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ــالم األمني امس  أعلنت خلية اإلع
ــات  عملي ــذ  تنفي ــاط  إحب  ، االول 
ــو  ــف كيل ــتخدام (ال ــة باس إرهابي
ــي  ــرة ف ــواد املتفج ــن امل ــرام) م غ
ــة بغداد.وقالت  ــة العراقي العاصم
ــارز جهاز األمن  اخللية إن إحدى مف
ــن  ــت م ــداد متكن ــي بغ ــي ف الوطن
ــي إحدى  ــاد ف ــدس للعت ــط ك ضب
ــة  للمحافظ ــة  الغربي ــراف  األط
ــمى قاطع اجلنوب  ــع إلى ما يس تاب
ــات داعش  ــن عصاب ــة ضم العامل
ــدس الذي مت  ــوي الك اإلرهابية.ويح

ضبطه وفقاً ملعلومات استخبارية 
ــى  ــي عل ــد امليدان ــاً للجه وتكثيف
ــديدة  ش ــواد  امل ــن  م ــم  كغ  ١٠٠٠
ــي تدخل في صناعة  االنفجار والت
ــفة. الناس ــوات  والعب ــالت  العج
ــى أن العصابات  ــارت اخللية إل وأش
ــك  ــتخدام تل ــعى الس ــت تس كان
ــات ارهابية  ــي تنفيذ عملي املواد ف
ــد جرى رفعها  داخل العاصمة؛ وق
ــليمها الى  ــن قبل اخملتصني وتس م
ــالف.  ــرض االت ــكة لغ ــوة املاس الق
ــأن السياسي دعا حتالف  وفي الش
ــس مجلس  ــة، رئي ــوى العراقي الق
ــي،  الكاظم ــى  مصطف ــوزراء  ال

ــرات  التأثي ــف  لوق ــل  بالتدخ
ــية واالنتخابية في ملف  السياس
ــعبي. وقال التحالف  ــد الش احلش
ــعبي  ــد الش ، إن رئيس هيئة احلش
ــرى تغييرات في  ــح الفياض أج فال
ــعبي  ــد الش ــة احلش ــادات ألوي قي
ــخصيات  ش لصالح  ــائري)  (العش
ــن جانب  ــب قوله. م ــة بحس حزبي
ــوزراء العراقي  ــس ال ــر بحث رئي آخ
مصطفى الكاظمي في بغداد، مع 
وفد أمريكي برئاسة منسق البيت 
ــط  ــرق األوس ــؤون الش األبيض لش
ــت مكغورك،  ــا بري ــمال إفريقي وش
ــكري من البالد. ــحاب العس االنس

ــار  األمريكي مستش ــد  الوف وضم 
ــك  ــة ديري ــة األمريكي وزارة اخلارجي
ــاعد وزير اخلارجية  ــوليت، ومس ش
ــوي هد  ــرق األدنى ج ــؤون الش لش
ــاعد وزير الدفاع لشؤون  ونائب مس
ــترولز. س ــا  دان ــط  األوس ــرق  الش
ــي للكاظمي  ــال املكتب اإلعالم وق
ــالل اللقاء،  ــرى خ ــان، إنه ج في بي
ــيق والتعاون املشترك  بحث التنس
ــد  ــاالت، والتأكي ــف اجمل ــي مختل ف
ــوار  احل ــات  مخرج ــل  تفعي ــى  عل
ــتراتيجي بني العراق والواليات  االس
املتحدة، سيما ما يتعلق بانسحاب 
ــوات املقاتلة من العراق وتطوير  الق

التعاون وتوسيعه. في وقت اعلنت 
ــات املتحدة  ــفارة الوالي ــت س أعلن
ــاعدة  لدى بغداد، عن تقدميها املس
ــادة فتح  ــة إلع ــة والعاجل املطلوب
مستشفى ابن اخلطيب في بغداد، 
والذي تعرض ألضرار بالغة في حريق 
ــهر  ــاوي وقع في الـ ٢٤ من ش مأس
ــفارة ،  ــان املاضي.وقالت الس نيس
ةٍ من  مَ دَ قَ ــة مُ ــالل منح إنه ومن خ
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
ــة طالب  ت جمعي ــرَعَ (USAID)، شَ
(AMSA)، فرع  ــني  األمريكي ــب  الط
العراق، في تنظيف عدة طوابق من 

مبنى املستشفى.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــكريون) عبر (البينة اجلديدة) هيئة  ــد األالف من املتقاعدين (مدنيون وعس    ناش
التقاعد الوطنية  بالتحرك  الفوري لتنفيذ مضمون املادة (١٤) من قانون التعديل 
االول رقم (٢٦) لسنة (٢٠١٩) والتي نصت على مساواة رواتب  املتقاعدين  القدامى 
ــويفها بطرق غير  ــم اجلدد واعتباراَ من تاريخ ٢٠٢٠/١/١  والتي  يجري تس باقرانه
مقبولة ومنافيه للقانون والتي تستوجب انزال  العقاب بحق اخملالف كما يطالب 
ــوة بصرف  ــابق اس ــدون بصرف االجازات املتراكمة للجيش العراقي الس املتقاع
ــن تضمنتهما موازنة (٢٠٢١)  ــب (الرفحاويني) باثر رجعي علما ان كال القراري روات
ــهري   ــكريون) بجعل الراتب الش ــب املتقاعدون (مدنيون وعس ــة يطال وبالنتيج
ــية  الصعبة ..  ــن اجل مجابهه التحديات املعيش ــع (٨٠٠ – مليون) دينار م بواق

هيئة التقاعد الوطنية االجابة واجبه .. املتقاعد يريد حقوقه.

بغداد /
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ــه ال اعتراض على  ــدء نؤكد ان في الب
ــي خدمة  ــب ف ــرار يص ــراء او ق اي اج
املصلحة العامة شريطة ان يكون قد 
راعى األغلبية الساحقة من الشعب 
ــم اصحاب  ــي مقدمته ــي وف العراق
ــاب املهن احلرة  ــل احملدود واصح الدخ
والفقراء ممن يجابهون مصاعب احلياة 
اليومية بشقاء .. وتأسيساً على ذلك 
ــرار حظر التجوال  ــا ان نقول ان ق بودن
ــار احلالي  ــارا من ١٢ آي ــامل اعتب الش
ــادق عليه  ــه والذي ص ــة ٢٢ من ولغاي
ــته التي  ــي جلس ــوزراء ف ــس ال مجل
ــس االول الثالثاء بناء على  عقدها ام
ــة العليا للصحة  ــة من اللجن توصي
ــات  تداعي ــه  ل ــة  الوطني ــالمة  والس
ــعة من  ــى قطاعات واس ــلبية عل س
ــرائح التي  ــيما الش ــعب وال س الش

ــف عمال  ــاً وان توق ــرنا اليها آنف اش
ــائقي اجرة  ــن حرة وس واصحاب مه
وكسبة وشباب يعملون في املطاعم 
ــال التجارية اخملتلفة من  واملوالت واحمل
شأنه ان يقطع ارزاقهم وسيطالهم 
ــاً وان هناك من يخرج  اجلوع خصوص
للشارع للحصول على قوته اليومي 
ــه وعندما يجلس  ــني اخلبز لعيال وتأم
ــيواجه غائلة  ــاً س ــي البيت مرغم ف
اجلوع ومرارته بأقسى درجاتها .. نعم 
ــواع احلظر  ــئتم من ان ــوا ماش افرض
ــالمة  ــا الهدف س ــة طامل ــا حكوم ي
ــروا ان املطلوب  ك ــن تذّ ــعب ولك الش
ــاليب  واس ــرق  بط ــادي  م ــض  تعوي
متنوعة للشرائح املتضررة من احلظر 
ــم  ــعب لديه ــراد الش ــس كل اف فلي
رواتب شهرية ثابتة ومضمونة .. نعم 
ــعر  ــض مادي كي يش ــوب تعوي مطل
ــة ترعاه وحتس  ــاك دول ــرر ان هن املتض

مبعاناته وتلبي احتياجاته وتقف الى 
ــدة .وفي  ــه في وقت احملنة والش جانب
شأن آخر نطالب بوزير صحة ( مهني 
وشاغول) وغير متحزب ألجل انتشال 
ــن واقعه الكارثي  القطاع الصحي م
لت وزارة الصحة طيلة الـ  ــد ان حتوّ بع
(١٧) عاما املاضية الى ( دكان) لصالح 
قوى واحزاب سياسية ال تهمها سوى 
ــام جيوبها وحتقيق مصاحلها اما  اتخ
صحة املواطن ومعاجلة امراضه فهي 
ــام .. وتعليقاً  ــت في وارد االهتم ليس
ــيح وزير  ــاء تتحدث عن ترش على انب
الصحة السابق ( جعفر عالوي) خلفاً 
حلسن التميمي الذي استقال نقول : 
ــذا الطراز ليكون  اننا نريد وزيراً من ه
ــؤولية وحجم اخملاطر  ــتوى املس مبس
التي منر بها .. نكرّر املطالبة باستيزار 
ــه ارادات األحزاب  ــة ال جتلب ــر صح وزي
ــه  وتطلعات ــعب  الش ــب  مطال ــل  ب

ــة اخرى بودنا  ــروعة .. وفي قضي املش
ــير الى تأكيد النائب املستقل  ان نش
عن ائتالف النصر ( ندى شاكر جودت) 
ــوف  ــس النواب العراقي س ــأن مجل ب
ــل بداية عيد  ــة قب لن يعقد أي جلس
ــات البرملان  ــارك وان جلس الفطر املب
ــة العيد  ــد عطل ــاً بع ــتبدأ فعلي س
ــبوع على األكثر وتقول جودت ان  باس
عدداً كبيراً من النواب لم يتمكنوا من 
حضور اجللسات البرملانية خالل األيام 
القريبة من عطلة عيد الفطر املبارك 
ــواب األقليم واحملافظات  ناهيك بأن ن
ا رحالهم  قد حزموا متاعهم ليحطوّ
ــودوا الى  ــن يع ــم ول ــي محافظاته ف
ــداد اال بعد عطلة العيد .. يحصل  بغ
هذا في الوقت الذي تنام فيه عشرات 
ــوف ويحصل ذلك  ــني على الرف القوان
ــه العراق  ــذي يواجه في ــي الوقت ال ف

وشعبه حتديات صعبة!!.

]eÁÖÕ;◊¬ ià;ÏËfiËë’\;ÏËÕ\Ö¬’\;ÏËÕ] hˆ\U;Ø“d كتب رئيس التحرير

paäv–nΩa@Âfl@‚aäÀ@Ï‹Ó◊@H1000I@�i@ÖaÜÃi@“aÜËnç¸@ÔibÁâa@¡�´@¬bjyg

AA\Êb◊Ö@^@ÒâaãÏ€a@pâbï@Êa@Ü»i@Úqâbÿ€a@Âfl@Ôzñ€a@b‰»”aÎ@fibín„¸@låznfl@7ÀÎ@\fiÏÀbëÎ@?Ëfl@^@Úzï@äÌãÎ@ÜÌä„

ÚÓ„aÜ‹ÿ€a@ÚéÓ‰ÿ€a@Üô@Ú«ÏœäΩa@ÙÏ«Ü€a@Û‹«@âbné€a@fiÜéÌ@ıbö‘€a
ــس القضاء االعلى، امس االربعاء، غلق  اعلن مجل
ــة الكلدانية  الدعوى املقدمة ضد رئيس الكنيس
ــاكو.وقال املكتب االعالمي  لويس روفائيل األول س
ــرخ بصفتها  ــس ان محكمة جنايات الك للمجل
ــكوى  ــرارا حول الش ــس ق ــدرت ام ــة اص التمييزي
ــة الكلدانية.واضاف  ــة ضد رئيس الكنيس املقدم

ــد وجدت  ــق واملداولة فق ــدى التدقي ــه ل ــان ان البي
ــن قبل  ــه متييزاً م ــون ب ــرار املطع ــة أن الق احملكم
ــتكي غير  ــه، وما إدعاه املش ــكو من محامي املش
صحيح ومخالف للقانون، لذا قررت احملكمة رفض 
ــتناداً ألحكام  ــكوى وغلق الدعوى نهائياً اس الش
املادة ١٣٠ أ االصولية وصدر القرار باالتفاق استناداً 

للمادة ٢٦٥  االصولية وأفهم في ٥ آيار ٢٠٢١“.

ــم العالي والبحث العلمي، امس  أعلنت وزارة التعلي
األربعاء، عن استعداداتها للتعليم االلكتروني، فيما 
ــهادات غير املعترف بها. أوضحت اجراءاتها مع الش

ــام البحث والتطوير  ــار الوزارة ومدير ع وقال مستش
في التعليم العالي عالء عبد احلسن عطية إنَّ «وزارة 
ــم العالي لديها اإلمكانية الكاملة في حتويل  التعلي
ــي»، مبيناً أنَّ  ــدوام االلكترون ــوري إلى ال الدوام احلض
«جميع اجلامعات لديها التعليمات والضوابط بشأن 
التعليم االلكتروني، وأنَّ جميع التدريسيني والطلبة 
ــهادات  ــان الش مدربني تدريباً كامالً على ذلك». وبش

ــرة البعثات  ــة ان «دائ ــد عطي ــرف بها، اك ــر املعت غي
ــن موضوع  ــؤولة ع ــي املس ــة ه ــات الثقافي والعالق
ــهادات تخضع الى  ــهادات العليا، حيث ان الش الش
عمل قسم التقييم املوجود في دائرة البعثات وهناك 
ــات وضوابط يتم االعتماد عليها».  وبني  الية وتعليم
ان «اي شهادة غير معترف بها او مشكوك برصانتها 
ــع، ويخضع  ــتفهام وتراج ــا عالمات اس تكون عليه
ــل مقاصة علمية  ــط اما ان يحم ــب الى ضواب الطال
ــون هناك رفض  ــتدراكية واما يك او يحمل دروس اس
معادلة شهادته»، موضحا ان «جميع هذه االمور تتم 

وفق ضوابط وتعليمات واضحة في ظل القوانني». 

@“6»Ωa@7À@paÖbËí€a@…fl@bËmaıaäug@Â«@|ñ–m@·Ó‹»n€a
¡iaÏö€a@µg@ÊÏ»ö±@bËibzïcZbËi

ÒÜ‡1a@fiaÏfl¸a@Êdíi@Ô€b�Ì¸a@k„b¶a@|mb–Ì@@÷aä»€a
ــاء، عن منح  ــة، امس االربع ــت وزارة اخلارجي اعلن
ــمات الدخول جلميع الوافدين االجانب لدعم  س
ــارت الى انها فاحتت  االقتصاد العراقي، فيما اش
ــوال اجملمدة.وقال  ــأن االم ــي بش ــب االيطال اجلان
ــاف ، إنه  ــوزارة احمد الصح ــم ال ــدث باس املتح
ــع الوافدين  ــمات الدخول جلمي ــيتم منح س س
ــن دول االحتاد االوربي ودول أخرى خالل وصولهم  م
ــم االقتصاد  ــيادية العراقية، لدع ــذ الس للمناف
ــجيع االنفتاح على العالم.وأضاف  العراقي وتش

ــألة األموال  ــب االيطالي مس ــا على اجلان طرحن
ــات حوار واضحة  ــنا الي العراقية اجملمدة، وكرّس
ــب املصلحة الوطنية، الفتا غلياننا نعمل  وحس
ــارة وزير  ــان زي ــق ذلك.وبش ــالٍ لتحقي ــد ع بجه
ــكان، اكد  ــة الفاتي ــني لدول ــة فؤاد حس اخلارجي
ــياق متابعة  ــاءت في س ــارة ج ــاف ان الزي الصح
مخرجات زيارة قداسة احلبر األعظم إلى العراق، 
ــم  ــراث واملعال ــاء الت ــعاً إلحي ــال واس ــح اجمل وفت
ــركات  ــاعدة ودعم الش التاريخية العراقية مبس

الكبرى لدى دولة الفاتيكان.

ــس االربعاء، من  ــي، ام ــرق الدفاع املدن ــت ف متكن
ــال جتارية  ــق اندلع داخل مح ــادث حري اخماد ح

ــس البالة في  ــة لبيع مالب ــطيات مخصص وبس
سوق الگيارة مبدينة الصدر شرقي بغداد.وذكرت 
ــي طوقت احلريق  ــرق الدفاع املدن ــة ، ان ف املديري
واخمدت النيران ومنعت اتساع احلادث الى ارجاء 
ــجيل اصابات أو  ــوق اجملاورة، مؤكدا عدم تس الس
خسائر بشرية مع حتجيم االضرار املادية.يذكر ان 
ــب بيان املديرية كان نتيجة  سبب احلادث بحس
االهمال بشروط السالمة فيما يخص التسليك 

الكهربائي للمولدات الكهربائية األهلية.

ÒâbÓÿ€a@÷Ïç@›ÅaÖ@’Ìäy@ ¸Ü„a@NN@Äbv‰i@›é‹éΩa@ä‡néÌÎ
توقع املتنبئ اجلوي صادق عطيه مرور الصاروخ الفضائي الصيني 
ــال عطيه على  ــوم اخلميس.ق ــر الي ــواء العراقية فج ــوق االج ف
ــس االربعاء، ان الصاروخ  ــخصية عبر فيس بوك ام صفحته الش
ــراق فجر اليوم على ارتفاع  ــي متوقع مروره فوق اجواء الع الصين
ــط وشمال العراق عند  يقدر بـ١٥٠ كم تقريبا في اجواء مدن وس
ــتغرق فترة عبوره السريعة ٣ ثواني  ــاعه ٢٥ : ٣ دقيقه وتس الس

فقط من جهة الغرب.

@NN@‚ÏÓ€a@ävœ@b‰ˆaÏubi@äπ
@?Óñ€a@ÑÎâbñ€a@¡‘éÓç@›Á
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كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة

ــد اجلبار  ــان عب ــد وزير النفط إحس أك
ــريع في  ــماعيل على أهمية التس إس
ــروع مصفى كربالء النفطي،  إجناز مش
ــروف والتحديات  ــن الظ ــى الرغم م عل
ــراق ودول  ــه الع ــي تواج ــة الت الصحي
ــط خالل زيارته  ــم .وقال وزير النف العال
ــالء النفطي في محافظة  مصفى كرب
كربالء املقدسة إن املصفى ميثل قيمة 
عليا وإضافة مهمة لقطاع التصفية 
ــث النوعية واجلودة  ــي العراق من حي ف
ــهم في تغطية نسبة  ألنه سوف يُس
ــعني في املئة من احلاجة  تزيد على تس
احمللية للمشتقات النفطية بعد إجناز 
ــاريع األخرى  ــن املش ــغيل عدد م وتش
ــي تنفذها  ــة الت ــاع التصفي ــي قط ف

ــى جانب  ــار ال ــذا اإلط ــي ه ــوزارة ف ال
ــار وزير النفط الى  ــروع، وأش هذا املش
ــراع  ــى إدارة املصفى باإلس ــه أوعز ال أن
ــة املطلوبة  ــراءات الفني في إجناز اإلج
ــة الكهربائية  ــة الطاق ــد منظوم لرف
ــة بطاقة توليدية تصل الى  للمحافظ
ــف  ــكاواط هذا الصيف .وكش ٢٠٠ مي
إسماعيل عن إجناز الوحدات اإلنتاجية 
ــدة  وح  (٣٥) ــم  تض ــي  الت ــى  للمصف
ــغيلية وخدمية منها أربع وحدات  تش
إلنتاج البنزين، وتضم وحدة التكسير 
 (FCC) ــاعد  املس ــل  بالعام ــراري   احل
ــدد أوكتيني  ــي نفثا وبع ــدة البول ووح
ــى جانب تنفيذ (٤٤) خزاناً  (٩٥) و(٩٠) ال
ــؤون  ــه قال وكيل الوزارة لش .من جانب
ــس إن وزير النفط  التصفية حامد يون
ــع جدول زمني لبرنامج  أكد ضرورة وض

ــد الوطني  ــل للجه ــب والتأهي التدري
الذي سيقوم بإدارة الوحدات اإلنتاجية 
والفنية باالستفادة من خبرة الشركات 
العاملية سواء االستشارية أو املشغلة 
ــدداً على أهمية ذلك  ــروع، مش للمش
في االرتقاء باملستوى الفني للعاملني 
ــة، وعبّر يونس عن  ــي قطاع التصفي ف
ــغيل  ــي أن تبدأ عمليات التش ــه ف أمل
التجريبي للمصفى في الربع األول من 
العام القادم تدريجياً وفق جدول زمني 
.فيما قال املتحدث باسم وزارة النفط 
عاصم جهاد إن مشروع مصفى كربالء 
ــة في قطاع التصفية  يُعد نقلة نوعي
ــات التحويلية في العراق من  والصناع
ــروع فنياً، فضالً عن  حيث تكامل املش
املنشآت والتكنلوجيا املتقدمة التي مت 
اعتمادها وتنفيذها في هذا املشروع. 

@ÂÌÜëäΩaÎ@ÚÓéÌâÜn€aÎ@ÚÓ‡Ó‹»n€a@pb˜Ó:a@›‘„@¡iaÏô@ÖÜ§@ÚÓi6€a
RPRR –@RPRQ@ÔçaâÜ€a@‚b»‹€@pbƒœb0a@¥i@¥ÌÏi6€a

@Òäñj€aÎ@âb”@áÎ@›ibi@ø@lÏjßa@@Ú◊äë@’ÌÏén€a@å◊aäflÎ@…”aÏfl@âaä‡nça@Z@Òâbvn€a
RPRQ@‚b»€@¥«âaåΩaÎ@¥y˝–€a@Âfl@ÚÓ‹0a@Ú�‰ßa@fiÏñ™@@‚˝nça

âaãÏ€a@’Ìä–€a@…fl@b»çÏfl@b«b‡nua@Ü‘»m@›‡»€a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î
@Ôy˝ï¸a@ ÎäíΩa@àÓ–‰ni@—‹ÿΩa@

@@ÚÓ€bßa@Ú‰é€a@fi˝Å@paÖaäÌ�a@Û‹«a@’Ó‘§@›ïaÏÌ@7iå€a@âÏÅ@ıb‰Ófl@Z›‘‰€a

بغداد / البينة الجديدة
ــة  للتنمي ــة  العام ــة  املُديري ــت  أعلنـ  
وزارة  ــكيالت  تش ــدى  إح ــة  الصناعي
ــادن عن منح ( ٥٣٠ ) إجازة  الصناعة واملع
ــيس إلقامة مشاريع صناعية  حتت التأس
ــن العام  ــل األول م ــالل الفص ــدة خِ جدي
ــيد  دير عام املُديرية الس ــي .وأكـدَ مُ احلالـ
ــتمرة  س ــز ناظـم عبـد ان اجلهود مُ : عزيـ
صية  ــات التخصُ ــتوى اخلدم ُس لالرتقاء مبِ
ــاً عن ان  فصح ــني ، مُ ــة للصناعي املُقدم
ــرة املذكورة  ــالل الفت ــت خِ ــة قام املُديري
ــص ( ٢٥٢ ) قُطعة أرض صناعية  بتخصي
ــي ومنح (  ــف ميدان ــراء ( ١٧٢٦ ) كش وإج
ــن احملروقات واملواد  ــر حاجة م ٤٨٣ ) تقادي
األولية إضافة إلى جتديد هويات املشاريع 
الصناعية كاملة التأسيس وبعدد ( ٩٠٨ ) 
هوية ومنح ( ٤٣ ) شهادة إكمال التأسيس 
للمشاريع الصناعية وإعادة مفعول ( ١٢ ) 
شيراً الى ان الصناعات الغذائية  إجازة ، مُ
ــداد اإلجازات املمنوحة  تصدرت قائمة أع
ــذا العام وبعدد  ــالل الفصل األول من ه خِ
ــاك ( ٣٩ )  ن ــأن هُ ــاً ب بين ــازة ، مُ ( ١٨٩ ) إج
مشروع من مشاريع الصناعات الغذائية 
ــودة إنتاجه  ــب التميُز جل ــل على لق حاص
ــتخدمة في  ــا احلديثة املُس والتكنولوجي

اإلنتـاج .

البينة الجديدة/ علي شريف
ــة بابل الدكتور  نفذ مدير عام دائرة صح
ــائية  ــم اجلعفري زيارة مس محمد هاش
ــملت  ــان التعليمي ش ــفى مرج ملستش
ــى واقع  ــالع عل ــة لالط ــات الوبائي الرده
ــاندة  ــة والصحية والس ــات الطبي اخلدم
مت  ــا  كم ــن  الراقدي ــى  للمرض ــة  املقدم
االستماع الى الكوادر الطبية والصحية 
ــي الردهة الوبائية مؤكدا على  العاملة ف
ــك بهدف  ــود املمكنة وذل ــذل كل اجله ب
تقدمي افضل اخلدمات الطبية والصحية 
للمرضى الراقدين بعد ان مت حتقيق نسبة 
ــى متمنيا  ــفاء للمرض ــن الش ــة م عالي
ــل وللعاملني  ــفاء العاج ــى الش للمرض
السالمة والتوفيق في اداء مهامهم ومن 

اهللا التوفيق .

بغداد / البينة الجديدة
ــة، الضوابط التي  ــددت وزارة التربي ح
ــات التعليمية  ــل الهيئ ــمح بنق تس
ــني  التربوي ــدين  واملرش ــية  والتدريس
ــي  كافة بني احملافظات للعام الدراس
ــى  عل ــاظ  احلف ــة  بغي  ،  ٢٠٢١-٢٠٢٢
ــالكات وتنظيم  ــة امل ــيابية حرك انس
الدوام خدمة للعملية التربوية .وقالت 
الوزارة ان تقدمي النقل يبدأ اعتبارا من 
ــتمر  ــهر حزيران املقبل وتس ١ من ش
ــام ٢٠٢١  ــن ايلول لع ـــ ٣٠ م ــة ال لغاي
ــة ( املتزوجات  ــاً للضوابط التالي وفق
ــى احملافظة  ــنب بالنقل إل اللواتي يرغ
التي يعمل فيها الزوج شرط تقدمي ما 
يؤيد ذلك، واألرامل واملطلقات اللواتي 
ــكن ذويهن  يرغنب بالنقل إلى مقر س
ــكات الثبوتية  ــدمي املستمس بعد تق
ــقط  ــب مس ــل بحس النق ــك  وكذل
ــني  اجلنس ــكال  ل ــكن  والس ــرأس  ال
ــارات الضوابط إلى  ــم ) .وإش وأزواجه
ــل للمعينني من الهيئات  أحقية النق
التعليمية والتدريسية وفق الدرجات 

التعويضية من اإلناث حصراً لألسباب 
ــزواج بعد التعيني، وفاه الزوج  (عقد ال
ــد التعيني،  ــني، الطالق بع بعد التعي
انتقال عمل الزوج بعد التعيني) على 
ــنوات في  ــن خدمة مدة ٥ س أن يكمل
ــة املنقوالت  ــق البعيدة والنائي املناط
ــل للمعينني  ــا يحق النق ــا ، كم اليه
ــرط اخلدمة  ــاً ممن لم يكملوا ش حديث
وفقاً للتعهد املوقع بعد الوقوف على 
ــة وللحاالت  ــام للتربي ــر الع رأي املدي
التالية: (الزواج بعد التعيني والطالق 

ــر او الزوج بعد التعيني  ووفاة ولي األم
ــانية احلرجة على  ــاالت االنس ) وللح
ــد الشاغر في  ــيبهم لس ان يتم تنس
ــي املناطق النائية  املدارس الواقعة ف
ــاءً بتعهداتهم .وأكدت  ــدة إيف والبعي
ــام  الع ــم  للتعلي ــة  العام ــة  املديري
ــواز نقل  ــي واألجنبي، بعدم ج واألهل
ــوب  ــادة احلاس ــي م ــي ومعلم مدرس
ــعبة  ــتحصال موافقة ش إال بعد إس
ــي  ــل مدرس ــوز نق ــوب، وال يج احلاس
ــية إال بعد إستحصال  اللغة الفرنس

ــة للمناهج،  ــة العام ــة املديري موافق
ــي  ــدم نقل معلمي ومدرس ــاً ع وأيض
الدراسة التركمانية والكردية إال بعد 
الدراسة  ــم  إستحصال موافقة قس
ــات  باملديري ــة  والكردي ــة  التركماني
ــى ذلك  ــالوة عل ــة، ع ــة للتربي العام
ــات اختصاص رياض  عدم نقل املعلم
ــد  ــة إال بع ــة اخلاص ــال والتربي األطف
ــه ويثبت  ــاص نفس ــة االختص ممارس
ــتمارة النقل. ذلك االختصاص في اس

ــات النقل  ــوص ترويج طلب ــا بخص ام
ــرين االول  ــهر تش ــد (االول) من ش بع
ــض احلاالت  ــمح لبع ــام ٢٠٢١ يس لع
ــا ( النازحني  ــتثنائية والتي منه االس
ــكناهم مع  ــن الى مناطق س العائدي
ــدوا حديثاً  ــك ، الذين اعي ــد ذل ما يؤي
ــكناهم)  للوظيفة في محافظات س
ــي ١ من  ــف التنقالت ف ــث تتوق ، حي
شهر نيسان لعام ٢٠٢٢ لقرب انتهاء 
ــنة الدراسية واذا صدر امر النقل  الس
ألي سبب كان يتم تسجيل االنفكاك 

بعد انتهاء امتحانات الدور االول .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــتمرار  ــت وزارة التجارة عن اس اعلن
املواقع التسويقية للشركة العامة 
ــارة احلبوب في محافظات بابل  لتج
ــتالم كميات  ــرة اس ــار والبص وذي ق
ــني  ــن الفالح ــوقة م ــة املس احلنط
واملزارعني للموسم احلالي .أكد ذلك 
ــركة املهندس عبد  ــام الش مدير ع
الرحمن اجلويبراوي وقال ان اجمالي 
الكميات املستلمة في بابل جتاوزت 
ــني ( ٢٢٠٣٠)  ــن ، توزعت ب (٢٣١٩٦)ط
طن درجة اولى و (١١٣١)درجه ثانية و   
ــن درجة ثالثة ، وذي قار بلغت  (٣٥)ط

ــوم الثالثاء  ــوقة لي ــات املس الكمي
املاضي  ١٨٨٦  طن حنطة درجة اولى 

و ( ١٦٨) طن حنطة درجه ثانية ومركز 
ــت الكميات  ــويق االصالح بلغ تس

ــوقة  ــن احلنطة املس ــتلمة م املس
ــة درجهة اولى و  ــن حنط (١٢٧٣ ) ط
ــة ثانية  اما  ــن حنطة درج ( (١٨) ط
فيما يخص مجمع حبوب الدهيمي 
ــوقة من  ــد بلغت الكميات املس فق
ــة (٣٥٠٧) طن حنطة  ــة احمللي احلنط
محلية درجة اولى و ( ١٧) طن درجة 
ــرع البصرة بلغت  ــة ، الفتا ان ف ثاني
ــي  ــة الثان ــتلم لغاي ــي املس إجمال
ــن  ــاري (١٦١٥٢٨٢٠) ط ــار اجل ــن اي م
توزعت  (١٤٢٠٧٩٦٠) طن درجة أولى 
،(١٨٦٥٣٢٠) طن درجة ثانية (٧٩٥٤٠) 

طن درجة ثالثة.

