
ÚÓflÏÿßa@kïb‰Ωa@Âfl@ÖÜ«@ø@Ò7j◊@pa7ÓÃm@äØ@Ô‡√bÿ€a@NN@ıaâãÎ@ı˝◊Î@H8I@o‹9
@¥Ó”aä»€a@ıbflÜi@¥üâÏnΩa@Újçb™@Û‹«@Ú‡‡ñfl@ÚflÏÿßa@Z@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@NN@pâbÇç˝i@È€bj‘�nça@ÙÜ€

ÂÌÜ‹j€a@¥i@Ô€bΩaÎ@Öbñn”¸a@ÊÎb»n€a@åÌå»m@pbÓ€e@Êbrzjm@Â�‰ëaÎ@Î@ÖaÜÃi

@fiãbËfl@Û–◊Î@CÖb§¸a@ÚflÜ®a@è‹©D@›Ó»–ni@k€b�Ì@k»í€a@NN@ÚÓ–Ó√Ï€a@pbuâÜ€a@ıaäëÎ@…Ói@ÊÎÖ@Ú€Ï‹Óz‹€

ÚÓ‰ÓmÎâ@ÚÓjü@pbïÏzœ@ıaäuaÎ@¥€Î˚éfl@ıb‘‹€@ÊaäËü@ø@Ôÿ€bΩa@NN@ÚïbÅ@ÒâbÌã@ø
@âbj„¸a@ıaäzï@ÚÌÖÎa@ä�Åa@‚bzn”¸@Ü»néÌ@=»í€a@Üíßa@NN@bÓ‰fla@ÒÏÅâ@’üb‰fl@7Ë�m@Ü»i

(١٢) صفحة ــــ السعر ٥٠٠ دينار NO.3490.            .15.SEP.2020السنة الخامسة عشرة العدد (٣٤٩٠)              ١٥ / ٩ / ٢٠٢٠ جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة البينة الجديدة 

ÊbΩ5‹€@bË‹çäÌÎ@H2020I@Ú„ãaÏfl@ �ä‘Ì@ıaâãÏ€a@è‹©@NN@ÚÓˆb‰rnça@Úé‹u@fi˝Å

ÖÏí‰Ωa@Ä˝ï¸a@’Ó‘zn€@Èi@‚aån€¸a@ÚflÏÿßa@Û‹«Î@’Ìäü@ÚüâbÅ@ÚÓ»uäΩa@ÊbÓiZ\äñ‰€a^

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 

كتب محرر الشؤون اِّـحلية

ــا حركة املالك  ــاغرة التي تفرزه ــة الدرجات الوظيفية الش ــرة تثار قضي ــي كل م ف
ــف ان هناك  ــي مختلف دوائر الدولة .. ولكن ما يؤس ــة املوظفني للتقاعد ف أو احال
ــراء وان ابطالها بعض  ــع والش ــذه الدرجات تخضع للبي ــدث بأن ه ــات تتح معلوم
ــعر الدرجة الوظيفية وصل  ــدين في الدولة ، وباملناسبة فان س ــؤولني الفاس املس
ــى (٢٠) مليون دينار وان من يدفع هم ابناء الذوات واصحاب املال واجلاه والنفوذ اما  ال
ــون األرصفة امام ابواب الوزارات فلهم نصيبهم من احلصرّم  ــاكني ممن يفترش املس
ــس اخلدمة االحتادي  ــر « البينة اجلديدة» بتفعيل مجل ــعب يطالب عب فقط .. الش
ــم على  ــف به فوراً وان من العيب ان يبقى هذا اجمللس مجرد اس ــر كل الوظائ وحص
ــب دوره عملية مقصودة  ــباب تعطيل اجمللس عن لع ــارة ان اس الورق فقط مع االش

والسكوت عن ذلك جرمية التغتفر.

اعلن املتحدث باسم احلكومة احمد 
ــني، ان مجلس  ــس االثن ــال طالل، ام م
ــلها  ــة ٢٠٢٠ وارس ــر موازن ــوزراء اق ال
ــي تغريدة  ــال طالل ف ــال م للبرملان.وق
ــوزراء اقر  ــس ال ــر ، ان مجل ــى تويت عل
ــدت  ــتثنائية عق ــة اس ــالل جلس خ
ــروع قانون املوازنة العامة  امس، مش
ــلها إلى مجلس  األحتادية ٢٠٢٠، وارس
ــاء ألجل  ــك ج ــاف ان ذل ــواب. واض الن
تنظيم عملية اإلنفاق وتأمني النفقات 
الضرورية لألشهر الثالثة املتبقية من 
ــنة املالية، وإلتزاما من احلكومة  الس
ــي صعيد  ــواب. وف ــرار مجلس الن بق
ــوزراء مصطفى  ــس ال ــرى رئي آخر اج
ــني، تغييراً في  ــي، امس االثن الكاظم
ــن وكالء الوزارات.وذكر مصدر  ــدد م ع
ــرى تغييراً  ــي، أن الكاظمي اج حكوم
ــياق  الس ــي  وف وزارات.  وكالء   ٨ ــي  ف
ــوزراء مصطفى  ــس ال ــه أجرى رئي ذات
ــني، تغييرات  االثن ــس  ــي، ام الكاظم
كبيرة في عدد من املناصب، فقد جاءت 
ــرات كالتالي: مصطفى غالب  التغيي
ــهى داود  محافظاً للبنك املركزي و س
الياس النجار رئيساً للهيئة الوطنية 
لالستثمار و منهل عزيز رؤوف احلبوبي 
امينا لبغداد و سالم جواد عبدالهادي 
ــي  ــرف العراق ــراً للمص ــي مدي الچلب
ــال  وكي ــدي  العبي ــد  خال و  ــارة  للتج
ــرات  ــاز اخملاب ــات جله ــؤون العملي لش
الوطني العراقي و فالح يونس حسن 
ــن  ــاز االمن الوطني و حس وكيالً جله
ــاً لهيئة االوراق  ــوص حمزة رئيس حلب

املالية و امي املسعودي رئيساً لهيئة 
ــواد حميد  ــالء ج ــرة و ع ــج والعم احل
ــأن  ــة النزاهة. وفي الش ــاً لهيئ رئيس
السياسي اكد رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي ، ان احلكومة مصممة على 
ــبة املتورطني بدماء العراقيني. محاس

