــدرب ايوب ومن املستحس امل
ــة من عام الى عام آخر مما يجعل  لعدم قدرتنا على املواجه
ــذي يتكرر  ــن األداء اململ ال ــن النتائج وم ــور خجال م اجلمه
ــاركة سنويا عكس دول اخلليج(أهللا يوفقهم)  جند  بكل مش
ــع مخجل متاما  ــنويا ونحن في تراج ــم من التطور س عنده
ــي في خليجي  ــاه على منتخبنا الوطن ــى ما نخش ونخش
ــيويه  ــة لعبنا في االندية االس ــادم وهذه طريق ــرة الق البص
ــن يتصور أن  ــي نفوس اجلمهور وم ــيئا ف ــي تركت اثرا س الت
املنتخب سوف يحقق االجناز في قادم مبارياته فهوا (حالم) 
ألن اساس املنتخب هوا الدوري وبضل مدربي الدوري عقيمي 
ــالى في الوصف الدقيق  التدريب احلديث وهم بعيدون وكس
ــدم العاملية وعقول املدربني  ــد من تطورات كرة الق كل البع
ــار املدرب بعناية الن كثرة  األجانب نحتاج من االدارات اختي
ــي أصبحت (موضة) ومخجلة في  ــل او اقالة املدرب الت تبدي
ــبب  ــميا بس نفس الوقت فارفقن بكرتنا التي تتراجع موس
ــقون الصياح من  االدارات قليلي اخلبرة واملدربني الذين يعش
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ــتغنت إدارة نادي الشرطة،  اس
ــاعد  ــم الفني املس ــن الطاق ع
ــندر  ألكس ــي  الصرب ــدرب  للم
ــر  ذك دون  ــل،  بالكام ــش  إليت

األسباب. 

ــه  ــر موقع ــادي، عب ــر الن  ونش
ــمي، اليوم اإلثنني، شكرًا  الرس
ــي للداللة على  الفن ــم  للطاق

انتهاء مهمتهم مع الفريق.
ــت  «قدم ــان  البي ــي  ف ــاء  وج
الشرطة  لنادي  اإلدارية  الهيئة 
ــا  ــكرها وتقديره ــي ش الرياض
ــاعد  املس ــي  التدريب ــالك  للم
ــم  هيث ــن  م ــون  املك ــق  للفري
الشبول، وحسني عبد الواحد، 
ــاد  ــى عم ــراس املرم ــدرب ح وم
هاشم، ملا بذلوه من جهدٍ كبير 
ــالل تواجدهم مع الفريق في  خ
ــواء في الدوري أو  مشوارهم س

البطولة اآلسيوية».
ومتنى النادي، لهم، لتوفيق في 
مشوارهم املقبل مع األندية أو 

املنتخبات.
يذكر أن الشرطة تذيل اجملموعة 
ــيا،  ــة في دوري أبطال آس الثالث

برصيد ٣ نقاط.

ــتر  مانشس ــادي  ن ــن  أعل
ــيعاقب أي  ــد، ، أنه س يونايت
ــه في  ــت تورط ــجع يثب مش
ــي،  ــي أو عدائ ــلوك إجرام س
ــي  الت ــات  ــالل االحتجاج خ
ــل مباراة  ــببت في تأجي تس
الفريق أمام ضيفه ليفربول، 

أمس األحد.

ــن احملتجني  ــم عدد م واقتح
قبل  ــورد،  تراف ــد  أول ــب  ملع
ــث  حي ــة،  املواجه ــالق  انط
ــد  ــات ض ــت االحتجاج حتول
عائلة جاليزر إلى وقائع إتالف 

وعنف.
ــالل  خ ــان  ضابط ــب  وأصي
ــت  ومت ــات،  االضطراب ــذه  ه
بواسطة  أحدهما  مهاجمه 
زجاجة، ليتعرض جلرح كبير 
ــتدعى  ــا اس ــه، م ــي وجه ف
ــارئ في  ــه لعالج ط خضوع

املستشفى.
ــات  الزجاج ــاء  إلق مت  ــا  كم
واحلواجز جتاه ضباط الشرطة 

واخليل، خارج امللعب.
ــتر  مانشس ــيواصل  وس
العمل مع الشرطة لتحديد 

هوية املتورطني.
ــب الئحة العقوبات،  وبحس
ــالف  إت ــي  ف ــبب  التس ــإن  ف

ــلوك  ــام بس ــأة أو القي منش
ــتوجب  ــط، يس ــر منضب غي
ــن دخول  ــان م ــة احلرم عقوب
ــب الفريق، ما بني مباراة  ملع

وست مباريات.
ــلوك  الس أو  ــداء  االعت ــا  أم
ــني،  املوظف ــاه  جت ــف  العني
ــرطة أو شخص آخر في  الش
ــاط  محيط العمل أو أي نش
ــد يؤدي إلى  إجرامي آخر، فق

إيقاف ألجل غير مسمى.
ــاء  األنب ــة  وكال ــب  وبحس
ــه ميديا)،  ــة (بي إي البريطاني
يركز  يونايتد  فإن مانشستر 
ارتكبوا  ــن  الذي جهوده على 
ــة  والعقوب ــف،  عن ــع  وقائ
ــرورة على  ــري بالض ــن تس ل
اكتفوا  ــن  الذي ــجعني،  املش
بدخول االستاد أو ذهبوا إلى 

أرضية امللعب.

ــباني،  ــر صحفي إس ــف تقري كش
ــن غموض موقف  امس الثالثاء، ع
ــال  ري ــم  ــيلو، جن ــي مارس البرازيل
مدريد، بشأن السفر مع فريقه إلى 

لندن ملواجهة تشيلسي. 
ــتدعاء قبل  ــيلو اس ــى مارس وتلق
ــن مركز  ــون جزءًا م ــدة أيام ليك ع
ــة  ــات جمعي ــي انتخاب ــراع ف اقت
ــاء، وهو نفس  ــد، اليوم الثالث مدري

يوم سفر امليرجني إلى لندن. 
ــني  املواطن ــع  جمي ــه  يواج ــد  وق
ــتدعاء  االس ــة  إمكاني ــبان  اإلس
ــز االقتراع، علما  ــل في مراك للعم
ــية  ــال نال اجلنس ــأن مدافع الري ب

اإلسبانية في ٢٠١١.
ــدو  «مون ــة  صحيف ــب  وبحس
ــبانية، فقد نفذ  ــو» اإلس ديبورتيف

ــه  علي ــذي  ال ــزام  االلت ــيلو  مارس
ــد طاوالت  ــل على أح ــو بدي كعض

مراكز االقتراع بجمعية مدريد.
وأضاف التقرير، أن مارسيلو تواجد 
ــه بالفعل،  ــكان اخملصص ل في امل
ــوره بدقائق عاد  ــب ظه ــن عق ولك
ــى منزله، إال أن هذا األمر ال يعني  إل

تأكد سفره مع الريال إلى لندن.
ــيلو  وأوضح التقرير، أن عودة مارس
إلى منزله ال تعني انتهاء مهمته، 
ــيكون عليه أن يكون متاحا  بل س
أمام مسؤولي مركز االقتراع طوال 
التقرير،  ــات. واختتم  يوم االنتخاب
بأن بعثة ريال مدريد ستتوجه إلى 
ــاعات قليلة، بينما  ــدن، بعد س لن
ــة  ــيلو الليل ــا مارس ــيلحق به س
ــه أو صباح  ــاء التزامات مبجرد انته

الغد على أقصى تقدير.

كشف تقرير صحفي برتغالي، 
ــدور في  ــاء، عما ي ــس الثالث ام
كريستيانو  ــطورة  األس أذهان 
ــوس،  ــم يوفنت ــدو، مهاج رونال

بشأن مستقبله.
ا)  وينتهي عقد رونالدو (٣٦ عامً

ــم  مع يوفنتوس بنهاية املوس
ــود تقارير تؤكد  املقبل، مع وج
ــدد تواجده في فريق  بأنه لن مي

مدينة تورينو. 
«ريكورد»  صحيفة  ــب  وبحس
ــدو قرر  ــإن رونال ــة، ف البرتغالي
احلالي مع  ــده  ــتكمال عق اس
ــودة  ــم الع ــن ث ــوس، وم يوفنت

ــبورتنج  ــادي طفولته س إلى ن
لشبونة، والذي رحل عنه قبل 

ا. ١٨ عامً
ــدو  رونال أن  ــر،  التقري ــاف  وأض
ينوي اللعب بقميص لشبونة 
ملدة موسمني قبل اعتزال كرة 

ا. القدم وهو في سن ٣٩ عامً
ــد  عدي ــالف  بخ ــك  ذل ــي  يأت

ــت مؤخرا،  ــي راج ــر الت التقاري
وتشير إلى أن الالعب قريب من 
ــد أو باريس  ــتر يونايت مانشس

سان جيرمان.
وغادر رونالدو لشبونة وهو في 
ا، حيث انتقل إلى  سن ١٧ عامً
ــتر يونايتد، ومنه إلى  مانشس

ريال مدريد، ثم يوفنتوس.

ــاب  الش ــباني  اإلس ــيخضع  س
ــلونة،  ــو فاتي، مهاجم برش أنس
ــص من  ــدة، للتخل ــة جدي جلراح
ــزق  مت ــببها  س ــي  الت ــاكل  املش
ــي  ــي الداخل ــروف املفصل الغض
ــي  وه ــرى،  اليس ــه  ركبت ــي  ف
ــا في  ــرض له ــي تع ــة الت اإلصاب
ــي  ــعر فات ــي. وش ــر املاض نوفمب
ولكن فجأة  تدريجيًا،  بالتحسن 
ــعر  ــدأ يش ــه، وب ــورت حالت تده
ــة، لينصحه  بآالم موضع اإلصاب
ــراء جراحة  ــرورة إج ــاء بض األطب

ــة  صحيف ــب  وبحس ــدة.  جدي
ــبانية،  ــدو ديبورتيفو» اإلس «مون
ــراء العملية يوم  ــرر إج فمن املق
ــيجريها  وس ــل،  املقب ــس  اخلمي
ــب البرتغالي الذي  طبيب املنتخ
ــن راجعوا حالة  كان من بني الذي
ــابيع األخيرة، إلى  ــي في األس فات
ــني آخرين،  ــاء مرموق ــب أطب جان
أنطونيو مايسترو،  الدكتور  وهم 
ــون،  خيخ ــي  ف ــش  يعي ــذي  ال
ــونيري  س ــد  برتران ــور  والدكت
ــي إصابة الركبة  كوتيت، أخصائ
ــون.   وأضافت الصحيفة،  في لي

ــى اتصال  ــاء الثالثة عل أن األطب
دائم بفاتي في األسابيع األخيرة، 
ووضعوا له خطة الختبار ركبته 
ــل مختلفة  ــة بأعباء عم املصاب

وزيادة الشدة في األيام األخيرة.
ــراء  إج ــرار  ق ــاذ  اتخ مت  ــن  ولك
ــة، اإلثنني، ألن املفصل لم  اجلراح
ــتئصال  ــو. ويعد اس ــاف للت يتع
الغضروف بشكل كامل أو جزئي 
ــة،  ــارات املطروح ــد اخلي ــو أح ه
ــيحتاح إلى ما يقرب من  كما س
ــب اجلراحة  ــهرين للراحة عق ش

من أجل بدء التأهيل.

اقتنص فريق أتلتيك بيلباو 
ــب  ملع ــن  م ــرا  مثي ــوزا  ف
ــبيلية ١-صفر،  مضيفه إش
في املرحلة الرابعة والثالثني 

من الدوري اإلسباني.
ــي ويليامز  ــف إينياك وخط
ــوز القاتل لبيلباو  هدف الف
الضائع  ــدل  ب ــت  الوق ــي  ف

للمباراة.
ــوز رفع رصيد بيلباو إلى  الف
٤٥ نقطة في املركز التاسع، 
وتوقف رصيد إشبيلية عند 

٧٠ نقطة في املركز الرابع.
ــد  ــو مدري ــدر أتلتيك ويتص

ــدوري  ال ــب  ترتي ــدول  ج
اإلسباني برصيد ٧٦ نقطة، 
ــا  ــد ثاني ــال مدري ــل ري ويح

بفارق  ــة،  نقط  ٧٤ ــد  برصي
ــلونة  برش ــن  ع ــداف  األه

صاحب املركز الثالث.
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 وكاالت / البينة الجديدة 

ــم  باس ــدث  املتح ــى  نف
ــعيد  ــة اإليرانية، س اخلارجي
خطيب زاده، األنباء التي يتم 
تداولها عن تبادل السجناء 

بني طهران وواشنطن.
وقال خطيب زاده في مؤمتره 
الصحافي األسبوعي، امس 
ــة  قضي «إن  ــني  االثن االول 

ا على  ــجناء كانت دائمً الس
ــال إيران. وبصرف  جدول أعم
ــات  املناقش ــن  ع ــر  النظ
ــري فيما  ــا التي جت والقضاي
يتعلق باالتفاق النووي، فقد 
ــا خطط  ــاك دائمً كانت هن
وأفكار». هذا وكانت شبكة 
ــد نقلت،   ــر» اإليرانية ق «خب
عن شبكة «امليادين»، املقربة 
ــي،  اللبنان اهللا  ــزب  ح ــن  م
ــات  والوالي ــران  إي إن  ــا  قوله

تبادل  ــا على  اتفقت املتحدة 
ــجناء. لكن  ــن الس ــدد م ع
اخلارجية  ــم  باس ــدث  املتح
ــس،  براي ــد  ني ــة  األميركي
ــران لدى  ــفير إي ــك س وكذل
ــد تخت  ــدة، مجي األمم املتح
ــذه األنباء.  ــا ه ــي، نفي رواجن
ــم  ــار املتحدث باس كما أش
ــة،  اإليراني ــة  اخلارجي وزارة 
ــره الصحافي، إلى  ــي مؤمت ف
استعداد إيران للتفاوض مع 

السعودية، قائال: «إن تغيير 
ــاعد  ــة واخلطاب يس اللهج
التوترات،  ــل  تقلي في  كثيرًا 
ــى نتائج  ــؤدي إل ــه لن ي لكن
ــة ما لم يؤد إلى تغيير  عملي

في السلوك».
ــي  ــع احلال ــن الوض ــال ع وق
ــا  «لدين ــا:  فيين ــات  حملادث
ــيان  أساس ــان  نص اآلن 
ــة  النووي ــة  القضي ــول  ح

والعقوبات».

 وكاالت / البينة الجديدة 

ــة، ، عن قرار  ــت احلكومة الكويتي أعلن
ــر احملصنني» من  ــا «غي ــع مواطنيه مبن
ــفر للخارج،  ــن الس ــروس كورونا م في

اعتبارا من ٢٢/أيار اجلاري.
وأفاد مركز التواصل احلكومي الكويتي 
ــماح  بأن مجلس الوزراء قرر «عدم الس
ــالد للمواطنني  ــفر إلى خارج الب بالس
ــاء الدرجة األولى  ــم من أقرب ومرافقيه
صن  والعمالة املنزلية ما لم يكن قد حُ
من اإلصابة بفيروس كورونا، باستثناء 

ــة  اخلاضع ــر  غي ــة  العمري ــات  الفئ
ــل  التواص ــز  ــدد مرك ــم». وح للتطعي

احلكومي شروط التحصني كالتالي:
ــن لقاح  ــى جرعتني م ــل عل ــن حص م
كورونا ومضى على اجلرعة الثانية أكثر 

من أسبوعني
من حصل على جرعة واحدة من اللقاح 

ومضى عليها أكثر من ٥ أسابيع
من تعافى من اإلصابة بفيروس كورونا 
ــة واحدة من اللقاح  وحصل على جرع

ومضى عليها أكثر من أسبوعني

ــر التمدد  ــى مص ــا تخش كم
ــرق  التركي في ليبيا ومياه ش
ــس  باري ــع  وجتم ــط،  املتوس
ــتركة  مش مصالح  والقاهرة 
ــالت  تدخ ــض  يرف ــا  وكالمه
العسكرية خاصة في  تركيا 

ليبيا.
ــة  باحلكوم ــدر  مص ــال  وق
ــية لرويترز في تعليق  الفرنس
ــكلوز االثنني  على تقرير ديس
ــات  مباحث ــع  بالطب ــرت  «ج
ــة  متقدم ــة  ملرحل ــت  وصل
للغاية وقد يصدر إعالن قريبا 

جدا».
وكانت القاهرة وهي زبون مهم 
ــبة إلى قطاع صناعة  بالنس
ــلحة الفرنسي، أول بلد  األس
أجنبي يشتري مقاتالت رافال 

(٢٤) في العام ٢٠١٥.
ــي  الفرنس ــس  الرئي وكان 
ــد قال في  ــل ماكرون ق إميانوي
ــمبر/كانون األول املاضي  ديس
ــلحة  إنه لن يجعل بيع األس
ــوق  بحق ــروطا  مش ــر  ملص
ــان ألنه ال يريد إضعاف  اإلنس
ــرة على مكافحة  قدرة القاه
ــي املنطقة، وهو ما  اإلرهاب ف

أثار غضب املنتقدين.
إن  ــكلوز  ديس ــع  موق ــال  وق
ــا ومصر  ــني فرنس ب ــاق  االتف
ــن  م ــودا  عق ــا  أيض ــمل  يش
شركة صناعة الصواريخ (إم.
ــافران  ــركة س بي.دي.ايه) وش
لتوريد  والدفاع  لإللكترونيات 
ــون يورو  ــاد قيمة ٢٠٠ ملي عت

أخرى.
ــه قد يتم إبرام  وقال املوقع إن
ــاء عندما  الثالث ــدا  غ ــاق  اتف

يصل وفد مصري إلى باريس.
ــو في  ــركة داس ولم ترغب ش
التعليق على هذه املعلومات 
التي من شأنها أن متثل جناحا 
ــذه  ــدا له ــرا جدي ــا كبي جتاري

املقاتلة الفرنسية.
ــي احلكومة  ــدر ف ــال مص وق
ــس  ــة فران ــية لوكال الفرنس
ــات متقدمة  برس إن «مناقش
ــر وميكن  ــع مص ــدا جتري م ج

اعالنها قريبا جدا».
ــرر أن يوقع وفد  ــن املق وكان م
ــرف األولى على  مصري باألح

االتفاق االثنني في باريس.
وأكد مصدر مطلع على امللف 
ــرس طلبية  ــة فرانس ب لوكال

ــالت رافال الثالثني، بدون  مقات
حتديد الترتيبات املالية.