بغداد / البينة الجديدة
ــؤون االجتماعية  ــل وزارة العمل والش عقدت وكي
ــع  ــعا م ــا موس ــي اجتماع ــر اجللب ــورة عبي الدكت
ــكل لتنفيذ توجيهات  اعضاء الفريق الوزاري املش
ــاريع  املش ــق  بتطبي ــرة  باملباش ــوزراء  ال ــس  مجل
ــن برنامج  ــق وزارة العمل ضم ــع على عات التي تق
ــنة 2021,واملتضمنة  ــة لس ــات احلكومي االصالح
ــة ومراكز  ــة االجتماعي ــروعي احلماي ــالح مش اص
التاهيل املهني للعاطلني عن العمل للقضاء على 
الفقر ووجهت اجللبي اعضاء الفريق بوضع قاعدة 
ــتفيدين  ــة لتصنيف املس ــات موحدة ورصين بيان
ــني  ــز ب ــة للتميي ــة الصحي ــر واحلال ــب العم حس

ــن العاجزين  ــى العمل م ــن عل ــني القادري العاطل
ــاء فاقدات املعيل حسب  فضال عن تصنيف النس
ــد القادرين على العمل  ــدد االطفال ومن ثم حتدي ع
ــاء  ــل املراكز التدريبية وانش ــم  بعد تاهي وتدريبه
ــر فيها  ــي ال تتوف ــي املناطق الت ــدة ف ــز جدي مراك
ــف املهارات  ــم على مختل ــل لتدريبه مراكز تاهي
ــب احتياج سوق العمل ومن  الفنية واملهنية حس
ــمولهم بقروض املشاريع التي تقدمها  احملتمل ش
الوزارة للعاطلني عن العمل لتمكينهم اقتصاديا 
واخلروج  من قاعدة بيانات الوزارة وامكانية شمول 
ــاء فاقدات املعيل  اعداد اخرى من العاجزين والنس

باعانة احلماية االجتماعية.

البصرة / البينة الجديدة
ــر التابع  ــاء خور الزبي حقق مين
ــة في  ــئ العراقي ــركة املوان لش
ــرادات  ــى اإلي ــل،  اعل وزارة النق
خالل شهري اذار ونيسان .وقال 
ــور  ــركة الدكت ــام الش ــر ع مدي
ــن  محيس ــان  فرح ــدس  املهن
ــي: حسب توجيهات  الفرطوس
معالي وزير النقل الكابنت ناصر 
ــبلي تستمر  ــني بندر الش حس
موانئ العراق بالعمل على زيادة 
ــن بينها ميناء خور  اإليرادات وم
ــاء حقق  ــا: أن املين ــر. مبين الزبي
إيرادات عالية بلغت خالل شهر 
ــعة  ــن تس ــر م ــي اكث اذار املاض

ــة مليون دينار  مليارات واربعمئ
ــتمرت  الفتا، الى ان اإليرادات اس
ــهر  ش ــالل  خ ــد  التصاع ــي  ف

ــان ايضاً اذ بلغت اكثر من  نيس
عشرة مليارات دينار .من جانبه 
ــر ميناء خور الزبير ربان  اكد مدي

ــر ناصر: أن  ــأ أول حيدر فاخ مرف
ــى  ــت عل ــاء عمل ــالكات املين م
ــى اإليرادات من خالل  حتقيق اعل
ــج احلديثة وبتظافر  اتباع املناه
وتعاون الشعب والوحدات كافة 
املرتبطة  ــاندة  الس ــر  الدوائ مع 
بالعمل املشترك مع إدارة امليناء 
ــعة مليات  ــدا حتقيق تس . مؤك
واربعمئة وواحد وثمانون مليون 
دينار في شهر اذار  فيما بلغ ايراد 
ــرة مليارات  ــهر نيسان، عش ش
ــر مليون دينار ،  ومئة واحد عش
ــتمر واملتواصل  ــل املس و بالعم
ستكون االيرادات بتصاعد خالل 

األشهر املقبلة .
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بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت دائرة إصالح األحداث التابعة لوزارة العدل عن موقفها 
الشهري اخلاص بعدد املطلق سراحهم لشهر نيسان املاضي 
ــوزارة: إن العدد الكلي  ــادر عن ال ــام ٢٠٢١.وقال بيان ص من ع
ــغ (٥٣) حدثا بينهم  ــهر املاضي بل للمفرج عنهم خالل الش
(٣١) لعدم ثبوت األدلة، و(١٢) حدثا تخليه بعد قضاءهم مدة 
ــرطي حلسن سلوكهم  احملكومية، باإلضافة إلى (٩) افراج ش
ــث  ــة البح ــب توصي ــة حس ــدورات التأهيلي ــم ال واجتيازه
ــة، باإلضافة إلى (١)  ــي ومصادقة اجلهات القضائي االجتماع
ــاص. وأضاف البيان: إن دائرة إصالح اإلحداث تتابع  بالعفو اخل
ــراح بعد انتهاء اإلجراءات  ــتمر إلية إطالق الس ــكل مس بش

القانونية حرصاً منها على إمتام العمل بالشكل األمثل.

 ذي قار / البينة الجديدة
ــد غني اخلفاجي عددا  ــى محافظ ذي قار الدكتور احم   التق
ــم العبيــدي  ــة الزميل كاظ ــة برئاس ــن صحفيي احملافظ م
مستشار نقابة الصحفيني العراقيني لفروع اجلنوب مبناسبة 
اليوم العاملي حلرية الصحافة الذي يصادف ٣ آيار من كل عام 
ــة في احملافظة ،  ــرة الصحفي م اخلفاجي التهاني لالس ــدّ . وق
ــهيل عمل الصحفيني واالعالميني من اجل ان  واكد على تس
ــفافية . وقد طرح الزميل العبيــدي  ــالتهم بكل ش يأدوا رس
ــراع   ــأن الصحفي منها االس عدد من االمور التي تخص الش
ــات  ــم مقرات املؤسس ــي الذي يض ــر الثقاف ــاح القص بافتت
ــل للصحفيني الوافدين  ــلكة الكفي الثقافية ، وكذلك مش
ــيطرة البطحاء ،  ــار في س ــات الى ذي ق ــداد واحملافظ ــن بغ م
ــى الصحفيني . وقد اوعز  ــكلة تأخير توزيع االراضي عل ومش
احملافظ بحل كل املشاكل العالقة التي تخص الصحفيني . 
ــكره وتقديره للخفاجي لتعاونه املثمر مع  وقدم العبيـدي ش

االسرة الصحفية .

بغداد / البينة الجديدة
سجلت جامعات بغداد والكوفة واملستنصرية وبابل والبصرة 
ــف QS العاملي الذي  ــا في تصني ــاركة وتنافس حضورا ومش
أعلنت نتائجه للعام ٢٠٢١ لتقييم خمسة آالف وخمسمئة 
ــال رئيس جهاز  ــى ثمانني دولة.وق ــة عاملية موزعة عل جامع
ــراف والتقومي العلمي الدكتور صالح الفتالوي إن نتائج  اإلش
ــي املعلنة في  ــف QS العامل ــام ٢٠٢١ من تصني ــخة الع نس
https://www.topuniversities.)ــف للتصني ــمي  الرس املوقع 

ــرت خمس جامعات  أظه  (٢٠٢١/...com/.../world-university
ــداد (٨٠١-١٠٠٠) وجامعة  ــة بغ ــة حكومية هي جامع عراقي
الكوفة (٨٠١-١٠٠٠) واجلامعة املستنصرية (١٠٠١+) وجامعة 
ــى أن ثمة  ــا ال ــرة (١٠٠١+) الفت ــة البص ــل (١٠٠١+) وجامع باب
ــي التصنيف  ــدد اجلامعات الداخلة ف ــادة ملحوظة في ع زي
ــرت ثالث جامعات  بالقياس الى نتائج العام املاضي التي أش
ــف Qs البريطاني يعتمد على  ــر بالذكر أن تصني فقط. جدي
ــة معايير رئيسة في التقييم هي السمعة األكادميية  خمس
ــيني ٢٠٪  ــبة الطلبة للتدريس ــاب العمل ١٠٪ ونس ٤٠٪ وأرب

واالقتباسات ٢٠٪ والطلبة والتدريسيني الدوليني ١٠٪.

بغداد / البينة الجديدة
ــني  ــوزارة الزراعة الدكتور ميثاق عبد احلس ــرأس الوكيل الفني ل ت
ــة الوطنية لألمن الغذائي اجتماعاَ في مكتبه  نائب رئيس اللجن
مبقر الوزارة، بحضور اعضاء اللجنة ممثلي وزارات ( الزراعة، التجارة، 
ــارية االمن الوطني. املوارد املائية، التخطيط، والصحة) ومستش
ــدد من املواضيع املتعلقة  ــة ع حيث جرى خالل االجتماع مناقش
ــى حتقيق االمن الغذائي على  ــام اللجنة واملتمثلة بالعمل عل مبه
ــات ذات العالقة، واخلطط  ــيق مع اجله ــتوى الوطني بالتنس املس
ــتراتيجية التي تهدف الى توفير االمن الغذائي. اذ مت تشكيل  االس
ــر الزراعة  ــيد وزي ــة الس ــة لالمن الغذائي برئاس ــة الوطني اللجن
ــة الوكيل الفني  ــب رئيس اللجن ــدس محمد اخلفاجي ونائ املهن
ــة وزارات (الزراعة،  ــني وعضوي ــاق عبد احلس ــوزارة الدكتور ميث لل
ــارية االمن  ــارة، املوارد املائية، التخطيط، الصحة) ومستش التج
ــة العربية للتنمية الزراعية في  ــي، بناءا على طلب املنظم الوطن
ــتدامة  ــد وحتقيقا الهداف التنمية املس ــدم وجودها بالبل حال ع

.٢٠٣٠
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــة التحقيق في  ــرارات جلن أثارت ق
ــن اخلطيب،  ــفى اب حادثة مستش
ــال برملانية متباينة، ففي  ردود أفع
ــه برملاني  ــار في ــذي أش ــت ال الوق
ــقني في طريقة  ــى ان هنالك ش ال
ــي  ف ــرى  ــا ج م ــات  تبع ــة  معاجل
ــفى ابن اخلطيب،  فاجعة مستش
ــم تكن  ــات ل ــر ان التوصي رأى اخ
ــن  ــب ع ــتوى املطلوب.النائ باملس
ائتالف عراقيون علي البديري، اكد 
ــت بها  ــي خرج ــات الت ان التوصي
ــة بالتحقيق في  ــة املكلف اللجن
ــفى ابن اخلطيب،  فاجعة مستش
ــة نوعا ما لكنها لم  كانت مقبول
ــتوى االعلى الذي  ترتقي الى املس
كان يطمح له ذوي الضحايا، وباقي 
ــية من  املواطنني ممن لديهم خش
تكرار تلك احلوادث مستقبال بحال 

ــود إجراءات رادعة بحجم  عدم وج
ــري ، ان هنالك  ــال البدي احلدث.وق
ــقني في طريقة معاجلة تبعات  ش
ــفى  ــرى في فاجعة مستش ما ج
ــق  تتعل ــى  االول ــب،  اخلطي ــن  اب
ــني  ــة للمتورط ــراءات الرادع باإلج
واملتسببني في تلك احلادثة، والتي 
كان من املفترض ان ال تقتصر على 
ــل ينبغي  ــتقالة ب ــة او االس االقال
ــف القضية بعد  ان يتم حتويل مل
ــني فيه الى القضاء  إعفاء املتورط
النها قضية جنائية وهنالك ابرياء 
ماتوا حرقا وهذا يدخل ضمن احلق 
ــري، ان االمر  ــاف البدي اخلاص.واض
ــي يرتبط باالجراءات الواجبة  الثان
ــان عدم  ــى االرض لضم ــا عل فعلي
ــواء في  ــذا خروقات س ــرار هك تك
ــفيات او باقي مؤسسات  املستش
ــون  تك ال  وان  ــة،  اخلدمي ــة  الدول
والعقوبات بعد حصول  املعاجلات 

ــة الى ثقافة  ــة، الننا بحاج الكارث
حل املشاكل قبل حصولها وليس 
ــات املتأخرة،  ــى املعاجل ــاب ال الذه
ــوادث  ــل ح ــا ان مسلس خصوص
ــررا  ــا متك ــت عرف ــق أصبح احلرائ

بشكل مخيف ومثير للريبة.
ــدر البرملانية  ــة ب ــب عنً كتل النائ
ــد  ــون ، اك ــو اجل ــعالن اب ــدي ش ع
ــا  به ــرج  ــي خ الت ــات  التوصي ان 
ــته أمس  مجلس الوزراء في جلس
ــفى  ــة مستش ــأن حادث االول بش
ــتوى  ــن اخلطيب، لم تكن باملس إب
ــا كنا  ــار أنن ــى اعتب ــوب، عل املطل
ــك اإلجراءات  ــون تل ــى ان تك نتمن
ــة لضمان عدم  ــد وأكثر صرام أش
ــل هكذا إهمال وخروقات  تكرار مث
ــعة  ــوارث بش ــا ك ــون نتائجه تك
ــو اجلون، ،  ــق االبرياء.واضاف اب بح
ــات والتجارب  ــن املعطي ــه ضم ان
ــل اللجان التي  ــابقة عن عم الس

ــوارث فان  ــكيلها في الك يتم تش
تلك النتيجة هي افضل وسيكون 
لها نتائج ملموسة بشكل معني 
ــرار هكذا  ــدم تك ــة ضمان ع بغي
ــة، الفتا الى ان االقالة  حوادث مؤمل
ــتقالة كانت احد مطالبنا  او االس
ــة وهو  الفاجع ــد  ــية بع االساس
ــعور  ماحصل مما يبعث لدينا الش
ــر  ــاؤل واالمل في وجود مؤش بالتف
ــراءات  إج ــي  ف ــدم  وتق ــي  ايجاب
ــل في عمل  ــدي ملواطن اخلل التص

املؤسسات اخلدمية.
ــة  ــع خطة مدروس ــا الى وض ودع
يتم من خاللها العمل على تأمني 
املستشفيات من احلوادث واحلرائق 
ورصد التخصيصات املالية للبدء 
ــوة مع منحها االولوية  بتلك اخلط
ــة باملرحلة  ــل احلكوم ــن عم ضم
احلالية، مبا يبعث رسالة اطمئنان 

مستقبال للمواطنني.

ــات  الوفي أن  ــة  هندي ــة  محكم ــرت  ذك
ــا  ــروس كورون ــني بفي ــني املصاب ــددة ب املتع
ــة لنقص  ــالد نتيج ــفيات الب ــي مستش ف
ــادة جماعية  ــة إب ــل جرمي ــجني متث األوكس

ارتكبت على أيدي املسؤولني املعنيني.
ــا في مدينة اهللا آباد  وطالبت احملكمة العلي
ــي والية أتر  ــلطات منطقتني ف ــاغ) س (براي
ــة التقارير عن  ــق من صح ــش بالتحق برادي
نقص األوكسجني في املستشفيات احمللية، 

ــات بني املصابني  ــددة على أن وقوع وفي مش
ــبب ميثل عمال إجراميا ال يقل عن  بهذا الس
ــى أيدي املكلفني  إبادة جماعية اقترفت عل
ــجني  األوكس تخزين  ــتمرارية  اس ــان  بضم

السائل الطبي وإمداداته.
ــن التالعب  ــى تقارير ع ــارت احملكمة إل وأش
ــطوانات األوكسجني وتعرض مواطنني  بأس
ــم املصابني بحالة  ــراء طلبوا إمداد ذويه فق
ــى أيدي  ــجني للتحرش عل ــة باألكس حرج
ــلطات احمللية، الفتة إلى أن  ــرطة والس الش
ــع ادعاءات  ــر تتناقض جذريا م ــذه التقاري ه

احلكومة بشأن وجود االحتياطيات الكافية 
ــاءلت احملكمة  ــجني في البالد.وتس لألوكس
ــاة مواطنينا  ــمح بوف ــا أن نس كيف ميكنن
بهذه الطريقة في وقت تقدم فيه العلم إلى 
مستوى يتيح اليوم إجراء عمليات زرع قلب 

وعمليات على املخ؟.
ــي  ــك في حني تكافح الهند تفش ويأتي ذل
ــبوق  ــاق غير مس ــا على نط ــروس كورون في
ــام الرعاية  ــتنزاف قدرات نظ عامليا، مع اس
ــة ضغط مفرض  ــة نتيجة ملمارس الصحي

عليه.

ــاع املدني ،  ــدت فرق الدف أخم
ــي محاصيل  ف اندلع  ــاً  حريق
ــالح  ص ــة  مبحافظ ــة  احلنط
الدين.وقال مدير الدفاع املدني 

ــد  ــن، العمي ــالح الدي ــي ص ف
ــم حمود، إن فرق  لطيف جاس
الدفاع املدني في صالح الدين، 
ــي  ــع ف ــاً اندل ــدت حريق أخم
ــة في قضاء  محاصيل احلنط
ــق  احلري أن  ــاً  ــم، موضح العل

اندلع بسبب إهمال املزارعني.
أن  ــود،  حم ــد  العمي ــاف  وأض
احلريق أسفر عن احتراق عشرة 
ــن احلنطة، الفتاً إلى أن  دوامن م
فرق الدفاع املدني متكنت من 

إنقاذ ٨٠ دومنا.

بغداد /
أكد رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي، على ضرورة 
ــيق بني بغداد وواشنطن، والعمل  تعزيز التعاون والتنس
معاً من أجل عراق قوي سيادي.وقال مكتب احللبوسي ، 
إن األخير استقبل امس االول، الوفد احلكومي األميركي 
ــرق  ــؤون الش ــق البيت األبيض لش ــه منس ــذي ترأس ال
األوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك، وضم مستشار 
ــوليت، ومساعد وزير  وزارة اخلارجية األميركية ديريك ش
اخلارجية لشؤون الشرق األدنى جوي هد، ونائب مساعد 
وزير الدفاع لشؤون الشرق األوسط دانا سترول، لبحث 
ــات املتحدة  ــراق والوالي ــر التعاون بني الع ــاء تطوي اللق
ــة واالقتصادية والثقافية  ــة في اجملاالت األمني األميركي
ــة، وكذلك الصحية في ظلِّ مكافحة جائحة  والتجاري
ــال عن بحث أهمية تفعيل مخرجات احلوار  كورونا، فض
االستراتيجي بني البلدين.وأكد احللبوسي، خالل اللقاء، 
ــيق بني البلدين في  ــة تعزيز التعاون والتنس على أهمي
ــتقراره.من جهته،  ــاالت كافة، ودعم أمن العراق واس اجمل
عبَّر الوفد عن استمرار دعم الواليات املتحدة األميركية 
ــتراتيجية، والعمل  ــراكة االس للعراق، والتزامهم بالش

معاً من أجل عراق قوي سيادي.
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ــكان، امس األربعاء، عن آلية منح القروض للمحافظات، فيما أشار إلى أن منح  أعلن صندوق اإلس
ــداهللا، إن مبالغ  ــكان ضياء موجد عب ــر عام صندوق اإلس ــى عاملني.وقال مدي ــروض يتوقف عل الق
ــبة خط الفقر اللذين تزودهما لها  ــكاني ونس ــب التعداد الس الصندوق وزعت بني احملافظات حس
ــه بوصفه هو من  ــة املوظف املوطن راتب ــم االعتماد على كفال ــاً الى انه يت ــط، الفت وزارة التخطي
ــاب كل محافظة وحاجتها  ــه.وأضاف أن املبالغ عندما تاتي الى الصندوق يتم احتس يكفل نفس
للمبلغ ويتم تقسيمه على مدى ٣ او ٤ اشهر، مؤكدا ان حصة كل محافظة تطلق شهرياً فهناك 
ــذا يتوقف على حجم التقدمي  ــاعة، وه ــات يتم نفاد حصتها خالل اليوم االول او خالل س محافظ
ــهرية يتم غلق احلساب االلكتروني، مشيرا  للقروض.وتابع انه في حال انتهاء حصة احملافظة الش
ــم يتم حتى اآلن  ــالح الدين وكركوك ونينوى ل ــي املثنى واالنبار وص ــاك ٥ محافظات وه ــى ان هن ال

انتهاء حصصها الشهرية بسبب التقدمي القليل.

بغداد /

ــدي، امس  ــد الغني األس ــن الوطني عب ــاز األم ــس جه ــد رئي اك
ــمالي  ــائر في الطارمية -ش ــرورة تعاون العش ــاء، على ض االربع
ــداد- للتعجيل في هزمية عصابات داعش.وذكر بيان للمكتب  بغ
االعالمي لرئيس جهاز االمن الوطني العراقي ، ان االسدي وخالل 
ــائر الطارمية ان تعاون العشائر مع  ــيوخ عش لقائه وجهاء وش
قوات االمن سيُعجل من هزمية عصابات داعش في تلك املنطقة، 
وذلك من خالل سرعة إيصال املعلومة االستباقية.ووجه االسدي 
بحسب البيان، مفارز جهاز االمن الوطني بالتنسيق املعلوماتي 
ــاء على ما تبقى من  ــع اهالي الطارمية للقض ــاون التام م والتع

خاليا االرهاب.

ــاريع عمالقة ضمن خطة العام  ــتثمار البصرة مش أدرجت هيئة اس
ــب، واول مدينة  ــد والصل ــل كبير للحدي ــا تنفيذ معم ــي ابرزه احلال
صناعية تساعد على تشغيل االف العاطلني.وقال رئيس الهيئة عالء 
ــني سلمان ، ان خطة العام احلالي تتضمن اقامة مشاريع  عبد احلس
ــتثمارية عمالقة ابرزها معمل احلديد والصلب بطاقة تصميمية  اس
تصل الى اكثر من مليون طن من حديد التسليح والصناعي.واضاف 
ان اخلطة تشمل ايضا مشاريع سكنية وصناعية وترفيهية وفندقية 
تقدر كلفة انشائها مبئات املاليني من الدوالرات، مشيرا الى استكمال 
ــع االدارة احمللية  ــيق م ــة تقريبا بالتنس ــات القطاعي ــع املوافق جمي
ــلمان  ــتثمارية.ولفت س للبصرة متهيدا للتوقيع على االجازات االس
الى استكمال موافقات الدوائر احلكومية النشاء اول مدينة صناعية 
ــاحة الف دومن، إذ مت التخطيط الستيعابها  كبرى باحملافظة على مس
ــة البتروكيمياوية  ــتثمارية الصناعي ــاريع االس عددا كبيرا من املش
ــة وتوفير االف فرص  ــاريع لصناعة احلديد والصلب وااللكتروني ومش
العمل للعاطلني من اخلريجني والفئات الوسطية والفنية واخلدمية.
ــيكون بالقرب من  ــة الصناعية س ــع املدين ــول ان موق ــم بالق واختت
ــاعد  ــريعة ما يس مصادر الثروة النفطية والغاز واملوانئ والطرق الس
ــواق العاملية وخفض كلفة  ــتثمرين على تصدير الفائض لالس املس

املواد االولية املستوردة واحمللية التي تدخل بالعملية االنتاجية.

ــريان القرار املتعلق باجلهات  ــفت العمليات املشتركة ، عن س كش
املستثناة بعد قرار حظر التجوال الشامل الذي صوت عليه مجلس 
ــتركة  ــم العمليات املش ــرة أيام.وقال الناطق باس ــوزراء ملدة عش ال
ــني اخلفاجي، إن قرار االستثناء سيستمر للفئات احملددة  اللواء حتس
من حظر التجوال الشامل الذي سيبدأ من ١٢ من الشهر لغاية ٢٢ 
من الشهر ذاته.وأضاف، أن قرار االستثناء يشمل فقط اجلهات التي 

حتمل بطاقة االستثناء الصادرة من العمليات املشتركة حصرا.

بغداد /

صالح الدين /

بغداد /

بغداد /

بغداد /
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ــارق  ــواء ط ــام الل ــرور الع ــر امل ــف مدي كش
ــددة  ــروع بحملة مش ــي موعد الش الربيع
ــجيل الفحص املؤقت اخملالفة. ملركبات تس
ــتجري في  وقال الربيعي ، ان مديرية املرور س
ــد املقبل،  ــات ومن يوم االح ــداد واحملافظ بغ
ــات التي حتمل  ــدده بحق املركب ــة مش حمل
لوحات تسجيل فحص مؤقت وتتخذ كافة 
االجراءات القانونية الصارمة بحق اخملالفني 

ومهما كانت عائدية املركبة.
ــدم التجوال اال  ــا اصحاب املركبات بع داعي

بعد اكمال إجراءات التسجيل

بغداد /

Úflâbï@ÚÓ„Ï„b”@paıaäubi@oéÓ–‰Ωa@pbj◊äfl@Ü«Ïnm@âÎäΩa

ــابيع املقبلة  ــي األس ــه ف ــت، أن   وأضاف
ستستبدل الوكالة األمريكية للتنمية 
ــة وغير الطبية  ــة املعدات الطبي الدولي
ــرة  التي دُمرّت في احلريق، مبا في ذلك أس
ــزة مراقبة املرضى  ــفيات وأجه املستش
ــخصية  فضالً عن معدات احلماية الش
ــا. إضافة  ــالج مرضى كورون ــة لع الالزم
ــة األمريكية  ــتعمل الوكال إلى ذلك، س
ــع الدفاع املدني في  للتنمية الدولية م
ــةٍ جديدةٍ  ــى تنصيب منظومَ ــداد عل بغ
ــفى،  ــالمة من احلرائق في املستش للس
ــح على  ــى األرج لُ عل ــتَمِ ــي ستَش والت
ــف  منظومة رش إلى جانب أجهزة كش
ــق  ــاء احلرائ ــتلزمات إطف ــان ومس الدخ
ــات  والفت ــق  احلري ــارج  مخ ــاللم  وس
ــتُقيمُ جمعية طالب  ــوارئ، كما س الط
ــب األمريكيني نصباً تذكارياً لتكرمي  الط
ذكرى ضحايا هذه املأساة.وقال مساعد 
وزير اخلارجية باإلنابة جوي هود نأمل أن 
يُعيد مشروع التجديد هذا مستشفى 

ــرع  ــل في أس ــى العم ــب إل ــن اخلطي اب
ــاعد املعدات اجلديدة  وقت ممكن وأن تس
ــالمة من احلرائق في إنقاذ  وأنظمة الس
ــدم تكرار  ــان ع ــع ضم ــاس، م أرواح الن
ــت دعا  ــداً. في وق ــاة أب ــل هذه املأس مث
ــارق اخلير النيابية النائب  رئيس كتلة بي
محمد اخلالدي ، الى تدقيق املوارد املالية 
ــات القادمة.  ــي االنتخاب ــحني ف للمرش
ــي  ــال السياس ــدي ، ان ”امل ــال اخلال وق
ــارات  والتي ــوى  الق ــض  لبع ــق  املتدف
السياسية كبير جدا وهو يشكل عامل 
مؤثر في االنتخابات القادمة خاصة وان 
ــن ناحية  ــك قدرات دولة م بعضهم ميل
ــاريع تقدر قيمتها باملليارات  انشاء مش
ــن اين اتت تلك  ــائال م من الدنانير متس
االموال الضخمة“.واضاف، ان ”عدم وضع 
اطار محدد لالنفاق املالي بني املرشحني 
ــي خرق  ــة تعن ــات القادم ــي االنتخاب ف
ــفافيتها  ملضمون نزاهة االنتخابات وش
ــدرات  ــخر ق ــم يس ــة وان بعضه خاص

ــب االصوات  ــة كبيرة من اجل كس مالي
ــد  ــي الفاس ــا الى ان املال السياس الفت
ــي االنتخابات  ــيكون حاضرا بقوة ف س
القادمة“. من جانب آخر أعلنت الصني، 
ــة مع العراق  ــاء، ان االتفاقي امس األربع
سيتم تفعيلها قريبا، فيما اشارت الى 
ــنوي بني البلدين  ــم التبادل الس ان حج
ــار  وصل الى ٣٠ مليار دوالر.وقال املستش
ــون، خالل  ــو تش ــي ش ــاري الصين التج
ــفير  ــر صحفي عقده مع نائب الس مؤمت
ــر دائرة  ــج، عب ــان فاجننين ــي جي الصين
ــازات التنموية  ــة للتعريف باإلجن مغلق
ــات االقتصادية  ــة وتطور العالق الصيني
ــة بني العراق والصني، ان حجم  والتجاري
ــار دوالر  ــاوز ٣٠ ملي ــنوي جت التبادل الس
ــام ٢٠١٩ وصل  ــنويا، مبينا انه في ع س
حجم التبادل الى ٣٣ مليار و٣٠٠ مليون 
ــض في العام املاضي  دوالر، اال انه انخف
ــون دوالر، نتيجة  الى ٣٠ مليار و٢٠٠ ملي

انخفاض أسعار النفط العاملية. 



لنادي  اإلدارية  الهيئة  أصدرت 
ــي، عددا من  ــرطة العراق الش
ــة في محاولة  املقررات املهم
ــب الفريق  ــادة ترتي ــا إلع منه
ــج اخمليبة في دوري  بعد النتائ
ــيا، والتي تذيل من  أبطال آس

خاللها اجملموعة الثالثة.
ــع  م ــد  التعاق اإلدارة  ــررت  وق
ــراس مرمى منتخب  مدرب ح
ــني جبار على  ــباب حس الش
ــة  ومبوافق ــارة  اإلع ــبيل  س
ــة التطبيعية، بعد قرار  الهيئ
ــاعد  إقالة اجلهاز الفني املس
ــدرب احلراس  ــن ضمنهم م وم
السابق عماد هاشم. وأصدرت 
اإلدارة بيانا على موقع النادي 
ــت  ــمي تضمن: «تدارس الرس
الهيئة اإلدارية لنادي الشرطة 
ــني  املاضي ــني  اليوم ــالل  خ
وبشكل معمق مشاركة فريق 
ــيوية  الكرة في البطولة اآلس

ــي  ف ــرًا  مؤخ ــت  انته ــي  الت
ــعودية  الس العربية  اململكة 
ــى جميع  ــتماع إل وبعد االس
ــذت  اتخ ــة  القضي ــراف  أط
ــا  مل ــة  التالي ــرارات  الق اإلدارة 
ا  النادي عمومً فيها مصلحة 

والفريق بشكل خاص:
ــذار نهائي جلميع  ١- توجيه إن
الالعبني وضرورة احترام شعار 
الكيان الذي ميثلونه بالشكل 
ــيًا  الذي يؤمن حضورًا تنافس

يليق بتاريخ النادي وإجنازاته.
ــم ٥٪ من عقد حارس  ٢- خص
املرمى محمد حميد للموسم 

احلالي.
٣- إضافة مدرب لياقة ومحلل 
ــي  ــاز التدريب ــى اجله ــي إل فن

للفريق.