وقال الكاظمي في بيان تلقته (البينة 
ــه ، بفيض من  ــخة من ــدة) نس اجلدي
ــان، تلقينا  ــر واالحترام والعرف التقدي
ــع األعلى  ــماحة املرج ــات س توجيه
ــيد علي السيستاني (دام ظله)،  الس
ــني  ــيدة جين ــتقباله الس ــالل اس خ
ــة لألمني  ــة اخلاص ــخارت املمثل بالس
ــار  العام لألمم املتحدة الى العراق.واش

ــيدة  ــة الرش ــار املرجعي ــى أن مس ال
ــات  ــل منطلق ــي متثّ ــاداتها الت وإرش
ــي الكرمي ،  ــعب العراق ــات الش وأولوي
ــو حتقيق  ــا الدائم نح ــي دليلن ــا ه إمن
ــات  ــي االنتخاب ــعبنا ف ــات ش تطلع
ــة والعادلة ، وأن  املبكرة احلرة والنزيه
ــي اخلطوات التي  ــتمر احلكومة ف تس
ــاظ على  ــى طريق احلف ــدأت بها عل ب
السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة 
ــت وتواجه من  ــاد رغم ماواجه الفس
ــان آخر اكد  ــات وعراقيل. ومن ج حتدي
ــى احلكومة ان  ــر، ان عل ــالف النص ائت
ــة الدينية، مبينا  تلتزم ببيان املرجعي
ــاً لتحقيق  ــذا البيان يعد أساس ان ه

ــالف نؤكد التزامنا  اإلصالح.وقال االئت
ــان املرجعية  ــا مبا جاء في بي وترحيبن
ــيد  الس ــماحة  املتمثلة بس الدينية 
علي السيستاني بعد لقاء سماحته 
ممثل األمني العام لألمم املتحدة السيدة 
جنني بالسخارت، ويعده خارطة طريق 
ــالح  ــق اإلص ــاً لتحقي ــاً متين وأساس
ــود. على صعيد آخر ناقش وزير  املنش
املالية، علي عالوي ، مع سفير الواليات 
ــداد، آليات  ــدة االمريكية في بغ املتح
ــادي واملالي بني  تعزيز التعاون االقتص
لوزير  ــب اإلعالمي  البلدين.وذكر املكت
املالية ، أن ”عالوي امس التقى مبكتبه 
ــات املتحدة  ــفير الوالي ــداد س في بغ

ــاف أنه  ــي العراق“. وأض ــة ف االمريكي
ــتعراض ومناقشة  ”مت اثناء اللقاء اس
ــادي  االقتص ــاون  التع ــز  تعزي ــات  آلي
ــفير  ــني البلدين“.وأكد الس ــي ب واملال
ــب البيان ”دعم بالده  االمريكي بحس
ــراءات التي  ــط واالج ــل للخط الكام
ــة خاصة  ــة العراقي ــا احلكوم تتبعه
ــر القطاع  ــق بإصالح وتطوي ــا يتعل مب
ــل الظروف  ــادي واملالي في ظ االقتص
ــي آخر  ــأن سياس ــي ش ــة“. وف الراهن
ــة القانون  ــالف دول ــس ائت ــل رئي وص
ــاء امس  ــي مس ــوري املالك ــيد ن الس
ــة االيرانية طهران  ــى العاصم االول ال
ــدة ايام. ــتغرق ع في زيارة خاصة تس

ــي املالكي عددا  ــل ان يلتق ــن املؤم وم
ــك  ــني ، وكذل ــؤولني االيراني ــن املس م
سيجري خالل الزيارة فحوصات طبية 
روتينية.وفي الشأن األمني اعلن قائد 
ــعبي  ــد الش ــات االنبار للحش عملي
ــم مصلح، امس االثنني، تطويق  قاس
ــار الغربية  ــة صحراء االنب اخطر اودي
ــة الفتح  ــي عملي ــوم الثان ضمن الي
ــتعدادآ  ــور (٣٦٠) درجة اس ــني مبح املُب
ــن  ــدد م ــر ع ــد تطهي ــه بع القتحام
ــال مصلح ،  ــق الرخوة امنيا.وق املناط
شهد اليوم االول من عمليات (الفتح 
ــر وادي اللملصي الذي  ــني) تطهي املب
ــة اخرى  ــآ لالرهابيني واودي ــد مرتع يع
التقل اهمية امنية عن وادي احللكوم 
ــالذآ لالرهابيني  ــات م ــذي ب ــر ال الكبي
ــعبي متكن  ــد الش ــن اليوم احلش لك
ــتعدادا القتحامه،  ــه واس من تطويق
ــينيات  كما طهرت قواتنا اودية (احلس

والكعرة و أم الوز وام العوادين).

كتب اِّـحرر السياسي
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 * عبد الوهاب جبار
ــتثنائية التي عقدها امس االثنني  ــته االس     في جلس
ــرّ مجلس الوزراء موازنة  ــر من ايلول احلالي أق الرابع عش
(٢٠٢٠) وارسلها للبرملان .. ورغم اعتراف املتحدث باسم 
ــة اقرار  ــا اال ان اهمي ــز كبير فيه ــة بوجود عج احلكوم
ــة االنفاق وتأمني  ــل تنظيم عملي ــة يتأتى من اج املوازن
النفقات الضرورية لألشهر املتبقية من السنة املالية .. 
اذن فان مجلس النواب مطالب واعتبارا من اليوم الثالثاء 
ــع النواب الـ  ــتثنائية يحضرها جمي ــة اس بعقد جلس
ــاب حتى لو كان  ــماح الي منهم بالغي (٣٢٩) وعدم الس
ــدأ وال ترفع اال  ــة نريدها ان تب ــا بـ (كورونا) .. جلس مصاب

ــرار  واق ــت  التصوي ــد  بع
ــر او  ــة وان اي تأخي املوازن
تعطيل هو عمل متعمد 
ــه فاننا  ــود .. وعلي ومقص
النواب  ــادة  بالس ــب  نهي
ــتوى  مس ــى  ال ــاء  لالرتق
ــون  يك وان  ــؤولية  املس
ألن   .. ــالً  كام ــم  حضوره
ــا  ــى مل ــة حت ــرار املوازن اق
ــنة بات  ــن الس ــى م تبق

ــرار املوازنة له  ــعبياً .. وملن اليدري فان تاخر اق ــاً ش مطلب
ــا الركود  ــي مقدمته ــلبية وخيمة ف ــار وتداعيات س آث
ــام بها اضافة  ــاريع املراد القي ل املش ــادي وتعطّ االقتص
ــر مبررة  ــة كبيرة وغي ــائر مالي ــد الدولة خس ــى تكبي ال
ــلبا  ــا وفوق هذا وذاك فان تأخر املوازنة انعكس س اطالق
ــتثماري في البالد وكذلك اخلدمات ،  على النشاط االس
ــدد  ــتطيع ان تس وان هناك وزارات ودوائر حكومية التس
قيمة اجور اعالن بدعوى عدم اقرار املوازنة !! أملنا كبير 
ــبان  ــذ مجلس النواب هذه االعتبارات في احلس بان يأخ
ــراع في اقرار املوازنة .. بعيدا عن اخلالفات  من اجل االس
ــاً يثبت من خالله مجلس  ــم نريد اصطفافاً برملاني .. نع

النواب انه اهل للمسؤولية وفي خدمة الشعب.