ــع  البي ــة  عملي ــأن  ش ــن  وم
ــاح الكبير  ــذه، تأكيد النج ه
للمقاتلة الفرنسية، ولو جاء 
ــر، طلبت  ــرا. وبعد مص متأخ
كل من قطر والهند ٣٦ منها 
ــي يناير/ ــان ف ــترت اليون واش
كانون الثاني ١٨ مقاتلة رافال 

منها ١٢ مستعملة.
ــهر القليلة  وقد تشهد األش
ــا تأمل  ــارا، كم ــة ازده املقبل
رافال  داسو، فمقاتلة  شركة 
تخوض منافسة في سويسرا 

وفنلندا وكرواتيا.
وقال نائب رئيس جلنة الدفاع 
في مجلس الشيوخ سيدريك 
ــر متروك  ــني «األم ــران االثن بي
ــن طلبات  ــالن ع ــون لإلع للزب
ــن إذا مت تأكيد هذا  مماثلة، لك
ــا  جناح ــيكون  فس ــالن،  اإلع
ــية  ــرا للصناعة الفرنس كبي

وللتوظيف في فرنسا».
ــذي  ال ــع  املوق ــب  وبحس
حكومية  بوثائق  ــهد  استش
ــروط  ش ــل  تفصّ ــة  مصري

ــر على  ــد، حصلت مص العق
ــا يصل  ــرض بضمان فرنس ق
ــي املئة لتمويل هذه  إلى ٨٥ ف

املشتريات.
تقارب فرنسي مصري

ــس املعلنة  ــم رغبة باري ورغ
في إعادة تركيز صادراتها من 
األسلحة إلى أوروبا، تعد مصر 

ــية  الرئيس ــواق  األس إحدى 
ــكرية  العس ــدات  للمع
ــية. وإذا كانت قيمة  الفرنس
ــترياتها عشرات ماليني  مش
ــط في بداية العام  اليورو فق
ــكل  ــد تعززت بش ٢٠١٠، فق
ــول عبدالفتاح  كبير مع وص
ــي إلى السلطة في  السيس

ــني عامي  ــا ب ٢٠١٤، خصوص
ــراء  ش ــد  بع و٢٠١٦   ٢٠١٤
ــال  راف ــالت  مقات ــرة  القاه
ــرادات  ط ــة  وأربع ــة  وفرقاط
وحاملتي مروحيات من طراز 

ميسترال.
ــواردات  ال ــوع  مجم ــغ  وبل
ــلحة  األس ــن  م ــة  املصري

ــية ٧٫٧ مليارات يورو  الفرنس
ــي ٢٠١٠ و٢٠١٩، ما  ــني عام ب
ــة  ــع دول ــرة راب ــل القاه جع
ــلحة  األس ــراء  من حيث ش
ــا للتقرير  ــا، وفق ــن فرنس م

السنوي للبرملان.
ــرب  أع ــذي  ال ــق  القل وكان 
ــأن  عنه إميانويل ماكرون بش
ــان في  ــاع حقوق اإلنس أوض
ــر صحافي  ــر خالل مؤمت مص
مشترك مع نظيره في يناير/

ــى  ــي ٢٠١٩ أنه ــون الثان كان
ــا ومصر  ــارب بني فرنس التق
ــا أي عقود  ــم تبرم ــني ل اللت
ــذ ذلك احلني، وفق  جديدة من
ــاك مير  ــب النائب ج ــا كت م
الثاني  ــرين  ــي نوفمبر/تش ف
ــن إدارة صادرات  ــي تقرير ع ف

األسلحة.
ــى  ال ــارة  إش ــدث  أح ــي  وف
ــن،  البلدي ــني  ب ــارب  التق
ــتقبل ماكرون في كانون  اس
ــي  السيس ــمبر  األول/ديس
ومنحه وسام جوقة الشرف. 
ــك ردود فعل غاضبة  وأثار ذل
االجتماعية  الشبكات  على 
ــر  غي ــات  منظم ــم  تته إذ 

حكومية السلطات املصرية 
بانتهاك حقوق اإلنسان.

وخالل ذلك االجتماع، امتنع 
ــة ضغط  ــرون عن ممارس ماك
ــا  ــر بعدم ــى مص ــر عل كبي
ــي إلى  ترافق وصول السيس
ــع  م  ٢٠١٥ ــام  ع ــلطة  الس
تزايد القمع ضد كل أشكال 
أو  ــالمية  اإلس ــة  املعارض

الليبرالية.
ــي «لن  وقال الرئيس الفرنس
ــرطا  اجعل هذه اخلالفات ش
ــا في اجملال الدفاعي،  لتعاونن

كما في اجملال االقتصادي».
من ناحية أخرى، تعد فرنسا 
ــي طلبت من  ــدول الت ــن ال م
ــتغالل  مصر التوقف عن اس
ــة  اخلاص ــريعاتها  تش
مبكافحة اإلرهاب لكم أفواه 

املعارضني.
ــأن  ويظهر البلدان تقاربا بش
قضايا األمن اإلقليمي األخرى 
ــا  ــع تركي ــات م ــل اخلالف مث
ــط  املتوس البحر  ــرق  في ش
ــرائيلي- اإلس ــراع  الص أو 

الفلسطيني.
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5عربي دولي

ذكر موقع ديسكلوز االستقصائي على اإلنترنت االثنني نقال وثائق سرية أن فرنسا وافقت على أن تبيع ملصر ٣٠ طائرة مقاتلة رافال في صفقة 
تبلغ قيمتها ٣٫٧٥ مليار يورو (٤٫٥٢ مليار دوالر)، قائال إن الصفقة قد تتم بحلول. وتأتي الصفقة فيما تواجه مصر تهديدات داخلية بسبب تواجد 
اجلماعات اإلرهابية في شمال سيناء وتوترات خارجية في ظل الوضع املضطرب في ليبيا وإثيوبيا وتشاد. وجتمع مصر مع ليبيا حدود برية طويلة، 

حيث تنتشر باألراضي الليبية بسبب احلرب املندلعة منذ سنوات ميليشيات مسلحة منفلتة وجماعات إرهابية، بينما تشهد كل من التشاد 
وإثيوبيا مترد فصائل مسلحة، وتشكل هذه االضطرابات تهديدا حقيقيا الستقرار املنطقة.

متابعة / البينة اجلديدة

وكاالت / البينة الجديدة
ــورية  ــتورية الس ــة الدس ــت احملكم أعلن
ــيح ملنصب  ــا، ، قبول ٣ طلبات ترش العلي
ــي االنتخابات املقررة  رئيس اجلمهورية، ف
في ٢٦ مايو/أيار اجلاري، ورفض باقي طلبات 
ــروط  ــتيفائها الش ــح لـ»عدم اس الترش
ــا ملا نقلته  ــتورية والقانونية»، وفق الدس
ــمية (سانا). ــورية الرس وكالة األنباء الس

ــتورية محمد  ــس احملكمة الدس وقال رئي
جهاد اللحام إن احملكمة «قررت باإلجماع 
ــيح كل من  ــي إعالنها األولي قبول ترش ف
ــار حافظ  ــداهللا وبش ــلوم عب ــداهللا س عب
ــي ملنصب  ــد مرع ــود أحم ــد ومحم األس
رئيس اجلمهورية العربية السورية، ورفض 
باقي الطلبات لعدم استيفائها الشروط 

الدستورية والقانونية».
ــيدات  ــق للس ــه «يح ــام أن ــاف اللح وأض
والسادة الذين رفضت احملكمة الدستورية 
ــذا  ــن ه ــم م ــيحهم التظل ــات ترش طلب
ــالل ٣ أيام تبدأ  ــرار في مقر احملكمة خ الق
ــاعة الـ٩ صباحاً الثالثاء وتنتهي  من الس
ــن يوم  ــد الظهر م ـــ٣ بع ــاعة ال في الس

اخلميس».
وتابع اللحام بالقول إن «القرار يعد إعالناً 
ــن قررت  ــول الذي ــر نهائي ال يخ ــاً غي أولي
احملكمة قبول طلبات ترشيحهم املباشرة 

بحملتهم االنتخابية»، داعياً إلى «ضرورة 
ــاط انتخابي قبل أن  ــدم القيام بأي نش ع
ــالن النهائي  ــة قرارها باإلع ــدر احملكم تص
عن أسماء املرشحني الذين قبلت طلبات 
ترشيحهم والبت بالتظلمات إن وجدت».

ــدداً من  ــد ع ــه، زار األس ــي الوقت نفس ف
ــياء  ــي مدينة حس ــل ف ــآت واملعام املنش
ــث التقى العمال  ــة بحمص حي الصناعي
ــاب املعامل وحتاور معهم  والفنيني وأصح
حول عملية اإلنتاج ومستلزماتها وسبل 
ــا لوكالة األنباء  ــذه العملية، وفق دعم ه

السورية.
ــاج هو الهدف  ــد أن «زيادة اإلنت وأكد األس
ــتثمار  ــاد واس ــوض باالقتص ــم للنه األه
ــة املتوفرة».  ــرية والتقني ــات البش الطاق
ــذي ال ينتج ليس  ــد إن «البلد ال وقال األس
بلداً مستقالً، وإن العمل في ظروف احلرب 
ــاً فإنه  ــرفاً وأخالق ــه ش ــة إلى كون إضاف

يصبح أيضاً دفاعاً عن الوطن».
ــة األخيرة  ــد بانتخابات الرئاس وفاز األس
ــبة جتاوزت  ــو/ حزيران ٢٠١٤ بنس في يوني
ــحني  ٨٨٪ من األصوات، في مواجهة مرش
ــان النوري،  آخرين هما ماهر احلجار وحس
من أعضاء مجلس الشعب، في انتخابات 
ــا  ونتيجته ــكلية  ش ــا  بأنه ــت  وصف

محسومة مسبقاً.

 وكاالت / البينة الجديدة

ــي العهد  ــات لول ــارت تصريح أث
ــن  ــد ب ــر محم ــعودي األمي الس
ــلمان،  حتدث فيها عن موقف  س
ــول  ــا ح ــران نقاش ــن إي ــالده م ب
ــة تغير موقف الرياض من  حقيق
ــباب التي قد تقف  طهران واألس

وراء هذا التغيير.

ــا  ملحوظ ــدال  تب ــدا  ب ــا  وفيم
ــال ولي  ــاض، ق ــة الري ــي لهج ف
ــي مقابلة  ــعودي ف ــد الس العه
ــة جارة،  دول «إيران  ــة:  تليفزيوني
وكل ما نطمح له أن يكون لدينا 
ــع إيران».  ــة ومميزة م ــة طيب عالق
وأضاف ولي العهد: «ال نريد وضع 
ــا، بالعكس  ــران أن يكون صعب إي
ــو، لدينا  ــران مزدهرة وتنم نريد إي

ــم مصالح  ــح فيها، لديه مصال
ــعودية  في اململكة العربية الس
ــم للنمو  ــة والعال ــع املنطق لدف
ــارته لنقاط  ــار». وفي إش واالزده
ــال محمد  ــع طهران، ق اخلالف م
بن سلمان: «إشكاليتنا هي في 
ــلبية التي تقوم  التصرفات الس
ــواء من برنامجها  فيها إيران، س
ــيات  ــا مليليش ــووي أو دعمه الن

خارجة عن القانون في بعض دول 
ــج صواريخها  ــة أو برنام املنطق
متفائال  األمير  الباليستية».وبدا 
بإمكانية الوصول إلى تفاهمات 
قائال: «نعمل اليوم مع شركائنا 
ــي العالم إليجاد  في املنطقة وف
ــكاليات،  اإلش ــذه  له ــول  حل
ــا وأن تكون  ــى أن نتجاوزه ونتمن
ــا  ــة فيه ــة وإيجابي ــة طيب عالق
ــة للجميع». وملعرفة مدى  منفع
ــي العهد  ــي موقف ول ــر ف التغي
ــد  ــر محم ــعودي، كان األمي الس
ــلمان قد شدد، في مقابلة  بن س
ــام ٢٠١٧، على عدم  تلفزيونية ع
ــع النظام  ــاط التقاء م وجود نق
اإليراني ووصف نظام طهران بأنه 
ــى «أيدولوجية متطرفة  قائم عل
منصوص عليها في دستوره وأن 
السعودية هدف رئيسي للنظام 
اإليراني»، كما تعهد، في مقابلة 
ــى نقل  ــل عل ــام ٢٠١٧، بالعم ع

املعركة إلى داخل إيران.
وعلى اجلانب اآلخر قال املتحدث 

االيرانية سعيد  اخلارجية  باسم 
خطيب زادة إن إيران ترحب بتغير 
ــاف إنه  ــعودية. وأض لهجة الس
في ظل النهج املرتكز على احلوار 
ــن البلدين، املهمني  بإمكان هذي
ــالمي،  في املنطقة والعالم االس

جتاوز اخلالفات.
ــي  ــران ف ــرت طه أن عب ــبق  وس
ــبة عن انفتاحها  أكثر من مناس
ــع الرياض من أجل  ــى احلوار م عل
الوصول إلى تفاهمات وتسويات 
ــاوف غير  ــران «مخ ــا تعتبره إي مل

مبررة».
ــرت اململكة من موقفها  ملاذا غي

من إيران؟
ــي تقف وراء  ــباب الت إلدراك األس
ــف الرياض من طهران،  تغير موق
يجب النظر إلى طبيعة املتغيرات 
والعالم  املنطقة  التي تشهدها 
ــره. فجائحة كورونا فرضت  بأس
الكثير من الضغوط االقتصادية 
على جميع دول العالم، مبا فيها 

اململكة العربية السعودية.

وكاالت / البينة الجديدة

ــرائيلية للمفاوضات  التقت  البعثة اإلس
ــيم احلدود مع لبنان، بنظيرتها  حول ترس
ــدة اليونيفيل  ــة، الثالثاء، في قاع اللبناني

في منطقة الناقورة.
ــوزراء  ال ــس  رئي ــم  باس ــق  الناط ــب  وكت
ــر  أوفي ــي،  العرب ــالم  لإلع ــرائيلي  اإلس
جندملان، بر صفحته الرسمية على موقع 
ــرائيلية للمحادثات  ــر: «البعثة اإلس تويت
ــع لبنان  ــدود البحرية م ــيم احل حول ترس
ــع البعثة  ــدا املفاوضات م ــتأنف غ ستس
ــي  ــل ف اليونيفي ــدة  ــي قاع ف ــة  اللبناني

الناقورة».
وأضاف جندملان قائال: «سيعقد االجتماع 
بحضور الوسيط األمريكي جون دروشر»، 
ــرائيلية  اإلس ــة  البعث ــعى  «تس ــع:  وتاب
ــث االمكانية  ــاءات إلى بح ــي هذه اللق ف
ــيم احلدود  ــل إلى اتفاق حول ترس للتوص
البحرية بني البلدين وإيجاد حل سيسمح 
بتطوير املوارد الطبيعية في املنطقة من 
ــكانها»، حسب  أجل توفير الرفاهية لس

قوله.
ــرين  ــن املفاوضات في/تش ــت قد أُجل وكان
ثاني املاضي بعد ٤ جوالت من أجل التوصل 

إلى اتفاق حول ترسيم احلدود البحرية.
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هادي عباس حسني
لم ترحمني حلظة ضعفي 
ــك  حتملت ــد  فق ــي  وهوان
ــددة من  ــي مواطن متع ف
ــمينا  حياتك يوم كنت س
ــة   بداي ــا  ضعيف ــرى  واخ
ــوم  الي ــك  مطاف ــة  ونهاي
ــل تطوري  ــي كل مراح ،ف
ــادة في  ــدي كنت ج اجلس
ــمال  ــك ،اخذتني ش حمل
ــرقها   االرض وجنوبها وش
ــم كنت  ــى غربها ،ك وحت

ــيا علي، كنت  ظاملا وقاس
ــي و معاناتي  ــام المل ال ته
ــه اكوام  ــذي تفعل ،كل ال
ــكنة،  املس ــوب  حب ــن  م
ــوم مبليء  ــك الي ــا ل اقوله
صداه  وبصوت  احساسي 

في داخلك
_ اهللا ال يرحمك..

ــكالم يدور  ــدى ال ــاد ص ع
ــد اخلاوي،  داخل هذا اجلس
ــفقة  ــتجدي ش بدات تس
وراقة ممن حولك ،من شاء 

وهبها لك ومن لم يشيء 
اليك،كسر  اعطاها  ميتنع 
جبروتك  هيبتك ومشيت 
في درب نسيان اكيد، اكثر 
ــي الزمتها في  الوجوه الت
ــتمل  ــب العاجل،س القري
ــان  انس ــة   متابع ــن  م
ــر  االكث ــاج  معاق،يحت
ــي  ف ــة  وعناي ــا  اهتملم
ــن حالة  ــة م ــط حال ابس
ــري  اج ــابقى  تنقله،س
ــم  به ــق  احل ال  ــف  باخلل

ــاملني  ــم اصحاء س كونه
ــليمة،لم  ــال س ــم ارج له
ــت  حمل ــوم  ي ــترعي  تس
وانا  عصى كي تساعدني 
ــك من مكان الخر  اتنقل ب
ــت ال تبالي  ــم  ان ــا اتال ،ان
،انني يكثر املي ملا يستجن 
ليل مبختلف هوياته،كنت 
ــرور  كم ــعورا  ش ــعر  تش
ــد اول  ــا عت ــرام لكنه الك

الفجر وتصرخ بي
ــروج... ــا انا اريد اخل _ هي

ــك  ــذا واجب ــي ه حتملين
اليومي..

ان  ــب  تطل ــة  رحم ودون 
ــيرتي  مس ــي  ف ــح  اجن
ان  ــي  وغدا.،تريدن ــوم  الي
لك  ،احملك كما يطيب 
واآلزقة  الطرقات  مجتازا 
ترتادها  ــي  الت ــن  واالماك
ــتخرج  كل يوم، كيف س
ــد اعلنت  ــوم وق الي بعد 
ملا  ــقوطي   ــوبي وس رس
ــلل  قص اجزاء مني وتس

الهوان والضعف باجزائي 
ــك بالوقوف  ،لم اعد اعين
ــت ال تفكر بي  واحلركة،كن
طوال سنوات عمرك التي 
ــتني،عليك  الس ــازت  اجت
ــة اهللا ان  ــب رحم ان تطل
يسخر الرحمة في نفوس 
ــل  وتتوس ــك   ل ــني  االقرب

لربك قائال
ــوب من  ــي قل ــخر ل _ س
ــم يوم  ــخرت قلبي له س

كنت سليما.