ــرطة  ــار إلى أن نادي الش يش
ــل املركز الرابع في جدول  يحت
الترتيب بالئحة الدوري برصيد 

٤٩ نقطة.

ــق  فري ــى  مرم ــراس  ح ــدرب  م ــح  أفص
ــرطة العراقي السابق عماد هاشم  الش
ــع نتائج  ــه، على وق ــن كواليس إقالت ع
ــببت في خروجه من دور  الفريق التي تس

اجملموعات بدوري أبطال آسيا.
ــات خاصة إن  ــم في تصريح وقال هاش
ــات كبيرة من  ــت لضغوط اإلدارة تعرض
ــن وزارة الداخلية، «وبالتالي  اجلماهير وم
ــرارات لتهدئة  ــى اإلدارة اتخاذ ق كان عل
ــن اختيار  ــد م ــع: «كان ال ب األجواء».وتاب

ــة  ــي البطول ــاق ف ــداء لإلخف ــش ف كب
اآلسيوية، فدفعنا نحن الطاقم املساعد 
ــاك جمهور  ــى أن «هن ــار إل الثمن».وأش

ــن الالعبني،  ــارة م ــرك بإش ــلبي يتح س
ــتخدم هذا  ــد حميد اس ــارس محم واحل
اجلمهور للتأثير على قرارات املدرب وعلى 
تركيزنا».وأكد أن حميد «ترك الفريق وهو 
ــه بعد إصابة احلارس  في أمس احلاجة ل
ــى إصابته  ــل الذي حتامل عل أحمد باس
ــر املوضعي  ــر التخدي ــت تأثي ــب حت ولع
ــذار واهية  ــد) بأع ــج (حمي ــا حتج بينم
ــد  ــار أحم ــنيّ أن اختي ــود للعراق».وب ليع
ــل في التشكيلة املثالية وحصوله  باس
على تقييم عال دليل على أن عملي أثمر 

مع الشرطة.

قرارات جديدة من إدارة 
الشرطة بعد النتائج اِّـخيبة

العراق يشارك َّـ البطولة العربية 
أللعاب القوى َّـ تونس

كومان يفضل العبه السابق على صديق ميسي

جوارديوال: األموال ليست سبب تأهلنا للنهائي

صنز يهزم كافالريز َّـ الوقت اإلضاَّـ

حسم التعادل السلبي مواجهة القوة اجلوية 
ــعب  والديوانية، التي أقيمت، على ملعب الش
ــي لقاء مؤجل من اجلولة ٢٧ بالدوري  الدولي، ف

العراقي املمتاز.
ــاراة لتعويض خروجه  ــة دخل املب  القوة اجلوي
ــلبية، بحثا  ــيوية بنتائج س من البطولة اآلس
ــيع فارق  عن فوز يعزز من خالله صدارته وتوس

النقاط.
ــق الديوانية  ــة اصطدم بفري ــن القوة اجلوي لك
ــي أضاعها  ــاوالت الت ــم بعض احمل ــم رغ املنظ
ــديدتي لؤي العاني  العبو اجلوية أخطرهم تس

وحسني جبار. 
ــوط الثاني لم تفلح تغييرات املدرب  وفي الش
أيوب أوديشو لتغيير النتيجة لتنتهي بالتعادل 

السلبي.
ــى النقطة ٦٠  ــة رصيده إل ــوة اجلوي ــع الق  ورف
ــع الديوانية رصيده إلى  في الصدارة، بينما رف

النقطة ٣٠ في املركز الـ١٥.

NO.3642.THU.6.MAY .2021العدد (٣٦٤٢) الخميس  ٦ / ٥ / ٢٠٢١ 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

نبض الشارع

خالد جاسم

ــهرتها ومكانتها  ــات ش ــالف درج ــى اخت ــة عل ــا الرياضي ــارس أنديتن  *مت
ــبع بالكلمات املتقاطعة  ــا من األعراب في قاموس رياضتنا املش وموقعه
ــى أرض الواقع  ــات عل ــات وتقاطع ــات وصراع ــن خالف ــا يحضر م ــوق م ف
ــؤولني  ــه بالنفاق والتملق الصريح للمس ــش، ما أطلق علي ــي اله الرياض
ــهدنا  ــت باجلديدة على مش ــؤولني أيضا، عبر موضة هي ليس ــر املس وغي
ــادرة مجتمعنا حقبة مضت كانت  ــي، ولكن توقعنا موتها مع مغ الرياض
فيها األندية أرضا مشاعة للمسؤولني ورجال احلمايات والوزراء ووكالئهم 
ــبه مسيسة وحترص الدولة على  ومدرائهم العامني، وإذ كانت الرياضة ش
ــة السيطرة  ــؤولني الكبار كجزء من سياس إدامة ارتباطها بحلقات املس
ــدم انحرافها في  ــة وحتصينها واالطمئنان على ع ــى املنظومة الرياض عل
ــتمرار  ــي، في ظل اس ــارات أو قنوات ال تخدم الدولة وجهدها الرئيس مس
ــا ترتبت عليه من  ــة الدولية وكل م ــروب واحلصار واملقاطع ــل احل مسلس
سياسات كانت تهدف الى جتييش اجملتمع وعسكرته مبن في ذلك اجملتمع 
ــواء  ــداء واملتآمرين من كل حدب وصوب, س ــي ألجل مواجهة األع الرياض
ــة  ــني أو من اختالق أهل السياس ــني أو وهمي ــداء حقيقي ــؤالء األع كان ه
ــكرة واالستعداد النفسي ملواجهة  ألجل إبقاء اجملتمع في حالة من العس
ــي موضة الرئيس الفخري التي تكاثرت  ــوأ االحتماالت . هذه املوضة ه أس
ــام ٢٠٠٣ بعد أن  ــذي أصاب البلد في ع ــا بعد التغيير ال ــعت منذ م وتوس
ــيطيح بالعديد من املظاهر واحلاالت التي كانت  توقعنا أن هذا التغيير س
ــة والرياضيني أكثر  ــاء إضافية تضر بالرياض ــكل قيودا حقيقية وأعب تش
ــذات األمراض  ــن رياضتنا ابتليت ب ــة القليلة، لك ــن مفرداتها اإليجابي م
املزمنة القدمية، مع أمراض جديدة نتيجة الفوضى، واالفتقاد الى القوانني 
ــات الفارقة واحلدود  ــي وتضع العالم ــم عملنا الرياض ــح التي تنظ واللوائ
الواضحة لتداخل السلطات الرياضية، مبا في ذلك سلطات إدارات األندية 
ــيطرت عليها، وفي الكثير من األندية إدارات تفتقر الى  الرياضية التي س
الكفاءة واخلبرة االدارية املطلوبة حتى مع حضور بعض األسماء الرياضية 
ــاك، لكن النجومية في اللعب  ــي تدير مفاصل عمل األندية هنا أو هن الت
ــيء اخر  ــيء واملقدرة االدارية وتوفر روح القيادة احلقيقية ش أو التدريب ش
بالطبع .. ومن هنا ونتيجة االفتقاد الى القوانني واللوائح التي تنظم عمل 
األندية وضياعها أصال بني مرجعيات هشة من الناحيتني االدارية واملالية، 
صار من الطبيعي أن نشاهد ذلك التخبط لدى بعض االدارات التي تبحث 
عن الدعم املالي الذي يدمي دوران عجلة أنشطتها الرياضية, وهذا التخبط 
دفعها الى االرمتاء في أحضان السياسيني واملسؤولني احلكوميني حتقيقا 
للغاية والهدف األساس املتمثل باحلصول على الدعم املالي .. ولم يقتصر 
احلال على األندية في هذا اجلانب، بل امتد ليشمل ما يطلق عليه الروابط 
ــلوك األندية في  ــكل طحلبي وصارت تنتهج س ــي تكاثرت كذلك بش الت
ــاء فخريني لها تكاد تنحصر رئاستهم في  البحث بني وقت واخر عن رؤس
ــي أن ادارات  ــك ف ــديد فواتير املال اخلاصة بتلك الروابط , وال ش ــع وتس دف
ــلوب في ظل  االندية رمبا تكون معذورة في انتهاج هذا الطريق أو ذاك األس
ــاب الدعم املالي احلقيقي, لكن هذا  ــمس املعاناة ومع غي تلظيها حتت ش
ــواء من إدارات الروابط أو  ــيني س ــلوب املتمثل باللهاث وراء السياس األس
األندية له مخاطره واثاره السلبية أيضا، وتتمثل في اخلشية من تسييس 
ــة واألحزاب السياسية  الرياضة وحتويلها الى أدوات تخدم أغراض الساس
ــر ال يتمناه الرياضيون  ــالف ألوانها ومناهجها وأهدافها، وهو أم على اخت
ــة إلى الرياضة،  ــعد حقا إذا جذبنا أهل السياس ــكل تأكيد مع أننا نس ب
ــؤولني  ــن وفق معايير وضوابط محددة بحيث ال يصبح خطب ود املس ولك
والسياسيني من قبل إدارات األندية الرياضية وباال حقيقيا على رياضتنا، 
ــة على الرئاسة الفخرية لألندية  ــؤولني والساس حتى لو اقتصر دور املس
ــرا ما أخفقت بعض  ــط الغريبة والعجيبة، التي كثي ــم تلك الرواب ومعظ
ــة ألنديتها،  ــة الفخري ــتغالل الرئاس ــتثمار أو اس إداراتها في كيفية اس
بدليل أن بعض األندية أبدلت رؤساءها الفخريني كما أبدلت مدربي فرقها 
ــى االدارات التي تعرف من أين تؤكل  ــة نتيجة افتقار تلك األندية ال الكروي
كتف املسؤول أو السياسي، ال سيما قبل املوالد االنتخابية، كما ال تعرف 
الكيفية التي حتول دون أن تؤكل أكتافها من قبل السياسي أو املسؤول .
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ــي أللعاب  ــاد العراق ــد االحت أك
القوى، مشاركته في البطولة 
ــتحتضنها  س التي  ــة  العربي
تونس للفترة من ١٦ وحتى ٢٠ 

من شهر/ حزيران املقبل.
ــذي لالحتاد  ــال املدير التنفي وق
ــي  ف ــواد  ج ــدون  زي ــور  الدكت
تصريحات خاصة إن االحتاد قرر 
في اجتماعه األخير املشاركة 
ــة العربية للرجال  في البطول
ــي  ــتقام ف ــي س ــاء الت والنس
تونس للفترة من ١٦ ولغاية ٢٠ 
من شهر يونيو/ حزيران املقبل 
ــيتم  بعدد وافر من الالعبني س

حتديدهم بوقت الحق.
ــال  إدخ ــرر  ق ــاد  االحت أن  ــني  وب
الالعبني والالعبات مبعسكرات 
ــي اربيل  ــة في ٣ مدن ف داخلي

ــف  والنج ــليمانية  والس
ــي  وف ــات  الفعالي ــب  حس
ــكر سيتم إجراء  نهاية املعس
ــاملة لالعبني من  اختبارات ش
النهائية  القائمة  اختيار  أجل 
ــي البطولة  ــارك ف التي ستش

العربية.
ــم  مهت ــاد  االحت أن  ــح  وأوض
ــة  البطول ــي  ف ــاركة  باملش
ــن البطوالت  ــة ألنها م العربي
ــدورة  ل ــل  بالتأهي ــدة  املعتم
ــة في طوكيو،  األلعاب األوملبي
البطولة  وهناك تكمن أهمية 

ألغلب الالعبني.
ــاد العراقي  ــار إلى أن االحت يش
ــارك مؤخرا  ــاب القوى ش أللع
ــة اجلائزة الكبرى في  في بطول

إيران وحل في املركز األول.

 ٣١ ــر  بوك ــني  ديف ــجل  س
ــس بول  ــة، وأضاف كري نقط
ــودا فينكس  ــة، ليق ٢٣ نقط
ــى  ــوز ١٣٤-١١٨ عل ــز للف صن
كليفالند كافاليرز، بعد وقت 
إضافي، في دوري كرة السلة 
األمريكي للمحترفني، الليلة 

املاضية.
ــي ١٤ تصويبة  ــح بوكر ف وجن
من ٢٧ محاولة، كما استحوذ 
ــدة،  ــرات مرت ــت ك ــى س عل
ــمة،  ومرر خمس كرات حاس
مرة   (٤٧-١٨) ــاوى صنز  ليتس
أخرى مع يوتا جاز، في صدارة 
القسم الغربي، بعد انتصاره 

اخلامس على التوالي.
وأحرز إيزاك أوكورو ٣٢ نقطة، 
ــمة،  ــت كرات حاس ــرر س وم
وكاد أن يقود كافاليرز (٢١-٤٤) 
ــابعة  ــى جتنب هزميته الس إل

على التوالي.
ــم  ــي حس ــله ف ــد فش وبع
األصلي،  الوقت  املباراة خالل 
ــت  الوق ــس  فينك ــح  افتت
اإلضافي بتسجيل ١٥ نقطة 
ــل ثماني نقاط  دون رد، بفض
الذي  ــز،  ــكال بريدج ــن مي م
ــي رصيده  ــاراة وف املب ــى  أنه
ــى  إل ــة  باإلضاف ــة،  نقط  ٢٢
استحواذه على خمس كرات 

ــا  ــز دفاعي ــد صن مرتدة.وصم
ــمح  في الوقت اإلضافي، وس
ملنافسه بتسجيل أربع نقاط 
ــراز أي  ــط، وحرمه من إح فق
ــالث دقائق ونصف.  نقطة لث
ايتون ١٥  ــه  دياندري ــجل  وس
نقطة، واستحوذ على ثماني 

فرانك  ــاف  وأض مرتدة،  كرات 
ــة،  نقط  ١١ ــكي  كامينس
ــت كرات  ــتحوذ على س واس
ــاركتهما  ــدة، خالل مش مرت

من مقاعد البدالء مع صنز.
ــل  بالفع ــس  فينك ــن  وضم

التأهل لألدوار اإلقصائية.

ــة من  ــذة الثاني ــهدت الناف ش
ــاز لكرة  ــدوري العراقي املمت ال
ــات  مباري  ٤ ــة  إقام ــلة،   الس

مهمة.
ــاء القمة  ــا لق ــن بينه وكان م
ــرطة  والش ــط  النف ــني  ب ــا  م
ــى لقب  ــوة عل ــني بق املتنافس

الدوري في املوسم احلالي.
ــارة كبيرة  ــاراة إث ــهدت املب وش
وحسمت نتيجتها في الثواني 
ــدر  املتص ــة  ملصلح ــرة  األخي

النفط.
لقاء القمة

ــعب  الش ــة  قاع ــت  احتضن
املغلقة لقاء القمة بني الغرميني 
النفط والشرطة، والتي انتهت 
ــة  ملصلح ــرة  األخي ــي  بالثوان

النفط بنتيجة (٨٠–٧٧).
ــاراة انتهى  ــع األول من املب الرب
ــط (٢٤ – ١٣)، فيما  بتقدم النف
ــرطة النتيجة في  ــص الش قل
بنتيجة  بتقدمه  ــي  الثان الربع 
ــوط  الش ــي  لينته  ،(١٥  –  ٢٥)
 –  ٣٩) ــط  النف ــة  األول ملصلح
ــع الثالث تقدم  ــي الرب ٣٦).  وف
ــة (٢٦ – ٢٠)،  ــرطة بنتيج الش
لكن النفط خطف املباراة في 
ــرة بنتيجة (٨٠  ــي األخي الثوان
ــم حتى  -٧٧)، حيث أجل احلس

الرمق األخير من املباراة.
(نفط الشمال × اخلطوط)

ــمال  ــط الش ــق نف ــن فري ومتك
ــام مضيفه فريق  ــوز أم من الف
ــة (٧٣ – ٦٣)،  ــوط، بنتيج اخلط

على قاعة الشعب.
ــة مميزة  ــهد بداي الربع األول ش
ــي  لينته ــمال  الش ــط  لنف

بتقدمه بنتيجة (٢٠ -١٢).

ــوط بالربع  ــودة اخلط ــم ع ورغ
ــة  النتيج ــه  وتقليص ــي  الثان
ــوط األول  (٢٠ – ١٨)، إال أن الش
ــمال  ــى بتقدم نفط الش انته

.(٣٨ -٣٢)
ــع نفط  ــي الربع الثالث وس وف
ــمال النتيجة ليتقدم (٢٣  الش
ــم املباراة  ــل أن يحس -١٣)، قب

لصاحله بنتيجة (٧٣ – ٦٣).

(زاخو × احللة)
كما متكن فريق زاخو من الفوز 
على ضيفه احللة، بنتيجة (٨٧ 
– ٥٣). الربع األول حسمه زاخو 
(١٦ – ١٤)، لكنه في الربع الثاني 
الفارق لينتهي بنتيجة  ــع  وس
(٢٨ – ١٢)، لينهي الشوط األول 

.(٤٤ – ٢٦)
ــى محاوالت  ــو عل ــى زاخ وقض
ــوز (٢٣ -٧) في  ــد الف ــة بع احلل
ــم التعادل  ــث، ورغ ــع الثال الرب
في الربع األخير (٢٠ -٢٠)، إال أن 

زاخو كسب املباراة (٨٧ – ٥٣).
(نفط البصرة × التضامن)

ــن  متك ــة  الرابع ــاراة  املب ــي  وف
ــن حتقيق فوز  ــرة م نفط البص
ــار على فريق  ــارج الدي مهم خ

التضامن، بنتيجة (٨٥ – ٧٥).
البداية شهدت تفوق التضامن 
ــط البصرة  ــن نف (٢٣ – ١٥)، لك
عاد بقوة في الربع الثاني وتقدم 
ــوط  الش ــي  لينته  ،(١٣  –  ٢٣)
ــط البصرة (٣٨  األول بتقدم نف
ــع الثالث تقدم  – ٣٦). وفي الرب
ــارق نقطة واحدة  التضامن بف
ــط البصرة  ــن نف (٢٦ – ٢٥)، لك
ــر عن أنيابه وفاز في الربع  كش
ــي  لتنته  ،(١٣  –  ٢٠) ــر  األخي
ــة نفط البصرة  املباراة ملصلح

 .(٨٥ – ٧٥)

ــن  مارت ــي  الدمنارك ــدم  يق ــم  ل
ــي  ف ــاده  اعتم أوراق  ــت  برايثواي
برشلونة، رغم عديد الفرص التي 
حصل عليها، وهو ما أجبر رونالد 
كومان، املدير الفني للفريق، على 
ــي في هذا  ــع بليونيل ميس الدف

املركز.
ــدو  «مون ــة  صحيف ــب  وبحس
ــإن  ف ــة،  الكتالوني ــو»  ديبورتيف
ــلونة  لبرش ــي  األساس ــدف  اله
ــع إيرلينج هاالند،  هو التعاقد م
مهاجم بوروسيا دورمتوند، والذي 

ــل محادثات  ــرى النادي بالفع أج
مع عائلته.لكن مطالبة دورمتوند 
ــل بيع  ــورو مقاب ـــ١٥٠ مليون ي ب
ــاب، ستجعل أي  النرويجي الش
ــد الصفقة،  ــادٍ يتراجع عن عق ن

هذا الصيف. 
ــي  ــلونة ف ــر برش ــي، يفك بالتال
ــز،  املرك ــذا  له ــرى  أخ ــارات  خي
ــني  العب ــاك  هن أن  ــا  خصوصً
ــوق دون مقابل،  متاحون في الس
ا)،  ــاي (٢٧ عامً ــس ديب ــل ممفي مث
مهاجم ليون، الذي طلب كومان 

ضمه بأي شكل. 

ــوال، مدرب  ــب جواردي ــع بي داف
ــيتي، عن اتهام  مانشستر س
إلى  ــادي بالوصول  للن البعض 
نهائي دوري أبطال أوروبا، فقط 
ــي أنفقها  ــل األموال الت بفض

في األعوام األخيرة.
ــى نهائي  إل ــيتي  ــل الس وتأه
ــى  األول ــرة  للم ــال  األبط دوري 
ــه، وذلك بعد إقصاء  في تاريخ
باريس سان جيرمان الفرنسي 
ــوع  مبجم ــاء،  الثالث ــس  أم

املباراتني (٤-١).
ــذا  ه ــي  ف ــوال  جواردي ــال  وق  
ــب ما نقل موقع  الشأن بحس

«بالطبع  سبورتس»:  «سكاي 
ــوال في العقد  ــتثمرنا األم اس
ــيخ  ــذ أن تولى الش األخير من
ــادي، ولكن األمر ال  ــور الن منص

يتعلق بذلك».
ــر أن  ــاف: «إذا أردمت التفكي وأض
ــبب املال،  ذلك حتقق فقط بس
حسنًا، ولكن هناك الكثير من 
الكوليس  وراء  ــة  املذهل األمور 
ــخاص الذين  والكثير من األش
يعملون ويدعمون استراتيجية 
واضحة».وتابع: «ما قمنا به في 
آخر ٤ أعوام كان مذهالً بالنظر 
إلى البرمييرليج وكأس الرابطة 
ــوالت  ــؤوس والبط ــي الك وباق

التي شاركنا بها».
ــول إلى نهائي  ــل: «الوص وواص
ــر  أم ــو  ه ــا  أوروب ــال  أبط دوري 
ــي أصعب  ــة، ه ــب للغاي صع
ــا في  ــن جنحن ولك ــابقة  مس
ذلك، حظينا مبوسم مذهل في 
ــتحق  ــال، واآلن نس دوري األبط

التواجد في النهائي».
ــى غياب  ــوال إل ــرق جواردي وتط
: «األمر غريب  ــالً ــر قائ اجلماهي
ــة أن تلعب نصف نهائي  للغاي
ــا في ملعب  ــال أوروب دوري أبط
ــب  يتطل ــاز  االجن كان  ــارغ،  ف
تواجد جماهيرنا، ولسوء احلظ 

هذا ما حدث».
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القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة 
ــة امس االول الثالثاء  أعلنت اخلارجية املصري
عقد أول مباحثات استكشافية في القاهرة 
ــار يهدف  بني وفدين مصري وتركي ضمن مس
إلعادة تطبيع العالقات بني البلدين بعد سبع 
ــية، فيما  ــنوات من القطيعة الدبلوماس س
ــك أن الرئيس  ــة التركية كذل ــرت الرئاس ذك
رجب طيب اردوغان والعاهل السعودي امللك 
سلمان بن عبدالعزيز بحثا في اتصال هاتفي 
هو الثاني بني الزعيمني في أقل من شهر، تعزيز 
ــعي  ــرات على س العالقات الثنائية في مؤش
ــة وخليجية. ــوم ملصاحلات عربي تركي محم

حيث بدأت امس االربعاء في القاهرة محادثات 
ــؤولني كبار في وزارتي  مصرية تركية بني مس
ــات املتوترة  ــث تطبيع العالق ــة لبح اخلارجي
ــالمي  ــن منذ إطاحة الرئيس االس بني البلدي
محمد مرسي في العام ٢٠١٣، بحسب وزارة 
ــوزارة في بيان إن  ــة املصرية.وقالت ال اخلارجي
ــاورات سياسية بني مصر وتركيا» بدأت  «مش

امس  االربعاء وستستمر الى اليوم اخلميس 
ــة نائب وزير اخلارجية املصري حمدي  «برئاس
ــادات أونال». ــي س ــوزا ونظيره الترك ــند ل س

وأوضحت أن هذه «املشاورات االستكشافية 
ــة التي قد  ــوات الضروري ــتركز على اخلط س
ــات بني البلدين على  تؤدي الى تطبيع العالق
ــياق االقليمي». ــي الس ــد الثنائي وف الصعي

ــن وزير  ــي، أعل ــان املاض ــي منتصف نيس وف
ــاوش أوغلو أنه  ــي مولود تش اخلارجية الترك
ــيذهب  ــن مصر إلى تركيا، س «عقب دعوة م
ــاوش  ــد إلى هناك في بداية أيار «.وأكد تش وف
ــات بني أنقرة والقاهرة دخلت  أوغلو أن العالق
«مرحلة جديدة» من االنفراج بعد سنوات من 
التوتر.وتقوم أنقرة منذ بضعة أشهر بحملة 
ــتئناف التواصل مع القاهرة، تأتي بينما  الس
واجهت خالل السنوات األخيرة عزلة بسبب 
ــا  ــوريا وليبي ــي س ــكرية ف ــا العس تدخالته
وانتهاكاتها في مياه شرق املتوسط.وتعقيبا 
ــر اخلارجية  ــة أكد وزي ــاعي التركي على املس

ــهر املاضي ان  ــكري الش ــامح ش املصري س
االتصاالت بني القاهرة وأنقرة استؤنفت ولكن 
ــتعادة كامل  ــوال وحدها ال تكفي» الس «األق
ــر الذي أوردت  ــني البلدين.وقال الوزي الروابط ب
ــمية «لو  كالمه صحيفة <أخبار اليوم> الرس
ــة واملنهج  وجدنا أن هناك تغيراً في السياس
ــات  ــداف التركية لتتوافق مع السياس واأله
ــات الطبيعية  ــا يعيد العالق املصرية ومع م
ــن املمكن أن تكون هذه  ملصلحة املنطقة، م
أرضية الستعادة األوضاع الطبيعية».وكانت 
ــكل حاد  ــات بني البلدين تدهورت بش العالق
ــب دميوقراطيا  ــس منتخ ــة أول رئي ــذ إقال من
ــذي كان ينتمي إلى  ــي ال ــر محمد مرس ملص
جماعة اإلخوان املسلمني ويلقى دعم تركيا، 
ــت القوتان اإلقليميتان في  في ٢٠١٣.واختلف
ــنوات األخيرة حول العديد من القضايا  الس
ــث دعم كل منهما  ــا حول ليبيا حي خصوص
ــن  ــروج م ــى اخل ــرة إل ــعى أنق معسكرا.وتس
ــط  ــرق املتوس ــية في ش عزلتها الدبلوماس

حيث أدى اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز 
ــنوات األخيرة إلى تقاسم  الطبيعي في الس
ــعرت تركيا  بني الدول الواقعة على البحر ش
ــاعيها  ــتبعدت منه.وفي إطار مس بأنها اس
ــر، طلبت أنقرة  ــني العالقات مع مص لتحس
من وسائل اإلعالم املصرية املعارضة العاملة 
ــة اإلخوان  ــة جلماع ــا والتابع ــن أراضيه ضم
املسلمني، تخفيف حدة االنتقادات للقاهرة.
ــة لتخفيف  ــاعي التركي ــياق املس ــي س وف
ــة أن الرئيس  ــة التركي عزلتها، أفادت الرئاس
التركي والعاهل السعودي، ناقشا العالقات 
ــس االول   ــال هاتفي ام ــالل اتص ــة خ الثنائي
ــعى تركيا إلى حتسني العالقات  الثالثاء.وتس
ــعودية بعد نشوب أزمة عقب مقتل  مع الس
ــقجي في اسطنبول  الصحفي جمال خاش
ــعوديون في  ــال أعمال س ــي ٢٠١٨.وأقر رج ف
ــة البضائع التركية ردا  العام املاضي مقاطع
ــرة مما قلص  ــوه بالعداء من أنق على ما وصف

قيمة التجارة بن البلدين بنسبة ٩٨ باملئة.