اقرار اِّـوازنة يتأتى 
من اجل تنظيم 
عملية االنفاق وتأمني 
النفقات الضرورية 
لألشهر اِّـتبقية

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير
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ــت هيئة التقاعد العامة،  املتقاعدين الذين  ه    وجّ
ــون رواتبهم من املصارف احلكومية مراجعة  يتقاض
تلك املصارف لغرض استالم رواتبهم . وقالت الهيئة 

امس االثنني ، إن ”على املتقاعدين الكرام ممن ظهرت 
ــارف احلكومية (الصرف اليدوي)  رواتبهم على املص
مراجعة تلك املصارف الستالم رواتبهم وذلك لقيام 

الهيأة بإرسال قوائم الصرف بتأريخ ٢٩٢٠٢٠“.

ــي في  ــفير البريطان ــد الس أك
ــي ، قرب  ــتيفن هيك العراق س
اعتماد لقاح ضد فيروس كورونا، 
ــة  ــراق نتيج ــي الع ــره ف وتوفي
البلدين.  ــني  ب الثنائي  ــاون  التع
ــي إن بالده  ــفير هيك وقال الس
تكتمت بشكل جيد في مجال 
لقاح كورونا، خاصة في جامعة 

ــا متفائل  ــفورد، لذلك أن اوكس
بقرب اعتماد اللقاح ضد الوباء 
ــي بريطانيا فقط، ولكن  ليس ف
ــبب  في العراق أيضاً، وذلك بس
الثنائي بني احلكومتني  التعاون 
العراقية والبريطانية.  وأضاف، 
أن بريطانيا كانت ثاني أكبر دولة 
ــي،  مبيناً  ــف الدول ــي التحال ف
ــة  ــش اإلرهابي ــات داع أن عصاب

ــه  نفس ــد  بالتهدي ــت  ليس
ــنوات، لذلك فمن  ــع س قبل أرب
ــم تقليل عدد  ــي أن يت الطبيع
ــف الدولي.   ــي التحال القوات ف
ــا  ــاك تعاون أن هن ــى  إل ــار  وأش
ــي والقوات  ــني التحالف الدول ب
ــلحة العراقية، في مجال  املس
واملراقبة، وكذلك  االستخبارات 

التدريب وهذا مهم جداً.

ــن طعنها  ــة االحتاديَّة ع ــة النزاه ــفت هيئ كش
ة بقضايا  تصَّ ــة اخملُ بقرار محكمة جنح الرصاف
النزاهة القاضي باإلفراج عن مدير الفرع الرئيس 
ــبق؛ مبيِّنةً  ــارة األس ــي للتج ــرف العراق للمص
ــداد بصفتها  ــتئناف بغ ــة محكمة اس أن رئاس
ــرة التحقيقات  ــرَّرت قبول طعن دائ التمييزية ق

ــرض حديثها عن  تفاصيل  ــي الهيئة، وفي مع ف
القضية التي متحورت حول شبهات إحلاق الضرر 
ــغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دوالر،  بأموال املصرف مببل
ــة بقرار محكمة  ــارت إلى عدم قناعة الهيئ أش
هة ملدير  ــة املُوجَّ ــاء التهم ــح القاضي بالغ اجلن
ــارة  ــي للتج ــرف العراق ــس للمص ــرع الرئي الف

األسبق؛ لذا قامت بتمييز القرار.

ــة  عالي ــة  للنائب ــي  اإلعالم ــب  املكت ــى  نف
ــا واملتضمن  ــوب له ــف التصريح املنس نصي
ــة  التربي ــر  وزي ــيد  للس ــيئة  مس ــات  اتهام
ــاً أن اجليوش اإللكترونية  ــة الوزراء، مبين ولبقي
ــط  ــادت لتنش ــد ع ــخص فاس ــة لش التابع
ــاً .  ــاً أمني ــلمه منصب ــد تس ــد بع ــن جدي م

 

ــي للنائبة عالية نصيف  وذكر املكتب اإلعالم
ــض صفحات مواقع  ــي بيان صحفي :«أن بع ف

التواصل االجتماعي ومن بينها صفحة (املركز 
الوطني لكشف الفاسدين في العراق) نشرت 
ــان النائبة نصيف،  ــاً على لس ــاً مزيف تصريح
ــاد، كما  يتضمن اتهام وزراء الكاظمي بالفس
ــبق لنا أن  ــر التربية، وس ــاءة لوزي ــن إس يتضم
ــبة أن بعض  ــا وأكدنا في أكثر من مناس نوهن
ــن قبل  ــدار م ــي ت ــبوهة الت ــات املش الصفح
ــدين  ــة املمولة من الفاس ــوش االلكتروني اجلي
ــن جملة أو  ــة تتضم ــات زائف ــر تصريح تنش

جملتني مرفقة بصورة النائبة نصيف، واليوم 
ــرف جيداً بأن  ــات مييز ويع ــعب العراقي ب الش
ــورات ليست سوى أكاذيب يروجها  هذه املنش
ــراق املال العام الذين فضحناهم وكشفنا  س
 فسادهم وسرقاتهم طيلة السنوات املاضية «. 
ــوش  اجلي ان   «: ــي  اإلعالم ــب  املكت ــد  وأك
ــن قبل أحد (اخملضرمني)  اإللكترونية املمولة م
ــط من جديد  ــاد عادت لتنش ــي عالم الفس ف

بعد استالمه منصباً أمنياً.
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TUEالثالثاء

ــي عزت الشابندر، امس االثنني،   اكد السياس
ــى الكاظمي  ــرارات رئيس الوزراء مصطف ان ق
كانت عادلة جدا في توزيع املناصب احلساسة 
ــابندر في  ــية.وقال الش ــى الكتل السياس عل
تغريدة ، (اصلُ ريّسنا مبيزعلش حدّ ابداً)..  احلقُّ 