إيمان صاحب

ــا  ه بطرفِ ــماء  السَ ــت  الع طَ
ــرك  تتح ــفتاها  وش ــن  احلزي
بكلماتِ العتاب، لمّ يسمعها 
أحد إال أمها الثكلى، ثمّ ارتفع 
ــرة: أين  ــوق بالعب صوتها اخملن
ــاذا لم  ــل احلنون؟ مل ذلك الرج
ــرق الباب ما الذي جرى له؟  يط
ــي بغيري من  ــغلَ عنّ رمبا انش
ــرًاً منّي؟!  ــد فق األيتام هم أش
ــد!  ــفرٍ بعي ــى س ــون عل أو يك
ــر قدومهُ برغيفِ  ولكنّي أنتظ
ا  اخلبز وابتسامة شفتيه كلمّ

نظرتُ إليه.
كانَ وجههُ يشع بالنّور وأناملهُ 

ــحُ على خصالتِ  الرقيقة متس
شعري حينماَ يالطفني…

أه يا ربي ملاذا تركني؟!
وف  ها قائلة: سَ التفتت إلى أمِ
ــةِ الكوفة  ــثُ عنّه في أزق أبح
ــده هناك،  ــا، لعلّي أج وبيوته
تنهدت األمّ وفي قلبها املوجوع 
ــزان: بُنيتي أين  ــن األح ركام مِ
ــت ال تعرفنيَ حتّى  ــهُ وأن جتدين
ــم مرة  ــن ك ! أال تذكري ــمهُ اس
ــك ولمّ حتصلي  ــألتِهِ عن ذل س
ن  على إجابة، سوى أنهُ عبد مِ

عبادِ اهللا؟
انتظري يا مرمي، لعلّه يأتي هذه 

الليلة…
والدموع  ــرة  الصغي قاطعتها 
ــتطيع  اس ال  ــا:  عينيه ــأل  مت
ــوف  ــر من هذا، س ــاء أكث البق

أذهب اآلن...
وإذا  ــاب  الب ــو  نح ــتدارت  اس
ــا:  لفه ــن خَ ــا م ــوتِ أُمه بص

... انتظري سوف أتي معكِ
ــرة رَيثما أتت  ــت الصغي توقف

اً. أُمها، ثم ذهبتا معً
كانت مرمي متشي بسرعة وهي 
ال تدري إلى أين؟ تنظرُ في وجوهِ 
ــأل هنا وهناك، لكنّ  املارة، تس
دونَ جدوى، وبينما هي كذلك، 

ــا عنّد بَيت  إذ أوقفتها قدماه
ن  ــع كبير مِ ــهُ جم ــفّ حول الت
ــى أحدهم  ــاس، أقبلت عل النّ

، ما اخلبر؟ تسألهُ
ــر: أال  نكس ــبٍ مُ ــا بقل أجابه
ــل منذُ يومنيِ  ص تعلمنيَ مباَ حَ
وموالناَ مسجىً على فراشه؟! 
لقد أصيب أمير املؤمنني (عليه 
السالم) بسيفِ املرادي (عليه 

لعنة اهللا واألنام)!
ف  سألته مرةً أُخرى: أرجوك صِ

لي هذا األمير؟
ــل بأوصافٍ ليسَ  الرج أجابها 
ــوى أوصاف ذلك  ــا نظير س له
ــرمي، حينها تيقنت  الرجل الك

أنهُ هو!
ــك لكي ال  ــت أن تتماس حاول
ــراه، وبينما هي  ــار علّها ت تنه
ــاب، وإذا  ــك إذ فُتحت الب كذل
ــاطَ  ــا، أح ــرجُ منّه ــلٍ يخ برج
ــم  يخاطبونه:  ــاس وه بهِ النّ
ــالَ موالنا  أيها الطبيب، ما ح

اليوم؟
: إنه ليسَ على  أشار بيدهِ قائالً
ما يرام، ادعوا اهللا لهُ بالشفاء، 
رى  د سَ جرحهُ عميق والسم قَ

في جميعِ األعضاء!
ــج  ضَ ــب...  الطبي ــرفَ  انص

اجلميع بالبكاءِ والنحيب، قال 
ــرَ  ــا أنّ نحض ــم: علين بعضه
م...  ف عنّه السَ اللنب لهُ ليخفّ
ــرمي   ــك م ــمعت ذل ــا إن س وم
ــرعة   س ــى بيتها مُ ــت إل ركض
... تلفتت ميينًا ويسارًاً...  لتهُ دَخَ
ــا أنها تبحثُ عن  الحظت أمه
ــيء لتبيعه وتشتري بثمنهِ  ش
ــم  ــا ل ، ولكنّه ــنبٍ ــن ل كأسٌ م
ــرة في حيرتها بل  تدع الصغي
ــة ، كانت  ــا جبة قدمي أعطته
ــرمي إالّ  ــن م ــا كانَ مِ ــا وم ألبيه
 ... ــوقِ ــق بها إلى الس أن تنطل
نَست ما بها من جوعٍ ولكنّها 
ــال كأسُ اللنب   ــسَ إيص لم تن
ــرعِ ماميكن وبأي حالٍ من  بأس

 ، األحوالِ
ــو الباب..لتطرقهُ .  ــت نح أقبل

لكنّ فاجأهاَ ما رأت!
 ، ها الترابَ نساء حتثُ على رأسِ
ــدبُ واَ إماماه واَ علياه،  وهي تن
طَ الكأسَ  ــقَ ــعور  ، سَ وبال ش
 .. ن يدها وأريقَ ما فيه من لنبٍ مِ
وكأن قلبها الصغير  هواألخر 
طَ على األرض ،و تناثرَ  ــقَ د سَ قَ
كزجاجِ القدح ، سيدي صرخةُ 
ــماء   من  المّ ترتفعُ نحو السَ

قراء. لنّا بعدك ،يا ابا الفُ

‚Ü”@lÏçâ

6ثقافية

وليد حسني
في  لقائهِ  األخير

ومتضي  دون  ضحكتنا
رقيتَ  صالةَ  وِردِكَ  بالدموعِ 

وتلك  محطةُ  القلبِ  الشفيعِ   
الكٍ  ماكانَ  قسراً أهاج  بِحَ

ُ  فجوةَ  القلقِ  الفظيعِ يرممّ
وميطرُ  من  خبايا  الروحِ  سقماً 

تورّمَ  أن  هوى  بني  الضلوعِ 

حتاصرهُ  الشفاهُ  بكل  نهمٍ

و ال  يقوى  على  عملٍ  شنيعِ
تضجّ  بنا  مناحاتُ  املراثي

بليلٍ  تنزوي  بني  الصدوعِ

تلملمُ  ما  تناثرَ  من  جحيمٍ

و تلقيها  على  قدمٍ   وكوعِ
أيا  مروانَ .. هل  تنوي  رحيالً

و تغلقُ  في  يدٍ  بابَ  الرجوعِ

و متضي  دون  ضحكتنا  بشجوٍ
ا  الصدى  عند  الهجوعِ  تخلّلهَ

كأنّ  سننيَ  محنتِنا  متادتْ
ت  سوى  قلبٍ  جزوعِ  و ما  هدّ

فقد  عاثتْ  بأربعةٍ ... عجافٍ

تهالكنا  أسىً  وقتَ  الشروعِ
نلوكُ  الويلَ  إن  شاخت  بالدٌ

وغابت  عنكَ  .. في حكمٍ  وضيعِ
ولم  تسأل  عن األبناءِ  حتّى

مصائرَهم  من  املاضي  اخلنوعِ 
أنا  يا ربُّ  ال أنوي  اغتراباً

وبي  مثلُ  الذي  أودى  بجوعِ
لعلَّ  القهرَ  صيّرني   غريباً

وا  بني  القطيعِ كرهبانٍ  ثَوَ

وأذكرُ  ما  فقدنا  من  عزيزٍ

تواردَ  في  سما  الفكرِ  البديعِ
فإن  غيّبتْ  في  حلدٍ  وغابت 

مالمحُ  فجرِنا  عند الطلوعِ
فلن  أنساك  مهما  جلَّ  خطبٌ

و كانَ  وراءَنا  خوفُ  الوقوعِ

النّك  باذلٌ  من  كلِّ  حلمٍ
طوع نا  بني  السُ طالئعَ  يومِ

رّاً    .. وإنّي  ال أخونُ  الصحبَ  طُ
. وقد  أمسيتُ  في  حزنٍ   مريعِ

ــياحة واالثار  ــر الثقافة والس ــأ وزي هن
ــوم  ــني بالي ــم، الصحفي ــن ناظ حس
العاملي حلرية الصحافة.وذكر املكتب 
ــة  ــر الثقاف ــوزارة ، ان وزي ــي لل االعالم
ــن ناظم وجه  ــياحة واآلثار حس والس
برقية تهنئة إلى الصحفيني مبناسبة 
ــة  الصحاف ــة  حلري ــي   العامل ــوم  الي
ــهر آيار.  ــث من ش ــق الثال ــذي يواف ال
ــي  نحي ــة  التهنئ ــي  ف ــر  الوزي ــال  وق
ــبةٍ  ــريفة مبناس الش األقالم  أصحاب 
ــا منظمة األمم املتحدة  عزيزةٍ  حددته
ــكو  للتربية والعلم والثقافة اليونس
ــدور  بال ــا  منه ــاً  اعتراف ــنة  س كل 
ــي في  ــه الصحف ــذي يؤدي ــر ال الكبي
ــة، والتضحيات  ــول إلى املعلوم الوص
ــرة  األس ــا  قدمته ــي  الت ــة  العظيم
ــيرتها املهنية.  ــة خالل مس الصحفي
الصحفيني  ــف  مواق ــن  نثم ــاف  وأض
واإلعالميني العراقيني بهذه املناسبة، 
ــم، وحفظ  ــا بحمايته ــدد التزامن وجن
حقوقهم، والسعي إلى وصولهم إلى 
ــالمتهم،  ــن األحداث، وضمان س أماك
ــكل  ــات ب ــى املعلوم ــم عل وحصوله
ــع التوجه  ــجم م ــا ينس ــفافية مب ش
الدميقراطي للبلد. وختم بالقول  حتيةً 
للصحفيني ، وهم يواصلون دورهم في 

. بناء عراقٍ معافىً مزدهرٍ

قصيدة
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املقاربة الداللية: حياة حقيقية 
قائمة 

ــاة ميت)  ــات لدينا حياتني (حي ب
غائية، و ( حياة واقعة)، متضادتني 
في الوجهة ، األولى تسعى نحو 
االسفل تبحث عن مكان (جسد 
ــتمرارية  ــان اس ــه) لضم تتلبس
ــعى إلى  ــة تس ــا ، والثاني فعله
األعلى، تبحث عن متنفس، زمان 
ــاه). _ جتهض (  ــره (فكر حتي تغي
إجهاض) املعنى املعجمي واضح 
ــل.....) وهي  ــاء. قت ــال. إنه ( افش

مرتبطة بفعل الوالدة .
املقاربة الداللية : منع اي محاولة 

جتدد بقصد التغيير... اي وأدها
ــاة ميت(  ــبق .. حي ــع ماس بجم
ــأد  وت ــل  وتفش ــل  تقت ــم)  وه
ــدة ..  ــوالدة جدي ــعى ل حياة تس
ــظ  نالح ــوان  العن ــكك  بتفكي
ــام تصور  ــب وضعنا ام ان الكات
ــص ( صراع  ــون الن واضح ملضم
ــى جرمية من  ــا)  أدى إل وجودي م
ــت الغلبة فيه إلى  نوع ما؟! كان

الطرف األول 
ــات  ومقوم ــدث....  احل ــي  تداع

نشوبه
ــن  ــارة ع ــو عب ــص ه ــة الن بداي
ــه  ــذات ، جمل ــة لل ــاكاة آني مح
ــه حد  ــت ب ــبيا بلغ ــة نس طويل
ــدْ في  ــم أج ــال :( ل ــاب مث اخلط
ــا يحلقُ بي  صب ــاال خِ ــي خي رأس
ــٓط  ــةِ التفكير ..) (وس ــى مرتب ال
نوباتِ الكآبةِ املصاحبةِ للضجرِ 
ــذوي ..كغصنٍ  ..كياني ي واجلنون 
ــه فؤوسُ  ــري ..تتناول ــرِٓم من ال حُ
ــي تابوتٍ  ــالِ ..لصنعِ لوحٍ ف الرج
ــاحاتُ زجاجِ غرفةُ نومي  ..) ( مس
ــي ولدته  ــقُ الريح  الت ..تستنش
ــا  زنابِقه ــتائرُ  الس ــضُ  ..فتجه
ــة إذ مبرور  ــخ .. وأقول آني ..)...... ال
سريع على النص جند ان األفعال 
ــه طغيانا  ــة طغت علي املضارع
ــض النظر عن  ــبه كامل ، وبغ ش
التكرار فإن الفعل املضارع دليل 
على أن احلدث ( قائم) في الوقت 
ــتمر... لم  ــا زال مس ــر وم احلاض
ــارة إلى عدم  ينته بعد... مع اإلش
ــد انه  ــدأ / القص ــة متى ب معرف
ــب مع املاضي  ــق ولو بنس متعال
ــذه األفعال  ــد ه ــاتوقف عن ..س
واضعها بني قوسني والتي جاءت 
ــياق  ــا قهرية ضمن س مبعظمه
ــا،  ــيتبني معن ــا س ــا كم جمله

ــاقوم  ــدث وس ــاس احل ــي أس وه
ــيمها جملموعات ١، ٢، ٣، ٤  بتقس
ــاءت بالنص بنفس  متاما كما ج
التراتب، لتسهيل عملية االملام 

باملعنى 
صبا  ــاال خِ ــم (أجد) ... خي ١ _ ل
ــة .  _  ــل = خيب ــقُ // فش يحل
ــول وافول =  ــذوي) // ذب ــي (ي كيان
ــرِٓم) من  ــليم مكرها.  _ (حُ تس
ــع .   ــوق = قم ــم حق ــري // هض ال
ــؤوسُ  // تقطيع  ــه) ف _ (تتناول
ــتحكمة،  مس ــوة  ق  = ــال   أوص
) لوح  تشتيت  تنومي .  _ ..(لصنعِ
ــي تابوتٍ // موت متوالد = حياة  ف
ــي بيئة  ــورة وبالتال ــة مقه فردي
ــا خانعة  ــاة فيه ــة ال حي جمعي

مستكينة.  _ (يفتشون) االزقٓة 
// مراقبة = حصار وضغط نفسي 
وفكري .  _ (تسمعها) اخملادع // 
ــات حتاورية بالسر = كم  وشوش
ــى رؤوسِ //  ) عل ــواه .٢_ (تقفُ أف
ــب = تقييد  ــور، رقي ــارس، ناط ح
ــرن) ...  ــل ._ (ينش ــة... ش حرك
ــر // الالمنطق = خداع  حتت املط
ــرن) بخبثِ //  ــال ._ (ينظ واحتي
ــة مضمرة  ــة = أذي ــا ماقبلي نواي
ــني ._ (يتناقلن)  حكايات..  تتح
ــغب  ش  = ــرة  ثرث  = ــيع  توس  //.
ــي .٣_ عصاي املعروقة  اجتماع
 ( ــٓن ، (تبصمُ ) الوس ــتنطقُ : (تس
السبآت // شكوى = تأييد وحتالف 
الوسن سيستفيق  فال  إعجازي 
والسبات باق باق ._ ضياء (يهدرُ) 
ــرٍ ..// ضجيج، عدم  ــرةِ مط بقط
ــبي  اتفاق عدم تكافؤ = خلل نس
) الريح التي ولدته  ._ (تستنشقُ
..// سجن تقييد= تآكل ذاتي . _ 
) // إنهاء = قضي االمر  (فتجهضُ

) على  ــاكان ._ (تتعاقبُ وكان م
ــةُ تعابيٓر  وجهي املنكمشِ جمل
ــلة من  مبهمةٍ ..// تتالي = سلس

ردات أفعال لـ أفعال حدثت .
 //... ــي  بياض ــرُ)  (يتخث  _  ٤
ة  يتجمد = يثبت، يتوقف ._ ثمَّ
ــاكلُ  (تطبقها)الهي ــات  همهم
ــرك =  ــةِ ..// تفب ــي املعتم حلجرت

نسج خيال .
ــةِ  املؤرق ــي  الليال ــي  كباق  _  ٥
ــرِ  ) بس ) النوٓم ..(احتفظُ ــدُ .(اعان
ارفض،   // ــةِ  ــي املفضوح ..امنيت
اشاكس = رغبة في االستيقاظ 

/ احلياة .
 / ــي  افتعال ــل  فع ــد:اول  جن  ١
ــم  ل ــول  مجه ــل  الفاع  / ــرم  حُ
ــا هو  ــه رمب ــب عن ــح الكات يفص
ــه ذاك الذي كان يرويه وعزَّ  نفس
ــا اللذان  ــميه وهم ــه أن يس علي
 ) ــة  انتمائي ــة  رابط ــا  ربطتهم
غصن =شجرة، ارض) //( مواطن، 
ــرية  ( ابن، ابيه)  وطن)، رابطةاس
ــه) ، رابطة  ــن ، امه) ( اخ، أخي (اب
اجتماعية مع ( جيران.. أصدقاء... 
ــا يلبث ان يُظهر  أقارب.. الخ) . م
ــه عن ذاك  ــا من ينوبون عن الحق
الفاعل  مستخدما صيغ اجلمع 
ــخ) تارة، وتارة  ــال... ال (رؤوس... رج
ــون...  أخرى ضمائر اجلمع (يفتش
ــم أعوان  ــذا يكافيء انه الخ) ه
او  ــون  ( حقيقي ــر   النظ ــض  بغ
انتهازيون او كالهما معا)، أحزاب 
ــلطات نافذة  ــات. او س او جماع
ــة)،   املفتوح ــٓة  االزق ــون  (يفتش
(لصنع  ــب جمعي  بالتالي تخري
ــوت) وبالتالي على  ــي تاب ــوح ف ل
ــا االرجحية  ــد وهن بل ــتوى  مس

للرابطة االنتمائية 
ــى صيغة  ــل ال ــه انتق ــد :ان ٢ جن
ــي مجتمع  ــا ف ــث /وكونن التأني
ــغل املرأة فيه منصبا  نادرا ماتش
قياديا او رفيعا فلتأنيث او لنقل 
النسونة جاءت كإشارة منه إلى 
ــواد انداحت حتى  ــة الس أن رقع
ــل احلياة  ــى أدق مفاص وصلت ال
احلياة االجتماعية، فالمست كل 
حارة وكل شارع ومنزل وعائلة...

وهنا الرابطة مجتمعية 
٣ جند :ان اخلناق ضاق جدا جدا و 
ــققات استطالت و وصلت  التش
ــه)، وكيف ان  ــره (غرفت ــى عق إل
ــدأ... اي  ــي ال ريب ب ــآكل الذات الت
ــة  ــت ضارب ــواد بات ــوة الس ان ق
ــة حياة معارضة  ولم يبقى بقع

ــوى راسه وما  لها لن تطالها س
ــريط احلوادث  ــه.... ومير ش يحتوي
ــام عينيه  ــرعا ام ــال مس /االفع
كمن يحسب نفسه وصل خط 

النهاية... الرابطة هنا اسرية .
ــاق الكامل...  ــدء االطب ــد :ب ٤ جن

والرابطة هنا ذاتوية 
ــني النوم  ــم االلتقاء ماب جند :يت
ــذي يفرضه  ــي والنوم ال احلقيق
السواد واحلياة واجملتمع بالنهاية 
ــد كالهما  ــال وهو يعان واقع احل
ــواد)  (الس ــي  للثان ــه  فمعاندت
(النوم  استدعت معاندته لألول 

الطبيعي اي االستراحة) .
وكان احلدث : نالحظ (١،٢،٣،٤،٥) 
ــال  ــف جاء التدمير متسلس كي
ــة،  ــة انتمائي ــي (  رابط ــا يل كم
اجتماعية  ــة  مجتمعي ــة  رابط
ــة ذاتوية)  ــرية، رابط ، رابطة اس
ــة ومن  ــت النهاي ــده كان أي عن
ــة اجلديدة  ــده ابتدأت القيام عن
ــالم  ــي (٥)  // اح ــرت ف ــا اش كم
ــعي للتغيير .من  اليقظة = الس
كل ما سبق نستطيع تلخيص 
ــي  التداع ــة  نظري ــات   مقوم
/األرق   ــتيقاظ  االس ــي   تداع  )

واملكافئة للتغيير كاآلتي :
ــتمرارية.الرغبة  االس  _١
ــاق  واالنعت ــر  للتغيي ــعي  والس
ــاد  الفس ــن  وم ــف  الكه ــن  م
املستحكم من اجل اإلستمرار 
ــر  ــل فالتدمي ــم نفع ــه اذا ل الن
ــرائح  ــال كل الش ــج ليط ممنه
ــتطالة  اس ــا  واوضحن ــبق  س  )
املنظم  وطغيانها  ــققات  التش
ــة،  ــة انتمائي ــرج.. رابط واملتدح
ــرية،  مجتمعية اجتماعية، اس

ذاتية) .
ــادات  املتض ــا  التضاد.غالب  _٢

تشكل لدى الفرد صدمة جتعله 
ــني احلقائق نتيجة  ويتب يصحو 
ــض  البع ــا  ببعضه ــا  ملقارنته
ــوم مع  ــع انفتاح) ( ن ــل م ( جه
ــا حصل مع  ــتفاقة) وهذا م اس
ــتفاقة  ــا دفعه لالس الكاتب مم

وللتفكير بالتغيير.
ــداد  الزمني.االمت ــق  التعال  _٣
ــيء  الس املعاجلاتي  ــلوكي  الس
ــت  حت ــب  الكات  / ــرد  الف ــع  يض
ــلة ال متناهية من  ــأة سلس وط
ــراه  فن ــالءات  واإلبت ــات  اخلذالن
يعيش حياة مؤجلة ( ساحتفظ 

بسر امنيتي املفضوحة). 
ــض  جته ــباح  اش  ..  ( ــص  (الن

الزنابق
صبا  ــي خياال خِ لم أجدْ في رأس

يحلقُ بي الى مرتبةِ التفكير ..
ــٓط نوباتِ الكآبةِ املصاحبةِ  وس

للضجرِ واجلنون ..
رِٓم من  ــنٍ حُ كياني يذوي ..كغص

الري ..
ــالِ ..لصنعِ  ــه فؤوسُ الرج تتناول

لوحٍ في تابوتٍ ..
يفتشون االزقٓة املفتوحٓة ..بحثا 

عن اصواتٍ تسمعها اخملادع ُ
بينما تقفُ على رؤوسِ الشرفاتِ 

ديوكٌ خرس ٌ
ــرن على  ــي ينش ــاءُ اللوات النس

هن .. حبالِ تلصصِ
هن حتت الغيومِ .. اكيآس وسائدِ

ينظرن بخبثِ الكونِ ..ليتناقلن 
حكاياتٍ عجيبة ..