ــة مونتكارلو الدولية  وذكرت إذاع
ــبانية،  ــائل إعالم اس نقال عن وس
ــي مدريد  ــق ف ــي التحقي أن قاض
ــرا  ــز، أم ــدراز غومي ــانتياغو بي س
ــه  ــي ورفاق ــى غال ــتماع إل باالس
ــتنادا  اس ــاء  الثالث االول  ــس  ام
املعارض  ــا  رفعه ــي  الت ــوى  للدع
الفاضل  للبوليساريو  السياسي 
ــا زعيم  ــي اتهم فيه ــة والَت بريك
اجلبهة االنفصالية بـ»االختطاف 
والتعذيب». واالعتقال  التعسفي 
ــية  ــل على اجلنس ــة حاص وبريك
ــون  ــه القان ــول ل ــبانية ويخ اإلس
ــن قادة  ــي وآخرين م ــاة غال مقاض
ــباني. ــة أمام القضاء االس اجلبه
مت  ــا،  ذاته ــادر  املص ــب  وبحس
الشروع في إجراءات تضمن عدم 
ــن مغادرة  ــن إبراهيم غالي م متك
ــل تقدميه  ــبانية قب األراضي االس
ــات  معلوم ــي  وه ــة،  للمحاكم
ــالم محلية. ــائل إع ــا وس أكدته
وذكرت وسائل إعالم اسبانية أنه 
مت توجه استدعاءات لعدد آخر من 
ــيد أحمد  ــمل س قادة اجلبهة تش
البطل وبشير مصطفى سيد، في 

ــكاوى قدمتها «اجلمعية  عدة ش
ــن حقوق  ع للدفاع  ــة  الصحراوي
ــاديه)».وكان املغرب  ــان (أس اإلنس
ــماح اسبانيا  ــدة بس قد ندد بش
ــول  بدخ ــني  االنفصالي ــر  لكبي
أراضيها، حيث قال وزير اخلارجية 
ــابق  ناصر بوريطة في تصريح س
لوكالة األباء االسبانية <ايفي> إن 
اململكة «ال تزال تنتظر ردا مرضيا 
ــبانية  اإلس ومقنعا من احلكومة 
ــول  ــماح بدخ ــا الس ــول قراره ح
زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم 
ــر عن  ــي العالج».وعب ــي لتلق غال
ــتنكار املغرب ملوقف احلكومة  اس
ــتقبال غالي،  اس ــبانية من  االس
ــه «مالحق من قبل  ــيرا إلى أن مش
ــبانية على خلفية  اإلس العدالة 
ــاءل  واإلرهاب».وتس اإلبادة  جرائم 
ــة  ــبانيا التضحي ــد إس ــل تري «ه
ــبب  ــرب بس ــع املغ ــا م بعالقاته
ــم  ــه زعي ــم غالي؟».ويواج إبراهي
االنفصالية  ــاريو  البوليس جبهة 
ــد حاليا  ــي الذي يرق إبراهيم غال
ــفيات مدريد،  ــدى مستش في إح
ــني  ــل صحراوي ــن قب ــات م اتهام

ــرا في  ــوا محتجزين قس ممن كان
ــر بارتكاب  ــدوف باجلزائ مخيم تن
جرائم ضد اإلنسانية.واتهم ثالثة 
ــوا في مخيمات  صحراويني عاش
ــي بانتهاك  ــر غال ــدوف باجلزائ تن
ــب  والتعذي و  ــان  اإلنس ــوق  حق
ــبانية  ــلطات اإلس ــوا الس وطالب
ــة، كما جاء  ــى العدال بتقدميه إل
ــائل  ــريط فيديو بثته وس ــي ش ف
إعالم مغربية.واحتجت ما يسمى 
ــة الصحراوية في  ــوزارة اخلارجي ب
بيان األحد املاضي ، على تصرفات 

ــت أنها «تقوض  املغرب التي زعم
ــعب الصحراوي ومتس  نضال الش
ــا  ــى عندم ــة، حت ــوزه الوطني برم
ــانية  ــر بقضايا إنس ــق األم يتعل
ــى مرض  ــارة إل ــي إش ــة» ، ف بحت
ــاريو.وكانت تقارير  زعيم البوليس
ــابق  ــت في الس ــد اتهم ــة ق دولي
ــب أموال  ــاريو بنه ــادة البوليس ق
املساعدات املوجهة للصحراويني 
ــي فضيحة  ــم تندوف ف في مخي
ــت فيها أيضا  ــاد كبرى وجه فس
ــي  الت ــر  للجزائ ــام  االته ــع  اصاب
ــر لقياداتها  ــة وتوف ــم اجلبه تدع
ــة وغطاء  ــرة وحماي ــات فاخ اقام
اخلارج. في  لتنقالتهم  ــي  سياس
ويثير احتضان السلطة اجلزائرية 
ــني غضب لدى  االنفصالي ــادة  لق
ــم  فيه ــن  مب ــني  اجلزائري ــم  معظ
مسؤولون سابقون على غرار عمار 
ــبق  ــني العام األس ــعداني األم س
ــي احلزب  ــر الوطن ــة التحري جلبه
ــتقالل.ويعيش  ــم منذ االس احلاك
ــا بعد  ــعداني حاليا في فرنس س
ــن قبل القضاء  ــات مالحقا م أن ب
اجلزائري بسبب موقفه من النزاع 

ــة ودعوته  ــراء املغربي ــي الصح ف
ــا  ــن عبثه ــي ع ــلطة للتخل الس
ــدا أن  ــاريو، مؤك ــم البوليس بدع
ــوال الطائلة  أولى باألم اجلزائريني 
ــي تنفق على قادة اجلبهة.كما  الت
ــى مصاحلة مع  ــلطة إل ــا الس دع
ــببات  ــي عن مس ــرب والتخل املغ

ــاريو)  البوليس ــم  دع (أي  ــة  األزم
ــني البلدين،  ــح احلدود ب وإعادة فت
معتبرا أن موقف اجلزائر من النزاع 
ــل  ــة عط ــراء املغربي ــي الصح ف
يزال  ــي.وال  املغارب االحتاد  ــيرة  مس
ــي إلبراهيم غالي  ــع الصح الوض
ــا  ــه بكورون ــد إصابت ــا بع غامض

ــفيات  املستش ــدى  إلح ــه  ونقل
ــارت  أث ــوة  خط ــي  ف ــبانية  االس
ــتقبال مدريد  استياء املغرب الس
اجلبهة  لكن  ــني،  االنفصالي كبير 
ــت إن وجوده في  ــة قال االنفصالي
ــبانية كان لدواع  ــة االس العاصم
ــم أنه لم  ــانية. ورغ صحية وإنس

ــبانية  يتضح بعد من مصادر اس
صحية تطور وضع غالي الصحي، 
ــر  ــان غي ــي الكي ــؤوال ف إال أن مس
ــة  ــمى <اجلمهوري ــرعي املس الش
ــى  ــه يتعاف ــال إن ــة> ق الصحراوي
ــر مقلق.   ــا وأن وضعه غي تدريجي
ــاء الصحراوية  وذكرت وكالة األنب
التابعة لالنفصاليني، نقال عن أبي 
بشرايا البشير الذي تقول اجلبهة 
ــات مع االحتاد  إنه مكلف بالعالق
ــة  الصحي ــة  «احلال أن  ــي،  األوروب
للرئيس غالي في حتسن مستمر»، 
ــراف  مضيفا أنه يتعافى حتت إش
طبي.وأكدت مدريد أنّ «غالي نُقل 
إلى إسبانيا لدواع إنسانية بحتة 
ي عالج طبّي»، من دون  من أجل تلقّ
أن تقدم املزيد من التوضيح.وعنيّ 
غالي البالغ من العمر ٧٥ عاما في 
ــاريو  ــوز ٢٠١٦ زعيما لبوليس ٩ مت
ــام ١٩٧٦ من طرف  ــي أعلنت ع الت
ــرعي  ــد قيام الكيان غير الش واح
ــة  العربي ــة  «اجلمهوري ــمى  املس
خلفا  الدميقراطية»  ــة  الصحراوي
ــل  ــابق الراح ــام الس ــني الع لألم

محمد عبدالعزيز.
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ذكرت تقارير إعالمية أن القضاء االسباني وجه استدعاءات لكل من األمني العام جلبهة البوليساريو ابراهيم غالي وثالثة مسؤولني آخرين 

من اجلبهة االنفصالية بناء على دعوى قضائية مقدمة ضدهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.ويوجد غالي في إحدى املستشفيات 

االسبانية بعد نقله من اجلزائر إلى مدريد لتلقي العالج على اثر إصابته بفيروس كورونا، فيما أثار وجوده في اسبانيا غضب املغرب، لكن 

يُرجح أن يكون سافر إليها بجواز سفر جزائري.
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واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــدن، مع ولي  ــس األميركي، جو باي بحث الرئي
عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ا أهمية تطبيع  التهديد النووي اإليراني، مؤكدً
ــرائيل.جاء ذلك في  اإلمارات لعالقاتها مع إس
اتصال هاتفي جرى بني الطرفني، بحسب بيان 
ــاء امس االول  ــت األبيض، مس ــادر عن البي ص
ــره على موقعه اإللكتروني.وقال  الثالثاء، نش
ــان أن الرئيس بايدن حتدث هاتفيا مع ولي  البي
ــراكة  عهد ابوظبي»إلعادة التأكيد على الش
ــة األمد بني الواليات املتحدة واإلمارات». طويل

ــب البيان، «ناقش اجلانبان التحديات  وبحس
ــتان،  اإلقليمية والعاملية، مبا في ذلك أفغانس
ــة للتهديد الذي  ــة واإلقليمي ــاد النووي واألبع
ــعي املشترك  ــكله إيران، فضال عن الس تش
ــرق  ــالم في الش لوقف التصعيد وإحالل الس
ــدد الرئيس  ــدد، ش ــذا الص ــط».وفي ه األوس
ــتراتيجية  اإلس ــة  األهمي ــى  عل ــي  األميرك
لتطبيع العالقات بني دولة اإلمارات وإسرائيل، 
ــيع  ــل لتعزيز وتوس ــن دعمه الكام ــا ع معربً
ــووي اإليراني  ــل امللف الن ــذه الترتيبات.وميث ه
والتهديدات اإليرانية في املنطقة ورغم جهود 
ــاء ازمة امللف النووي عبر  القوى الدولية إلنه
ــن حصول تقدم  ــا واحلديث ع مباحثات فيين
ــي العدواني ال يزال ميثل  ــلوك االيران لكن الس
ــيخ  ــا في املنطقة.كما اتفق بايدن والش حتدي

ا ملعاجلة  محمد بن زايد على أولوية العمل معً
ــانية في  ــي ذلك األزمة اإلنس ــات، مبا ف النزاع
منطقة تيغراي اإلثيوبية، وفق ما ورد في بيان 
ــار أنه في ٤ تشرين الثاني  البيت األبيض.يش
املاضي، اندلعت اشتباكات في إقليم تيغراي 
ــعبية  ــي و»اجلبهة الش ــش اإلثيوب ــني اجلي ب
ــراي»، قبل أن تعلن أديس أبابا في  لتحرير تيغ
٢٨ من الشهر، السيطرة عليه بالكامل، رغم 
ــتمرار انتهاكات حقوقية  ــر عن اس ورود تقاري
ــي  ــاركت ف ــا ش ــذ وقتها.كم ــة من باملنطق
ــكرية باإلقليم قوات إريترية  العمليات العس
ــمرا في ١٧  ــدد)، أعلنت أس ــا غير مح (عدده
نيسان املاضي، موافقتها على بدء سحبها.

ــاء اإلماراتية،  ــادت وكالة األنب من جانبها، أف
ــدن وآل نهيان،  ــني باي ــي ب ــال الهاتف أن االتص
تطرق إلى «العديد من القضايا واملستجدات 
ــترك،  اإلقليمية والدولية محل االهتمام املش
وفي مقدمتها التطورات في منطقتي اخلليج 
ــط والقرن اإلفريقي». ــرق األوس العربي والش

ــات، وفق الوكالة، إلى «اجلهود  وتطرقت احملادث
ــالم والتعاون  ــل تعزيز الس ــتركة من أج املش
ــوية النزاعات  ــم جهود تس ــي املنطقةودع ف
ــية  واألزمات اإلقليمية عبر الطرق الدبلوماس
ــالل االتصال،  ــدن، خ ــار باي والسياسية».وأش
إلى «األهمية اإلستراتيجية إلقامة العالقات 

الدبلوماسية بني اإلمارات وإسرائيل»، 

عمان / وكاالت / البينة الجديدة

ــوري امس األربعاء  قال اجليش الس
إن الدفاعات اجلوية أسقطت عدة 
ــالل غارات  ــرائيلية خ صواريخ إس
ــة الالذقية  ــل الفجر على مدين قب
ــط، في  املطلة على البحر املتوس
هجوم نادر على منطقة هي موطن 
أجداد الرئيس السوري بشار األسد 
ــية. وبالقرب من قاعدة جوية روس
ــات  ــش إن ضرب ــان للجي ــال بي وق
ــاعة الثانية فجرا  جوية بعد الس
ــدة مناطق على  ــل أصابت ع بقلي
طول الساحل اجلنوبي الغربي من 
تل مدني وأصيب ستة  الالذقية. وقُ
في إحدى الغارات التي قال اجليش 
ــا مدنيا  ــتهدفت مصنع ــا اس إنه
ــال  الالذقية.وق ــي  ف ــتيك  للبالس
ــائط دفاعنا  ــدت وس ــان «تص البي
اجلوي لصواريخ العدوان وأسقطت 
ــالم  إع ــائل  وس ــرت  بعضها».وذك
رسمية في وقت سابق أن الهجوم 
ــدة  ــك بل ــاب كذل ــرائيلي أص اإلس

احلفة شرقي الالذقية ومصياف في 
محافظة حماة.ولم يعقب اجليش 
اإلسرائيلي بعد.ورغم أن الضربات 
ــوام القليلة  ــرائيلية في األع اإلس
ــر من  ــتهدفت الكثي ــة اس املاضي
ــوريا، فإنها نادرا ما  املناطق في س
تصيب الالذقية القريبة من قاعدة 
ــية.وفي  ــة الروس ــم اجلوي حميمي

ــل الدفاعات  ــول ٢٠١٨، مت تفعي أيل
اجلوية السورية ملواجهة الصواريخ 
ــة  ــذه احملافظ ــي ه ــرائيلية ف اإلس
ــة  اجلوي ــات  الدفاع ــقطت  وأس
ــورية باخلطأ طائرة روسية ما  الس
ــود الذين كانوا  أدى إلى مقتل اجلن
ــق بارز عن  ــى متنها.وقال منش عل
ــرائيلي  ــوم اإلس ــش إن الهج اجلي

ــدة مناطق في بلدة جبلة  أصاب ع
ــمال  ــة الالذقية بش ــي محافظ ف
ــل لألقلية  ــالد، وهي معق غرب الب
ــد  العلوية التي ينتمي إليها األس
ــى اجليش وقوات  والتي تهيمن عل
ــن بلدة  ــد م ــن. وينحدر األس األم
القرداحة في اجلبال العلوية على 
ــرقي  ــد ٢٨ كيلومترا جنوب ش بع

الالذقية، حيث دفن والده الرئيس 
ــد.وصعدت  ــظ األس ــل حاف الراح
ــهر األخيرة ما  ــرائيل في األش إس
ــمى «حرب الظل» ضد أهداف  تس
مرتبطة بإيران داخل سوريا، وفقا 
ــول  ــة تق ــرات غربي ــادر مخاب ملص
ــكل  ــتهدف بش الضربات تس إن 
ــاث لتطوير  ــز أبح ــي مراك أساس
ــرة  ــتودعات ذخي ــلحة ومس األس
ــكرية تنقل صواريخ  وقوافل عس
ــيطر  ــى سوريا.وتس ــان إل من لبن
ــن  ع ــة  بالوكال ــل  تعم ــل  فصائ
ــزب اهللا اللبناني  ــادة ح إيران بقي
ــعة في  ــق شاس ــى مناط اآلن عل
ــرب  غ ــمال  وش ــوب  وجن ــرق  ش
ــدة ضواح  ــن ع ــال ع ــوريا، فض س
ــيطر على  ــق. كما تس حول دمش
مناطق احلدود اللبنانية السورية.

ــا هو  ــرائيل إن هدفه ــت إس وقال
ــكري اإليراني  إنهاء الوجود العس
ــول مصادر  ــوريا، والذي تق ــي س ف
ــع في  ــة إنه توس ــرات غربي مخاب

السنوات األخيرة.

قندهار / وكاالت / البينة الجديدة
ــاء أن آالف  ــس االول الثالث ــؤولون ام ــاد مس  أف
ــرار من منازلهم جراء  األفغان أجبروا على الف
ــوات احلكومية  ــدالع معارك عنيفة بني الق ان
ــدء اجليش  ــة جنوبية مع ب ــي والي ــان ف وطالب
ــن قواته في  ــى م ــا تبق ــحب م ــي س األميرك
أفغانستان.وصدت القوات األفغانية هجمات 
ــاط تفتيش خالل  ــدة نق ــى ع ــن عل للمتمردي
ــة هلمند،  ــة في والي ـــ٢٤ املاضي ــاعات ال الس
ــد قاعدة  ــش األميركي األح ــلم اجلي حيث س
للقوات احلكومية في إطار انسحابه الرسمي 
الذي بدأ في األول من أيار.وكشف سيد محمد 
ــي املنطقة إن  ــؤون الالجئني ف ــني مدير ش رام

ــا هربا من  ــن منازله ــف عائلة فرت م ــو أل نح
ــكر غاه  ــارف لش القتال الذي اندلع على مش
ــرى من الوالية. ــة هلمند وفي أجزاء أخ عاصم

ــكر غاه  ــى أن العائالت جلأت الى لش ــار ال وأش
ــي اليومني  ــتد فيها القتال ف ــن مناطق اش م
ــس برس  ــة فران ــني لوكال ــال رام املاضيني.وق
ــن كثيرين  ــدا لك ــم غ ــندرس احتياجاته «س
ــة يحتاجون  ــي املدين ــدوا مأوى ف ــم يج ممن ل
ــت وزارة الدفاع  ــاعدة عاجلة».وأعلن الى مس
ــر من ١٠٠ من  ــة أن قواتها قتلت أكث األفغاني
مقاتلي طالبان في هلمند في الساعات الـ٢٤ 
ــردون بعض نقاط  ــة عندما هاجم متم املاضي
ــكر غاه.وقالت  ــارف لش ــش على مش التفتي

ــي القاعدة من  ــوزارة إن ٢٢ آخرين من مقاتل ال
ــؤولون  ــتان قتلوا في املعارك.وأورد مس باكس
ــي البداية على  ــتولوا ف إن مقاتلي طالبان اس
بعض نقاط التفتيش، لكن القوات احلكومية 
ــا  ــد صده ــا بع ــيطرة عليه ــتعادت الس اس
للمسلحني.وصرح رئيس مجلس والية هلمند 
ــر االن كل  ــي أن «العدو خس ــاء اهللا أفغان عط
ــائر  ــتولى عليها وتكبد خس املناطق التي اس
فادحة».من جهتها أعلنت طالبان أن عشرات 
ــان قتلوا في معارك. ومن املعروف  اجلنود األفغ
ــائر  ــن اجلانبني يبالغ في تقدير اخلس أن كال م
التي تلحق بالطرف اآلخر.واندلع القتال أيضا 
في واليات عدة أخرى منذ بدء اجليش األميركي 

سحب ٢٫٥٠٠ جندي متبقني في األول من أيار.
وأعلن اجليش األميركي الثالثاء أنه حقق حتى 
اآلن ٢ إلى ٦ باملئة من انسحابه من افغانستان 
ــتكمل العملية بحلول ١١ أيلول. على أن تس
ــطى للجيش األميركي  ــادت القيادة الوس وأف
ــات املتحدة  ــان أن الوالي ــي بي ــنتكوم» ف «س
ــتني  ــحبت حتى الرابع من أيار ما يوازي س س
ــكرية من طراز  ــحنة طائرات النقل العس ش
ــلت أكثر من ١٣٠٠  سي-١٧ من املعدات، وأرس
قطعة جتهيزات إلتالفها.وذكرت سنتكوم بأن 
ــوات األفغانية  ــش األميركي أعاد إلى الق اجلي
قاعدة كمب أنتونيك في والية هلمند (جنوب) 

التي تعتبر معقال حلركة طالبان.
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متداوال،  ــا  املؤلف موضوع أثار 
ــن الباحثني  ــدد م ــمّ به ع إهت
ــأنه  ــني وصدرت في ش واملؤلف
ــن املائز في  ــد الكتب. لك عدي
وجهة نظر الكاتب هو نوعية 
الكتابة؛ التي ذهبت في سياق 
ــر من فئة  ــسّ أكث ــي، مي تثقيف
جماهيريّة، وعبر نحت أكادمييّ 
ــدا عن  ــى بعي ــس للمعن يؤسّ
ــة. في الكتاب  الصالبة واألدجل
 - ــارف  واملع ــج  للحج ــع  تنوي
ــرقيّة وغربيّة - بصورة فنيّة  ش
ــاب  الكت ــة.  متقن ــة  أكادمييّ
ــة «في األديان  ــارة عن دراس عب
ــث  الباح ــام  ق ــاطير»،  واألس
ــبعة فصول  ــا عبر س بتبويبه

كاآلتي:
ــا  امليثولوجي ــوم  مفه   _

واألسطورة والالهوت.
ــن تاريخ  ــذة مختصرة ع _ نب
األرض وعصور ما قبل التأريخ.

ــارة  احلض ــى  إل ــل  مدخ  _
ــا  وثقافته ــومريّة  الس
ــا  وم ــة  الدينيّ ــا  ومعتقداته

أنتجته من معرفة.
ــومريّة  ــاطير الس _ بني األس
ــفتها في خلق  والتوراة وفلس
ــة  واآلله ــان  واإلنس ــون  الك
ــي جغرافيا  ــان ف وموقع اإلنس

تلك اخلليقة.
ــي الديانة  ــرة وحتليل ف _ نظ
ــدات  واملعتق ــومريّة  الس

السائدة في اجملتمع اليومي.
_ أمثلة على مظاهر التوحيد 
التي كانت محيطة بجغرافيا 

احلضارة السومريّة والبابليّة.
ــري  احلف ــخ  التاري  _
في  القصصيّة  والشخصيّات 

القرآن الكرمي.
ــب  م قراءة تتناس ــدّ الكاتب ق
ــوي لفهم  ــل احلداث ــع العق م

ــوص الدينيّة وفق منطق  النص
ــي ال يتقاطع مع احلقيقة  عقل

التي حرص أن يتجرّد لها
ــنيّ  ــاب يتب ــل الكت ــر مراح عب
القارىء مدى الدعوة الصريحة 
ر وتنويع زوايا النظر  إلى التفكّ
بعيدا عن الصبغة التوظيفيّة 

للمؤلّف. 
ــدء، فإنّ  ــي الب ــرت ف ــا ذك كم
ــع موضوع  ــث تعاطى م الباح
ــب كثيرة. لكن  ــت فيه كت اُلّف
ــالل مطالعة هذا املنجز  من خ
ــتغال البحث  نالحظ مدى اش
ــي، بعيدا  ــب العلم على اجلان
ــة  البيئيّ ــقاطات  اإلس ــن  ع
التي  ــة،  والثقافيّ ــيّة  والنفس
تكون في الغالب هي املهيمنة 
على هذه النوعية من البحوث. 
عي احلقيقة بقدر  ــف ال يدّ املؤلّ
ــر والتجرّد من  ما يدعو للتفكّ
البعد املسبق. يقيم إشتغاله 
ــر مقاربة  ــون البحث عب في أت
ال  ــي  والت ــة؛  فينومينولوجيّ
ــا ألفكار  ــي تناوله ــتند ف تس
ــبقة، بقدر ما تستند إلى  مس
ــي البرهان  ــق العقلي ف املنط
ــن فكر عبر  على ما يطرحه م
موضوع املادّة.جعل املؤلّف من 
ــي الذي  ــي احملور األساس الوع
تدور حولهُ مادة الكتاب. فنجد 
جاذبية الطرح وقوة العقل في 
تناول كلّ موضوع، واملنهجية 
العلميّة في تسلسل األفكار 
الكتاب  ــذا  ه ــادّة  وحداثتها.م
ــي تقودك  ــة الت الرواي ــبه  تش
فصولها نحو أحداث مترابطة 
ــب  الكات ــمها  رس ــيّقة  وش
يجعلكَ  ــاب  فالكت ــة،  بحرفي

ــهد  ــاهد؛ أوّلها مش أمام مش
ــأة األولى  اخلليقة، حيث النش
ــان في  ــاة، ووجود اإلنس للحي
ــأة وهو  ــك النش ــات تل صفح
يصارع ويكافح من أجل البقاء، 
را الطبيعة لصنع أدواته  مسخّ
يستند  ال  ــيطة.الكاتبُ  البس
ــتند على  ا يس على اخليال وإمنّ

احلقائق األركيولوجيّة للتاريخ 
العلميّة  ــات  والنظري ــري  احلف
ــمّ بحقائق  ــو مل ــة. وه احلديث
ــخ، والنظريات العلميّة،  التاري
القدمية،  ــعوب  الش ــات  وثقاف

والفلسفة. هذا ما جعل مادّة 
ــاب غنيّة ومتنوّعة تصبّ  الكت
ــة  ــي خدم ــا ف ــع روافده جمي
رسمِ مالمح الصورة احلقيقيّة 
ــه  ورحلت ــاني  اإلنس ــي  للوع
ــرورا  م ــة،  البداي ــة  نقط ــن  م
رات األوّلية واألساطير،  بالتصوّ
ــدات  ــن معتق ــه م ــا أنتجت وم
ــدي  تصاع ــكل  بش ــة،  دينيّ
وصوال ملرحلة الوعي التي بها 
ي الرساالت  تهيّأ اإلنسان لتلقّ
لع على هذا  السماويّة. فمن يطّ
ــلوب  الكتاب يرى رصانة األس
ــاني،  ــراءة الفكر اإلنس ــي ق ف
وأهمّ محطاته على منحنيات 
ــداءً  ابت ــري.  الفك ــد  التصاع
ــومريّة؛ كونها  ــارة الس باحلض
ــة  النطالق األوّل  ــد  امله ــل  متثّ
ــى للفكر، الذي  ــث األول البواع
ــة  ــا لبداي ــرفَ مؤرخ ــد احلَ أوج
ــتمرار  واس ــاني  االنس التاريخ 
حركته لعصرنا احلالي. يتنقل 
ــب لينتقي  ــني احلق ــف ب املؤلّ

ــة،  ــواهد التاريخيّ ــا الش منه
ــرآة التي  ــة امل ــي مبثاب ــي ه الت
ــن خاللها القارئ مالمح  يرى م
ــه وحركته بني  الت ــر وحتوّ الفك
ــاهد  يش ــث  بحي ــارات،  احلض
ــي،  البابل ــوت  الاله ــارئ  الق
ويقف  ــي،  الكنعان ــوت  والاله
ــوراة  ــع الت ــق جم ــى حقائ عل
ــاطير،  ــلّل لها من أس وما تس
منتقال إلى الديانة املسيحية 
ــة  واملصري ــتية  والزرادش
ــق  طري ــن  ع ال  ــالمية،  واإلس
ــق  ــن طري ــل ع ــتفاضة ب االس
ــل  االنتقاء املدروس واملتسلس
في تناول املوضوعات املترابطة.

فاحلضارة السومرية كما برهن 

ــع الفكر  ــت منب ــب كان الكات
ــه احلضارات  ــذي اغترفت من ال
أساطيرها ومعتقداتها، وأثّرت 
ــاني وحركته  في الفكر اإلنس
يعرض  الكاتب  ــاء.  االرتق نحو 
ــي  واألدب ــي  الثقاف ــهد  املش
ــارة  ــك احلض ــي لتل والسياس
ــارات العالم. مما  ــض حض وبع
يجعل القارئ في نزهة فكرية 
ومعتقداتها  ــارات،  احلض ــني  ب

راتها. وتصوّ
ــي  ف ــح  جن ــث  الباح أنّ  ــا  كم
العلميّة  ــات  النظري ــف  توظي
احلديثة متجاوزا علم الفيزياء 
ــكا  ــو «ميكاني ــدي نح التقلي
ــه من أبواب  ــم» وما فتحت الك
ــي فهمها  ــتفزّ العقول ف تس
وجتعلها  ــق  للحقائ التقليدي 
أمام أعتاب مشهد آخر لفهم 
ــة  وطبيع ــه  وآليت ــود،  الوج
ــور  ــي ص ــي ه الت رات  ــوّ التص
ــن  ــا ضم ــة وجوهره للحقيق
مدارات أخرى.الكتابُ عبارة عن 
رحلة علميّة وتاريخيّة ودينية 
ــا،  ــع غاياته ــة، ال تتقاط وأدبي
ــوازٍ  مت ــكل  بش ــير  تس ــا  وإمنّ
ــى مفاهيم  ــل بالقارئ إل لتص
ــي جميعها بهدف واحد،  تلتق
ــان خلقَ من أجل  وهو أن اإلنس
ــي  الت ــة  باملعرف ــل  يتكام أن 
تقودهُ لغايات نبيلة جسدتها 
ــماوية،الكاتب  الس الرساالت 
م قراءة تتناسب مع العقل  قدّ
ــوص  النص ــم  لفه ــوي  احلداث
ــق عقلي  ــق منط ــة وف الدينيّ
ــع احلقيقة التي  ــع م ال يتقاط

حرص أن يتجرّد لها.

صبي أسمه نوري
جابر محمد جابر

ــان، جتمعنا  ــةٌ وفتي ــا صبيَ كن
ــا هواياتنا،  ــة .. وتفرقن املدرس
ــة األلعاب  ــراءة وممارس في الق
كان  ــعبية،  الش أو  ــة  الرياضي
ــا  وأكثرن ــناً،  س ــا  أكبرن ــو  ه
، هو لم  ــاً ومعرفةً نضجاً ووعي
ــته، بل  ــن متفوقاً في دراس يك
ــي الصف  ــب ف بالعكس، رس

ــول  وحت ــنتني،  س ــس  اخلام
ــه  لكن ــائية،  املس ــة  للدراس
أنتبه مبكراً لقراءاته اخلارجية، 
يلتهم كل كتاب يقع بني يديه، 
للكتب  ــا  أصبح مرجعن حتى 
ــتفز فقرنا  ــالت ...كان يس واجمل
ــاب ضخم، أذكر  الثقافي، بكت
ــوم، لوح لنا برواية األبله،  ذات ي
لدستوفسكي، وهي في جزأين، 
حتدى أياً منا يستطيع قراءتها 

ــام، ويقدم خالصة  في ثالثة أي
عن ابرز أحداثها وشخصياتها 
إال عماد  ــع،  ــحب اجلمي ...أنس
ــه  ــل مرض أفتع ــذي  ال ــي،  غن
ــة، ويواصل  ليغيب عن املدرس
ــى ختمها  ــه للرواية حت قراءت

قبل املوعد بساعتني ...
  ******

خضري أبو الثلج
ــب  طال ــر  خضي ــى  الفت كان 

ــع الثلج على  ــفة، يبي الفلس
ــي محلة  ف ــارعنا  ــف ش رصي
العمارة،  ــة  مبدين الصابوجنية، 
ــل املدينة، يعرفونه  معظم اه
ويلقبونه خضير وجودية، ليس 
ــف  ألنه كان يحاول أن يتفلس
كان  ــه  ألن ــل  ب ــه،  حديث ــي  ف
يجاهر بوجوديته، ويروج لكتب 
ــا لكتاب مثل  ــتهرت وقته اش
ــارتر، والبيركامو  ــول س جان ب

ــن،  ولس وكولن  والبرتومورافيا 
ــب ان خضيراً يبيع الثلج  الغري
ــه  نزوات ــق  وف ــى  وعل ــه  مبزاج
الطارئة، علق يافطة خشبية 
ــب  كت ــر  احم ــون  بل ــا  خطه

عليها 
 

(متوفر صيفاً فقط ... ثلج بارد 
جداً) وكتب حتتها عبارة : 

ــل  ... ال نتعام ــي  ــع بكيف أبي

ــني  ــن ، بعض املشاكس بالدي
ــة  ــف قبال ــاء يق ــن األصدق م
ــل  خضير وينادي عليه أو يرس
ــول له :  ــر يق ــه صبي صغي ل
ــار ... عندك  ــي أريد ثلج ح عم
ــي  ــر ويرم ــتمه خضي ...؟ يش
ــله برزمة من  من كان قد أرس
ــذي يتلذذ  ــذيء ال ــكالم الب ال
ــه  بصوت ــداره  بإص ــر  خضي

اجلهوري.