يُقال بأن الكاظمي في قراراتهِ التاريخية اليوم 
ــداً ملنهجهِ في اإلصالح و التغيير و إلغاء  وتأكي
احملاصصة و القضاء على الفساد كان وال يزال 
ــة على  عادالً جداً في توزيع املناصب احلساس
ــية.واضاف:«مبروك  ــف الكتل السياس مختل

ار تشرين». ثوّ
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ــة اإلعالم األمني،  نوهت خلي
ــة  ــات ليل ــراء تدريب ــى اج ال
ــة االرهاب في  جلهاز مكافح
ــار بغداد الدولي. محيط مط

ــة ننوه ان جهاز  وذكرت اخللي
ــري  يج ــاب  اإلره ــة  مكافح
ــط مطار  ــب ليلي مبحي تدري
البيان  .واضاف  الدولي  بغداد 
ــاه الى ذلك  ــترعي االنتب نس
وهو اجراء طبيعي مبتطلبات 
ــال  البط ــة  اخلاص ــب  التدري

جهاز مكافحة االرهاب.
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البينة الجديدة / غالب الفاضلي
بحضور شخصيات سياسية وثقافية ودينية 
ــائر منطقة الزعفرانية  ــيوخ عش ووجهاء وش
في بغداد بدا ت اجللسة الوقوف لقراءة سورة 
ــهداء العراق وادار املومتر  الفاحتة على ارواح ش
ــي  ومديرة  ــد كاظم القره غول ــدس أمج املهن
املعهد ضفاف اجلراح  حيث القى القره غولي  
ــة والتقدير للجمع  ــا: التحي ــة جاء فيه كلم
ــاند  ــارك ويس ــرمي الذي حضر  اليوم ليش الك
ويدعم انطالق مشروع بناء القدرات للشباب 
ــى الصمود والتصدي للتطرف  واجملتمعات  عل

ــة منظمة  ــر املتطرف وبرعاي ــف والفك العني
ــدء بفعالية مؤمترنا  ــد العراقي وقبل الب املعه
ــاب الفضل علينا دائما  هذا اود ان نذكر اصح
وابدا وهم شهدائنا االبرار بدئا بشهداء القوات 
ــلحة مبختلف صنوفهم وامتدادا وليس  املس
ــر وخصوصا ابطال  ــهداء وباء العص اخرا لش
ــاء قدرات  ــروع بن ــوادر الصحية .. ان مش الك
ــباب واجملتمعات على الصمود والتصدي  الش
ــرف قد بدء  ــر املتط ــف والفك ــرف العني للتط
التنفيذ مبفاصله العديدة  املمتدة لسنتني ان 
ــاء اهللا من  االن وهو اخوتي االفاضل امتداد  ش

لباكورة مشروع جتريبي سابق حقق جناح باهر 
ونتائج كبيرة في بداية جتربته في حزيران عام 
ــة حزيران عام ٢٠١٩ في محافظات  ٢٠١٨ لغاي
املوصل واالنبار وصالح الدين لرفع ثقافة ووعي 
ــن احتالل داعش واثاره  اجملمتع بعد التحرير م
ــر كنتيجة  ــة البالغة االث ــية والفكري النفس
ــي ومتطرف  ديني  ــة الي احتالل همج طبيعي
ــة واجملتمعية ،  ــاده احلياتي ــي بكل ابع ومذهب
ــكل اضافي  ــروع بش ــيركز هذا املش وكما س
ــة على  ــن املدرس على تعليم االطفال في س
ــرف  ــن التط ــة م ــات للوقاي ــم وممارس مفاهي
ــر النقدي  ــم التفكي ــجع لديه العنيف ويش
ــوف ياخذ  ــا التطرف العنيف وس حول قضاي
ــدرب دورهم للعمل  ــنا املت ــباب االكبر س الش
ــتهدف املشاريع املشتركة بني  كموجهني وس
الطالب الصغار والشباب االكبر سنا الى تعزيز 
ــي وزيادة الثقة واالنتماء  التعاون والوعي الذات
ــيقدم البرنامج  ــع والوطن وكما س الى اجملتم
ــد قاعدة بيانات لالحاالت املهنية احمللية  اجلدي
ــتفيدون املستهدفون سيكونون من  ،وان املس
ــاء والرجال واملهنيني والقادة مبا في ذلك  النس
ــرطة  املعلمني واالخصائيني االجتماعيني وش
اجملتمع وكذلك القادة االخرين من رجال الدين 
ومختاري احملالت وطالب وطالبات املدارس الذين 
ــباب  ــنة والش تتراوح اعمارهم بني ١٢و ١٨ س

الذين تتراوح اعمارهم بني ١٨ و ٢٥ سنة. 

البينة الجديدة / منى خضري عباس
ــتطاعت الهيأة العامة للمياه اجلوفية  اس
ــي فروعها  ــني ف ــود العامل ــالل جه ــن خ م
ــا العزيز من  ــرة في محافظات بلدن املنتش
ــهر آب من عام ٢٠٢٠  اجناز (١٨) بئر خالل ش
ــر ونصب (١٢) طاقم  وكذلك فحص (٣٠) بئ

ضخ باالضافة الى صيانة (١٩) طاقم ضخ ، 
كما اكد املصدر االعالمي في الهئية سعياً 
ــد احتياجات املواطنني من املياه  منها لس
ملا لها من اهمية كبيرة تدخل في مجاالت 
احلياة اخملتلفة سواء كانت بشرية او زراعية 
ــتمرار الهيأة  ــة باالضافة الى اس او صناعي

ــرة التصحر  ــن ظاه ــعيها للحد م ــي س ف
ــي محافظاتنا  ــراء ف ــة اخلض ــادة الرقع وزي
ــر احلصص  ــا على توفي ــزة . وتأكيده العزي
ــي الزراعية والقرى  ــة املطلوبة لالراض املائي
ــطحية.   ــن املياه الس ــع بعيدة ع ــي تق الت
كما  تستمر الهيأة العامة للمياه اجلوفية 
بتكثيف جهودها لتوفير املياه حيث اجنزت 
فرق احلفر العاملة في فرع النجف االشرف 
(٦) آبار خالل شهر آب لتوفير املياه اجلوفية 
في القرى البعيدة عن مصادر املياه بسواعد 
ــر (١٠١) و(١٢١) وباعماق تتراوح  ــي حف فرقت
ــر الفوج  ــا بئر(مق ــني (٥٠ ـ ١٣٠) م  منه ماب
ــرطة االحتادية بعمق ١٣٠ م) وبئر  االول الش
ــق ٨٠ م )  باالضافة الى  ــة االبيتر بعم ( قري
فحص (٣) آبار وصيانة (٩)طاقم ضخ .اما في 
ــد مت اجناز(٢) بئرخالل  محافظة كركوك فق
شهر آب هي بئر حي البو كريد/قضاء آمرلي  
ــد الشعبي /اللواء  بعمق (١٣٨) م وبئر احلش
ــوج املغاوير /قضاء آمرلي بعمق (١٣٢)  ٥٢/ ف
بجهود فرقة حفر (١١٦) العاملة في الفرع 
ــص (٤) ابار و نصب  ــة الى فح , باالضافــــ
ــة طاقم ضخ واحد  ــم ضخ  وصيان (٢) طاق
ــي فرقــــة حفر (١١٦)   بجـهود العاملني ف
وذلك لتوفير املياه الكافيــة لالستخدمات 
اليومية اخملتلفةو االستفادة منها لالغراض 

الزراعية في احملافظة.