ــتنطقُ  تس ــة  املعروق ــاي  عص
الوسٓن ..

تبصمُ السبآت بوقعٍ هائجٍ ..
ضياءٌ يهدرُ بقطرةِ مطرٍ ..

مساحاتُ زجاجِ غرفةُ نومي ..
تستنشقُ الريح  التي ولدته ..

فتجهضُ الستائرُ زنابِقها ..
ــى وجهي املنكمشِ  تتعاقبُ عل

جملةُ تعابيٓر مبهمةٍ ..
حفرتْ فيه اخاديٓد حزنٍ عميقةٍ 

..
على احاديثِ عتباتِ النميمةِ ..

ــعُ  ــا جمي ــي ..كم ــرُ بياض يتخث
الرجالِ في ليلٍ قادمٍ ..

ــبحيةٍ  ش ــاتٍ  همهم ــةُ  ثم
ــي  ــاكلُ حلجرت الهي ــا  ه ..تطبقُ

املعتمةِ ..
.اعاندُ  ــةِ  ــي الليالي املؤرق كباق

النوٓم ..
ــي  ..امنيت ــرِ  بس ــظُ  احتف

املفضوحةِ ..

ــراره وخفاياه، دروبه السردية رموز   لكل نص كواليسه، أس
شخصياته، بصمات كاتبه، عذابات ليالي الكتابة الطويلة، 
معضالت لم يعرفها أحد غير الكاتب ذاته، مشاكل تقنية 
ــلوبية وحتى لغوية، أسوق هذه املقدمة  وفنية وفكرية وأس
ــاكل رواية (تابو)، فصل الشيطان  ألدخل في واحدة من مش
ــيطان  ــد بأن الش ــواس، والتمهي ــيطانة احل ــات ش واعتراف
ــرة التقليدية املأخوذة عليه  ــج جماالً على عكس النظ ينت
ــاووس أهل اجلنة  ــذي يقولون إنه كان ط ــر األديان وهو ال عب
وصارت بعض الديانات تقدسه اتّقاء لشره ورعبه، إذن فهو 
ــمه البعض بأنه طاووس  كائن مرعب ومخيف رغم ما يرس
جميل الهيئة، والشيطان يكمن في اإلغواء ولكن أي إغواء 
ــرى األدباء والفنانني  ــي وجمالي، لهذا ت ــا هو إغواء معرف رمب
ــيطان، بل ويدخلونه  ــدون الصالت والصفقات مع الش يعق
ــكي)  ــر)، ليبتدئ (دستويفيس ــا فعل (هنري ميل اجلنة كم
ــيطانه يعظ  ــوظ حني يجعل ش ــيطانه، وجنيب محف بش
ــا (ميخائيل بولغاكوف)  ــتي جتعل له زوجة أم واجاثا كريس
فجعل الشيطان يزور موسكو في واحدة من اعظم روايات 
ــد فوف التالل  ــيطان ليصع ــرن املنصرم، ثم يرتقي الش الق
ــيطان امرأة) لـ (هاندي  ــهيرة، (والش في ثالثية (بافيزة) الش
ـــ (ياخيم توبول)  ــيطان) ل ــكرات الش ألتايلي) ورواية (معس
(ومتاهة ابليس) للكاتب العراقي برهان الشاوي، اذن روايات 
ــتنتهي طاملا بقيت  ــتمرة وال أعتقد أنها س الشيطان مس
ــيطان  ــي رواية (تابو) إن الش ــى األرض، أنا قلت ف ــاة عل احلي
ــتدرج املبدعني لعقد  ــم الفعلي لهذه األرض، يس هو احلاك
ــهرة واجلمال، كما في  صفقة بيع األرواح مقابل املال والش
ــراي)، ال أريد من األصدقاء واملتابعني والقراء  (صورة دوريان ج
الكرام لرواية (تابو) ان يتعاطفوا مع الشيطان املطروح في 
الرواية كما صرح بعض األصدقاء، بل وثمة من صرّح غاضبا 
ــال فماذا ابقيت  ــيطان مصدر اجلم ليقول انت جعلت الش
ــيطان هو مصدر الشر  ــا هللا، ألن الش هللا.!! ؟.وأنا أقول حاش
ــمعون من  ــق واهللا هو مصدر اجلمال واخلير، أما ما تس املطل
ــات في الكواليس وبني األصدقاء فال تعولوا  حوارات ونقاش
عليها كثيرا، العبرة بالنص وإذا كنت وقعت في سوء فهم 
وإلتباس قصد فإن اجلزء الثالث من (ثالثية ايروس) ستوضح 
ــاول تدمير جمال  ــذي يح ــيطان ال ــم احلقيقية للش املعال
ــرة للفنان واملبدع  ــويه األرواح وقتل الروح احل ــم وتش العال
ــة. الدكتاتورية، إذن فحني  ــل الطواغيت واألنظم كما يفع
ــياطني إمنا  ــب ال نكتب بروح املالئكة وال بقصدية الش نكت
ــان  ــهو ونغلط وووو وهنا تأتي عظمة االنس ــر نس نحن بش
الذي يخطئ ليتدارك نفسه في تصحيح األخطاء والعودة 
ــياطينه  ــن جديد الى وعيه ونضجه وقدرته على جتاوز ش م
ومالئكته ليحتفظ بآدميته التي حتفظ لذاته قدرتها على 

احلب وصنع اجلمال واخلير.

@èÓ€aÏ◊
Öäé€a
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او نظام حكم فاسد 

حلكومات مستحكمة 
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تنتصب باستقامة دون 

التواء متعالقة مكانيا 
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8 الحصاد

بغداد / البينة اجلديدة
ــاء االعلى، امس  ــن مجلس القض اعل
ــة الدولة بقرابة ٤٤  الثالثاء، رفد خزين
مليار دينار العام املاضي. ونشر مجلس 
ــنوية،  ــى إحصائية س ــاء االعل القض
تضمن وضع مؤسسات القضاء نحو 
٤٤ مليار دينار عراقي في خزينة الدولة، 
ــة إيراداتها للعام املاضي  وهي حصيل
ــات وأمانات. ــوم دعاوى وغرام عن رس

ــس  مجل أن  ــة،  االحصائي ــت  واضاف
ــتحصل ايراداته  ــاء األعلى يس القض
ــم  ــوم واألمانات ورس من جباية  الرس
ــن خالل  ــتقطع م ــع والتي تس الطاب
ــوم في احملاكم والدوائر  وصوالت الرس
ــس القضاء األعلى.  التابعة إلى مجل
ــم املوازنة  ــال مدير قس ــن جانبه، ق م
ــام عباس عبد اجمليد،  في اجمللس، عص
ــرادات القضاء للعام ٢٠٢٠ بلغت  إن إي
ــارا و٨٦٨ مليون دينار،  أكثر من ٤٣ ملي
ــرى حتصليها  ــا أن هذه املبالغ ج مبين
ــوم الدعاوى، والغرامات،  من أقيام رس
ــات الصندوق.وتابع أن  إضافة إلى أمان
ــيادية  ــوم س ــا يتم جبايته هي رس م
مفروضة بحكم القانون، ولم يحصل 
تغيير عليها بالزيادة مراعاة للمواطن 
العراقي. وعدّ إن القضاء من مؤسسات 
ل اخلزينة العامة، وزاد  ــوّ الدولة التي مت

ــيئاً، بل  ــق منها ش ــا ال ننف أن إيراداتن
ــة الدولة. ــا إلى خزين تذهب جميعه

وذكر بأنه عدم زيادة األمانات والرسوم 

ــاء  ــا القض ــي يفرضه ــيادية الت الس
ــاة للمواطنني،  ــون مراع بحكم القان
ــرة كانت  ــراءات كثي ــى أن إج ــا إل الفت

ــة أمواال  ــف امليزاني ــابق تكل في الس
ــبو القضاء مببادرات  اختصرها منتس
العمل التطوعي.وأكد عصام ان ديوان 

ــاباتنا  ــلم حس ــة يتس ــة املالي الرقاب
ــن املدة  ــام املاضي ضم ــة للع اخلتامي
ــة، فيما  ــب اجناز عالي ــرّرة، وبنس املق
ــس القضاء  ــى أن املوازنة جملل ــار ال أش
ــى االحتياجات  ــاء عل ــى تعد بن األعل
ثم  وللمحاكم  ــس  للمجل ــة  املتوقع
ــي مجلس  ــت عليها ف ــم التصوي يت
ــدد على  ــتها. وش النواب بعد مناقش
ــلطة القضائية حرصت على  أن الس
ــة اخلاصة بالعام  إعادة تنظيم املوازن
احلالي مبا يتناسب مع الوضع الراهن. 
ــبي مجلس  ــب منتس ــأن روات ــوه ب ون
ــة العراقية ال  ــى للدول ــاء األعل القض
ــرادات، موضحا أن  ــذه اإلي تدفع من ه
ــاس الدرجات  ــب معدة على أس الروات
الوظيفية املشغولة من قبل املوظفني 
أو تلك املستحدثة.واشار الى انه على 
الرغم من تفشي اجلائحة خالل العام 
ــي إال إن الدوائر واحملاكم التابعة  املاض
ــى  أجنزت  ــس القضاء األعل ــى مجل إل
أعمالها والسيما فيما يخص اجلانب 
ــابات اخلتامية  حيث  احملاسبي واحلس
ــتمر  ــي مس ــا بتنام ــت إيراداته حقق
ــت  ورحل ــابقة  الس ــوام  األع ــدأب  ك
ــة والتي  ــغ املتحصل ــا باملبال إيراداته

أعلنتها اإلحصائية املالية. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــددت وزارة التربية، امس الثالثاء، الضوابط التي  ح
ــية  ــات التعليمية والتدريس ــمح بنقل الهيئ تس
ــني احملافظات للعام  ــني كافة ب ــدين التربوي واملرش
الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، بغية احلفاظ على انسيابية 
ــة للعملية  ــالكات وتنظيم الدوام خدم حركة امل
التربوية وقالت الوزارة ، ان تقدمي النقل يبدأ اعتبارا 
ــتمر لغاية الـ  ــهر حزيران املقبل وتس من ١ من ش
ــاً للضوابط التالية  ــول لعام ٢٠٢١ وفق ٣٠ من ايل
ــى احملافظة  ــنب بالنقل إل ــات اللواتي يرغ (املتزوج
ــرط تقدمي ما يؤيد ذلك،  التي يعمل فيها الزوج ش
واألرامل واملطلقات اللواتي يرغنب بالنقل إلى مقر 
ــكن ذويهن بعد تقدمي املستمسكات الثبوتية  س
ــقط الرأس والسكن  ــب مس وكذلك النقل بحس
ــني وأزواجهم).وإشارات الضوابط إلى  لكال اجلنس
ــن الهيئات التعليمية  ــة النقل للمعينني م أحقي
ــية وفق الدرجات التعويضية من اإلناث  والتدريس
ــد التعيني، وفاه  ــباب (عقد الزواج بع حصراً لألس
ــد التعيني، انتقال  ــزوج بعد التعيني، الطالق بع ال
عمل الزوج بعد التعيني) على أن يكملن خدمة مدة 
ــنوات في املناطق البعيدة والنائية املنقوالت  ٥ س
ــل للمعينني حديثاً ممن لم  ــا ، كما يحق النق اليه
ــد املوقع بعد  ــة وفقاً للتعه ــرط اخلدم يكملوا ش
ــة وللحاالت  ــى رأي املدير العام للتربي ــوف عل الوق
ــالق ووفاة ولي  ــد التعيني والط ــة (الزواج بع التالي

ــانية  ــر او الزوج بعد التعيني ) وللحاالت االنس األم
ــيبهم لسد الشاغر في  احلرجة على ان يتم تنس
املدارس الواقعة في املناطق النائية والبعيدة إيفاءً 
ــب البيان، أكدت  بتعهداتهم، وفقا للبيان وبحس
املديرية العامة للتعليم العام واألهلي واألجنبي، 
ــي ومعلمي مادة احلاسوب  بعدم جواز نقل مدرس
ــوب،  ــعبة احلاس ــتحصال موافقة ش ــد إس إال بع
ــية إال بعد  ــي اللغة الفرنس ــوز نقل مدرس وال يج
ــة للمناهج،  ــة املديرية العام ــتحصال موافق إس
ــة  ــي الدراس ــل معلمي ومدرس ــدم نق ــاً ع وأيض
ــتحصال موافقة  التركمانية والكردية إال بعد إس
ــة التركمانية والكردية باملديريات  ــم الدراس قس
العامة للتربية، عالوة على ذلك عدم نقل املعلمات 
ــاص رياض األطفال والتربية اخلاصة إال بعد  اختص
ممارسة االختصاص نفسه ويثبت ذلك االختصاص 
ــوص ترويج طلبات  ــتمارة النقل.اما بخص في اس
ــرين االول لعام  ــهر تش ــد (االول) من ش ــل بع النق
ــتثنائية والتي  ــمح لبعض احلاالت االس ٢٠٢١ يس
ــكناهم  ــا ( النازحني العائدين الى مناطق س منه
مع ما يؤيد ذلك، الذين اعيدوا حديثاً للوظيفة في 
محافظات سكناهم)، حيث تتوقف التنقالت في 
١ من شهر نيسان لعام ٢٠٢٢ لقرب انتهاء السنة 
ــية واذا صدر امر النقل ألي سبب كان يتم  الدراس
ــاء امتحانات الدور  ــكاك بعد انته ــجيل االنف تس

االول. وفق ما ورد في البيان.

الرتبية حتدد ضوابط نقل اهليئات التعليمية 
والتدريسية واملرشدين الرتبويني بني املحافظات

القــضـاء يـعـلــن رفـــد خـزيـــنـــة الــدولــة بـ(٤٤) مـلـيــار ديـنــار خــــالل ٢٠٢٠

بغداد / البينة اجلديدة
ــع  توزي ــد  ــاء، موع الثالث ــس  ام ــارة،  التج وزارة  ــددت  ح
ــوقني للموسم التسويقي  مستحقات الفالحني واملس
ــالق الدفعة  ــوزارة ، أن موعد اط ــر بيان لل ــام ٢٠٢٠.وذك ع
ــتحقات الفالحني واملسوقني للموسم  االخيرة من مس
ــام القادمة.وكان  ــيكون خالل االي ــويقي ٢٠٢٠ س التس
ــان  وزير التجارة عالء اجلبوري، أعلن في اخلامس من نيس
ــتحقات الفالحني  ــاء من ملف مس ــي، قرب االنته املاض
واملزارعني املسوقني حملصول احلنطة، بعد التخصيصات 

املالية األخيرة لوزارة املالية لدفعها.

بغداد / البينة اجلديدة
ــت جلنة التربية النيابية، امس الثالثاء، عن اجتماع  أعلن
ــب مع وزارة التربية من أجل وضع آليات إنهاء العام  مرتق
الدراسي.وقال رئيس اللجنة قصي الياسري ، إن اللجنة 
ومن خالل اطالعها ومتابعتها لدوام املراحل التي سمحت 
لهم اللجنة العليا للسالمة الوطنية بالدوام احلضوري 
ــة والطلبة. ــالكات التعليمي ــود إصابات بني امل تبني وج

ــكل واضح  ــري أن تلك االصابات أثرت بش واضاف الياس
ــم عن احلضور  ــة وانقطاع بعضه ــتوى الطلب على مس
للدوام ملدة أسبوعني أو أكثر، األمر الذي استدعى اللجنة 
ــق الدوام احلضوري لكافة املراحل.وأكد  للمطالبة بتعلي
ــري أن اجتماعاً مرتقباً بني اللجنة واملالك املتقدم  الياس
في وزارة التربية سيعقد من أجل وضع آليات إنهاء العام 
الدراسي، مبيناً أن عدة مقترحات ستتم مناقشتها في 
ــتكون النتائج لصالح التالميذ والطلبة  االجتماع ،وس

واحلفاظ على املستوى العلمي.

بغداد / البينة اجلديدة
ــركة العامة ملوانئ العراق، امس الثالثاء، عن  اعلنت الش
ــى صرف ٣٥٪ من  ــبلي عل ــة وزير النقل ناصر الش موافق
ــركة  ــام ٢٠٢٠.وقال املدير العام للش ــركة لع أرباح الش
ــى صرف هذه  ــر وافق عل ــي، ، إن الوزي ــان الفرطوس فرح
ــت عدة قضايا  ــبة بعد االجتماع به، حيث نوقش النس
ــألة األرباح.وأضاف الفرطوسي، أن صرف  ومن بينها مس
ــيكون في اقرب  ــبة من االرباح للموظفني س هذه النس
وقت ممكن، خصوصاً ان املوافقات األصولية قد اكتملت 

وسيتم العمل صرفها خالل االيام املقبلة. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــاء، مع تفاؤل  ــبه امس الثالث حافظ النفط على مكاس
ــاط االقتصادي في الواليات املتحدة  بأن استئناف النش
وأوروبا سيعزز الطلب. ويخطط االحتاد األوروبي لتخفيف 
ــن مت تطعيمهم  ــافرين الذي ــود املفروضة على املس القي
ــي جميع أنحاء  ــتعد الواليات ف هذا الصيف، بينما تس
ــة على  ــود املفروض ــف القي ــورك لتخفي ــة نيوي منطق
ــتهالك  ــأن ضعف اس ــاوف بش ــا يعوض اخمل ــفر، مم الس
ــك الهند ، حيث  ــيا، مبا في ذل ــي أجزاء من آس ــط ف النف
ــام األمريكي  ــعر اخل ــيًا. ونزل س ال يزال COVID-١٩ متفش
ــكل طفيف عند ٦٤٫٤٦  ــليم يونيو حزيران بش WTI لتس
دوالرًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 
٠٫٥٣٠ بتوقيت غرينتش. وتراجع سعر نفط برنت لشهر 
ــنتات إلى ٦٧٫٥٣ دوالرا في بورصة أوروبا  يوليو مبقدار ٣ س
ــوق حتى  ــجع قوة الس ــود اآلجلة ICE. كما ستش للعق
اآلن في مايو أيار أعضاء منظمة البلدان املصدرة للبترول 
(أوبك) وحلفائهم بينما يستعيدون بعض البراميل التي 
ــابق.وقال العراق، ثاني أكبر منتج  خفضوها في وقت س
ــعار ستظل على األرجح عند ٦٥ دوالرًا  في أوبك، إن األس

للبرميل في األشهر املقبلة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــت خلية اإلعالم األمني، امس الثالثاء، ضبط كدس  أعلن
ــذ  ــتخدامه لتنفي ــط اس ــداد، كان مخط ــي بغ ــاد ف عت
ــه وفقاً  ــة إن ــت اخللي ــة. وقال ــل العاصم ــات داخ عملي
ملعلومات استخبارية وتكثيفاً للجهد امليداني، متكنت 
ــداد من ضبط  ــاز األمن الوطني في بغ ــدى مفارز جه إح
ــة للمحافظة  ــدى االطراف الغربي ــدس للعتاد في إح ك
تابع إلى ما يسمى قاطع اجلنوب العاملة ضمن عصابات 
داعش اإلرهابية يحوي على ١٠٠٠ كغم من املواد شديدة 
ــالت والعبوات  ــي تدخل في صناعة العج ــار والت االنفج
ــفة.وأضاف، أن العصابات اإلرهابية كانت تسعى  الناس
ــتخدام تلك املواد في تنفيذ عمليات إرهابية داخل  الس
العاصمة، وقد جرى رفعها من قبل اخملتصني وتسليمها 

إلى القوة املاسكة لغرض اإلتالف.