هناء طالب العبودي
ــة  ــن الدكتور علي حداد رئيس مؤسس اعل
ــد  وبع ــه  ان ــعبية  الش ــة  للثقاف ــان  ايش
ــى موافقة إجازة  ــود حثيثة حصل عل جه
ــات  لدراس ــان)  (إيش ــة  ــيس مؤسس تأس
ــعبية ، واوضح الدكتور حداد  الثقافة الش
ــة الوليدة   ــي معرض حديثه عن املؤسس ف
تستمد املؤسسة اسمها (إيشان) وجمعه 
(يشن) من مفردة ذات جذور عراقية موغلة 
في القدم (بابلية) ال تزال متداولة في جنوب 
العراق ، وتعني املكان املرتفع وما يحتويه.ـ 
ــة  ــة جلمع وتوثيق ودراس ــعى املؤسس تس
ــة في مختلف  ــعبية العراقي الثقافة الش
ــاعة  ــا. وإش ــة وجوده ــا وجغرافي مجاالته
الوعي اجملتمعي مبضامينها ، كونها (هوية) 
ــمل الكوادر  وطنية عراقية جامعة. ولمّ ش

ــى بهذه الثقافة  ــة اجلادة التي تعن الثقافي
ــابة  ــة, وإعداد الكوادر الش ـ توثيقاً ودراس
ــتقبالً ، والتواصل  التي تواصل العمل مس
ــات املعنية بهذا اجملال محلياً  مع املؤسس
ــى مقر خاص  ــاً. ـ توافرنا عل ــاً ودولي وعربي
ــارات مبنطقة  ــة في إحدى العم للمؤسس
ــتكمال  ــعى الس ــدة) ، ونس ــداد اجلدي (بغ

ــة ، ليضم قاعة  ــه خالل األيام القادم تأثيث
 ، ــة  متخصص ــة  ومكتب ــرات  للمحاض
ــإلدارة والتوثيق. وبهذه  فضالً عن مكاتب ل
ــاتذة الذين  ــكره لالس ــدم ش ــبة ق املناس
ــم ودعموه  ــذا احلل ــي حتقيق ه ــاعدوه ف س
ــذ أن كان فكرة تتلجلج في أفق التمني  من
ــه ، وخص  ــت أركان تأسيس ــى اكتمل حت

ــور مازن  ــمير اخلليل ، الدكت ــم : د. س منه
ــماء جميل، األستاذ  قاسم مهلهل، د. أس
ــعدي إبراهيم الدراجي،  ــد جالي ، د. س خال
ــتاذ عادل العرداوي، د. إميان الكبيسي  األس
ــيد، د. يحيى قاسم محمد ،  ، د. صالح رش
د. أزهر علي حداد ، د. زيد علي.وسوف يقوم 
ــخصيـ   ــى نحو ش ــائلـ  عل ــه رس بتوجي
لكل األساتذة والباحثني املهتمني بدراسة 
الثقافة الشعبية في داخل العراق وخارجه 
ــة  ــريف املؤسس ــم لتش ــن دعوته تتضم
ــن  ــم م ــدمي مالديه ــا أوتق ــاء إليه باالنتم
مقترحات وتصورات عن عملها في املراحل 
الالحقة.ومن اهللا سبحانه وتعالي ـ ومؤازة 
ــني واملهتمني بالثقافة  الطيبني من الباحث
ــعبية ـ نستمد خلطانا القادمة العزم  الش

وسداد املسعى.

متابعة / البينة الجديدة 

ــزار  ــي ن ــن العراق ــاعر وامللح الش
ــمه  ــي واس ــد الكنان ــار محم جب
ــو احتاد  ــزار الكناني  عض ــي ن األدب
كتاب وادباء العراق واالحتاد الدولي 
ــن  ــرب  م ــعراء  الع ــاء والش لالدب

ــد عام ١٩٦٢  ــة البصرة موالي مدين
ــذ املرحلة  ــعر من ــدأ بكتابة الش ب
ــطة وكان يحتفظ في كل  املتوس
ــر الى  ــى ان هاج ــه ال ــطر يكتب س
ــة  ــالمية اإليراني ــة اإلس اجلمهوري
ــة  االنتفاض ــد  بع م    ١٩٩١ ــام  ع
ايران  ــي  ــة وف املبارك ــعبانية  الش
ــده وطبعها  ــع قصائ ــدأ بتجمي ب
ــم  ــن اه ــعرية وم ــن ش ــي دواوي ف
ــق احلب  ــافر في طري ــه مس دواوين
الزمان  ــة  واجنح ــون  العي وصمت 
واحالم الفقير وليل تؤرقه الدموع 
ــورد  ــة ال ــذاب وبائع ــرعة الع واش
ــاعر مزقتها الرياح  ومالئكة  ومش
االرض وسبايكر في ذاكرة العقول 
ــاعر منهما ديوانان  ــتقالة ش واس

ــة  ــق وزارة الثقاف ــن طري ــا ع طبع
العراقية واالن مرحلة الطبع ديوان 
ــائل  ــت وديوان رس ــة الصم حارس
ــالت تلفازية  ــي، لديه مقاب مني ول
ــار اللبنانية  ــاة املن ــي قن ــرة ف كثي
ــة  والعراقي ــاء  والفيح ــر  والكوث
ــة  والوالي ــبيل  والس ــة  االخباري
والنخيل وغيرها ، يعمل كمترجم 
ــدم برامج  ــة ومق ــة االنكليزي للغ
وطبيب عالج بالعسل ومنتوجات 

النحلة
ــى  ــرض عل ــده تع ــان عدي ــه احل ول
ــن  ــيد م ــة اناش ــوات الفضائي القن
كلماته واحلانه منها..انشودة غفوة 
الضمير، انشودة دينية يوما سياتي 
ــيد  ــيد انصار اهللا ، نش ــوت ، نش امل

ــيد قل للداعش  ارض احلسني ، نش
انا جئنا، ونشيد أماه ، واغانٍ عديدة 
ــب بصوت الفنان  ، اغنية مملكة احل
ــك  ــة احب ــي ، وكلم ــران الصاف عم

بصوت الفنان حميد سالمة
ــاعر واديب  وكاتب  اضافة لكونه ش
ــرحية شعرية   ..الف مس مسرحي 
اسماها سبايكر في ذاكرة العقول 
ــاالت  ــي كل اجمل ــه ف ــم كتابات ،ورغ
ــية والدينية واالجتماعية  السياس
وظهوره على شاشات التلفاز بقى 
ــاءل : ملاذا  ــالم غافال عنه ويتس االع
ــعراء يذكرون دائما بعد مماتهم  الش
؟.كتب القصيدة التالية بحق احدى 

النساء حتت عنوان ..
(قمر النساء سعاد)

هيَ كاملالكِ جميلةٌ  ومدللة
... هيَ كالورودِ وعطرها ماأجملهْ

لها بالعيونِ من العجيبِ عجائبٌ
... ها مثلُ اخلناجرِ قاتلهْ ورموشُ
سعادُ من أرضِ الفراتِ مليكةٌ

... إسطورةٌ هي باجلمالِ  وهائلهْ
لقوامها تقفُ الرياحُ وتنحني

... لهْ والكونُ في سحرِ  العيونِ تُبدّ

سبحانَ من وهبَ اجلمالَ خللقهِ
... وأمتَّ ما بدأَ الهاللُ وأكملهْ

هيَ شمعةً رغم الدجى بضيائها
... تقدُ الدجى وتنيرُ كلَّ مشاعلهْ

ها من رونقِ األقمارِ رونقُ خدّ
... كالغصنِ من دلعِ األنوثةِ مائلهْ

سمراءُ من بلدِ الفراتِ حبيبتي
... أنثى العصورِ بدونِ أيِّ مجاملهْ

ــألتُ نفسي: هل الشعر ضروري في احلياة؟،   لطاملا س
ــعر ذاك؟، الوقائعي، بكل  ــأيّ الش ــاً، ف وإذا كان ضروري
ــه؟، وهل يتوجب على  ــاة، أم املتخيل من تفاصيل احلي
الشاعر أن يكون مرآة صادقة حلياته، وما يكتنفها من 
، يخفف  تخيَّلةً ــاع، أم عليه أنْ يجعل منها مُ آالم وأوج
ــة العيش؟، أعتقد، أننا  ــن أعبائها، كيما تكون ممكن م
بحاجة الى األسئلة هذه في حلظة كتابة كل قصيدة، 
وبل وفي حلظة شروعنا بأيِّ عمل فكري وثقافي وفني. 
ــاً. لكنَّ  ــاعر أنْ يكون صادق ــدة: على الش تقول القاع
نْ أعبائه عنّي: يقول  نْ يخفف مِ الواقع ال يطاق، وأريد مَ
ــذه، أرى أنَّ  ــدود املعادلة الصعبة ه . ضمن ح ــانُ االنس
ــؤول عن حلظة توازن القلق واخلوف  ــاعر كائنٌ مس الش
ــار اجلمال في  ــة انهي ــرية، عن حلظ ــي النفس البش ف
ــه كاميرا التلفزيون  ع االمل، وأنَّ ما تنقل ــروح، وتصدّ ال
ــا يجري من  ــة باطالعه على م ــائل االعالم كفيل ووس
الدم والدموع في أنهار قارات اهللا السبع، وهو، وإن كان 
ــج في حلظته  ــل ومتثل اجلمال واملباه ــتطيع تأمّ ال يس
ــي حلظة قد  ــيكون بحاجة لها ف ــه س ــة، إال أن الراهن
ــك، فوجوده في  ــيئاً من ذل ــني، لذا دعونا مننحنه ش حت
ــوده في الواقع الدامي.ال  املتخيَّل واحلُلمي خير من وج
يكلّفنا احلُلم كثيراً، والعيش في املتخيل مينح النفس 
االنسانية القدرة على البقاء املنتج، وال أغالي إذا قلت: 
على الشاعر أو الفنان أن يعتقد بأهميته الكبرى، ألنه 
ــى صناعة االمل، والوقوف  املاكنة الوحيدة القادرة عل
ــان، في محنته امام حتديات  الى جانب شقيقه االنس
ــد أوتي الكثير مما لم يؤتَ  ــئلة الوجود الكبرى، فق وأس
لآلخرين، وهو بائع األوهام الوحيد بغدٍ أجمل، وعليه أن 
ال يبخس حق نفسه في التجارة الفريدة هذه، فالناس 
لهم ويدخلهم حديقة أحالمه، بالقدر  بحاجة ملن يؤمّ
م لهم اليأس وعذابات  ــذي يقدّ الذي ينفرون فيه من ال
ــة  ــة البرجوازي ــة الطبق ــن صنيع ــر، وإذا كان الف القب
ــخ ذاك  ــن التاري ــتل م ــه أنْ يس ــبُ علي ــاً، أوج تاريخي
شخصيته ويتقدم مبشاريعه وإن كانت حلماً.ما الذي 
ــاعرُ الى الفجيعة إذا قال بأنَّ سقف  ــيضيفه الش س
ــرطان  ــقط عليه؟، وما انتفاع املبتلى بالس داره قد س
ــدته قصيدة عن املوت؟، وما الذي سنكتبه عن  إذا أنش
ــر الغريب، خلف  ــي حضرة املهاج ــران ف الفقد واخلس
ــؤالء بحاجة الى  ــع؟، أيكون ه ــم الوج ــط وأقاني اخلرائ
ــي يذرفونها كل يوم؟، أرى  ــوع أكثر من دموعهم الت دم
ــني في آن واحدة، حياته  ــاعر أنْ يحيا حيات أنْ على الش
ــة، احلافلة  ــة، وحياته املتخيل ــي طبقته االجتماعي ف
ــلوكه  بقيم طبقات اجملتمع العليا، وأن تطغى على س
ــوريل) في  ــخصية (جوليان س ــعر والفكر ش في الش
ــعي البطل  ــتاندال، ال بس ــود) لس رواية (االحمر واالس
ــا بفكرة  ــح اليه، إمن ــا يطم ــي حتقيق م ــخصي ف الش

اجلماعة، وما يجب أن يسير العالم اليه.
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فنارات

طالب عبد العزيز 

نادرا ما جند في 

الكتابات األكادمييّة 

موازنة بني االختصاص 

رح.  والبساطة في الطّ

غالبا ما يجنح شقّ 

على حساب اآلخر. 

من أجل بلوغ املعنى 

الفكري والثقافي ألكثر 

من فئة وإيصال املدّ 

التوعوي خملتلف وجوه 

ة يجب  الذائقة العامّ

أن يكون اإلشتغال 

وفق هذه املوازنة أو ما 

ميكن تسميته «كتابات 

نخبويّة للجميع» 

ل  كهدف يجب أن يتحمّ

الكاتب أو الباحث 

مهامه. هذا ما جنده 

دا عبر كتاب  مجسّ

«امليثولوجيا ورحلة 

هوت»  العقل نحو الالّ

للباحث وللشاعر 
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املالكي العراقيّة.

قراءة / حامد محضاوي

6ثقافية

دبيه الشعار / سورية

في أعماق روحي
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خطوة خطوة

أبحرت بحروف

متزق شراع اللحظة

واغتال الصمت إعصار املفردات

 تشظى الصدى  أنينا»

عاد املدى طيفا» هائما»

تسمرت في االحداق
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ساندها الفؤاد

بالوقوف دقيقة صمت

اجالال» لروحك

انقطع الدم عن اجلريان

اختناق اختناق

توشحت اخلاليا سوادا»

شق املوكب طريقه

على تراتيل األنني

وأجراس الغياب

من رحم األحزان

 ستولد روحك

وأعشقها من جديد

 البينة الجديدة / 
محمد عبد العزيز

ــة لألزياء  ــدار العراقي ــدر عن ال  ص
العدد اجلديد من جريدة أنخيدوانا، 
ــم باملرأة  ــدة ثقافية تهت وهي جري
ــل واملوضة  ــؤون الطف وفكرها وش
ــور.  والفلكل ــراث  والت ــال  واجلم
در العدد كلمة رئيس التحرير  وتَصَ
ــال خاجيك تكالن  ــورة إبته الدكت
حتت عنوان (عندما يكون للسلوك 
ــاراً  أخب ــدد  الع ــن  جمال).وتضم
مختارة عن وزارة الثقافة ودوائرها. 
اما صفحات العدد االخرى فاحتوت 
ــاالت واللقاءات  ــة من املق مجموع
ــات. الصفحة الثقافية  والتحقيق
تناولت قضية متكني املرأة وحتديات 
الواقع بقلم ساجدة علي التميمي 
ــة للكاتبة فوز حمزة  وقصة احملط
ــاعرة نيسان  وقصيدة ال أدري للش
ــت  ــات تنوع ــة حتقيق رأفت.صفح
ــوان (العباءة  ــت عن ــني  حتقيق حت ب
ــرأة أناقة  ــواد مينح امل العراقية س
ــم الصحفية  ــوة وغموض) بقل وق
ــارع  ــن الكاتب وآخر عن ش صابري
ــازي إضافة  ــم هند غ ــي بقل املتنب
ــاء الذي  ــن عرض األزي ــى تقرير ع ال
ــادي الثقافي  ــدار في الن قدمته ال
ــم الصحفية مها  ــي بقل الصناع
ــيرة إبداع  ــة س ــي . صفح احلديث
ــات عراقيات،  ــرة مببدع ــت زاخ كان
ــهاب إسم  وهن (بهيجة أحمد ش
ــم اإلجتماع من إعداد  المع في عل
ــيرة  ــن وس ــد حس ــدة محم ماج
ــي  وهو  ــة اخلزرج ــاعرة عاتك الش
ــد عبد  ــداد محم ــوع من إع موض
ــن الكاتبة واحملققة  العزيز وآخر ع
واألكادميية خديجة احلديثي إعداد 
ــا صفحة من  ــد. ام ــاج محم إبته
ــا تنوعت  ــا وهناك فمواضيعه هن
ــا اإلجتماعي في  ــرأة ودوره ــني امل ب
ــور  الدكت ــم  بقل ــدمي  الق ــراق  الع
حسني يوسف واألناقة بني املظهر 

ــب  ــر جني ــور مني ــلوك للدكت والس
ــات املوضة في  ــر اجتاه ــوم وآخ نع
ــة واعداد  ــريعة ترجم ــاء الس االزي
والطفل   املرأة  نادية بشير.صفحة 
ــم  ) بقل ــنّ ــوع (ه ــت موض تضمن
ــي قدرات  ــلطاني و(من ــاء الس صف
بقلم  الباراسايكولوجية)  طفلك 
سعد محمد الكعبي و(قلة النوم 
ترجمة  ــة)  العام ــة  الصح ــدد  يه
ــة  مصطفى.صفح دالل  ــداد  وإع
بانوراما جمعت بني الرياضة ولقاء 
مع العبة القوس والسهم الدولية 
ــي  الصحف ــم  بقل ــني  حس ــن  زم
ــمري والعامود الثابت  حسني الش
ــرام الربيعي (هارموني)  للكاتبة غ
حول سيمائية األلوان وداللتها في 
ــعوب وكان للدكتورة  ــة الش ثقاف
ــة جمالية من  عواطف نعيم ملس
ــوع (حني يكون  ــاول موض خالل تن
ــرة  ــة األخي ــة). الصفح ــزي هوي ال
ــرأة ومعادلة احلياة)  تنوعت بني (امل
ــروس  ــر و(فاي ــر التحري ــم مدي بقل
ــة  اإلجتماعي ــه  وتداعيات ــا  كورون
ــاء  رج ــورة  للدكت ــاء)  النس ــى  عل
ــم األزياء في  ــوري و(جديد عال اجلب
زمن كورونا) لصالح البشير و(أكبر 
مسنّة في العالم .. مديرة ملكتب) 
ــك اخلتام  ــير ومس إعداد نادية بش
ــم  ــعر بقل ــردة) ش ــة متم ( همس

الدكتورة سؤدد يوسف احلميري.

نص شعري 

احمد مانع الركابي
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8 هموم الناس

ــم  ــال ابراهي ــن (كم ــىء املواط فوج
ــتلم قائمة اجور  ــي) وهو يس األعرج
ــكنية الواقعة  ــاء لداره الس الكهرب
ــات محلة (٧٣٠)  ــي منطقة البلدي ف
زقاق (٤) دار (١٨) واذا باملبلغ املطلوب 
 (٩٩٠) و  ــا  الف  (٤٤٢) و  ــون  ملي ــو  ه
ــتغرابه وجود ديون  ــار وزاد من اس دين

ــابقة والتزامه الشديد  متراكمة س
ــي  الت ــاء  الكهرب ــم  قوائ ــديد  بتس
ــو  ــه فه ــام وعلي ــلمها بانتظ يتس
ــعدون النداوي)  ــيد ( س يناشد الس
رف  ــاء الصدر الذي عُ مدير فرع كهرب
بعدالته ومهنيته للتدخل شخصيا 
ــا بأن املبلغ  ــكلة علم حلل هذه املش

ــه  وراتب ــد  متقاع ــن  واملواط ــر  كبي
ــداد متطلبات املعيشة  اليكفي لس
ــدة) تطالب بانصاف  .. ( البينة اجلدي
ــذي وقع عليه احليف  هذا املواطن ال
ــن دائرتكم ونحن على  جراء خطأ م
ــن ينصفه  ــأن هناك م ــة اكيدة ب ثق

ويعيد له حقوقه.

مناشدة اىل املديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر

متى سيتم انتشال الفقراء من واقعهم املزري وهم يعتاشون عىل القاممة؟
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ــاري الظاملي) من  ــيش مش ــليم كش اني املواطن ( عبد اهللا س
ــماوةـ  قضاء الوركاء / الظوالم /  ــي محافظة املثنى / الس اهال
آل سميح رقم هاتفي (٠٧٨٠١٥٧٧١٩٨) جئتكم مبناشدتي هذه 
ــتماع الى مناشدتي حيث اني خريج  راجيا من حضرتكم االس
ي عمل حاليا واطلب التعيني في  ووحيد لعائلة فقيرة وليس لدّ
صفوف جهاز األمن الوطني خلدمة الوطن والجل كسب لقمة 

العيش بشرف ولكم األمر جزاكم اهللا خير اجلزاء.

  اني املوظف (عبد األمير جراح ابو حسني الزريجاوي) املنسوب 
الى دائرة الزراعة في قضاء الوركاء / محافظة املثنى / السماوة 
ــة طويلة  ــرة ولي خدم ــب عائلة كبي ــي صاح ــكو من كون أش
ــر الزراعة  ــيد وزي ــدورة وعليه اطلب مقابلة الس ــي مغ وحقوق

احملترم لطرح اموري امامه وعسى ان يفتح لي ابوابه.

امام انظار السيد رئيس جهاز 
األمن الوطني .. مناشدة انسانية

امام انظار السيد وزير الزراعة .. 
مقابلة

احمد البياتي

ــورة عامة وذلك  ــباب بص ــكلة كبيرة تواجه الش ــة مش البطال
ــرهم يستطيعون  ــبة لهم وألس لعدم توفير فرصة عمل مناس
ــة تزداد تفاقما نتيجة  ــن خاللها تأمني لقمة العيش، والبطال م
لزيادة عدد السكان وقلة فرص العمل، ففي بلدنا هذه املشكلة 
ــف ذلك ونحن  ــت للنظر فكي ــكل الف ــادم االعوام بش ــرز بتق تب
ــماعنا  نعيش في بلد نفطي ميتلك من الثروات الكثير .طرق اس
ــغيل  ــروع الوطني لتش ــرة ان املش ــت بالقصي ــدة ليس قبل م
ــم رجال اعمال ونواب  دَ من قبل مختصني من بينه ــباب أعِ الش
وخبراء بشؤون االستثمار، كونه يعد املشروع االول من نوعه في 
آلية تنظيمه ومسارات عمله، حيث يهدف الى خلق فرص عمل 
ــي بناء  ــتند الى مرتكز اساس ــروع يس مختلفة .. حيث ان املش
ــاريع متوسطة يقدمها  مدن تنموية، تقوم عن طريق متويل مش
ــواء كانت صناعية او زراعية او استثمارية، بحيث  ــباب، س الش
ــكل تلك املدينة، وإن االقراض سيكون  تتكامل مع بعضها لتش
ــالل عدة قنوات،  ــروع ومصادره من خ ــاس في هذا املش هو االس

البنك املركزي ابدى استعداده 
ــروع وما يخصص  لدعم املش
ــروع من موازنات الدولة  للمش
السنوية، وهناك انفتاح على 
املنظمات الدولية لتقدمي املنح 
لهذا املشروع ودعمه، وكذلك 
تقدمي قروض ميسرة قد تكون 
ــنويا  الفائدة فيها ٣ باملئة س
ــماح الول سنتني  الس ويكون 
ــنة  ــديد من الس ــدأ التس ويب
ــتمر على مدى ٨  الثالثة ويس

ــل الى ٣٥ مليون دينار  ــنوات.اذ ان احلد االدنى من القروض يص س
ــطة،  ــاريع متوس ــاهمة في مش واألعلى ٥٠ مليون دينار، للمس
ــروع بحدها االدنى تتراوح بني ٢٥٠ـ  ٣٠٠ مليون، واحلد  قيمة املش
االعلى ٥٠٠ مليون دينار،  ويوفر هذا املشروع فرص عمل كثيرة في 
القطاع اخلاص والفرص منظمة ولها قيمة دائمية فيها ضمان 
ــباب وهو مؤثر في بيئة  ــيط قطاع الش اجتماعي وصحي وتنش
ــكلة البطالة  االعمال، وان اخلطة تعتمد التفكير على حل مش
ــنوات املقبلة.فيما اكد  وصوالً الى مليون فرصة عمل خالل الس
ــدم باالعتماد  ــاريع تتفاعل وتتق ــؤولني ان املش الكثير من املس
ــات االخرى املالية واالقتصادية  ــتقرار العام والسياس على االس
ــتثمارية تتكامل في ما بينها ليضمن ان يكون  والتجارية واالس
ــن  ان يكون هناك انفالت في  ــبان، وال ميك هناك جو وبيئة مناس
ــيطرة على املواد والبضائع الداخلة الى البلد،  ــتيراد والس االس
ــاط صناعي او  ــون هناك نش ــه، نتوقع ان يك ــي الوقت نفس وف
ــوق، وتكون غير قادرة على  ــيل من االغراق في الس زراعي امام س

مواجهة هذا االغراق مبنافسة غير متكافئة.

متى يتم القضاء عىل البطالة؟ 

البطالة مشكلة كبرية 
تواجه الشباب بصورة 
عامة وذلك لعدم توفري 
فرصة عمل مناسبة لهم 
وألسرهم يستطيعون 
من خاللها تأمني لقمة 
العيش
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مؤسسة الشهداء توجز إجراءاهتا لتعويض ضحايا ابن اخلطيب وفاجعتي احلبيبية والطريان
بغداد / البينة الجديدة

ــهداء، امس  ــة الش ــدت مؤسس أك
ــات  ــر التعليم ــا تنتظ ــاء، أنه األربع
ــا  ضحاي ــض  بتعوي ــرة  للمباش
مستشفى ابن اخلطيب، فيما أشارت 
إلى أن ملف فاجعة احلبيبية سيعلن 
ــام املقبلة .وقال مدير  عنه خالل األي
عام دائرة ضحايا اإلرهاب والعمليات 
ــكرية في مؤسسة الشهداء  العس
ــب الوكالة  ــدالوي، بحس ــارق املن ط
ــهداء  ــة الش ــمية، إن مؤسس الرس
تنتظر التعليمات لتنفيذ توجيهات 
ــمول جرحى  قرار مجلس الوزراء لش
ــفى ابن اخلطيب   ــهداء مستش وش

بقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩.وتابع، أن 
البيانات  ــتقوم بجمع  املؤسسة س
ــهداء جرَّاء حادث  ــارة عوائل الش وزي
ــب. ــن اخلطي ــفى اب ــق مستش حري

ــهداء  ــة الش ــار إلى أن مؤسس وأش
بالشهيد  اخلاصة  البيانات  لت  سجَّ
ــيارة املفخخة في  جرَّاء تفجير الس
ــة  وكذلك اجلرحى. منطقة احلبيبي

ــى  ــهيد وجرح ــف ش ــح أن مل وأوض
ــاز،  وخالل  ــور اإلجن ــي ط ــة ف احلبيبي
ــن ملفات  ــنعلن ع األيام املقبلة س
ــدالوي،  املن ــد  احلبيبية.وأك ــة  فاجع
ــهيداً و٦١  ــر من ٣٨ ش ــاك أكث أن هن
ــاحة الطيران متَّ  ــاً بفاجعة س مصاب

ــهداء بالكامل،  ــاز معامالت الش إجن
ومت توزيع الهويات التقاعدية بينهم، 
ــارة لرئيس  ــاك زي ــت هن ــد أن كان بع
ــي الذي  ــى الكاظم ــوزراء مصطف ال
بدوره منح كلَّ عائلة شهيد ٥ ماليني 
ــحٍ  ــار. وأوضح أنه بعد إجراء مس دين
ــهيداً  ــنيَّ أن هناك أكثر من ١١ ش تب
لنا ملفاتهم  من املوظفني، حيث حوَّ
ــبة  الى وزاراتهم إلجنازها، أما الكس
ــل من  ــم بالكام ــزت معامالته فأُجن
ــوت  الواحدة.وص ــذة  الناف ــالل  خ
ــون يتعلق  ــوزراء، على قان مجلس ال
ــفى  بتنظيم حقوق ضحايا مستش

ابن اخلطيب وإحالته على البرملان.

الواليات املتحدة تؤكد التزامها بدعم أمن العراق وتعزيز اقتصاده
بغداد / البينة اجلديدة

ــم صالح ،  ــة بره ــس اجلمهوري ــد رئي أك
ــة،  ــرات اإلقليمي ــف التوت ــرورة تخفي ض
ــة حتديات  ــراق في مواجه ــة الع ومحوري
ــة. وقال  ــي كل املنطق ــة ف ــن والبيئ األم
ــس  ــة ، إن رئي ــة اجلمهوري ــب رئاس مكت
ــر بغداد،  ــتقبل في قص ــة اس اجلمهوري
الوفد احلكومي األمريكي برئاسة منسق 
ــرق األوسط  ــؤون الش البيت األبيض لش
وشمال أفريقيا بريت مكغورك، وعضوية 
مستشار وزارة اخلارجية األمريكية ديريك 
شوليت، ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 
ــرق األدنى جوي هود، ونائب مساعد  الش
ــؤون الشرق األوسط دانا  وزير الدفاع لش
سترول، حيث مت بحث العالقات الثنائية 

ــبل تعزيزها في اجملاالت  ــني البلدين وس ب
ــة  واالقتصادي ــة  واألمني ــية  السياس
والثقافية في سياق احلوار االستراتيجي 
بني البلدين ووفق املصالح املشتركة، ومت 
التأكيد على أهمية مواصلة العمل في 
مكافحة اإلرهاب واستئصال جذوره في 
كل املنطقة.وبحث اللقاء، وفقاً للبيان، 
ــة والدولية ذات  ــورات اإلقليمي آخر التط
د صالح أن  ــترك، حيث أكّ االهتمام املش
العراق ينطلق من سياسة متوازنة تدعم 
ــات وتخفيف  ــزع فتيل األزم ــارات ن مس
ــيراً إلى أن  ــة، مش ــرات في املنطق التوت
ــي املتميز واملتمثل  موقع العراق اجلغراف
ــذ القدم، مع تعزيز  في وادي الرافدين من
ــاً  ــالً محوري ــل عام ث ــيادته متُ ــه وس أمن

ــي مواجهة التحديات  ونقطة انطالق ف
املتعلقة مبكافحة اإلرهاب وتعزيز سالم 
ــات البيئية  ــة، ومواجهة التحدي املنطق
ــي والتصحر،  ــر املناخ ــببات التغي ومس
ــة النظيفة  ــى تعزيز الطاق ــل عل والعم
ــوارد املائية، من  ــتدامة للم واإلدارة املس
ــل  ــات عم ــر منظوم ــاون عب ــالل التع خ
ــن جانبه،  ــة ودولية.م ــتركة إقليمي مش
ــنطن  ــي التزام واش ــد الوفد األمريك أكّ
ــراق وضمان  ــتقرار الع ــن واس ــم أم بدع
ــز  وتعزي ــاب  اإلره ــة  ومكافح ــيادته  س
ــيق  ــاده، ومواصلة العمل والتنس اقتص
ــترك ضمن احلوار االستراتيجي بني  املش
ــي مختلف اجملاالت، ومبا يصب  البلدين ف

في مصلحة البلدين والشعبني.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة، امس  ــة النيابي ــة التربي ــت جلن طالب
ــغ  ــص مبال ــة بتخصي ــاء، احلكوم األربع
ــم  وحتفيزه ــجيعهم  لتش ــالب  للط
ــال عضو  ــي الدوام.وق ــتمراريتهم ف الس
ــيار قرداغ،  ــة النيابية هوش ــة التربي جلن
ــباب  إن وراء ازدياد األمية العديد من األس
ــية واالقتصادية  أبرزها األوضاع السياس
واالجتماعية، فضالً عن الفساد املوجود 
ــم باجلانب  ــل احلكومة ال تهت والذي جع
ــر بظروف  ــد م ــاف أن البل التعليمي.وأض

صعبة وبفترة حروب أمام عصابات (داعش) 
ــم“، مبيناً أن جلنته  ــت نظام التعلي أربك
ــادة التخصيصات  ــت احلكومة بزي طالب
املالية لوزارة التربية، ”ولكن ما يؤسف له 
عدم اهتمام احلكومات باجلانب التربوي.
ــع االقتصادي  ــار قرداغ الى أن الوض وأش
ــية  ــر في ترك الطالب للمقاعد الدراس أثّ
واجتاههم الى العمل“، منوهاً مبطالبهم 
ــة للطالب،  ــات مالي ــر تخصيص ”بتوفي
ــجيعهم  ــيما للمراحل األولى لتش الس

على االستمرار بالدوام.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة  العام ــرور  امل ــة  مديري ــت  دع
ــائقي املركبات  ــس االربعاء، س ام
ــر التجوال  ــام بحظ ــزام الت بااللت
ــه مت  ــة ان ــامل.واكدت املديري الش
ــري للعاملني  تعزيز املوجود البش
ــير واملرور  ــم حركة الس في تنظي
ــرات  ــبي املق ــاط ومنتس ــن ضب م
ــب  ــن هذه اخملالفة وحس للحد م
بيان رقم (١) لسنة ٢٠٢١.واصدرت 
اللجنة العليا للصحة والسالمة 
الوطنية قرارا بفرض حظر شامل 
للتجول بدا من يوم ١٢ ولغاية ٢٢ 

من شهر ايار احلالي.