ابراهيم الراجحي
ــر العراقيون خيراً وتنفسوا  بعد التغيير استبش
ــينصفون ..  ــض منهم س ــن البع ــداء وظ الصع
ــالل اصدار  ــار من خ ــاب الفأل واالستبش لقد خ
ــرائع السماوية  قوانني وتعليمات بعيدة عن الش
ــانية. مااريد ان اقوله لو استلف متقاعد  واالنس
ــروع مصرف  ــني) دينار من ف ــلفة (ثمانية مالي س
ــني)  ــة مالي ــدة» ( اربع ــتكون « الفائ ــيد س الرش
ــهري ( مئتان واربعون الف دينار)  ــط الش والقس
ــتبدل بطاقة  ــراً ان يس ــذا املتقاعد قس وعلى ه
استالم الراتب « كي كارد» بأخرى « ماستر كارد» 

ــبق (د.  ــي زمن املدير العام األس ــذا االجراء مت ف وه
ــي كارد» الميكن  ــة ال « ك ــاً بان بطاق ــر) علم زهي
ــومة ببصمة  ــا مطلقا النها موس التالعب فيه
ــتر كارد»  االصابع وبحدقة العني في حني « املاس
ــراءات .  نْ هذه االج ــل مَ ن اج ــري . مِ ــم الس بالرق
أَكفيكم عناء االجابة من اجل مجموعة أسسوا 
ــتر كارد واتفقوا مع هذا املسؤول أو  ــركة املاس ش
ــخصية ومنحهم  ــن اجل مصاحلهم الش ذاك م
ــبة من الفوائد !!؟ . فمنْ سيرفع األذى ؟. بقي  نس
ان نقول ان عمل املصارف في األساس هو اخلدمة 

وليس الربح من املواطن املستضعف.

بغداد / البينة الجديدة
عقد وزير النقل الكابنت ناصر حسني الشبلي 
ــعاً بحضور  ، امس االول االحد، اجتماعاً موس

ــلمان  ــور س ــوزارة الدكت ــل االداري لل الوكي
البهادلي مع مدراء اعالم تشكيالت 

ــة واقع  الوزارة لغرض مناقش
ــذي  ال ــي  اإلعالم ــل  العم

ــوزارة إلبراز  ال اليه  تصبو 
ــاريعها  ــا ومش اجنازاته
ــات  التحدي ــة  ومواجه
ــير  س ــل  تعرق ــي  الت
ــيادته  ــا، وبني س عمله
ان   : ــاع  االجتم ــالل  خ

ــالم أداة لبناء الدولة  االع
ــيخ ثوابتها الوطنية  وترس

ــورة  الص ــال  إيص ــة  واهمي
ــة إلى املواطنني مع تقدمي  احلقيقي

ــكار واملقترحات من خالل التركيز على  االف
نقاط عدة مهمة ابرزها نقل الكلمة الصادقة 
ــكل  ــوزارة بالش ــاطات ال ــس نش ــرة وعك احل

الصحيح الذي يتالئم وخدمة املواطن ،مبديًا، 
ــدات  ــه باالعالم  ورصد املناش ــه واهتمام دعم
خدمة للمجتمع .من جانبه اكد الوكيل االداري 
على االستمرار بعقد االجتماعات الدورية 
تواجههم  ــي  الت ــات  املعوق وحل 
،موجها بتفعيل الدور الرقابي 
ــخيص مكامن اخللل  لتش
ــلبيات  الس ــة  ومعاجل
ــض  بع ــه  تواج ــي  الت
لعمل  املهمة  املفاصل 
ــكيالتها  وتش ــوزارة  ال
ــاء  اللق ــة  نهاي ــي  ،وف
ــالم  اإلع ــر  مدي ــدم  ق
ــي  احلكوم ــال  واالتص
ــيد فالح هادي خطة  الس
ــي من  ــي والت ــل اإلعالم العم
ــيعمل فريقه اإلعالمي  خاللها س
ــذي يهم  ــوى واإلجناز ال ــة احملت ــى صناع عل
املواطن العراقي باسلوب التواصل املباشر مع 

املواطنني.

@bËm˝ÓÿímÎ@ÒâaãÏ€a@‚˝«a@ÈuÏÌ@›‘‰€a@äÌãÎ
Ú‘Ó‘ßa@›‘„Î@âÏË‡¶a@…fl@›ïaÏn€bi

ÂÌÜ«b‘nΩa@Ú–‹çÎ@ÜÓëä€a@“äñfl

@ä˜i@QX@åv‰m@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓ‡‹€@Úflb»€a@ÒdÓ:a
RPRP@‚b«@Âfl@le@äËë@fi˝Å

بغداد / البينة الجديدة
ــة املهندس محمد  ــى وزير الزراع التق
ــاد األوربي  ــفير االحت كرمي اخلفاجي س
ــيدة باربارا  ــيد مارتن هوت والس الس
ــم التعاون والتنمية  ايغير رئيس قس
في بعثة االحتاد األوربي لبحث مجمل 
ملفات تطوير القطاع الزراعي وتوثيق 
ــوزارة  ــي بني ال ــاون اإلمنائ ــر التع أواص
ــاد األوروبي ، وبني اخلفاجي خالل  واالحت
ــه مواقف  ــاد األوربي ل ــاء أن االحت اللق
ــي  ــة ف ــة الزراعي ــي التنمي ــة ف مهم
البالد من خالل دعم االقتصاد وإتاحة 
ــتدامة، الفتا إلى  ــرص التنمية املس ف
ــرة االكتفاء  ــق والول م ــراق حق ان الع
ــن محصول احلنطة والعديد  الذاتي م
ــا ان  ــرى، موضح ــل االخ ــن احملاصي م