ضبط كدس للعتاد حيوي عىل طن 
من املواد شديدة االنفجار يف بغداد

بغداد / البينة اجلديدة
ــوزراء،  ــة العامة جمللس ال ــدرت االمان أص
ــأن مجمع  ــاء، توصيتني بش ــس الثالث ام
ــة بغداد. ــي العاصم ــكني ف الزهور الس
ــرت االمانة ، أن جلنة األمر الديواني (٦  وذك
ــؤولة عن التحري عن  لسنة ٢٠١٧ ) املس
العقبات التي حتول دون إكمال املشروعات 
االستثمارية من بعض اجلهات احلكومية، 

أوصت بتولي اجلهة املالكة لألرض بإزالة 
ــاوز عليها  ــى األرض املتج ــاوزات عل التج
ــروع مجمع الزهور السكني،  ضمن مش
ــة،  ــات ذات العالق ــع اجله ــيق م بالتنس
ــاء الوحدات  ــي بن ــتثمر ف ــرة املس ملباش
ــدة  ــاحة (١٥٠ م٢) للوح ــكنية مبس الس
البيان كما  ــاف  ــكنية الواحدة.وأض الس
تضمنت التوصية، تولي مصرف الرشيد، 

ــتفيدين  ــماء املس ــتثمر، بأس تزويد املس
ــكنية  ــدات الس ــى الوح ــني عل املتقدم
ــرعة  ــاحتها (٨٠م٢) بالس ــة مس البالغ
ــورة،  ــة املذك ــداً ان اللجن ــة، مؤك املمكن
ــاد  ــة، إليج ــا الدوري ــل اجتماعاته تواص
احللول املالئمة إلزالة العقبات التي حتول 
ــروعات االستثمارية في  دون إكمال املش

بغداد واحملافظات. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــؤاد  ف ــة  اخلارجيَّ ــر  وزي ــه  وج
ــاء، دعوة  ــس الثالث ــني، ام حس
ــركات اإلستثماريّة في  الى الش
ــل في  ــكان، للعم الفاتي ــة  دول
ــراث الثقافي  ــراق إلحياء الت الع
ــرت اخلارجية، ،  ــي. وذك والتاريخ
ــني، التقى وزير خارجيّة  أن حس
ــكان، بول  ــرة الفاتي ــة حاض دول
ــى  مبن ــي  ف ــر،  ــارد غاالغ ريتش
ــني،  دولة الفاتيكان.وأعرب حس

ــراق لتفعيل أطر  ــن تطلّع الع ع
ــي  ف ــكان  الفاتي ــع  م ــاون  التع
ختلِف اجملاالت؛ وذلك في ضوء  مُ
ــن عالقات  ــا يجمع اجلانبني م م
ــرص العراق  ا ح دً ؤكّ ــزة، مُ تميّ مُ
ــني العراق  ــات ب ــر العالق لتطوي
لتحقيق  ــكان  الفاتي ــرة  وحاض
ــا خدمة  ــي حمله ــداف الت األه
وإلشاعة  وحقوقها،  لإلنسانية 
ــالم.وقال وزير  يَم الس ــة وقِ ثقاف
ــى  لتق مُ ــراق  الع إنّ  ــة،  اخلارجي

ــي تتفق كلّها على  الديانات الت
ــه،  وكرامت ــان،  اإلنس ــرام  احت
ــالم،  يَم الس ــاعة ثقافة وقِ وإش
ومة على  دا على إصرار احلُكُ مؤكّ
ــادة النازحني، وتأهيل ضحايا  إع
ــاء واألطفال. ــن النس ــش م داع

وطالب، بـإعادة إعمار الكنائس 
ــاء  وبن ــل،  املوص ــة  مدين ــي  ف
الناجيات  ــاء  للنس مستشفى 
ــول زيارة  ــاب داعش. وح ــن إره م
ــيس  فرنس ــا  الپاپ ــة  قداس

ــر، إن زيارة  ــة، قال الوزي التاريخيّ
قداسة الپاپا  إلى العراق ومدينة 
ــاء إبراهيم  ــي األنبي ــد أب أور مول
ــاً  ــت دعم ــالم- مثلّ ــه الس -علي
ــاً  ــاً خاصّ ــراق، ودعم ــراً للع كبي
ــيحيّني فيه، ونتطلع إلى  للمس
ــياً،  وسياس دينياً،  ــتثمارها  إس
ــركات  الش ــا،  ودع ــاً.  وثقافي
اإلستثماريّة في دولة الفاتيكان 
ــراق إلحياء  ــل في الع إلى العم

التراث الثقافي والتاريخي.

أمانة جملس الوزراء تويص بإزالة التجاوزات
 عىل مرشوع جممع الزهور السكني

دعوة للرشكات اإلستثامرية بالفاتيكان إلحياء الرتاث 
الثقايف والتأرخيي بالعراق

بغداد / البينة اجلديدة
ــة العراقيّة فؤاد  ــر اخلارجيَّ ــى وزي التق
ــة حاضرة  ــر خارجيّة دول ــني، وزي حس
ــارد غاالغر في  ــول ريتش ــكان ب الفاتي
ــب  وبحس ــكان.  الفاتي ــة  دول ــى  مبن
ــني عن  ــوزارة ، أعرب فؤاد حس بيان لل
تطلّع العراق لتفعيل أطر التعاون مع 
ختلِف اجملاالت؛ وذلك  الفاتيكان في مُ
في ضوء ما يجمع اجلانبني من عالقات 
ــرص العراق  ا على ح ــدً ؤكّ ــزة، مُ تميّ مُ
ــر العالقات بني العراق وحاضرة  لتطوي

ــداف التي  ــق األه ــكان لتحقي الفاتي
ــانية وحقوقها،  حملها خدمة لإلنس

يَم السالم. وإلشاعة ثقافة وقِ
لتقى الديانات  َ حسني أنّ العراق مُ وبنيّ
التي تتفق كلّها على احترام اإلنسان، 
يَم السالم،  وكرامته، وإشاعة ثقافة وقِ
ــة على  وم ــرار احلُكُ ــددا على إص مش
إعادة النازحني، وتأهيل ضحايا داعش 
ــاء واألطفال، داعياً إلى إعادة  من النس
ــة املوصل،  ــار الكنائس في مدين إعم
ــاء الناجيات  ــفى للنس وبناء مستش

من إرهاب داعش.
ــيس  ــة الپاپا فرنس وحول زيارة قداس
التاريخيّة، قال حسني إن زيارة قداسة 
ــة أور مولد  ــراق ومدين ــى الع ــا إل الباب
ــالم-  ــاء إبراهيم -عليه الس أبي األنبي
ــراق، ودعماً  ــراً للع ــاً كبي ــت دعم مثلّ
اً للمسيحيّني فيه، ونتطلع إلى  خاصّ
إستثمارها دينياً، وسياسياً، وثقافياً، 
داعياً الشركات اإلستثماريّة في دولة 
ــي العراق إلحياء  الفاتيكان للعمل ف

التراث الثقافي والتاريخي.

فؤاد حسني : زيارة البابا إىل العراق مثلّت دعامً كبرياً للعراق

التجارة حتدد موعد اطالق الدفعة 
االخرية من مستحقات الفالحني

الرتبية النيابية تعلن عن اجتامع مرتقب 
لوضع آليات إهناء العام الدرايس

املوانئ تعلن املوافقة عىل رصف ٣٥% 
من أرباح املوظفني للعام املايض

النفط حيافظ عىل مكاسبه مع ختفيف 
القيود يف اوربا وامريكا
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9 مقاالت
الســـلطة والـمـواطــــــن فــي نـهــج اإلمـــــام عـلــــــــــــــــي (ع)

عندما يكون هناك بشر تكون هناك 
ــلطة  ــني الس ــة ب ــلطة. والعالق س
ــعب ينبغي أن تكون  احلاكمة والش
عالقة مستقرة مبنية على أساس أن 
تقوم السلطة بواجباتها في حفظ 
أمن املواطن وحفظ حقوقه وأمواله. 
ــت العالقة بني السلطة  لكن ليس
ــوم  ــعب احملك ــني الش ــة وب احلاكم
ــا، ففي  ــتقرة دائم ــة مس هي عالق
ــلطة باضطهاد  ــب تقوم الس الغال
ــزء كبير منه،  ــعب أو ج ــوم الش عم
ــاليب  ــه مختلف أس ــارس بحق ومت
االستبداد والقمع في سبيل البقاء 
ــم في مصير  ــلطة والتحك في الس
ــلطة  ــلب أموالهم.والس الناس وس
ــانية  ــى قيم إنس ــتند إل ــي تس الت
ــعبها على  ــة، وتتعامل مع ش وديني
ــاس أنها  ــاس، وعلى أس ــذا األس ه
ــه ومكلفة بأداء  ــة ونائبة عن مخول
ــخير الدين  مهمات محددة، دون تس
ــوالة تكون أقرب  ملصالح احلكام وال
إلى اهللا وأقرب إلى الناس. ومع ذلك؛ 
ــم  ــلطة حكمت باس ــس كل س لي
الدين أو باسم الشعب هي سلطة 
ــلطة  ــس كل س ــم، ولي ــادئ وقي مب
دينية أو شعبية كانت أقرب إلى اهللا 
ــا يٌقاس القرب  ــرب إلى الناس.إمن وأق
ــاس  ــاس على أس ــن الن ــن اهللا وم م
ــا  ــلطة وأفعاله ــك الس ــلوك تل س
ــة  ــة واالقتصادي ــا االجتماعي وآثاره
والصحية… ورضا الناس عنها. فكم 
من حكومة قامت على أساس الدين 
خرجت عنه بُعيد استالم السلطة، 
ــاءت بانتخاب  ــن حكومة ج وكم م
ــه، وحكمته  ــعب انقلبت علي الش
ــاع أن الناس  باحلديد والنار. حتى ش
ــم الدين  ــرون من حك ــوا ينف ــا زال م
ــدة  فاس دينية  ــات  ــبب حكوم بس
ــاس بدأوا  ــاع أن الن ــتبدة، وش ومس
ــعبية  ــن احلكومات الش ــرون م ينف
ــبب  التي جتري فيها االنتخابات بس
ــادها، وضعف قدرتها  ــا وفس تزويره
ــن التأريخ  ــى حتكيم القانون.لك عل
ــالمي خلد لنا منوذجا رائعا من  اإلس
ــعبية التي  احلكومات الدينية والش
ــى املبادئ  ــدت عل ــد اعتم ــت ق كان

والقيم اإلنسانية في حكم الناس، 
ــالم وروحه،  ــم اإلس ــت تعالي وطبق
وحظيت برضا الناس، وهي حكومة 
ــك احلكومة التي  اإلمام علي (ع) تل
ــالمي  ــراث اإلس ــي الت ــم تتكرر ف ل
ــة لها كانت  ــرة الزمني ــم أن الفت رغ
ــيرازي  قصيرة جدا.يقول اإلمام الش
(كان عندنا في التاريخ، رجل اسمه 
ــوات اهللا  ــي طالب ”صل ــن أب عليّ ب
ــذا الرجل حكم قبل ألف  عليه“ وه
ــنة، حيث كانت الدنيا  وأربعمائة س
ــا ديكتاتورية، وكان هذا الرجل  كلّه
ــالمي،  ــي بلد إس ــس حكومة ف رئي
وكانت حكومته أكبر حكومة على 
ت حكومته  ــدّ وجه األرض، فقد امت
ــط كلّه، وقسم  ــرق األوس على الش
ــق أفريقيا، وفي  ــا وإلى عم ــن أوروب م
ــول حكومته لم يكن عنده قتيل  ط
سياسي واحد، وال سجني سياسي 
ــخص واحد  ــد، وال منع حتى ش واح
ــة، وكان ال  ــى الدول ــروج عل ــن اخل م
ــالح إالّ للدفاع، أيّ  ــتخدم الس يس
ــلّح فقط،  ــوم مس ــرّض لهج إذا تع
ــتخدم السالح أبداً في الردّ  ولم يس
ــبّ أو بكلمة أو  على من هاجمه بس
كالم اعتراض وما شابه ذلك).لذلك؛ 
ــتعرض  ــون من املفيد أن نس رمبا يك
ــة اإلمام علي  ــض مالمح حكوم بع
ــم دولة  ــة، حني حك ــي الكوف (ع) ف
كانت تضم نحو (٥٠) دولة من الدول 
ــن قوانينه  ــي نأخذ م ــرة، لك احلاض
ــلوكه السياسي ما  وتعليماته وس
ــبل التعامل مع  ــح س ــن أن يفت ميك
ــن يحكم البالد أو  املواطنني لكل م
يريد أن يحكم البالد. فليس كل من 
حكم أو طلب احلكم ثم حكم متكن 
ــاس بالعدل واإلنصاف  من حكم الن
ــى الرغم أن اإلطار العام للحكم  عل
في الدول (اإلسالمية) هي االستناد 
إلى اإلسالم كنظام حكم وعالقات 
ــى أبن  ــام عل ــم اإلم اجتماعية.حك
ــالمية  اإلس الدولة  ــب(ع)  ــي طال أب
ــة الثالث (عثمان  بعد مقتل اخلليف
ــي (٢٥) ذي احلجة عام  ــان) ف ــن عف ب
ــى مجموعة  ــز عل ــد رك ـــ)، وق (٣٥ه
قضايا أساسية كجزء من برنامجه 

اإلصالحي، ولعل أهمها هي
١. اختيار القيادة الصاحلة

ــتطيع أي أحد مهما أوتيه من  ال يس
حكمة وجتربة ودراية ومعرفة بشؤون 
ــم، أن  ــن أو إدارة احلك ــاس أو الدي الن
ــه اإلصالحي، ويحكم  يطبق منهج
ــاواة فيما بني  ــاس بالعدل واملس الن
ــه أفراد  ــون مع ــم يك ــا ل ــة م الرعي
ــد، ومؤمنون بنهجه  مؤمنون بالقائ
ــه في إدارة احلكم. والقائد  وببرنامج
ــن ميثله  ــن يختار م ــو م ــح ه الناج
ــات أو احملافظات من ميثله  ــي الوالي ف
بشكل كامل وينوب عنه في تطبيق 
ــل  رؤيته اإلصالحية. والقائد الفاش
ــة  ــه بطريق ــار نواب ــذي يخت ــو ال ه
عشوائية جملرد إظهار الوالء والطاعة 
له.وهكذا األمر ينطبق على كل من 
ــن القائد أو الرئيس،  هو أدنى رتبة م
ــة احلكومية  ــي املؤسس ــر ف فاملدي
ــله  ــو اآلخر مقياس جناحه أو فش ه
ــار موظفيه  ــى اختي ــه عل ــو قدرت ه
ــس  فان كان االختيار يقوم على أس
ــة  ــة عامل ــت املؤسس ــة كان مهني
ــة، وإن كان االختيار  ــة ومنتج ونامي
ــري  ــس االنتماء األس يقوم على أس
ــي  ــي أو القوم ــي أو الطائف أو احلزب
ــة ونائمة  ــة معطل ــت املؤسس كان

ــل اإلمام  ــذا فع ــر منتجة.وهك وغي
علي (ع) فأول ما قام به أنه نظر إلى 
حكام الواليات، وراجع سيرتهم في 
ــكان  ــم، وفي تعاملهم مع س احلك
الوالية، فأقصى من احلكم كل والي 
كان يدير الوالية ملصاحله أو مصالح 
أسرته وعشيرته، وأقصى من احلكم 
ــوال الناس  ــن تالعب بأم فورا كل م
ــاءه نهبا.وحدثنا  أقرب ــني  ب وجعلها 
كان  (ع)  ــي  عل ــام  األم أن  ــخ  التأري
ــوالة، وذلك  ــة لكل ال ــديد املراقب ش
ملنع الظلم واحليف وحتقيق العدالة 
ــلمني،  ــى أموال املس ــة عل واحملافظ
ــه على ما في  ال ــب عمّ فكان يحاس
ــوه. فكان  ــا أنفق ــى م ــم وعل أيديه
ــال، وميعن في  ــوالة والعمّ ــب ال يراق
محاسبتهم، فإذا بدرت من أحدهم 
ــه، ومصادرة ما  ــادر إلى عزل خيانة ب
ــه من األموال، وقد بلغه عن  اختلس
ــتأثر ببعض  ــه اس اله أنّ ــض عمّ بع
ا  ــه) أمّ ــلمني فكتب إلي ــوال املس أم
ــد بلغني عنك أمر، إن كنت  بعد، فق
فعلته فقد أسخطت ربّك، وعصيت 
ــرّدت األرض  ــك…، بلغني أنّك ج إمام
ــك، وأكلت  ــت قدمي ــذت ما حت فأخ
ــابك،  ما حتت يديك، فارفع إليّ حس
ــم من  ــاب اهللا أعظ ــم أنّ حس واعل

ــى مالك  ــاس) وقد أوص ــاب الن حس
ــاراً ثمّ  ــتعملهم اختب ــتر (اس األش
ــث العيون من  ــد أعمالهم وابع تفقّ

أهل الصدق والوفاء عليهم).
٢. احملافظة على أموال الدولة

ــلطة  ــم وظائف الس ــن أه ــل م لع
ــى أموال  ــة هي احملافظة عل الصاحل
ــوال الناس من  ــة أم ــة، وحماي الدول
ــا يكون  ــرقة. وأول م ــطو والس الس
ــان  ب ــر  يفك أن  ــح  الصال ــد  للقائ
ــوال ويؤمنها عند  ــذه األم يعطي ه
ــها، ألن  ــرقها أو يختلس ــن ال يس م
ــرق أول ما تسرق  أموال الشعب تس
ــا، إما  ــني املتولني عليه ــن املوظف م
ــن طريق  ــا ع ــرا، وإم ــا وتزوي اختالس