مطالبة برملانية بمنحة مديرية املرور تدعو سائقي املركبات اىل االلتزام بحظر التجوال
تشجيعية للطالب

النزاهة : استقدام ضابط 
برتبة عميد بقضية مغاالت يف 

جتهيز حواجز كونكريتية
بغداد / البينة اجلديدة

ــفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة االحتادية، امس  كش
ــد ضباط مديرية  ــتقدام بحق اح ــاء، عن صدور امر اس األربع
ــة قضية املغاالت  ــرطة محافظة نينوى وذلك على خلفي ش
في عقد جتهيز حواجز كونكريتية .وأفادت الدائرة وفي معرض 
ــي حققت فيها واحالتها  ــا عن تفاصيل القضية الت حديثه
ــى القضاء ، بـأصدار قاضي محكمة حتقيق نينوى اخملتصة  ال
بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق ضباط يحمل رتبة عميد 
في مديرية شرطة احملافظة استناداً الى احكام املادة ٣٤٠ من 
ــتقدام جاء على  قانون العقوبات.وتابعت الدائرة، أن امر االس
ــب ومغاالت  ــة املتعلقة بوجود تالع ــوى اجلزائي خليفة الدع
ــرطة محافظة  في عقد جتهيز حواجز كونكريتية ملديرية ش
نينوى.وكانت الهيئة قد اعلنت عن اصدار اجلهات القضائية 
ــهر اذار  ــؤولني خالل ش ــتقدام بحق مس ــض واس ــر قب ٥٨ ام
ــابق)  ــم عضوين في مجلس النواب (حالي وس املاضي، بينه
ــى خلفية قضايا  ــر جاءت عل ــبق، مبينة ان االوام ــراً أس ووزي

وملفات حققت فيها الهيئة واحلتها الى القضاء.

املثنى / البينة اجلديدة
اعلنت محكمة حتقيق املثنى امس االربعاء، اتخاذ اإلجراءات 
ــني واملقصرين  ــني واحملكومني الهارب ــة بحق املوقوف القانوني
ــم اخملدرات في  ــرين نزيال من قس في حادثة هروب اثنني وعش
مركز شرطة الهالل باحملافظة.وقال اعالم اجمللس ان محكمة 
ــري بحق املقصرين في  ــى أصدرت اوامر قبض وحت حتقيق املثن
ــم  ــروب مجموعة من املوقوفني واحملكومني من قس حادثة ه
ــرطة الهالل وفقا الحكام املادة ٢٧١ من  اخملدرات في مركز ش
قانون العقوبات، الفتا إلى أنه مت اعتقال تسعة عشر موقوفا 

ومحكوما من مجموع الهاربني.

حمكمة حتقيق املثنى تتخذ 
االجراءات القانونية بحادثة 

هروب السجناء
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ــده  ــش لوح ــتطيع العي ــد يس ال اح
ــتطيع ان  ــة تس ــون ، وال عائل اال اجملن
ــا اال االنطوائية ، وال  ــش لوحده تعي
ــتطيع ان يعيش لوحده  مجتمع يس
ــتطيع ان  ــة تس ــف وال دول اال املتخل
تعيش لوحدها اال دولة العنف والدم.
ــه  ــف الذي نعيش ــى والضع الفوض
ــبب ضعف عالقاتنا مع االخرين  بس
ــوع عالقاتنا العدائية والتدخل  أو بتن
ــؤوننا الداخلية ، وفي كل يوم  في ش
نعيش مأساة سببها تلك العالقات 
ــي  املاض ــروف  لظ ــة  نتيج ــرة  املتوت
ــداً في احلاضر .إن أقامة  املتأصلة حق
ــن هي  ــع االخري ــه م ــات متوازن عالق
ــليم. الطريق الصحيح للعيش الس
ــة متوازنة طيبة  واقامة عالقات دولي
ــة املؤثرة في  ــم وخاص ــع دول العال م
الساحة العراقية هي افضل وسيلة 
للحفاظ على العراق وازدهار الشعب 

ــام شعبي  ، نحن نعيش اليوم انقس
ــن ، البعض  ــدول وليس للوط تابع لل
ــن مييلون الى  ــد هذه الدولة واخري يري
ــون داخل الوطن  ــرى ويتصارع دول اخ
ونحن ندفع الثمن بالضحايا ونخسر 
ــذا االجتاه  ــي ه ــاعد ف ــوال ، ويس االم
االعالم املنقسم ايضاً حسب انتمائه 
ــى ان اغلب دول  وهواه الدولي.ال ننس
ــا حروب وانتهت  العالم حدثت بينه
بالتراضي بعد وعي قادتها باخلسائر 
ــل احلرب ، وكأن  ــد احلرب وليس قب بع
ــيئاً لم يكن ، نريد حكماء لتفادي  ش
ــم ، كفانا  ــالم وبالتفاه احلرب بالس
ــوال. ــاء واالرواح واالم ــائر بالدم خس
ــوق هذا الكالم تذكرت حادثة  وانا اس
ــتينيات من القرن  بعد منتصف الس
ــرات وكتب عديدة !  املاضي وفق مذك
حيث حشدت ايران الشاه جيوشها 
على احلدود اجلنوبية للعراق ملشكلة 
ــل اخلبر الى  ــط العرب ، وص ــول ش ح
ــارف رئيس  ــد الرحمن ع ــوم عب املرح
ــراق حينذاك ، وضع اجليش خطة  الع

ــكرية ملواجهة ايران ومت عرضها  عس
ــب الرئيس  ــاعات طل عليه ! بعد س
ــفر وال احد  عارف جتهيز الطائرة للس
ــة ، وعندما  ــن الوجه ــى أي ــم ال يعل
اقلعت الطائرة ابلغهم بالتوجه الى 
ــاه  ايران ! التقى الرئيس والشاهنش
ــة !  ــارة املفاجئ ــتغرب الزي ــذي اس ال
ــل او اكثر بقليل  ــاعة اق وتباحثا لس
ــي ، بعدها  ــكلة بالتراض ــوا املش حل
ــداء ومنه امر  ــام غ ــوا الى طع انتقل
ــود االيرانية الى  ــاه بعودة احلش الش
ثكناتها بال حرب وبال تنازالت ، هكذا 
ــؤلية االخالقية. ــة واملس هي احلكم
دول   ، ــوع  املوض ــل  اص ــى  ال ــود  لنع
والكويت  السعودية  اخلليج وخاصة 
ــي خضنا معهم حروب  واالمارات الت
ــر بعنتريات  ــت اليابس واالخض حرق
ــل االجنبي ؟  ــببها التدخ ــة س فارغ
وكذلك الدول العربية االخرى الكبيرة 
ــم  ــس معه ــب ان جنل ــرة ! يج واملؤث
ــاون بيننا  ــل التع ــم من اج ونحاوره
ــي القامة افضل  وفتح الطريق العرب

ــات مع الدول العربية ، ومن ثم  العالق
الدول االقليمية كتركيا التي ال زالت 
ــوريا  ــاردة معها قائم ، وس حربنا الب
ــلم حزب  ــذ تس ــا من ــي عاديناه الت
ــلطة  ــوري الس البعث العراقي والس
ــتينيات  ــي نهاية  س ــي البلدين ف ف
ــي دخلنا  ــي ! وايران الت ــرن املاض الق
ــكرية واعالمية  ــرب عس ــا بح معه
ــر ! اما امريكا  ــرة دون فائدة تذك مدم
ــببت  ــي احتلت العراق والتي تس الت
ــروب التي دخلها  ــابقاً في كل احل س
ــق  ــا كصدي ــب ان جنلبه ــراق يج الع
ــم ان يتفهموا ان العراق  قوي وعليه
ــه اوالً وثانياً  ــى عدوانيت ــع ال لن يرج
نستفاد من خبرتها الفنية والعلمية 
ــيا القوية  ــالق وروس ــني العم ! والص
ــم واليابان الذكية التي  بالقوة والعل
ــا  ــرت العالم بصناعتها ، فرنس ابه
ــا بريطانيا العظمى وغيرها من  املاني
ــدم العراق في كل  الدول التي قد تخ
ــة والعلمية.يجب   ــاالت الصناعي اجمل
ــة ومن  ــة بدول ــع دول ــاور اجلمي ان نح

ــف ومن باب  ــاب القوة وليس الضع ب
املصالح املتبادلة ! ( وتبقى اسرائيل 
ــاكل على الرف  ــببة لكل املش املس
حلني تصفية القضية الفلسطينية 
ــب العرب بالتطبيع  رغم اعتراف اغل
ــر املفاوض  ــب ان يتذك ــا ) ، يج معه
ــراق فوق  ــة الع ــي  ان مصلح العراق
ــيان  النس وان   ! ــات  واالجتاه ــول  املي
ــود مينح  ــن املاضي االس ــازل ع والتن

ــوازن والعيش  ــا  الت ــة ووطنن املنطق
ــعب ان يعي ان  ــى الش ــالم ، وعل بس
احلروب ال جدوى منها واحلاثني عليها 
ــرض احلقد  ــي قلبه م ــن ف ــة وم خون
االسود لقدمي مات هم مرضى وعليهم 
ــى  ــك عل ــه ،  وكذل ــوا من ان يتعاجل
ــية العراقية  ــع القوى السياس جمي
ــة  الريديكالي ــا  توجهاته ــة  بكاف
املطالبة  والليبرالية  التغيير  اجلذرية 

ــة التي  ــاواة ! والديني ــة واملس باحلري
ــامح والسالم بل وحتى  اصلها التس
ــلم  (الكاولية!) ان تعي ذلك وتستس
ــالم ولن يكون بعدها منتصر او  للس
ــر اذا ركبوا  منهزم ! اجلميع ستخس
ــروب والعداء ،  ــار العنتريات باحل حم
ــوا ان العراق  وعلى اجلميع ان يتفهم
ــي الصف  ــادة وتاثير ف ــى قي ــد ال عائ
ــي وبقوة  والدول ــي  واالقليم ــي  العرب
ــع  ــفى ويرج ــرض يش ــراق اذا م ، الع
ــي اكيد بحيله وبخيله  بالتدريج ش
ودول  ــة  العربي ــة  االم  ! ــانه  وفرس
ــتغني عن  ــم ال تس ــة والعال املنطق
ــم ، يجب  ــتغني عنه العراق وال يس
ــد  والبعي ــب  القري ــي  املاض ــيان  نس
ــح  وفت  ، ــواده  وس ــه  واحزان ــه  بآالم
ــالم  الس ــودها  يس ــة جديدة  صفح
ــعى  ــام والود.؟.تباً لكل من يس والوئ
ــعوب باي  ــروب والعداء بني الش للح
ــت ! التاريخ لن  ــة كان ــة وضريع حج
ــرر مهما فعل  ــه ولن يتك يعيد نفس

اخلونة وجتار احلروب والفاسدون.

ــاء الفاو في موقع  ــن اهمية مين   تكم
ــل احللقة  ــي الذي ميث ــراق اجلغراف الع
ــطة وسهلة التضاريس  البرية املنبس
ــيا  ــط بني اس ــرب للرب ــم واالق واملعال
ــواء كان عبر  ــج مع قارة اوربا س واخللي
ــاحنات  اجلو او البر املتمثل بعبور الش
ــككي والذي بدوره يعتبر  والربط الس
ــاً بني  ــر امن ــهل واالكث ــرع واالس االس
ــةً من  ــل تكلف ــل واالق ــائط النق وس
ــل واجور التأمني على  حيث اجور النق
ــن  م ــك  وكذل ــع  والبضائ ــافرين  املس
ــائط النقل القادرة على نقل  اكثر وس
ــا متثل  ــة واحدة.وايض بنقل ــوالت  حم
ــوط املالحية اجلوية ذات االهمية  اخلط
ــزة النها توفر مدة زمنية تصل من  واملي
٣٠-٢٠ دقيقة كأختصار للرحالت اجلوية 
بني اوربا واخلليج وكذلك بني دول بعض 
دول القوقاز وايران مع قارة افريقا االمر 
الذي يفسر اهمية العراق االقتصادية 
ــية وارتباط تاريخه باحداث  والسياس
ــية واطماع دولية  ــكرية وسياس عس
ــع اطراف هذه  ــة وكانت جمي واقليمي
ــترك هو  ــل مش ــا عام ــداث بينه االح
الربط اللوجستي عبر وسائط النقل 
ــة  ــا الدام ــراق واورب ــني الع ــددة ب املتع
ــكري  ــل النقل واالمداد العس سالس
ــاو والربط  ــاء الف ــاري وكان ملين والتج
ــر لالهتمام  ــة االكب ــككي احلص الس
ــذي ال يقل اهمية عن  ــط وال والتخطي
ــوارده الطبيعية لدى  ــراق وم نفط الع

ــداث التاريخية واملعاصرة  اطراف االح
ــتراتيجية  ــن عزل اهمية واس ، وال ميك
ــككي  ــن الربط الس ــاو ع ــاء الف مين
ــا االخر في  ــالن بعضهم ــا يكم النهم
ــروع الذي ميثل حلقة  اهمية هذا املش
ــر اهمية في طريق احلرير  الوصل االكث
ــر منافس له ، واحلديث  او اي طريق اخ
ــن العدول الى طريق اخر عبر ايران او  ع
سوريا ما هو اال تلويح فقط ومشروع 
ــة  ــباب طبيعي ــذ الس ــب التنفي صع
ــرة  ــس الوع ــال ،التضاري ــبب اجلب بس
ــافة التي  ــني وطول املس ــك الدولت لتل
ــدف املرجو والتي  ــي ان حتقق اله ينبغ
ــاف مثيلتها في  ــد تصل الى ٤ اضع ق
ــدوى االقتصادية  ــا يعدم اجل العراق مم
ــروع في حال الذهاب الى خيار  للمش
ــون مبالغاً اذا  ــوريا وايران وقد ال اك س
ــتحيل .. اما فيما  وصفته باخليار املس
يخص الربط السككي مع دول اجلوار 
ــروع ولكن ينبغي ان  فهو مهم للمش

ــيلة وورقة ضاغطة  يتم اتخاذه كوس
ــككي  على الدول الراغبة بالربط الس
ــى  عل ــول  للحص ــكا  وامري ــني  والص
واعادة  ــة  وامني ــة  اقتصادي ــازات  امتي
النظر بترسيم احلدود البرية والبحرية 
ــوق العراقية  ــة واحلق ــص املائي واحلص
ــتركة الن الربط  ــار النفط املش في اب
ــككي مع دول اجلوار فيه منفعة  الس
ــه للعراق  ــدول اكثر من فائدت لتلك ال
ــتقتصر منفعة العراق على  حيث س
ــع التزام  ــط م ــت فق ــرادات الترانزي إي
ــراق بتوفير حماية امنية للبضائع  الع
ــي العراقية والبنى  ــارة داخل االراض امل
ــكك احلديدية  ــة خلطوط الس التحتي
ــراءات  ــن اج ــا م ــق به ــا يتعل وكل م
وان   ، ــية  القياس ــة  الدولي ــالمة  الس
ــي يتعرض لها العراق  الضغوطات الت
ــككي حالياً رغم  ــط الس لغرض الرب
ــككية حالياً  عدم وجود بنى حتتية س
ــتباقية لدول  ــوات اس ــو اال خط ما ه

اجلوار للحصول على الربط السككي 
ــف املوضع  ــع قوتهم وضع ــي موض ف
ــة  امكاني ــدم  ع ــي  وبالتال ــي  العراق
ــب مع حجم  ــازات تتناس ــب امتي طل
ــذي يتطلب تضمني  ــوع االمر ال املوض
ــروط  ــككي ش ــات الربط الس اتفاقي
ــة ورصينة وفقرة هامة  وفقرات واضح
ــاءات املالية  ــدم منح االعف وثابتة بع
ــن العمليات  ــة م ــات االمني والضمان
ــد  حتدي ــك  وكذل ــة  الدولي ــة  االرهابي
ــو ترانزيت نقل  ــت هل ه ــوع الترانزي ن
املسافرين ام نقل البضائع ام كالهما ، 
وكذلك ينبغي وضع تعرفة عالية جداً 
ــككي مع وضع تعرفة  للترانزيت الس
ــن ميناء  ــع م ــل البضائ ــة لنق معتدل
ــى باقي امصار العالم لضمان  الفاو ال
إستقطاب احلموالت البحرية لترسوا 
ــو  ــاو وتكون اجور الرس ــي ميناء الف ف
ــاء الفاو  ــغ والتحميل في مين والتفري
ــات مينائية وبحرية  معتدلة مع خدم
عالية املستوى وبتكنولوجيا متقدمة 
لكي ال يكون الربط السككي مع دول 
ــبباً في افراغ ميناء الفاو من  اجلوار س
ــبقية  ــود بنى حتتية واس ــه لوج قيمت
لدول اجلوار في مجال اخلدمات البحرية 
ــي العراق  ــة تفوق مثيلتها ف واملينائي
ــري املتواضع  ــب تقدي ــف وحس لالس
اقترح عدم الدخول في اي مشروع ربط 
ــروع  ــككي حالياً حلني اكمال مش س
ــدول  ــة ال ــاو ومطالب ــاء الف ــاء مين بن
الراغبة بالربط السككي بتكفل بناء 
ــككية من حدودها الى  اخلطوط الس
ــي الوصول اليها  ــات الراغبة ف الوجه

ــب املعايير  ــاهمة فيها وحس او املس
الدولية القياسية مع ضرورة ان يكون 
ــة خطوط  ــككي بطريق ــاء الس البن
ــط ملد  ــع التخطي ــاب م ــاب واالي الذه
ــككية  الس للخطوط  انابيب موازية 
ــوق  لتصدير الغاز والنفط لدخول الس
ــدادات الطاقة حيث توجد  االوربية الم
ــني ..  ــى برل ــراً ال ــا ب ــة وصوله امكاني
ــة احالة عقد  ــص طريق ــا فيما يخ ام
ــروع ميناء الفاو بطريقة التجزئة  مش
ــليم مفتاح بعض  وليس بطريقة تس
ــن اجلهة الطريقة التي احيل  النطر ع
ــب  ــا لغرض التنفيذ فحس امليناء له
تقديري البسيط فيها تقزمي وتشتيت 
ــروع ال يتمثل ببناء  ــروع فاملش للمش
ــات املناولة  ــا خدم ــة فقط وامن ارصف
ــاد واالدارة االلكترونية واجلباية  واالرش
ــة  االقتصادي ــة  واملدين ــة  اإللكتروني
واملدينة الصناعية والطبية والرياضية 
ــة  ــي واملدين الدول ــار  ــة واملط واالوملبي
ــياحية والنفطية . والتي ينبغي  الس
ــام الكتروني  ــط جميعها بنظ ان ترتب
ذكي موحد واذا ما اجزء املشروع بهذه 
ــتظهر  ــه وس ــت قيمت ــة ذهب الطريق
بالتصميم  ــرة  ــة كبي تقني ــاكل  مش
والتنفيذ واالدارة املستقبلة وقد نشهد 
تعارض بني مفاصل املشروع مستقبالً 
ــراءات  واج ــيق  التنس ــي  ف ــف  وضع
ــالمة  احلوكمة والرقابة واجلباية والس
والسعي  يفترض احلرص  العامة.وكان 
الحالة املشروع بالكامل بغض النظر 
ــا التبرير  ــال اليها ، وام ــن اجلهة احمل ع
ــل فهنالك عدة طرق  ــاكل التموي مبش

ــاد التمويل دون احلاجة لالقتراض  اليج
ــال الدخول في  ــبيل املث منها على س
ــالن  واالع ــط  النف وزارة  ــع  ــراكة م ش
ــتخراج  الس ــص  تراخي ــوالت  ج ــن  ع
ــرة الفاو  ــبه جزي النفط والغاز في ش
ــص  وتخصي ــة  البحري ــواحل  والس
ــروع بالكامل   ــا لتمويل املش ايراداته
ــاو االقتصادية)  ــة الف ــروع مدين (مش
ــة  التخميني ــة  الكلف ــغ  تبل ــي  والت
ــالق ٨-١٠  ــرح العم ــذا الص ــاء ه النش
ــنوات  مليار دوالر ينجز على مدى ٥ س
ــا مصافي  ــل من ضمنه ــر بقلي او اكث
ــركة تصدير الغاز  نفطية عمالقة وش
ــب االمر كما  ــي وكذلك يتطل الطبيع
اقترحته سابقاً للحكومة عام ٢٠١٧ 
ــكيل اداري جديد  ــاء تش بأن يتم انش
حتت مسمى الهيأة العامة او الشركة 
ــة  االقتصادي ــاو  الف ــة  ملدين ــة  العام
ــر عام او  ــف بدرجة مدي ــها موظ يرأس
ــس ادارة وقانون  ــر ولها مجل وكيل وزي
ــروع سيساهم  خاص باعتبار ان املش
ــة اجليواقتصادية  ــر اخلارط ــي تغيي ف
ــية للمنطقة  ــة والسياس واجليوامني
ــق عالقات  ــيكون منطل ــراق وس والع
ــة مع كافة  ــة ايجابية محوري سياس
ــاط املصالح  ــوار والعالم الرتب دول اجل
ــية  السياس ــح  باملصال ــة  االقتصادي
ــن  ــك ميك ــا وكذل ــة ووثاقته واالمني
ــروع من خالل الشراكة  متويل املش
ــركة  ــيس الش ــع الكويت  وتاس م
ــة   االقتصادي ــة  الكويتي ــة  العراقي
ــي مبارك وميناء الفاو. وجعل مينائ
ــد متكامل  ــروع اقتصادي واح مش

ــدون فوائد مقابل  ــل كويتي ب بتموي
وتكون  السككي  والربط  الشراكة 
ــع به  ــا يتمت ــراق  ٪ ٦٠ مل ــبة الع نس
ــككي  ــن ميزة الربط الس العراق م
ــح  ــي ارج ــم انن ــه رغ ــه ل وامتالك
ــراكة مع وزارتي النفط والنقل  الش
على الشراكة مع اي دولة اخرى مع 
ــنوي الذي  ــغ الس ــة ان املبل مالحظ
يتوجب رصده ال يزيد عن مليار دوالر 
ــن توفير  ــنوياً وميك ــد فقط س واح
ــالل ضبط ايرادات  هذا املبلغ من خ
املنافذ احلدودية ودقة جباية الرسوم 
ــب واملبالغة في  والكمارك والضرائ
ــلع اخلدمية  ــتيراد الس ــعار اس اس
واالدوية والهدر باملال العام والفساد 
ــة  ــات االمني ــي واالداري واخلروق املال
ــرار اقتصادية مع  ــبب اض التي تس
مالحظة قرب انتهاء وتسديد الديون 
ــة املفروضة  ــات الكويتي والتعويض
ــبب اجتياح نظام  ــى العراق بس عل
ــام ١٩٩٠ االمر  ــا في اب ع صدام له
الذي ميكن حتويل مبلغ التعويضات 
ــروع وامتنى ان يكون  الى متويل املش
الربط السككي مع دول اجلوار احد 
ــباب استعادة حقوقنا في شط  اس
ــتعادة  ــده املائية واس ــرب ورواف الع
ــا البحرية واملالحية  جزء من حدودن
ــي اتفاقية  ــلبت ف ــة التي س والبري
ــبب الهفوات  خيمة صفوان او بس
ــيم  ــدت والتي صاحبت ترس ان وج
ــد عام ٢٠٠٣  ــدود مع الكويت بع احل
السباب تقصيرية متعمدة او قصور 

في املعرفة.
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إضاءات قانونية

ــوزارة  ــس األعلى لل ــو الرئي ــر اخلارجية ه وزي
ــارس  ــتها ومي ــذ سياس ــن تنفي ــؤول ع واملس
ــاطها وحسن أدائها واصدار  الرقابة على نش
ــق بلوزارة  ــرارات فيما يتعل ــات والق التعليم
ــن صالحياته  الى  ــر ان بخول بعضا»م وللوزي
ــاء الدوائر  ــفراء اواي من رؤس ــه  او الس وكالئ
ــون املهام املوكلة  وللوزارة اربعة وكالء ميارس
ــؤون  ــاعدونه في ادارة ش لهم من الوزير ويس
ــل وزير  ــفير بدرجة وكي ــون الس ــوزارة ويك ال
ــفير اما الوزير  ــل الوزارة  وفي البعثة س بداخ
ــس دائرة بدرجة مدير  املفوض فهو معاون رئي
عام في مركز اوزارة وفي البعثة وزير مفوض او 
قنصل عام اما املستشار فهو بدرجة معاون 
ــوزارة او قنصل عام في  ــر عام في مركز ال مدي
ــكرتير االول فهو مدير قسم  البعثة  اما الس
ــكرتير اول او قنصل اول  ــي مركز الوزارة وس ف
ــكرتير الثاني فهو بدرجة  في البعثة اما الس
ــعبة داخل مركز الوزارة وقنصل ثاني  مدير ش
ــح  ــي البعثة ويعني املرش ــكرتير ثاني ف اوس
املستوفي الشروط في السلك الدبلوماسي 
ــترط من يعني  ــرار من الوزير ويش الول مرة بق
ــية  ــي اجلنس ــون عراق ــلك ان يك ــذا الس به
ــد على ٣٥  ــنة واليزي ــره عن ٢٢س ــل عم واليق
ــنة ومؤمنا»وملتزما»مببادئ دستور العراق  س
وساملا»من االمراض املعدة والعاهات العقلية 
ــلوك وغير  ــمعة والس ــن الس وان يكون حس
محكوم عليه بجناية اوجنحة غير سياسية 
ــة على  ــة أولي ــهادة جامعي ــى ش ــز عل وحائ

ــا او مايعادلها في فروع لها  االقل معترف به
ــة وان يجتاز بنجاح  ــة اخلارجي عالقة باخلدم
ــوزارة وحاصال»على  ــا ال ــة التي جتريه املقابل
ــؤدي  ــة وي ــة اخلارجي ــد اخلدم ــهادة معه ش
ــي اليمني القانونية امام  املوظف الدبلوماس
ــلك  ــة وللوزير ان يعني في الس ــر اخلارجي وزي
ــكرتير ثالث حامل  ــي بوظيفة س الدبلوماس
ــتير من جامعة معترف بها  ــهادة ماجس ش
ــهادة  ــل ش ــي حام ــكرتير ثان ــة س وبوظيف
الدكتوراه او مايعادلها ويعني السفير مبرسوم 
ــيح الوزير وتوصية  ــوري بناء على  ترش جمه
ــس النواب  ــة مجل ــوزراء وموافق ــس ال مجل
ــون عراقي  ــفير مايلي ان يك ــترط بالس ويش
اجلنسية وحاصل على سهادة جامعية اولية 
ومن ذوي اخلبرة واالختصاص ومن املشهود له 
ــنة  ــة واالمانة واليقل عمره عن ٣٥ س بالنزاه
ــفير  وان يتقن احدى اللغات احلية ويؤدي الس
ــس اجلمهورية  ــام رئي ــة ام ــني القانوني اليم
ــدم موظف  ــر اخلارجية ويعد أق ــور وزي وبحض
ــال  ــا» باالعم ــة قائم ــي البعث ــي ف دبلوماس
ــبب كان  ــها ألي س ــت عند غياب رئيس املؤق
على ان التقل وظيفته عن سكرتير اول ويعني 
ــم وموظفيهم  ــني الفنيني ومعاونيه امللحق
كامللحقني العسكريني والثقافني والتجارين 
ــم في خارج العراق من غير  واالعالمني وغيره
ــروط  ــيق معها وش ــة وبالتنس وزارة اخلارجي
ــية والتقل  ــون عراقي اجلنس ــم ان يك تعينه
درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية وحاصل 
ــن احدى  ــة اوليه ويتق ــهادة جامعي ــى ش عل
اللغات احلية ويرتبط امللحقون برئيس البعثة 
اداريا» ويحال موظف اخلدمة الى التقاعد وفق 
احكام قانون التقاعد ولرئيس مجلس الوزراء 
وبناء على اقتراح الوزير متديد خدمة السفير 
ــتحق  ــنوات قابلة للتجديد ويس ملدة ثالث س

ــد ٨٠٪من  ــه الى التقاع ــفير عند احالت الس
ــا اقرانه  ــات التي يتقاضاه ــب واخملصص الرات
ــوزارة في احلاالت التالية اذا اكمل  في مركز ال
السن القانوني وله خدمة التقل عن ٢٥ سنة 
واءا احيل على التقاعد السباب صحية جراء 
ــن جلنة طبية  ــن اداء واجبه بتقرير م ــز ع عج
ــمية ومختصة بصرف النظر عن خدمته  رس
ــؤون العمل   واذا توفى وهو في اخلدمة ومن ش
الدبلوماسية  العالقات  اقامة  ــي  الدبلوماس
ــرى باقتراح من الوزير وموافقة  مع الدول االخ
ــية  ــأ وتلغى الدبلوماس مجلس الوزراء وتنش
ــراح الوزير وموافقة مجلس  والقنصلية باقت
ــف الذي التقل  ــمية املوظ ــوزراء ويجوز تس ال
ــفيرا»للعمل في  وظيفته عن وزير مفوض س
ــات دون تغيير درجته وراتبه باقتراح من  البعث
الوزير وموافقة  رئيس مجلس الوزراء  وتشكل 
ــان التالية  ــوزارة  اجملالس واللج ــز ال ــي مرك ف
ــة الوزير  مجلس وزارة اخلارجية ويكون برئاس
ــاء دوائر مراكزها ويقوم  وعضوية وكالء ورؤس
باالشراف على تنفيذ السياسة العامة للوزارة 
ــكل  ــد اخلدمة اخلارجية وتش ومجلس معه
ــؤون التخطيط  ــوزارة لش ــل ال ــة وكي برئاس
ــد اخلدمة  ــة عميد معه ــي وعضوي السياس
ــرة االدارية والتخطيط  اخلارجية ورئيس الداي
ــة املعهد  ــم سياس ــي وتقوم برس السياس
وجلنة اخلدمة اخلارجية  وتكون برئاسة وكيل 
ــة وعضوية  ــؤون الفنية واالداري ــوزراء للش ال
ــة والقانونية  ــدا ئرة االداري ــوكالء ورئيس ال ال
ــة واثنني من  ــة اخلارجي ــد معهد اخلدم وعمي
ــون مهامها  ــية وتك ــاء الدوائر السياس رؤس
ــع التوصيات في  ــاذ القرارات ورف النظر باتخ
ــؤون املوظفني  ــة واالدارية وش ــؤون املالي الش
ــارية ويرأسها الوزير ويحدد  واللجنة االستش

أعضائها من السفراء واملستشارين.