احلكومة العراقية قد وضعت خططا 
صارمة ملنع دخول احملاصيل املستوردة 
ــة.  ــة الزراعي ــا للروزنام ــت وفق وعمل
ــوزارة ترحب بإقامة قنوات  مبينا أن ال
ــي واملوافقة  ــاون مع االحتاد األورب للتع
ــناد  ــا االحتاد على إس ــى ذلك، حاث عل
ــاع  ــم قط ــوع دع ــي موض ــوزارة ف ال
ــد ارتفاع معدالت  ــيما بع الدواجن س
ــوم البيضاء في  ــض واللح إنتاج البي
ــاد  ــف احملافظات.من جانبه أش مختل
السيد هوت مبستوى التعاون احلاصل 
ــوزارة الهادف  ــل ال ــني وعم بني اجلانب
ــني واملزارعني وإيقاف  إلى دعم الفالح
ــة التي أدت للعزوف  الهجرة املعاكس
ــي البطالة  عن الزراعة وبالتالي تفش
ــي اجملتمع  ــرص التنمية ف ــل ف وتقلي

ــم التعاون  ــادة حج ــال بزي ــي. أم الريف
لتأهيل البنى التحية لبعض املشاريع 
ــن احملافظات. من  ــة في عدد م الزراعي
ــيدة ايغير على  ــدت الس ــا أك جانبه
عمل االحتاد الهادف إلى تطوير اخلبرات 
ــاع الزراعي  ــي القط ــدى العاملني ف ل
ــتوى  ــد الفالحني ورفع مس واالخذ بي
األداء وامتصاص البطالة خللق طاقات 
منتجة قادرة على زيادة اإلنتاج الزراعي 
فضال عن دعم القطاع اخلاص وإتاحة 
فرص االستثمار لتقليل الفقر وتوفير 
ــات الفقيرة. ــذاء للطبق ــل والغ العم
ــق اجلانبان على  ــام اللقاء اتف في خت
ــدمي  ــترك وتق ــل املش ــة العم مواصل
ــي  وف ــوزارة  لل ــتي  اللوجس ــم  الدع

مختلف احملافظات.

Ú‹flb»€a@ÜÌ¸a@›ÓÃímÎ@Ô«aâå€a@…”aÏ€bi@ûÏË‰‹€@ÚÓvÓma6ça@¡�ÅÎ@Ú«aâå€a@ÒâaãÎ@lbi@÷ä�Ì@ÔiâÎ˛a@Öb§¸a

بغداد / البينة الجديدة
ــكيالت  ــت املديرية العامة للتنمية الصناعية إحدى تش أعلنـ
ــيس ملشاريع  وزارة الصناعة واملعادن عن منح ( ١٠٠ ) إجازة تأس
ــال مصدر مخول  ــهر متوز املاضي .وقـ صناعية جديدة خالل ش
ــوزارة أن  ــي في ال ــب اإلعالم ــح للمكت ــة في تصري ــي املديري ف
ــوز من خالل  ــهر مت ــازاً تخصصياً خالل ش ــة حققت إجن املديري
ــاريع  ــيس مش ــهيالت اخلاصة مبنح موافقات تأس تقدمي التس
ــت ( ١٠٠ )  ــات العراقية بلغ ــة احملافظ ــة جديدة ولكاف صناعي
ــيس توزعت على مختلف الصناعات الغذائية منها  إجازة تأس
ــيجية ، مبيناً  ــية والنس ــائية والهندس ــة واإلنش والكيمياوي
ــن حيث عدد  ــبة م ــجلت أعلى نس ــات الغذائية س أن الصناع
ــازات املمنوحة وبواقع ( ٤٨ ) إجازة تليها في املرتبة الثانية  اإلج
ــة بواقع ( ٢٦  ــتيكية والورقي ــة والبالس ــات الكيمياوي الصناع
ــازة والصناعات  ــائية بواقع ( ١٣ ) إج ــازة والصناعات اإلنش ) إج
الهندسية بعدد ( ١٣ ) إجازة أيضاً ، موضحاً بأن اإلجازات شملت 
كافة احملافظات العراقية بدءاً من محافظة بغداد التي أحتلت 
ــدد ( ٢٣ ) إجازة تليها محافظة بابل بعدد ( ١٥  املرتبة األولى بع
ــازة ومحافظة البصرة بعدد ( ١١٣ ) إجازة .وعلـى صعيد ذي  ) إج
ــة والتي متس واقع  ــدر بأن من اإلجراءات الضروري صلة ذكر املص
ــاء  ــرة مبدى إمكانية إنش ــاع اخلاص وترتبط بصورة مباش القط
مشروع صناعي متكامل وضمن محيط بيئي مناسب وظروف 
ــص قطع أراضي صناعية  ــل اإلنتاجية هي عملية تخصي العم
ــن تخصيص ( ٣٨  ــفاً ع ــاريع الصناعية كاش تقام عليها املش
ــى محافظة كركوك  ــهر متوز توزعت عل ) قطعة ترض خالل ش
ــي البصرة وبابل بواقع (  ــع ( ٩ ) تخصيص تليها محافظت وبواق
ــداد ونينوى بواقع ( ٣ ) تخصيص  ــص ومحافظات بغ ٦ ) تخصي
ــان وذي قار بواقع ( ٢ ) تخصيص  ــية وميس ومحافظات القادس
ــن محافظات  ــدة لكل م ــة أرض واح ــص قطع ــا مت تخصي فيم

النجف األشرف وكربالء وديالى واألنبار و واسط.

@—„dném@›‘‰€a@NN@äËëa@HVI@‚aÖ@—”Ïm@Ü»i
Òäñj€a@Úƒœb™@Íb£c@ÚÓÿÿé€a@bËm˝yâ

بغداد / البينة الجديدة 
ــركة العامة لسكك حديد العراق  ــتأنفت وزارة النقل / الش اس
ــككية باجتاه محافظة البصرة إبتداءً من  انطالق رحالتها الس
ــهر . وقال مدير  ــبت املاضي،  بعد توقف دام (٦) اش ــاءً الس مس
ــركة السيد طالب جواد احلسيني : أن استئناف اخلط  عام الش
ــل الكابنت ناصر  ــر النق ــرة لوزي ــن االهتمامات املباش جاء ضم
حسني الشبلي بضرورة تفعيل اخلدمات السككية للمواطنني 
ــل الداخلي بني  ــة النق ــي عملية خدم ــاهمة ف ــن أجل املس م
ــهر نتيجة  ــتة أش محافظات البالد ، بعد انقطاع دام قرابة س
ــتكمال  ــيد املدير العام : أنه مت اس ــروس « كورونا « وبني الس في
ــات  ــوء  تعليم ــى ض ــة عل ــراءات الوقائي ــر واإلج ــة التدابي كاف
ــافرينا على منت  اجلهات الصحية في البالد لغرض حماية مس
ــر عند االبواب  ــب منظومة تعفي ــك القطارات من خالل نص تل
ــافرين ، فضالً عن االستمرار في تعفير  ــيّة لدخول املس الرئيس
ــر املواد اخملصصة  ــكل متواصل مع توفي ــافرين بش عربات املس
ــني الكرام .وكان  ــفر اآلمن للمواطن ــك من اجل حتقيق الس لذل
ــع أن تتزايد  ــكك ملحوظاً ومن املتوق ــاالً على قطارات الس اقب
ــافرين خالل االيام القليلة القادمة ، للمميزات التي  اعداد املس
ــرعة واألمان واألجور  ــككي كالس يتمتع بها قطاع النقل الس

املالئمة وتقدمي افضل اخلدمات للمواطنني.