تبذيرها وصرفها في غير موردها.
ــك أن التحكم باملال  وليس ثمة ش
ــى أصوله هي من  ــام وصرفه عل الع
ــل عليها  ــائل التي يحص أهم املس
ــلطة  ــني الس ــالف ب ــالف واالخت اخل
والشعب. فعندما تصرف السلطة 
ــعب  ــعب على غير الش أموال الش
ــك مدعاة  ــه، فان ذل ــي مصاحل وال ف
ــلطته،  ــعب على س ــروج الش للخ
سواء كانت حتكم باسم الشعب أو 
باسم الدين، فال يهم الناس الشعار 
الذي ترفعه السلطة وإمنا يهمها أال 

تقوم السلطة أو املقربون لها بنهب 
أموال الشعب وسرقتها.لذلك؛ كان 
ــد احلرص  اإلمام علي (ع) يحرص أش
ــعب،  على احملافظة على أموال الش
ــار والة ثقاة  ــالل اختي ــواء من خ س
ــبتهم  ــم ومحاس ــه، ومراقبته لدي
بشكل مستمر. أو من خالل احلرص 
ــوال توزيعا عادال بني  على توزيع األم
الرعية دون أن يستثر عليها جماعة 
ــة، فليس ألحد على أحد  دون جماع
ــا اجلميع على  ــاز، وإمن ــل أو امتي فض
ــل للمهاجرين  ــواء.فال فض ــدٍّ س ح
على األنصار، وال ألسرة النبي (صلى 
اهللا عليه وآله) وأزواجه على غيرهم، 
ــره. وقد خفت  ــى غي ــي عل وال للعرب
ــه تطالبه  ــن أصحاب ــه جموع م إلي
ــته فأجابهم  ــن سياس ــدول ع بالع
ــالم) قائال (لو كان  اإلمام (عليه الس
يتُ بينهم فكيف، وإمنا  املال لي لَسوّ
ــال مال اهللا، أال وإن إعطاء املال في  امل
ــراف، وهو يرفع  غير حقه تبذير وإس
ــه في  ــا، ويضع ــي الدني ــه ف صاحب
ــي الناس، ويهينه  اآلخرة، ويُكرّمه ف
ــرى حرص  ــن جهة أخ ــد اهللا).وم عن
ــى إنفاق جزء من  اإلمام علي (ع) عل
ــروعات  ــال على املش ــوال بيت امل أم
ــي يحتاج  ــة الت ــة والتنموي الزراعي
ــي عماله  ــاس، وكان يوص ــا الن إليه
مارة األرض أبلغ  ن نظرك في عِ (وليكُ
ــتجالب اخلراج،  ــي اس ــن نظرك ف م
ــارة، ومن  ــك ال يُدرك إال بالعم ألن ذل
طلب اخلراج بغير عمارة أخرب البالد 
ــتقم أمره  ــاد، ولم يس ــك العب وأهل
ــى مظالم  ــات إل ).٣. اإلنص ــالً إال قلي
ــن القادة  ــر م ــل الكثي ــاس يغف الن
ــاء متابعة املظالم التي تقع  والرؤس
على الناس من مؤسسات الدولة أو 
ــن أجهزتها األمنية،  من قادتها أو م
ــاس أو أموالهم،  ــداء على الن واالعت
ــا  ــادة م ــاس ع ــق. فالن ــه ح دون وج
ــول إلى  ــة إلى الوص ــون بحاج يكون
ــن ينوب عنه  ــس أو القائد أو م الرئي
ــة  لينظر فيما أخذته هذه املؤسس
ــفية  إجراءات تعس ــن  م احلكومية 
ــرف  ــا تص ــني، أو فيم ــق املواطن بح
ــك املوظف من  ــؤول أو ذل ــذا املس ه

ــخصي في االعتداء على  تصرف ش
ــتغال منصبه  حقوق املواطنني مس
ــات  ــي إحدى املؤسس ــه ف أو وظيفت
ــكرية أو  احلكومية املدنية أو العس
ــد املواطنون من  األمنية.فإذا لم يج
ــكوى من الظلمة  يذهبون إليه للش
ــعت الهوة بني  ــم، واتس زادت املظال
ــعب، وقد يصل  ــلطة وبني الش الس
األمر إلى أن يثور الناس ضد احلكومة 
ــا وموظفيها، ويحصل القتل  ووالته
ــلب، فتخسر  والس والنهب  واجلرح 
ــاس،  الن ــني  ب ــا  مكانته ــة  احلكوم
ــتقرار.لذا  ويفقد الناس األمن واالس
ــي (ع) في حكومته  ــه اإلمام عل تنب
إلى أهمية وجود مؤسسة حكومية 
ترعى مظالم الناس وتؤمن لهم جزء 
ــة واإلنصاف، ويعد اإلمام  من العدال
س ديوان متابعة  علي (ع) أول من أسّ
املظالم لرفع الظلم املتسلّط على 
ــم  وإعطائه ــتضعفني  املس ــاب  رق
ــوان املظالم  ــدف دي ــم. وه حقوقه
ــي (عليه  ــام عل ــه اإلم س ــذي أسّ ال
ــكاوى  ــو النظر في الش ــالم) ه الس
ــون ضدّ الوالة  ــي يرفعها املواطن الت
ــق  ــن طري ــوا ع انحرف إذا  ام  ــكّ واحل
ــلبوا  ــاروا على الرعية، وس احلقّ وج
ــة واملعنوية وتنفيذ  حقوقهم املادّي
ــاة  القض ــن  م ــادرة  الص ــكام  األح
ــبني، ألنّ والي املظالم أقوى  واحملتس
يداً وأنفذ أمراً من غيرهم ومحاسبة 
فني  ــم من كبار املوظّ ال وغيره العمّ
ــلوكهم، ولم يؤدّوا  وا في س ــذّ إذا ش

واجباتهم.
ــراءات  ــى هذه اإلج ــا إل ــا أحوجن فم
ــا  ــي أنه ــة تدع ــي دول ــة ف احلكومي
ــتلهم مبادئها من مبادئ اإلمام  تس
ــي دولة تدعي أنها أقرب  علي (ع) وف
ــانية في  ــم واملبادئ اإلنس إلى القي
ــعبها. فليس ثمة  ــع ش عالقتها م
شك أنه ال يوجد قائد أو مسؤول في 
هذه الدولة يستطيع أن يفتخر أمام 
ــم بالعدل  ــا حكمه ــعبه أنه إمن ش
أموالهم،  ــب  ينه ــم  ول ــاف،  واإلنص
ــمح ألتباعه أن  ولم يُبذرها، ولم يس
ــعب وقوته.  ــوال الش ــتأثروا بأم يس

فمثل هذا القائد لم يولد بعد.

ــن الذين قرروا  ــددت تبريرات املتنفذي   تب
ــار العراقي. صمت  ــة الدين خفض قيم
املتالعبون بقوت الشعب صمت القبور، 
ــر  ــان تغيي ــنا ب ــوا رؤوس ــد أن صدع بع
ــب العملة، وأن  ــعر الصرف مينع تهري س
ــطورة مزاد العملة إنتهت الى االبد.  إس
لم تبق حجة ملنظري إفقار الشعب في 
مقابل زيادة أرصدة طغمة الفساد، عبر 
ما جنت وجتني من مزاد العملة. إنهارت 
ــد أن جتاوزت مبيعات البنك  ذرائعهم بع
املركزي ٢٠٠ مليون دوالر يوميا، وهي أعلى 
ــعر الصرف،  من معدالتها قبل تغيير س

ــل فرضيتهم التي  ــى  فش ــا برهن عل م
ــيقلل  ــعر الصرف س أدعت ان تغيير س
ــم تنطل  ــزاد العملة.ل ــات م ــن مبيع م
ــرار الذين ينطلقون  حجج أصحاب الق
من مصالح طبقية، خدمة للماسكني 
بالسلطة املستحوذين على املال العام 
ــات املالية  ــاركني مع جتار الصفق املتش
ــج املنبطحني  ــبوهة. ها هي حج املش
امام صندوق النقد الدولي أوهن من بيت 
العنكبوت، ال تتجاوز حنكة أي بقال في 
سوق مريدي. والذرائع الواهية ال تنطلي 
ــاء املتالعبني  ــن خبروا خبث وده على م
ــعهم. ذريعة دعم  ــام وجش ــال الع بامل
ــة  ــوج الوطني تبدو محاولة بائس املنت
ــا مت دعمه،  ــال منتوج وطني ــف، ف للتزيي
ــهيالت  وال إعفاء ضريبيا حصل، وال تس

ــف إجراءات  ــة قُدمت، وال تخفي كمركي
بيروقراطية جرى. بل ان ما شهدناه كان 
العكس متاما، حيث فتح باب االستيراد 
على مصراعيه، ولم يتغير واقع البضائع 
ــد  جت ــكاد  وبال ــة.  احمللي ــواقنا  أس ــي  ف
ــني الكم الهائل من  ”صنع في العراق ب
البضائع املستوردة، فيما تزداد الدعوات 
ــوء إرتفاع  ــتيرادات أكبر في ض ــى إس ال
ــيط  ــعار املواد وتضرر املواطن البس أس
ــن غالئها، فيما لم تقم احلكومة بأية  م
ــن ذلك.لنترك حجج  ــد م اجراءات للح
ــن وذرائعهم ونذهب الى األرقام  املتنفذي
ــبة الفقر في  ــت نس ــا زال ــا.  فم ولغته
العراق فاحشة حتى حسب إحصائيات 
وزارة التخطيط،  حيث بلغت في املثنى 
ــي الديوانية ٤٤,١ في  ٥٢,٥ في املائة، وف

ــان ٤٢,٣ في املائة،  وذي قار  املائة،  وميس
ــة ، ونينوى ٣٤,٥ في املائة. ٤٠,٩ في املائ
ــم فقد وصلت حد  أما معدالت التضخ
ــة  ــهر اخلمس ــي املائة خالل األش ٥,٦ ف
ــي ٢٠٢٠ - آذار  ــرين الثان ــة، (تش املاضي
٢٠٢١). وارتفع معدل التضخم الشهري 
ــبة ٠,٧ في املائة  خالل آذار املاضي بنس

مقارنة مع شباط الذي سبقه.
وأما نسب إرتفاع األسعار التي أعلنتها 
ــط، فهي في مقلقة وغير   وزارة التخطي
ــبت الوزارة إرتفاع  ــبوقة. وقد حس مس
ــبة ٢,٢ في  ــعار املواد الغذائية بنس أس
ــة  ــي. واحلصيل املاض آذار  ــالل  ــة خ املائ
ــة كما تؤكدها أسعار السوق  امللموس
ــعار  ــبة إرتفاع األس احلالية، هي أن نس
ــعر  ــد تغيير س ــجيلها بع ــي مت تس الت

ــني ٤٠ و٥٠ في  ــراوح ب ــدوالر تت ــرف ال ص
ــعر لتر  ــبيل املثال كان س املائة. على س
ــام ١٢٥٠ دينارا بينما بلغ االن  زيت الطع
٢٥٠٠ دينار. وارتفع سعر كيلو الطماطم 
من ٥٠٠ دينار الى ١٠٠٠ دينار، فيما ارتفع 
ــكر من ٧٥٠ دينارا الى ١٢٥٠  ــعر الس س
دينارا للكيلو الواحد.إن ما تقدم يبرهن 
على فشل تام للسياسات االقتصادية 
ــتنزاف للعملة  ــة والنقدية، وإس واملالي
وارتفاع ملعدالت الفقر وزيادة للتضخم 
ــكان  ــة الس ــتوى معيش ــور ملس وتده
ــاطة قضم تغيير  ــردي اخلدمات. ببس وت
سعر الصرف ربع الدخل الشهري لذوي 
ــا آخر.  ــع الغالء ربع ــا ابتل ــور، فيم االج
وبحساب بسيط اذا كان راتب منتسب 
ــار فقد أصبحت قيمته  ما ٦٠٠ الف دين

ــار. وبهذا  ــف دين ــة اآلن ٣٠٠ ال احلقيقي
ــذي كان بالكاد  ــب ال ــان الرات ــى ف املعن
ــابيع،  يغطي نفقات العائلة لثالثة أس
ــى منتصف  ــكاد يوصلها ال ــح بال أصب
ــعت الهوة بني ما  ــهر!  وبذلك اتس الش
ــراء العراق  ــه احليتان وبني حال فق بلغت
ومهمشيه.هذا كله .. اضافة الى عوامل 
ــراع الطبقي في  ــيجعل الص أخرى، س
العراق يحتل مرتبة متقدمة في اجملابهة 
ــة حكم نهبت املال  املتوقعة بني طغم
نت  ــتأثرت بالسلطة التي أمّ العام، واس
ــع واالمتيازات، وبني الكادحني  لها املناف
ــية  ــدودي الدخل والفئات الهامش ومح
في اجملتمع. فاالغلبية الساحقة تكتوي 
ــؤس. ــرض والب ــر وامل ــوز والفق ــار الع بن

ــاومة فيه بني  ــراع ال مس ــيندلع ص وس

ــبابه االحرار وهم  ــعب بش طرفني الش
ــة االجتماعية،  ــب العدال يرفعون مطل
وطرف آخر يسعى لرهن العراق ملصالح 
خارجية. وهذا يتنازعه إجتاهان هدفهما 
واحد، وال يلغي اخلالف الظاهري بينهما 
ــل باخضاع  ــترك املتمث ــا املش هدفهم
ــة إجتاه يربط  ــراق للهمينة االجنبي الع
ــدول اإلقليمية التي ال  مصير العراق بال
يهمها سوى مصاحلها، بجعله منطقة 
ــف بضائعها،  ــوقا لتصري نفوذ لها وس
ــعاه غير  ــانٍ ال يقل خطورة مبس واجتاه ث
ــا وماليا  ــراق إقتصادي ــد لرهن الع احلمي
ــة والنقدية  ــات املالي ــح املؤسس ملصال
الدولية اجلشعة، مؤسسات الرأسمال 
املالي الربحية التي ليس في قاموسها 

إحترام لسيادة وطن او لكرامة شعب.
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جميل عودة ابراهيم

إضاءات قانونية

لغرض جعل القانون أكثر شمولية ودقة لينسجم 
مع التطورات الكبيره في عالم التأليف والترجمة 
والنشر  ويعني االيداع القانوني تسليم املصنفات 
وماهو بحكمها الى مركز االيداع وتشمل الكتب 
والنشرات والكراريس وغيرها واالحصائيات التي 
تطبعها احلكومة ونشرها لغرض البيع او التوزيع 
ــائل اجلامعية واالطروحات واجملالت واجلرائد  والرس
ــورات  ــك املص ــمية وكذل ــر الرس ــمية وغي الرس
ــع العراقية)  ــمية (الوقائ واخلرائط واجلريدة الرس
ــة واوراق االنتخابات  ــتثنى االعالنات التجاري ويس
والدعوات واالسهم والسندات واملقاوالت واالوراق 
ــراء وااليجار  ــة وعقود البيع والش املالية والنقدي
ــخ مما  ــة نس وعلى صاحب املطبعه ايداع خمس
يطبعه من املصنفات في مركز االيداع وعلى رئيس 
ــبه الرسمية ايداع خمسة  الدائره الرسمية وش
ــدة للبيع او  ــخ من املصنفات احلكومية  املع نس
للنشر في مركز االيداع ونسختني من املصنفات 
التي تطبع اوتنشر او تنتج خارج العراق ملؤلفني او 
مترجمني او محققني اوناشرين او منتجني عراقني 
ونسختني من اجلرائد واجملالت واالطالس واخلرائط 
ــخة واحده من الرسائل اجلامعية املطبوعة  ونس

ــؤوال»عن االيداع  ــالة مس ــب الرس ــون صاح ويك
ــراق وتكون اجلامعات  ــت مقدمة خارج الع اذا كان
ــؤولة عن ايداع  العراقية واملعاهد والكليات مس
ــخة واحدة من املنشورات  الرسائل املقدمه ونس
ــؤول  ــر مس ــة ويكون الناش ــيقية والغنائي املوس
ــن التعديالت التي طرأت على  عن االيداع وهذه م
ــداع املصنف قبل عرضه للتوزيع  القانون ويتم اي
ــد  البري ــطة  او بواس ــرة  ــداع مباش االي ــري  ويج
املسجل على نفقة اجلهة امللزمة بااليداع وعلى 
ــر او املنتج  ــم او احملقق او الناش ــف او املترج املؤل
ــم االيداع  ــول على رق ــب املطبعة احلص او صاح
ــه وما في حكمه من مركز االيداع وتثبيته  ملصنف
عليه وعلى املركز مسك سجالت باملصنفات وما 
في حكمها وتكون دليال»على اثبات حق التاليف 
ــري احكام القانون على املصنفات  واالنتاج وتس
ــراق ملؤلفني  ــر وتنتج خارج الع ــي تطبع وتنش الت
ــرين او منتجني  ــني او ناش ــني او محقق او مترجم
ــن االيداع  ــؤول ع ــتورد مس ــني ويكون املس عراقي
ــي حكمها عند اعادة  ــع املصنفات وماف والتخض
ــي اال اذاكانت  ــى حكم االيداع القانون طبعها ال
ــه ومت التعديل على القانون ويقرأ  مزيدة او منقح
ــادة طبعها الى حكم  ــع املصنفات عند اع تخض
ــخ  ــداع القانوني أيضا» ويجب ان تكون النس األي
ــن الورق اجليد   ــن اي مطبوع كاملة وم ــة م املودع
ــوع واحد من  ــي الطبع اكثر من ن ــتعمل ف ان اس
الورق وعلى كل مطبعة او دار نشر او انتاج قائمة 

ــهرية باملصنفات  ــدم بيانات ش ــي العراق ان تق ف
ــؤولة  وفق منوذج تصدره الوزارة وعلى الدوائر املس
ــر او التي  ــع ودور النش ــى املطاب ــة عل ــن املراقب ع
ــد مركز االيداع  ــملها القانون تزوي تنتج مواد يش
ــماء املطابع ودور النشر التي  بالتالي:ـقوائم باس
ــر عناوينها كاملة او اي  ــملها القانون مع ذك يش
تغيير يحصل فيما بعد وقوائم شهرية  بأسماء 
ــا بها املطابع او  ــات املطبوعة التي زودته املصنف
ــماء املواد  ــنوية بأس ــر وقوائم نصف س دور النش
األخرى التي شملها القانون وللوزارة حق املراقبة 
والتفتيش بحدود احكام القانون وفي حالة عدم 
ــتيفاء  ــز االيداع اس ــات يحق ملرك ــداع املصنف اي
ــداع بعد  ــؤولة عن االي ــا من اجلهات املس أثمانه
أنذارها وحتصيل االثمان وفق قانون حتصيل الديون 
ــة ويعاقب بغرامة كل من خالف أحكام  احلكومي
ــهر من  مواد القانون وينفذ القانون بعد ثالثة اش
ــمية ونتيجة لهذا  ــره في اجلريدة الرس تاريخ نش
ــر تراثها  ــى االمم املتحضرة اليوم بحفظ ونش تعن
ــبل  ــي وتعريفه بكل الس ــي واالدبي والفن العلم
ــتفيد منه كل باحث  ــل البالد وخارجه وليس داخ
وناشر عن طريق مركز االيداع القانوني ولتوسيع 
افاق الكتاب العراقي والتعريف فيه لدى شعوب 
ــي  ــب وطن ــروري وواج ــن الض ــح م ــم واصب العال
ــر  ــداع القانوني وحتقيق نش ــيس مركز االي لتاس
البيانات باملؤلفات داخل العراق وخارجه واحلصول 

على النسخ الضرورية لكل ماينشر.