نهاد الحديثي

ــذي تال مرحلة  ــى الزمن اجلميل ال ول
ــتعمار، وولى زمان  ــن االس ــرر م التح
ــكام) من  ــادة) وليس (ح ــه (ق كان في
ــم املثل في  ــام يضرب به ــال عظ رج
ــيء (وطنية وخلق ودين), أهم  كل ش
ــارة النفس واليد  ما كان مييزهم طه
ــعوب  ــة احلقة واحترام الش والوطني
ــة  ــا، وعف ــن أجله ــوا م ــي ناضل الت
ــام، والدقة  الت ــان، واالنضباط  اللس
ــبة  الكلمات.و(محاس ــار  اختي ــي  ف
ــبهم الناس،  النفس) قبل أن يحاس
ــار اآلخرين على  ــة وإيث ــة عالي وثقاف
ــن  م ــوا  كان وان  ــى  حت ــهم  أنفس
ــى كرامة  ــني، و(احملافظة عل املعارض
ــأنه  الوطن واملواطن) مهما صغر ش
ــع جيرانهم من  ــوا يتعاملون م ، كان
ــرة  ــل أفراد األس ــا يتعام ــدول كم ال
الواحدة أو اجليران باحلي، وعالقاتهم 
ــل  التواص ــى  ال ــل  تص ــم  يبعضه
األسري وفى بعض األحيان املصاهرة. 
في حالة احتياج دولة من هذه الدول 
ــلحة  الى مواد غذائية أو أدوية أو أس
ــرطة ما  أو وحدات من اجليش أو الش
ــا إال أن تطلب من جيرانها  كان عليه
ــاعات أو  من دون تعقيدات، وخالل س
ــا احتياجاتها من  ــام قليلة تصله أي
ــائل  ــن أو أذى، أو ظهورها بوس دون م
اإلعالم بغرض استغاللها سياسيا، 

ــم كاريزما  ــوا زعماء بحق ولديه كان
ــادة (حكومات  ــر ألي من الق لم تتوف
ــم حتى  ــتقالل) بعده ــا بعد االس م
ــاء الطبقات  ــوم,,, وكلهم من أبن الي
ــرة الذين تلقوا  ــطة أو الفقي املتوس
ــتعمر  تعليمهم احلكومي أيام املس
ــتهان به من  ــن بينهم عدد ال يس وم
املدرسني كان هؤالء القادة يحكمون 
شعوبا عظيمة تستحق أن يحكمها 
ــعوب نقية  ــؤالء. ش ــاء مثل ه عظم
ــتجدات احلضارة  لم تتلوث بعد مبس
ــيل  ــة وغيرها وبعمليات غس الغربي
ــائل اإلعالم  ــتمرة عبر وس املخ املس
ــا  بعاداته ــكة  متمس ــم،  والتعلي
ــر  ــر الصغي ــا، يوق ــا ودينه وتقاليده
فيها الكبير والكل يعيش في تناغم 
مع أفراد قبيلته وبقية املواطنني مع 
ــادل بني  ــرام املتب ــود وتوفر االحت وج
ــني حكامهم  ــم وب ــني وبينه املواطن
نظرا لشعورهم بالعدل و باألمان في 
وجودهم وتوفر االحتياجات الضرورية 
لكل أفراد الشعب برغم الفقر املدقع 
ــراض وانعدام  ــة واألم ــار األمي وانتش
اخلدمات الضرورية ألغلب هذه الدول. 
ــة وقنوعة  ــعوب راضي فقد كانت ش
وحتمد ربها على كل شيء.ونعتقد أن 
ليس ثمة أمة من األمم أجادت صناعة 
ــر احلديث بقدر ما  الطغاة في العص
ــة، فنحن األمة  ــا العربي فعلت أمتن
ــر رؤوس الطغاة  ــي تدي ــدة الت الوحي
غرورا بخضوعها وتبعيتها وهوانها، 
فتحيطهم دائما بزفة هتاف ساذج، 
ــكل من  يتش ــنج، وغوغائي،  ومتش
ــتهم  ــه جنون الطغاة وغطرس خالل
ــهم هبة  وغرورهم، فيتخيلون أنفس
ــا يحدث هذه  ــي األرض، لكن م اهللا ف
ــرا  األيام في العالم العربي يعد كس

ــير ملا يحدث  لتلك القاعدة، وال تفس
هذه األيام سوى أن هذا اجملتمع العربي 
الذي حبس عقودا في القمقم بفعل 
ــرت  ــكرية كس أنظمة قمعية عس
ــيكولوجيته، قد  ــت س ذاته، وخدش
نفد صبره، وهو يحاول اآلن اخلروج من 
عنق الزجاجة دفعة واحدة، ويتدافع 
ــورة غير  ــاءات احلرية بص ــوب فض ص
ــبوقة قلبت كل التوقعات.نحن  مس
ــا طاغية العصر اجلديد،  نخلق ألمتن
ــي له منصبه وشهوته,, في  الكرس
ــدين ,  ــراق االحتالل صنعنا الفاس ع
ــس وزراء العراق  ــتور منح رئي والدس
ــوات  الق ــادة  وقي ــلطة  والس ــاه  اجل
ــون  ــح كفرع ــى يصب ــلحة حت املس
ــعب والوطن واالرض  ــد ان الش يعتق
ــاعدة  والعرض ملكا له لوحده ومبس
املقربني واملنتفعني واحلاشية يتبعون 
طريق النفاق وطريق املدح املبالغ فيه 
ــعبه يعيش  ــه بأن ش ــم يوهمون فه
ــة والدميوقراطية  ــور احلري أزهى عص
والرفاهية فى عصره وأنهم لن يجدوا 
ــون ويعظمون  ــا أفضل ويصف حاكم
ويبجلون فيه حتى يعتقد أنه ارتفع، 
وان شعبه يعيش أزهى عصور احلرية 
ــة والرفاهية فى عصره  والدميوقراطي
ــا أفضل  ــدوا حاكم ــن يج ــم ل وأنه
ــون ويبجلون فيه  ــون ويعظم ويصف
ــيه  ــه ارتفع بكرس ــد أن ــى يعتق حت
ــر قابل  ــه غي ــر وأن ــوق رؤوس البش ف
ــة وأنه اآلمر  ــبة أو املناقش للمحاس
ــي فى هذه البالد وال ترد كلمته  الناه
ــن يزينون له  ــية هم م وهؤالء احلاش
ــا بلغت فداحتها وكل  أخطاءه مهم
ــخصية حتى  ــم الش ــذا ملصاحله ه
تتاح لهم الفرصة لالنتفاع وحتقيق 

امللذات.

قــــانـــــون  الـخـــدمــة الـخـارجـيـــة كرايس متليك – تصنع الطغاة والفاسدين
الجزء االولالحقوقي ماجد الحسناوي

اللواء اِّـهندس / زمان صاحب الدراجي

قيصر الهاشمي اِّـربقع
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ــع  ــل م ــن أربي ــم اهللا م * حياك
شخصية قبلت الظهور في اول 
ــة… وهذا الظهور األول  قناة عربي
ــس إقليم  ــة رئي ــه… مع فخام ل
نيجيرفان  ــيد  الس ــتان  كوردس

بارزاني؟.
ــي  ــام ١٩٦٦ ف ــدت ع ــا ول أن ـ    
ــي  الت ــران  عم ــاج  ح ــة  منطق
ــورة أيلول  ــل ث ــن معاق كانت م
ــن  ــي م ــراق، أم ــتان الع بكردس
ــليمانية ووالدي هو  مدينة الس
إدريس مصطفى البارزاني، بقينا 
في كردستان العراق لغاية سنة 
ــورة  ــة الث ــد نكس ٧٤ و٧٥، وبع
ــى إيران حيث قضيت  التجأنا إل
ــة هناك،  ــة مرحلة الطفول بقي
ــغوالً دائماً بأمور  والدي كان مش
الالجئني من اهلنا الذين التجأوا 
ــة  ــت مرحل ــران. فأمضي ــى إي إل
ــورة  ــل الث ــني معاق ــة ب الطفول
ــرد واللجوء في إيران التي  والتش
استمرت لغاية سنة ٧٩، وهنالك 
بدات الدراسة ودخلت املدرسة… 
بعد الثورة اإليرانية تغيرت األمور 
ــيئاً حيث تسنى لنا  ــيئاً فش ش
ــق احلدودية  ــى املناط الرجوع إل
ــتان العراق.فيما  ــال كردس وجب
ــية،  السياس ــي  حيات ــص  يخ
ــاد طلبة  ــي كانت في احت بدايات
ــن  م ــت  كان ــي  الت ــتان  كردس
منظمات ثورة أيلول، أما دخولي 
ــة  ــي معترك السياس ــدي ف اجل
فبدأ في أعقاب وفاة والدي سنة 
٨٧، حيث دخلت أغوار السياسة 

وتفرغت للنضال السياسي.
* ماذا تعلمت من املال مصطفی 

البارزاني؟
ــذي تعلمناه منه جميعا هو  - ال
ــالص  ــل باخ ــا ان نناض ان علين
في  ــعبنا  ــوق ش ــق حق لتحقي
ــعبنا، فاذا  ــراق وان نخدم ش الع
ــي  ــص ف ــتطعت ان اخل ــا اس م
ــول ان  ــتطيع الق ــني، اس كلمت
البارزاني  ــى  ــال مصطف امل نهج 
ــعب، نهج  هو نهج خدمة الش
ــن، تعلمنا من هذه  خدمة الوط
ــا  م ــذل كل  نب ان  ــخصية  الش
ــتطاعتنا خلدمة قضية  اس في 

شعبنا.
ــد ان اعود  ــة الرئیس اری * فخام
ونتكلم عن السید مال مصطفی 
ــدة العراق  كیف كان ینظر لوح

واالخوة العربیة الكردیة؟
ــث  احادي ــى  إل ــا  نظرن ــا  م إذا   -
البارزاني  املرحوم املال مصطفى 
ــد دوما  ــام، كان يؤك ــكل ع بش
ــى االخوة بني الكورد والعرب،  عل
كان يؤكد على ان حقوق شعب 
ــتان يجب ان تتحقق في  كردس
ــف  ــار العراق، ولكن مع االس اط
ــى دفة  ــة عل ــة املتعاقب االنظم
ــت ترد  ــراق كان ــي الع ــم ف احلك
ــالح  والس ــف  وبالعن ــع  بالقم
املسألة  الكردية،  القضية  على 
ــالة  الكردية في العراق هي مس
ــون احللول  ــب ان تك جدية ويج

جذرية.
ــف  ــي مل ــد ف ــو اجلدی ــا ه *   م

كركوك؟
- كركوك مدينة عراقية، كما أن 
أربيل مدينة عراقية والسليمانية 
ــي هذه  ــة عراقية ف ــا مدين ايض
ــي يقال  ــة الت ــة اجلغرافي البقع

ــكلة  ــراق. ما هي مش ــا الع له
ــكلة كركوك هي  كركوك؟ مش
ــكلة،  اننا نعلم كلنا بانها مش
ــتعداد  ــاك اس ــس هن ــن لي ولك
ــكلة  ــا. للمش ــا وحله لتداوله
شقان حسب رأيي، الشق االول 
ــألة الثروات الطبيعية،  هو مس
واخليرات موجودة  الثروات  فهذه 
ــي  ف ــس  ولي ــراق  الع كل  ــي  ف

ــودة في  ــا، موج ــوك وحده كرك
البصرة وفي أربيل والسليمانية 
ــة املناطق، هذا  كذلك وفي كاف
جزء منها، وإن كان عندنا قانون 
للنفط والغاز في العراق ملا كان 
ــكلة.  ــات موضوع النفط مش ب
ــا قانون  ــح لدين ــه كان يصب الن
يطمئن مبوجبه اقليم كردستان 
ــة األخرى إلى  ــق العراقي واملناط
أنها ستحصل على ميزانياتها. 
وهكذا فإنه حلل مسألة كركوك 
ــا اوال اتفاق  ــب ان يكون لدين يج
كامل على قانون النفط والغاز. 
والشق الثاني هو مسالة االرض، 
املشكلة ال حتل بأن يقول اقليم 
ــوك، او املنطقة  ــتان كرك كردس
ــتان، ال حتل  ــة هي کردس الفالني
ــدم  بع ــداد  بغ ــرار  واص ــذا؛  هك
ــرد في  ــاي حق للك ــراف ب االعت
ــاعد على  ــا ال يس ــوك أیض كرك
ــاج الى  ــر يحت ــذا االم ــل. ه احل
ــدى الطرفني حلل  ــود مرونة ل وج
ــكلة، لدينا مادة دستورية  املش
ــمى املادة ١٤٠ في الدستور  تس
ــوت لصاحله  ــذي ص ــي ال العراق
ــن  ــة م ــني باملئ ــن ثمان ــر م اكث

الشعب العراقي. 
ــادة  وامل ــتور  الدس ــوص  بخص  *
ــة  ــي كتاب ــاركتكم ف ١٤٠ ومش
ــاركتم  ــتور اصال یعني ش الدس

ــتور في حینه  ــة الدس في كتاب
دائما ما جند تصریحاتكم سید 
نیجیرفان بارزاني، تصریحاتكم 
تتحدثون، نبحث عن املشاركة، 
ــل  ه ــاركة..  املش ــن  ع ــث  نبح
ــق  ــاول ان تضی ــات حت ــن جه م
ــع  ــیة م ــاركتكم السیاس مش
ــورة عامة  ــز بص ــة املرك حكوم

ــات اصال  ــاول هذه اجله وملاذا حت
ــاركتكم في  ان تقنن وحتدد مش

العملیة السیاسیة؟
ال  ــن  نح ــارکة،  املش ــدد  بص  -
ــرد  ــنا كك ــن انفس ــدث ع نتح
فقط. نحن نعتقد بان املكونات 
ــب ان تكون  ــا يج ــرى ايض األخ
ــون  أن تك ــي  ف ــة  الرغب ــا  لديه
ــية  ــزءا من العملية السياس ج

ــدث عن  ــا ال احت ــراق، ان ــي الع ف
ــاذا؟ الن هذه  ــب، مل الكرد فحس
املشاركة والوصول الى القناعة 
باننا جميعا جزء في هذا البلد، 
ــرد فقط بل  ــكلة الك ليس مش
مشكلة املكونات األخرى ايضا. 
ــا اقول  ــرا م ــي كثي ــك فانن لذل
ــول بان الفترة  بأننا وحلد االن نق
ــن هذا انتهى. لم  إنتقالية، ولك
ــن  ــة، نح ــة إنتقالي ــد املرحل تع
ــات غاية  ــى انتخاب ــون عل مقبل
في االهمية في املستقبل، نحن 
ــباب  نعلم بانه كانت هناك اس
ــي منعتنا من  ــدة في املاض عدي
ــز على هذا املوضوع، كان  أن نرك
ــباب،  ــش من اكبر هذه االس داع
ــتان  كان لدينا في اقليم كردس
ــط مواجهة  ــام ٢٠١٤، خ منذ ع
ــش،  ــع داع ــم م ــه ١١٠٠ ك طول
وكنا نؤوي مليونني من النازحني 
ــرة  والالجئني وأصيب قرابة عش
ــمركة  البيش ــراد  اف ــن  م آالف 
ــهد نحو الفني،  بجروح واستش
طبعا لم يقع هذا في كوردستان 
ــال كل العراقيني  ــا بل ط وحده
ــياق،  ــن ضحوا في هذا الس الذي
ــرى ونعتقد بان ظرفا اخر  نحن ن
ــرف علينا ان  ــتجد اليوم، ظ اس
جنلس فيه مع بعض ونتحاور من 

اجل حل هذه املشاكل.

* تنوي زیارة احملافظات العراقیة 
في املستقبل، املدن االخری؟

ــب ذلك كثيرا. زرت النجف  ـ  اح
مرات عديدة وكان لي الشرف ان 
التقي آية اهللا السيستاني، كان 
ــاه ابدا بالنسبة لي  لقاء ال انس
ــفري االخير  ــخصيا، وفي س ش
عندما كنت في بغداد حتدثنا مع 

رئيس البرملان سيادة احللبوسي 
والسياسيني العراقيني االخرين. 
ــط لزيارة هذه املناطق في  وأخط
ــرة وزيارة  ــتقبل، زيارة البص املس
االنبار، وان ارى اهالي هذه املناطق. 
ــعب  نحن نفضل ان نلتقي الش
عن قرب ليفهموا رسالتنا وأننا 
ــكل العراق. إن تطور  نريد اخلير ل
ــة تطور إلقليم  أي مدينة عراقي

ــا، وتزايد قوة  ــتان في رأين كردس
ــف  يضي ــي  العراق ــاد  االقتص
ــتان وليس  ــم كردس ــوة إلقلي ق
ــول هذا من  ــس. دعوني أق العك
ــرقية،  ــالل قناتكم، قناة الش خ
ــم يتمكن  ــديد، ل ــف الش لالس
ــي  ف ــون  العراقي ــيون  السياس
املاضي من تنفيذ وتأمني املسائل 
ــكل  بالش ــاس  للن ــة  اخلدمي
ــوا يحاولون دائما  املطلوب وكان
ــبب هو  ــاس بان الس ــاع الن اقن
ــي حني أن  ــتان، ف ــم كردس إقلي
ــتان ال يطلب اكثر  إقليم كردس
من استحقاقه مبوجب الدستور 

العراقي ومبوجب عراقيته
ــا ننتقل  ــان دعن * كاك نيجيرف
ــة  ــوم إلى القضايا احلساس الي
ــتور الذي هو  واملهمة وهي الدس
ــداد وأربيل.  ــا بني بغ الفيصل م
ــتور مفصل على  يقال بأن الدس
ــى  ــل عل ــرد ومفص ــاس الك مق
ــيعة. هذا رمبا هو ما  مقاس الش
يقوله املكون السني أو الطيف 
ــل الكرد  ــني في العراق. ه الس
ــتورية  ــراء تعديالت دس ــع إج م
ــارع، مطلب  ــب الش ــو مطل وه

مظاهرات تشرين؟
ــكل  ــنا بأي ش - نحن الكرد لس
عقبة في طريق أي تغيير يخدم 
ــدم الوضع في  العراق فعالً ويخ

ــعدنا أن يحصل.  العراق، بل يس
ــس ونرى  ــع وجنل ــا أن جنتم علين
ــتورية التي  ــواد الدس ما هي امل
ــق تقدمي  ــي طري ــف عقبة ف تق
ــراق؟ وما هي  ــي الع ــات ف اخلدم
ــع  ــي متن ــتورية الت ــواد الدس امل
ــراق من املضي إلى األمام؟ لو  الع
ــا اجتمعنا مع بعض وحتدثنا  أنن

في هذه األمور، فإننا ككرد نريد 
ــراق بالتأكيد، نريد  مصلحة الع
ــات العراق.  ــة كل مكون مصلح
لذا فإن من الطبيعي جدا عندنا 
ــاور ونحدد  ــع معا ونتح أن جنتم
ــتخدم  املواد التي إن غيرناها س
ــة.  عام ــورة  بص ــراق  الع ــال  فع

بالتأكيد سنفعل ذلك.
ــي  ــوص العقد السياس * بخص

ــة الرئيس كلما  ــد… فخام اجلدي
ــز  املرك ــني  ب ــة  العالق ــت  ترطب
ــاه  باالجت ــت  وذهب ــم  واإلقلي
ــاك بعض  ــح، تصير هن الصحي
أن  ــتطيع  نس ــل  ه ــاكل.  املش
ــف مطار  ــة قص ــط موضوع نرب
ــرة وتطور هذا  ــل ألكثر من م أربي
القصف حتى دخلت طائرة درون 
ــذا القصف.  ــيرة قامت به مس
هذا يعني أن هناك جهات حتاول 
أن تقف بالضد أو تعرقل العالقة 
ــا بني املركز واإلقليم أي أن هذا  م
ــوش  ــراد منه أن تتش القصف ي

هذه العالقة؟
ــی مطار أربیل، مع  - الهجوم عل
ــدید؛ نحن نرى بأنه  األسف الش
ــتقرار  تصعيد خطير جدا لالس
السياسي لكل العراق.دعني أوال 
أقدم توضيحا بخصوص القوات 
ــوات األمريكية  الق ــة.  األمريكي
ــل وفي إقليم  املتواجدة في أربي
ــتان، موجودة ضمن إطار  كردس
ــنطن  اتفاق أبرم بني بغداد وواش
ــنطن،  ــل وواش ــني أربي ــس ب ولي
ــتان ينظر إلى هذا  وإقليم كردس
ــألة بصفته  املوضوع وهذه املس
ــس األمر  ــراق، فلي ــزءا من الع ج
ــتان لدينا  ــا في إقليم كردس أنن
ــف عما هو  ــاص يختل ــيء خ ش
ــني القوات  ــود بني بغداد وب موج

ــيء  ــة، ليس عندنا ش األمريكي
ــم  ــي إقلي ــل ف ــذا القبي ــن ه م

كردستان.
ــور للعالم أن  ــوق ويص * ملاذا يس
ــل إقليم  ــيد الكاظمي يدل الس
كردستان من خالل رمبا التجاوب 
ــي يراها  ــل الت ــع مطالب أربي م
ــا جتاوز  ــركاء الكاظمي بأنه ش

ــتور ورمبا فيها شيء  على الدس
من احليف للوسط واجلنوب؟

ــتخدم ضد  ــا أرى أن هذا يس - أن
رئيس الوزراء ألغراض سياسية، 
ــه. طبعا نحن  ــاس ل وإال فال أس
ــه  ــوزراء بصفت ــس ال ــرف رئي نع
ــنوات  س ــذ  من ــخصية  الش
ــن  ــن الذي ــد كان م ــدة، فق عدي
ــمركة  ــى جانب البيش كانوا إل

ــابق، لیس  ــي أيام النظام الس ف
ــخص،  كش ــل  ب وزراء  ــس  کرئی
ــهد معاناة األنفال بعينيه،  وش
وشهد معاناة شعب كردستان 
ــة، وكان  ــاء الهجرة اجلماعي أثن
ــهادتهم  ــوا بش ــن أدل ــن الذي م
أملانيا  ــي  ــال ف ــوص األنف بخص
ــهد تلك العملية كلها  ألنه ش
عراقي  ــارك كرجل  وش بعينيه، 
ــي نضالهم،  ــمركة ف مع البيش
وشهد رئيس الوزراء كل ما حاق 

بالكرد في تلك الفترة.
ــيد نيجيرفان  ــنرى الس * هل س
ــة  العملي ــادم  ق ــي  ف ــي  بارزان
ــا جلمهورية  رئيس ــية  السياس

العراق؟
ــي،  عراق ــا  أيض ــا  فأن ال..  ــم  ل  -
ــي  العراق ــتور  الدس ــمح  ويس
ــذا.. لكن  ــون العراقي به والقان
ــر في هذا  ــي احلقيقة لم أفك ف

في هذه املرحلة.. لكن لم ال؟
ــاك اعتراضات وهناك  * أكيد هن
ــل  ــض التفاصي ــن بع ــول، ع قب
ــية  ــار العملية السياس في إط
ــم  ــل لديك ــدث. ه ــة أحت القادم
ــون رئيس الوزراء  اعتراض أن يك
ــه السيد نوري  القادم هو نفس
ــيد حيدر  ــي أو غرميه الس املالك

العبادي؟
ــت لدينا مشكلة  - نحن ليس

مع األشخاص، مع أي شخص. 
ــي  إن كان عنده برنامج سياس
ــراق، مهما كان  ــدم كل الع يخ
شخص رئيس الوزراء ذاك، فإننا 
ــتعدون للتعامل  بالتأكيد مس

معه.
ــاء على  ــون اإلبق ــل تتوقع * ه
الكاظمي  ــى  ــيد مصطف الس

رئيسا للوزراء أم ال؟
ــرار حتدده  ــذا الق ــد أن ه - أعتق
االنتخابات ونتائج االنتخابات، 
ــرا لنعرف  ــا زال الوقت مبك وم
ــيبقى أم ال، لكن من  إن كان س
االنتخابات وصناديق  أن  املؤكد 
ــم  ــراع هي التي ستحس االقت

هذا القرار.
ــتان  ــى في كردس ــي أبق * دعن
ــوم  ــم الي ــف تقي ــراق.. كي الع
العالقة بني أربيل والسليمانية، 
ــاد الوطني  ــني االحت ــم وب بينك

الكردستاني؟
ــريكنا  ــاد الوطني هو ش - االحت
ــة،  ــذه احلكوم ــي ه ــس ف الرئي
ــة بني  ــي كالعالق ــا ه وعالقاتن
ــون جيدة أحيانا  أي حزبني، تك
وينتابها الفتور أحيانا، ساخنة 
ــي أحيان أخرى.  أحيانا وباردة ف
هذا برأيي طبيعي جدا في أجواء 
العالقة بني  ــن  ــتان، لك كردس
ــني وهذين الطرفني  هذين احلزب
ــكلة  ــد وجود مش ــم تبلغ ح ل
ــاك حوار  هن ــا،  بينهم ــرة  كبي
ــنجات،  وهناك نقد وهناك تش
ــي  ــن ف ــود، لك ــذا موج كل ه
ــي محطات اتخاذ  النتيجة وف
ــائل املصيرية  ــي املس القرار ف
ــتان جند تفاهما  إلقليم كردس

جيدا جدا بني هذين الطرفني.
ــي  ــوص موظف ــب، بخص * طي
ــتان، هل وضعتم خطة  كردس
ــتان  رواتب موظفي كردس حلل 
ــو عدد  ــم ه ــت ك ــذات الوق وب
ــهر التي يطلبها موظفو  األش

إقليم كردستان؟
- من املؤسف جدا أنه مت تسييس 
رواتب موظفي كردستان لدرجة 
ــي حني لم يكن يجدر  كبيرة، ف
ــذا املوضوع إلى  ــال حتويل ه أص
ــي. فموظفو  ــوع سياس موض
ــم جزء من  ــتان ه إقليم كردس
ــب  ــني مبوج ــني العراقي املوظف
ــتور،  الدس ــب  ومبوج ــون  القان
ــى  ــع عل ــون يق ــب القان ومبوج
ــة،  االحتادي ــة  احلكوم ــداد،  بغ
ــب  ــرف روات ــني وص ــب تأم واج

املوظفني.
ــي  ــود ف ــس، ن ــة الرئي * فخام
ــرة أن نركز على  ــق األخي الدقائ
ــا، في  ــازع عليه ــق املتن املناط
ــام األخيرة كان هناك اتفاق  األي
ــنجار وهي من املناطق  حول س
ــا، هل ال زال هذا  املتنازع عليه
املوضوع مستمرا فيما يخص 
ــع حكومة بغداد  تواصلكم م
حلل كل املشاكل العالقة فيما 
يخص املناطق املتنازع عليها؟

ــنجار كان في حد  - ان اتفاق س
ــد خلدمة العراق  ذاته اتفاق جي
ــني حكومة  ــرى ب ــا ج ككل، م
ــتان وبغداد.لكن  ــم كردس إقلي
ــف جدا أننا ال نرى أي  من املؤس
ــذا االتفاق على أرض  تنفيذ له
الواقع حتى اآلن. ليس هناك أي 
تنفيذ لهذا االتفاق.كنا نتمنى 
ــنجار عند  ــح اتفاق س أن يصب
تنفيذه بداية حلل كل املشاكل 
ــن  لك ــا.  عندن ــي  الت ــرى  األخ
املؤسف جدا هو أن هذا االتفاق 
ــذ حتى اآلن على  املبرم لم ينف

أرض الواقع.