@CQPPD@|�‰∑@Ú�Ó«b‰ñ€a@Ú�Ó‡‰n€a
@ÒÜ�ÌÜu@Ú�Ó«b‰ï@…�ÌâbíΩ@èÓçdm@Òãb�ug

بغداد / البينة الجديدة
اعلنت وزارة التجارة عن مناقشة الشركة العامة لتصنيع 
احلبوب الواقع االنتاجي والفني ملطحنة كركوك احلكومية 
مع تصاعد وتيرة اإلنتاج والوفرة املتحققة في احلبوب،.وقال 
ــركة املهندس خطاب علي القيسي بانه مت  مدير عام الش
مناقشة املوضوع املتعلق باحلالة الفنية ملطحنة الشركة 
ــن ومعدات  ــة بادامة مكائ ــبل الكفيل ــوك والس ــي كرك ف
ــاج فيها،فضال  ــتوى االنت ــى مس ــاظ عل ــة واحلف املطحن
ــة املتطلبات  ــم الفني بتلبية كاف ــن توجيه ادارة القس ع
ــية وإجراء صيانة لالجزاء التي تعاني من أضرار او  األساس
ــار القيسي الى رصدت  ــاكل فنية،وفي سياق اخر اش مش
ــيطرة  ــية التابعة لوحدات الرقابة والس اللجان التفتيش
ــات الرقابية  ــدد من اخملالف ــط ع ــة في االنبار وواس النوعي
ــركة في  ــراف ادارة فروع الش للمطاحن العاملة ضمن اش
ــام واللجان  ــت اخملالفات الى االقس ــني، وقد احيل احملافظت

اخملتصة لتطبيق الشروط اجلزائية بحق اخملالفني.

البينة الجديدة / علي شريف
أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل عن إحصائية ممارساتها 
ــملت تدقيق لوحات العجالت  االمنية في احملافظة التي ش
ــتركة  ــيطرات إعتراضية مش بر س ــتقليها عِ وهويات مس
ــرطة  ــارز قيادة الش ــادة أن مف ــت القي ــة ٠واوضح ئ مفاجِ
ــات املرور  ــع دوري ــراد بالتعاون م ــن األف ــؤون وأم ــم ش وقس
ــتباقية وممارسات  ذت عمليات اس ــتثنائية نَفّ وبجهود إس
أمنية واسعة مبناطق مختلفة من احملافظة عبر سيطرات 
ــالت احلكومية  ــد العج ــتركة بهدف رص ــة مش اعتراضي
ــط املرورية٠وبينت  ــة للتعليمات والضواب ــة اخملالف واخلاص
ــيارة وفرض  ــفرت عن حجز على (١٥٦) س ان العمليات أس
ــات والتعليمات الصادرة  (٢٠٠٠) وصل غرامة خملالفة البيان
ــملت  ــارت إن اخملالفات ش ــرور العامة٠واش ــن مديرية امل ع
ــدم حمل  ــجيل للعجلة أو ع ــات التس ــت لوح ــدم تثبي ع
مستمسكات أصولية تثبت عائديتها كذلك فيما يتعلق 
ــوق وتضليل الزجاج  بالقيادة بدون احلصول على إجازة الس
ــروري النافذ٠  ــواردة في القانون امل ــن اخملالفات ال وغيرها م
ــات ولن تتهاون في  ــتمر بأجراء املمارس وأكدت إنها ستس

اتخاذ االجراءات القانونية بحق اخملالفني.

البينة الجديدة / فالنتينا يوارش
بإشراف وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور حسن ناظم 
وتوجيه من مدير عام الدار العراقية لألزياء الدكتورة ابتهال 
خاچيك تكالن تعلن الدار عن موعد انطالق فعاليات املؤمتر 
ــجة ومكمالتها في  الدولي األفتراضي األول لألزياء واألنس
ــينعقد يومي ١ / ١١ و ٢ / ١١  حضارة وادي الرافدين الذي س
ــتركة بني شعوب  من العام اجلاري بعنوان  (األزياء لغة مش
العالم ورمزاً لتميزها). سيشارك في املؤمتر الذي يتزامن مع 
ــيس الدار مايقارب ٣٥ جهة محلية  مرور ٥٠ عاماً على تأس
ــة (ZOOM) اذ اطلقت الدارالعراقية لألزياء  وعاملية عبر منص
ــور اخلاص باملؤمتر متضمناً اسماء اللجان املنظمة  البروش
ــوث واملقاالت حولها  ــيتم تقدمي البح ــم احملاور التي س واه
ــعي الدار الى اشاعة  ــارت تكالن الى س . وبهذا الصدد اش
ــكل الذي يليق  ــكار اجلديدة وتقدمي الرؤى الفنية بالش االف
ــورات اخلارجية بل ويرتقي  ــوروث احلضاري ويواكب التط بامل

الى مستوى العاملية.