ــر الداخلية   ــو) وزي ــليمان صويل   أعلن(س
التركي في٣٠أبريل٢٠٢١ عن أنشاء قاعدة 
ــة ((ميتينا)) ــة في منطق ــكرية تركي عس

شمال العراق ، مشيرا الى أهمية املنطقة 
ــع   ــؤول رفي ــالده .وكان مس ــبة  لب بالنس
ــف  قبل نحو عام   باحلكومة التركية كش
ــاء ٣قواعد  ــش التركي يعتزم  أنش أن  اجلي
عسكرية جديدة في  منطقتي ((سينات))، 
النظر   العراق.وبغض  ــمالي  و((هفتنني))ش
ــباب  التركية  لالعالن  عن نيتها  عن االس
ــة مالحقة  ــكرية بحج ــدة عس ــاء قاع بن
عناصر حزب العمال الكردستاني التركي 
ــي:- هل يحق  ــاؤل االت P.K.K يطرح  التس
ــكرية في دولة  ــدة  عس ــا بناء  قاع لتركي
ــني الدولية؟. ــاورة كالعراق وفق القوان مج

ــاؤل أنه اليحق  ــة  على هذا التس أن االجاب
ــا  المن قريب  وال من بعيد أقامة  أي  لتركي
ــدود جمهورية   ــكرية داخل ح قاعدة عس
العراق بعد  أن منع ((نظام روما  االساسي 
للمحكمة  اجلنائية الدولية)) املعتمد في 
ــول((وأذ تؤكد  ــي ١٧يوليو١٩٩٨ بالق روما ف
ــادىء ميثاق االمم  ــد ، ومب ــن جديد مقاص م
ــة  أن جميع الدول يجب   املتحدة ، وبخاص
ــتعمال  القوة ،  أن متتنع  عن التهديد بأس
ــتعمالها ضد  السالمة  االقليمية ،  أو أس

أو  االستقالل السياسي  الي دولة ، أو على  
ــد  االمم املتحدة))،  ــو اليتفق ومقاص أي نح
ــام روما  ((اليوجد  ــف  الديباجة لنظ وتضي
في هذا النظام  االساسي ماميكن أعتباره  
ــي نزاع  ــرف بالتدخل  ف ــة ط ــا الي دول أذن
مسلح يقع  في أطار  الشؤون الداخلية الي 
دولة)).هناك مايزيد عن ٢٧ قاعدة عسكرية 
ــز تدريب  جلنود أتراك   ــة مبا فيها مراك تركي
في أقليم كردستان  العراق ، بينما أقر ((بن 
علي يلدرم))رئيس  الوزراء التركي  السابق  
ــكرية  في يونيو٢٠١٨ بوجود١١قاعدة عس
ــكرية  ــاء ١١قاعدة عس ــا بأنش وقال((قمن
ــا، وقواتنا في تلك  ــا عدد جنودن ، وضاعفن
ــزب العمال  ــاردة مقاتلي ح ــد ملط القواع
ــتاني  قبل التوغل  الى حدودنا)).  الكردس
وتتواجد القواعد العسكرية التركية في 
كل من مناطق بامرني، شيالدزي، باتوفان، 
ــيري،  ــنكي، س ــي، كيريبز، س كاني ماس
ــبي، سري زير،  كوبكي، كومري، كوخي س
ــي أعقاب ظهور  ــو والعمادية.وف وادي زاخ
ــام ٢٠١٤ ،  ــش االرهابي في ع ــم  داع تنظي
ــيقة  ــأت تركيا قواعد أخرى في بعش أنش
ــر  ــت املق ــوالن، وحول ــة ج ــوران وقلع وص
ــر» القريبة  ــكري في منطقة «حري العس
ــكرية، إلى جانب  من أربيل إلى قاعدة عس

ــب جنودها.ومتتد  ــار» لتدري ــكر «زم معس
مناطق انتشار القواعد التركية في إقليم 
كردستان العراق على طول احلدود بدءاً من 
«معبر خابور» وصوالً إلى منطقة «صوران».

كما قامت ببناء «قاعدة سيدكان» وبضع 
ــي «ديانا  ــي منطقت ــكرية ف ــرات عس مق
ــن جبال قنديل، من  وجومان» القريبتني م
أجل إحكام السيطرة على مناطق «خنير 
ــام من  ــني».وفي اخلت ــورك وكيالش وخاوك
املهم أن يوظف العراق عالقاته  مع  االحتاد 
ــات مع تركيا  ــذي لديه  تقاطع االوروبي ال
ــط على  ــات  الضغ ــد من امللف ــي العدي ف
تركيا لغلق تلك القواعد وتنظيم وجودها 
ــة  العراقية ، واذا  لم  مع احلكومة االحتادي
تستجب  تركيا الى ذلك  ميكن نقل امللف 
ــكوى ضد  ــى ((مجلس االمن)) وتقدمي ش ال
تركيا كأحد أنواع الضغط عليها  في هذه 
القضية.وأن االستعانة بالفاعل االمريكي 
ــيما وجود  ــي هذا االجتاه غير مجدي الس ف
ــدة للناتو في تركيا ولعل من  أكثر من قاع
ــي تضم االالف  ــدة أجنرليك الت ــا قاع أبرزه
ــدات من القوة  ــن اجلنود االمريكان ، ووح م

اجلوية التكتيكية  االمريكية فيها.

* أستاذ العالقات الدولية

بوادر أزمة حادة بعد أعالن تركيا أنشاء 
قاعدة عسكرية تركية بشامل العراق

قـــانـــون األيـــداع وتـعـديـــالتــــــه 
الجزء االولالحقوقي ماجد الحسناوي

جاسم الحلفي

* أ.د.جاسم يونس الحريري
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ــتريت  ــر تقرير لصحيفة وول س وذك
جورنال األميركية، أن املتحف الذي 
ــي داخل  ــدد الثقاف ــزا للتع كان رم
ــم  ــاول تنظي ــي، ح ــع العراق اجملتم
ــنوات  داعش تدميره خالل الثالث س
ــت املدينة حلكمه، قبل  التي خضع

أن يطردوا منها في عام ٢٠١٧.
وقال الباحث مبعهد سميثسونيان، 
ــارك في  ــارد كورين، الذي يش ريتش
ــف املوصل،  ــل متح ــروع تأهي مش
ــن املمكن أن  ــم م ــة الترمي إن عملي

ــاعد العراقيني في التغلب على  تس
الدمار الذي أحدثه تنظيم داعش.

ــى  مبن ــالح  إص ــة  عملي ــب  وبجان
ــدة، فإن الفريق  املتحف املتضرر بش
ــروع يواجه حتديا  املسؤول عن املش

ــع األثرية  ــرز آالف القط ــر، وهو ف آخ
ــة التي دمرها تنظيم داعش. اخملتلف

ــبكة على  ــق ش ــم الفري ــد صم وق
األرض، حيث وضع عالمات على كل 
ــة أثرية قبل نقلها بعناية إلى  قطع

منشأة تخزين، مخصصة للترميم 
ــع  ــادة التجمي ــتقبل وإع ــي املس ف
ــف مدير مبادرة اإلنقاذ  احملتملة.ووص
ــة سميثسونيان،  الثقافي ملؤسس
ــش  اجلي ــي  ف ــابق  الس ــط  والضاب

ــر، عملية  ــوري فيجن ــي، ك األميرك
ترميم اآلثار بالقول لقد تعاملنا مع 
ــة بارد.وبعد أن  ــرح جرمي األمر كمس
ــم بتأمني املتحف،  قام فريق الترمي
ــه  ــذي أصابت ــقف ال ــالح الس وإص

ــوام  أك ــة  وغربل ــاون،  اله ــف  قذائ
ــرط مدير املتحف، زايد  احلطام، انخ
ــي عملية  ــاعدوه اآلن، ف غازي ومس
ــط الدقيقة للعصر القادم  التخطي
للمتحف، بحسب وصف الصحيفة 

ــازي، للصحيفة  ــال غ األميركية.وق
ــدم  ــات ه ــا حلظ ــة، واصف األميركي
داعش لآلثار باملتحف في عام ٢٠١٥، 
ــرت  ــد ظه ــدق.. لق ــرا ال يص كان أم
ــي قلوبهم. ــة ف ــة العميق الكراهي

والتقت وول ستريت جورنال مع عدد 
ــني، من بينهم  ــن اآلثاريني العراقي م
املؤرخ ومؤسس مدونة عني املوصل، 
ــق على أنباء  عمر محمد، والذي عل
جتديد املتحف قائال، إن إعادة تأهيل 

ــل طريقة إلعالن  املتحف، هي أفض
ــش، وبدء فترة جديدة في  نهاية داع
ــي.. إنها فرصة  ــخ املوصل احلال تاري
ــت  املدينة.وقال ــة  هوي ــتعادة  الس
التاريخ  إن  ــة،  ــة األميركي الصحيف

ــاء املعالم ميكن  ــادة بن ــر أن إع يظه
ــات التي دمرتها  ــاعد اجملتمع أن تس
ــة املؤملة،  ــوي الصفح ــرب في ط احل
ــنة عام ٢٠٠٤،  كما حدث في البوس
ــتار إثر  ــر موس عندما مت ترميم جس

ــرب البلقان، وأيضا كما حدث مع  ح
ــي دمرت خالل  ــي األوروبية الت املبان
الثانية.وكان تنظيم  العاملية  احلرب 
داعش هاجم عدة مدن ومواقع تراثية 
في العراق وسوريا اجملاورة، مثل اآلثار 

الرومانية في مدينة تدمر السورية، 
ــجد النوري في  وتفجير مئذنة املس
ــت صامدة ألكثر  املوصل، والتي ظل
ــيطرتهم  ــنة.وعقب س من ٨٠٠ س
ــه مقاتلو تنظيم  على املدينة، توج
ــل، الذي  ــى متحف املوص ــش إل داع
ــي العراق  ــي أكبر متحف ف يعد ثان
ــة التي تعود  ــع األثري وموطن القط
ــورية.وفي  اآلش ــة  اإلمبراطوري ــى  إل
ــم  التنظي ــدر  أص  ،٢٠١٥ ــر  فبراي
ــو، يظهر أعضائه وهم  مقطع فيدي
يستخدمون مطارق ومثاقب لتدمير 
القطع األثرية غير اإلسالمية، التي 

وصفوها بأنها أصنام.

متابعة / البينة الجديدة

ــة بحجم  ــي محافظ ــدق واحد ف *فن
ــاحة العراق، واخر قيد االجنار  ثلث مس
ــماحة  ــي العراق بس ــدق ف ــر فن كأكب
ــدق أحيل  ــع، كم فن ــف متر مرب ٧٢ ال

وسيحال الى االستثمار؟
ــر  يعتب ــي  الدول ــتثمار  االس ــدق  فن  -
ــراق بصورة عامة، فيه  االحدث في الع
ــي،  ــاح ملكي، ورئاس ــة وجن ٣٠٠ غرف
ترفيهية  ــة  ــيكون مدين ومتفرقة، س
متكاملة لكافة املناسبات، نأمل من 

خالله استقطاب الشركات العاملية.
* ملاذا فندق واحد في االنبار؟

احملافظة خرجت من معارك كبيرة قبل 
ــذا الفندق االول  ــنتني، لذلك كان ه س
ــاك رؤية في  ــه ليس الوحيد، وهن لكن
ــتثمارية  ــتحال فرص اس احلبانية، س
فيها سيكون هناك اكبر فندق بصورة 

عامة يحتوي على ٦٠٠ غرفة.
*متى تنتهي الشركة املنفذة من امتام 

الفندق؟
ــام  ــة الع ــام أو بداي ــذا الع ــة ه - نهاي

اجلديد.
* مالذي سيوفره الفندق للمحافظة؟

ــتثمر  ــة تهم املس ــى حتتي ــاك بن - هن
ــا يرى ان هناك فندق ٥ جنوم يدار  عندم
ــتكون  ــركة عاملية، فس ــل ش ــن قب م
ــتثمرين، وتوفر  نقطة تستجلب املس
ــة وفرص  ــة اقتصادي ــة ترفيهي منطق

عمل للشباب.
ــيوفر الفندق  ــل س ــة عم ــم فرص * ك

للشباب؟
ــة عمل  ــدق ٦٠٠ فرص ــيوفر الفن - س

ــي  ــي القطاعني الهندس ــباب ف للش
واخلدمي وغيرها.

ــالق  باط ــون  يرغب ــار  االنب ــل  اه  *
ــة  ــة والزراعي ــتثمارات الصناعي االس
ــياحية مالذي في جعبتكم في  والس

هذا اجملال؟
- تركز هيئة االسثمار على القطاعني 
ــرات  ــر الف ــي، فنه ــي والزراع الصناع
ــول ٦٠٠ كلم،  ــار بط ــي االنب ــل ف يدخ
ــة  خط ــا  ولدين ــرة  كبي اراض  ــاك  هن
ــة وعاملية  ــركات عربي ــتجالب ش الس
ــتراتيجية  ــاريع اس كبيرة، لوضع مش
ــالد واحملافظة، ونأمل ان تكون  تهم الب
احملافظة في ٢٠٢١ هي احملافظة االولى 
ــر وغيرها،  ــاج االلبان والعصائ في انت
ــتثمارية لشركات  ومت منح اجازات اس

عاملية بهذا الصدد.
ــة، وهل  ــن اي دول ــركات م ــذه الش * ه
ــتبدأ  ــدة في مجالها، ومتى س هي رائ

عملها؟
ــال االلبان  ــدة في مج ــركات رائ - الش
ــوق  ــي الس ــودة ف ــا موج ومنتوجاته
ــن نوعها،  ــرة واالولى م ــة بكث العراقي

وهي بالتعاون مع شركات عربية.
ــت والتي  ــاريع التي احيل ــدد املش * ع

ستحال في االنبار؟
* هناك ٢٣٨ اجازة استثمارية تشكل 
ــوال به في العراق ٥  مبلغا فعليا معم

مليارات و٢٠٠ مليون دوالر، وهذه مبالغ 
ــتثمارية حقيقية عاملة،  ملشاريع اس
ــدود ٨٠٠٠ فرصة  ــى االن بح ــرت ال وف

عمل في عموم احملافظة. 

*كم منها سينفذ في القوت احملدد؟
ــاريع القطاع الصناعي ستنفذ  - مش
ــينفذ في  في الوقت احملدد والفندق س
ــدود ٣٠٪ من  ــدد واملول، بح ــت احمل الوق
ــتنفذ في  ــاريع نفذت او س ــذه املش ه

الوقت احملدد.
* بعض االقضية والنواحي لم تصلها 
االستثمارات ماهي خطتكم الجلها؟

- كل االقضية مت ايصال االسثمار لها 
ــتثناء، وتعتمد االستثمارات  بدون اس

ــكان  ــم القضاء وعدد الس ــى حج عل
له.

ــي  ــتثمارية الت ــة االس ــي اخلط * ماه
ــف  ــتثمار، كي ــة االس ــن هيئ ــي ذه ف
ــن مخيلة  ــار ضم ــان االنب ــرى النوم ي

االستثمارات املستقبلية؟
ــتثمارية  ــد أن هناك بيئة اس - نتعتق
ــي االنبار كبيرة جدا، تتميز عن باقي  ف
ــة، لدينا خطة بأن  ــات العراقي احملافظ
تكون االنبار منطقة اقتصادية واعدة، 

ــذا  ــاح ه ــروف واالرادة الجن ــا الظ ولدين
املشروع.

* هناك مشاريع متوقفة منذ ٢٠١٢ ما 
الذي اوقف العمل فيها، يراها اجملتمع 

االنباري كمشاريع متلكئة؟

ــاريع تعرضت لقصف اثناء  - هذه املش
ــا تعهدات المتام  حترير احملافظة واخذن
ــالل هذا العام، واالنبار  العمل فيها خ
ــاريع متلكئة  اقل محافظة فيها مش

في العراق والعاصمة بغداد.

ــي  واالمارات ــعودي  الس ــتثمار  االس  *
ــال واخلطط  ــه االرادة وامل مالذي يوقف

متوفرات؟ 
ــة كبيرة جللب  ــاك خطوات فعلي - هن
ــاك تواصل مع  ــتثمارات، هن هذه االس
جهات محلية و سياسية الستجالب 
هذه الشركات السعودية واالماراتية، 
ــة  صالحي ــن  ضم ــط  خط ــاك  وهن
ــا وفق ٢٥٠  ــتثمار االنبار، وم هيئة اس
ــى موافقة هيئة  ــون دوالر حتتاج ال ملي

االستثمار الوطينة.
ــي واملطار بلغة  ــار الدول * ملعب االنب
ــى  ــة ومت ــماء الصريح ــام واالس االرق
ــذي  ومال ــا،  بهم ــل  العم ــينتهي  س

سيشكالنه لو اجنزا؟
ــى حتتية  ــون هناك بن ــا ان تك - عملن
ــار  ــا مط ــد ان اهمه ــة ونعتق حقيقي
ــركة  االنبار الدولي ويليه الفندق، وش
ــيونال هي الشركة التي  هيل انترناش
ــتعد تصاميم املطار والتي تشرف  س
على الشركات املنفذة لهذا املشروع.

* مانزال في مرحلة التصاميم؟
ــتنتهي  ــة التصاميم س - نعم مرحل

ــرين االول من هذا العام  في بداية تش
وسيضع احلجر االساس للمطار.

ــاس كم  ــع احلجر االس ــا يوض * عندم
سيستغرق العمل في هذا املطار كي 

يكون جاهزا؟ 
ــتكون  ــف س ــنة ونص ــد ان س - نعتق
ــغيل املطار وهو االول من  كافية لتش
ــحن اجلوي في  ــال الش ــه في مج نوع
ــى حتتية  ــيوفر بن ــراق، وامللعب س الع
ــة كبيرة  رياضي ــة  ــدة جماهيري لقاع
واجنز ٨٠ ٪ منه مت تهدميها في الفترات 
ــنتني  ــالل الس ــينجز خ ــرة، وس االخي
ــتقطب الكثير من  القادمتني، وسيس
الفعاليات الرياضية، ونحن نعمل مع 
ــار االولى عام  ــة بأن تكون االنب احملافظ
ــتطلق  ٢٠٢١ اقتصاديا، وعام ٢٠٢٢ س
مشاريع كبيرة، وسينتهي العمل في 

ملعب االنبار عام ٢٠٢٢.
ــى باالولية في  ــركات التي حتظ * الش

االستثمار باالنبار؟
ــركات  ــة وهناك ش ــركات احمللي - الش
كبيرة عاملة منها وحجم االستثمار 
ــي في االنبار يصل الى ٨٠٪ باملئة،  احملل
ــتثمر  ــني به، الن ثقة املس ونحن فرح
ــة وهيئة  ــة احمللي ــي احلكوم ــي ف احملل
ــاز هذه  ــذي دفع الجن ــتثمار هو ال االس
املشاريع، كذلك املستثمرين االجانب، 
ــة، وموضوع  أميركي ــركات  فلدينا ش
املدرسة العاملية االولى من نوعها في 
ــاحة ٦٠ دومنا، وهناك  العراق على مس
ــعودية واماراتية،  ــركات عربية وس ش
ــن اقليم  ــرة م ــركات كثي ــاك ش وهن
ــراق وتلقى  ــتان عاملة في الع كوردس

الترحيب الكبير في احملافظة.