ل باحلوار َ لسنا عقبة أمام أي تغيري خيدم العراق ومشاكل العائلة الواحدة حتُ

حلل مشاكل العراق وحتقيق االستقرار يف البلد جيب ان يكون لألطراف 
واملكونات كافة فهم ورؤية مشرتكة للمستقبل

رئيس إقليم كردستان نيجريفان بارزاين يف حوار تنرشه "               ":

اجرت قناة الشرقية نيوز حواراً متلفزاً مع رئيس اقليم كردستان السيد نيجرفان البارزاني يوم اخلميس املاضي ونظراً ألهمية ماورد في احلوار من قضايا والطالع الرأي العام تعيد 
ــتان، نيجيرفان بارزاني، أن املشاكل املوجودة بني أربيل وبغداد هي جزء من موانع استقرار العراق ومشاكل العراق  ــره اعماما للفائدة. أكد رئيس إقليم كردس ( البينة اجلديدة) نش
ــتعدون  ــاكل عائلة واحدة، وهي بحاجة إلى اجللوس واحلوار والوصول إلى حلول علی طاولة املفاوضات، مبيناً أن دورنا ليس دورا تخريبيا في العراق بل هو دور بناء ونحن ومس مش
ــتقبل العراق، فنحن الكرد لسنا بأي شكل عقبة في طريق أي تغيير  ــترك الجل مس ــکل عام لنتوصل مع بغداد إلى تفاهم مش ــتان بش لتحقیق هذا النهج في إقليم كوردس
يخدم العراق فعالً.وقال البارزاني إنه لغرض حل مشاكل العراق وحتقيق االستقرار في البلد، يجب أن يكون لألطراف واملكونات كافة فهم ورؤية مشتركني ملستقبل العراق، وأن 
يعملوا على أساس الدستور ومبادئ التوافق والشراكة والعمل املشترك وأن يعتبروا من أخطاء املاضي، موضحاً وأوضح أن جيالً جديداً نشأ في العراق وأن املرحلة االنتقالية في 
ــيي البلد شعارات تخلو من مضمون، وأنه يجب العثور على حل جدي ألوضاع العراق.ووجه  ــر عاماً قد انتهت، ولم يعد العراقيون يقبلون من سياس العراق بعد مرور ثمانية عش
رئيس إقليم كردستان رسالة إلى الشعب العراقي قائالً رسالتي هي رسالة التآخي، رسالة التعايش، رسالة قبول اآلخر، رسالتي هي أن نسعى نحن معا مجتمعني في سبيل 

مصلحة هذا البلد، ونعمل في سبيل ذلك معا.وفيما يلي نص املقابلة بحسب ما نشره موقع رئاسة إقليم كردستان

املشاكل املوجودة بني اربيل وبغداد هي جزء من موانع استقرار العراق ودورنا ليس ختريبيا بل دور بناء

اتفاق سنجار كان خلدمة العراق ككل لكن من املؤسف جدا أننا ال نرى أي تنفيذ هلذا االتفاق 
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11 اقتصادية

فقدان جواز
MD@SAZZA.) فقد الجواز السفر العائد اُّـ اِّـواطن البغالديشي
ــن يعثر عليه االتصال  ــة اِّـنصور فالرجاء م HOSSEN) َّـ منطق

بهاتق (07506014779) مع فائق الشكر

البصرة / البينة اجلديدة
ــاريع  ــس األربعاء، إدراج مش ــتثمار البصرة،ام ــة اس أعلنت هيئ
ــذ معمل كبير  ــي ابرزها تنفي ــام احلال ــة ضمن خطة الع عمالق
ــغيل  ــاعد على تش ــد والصلب، واول مدينة صناعية تس للحدي
ــني سلمان: إن  آالف العاطلني.وقال رئيس الهيئة عالء عبد احلس
ــاريع استثمارية عمالقة  «خطة العام احلالي تتضمن اقامة مش
ــة تصميمية تصل الى اكثر  ــا معمل احلديد والصلب بطاق ابرزه
من مليون طن من حديد التسليح والصناعي».واضاف ان «اخلطة 
ــكنية وصناعية وترفيهية وفندقية  ــاريع س ــمل ايضا مش تش
ــيرا الى  ــات املاليني من الدوالرات»، مش ــائها مبئ تقدر كلفة انش
ــيق مع  ــات القطاعية تقريبا بالتنس ــتكمال جميع املوافق «اس
االدارة احمللية للبصرة متهيدا للتوقيع على االجازات االستثمارية».
ولفت سلمان الى «استكمال موافقات الدوائر احلكومية إلنشاء 
ــاحة الف دومن، إذ  ــة صناعية كبرى باحملافظة على مس اول مدين
ــتيعابها عددا كبيرا من املشاريع االستثمارية  مت التخطيط الس
ــة احلديد والصلب  ــاريع لصناع الصناعية البتروكيمياوية ومش
ــل للعاطلني من اخلريجني  ــة وتوفير االف فرص العم وااللكتروني
ــر ان «اختيار موقع  ــطية والفنية واخلدمية». وذك ــات الوس والفئ
ــروة النفطية والغاز  ــة مت بالقرب من مصادر الث ــة الصناعي املدين
ــتثمرين على تصدير  ــريعة ما يساعد املس واملوانئ والطرق الس
ــواق العاملية وخفض كلفة املواد االولية املستوردة  الفائض لألس

واحمللية التي تدخل بالعملية االنتاجية».

بغداد / البينة اجلديدة
ــار االقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح  ــتبعد املستش اس
أنْ تكون هناك موازنة تكميلية لهذا العام بسبب تأخر إقرار املوازنة 
ــال صالح،: «ال أتوقع أنْ تكون هناك موازنة تكميلية، كون  العامة.وق
ــرة، وفي العادة  ــراً وأقرت منذ مدة قصي ــة العامة تعطلت كثي املوازن
ــل معرفة إيراداته  ــي بداية العام من أج ــب أنْ تقر موازنة البلد ف يج
لنصف العام، وعندها تتم معرفة هل نحتاج إلى موازنة تكميلية أم 
ال».وأضاف أنَّ «ارتفاع أسعار النفط ال يعني بالضرورة أن تكون هناك 
ــت على عجز، وفرق  ــة أن املوازنة العامة بني ــة تكميلية، خاص موازن
األسعار تنتفع به الدولة أفضل من االقتراض»، مشيراً إلى أنَّ «املوازنة 
ــهر حزيران منتصف العام حتى تتم  التكميلية عادة ما تكون في ش
معرفة اإليرادات املالية بشكل أفضل».وبنيّ صالح أنَّ «وضع البلد هو 
ــاريع حتتاج إلى تنفيذ بعد  من يحدد هذا األمر إذا ما كانت هناك مش

أن مت تأجيلها وهي مهمة، فضالً عن وجود مشاريع مالية مؤجلة».

«الرافدين» يطلق مبادرة النافذة الواحدة لتمويل 
املشاريع االستثامرية والسكنية

بغداد / البينة اجلديدة
الرافدين، امس  ــرف  اعلن مص
النافذة  مبادرة  اطالق  االربعاء، 

ــاريع  املش ــل  لتموي ــدة  الواح
ــد  البل ــي  ف ــتثمارية  االس
ــة  مفتوح ــة  مالي ــقوف  وبس

ــتثماري. االس القطاع  لتعزيز 
ــي  االعالم ــب  املكت ــح  واوض
ــه  ــان تلقت ــي بي ــرف ف للمص

ــدة»، ان «املبادرة  «البينة اجلدي
ــهيل  ــاس تس ــوم على اس تق
الشركات  اجراءات  ــيط  وتبس
واملستثمرين وإجناز املعاملة في 
ــرع وقت بعيدا عن الروتني  اس
لغرض استقطاب املستثمرين 
ــى  عل ــول  باحلص ــني  الراغب
ــروض لها  ــل ومنح الق التموي
إجنازمشاريعهم».واكد  لغرض 
ــة موحدة  ــاء غرف البيان «انش
ــة للمصرف  ــي االدارة العام ف
ــة املناط  ــام املعني ــن االقس م
بها مهمة متشية التسهيالت 
ــتثمارية إلجناز املعامالت  االس
الى  املمكنة».ولفت  بالسرعة 
ــرف يدعم العديد من  ان «املص
ــتثمارية ومنها  املشاريع االس
ــكان في اغلب  ــاريع االس مش
ــهاماً  اس ــد  البل ــات  محافظ
ــاع  ــيط القط ــي تنش ــه ف من
والتخفيف من أزمة السكن».

العراق ثاين أكرب املستوردين للبضائع االيرانية

وزير النفط: تطوير حقل املنصورية للغاز 
سيتكلف ٢٫١ مليار دوالر

الدوالر جيد صعوبة يف مواصلة مكاسبه وسط حديث 
عن احتامل رفع أسعار الفائدة األمريكية

أسعار الذهب تصعد مع تعزز اإلقبال بدعم نزول الدوالر

طهران / وكاالت / البينة اجلديدة
ــم الكمارك اإليرانية،  أعلن املتحدث باس
ــالده صدرت بضائع  ــي، أن ب روح اهللا لطيف
ــتوردت من ١٢٣  إلى أكثر من ١٤٣ دولة واس
دولة خالل «العام االيراني» املاضي (انتهى 
ــديد  ــن تش ــم م ــى الرغ ٢٠ آذار ٢٠٢١) عل
ــي  ــا تفش ــي فرضه ــود الت ــر والقي احلظ

فيروس كورونا.وقال لطيفي في تصريحات 
تابعتها «االقتصاد نيوز»،  إن «إيران صدرت 
ــاوزت  ــع جت ــواع البضائ ــي أن ــام املاض الع
ــون دوالر إلى  ــا ٣٤ مليار و ٩٩٨ ملي قيمته
ــه «خالل هذه الفترة  ١٤٣ دولة».وأضاف أن
ــن ١٢٣ دولة  ــتيراد البضائع م ايضاً مت اس
بقيمة ٣٨ ملياراً و٨٩٢ مليون دوالر».وأشار 

لطيفي إلى ثالث وجهات للسلع التجارية 
اإليرانية، أولها الصني بأكثر من ٩ مليارات 
ــاً و١٢٣ ألفاً و٢٣٤ دوالراً، والثاني  و٧٧ مليون
العراق بـ ٧ مليارات و٤٤٨ مليوناً و٤٣١ الفاً 
ــث اإلمارات بـ ٤ مليارات  و٦٧٣ دوالراً، والثال
ــاً و٦٨٢ دوالراً.وتابع:  و٦٦١ مليوناً و٦٢١ الف
ــدول الثالث، كانت تركيا بـ ٢  «بعد هذه ال
ــاً و٦١٦ ألفاً و٦٨٨ دوالراً،  مليار و٥٣٦ مليون
ــار و٣٠٨ ماليني و٤٠١  ــتان ٢ ملي وأفغانس
ــم الدول  ــت إلى أه ــاً و٢٥٩ دوالراً».ولف ألف
ــع منها، وهي  ــتورد ايران البضائ التي تس
ــارات و٨٤٣ مليوناً و٥ آالف  ــني بـ٩ ملي الص
و٩٥١ دوالراً، ثم اإلمارات بـ ٩ مليارات و٧٥٧ 
ــا ٤  ــاً و٥٩١ دوالر وتركي ــاً و٧٨٧ الف مليون
ــون و٩١ الفاً و٨٢ دوالراً. مليارات و٤٠٠ ملي

ــن ٥٠ باملائة  ــا يقرب م ــني لطيفي أن م وب
من صادرات البالد في العام املاضي كانت 
ــة، و٢٠  ــات بترولي ــات ومنتج بتروكيماوي
باملائة من املنتجات املعدنية والصناعات 
املعدنية، و١٨ باملائة من املنتجات الزراعية 
ــات الغذائية ونحو ١٠ باملائة من  والصناع
ــة ومكثفات  الصناعي ــلع  الس ــادرات  ص

الغاز واحلرف اليدوية كانت واحد باملائة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــار، إنه  ــان عبد اجلب ــر النفط إحس قال وزي
يتوقع أن تبلغ تكلفة تطوير حقل املنصورية 
الغازي ٢٫١ مليار دوالر.وأضاف عبد اجلبار في 

مؤمتر صحفي تابعته «البينة اجلديدة»، إنه 
ال يتوقع أن تقل أسعار النفط عن ٦٥ دوالرا 
ــعار النفط يجب  ــع أس ــل وإن تراج للبرمي
ــد تخفيف أوبك+  ــون مبعث قلق بع أال يك

ــن أيار.ولفت الى  ــارا م ــود اإلنتاج اعتب لقي
ــأن شراء  ــات بش أن «العراق يجري مناقش
ــي حقل غرب  ــون موبيل» ف ــهم «إكس أس

القرنة ١ جنوب البالد».

متابعة / البينة اجلديدة
ــبه امس  ــة مكاس ــدوالر مواصل ــاول ال ح
ــال رفع  ــث عن احتم ــط حدي األربعاء وس
ــة بيع  ــة وموج ــدة األميركي ــعار الفائ أس
ــال  اإلقب ــا  قوض ــا  التكنولوجي ــهم  ألس
ــدوالر  ــاش ال ــط انتع ــى اخملاطرة.وضغ عل
ــى ١٫٢٠٢١  ــذي نزل إل ــى اليورو ال أمس عل
ــم مهم بني  ــر نطاق دع دوالر ويهدد بكس
ــن  ــلة م ــل س ١٫١٩٩٥ و١٫٢٠٠٠ دوالر.ومقاب
ــم يطرأ تغير يذكر على الدوالر  العمالت، ل
ــتوى  قرب ٩١٫٢١، لكنه بعيد عن أقل مس
ــرا عند  ــجله مؤخ ــهرين الذي س ــي ش ف
ــتوى  ٩٠٫٤٢٢. ويحتاج الدوالر لتخطي مس
ــه. ــة عند ٩١٫٤٢٥ ليواصل انتعاش مقاوم

ــد تصريحات وزيرة  ــة بع وجاءت االنتعاش
ــني بأنه قد  ــة جانيت يل ــة األميركي اخلزان
تكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة ملنع 
ــو تضخمي.والحقا، هونت  االقتصاد من من
ــأن التصريحات، غير أن أبسط  يلني من ش
ــة النقدية يؤثر  ــديد السياس إشارة لتش
ــواق التي أضحت تعتمد  بشده على األس

ــز النقدي.وبدا التأثير  ــرا على التحفي كثي
واضحا على أسهم شركات التكنولوجيا 
ــرة التي تكبدت  ــوال الكبي ذات رؤوس األم
خسائر فادحة خالل الليل، ليهبط املؤشر 
ناسداك ١٫٨٨٪.وكانت التعامالت محدودة 

في آسيا بسبب عطلة في اليابان والصني، 
لكن الدوالر النيوزيلندي ارتفع إلى ٠٫٧١٧٠ 
دوالر أميركي بعدما جاءت بيانات الوظائف 
ــتقر الدوالر  ــاالد أقوى من التوقعات. واس ب

مقابل الني الياباني عند ١٠٩٫٣١ ين.

متابعة / البينة اجلديدة
ــعار الذهب امس  ــت أس ارتفع
ــع  تراج ــن  م ــم  بدع ــاء  األربع
ــب جاءت  الدوالر، لكن املكاس
ــت وزيرة  ــد أن قال ــدودة بع مح
اخلزانة األميركية جانيت يلني 
ــد تكون  ــدة ق ــعار الفائ إن أس
ــة للزيادة.وصعد الذهب  بحاج
في املعامالت الفورية ٠٫٢٪ إلى 
١٧٨١٫١٣ دوالر لألونصة بحلول 
ــت  بتوقي  ٠٤:٤٢ ــاعة  الس
ــش. وزادت عقود الذهب  غرينت
ــى  ــة ٠٫٣٪ إل ــة اآلجل األميركي
١٧٨١٫٥٠ دوالر.هذا وهبط مؤشر 
ــالت  ــل عم ــدوالر ٠٫١٪ مقاب ال

ــد صعوده  ــرى بع ــية أخ رئيس
ــي  ف ــبوعني  أس ــو  نح ــذروة  ل
السابقة.وبالنسبة  ــة  اجللس
للمعادن النفيسة األخرى، زاد 
ــى ٣٠٠٠٫٤٦  إل ــوم ٠٫٦٪  البالدي
دوالر لألونصة بعد أن بلغ أعلى 
ــتوياته على اإلطالق عند  مس
ــة  اجللس ــي  ف دوالر   ٣٠١٧٫١٨
ــن مخاوف  ــابقة بدعم م الس
ــدن. ــدادات املع ــص إم ــن نق م

ــتقرت الفضة عند ٢٦٫٥٢  واس
دوالر، بينما هبط البالتني ٠٫١٪ 
ــى ١٢٣٦٫٠٤ دوالر، ليزداد بعدا  إل
عن ذروة أكثر من شهرين التي 

المسها يوم أمس.

صالح يستبعد اجراء موازنة 
تكميلية هلذا العام

إنشاء أول مدينة صناعية وأكرب 
معمل للحديد يف البرصة
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٦٤٢) - الخميس - ٦ - آيار - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــه وقوميته  ــي مهما اختلفت ديانت ــق املواطن العراق من ح
ــب باخلدمات  ــكنه ان يطال ــة س ــه ومنطق ــه ولغت وطائفت
ــتور وليس من  ــا الدس ــا حقوقا كفله ــية بوصفه األساس
ــت أي ذريعة أو حجة واهية  ــأنها حت ر بش حق الدولة ان تقصّ
ــكل  ــقفه بالش ــش حتت س ــكناً يعي ــد س ــي يري .. فالعراق
ــه وان الدولة  ــتقراره وكرامت ــه ولعائلته اس ــن ل الذي يضم
ــكنية أو  ــي توزيع قطع األراضي الس ــارع ف مطالبة بأن تس
ــباب العيش الرغيد  ــات التي تتوفر فيها كل أس بناء اجملمع
ــا ارادت ذلك وان العراقي  ــتحيالً اذا م والالئق وهذا ليس مس
ــات صحية  ــافي ومراكز ومؤسس ــفيات ومش يريد مستش
ــد الرحال ويتحمل األذى  كي يضمن العالج فيها بدالً ان يش
وتكاليف السفر للعالج في دول اجلوار أو دول العالم األخرى 
ــك وتتوفر فيه  ــر متهال ــاع صحي غي ــا قط ــو كان لدين .. ول
ــة والعالجية  ــية واألجهزة الطبي ــتلزمات األساس كل املس
ــدول .. والعراقي يحتاج  ــي لهذه ال ــافر العراق ا س واألدوية ملّ
ــة املبلطة بأحدث  ــوارع احلديث ــى خدمات اخرى مثل الش ال
ــبكة  الطرق واملؤثثة بالعالمات املرورية ، كما يحتاج الى ش
ــوراً وانفاقاً ومجسرات كي نتخلص  مواصالت تتضمن جس
من مشكلة االزدحامات املرورية اخلانقة التي نعيشها يومياً 
ــور حيث القطارات  ــق بالعالم املتمدن واملتط ــد ان نلح وال ب
ــا أو تلك املعلقة  ــير فوق األرض أو حتته ــريعة التي تس الس
ــات وكليات  ــارات عمالقة وجامع ــرعة الضوء ونريد مط بس
ــوالً أن تكون لدينا  ــات اذ ليس مقب ــي مختلف االختصاص ف
مدارس كرفانية أو طينية حيث يجلس التالميذ على األرض 
ــراً لعدم وجود رحالت فيها .. والعراقي يريد تطبيق نظام  نظ
احلوكمة األلكترونية من اجل اجناز معامالته اخملتلفة بعيداً 
ــاليب املتعجرفة  ــاع الوقت واألس ــني القاتل وضي ــن الروت ع
ــف الشديد  التي يتعامل بها البعض من املوظفني مع األس
ــي يريد ايضاً أن يرى متنزهات ومدن العاب لألطفال  .. والعراق
ــك األمور  ــألني ان تل ــروع .. وربّ أحدكم يس ــذا حق مش وه
ــا حتتاج الى  ــروعيتها واحقيته ــب بها رغم مش التي تطال
ــغ مالية وميزانيات انفجارية واجيب بكل صراحة وثقة  مبال
مطلقة بأن العراق لديه ثروات هائلة وهو دولة نفطية ولكن 
ــاليب  ــوال والثروات تهدر بطرق واس ــف ان تلك االم ما يؤس
ــود اكثر من الف  ــبب وج ــة .. واال باهللا عليكم ما س احتيالي
مشروع معطل او متلكىء العمل به منذ سنوات طويلة ؟!. 
وان كل ما حتقق حلد اآلن من اجنازات نراها ونشاهدها بعيننا 
اجملردة هو بناية البنك املركزي العراقي التي تشمخ يوماً بعد 
ــى ان نذكر بأن كل  ــر بانتظار االجناز النهائي لها وال ننس آخ
ــاهده اآلن هو ابنية املوالت التي ينطبق عليها القول  ما نش
مابني مول ومول هناك مول آخر !! واخيراً نؤكد ان العراق فيه 
لون تلك الثروات الى  ثروات هائلة لكن يحتاج الى رجال يحوّ
اجنازات على األرض ونحن نتوسم خيراً بهؤالء ونعلّق عليهم 

آماالً عريضة وهم كثر واحلمد هللا.

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

@pbflÜÅ@ÜÌäÌ@Ô”aä»€a
fiÏj‘fl@7À@7ñ‘n€aÎ
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ــة يوميا االخبار  ــت ترصد بحكم مهنتك الصحفي  وان
ــة واالمنية  ــية منها او االقتصادي ــة السياس الصحفي
ــة  ــة والعلمي ــة والثقافي ــة والفني ــة والتربوي والصحي
واالجتماعية وغيرها من االمور اجلنجلوتية تصطدم في 
ــت( صحيان) وتعرف اماكن  ــب االحيان  حتى لو  كن اغل
ــض حد اللعنه وال يقبله العقل او  اجلدران مبا هو متناق
ــبب التناقض ناشيء  ــيما عندما يكون س املنطق الس
ــوء تقدير التتحمل وطأته  اصال من خلل او اهمال او س

حتى لو كنت( ضارب) نفر كباب  في مطعم زرزور!!
ــف العاملي حيث  ــن التصني ــروج العراق م ــذ مثال خ  خ
ــدم وجودنا كدولة  ــة العراقية بان ع ــر وزارة التربي تفس
ــي.. يعني  ــو  اجلانب املال ــة التعليمية ه ــن اخلارط ضم
ــى الدولة التي ترغب  ــده فلوس.. حيث يتوجب عل ماعن
ــنوي  ــتراك س ــور في التصنيف العاملي دفع اش بالظه
ــة الدولية لتقييم  ــي هولندا للهيئ ــي مدينة الهاي ف ف
ــم( TIMSS) ..تخيلوا ان العراق ابو اخلير  منجزات التعلي
ــه القدرة املالية  ــاره حتى الطير ليس لدي ويأكل من ثم
ــح وزارة التربية عن مقداره  ــتراك لم تفص على دفع اش
ــخصي لدفعته من جيبي اخلاص  ولو كان مبقدوري الش
ــكد عيب  ــارتنا التصنيف العالي.. لك اش لتفادي خس

فرغوتوا حتى اجليب!!
ــك جراء  ــة اللتقاط انفاس ــت لك الفرص ــا اتيح  واذا م
ــتواجه(  م اعصابك فأنك س ــذي اصابك وحطّ اجلهد ال
ــن بان البنك الدولي  ــه) اخرى عندما تعلم يامواط هبط
ــت دول اخرى هي(  ــراق وس ــني بان الع ــف قبل يوم كش
ــا)  ــال ونيجيري ــر وفنزوي ــكا واجلزائ ــران وامري ــيا واي روس
ــنة(  ــرق ثلثي الغاز في العالم خالل س ــؤولة عن ح مس
ــزال حترق الغاز  ــت الت ٢٠٢٠) وان العراق وهذه الدول الس
ــع سنوات وعلى  ــتخراج النفط منذ تس املصاحب الس
ــد اتيح لي  ــيء يذكر فق ــيء بالش عينك ياتاجر!! والش
ــع وزيري  ــعني م ــن صحفيني موس ــا اجراء،حواري حينه
ــابقني( جبار علي اللعيبي وثامر الغضبان)  النفط الس
ــدا لي بان  ــيف اك ثق لدينا في االرش ــور وموّ وهذا منش
ــيكون العام الذي نقول فيه( وداعا حرق  العام(٢٠٢١) س
ــمش!!  وظلت اسئلتي تدور في رأسي  الغاز) لكن باملش
ــيطان  ــور!! واذا ماتعوذت بالرحمن من الش ــل الناع مث
ــهر رمضان الكرمي  الرجيم اللعني وانت تعيش اجواء ش
ــيجعلك اشبه ب( السكران) وما انت  فان خبرا آخر  س
ــكران ذلك هو تزايد  الدرجات اخلاصة في احلكومة  بس
ــية  ــب  مقاس االحزاب والقوى السياس لة حس واملفصّ
حسب ما تشتهي وتريد!! وتزايد الدرجات اخلاصة باتت 
ــال العام حيث تقول املعلومات  نافذه او دربونه لهدر امل
ــة التوجد حتى  في دول عظمى  ان هذه الدرجات اخلاص
ــوم لدينا وبكل  ــا.. في العراق الي ــل امريكا وبريطاني مث
ــر ونحو(٥٠٣٠)  ــزاز(٥١١) درجة( آ) اي وكيل وزي ــر واعت فخ
ــام  ــة ( ب) اي مدير عام وليمت بغيظه الفنان( حس درج

الرسام).

@NNpbö”b‰nfl
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عبد الزهرة البياتي*
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متابعة / البينة اجلديدة
ــفت عدة مواقع إخبارية فنية، ثروة  كش
ــام، مؤكدة أنه  ــري، عادل إم الفنان املص

أصبح أغنى فنان في مصر.  
 ،«CELEBRITY NET WORTH» وقال موقع
ــام بلغ  ــم عادل إم ــروة الزعي ــدار ث إن مق
حوالي ١٠٠ مليون دوالر أي ما يفوق مليار 
ــف جنيه مصري تقريبا، مؤكدة أنه  ونص
ــواره الفني  ــروة بعد مش ــذه الث جمع ه
الطويل الذي بدأ به منذ عام ١٩٦٠ حتى 
اآلن.   وقدم عادل إمام العديد من األعمال 
ــاوز ١٥٠ عمال وتنوعت  الفنية التي تتج
ــة  االجتماعي ــا  والقضاي ــا  بالكوميدي
والسياسية.  وكان عدد من مستخدمي 
ــي في مصر،  ــع التواصل االجتماع مواق
تداولوا خبرا يفيد بإصابة املمثل املصري 
ــا، فيما نقل  ــروس كورون ــادل إمام بفي ع
ــي متابعة  ــن» املتخصص ف ــع «الف موق
ــمها،  األخبار الفنية، عن مصادر لم يس

أن هذه أخبار «غير صحيحة».  
ونفى املوقع األخبار التي مت تداولها حول 
ــم، ونقله  ــة الصحية للزعي تدهور احلال
ــه بكورونا  ــد إصابت ــفى بع إلى املستش

ــادر  ــام «ال يغ ــادل إم ــى أن ع ــيرا إل ، مش

ــي»، وأكد  ــزم باحلجر الصح ــه وملت منزل
أنه «حاليا يحظى برعاية طبية وأسرية 
ــكل طبيعي،  ممتازة ويعيش يومياته بش
ــد  التباع ــألة  مس ــى  عل ــاظ  احلف ــع  م
ــد من  ــام واح ــادل إم ــي».   وع االجتماع
ــني الذين يتعرضون  أكثر املمثلني املصري
لشائعات لها عالقة بالوفاة واملرض، كان 
آخرها بداية الشهر املاضي، ووقتها قال 

ــرف  نقيب املهن التمثيلية في مصر، أش
ــن تدهور احلالة  ــي، إن «كل ما يتردد ع زك
الصحية للفنان الكبير عادل إمام مجرد 
ــدا وسائل  ــخيفة»، مناش ــائعات س ش
اإلعالم ورواد مواقع التواصل االجتماعي 
ــاركتها  التحقق من املعلومات قبل مش
ــج لها، خاصة ما يتعلق بصحة  أو التروي

وحياة الفنانني.  

متابعة / البينة اجلديدة

ــس األربعاء،  ــرت وزارة التربية، ام نش
ــوب حيدر احمد  ــورا للطفل املوه ص
ــة الكترونية متعددة  الذي ابتكر عرب
االستخدامات في محافظة النجف.  
ــان صحفي،  ــي بي ــوزارة ف ــرت ال وذك
ــي  ــل العراق ــار ٢٠٢١)، أن «الطف (٥ آي
ــاً) جنح  ــكر (١١ عام ــدر احمد ش حي
ــة ذاتية  ــة الكتروني ــي اختراع عرب ف
احلركة متعددة االستخدامات، حيث 
يسعى الطفل من محافظة النجف 
ــبوقة إلى  ــرف بجراءة غير مس األش
ــات في مجال  ــوض عالم االختراع خ

تقنية االلكترونيات».  
وبينت الوزارة ان «العربة االلكترونية 
ــن املمكن  ــات عالية م ــاز مبواصف متت
ــف  ــتخدم في املطارات لكش ان تس
ــا بالكامرات،  اجملرمني في حال ربطه
او في املستشفيات إلرسال الطعام 

ــدواء للمرضى».   وأضافت،  «نأمل  وال
أن يشكل هذا االبتكار حافزاً لغيرهم 
ــى  ــات عل ــاء واألمه ــجيعاً لآلب وتش
ــى االبتكار والعقول  تهيئة بيئة ترع

املفكرة . ويعد هذا النجاح دليالً على 
ــر  ــدور املهم الذي تضطلع به األس ال
ــاهمة  ــاعدة أبنائهم للمس في مس

في تطوير مجتمعهم».

متابعة / البينة اجلديدة
ــي للفنون  ــف البريطان ــذ املتح اتخ
ــة  ــوة يائس ــخ خط ــة والتاري اجلميل
ــة  املالي ــاكل  املش ــع  م ــل  للتعام
الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.  
عرض املتحف ٤٤٢ قطعة للمزاد، مبا 
ــة فيكتوريا،  ــراويل امللك في ذلك س
ــة «ديلي  ــب ما ذكرت صحيف بحس

ستار» البريطانية.  
ــس املتحف،  أكد فيكتور ويند مؤس
ــس الداخلية للملكة بعيدة  أن املالب
ــيء  ــن كونها أثمن ش ــد ع كل البع
ــة ثقافية. وتتراوح  في هذه املؤسس

قيمتها بني ٧٠٠٠ إلى ٩٠٠٠ دوالر.  
ــى قيمة بني  ــيء األعل ــد أن الش وأك
ــع، هو عظام  ــع املعروضة للبي القط
ــرض. إذ أنها تعتبر  ــر الدودو املنق طائ
جتسيد للضرر الذي ميكن أن يسببه 

اإلنسان للبيئة.  
ــر مفجع للغاية،  وتابع ويند: «إنه أم
ــي بيع هذه  ا ف ــن ألفكر مطلقً لم أك

ــس لدينا  ــن لي ــة، لك ــام األثري العظ
ــاء املتحف يعمل  ــة أخرى إلبق طريق

في هذه الظروف الصعبة».  
ــراض  أغ ــض  ــع بع بي ــه مت  أن ــر  يذك
ــخصية، مبا  ــا الش ــة فيكتوري امللك
ــة األخرى  ــك املالبس الداخلي في ذل
ــة، في مزاد  ــيهات واألحذي والكورس

في العام املاضي.  

متابعة / البينة اجلديدة

ــرطة بغداد، ، عن اعتقال شخص  اعلنت قيادة ش
يلقي نفسه أمام سيارات املواطنني البتزازهم.

ــرطة  ــم ش ــت القيادة في بيان، إن «مفارز قس وقال
ــوم  ــم يق ــى مته ــض عل ــت القب ــة الق االعظمي
ــه  ــى املواطنني من خالل رمي نفس ــال عل باالحتي
ــوم باخذ مبالغ نقدية  ــيارات املواطنني ويق امام س
ــكوى عليهم». وأضاف البيان  لقاء عدم اقامة الش
أنه «بعد ورود عدة اخبارات وجه قائد شرطة بغداد 
اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل 
ــة مدير قسم شرطة االعظمية  متخصص برئاس
ــل مت التعرف  ــة بهذا املتهم وبالفع لغرض االطاح
ــض عليه واعترف صراحة  ــى املتهم والقاء القب عل
ــع عمليات في مناطق الكرادة والدورة  بقيامه بتس
ــى «اتخاذ  ــيرا ال ــارع املغرب»، مش ــعب وش والش

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه وفق القانون».
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