املتحف  دمره  داعش خالل الثالث سنوات التي خضعت 
املدينة حلكمه  قبل أن يطرد منها يف عام 2017

بعد سنوات من تدمريه.. متحف املوصل ينهض من حتت الرماد

رئيس هيئة استثامر األنبار مهدي صالح النومان: األنبار تشهد تنفيذ 238 مرشوعاً استثامرياً بمبلغ 5.2 مليار دوالر

ــة، عملية إعادة بناء  ــونيان األميركي ــة سميثس ــلطات العراقية، جنبا إلى جنب، مع أطراف دولية داعمة مثل مؤسس ــدأت الس ب
ــتعادة املدينة مكانتها كمركز حيوي للثقافة في العراق.وفي عام ٢٠١٩، زار فريق من مؤسسة سميثسونيان  متحف املوصل، واس
ــروع بالتعاون مع متحف اللوفر الفرنسي،  ــنطن، املتحف لتقييم األضرار والبدء في وضع خطة إلعادة اإلعمار، كجزء من مش بواش

وصندوق اآلثار العاملي، ومؤسسة أليف بسويسرا.
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حلظات هدم داعش لآلثار باملتحف يف عام 2015 كان أمرا ال يصدق .. لقد ظهرت الكراهية العميقة يف قلوهبم

  هناك 238 اجازة استثامرية تشكل مبلغا فعليا معموال 
به يف العراق 5 مليارات و200 مليون دوالر

ــتثمارياً في محافظة  ــروعا اس ــتثمار األنبار مهدي صالح النومان عن منح ٢٣٨ مش ــن رئيس هيئة اس أعل
االنبار مببلغ فعلي يصل الى ٥٫٢ مليار دوالر، ٣٠٪ نفذت او ستنفذ في الوقت احملدد.وقال النومان في حوار مع 
شبكة رووداو اإلعالمية أن هناك ٢٣٨ اجازة استثمارية تشكل مبلغا فعليا معموال به في العراق، ٥ مليارات 
ــتثمارية حقيقية عاملة وفرت الى االن بحدود ٨٠٠٠ فرصة عمل  ــاريع اس و٢٠٠ مليون دوالر، وهذه مبالغ ملش

في عموم احملافظة وفي ما يلي نص املقابلة..

هناك بنى حتتية هتم املستثمر عندما يرى ان هناك (فندق 5 نجوم) يدار من قبل رشكة عاملية 
فستكون نقطة تستجلب املستثمرين وتوفر منطقة ترفيهية اقتصادية وفرص عمل للشباب
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وزاره العدل 
مديريه التسجيل العقاري العامه 

دائرة التسجيل العقاري َّـ الزهور بغداد 
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعه:١٠/١٣٧٩/١٠
اِّـحله او رقم واسم اِّـقاطعه:١٠ ألحسينيه 

الجنس:قطعه ارض 
النوع:ملك صرف 

اِّـساحه:٢٥٠
اِّـشتمالت:قطعه ارض خاليه من تقع َّـ منطقة الحسينيه  القمانيه 

مقدار اِّـبيع:حصه الراهن 
ــجيل العقاري َّـ الزهور بغداد باِّـزايده العلنيه العقار اِّـوصوف اعاله العائد  ــتبيع دائرة التس س
للراهن داود سلمان عبد الطيف لقاء طلب الدائن اِّـرتهن مصرف الرافدين البالغ (٣٠٠٠٠٠٠٠) 
دينار فعلى الراغب َّـ الشرتاك فيها مراجعه هذه الدائرة خالل ٣٠)يوما اعتبارا من اليوم التالي 
ــه او كفاله مصرفيه التقل عن  ــتصحبا معه تامينات قانونيه نقدي ــر هذا االعالن مس لتاريخ نش
ــاعه  ــتجري َّـ الس ١٠٪من القيمه اِّـقدره للمبيع البالغه (٨٥٠٠٠٠٠) دينار وان اِّـزايده س

١٢) ظهرا من اليوم االخري.

أعالن

بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (ضياء كاظم داخل) 
ــل لقبه من(الطوكي) اُّـ (اِّـنصوري) فمن  الذي يطلب تبدي
ــدة اقصاها  ــذه اِّـديرية خالل م ــرتاض مراجعه ه لديه اع
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى  ــه س (١٥) يوم وبعكس
وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) 

لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــول كاظم  ــن قبل اِّـدعي (رس ــى الدعوى اِّـقامة م ــاء عل بن
داخل) الذي يطلب تبديل لقبه من(الطوكي) اُّـ (اِّـنصوري) 
فمن لديه اعرتاض مراجعه هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها 
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى  ــه س (١٥) يوم وبعكس
وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) 

لسنة ٢٠١٦.

اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

أعالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (جواد كاظم داخل) 
ــل لقبه من(الطوكي) اُّـ (اِّـنصوري) فمن  الذي يطلب تبدي
ــدة اقصاها  ــذه اِّـديرية خالل م ــرتاض مراجعه ه لديه اع
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى  ــه س (١٥) يوم وبعكس
وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) 

لسنة ٢٠١٦.

اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih
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ــواء من يعنيه  ــم كل التوجيهات احلكومية التي تلزم  س رغ
ــان  ــة او البحرية  بش ــة  البري ــط املنافذ احلدودي ــر بضب االم
ــكاله وانواعه  ــن العراق واليه بكل اش ــدي للتهريب  م التص
ــة التي تتعلق  ــواد الغذائية او االدوي ــق بامل ــيما ما يتعل والس
ــات التهريب مازالت جتري  ــارواح الناس وحياتهم لكن عملي ب
ــات املعنية  ــتدعي من اجله ــاليب مبتكره ما يس ــرق واس بط
ــتخباراتي لردع  ــى ماميكن من اجلهد  االمني واالس بذل اقص
ــن ضمير او مخافة من اهللا  ــني واملتاجرين دون وخزة م املتالعب
او شعور باملسؤولية جتاه ابناء شعبهم.. احد تلك االجراءات 
ــتعانة بالقضاء العراقي املتمثل  للحد من التهريب هي االس
مبجلس القضاء االعلى وهذا ماحصل بالفعل حيث كشفت 
وزارة الزراعة في بيان لها صادر يوم السبت االول من شهر ايار 
ــه وزير الزراعة( محمد اخلفاجي)  احلالي انه بناء على ماعرض
ه رئيس مجلس القضاء االعلى القاضي فائق زيدان توابع  وجّ
ــراءات الفورية التي تقضي باتالف  القضاء باتخاذ كافة االج
ــالد واملتمثلة بالدجاج اجملمد  ــات احليوانية املهرّبة للب املنتج
ــرة  ــي ومقطعات الدجاج مباش ــزور والدجاج احل الكامل اجمل
وموقعيا اي مبعنى آخر (حار بحار) الن اي تهاون او فتور او تردد 
ــوف اليحقق الهدف املرجو او املنشود.. وزير الزراعة محمد  س
ــك املنتجات تدخل عبر  ــي اعلن بصريح العبارة ان تل اخلفاج
ــتان وعلى عينك يابالم والطامة الكبرى ان تلك  اقليم كردس
لف احد نفسه عناء  املواد تأخذ طريقها (دغري) من دون ان يكّ
ــل ياكلون الزلم  ــعار( خ ــا صحيا او مختبريا حتت ش فحصه
بجال خالهم) وليس هذا فحسب  بل ان تلك املواد مستورده 
من دول محظور استيراد الدواجن ومنتجاتها اصال لتسجيل 
ــن االمراض التي  ــزا الطيور وهو م ــرض  انفلون ــؤر االصابة مب ب
ــبب عادة هالكات بالطيور  ــار والتي تس ــرعة االنتش متتاز بس

والدواجن تصل حد االبادة!!
ــة رحم اهللا من جب الغيبة عن  وزارة الزراعة وفي اطار سياس
نفسه واخالء املسؤولية عن عاتقها اكدت انها حصلت على 
معلومات مفادها ادخال كميات كبيرة من املواد املذكوره عبر 
ــبق  ــتان الى عدد من محافظات العراق والتي س اقليم كردس
ــاس تكرارها  ــع ادخالها ونعيد الب ــة مبن ــررت وزارة الزراع ان ق
ــي( الدجاج اجملمد الكامل اجملزور والدجاج احلي ومقطعات  وه
ــة  ــن). ان حماية ارواح الناس وبطونهم مهمة مقدس الدواج
ــا زخما اكبر  ــذه القضية  يعطيه ــاء في ه ــل القض خ وان تدّ
ــة بحق املتالعبني الذين  ــد من تغليظ العقوبات القانوني والب
ــراهة اتخام  ــدر ماتهمهم  ش ــاة املواطنني بق ــم حي التهمه
جيوبهم بالسحت احلرام.. وان حكومة اقليم كردستان البد 
ــرعية واالخالقية الن  ــؤولية القانونية والش ــل املس ان تتحم
تناول العراقي في اي محافظة او مدينة عراقية الغذية تالفه 
ــدة او غير صاحلة لالستهالك  البشري ومايترتب على  او فاس
ذلك من اثار صحية  هو اضرار عمدي اليغتفر بصحة الناس.. 
وفي اخلتام نناشد كل املورّدين لهذه املواد الغذائية ان يضعوا 
ــة اهتماماتهم  ــعبهم في مقدم ــة اهللا ومصلحة ش مخاف
ــرفاء يأنفون  ــن على ثقة اكيدة بان لدينا جتار ومورّدين ش ونح

هذه املمارسات وهم كثر واحلمد هللا .
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قحطان جاسم جواد
ــف العاني  ــان يوس ــى هامش مهرج عل
للمونودراما املزمع إقامته في أوائل  شهر 
ــامي  حزيران من العام احلالي / دورة  د. س
ــرحية  عبد احلميد أقام جتمع الفرق املس
ــا محاضرة أعدها   األهلية ندوة تتخلله
ــوان ( املونودراما ...  ــب جياد  بعن د. صاح

مالها وما عليها ) 
ــرح الـ ٦٠ كرسي التابع  وألقاها في مس
ــرح  ــره الكائن في مس ــع في مق للتجم
ــرحي  ــدم لها  اخملرج املس ــة  وق الطليع
ــاول  فيها  ــدي  تن ــث  االس ــتاذ  لي األس
ــاذا تعني  ــا ) م ــر ( املونودرامــــــ احملاض
ــا  إخراجيا  وقدم  ــم  تناوله ــف يت ؟ وكي
ــوئها ولألفكار التي   ــردا تاريخيا لنش س
ــني  ــن املعني ــض  م ــا البع ــف عليه اخل
ــا هي  ــرى أن املونودرام ــن ي ــم م ... فمنه
ــخصية الواحدة في حني يرى  دراما الش
ــا املمثل  ــا هي درام ــرون  أن املونودرام آخ
ــتحضر عدة شخصيات  الواحد وقد يس
ــى أن ال  ــرحي عل ــن خالل العرض املس م
ــرح وليس لها  يكون لها حوارا على املس
فعل  درامي يتقاطع مع تطلعات املمثل 

ــميها  الواحد بل هي أفعال يصح ان نس
مكملة ومفسرة للعرض املسرحي .. 

ــاد عرضها د.  ــيقة أج كانت محاضرة ش
ــة الزمالء  ــد حظيت مبقبولي ــب وق صاح
ــاهم عدد  ــور وقد س ــن الفنانني احلض م
ــاتذة والفنانني في طرح آرائهم  من األس
ــوع منهم د.  ــتفيضة الغناء املوض املس
ــني علي هارف و د. صبحي اخلزعلي   حس
ــرمي خنجر و د. كاظم العمران وكان  و د. ك
لألستاذ املبدع الفنان الكرمي محمود أبو 

ــت احملاضرة كما  ــات أغن ــاس طروح العب
شارك الفنان  موسى جاسب في بعض  
ــرة   ــدم للمحاض ــد ق ــالت وكان  ق املداخ
ــرحي  ليث االسدي   ــتاذ اخملرج املس األس
ــن الفنانني  ــدم حضرها جمع غفير م وق

واحملبني للمسرح ...
وفي اخلتام اتفق اجملمع على أن املونودراما 
ــل واحد  ــرحي يؤديه ممث ــرض  مس هو ع
ــرحية  بتقنية  عالية   ميتلك  أدواته املس

ليوصل رسالته إلى املتلقي .  

توصلت دراسة جديدة، إلى أن آالف 
القطع من بقايا جدران صخرية في 
ــعودية، رمبا تعود ألقدم طقس  الس

تعبدي على اإلطالق.
ــرت،  نش ــي  الت ــة  الدراس ــت  وقال
ــة «أنتيكويتي»،  ــس، في دوري اخلمي
ــة التي تدعى  ــور الغامض إن الصخ
«املستطيل، واملوجودة في صحراء 
ــغ  ــعودية، يبل ــرب الس ــمال غ بش
ــا يجعلها  ــام، م ــا ٧ آالف ع عمره
ــات  ــن أهرام ــام ع ــي ع ــدم بألف أق
اجليزة املصرية، وصخور ستونهنج 

البريطانية.
ــي  ــاركة ف ــة املش ــت الباحث  وقال
ــة، وعاملة اآلثار في جامعة  الدراس
ــرث،  ــة بي ــة مبدين ــتراليا الغربي أس
ــد أنها  ــدي، «نعتق ــا كيني ميليس
(الصخور) منظر طبيعي أثري.. نحن 
نتحدث عن أكثر من ألف مستطيل. 
ــاحة  ــم على مس ــور عليه مت العث

ــن مئتي ألف كيلومتر مربع،  تزيد ع
وكلها متشابهة جدا في الشكل.. 
ــس املعتقد أو  ــا تعود لنف لذلك رمب

الفهم الطقسي».
ــي»  س ــي  ب «إن  ــبكة  ش ــت  ونقل
األميركية، تعليق عالم اآلثار بنفس 

ــذي قال  ــو توماس، ال ــة، هي اجلامع
«البد أنه كان هناك مستوى عظيم 
من التواصل على مستوى منطقة 
ــرا لطريقة  ــدا، وذلك نظ ــرة ج كبي
ــت   واهتم ــور)،  (الصخ ــائها  إنش

بالتواصل بني الناس».

ــيكية  املكس ــلطات  الس ــت  أعلن
ــرات اجلرحى في  سقوط قتلى وعش
ــرو معلق في  ــر قطار مت انهيار جس
ــل االثنني  ــيكو لي ــة مكس العاصم
الثالثاء حلظة مرور قطار عليه.وقالت 
ــوا  قتل ــخصا  ش  ٢٠ إن  ــلطات  الس
ــي حصيلة قابلة  ــرح ٧٠ آخرون ف وج
ــرب محطة  ــادث ق ــع احل لالرتفاع.وق
أوليفوس على اخلط ١٢ من املترو في 

جنوب العاصمة. 
وأظهرت مشاهد 
القنوات  ــا  بثته
ــرات  احمللية عش
ــاء  اإلطف ــال  رج
ــعفني  ملس ا و
يعملون جاهدين 
ــل  اللي ــالل  خ
ركاب  ــاذ  إلنق
من بني  ــار  القط
الركام والكابالت 
والقطع املعدنية 

ــون  تلفزي ــاة  قن ــت  امللتوية.وعرض
ــر فوق  محلية لقطات النهيار اجلس
ــيارات كانت تسير على طريق في  س
ــع مصورة  ــفل. وأظهرت مقاط األس
ــة  تلفزيوني ــوات  قن ــا  بثته ــرى  أخ
ووسائل التواصل االجتماعي طواقم 
ــة ورجال اإلطفاء في  الطوارئ الطبي
ــطون املكان  ــع احلادث وهم ميش موق

بحثا عن ناجني.

متابعة / البينة الجديدة
كشفت إحدى شركات التكنولوجيا العصبية أن سماعاتها 
ــماعة رأس بواجهة  ــكارك، وهي س ــدة ميكنها قراءة أف اجلدي
ــن Neurable، التي تتخذ من  ــني الدماغ والكمبيوتر (BCI) م ب
بوسطن مقراً لها، والتي تبدو وكأنها زوج عادي من سماعات 
ــعار في النظام تتعقب  الرأس املتطورة، لكن أجهزة االستش
ــاز تخطيط كهربية  ــة بك مثل جه ــا العصبية اخلاص اخلالي
ــة في دماغك،  ــب النبضات الكهربائي ــاغ احملمول، وتراق الدم
ــة ديلي ميل  ــدو عندما تركز.وذكرت صحيف ــم كيف تب وتتعل
ــه ميكن للنظام  ــبت، أن ــة، في تقرير لها اليوم الس البريطاني
ــغيل الضوضاء البيضاء  ــعارات أو تش بعد ذلك تعطيل اإلش
ــحن  ــتراحة إلعادة ش ــى اقتراح اس ــاء أو حت ــاء الضوض إللغ
ــركة  ــيس ألكايد، الرئيس التنفيذي لش ــول رمس عقلك.ويق
ــتوحى من عمه تصميم سماعة رأس تقرأ  Neurable، إنه اس
ــة اخلاصة به بعد أن  ــل، الذي صنع األطراف االصطناعي العق

فقد ساقيه في حادث سيارة.

ــاع درجة احلرارة خالل األيام اجلارية خاصة خالل الصيام،  ارتف
ــبب  ــل إفراز اللعاب مما يس ــاف الفم، حيث يق ــؤدي إلى جف ي

إزعاجا للبعض.
ولكن هناك ٤ مشروبات تقلل جفاف الفم في أثناء الصيام.

العصائر الطبيعية
ــحور مثل  تناول العصائر الطبيعية بني وجبتي اإلفطار والس
ــى إفراز اللعاب  ــاعد عل ــوز والفراولة والعنب واجلوافة، تس امل

بصورة كبيرة وتقليل جفاف الفم أثناء الصيام.
العرقسوس

يعتبر العرقسوس املشروب األساسي في رمضان عن الكثير 
في الوطن العربي ملا له من فوائد في تقليل جفاف الفم، ألنه 
ــبة كبيرة على معدن البوتاسيوم، الذي يحافظ  يحتوي بنس
على توازن السوائل باجلسم، باإلضافة إلى قدرته على ضبط 
ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب وتنشيط الدورة الدموية.

احلليب
يعمل حمض اللبنيك املتواجد في احلليب على احلفاظ على 
ــحور،  ترطيب الفم أثناء الصيام، إذا مت تناوله خالل وجبة الس

وفقا ملوقع «الكونسلتو».
املاء

ــحور، يعمل  ــرب ٨ أكواب من املاء بني وجبتي اإلفطار والس ش
على ترطيب الفم وحماية اجلسم من اإلصابة باجلفاف خالل 

ساعات الصيام.

في كثير من األحيان يشعر الشخص بالضيق واحلرج، بسبب 
ــه، وازديادها وضوحا مبرور  ــاس املنتفخة حتت عيني تلك األكي
ــك» الطبي  ــع «كليفالند كلين ــر موق ــنني. نش األعوام والس
املتخصص تقريرا حول كيفية التخلص من تلك االنتفاخات 

حول العني بصورة طبيعية وسهلة.
أسباب انتفاخات العني

ولكن قبل معرفة العالج، ينبغي أن تعلم السبب، لذلك حدد 
اخلبراء أسباب انتفاخات العني على النحو التالي:

-  قلة النوم ميكن أن تؤدي إلى االنتفاخ والهاالت السوداء حتت 
العني.

- ميكن أن يتسبب اجلفاف في جعل اجللد حول عينيك مترهالً 
ا. وغارقً

-  ميكن أن يؤدي احتباس السوائل - مثل احلساسية أو الوجبة 
املاحلة - إلى االنتفاخ.
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