>€a@p˝v»€a@ÖÜ«@Â‹»m@›ibi@Úüäë
pb‡Ó‹»n‹€@Ú–€bÇΩa@bÁåvy@#@

@Ôôa6œ¸a@Ô€ÎÜ€a@ä∑˚Ωa@pbÓ€b»œ@÷˝�„a
bËm˝‡ÿflÎ@Úvé„¸aÎ@ıbÌã˝€@fiÎ¸a

@Ôubn„¸a@…”aÏ€a@szjm@lÏjßa@…Ó‰ñm
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NO.3490.TUE.15.SEP.2020 العدد (٣٤٩٠) الثالثاء ١٥ / ٩ / ٢٠٢٠

م/انذار
اُّـ /ورثه الفالح اِّـتوَّـ (شالل علكم دعاج)

ــلف ٢\١  نظر الرتحالكم عن االرض اِّـوزعة عليكم و البالغه  (٣٠) دونم ضمن اراضي الس
ــم ٤٩٢٥ َّـ ٣١\١\١٩٧٧  ــرار التوزيع اِّـرق ــع العكراَّـ   بموجب ق ــة ١٨ ابيج مقاطع
ــتغالل  ــكن واالس ــنه  ١٩٧٠ لذا ننذرك بوجوب العودة والس واِّـربم وفق القانون ١١٧ لس
وخالل فرتة ١٥ يوم من التاريخ نشر هذا االنذار وبخالفه يتم الغاء التوزيع عليكم واسرتداد 

االرض وتاجريها وفق الضوابط والتعليمات.
م ر ٠ مهندسني زراعيني
اركان مريوش حسني
مدير زراعه محافظه  واسط

م/انذار
اُّـ / ورثه الفالح اِّـتوَّـ (حسوني كعيد عبيه)

ــلف ١/٢  ــاحه والبالغه (٣٠) دونم ضمن الس نظر الرتحالك عن االرض اِّـوزعة عليك اِّـس
ــم ٤٩٢٥ َّـ ٣١\١\ ١٩٧٧  ــرار التوزيع اِّـرق ــراَّـ بموجب ق ــع العك ــة ١٨ ابيج مقاطع
ــتغالل  ــكن واالس ــنه ١٩٧٠ لذا  ننذركم بوجوب العودة والس واِّـربم وفق القانون ١١٧ لس
وخالل فرتة ١٥ يوم من التاريخ نشر هذا االنذار وبخالفه يتم الغاء التوزيع عليكم واسرتداد 

االرض وتاجريها وفق الضوابط والتعليمات.
م ر ٠ مهندسني زراعيني
اركان مريوش حسني
مدير زراعه محافظه  واسط
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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  

  واصلت مشكلة العشوائيات تفاقمها حيث تتوزع بني مختلف احملافظات، 
ــة اخلدمات  ــب رئيس جلن ــة األكبر، ويقطنها، بحس ــة بغداد احلص وللعاصم
ــخص، مبا يجعل  ــى ٦ ماليني ش ــهالني من ٥ ال ــة وليد الس ــار النيابي واالعم
ــتثنائي. ــر البدائل لهم يحتاج الى جهد وطني اس ــاكنيها وتوفي تعويض س

ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية عن السهالني قوله إن هناك مشروعا 
لقانون يعالج مشكلة العشوائيات لدى جلنة اخلدمات وقرئ قراءة اولى واتفق 
على قراءته قراءة ثانية، الفتا إلى أن اللجنة تعتزم اجراء ورش عمل مع اجلهات 
ــات اجملتمع املدني التي كان لها  ــة التابعة ل وزارة التخطيط ومنظم القطاعي

دور في طرح موضوع العشوائيات بشكل مكثف خالل السنوات املاضية.

بغداد /
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ــات، امس  ــة االنتخاب ــت مفوضي   رحب
ــي  ــع الدين ــات املرج ــني، بتصريح االثن
ــتاني  السيس ــي  عل ــيد  الس ــى  األعل
ــدةً  مؤك ــات،  االنتخاب ــوص  بخص
استعدادها إلجراء االنتخابات في العام 
ــة شروط من  املقبل بعد حتقيق خمس
ــرع  ــاز قانون االنتخابات بأس بينها إجن
ــون احملكمة  ــريع قان ــت، وإكمال تش وق
ــا  إنه  ، ــة  املفوضي ــت  االحتادية.وقال
ــان كبيرين  ــام وامتن ــتقبلت باهتم اس
ــم للمرجعية  ــي وامله ــان التاريخ البي
ــماحة آية اهللا  ــيدة واملتمثلة بس الرش

ــتاني  ــيد علي السيس ــى الس العظم
ــماحته  ــي أثناء اجتماع س دام ظله ف
ــخارت املمثلة  مع جينني هينيس بالس
ــألمم املتحدة  ــام ل ــني الع ــة لألم اخلاص
ــق ١٣ /  ــد املواف ــوم األح ــراق ي ــي الع ف
ــات  التصريح أن  ــت،  وأضاف  ،٢٠٢٠  /  ٩
ــق  يتعل ــا  فيم ــماحته  لس ــة  القيم
باالنتخابات النيابية املقرر إجراؤها في 
ــل واضح على أن  ــام املقبل هي دلي الع
املرجعية الرشيدة تولي اهتماماً بالغاً 
ــجع  إلجراء انتخابات حرة ونزيهة وتش
املواطنني على املشاركة فيها.وأشارت 
املفوضية إلى التزامها الكامل بالعمل 

ــتورية بكل  ــى تأدية مهمتها الدس عل
ــد أبناء  ــان، مضيفةً نعاه ــالص وتف إخ
ــم مبرتبة  ــعب على وضع أصواته الش
ــة واألخالقية، لتنفيذ  األمانة القانوني
ــفافية  انتخابية مبعايير الش ــة  عملي
ــة الدميقراطية. ــي األنظم ــة ف املعروف
ــا  أنه ــا  تأكيده ــة  املفوضي ــددت  وج
ــات بعد  ــتعدة لالنتخاب ــتكون مس س
ــروط املوضوعية التي  ــق الش أن تتحق

أعلنتها مراراُ والتي تتلخص مبا ياتي :
ــون  قان ــاز  بإجن ــان  البرمل ــوم  يق أن  أوالً 
ــره  ــرع وقت ممكن ونش االنتخابات بأس
ــمية كونه ميثل اإلطار  في اجلريدة الرس

القانوني لعملية االنتخابات.
ــريع  ــا أن يقوم البرملان بإكمال تش ثاني
قانون احملكمة اإلحتادية التي هي اجلهة 
الوحيدة اخملولة قانونيا باملصادقة على 

نتائج االنتخابات.
ــا أن تقوم احلكومة بتهيئة املوازنة  ثالث
ــتلزمات التي  ــة وتوفير املس االنتخابي
ــن  ــابقا م ــا س ــة به ــت املفوضي طالب
الوزارات املعنية، والتي يساعد وجودها 
على قيام املفوضية بإجراء االنتخابات 

في وقتها احملدد.
رابعا أن يقوم مجلس الوزراء باملصادقة 
ــدراء العامني املنتخبني  ــى تعيني امل عل

من قبل مجلس املفوضني.
ــا تدعو املفوضية األمم املتحدة  خامس
ــرى اخملتصة  ــة األخ ــات الدولي واملنظم
ــاعدة االنتخابية وتوفير  إلى تقدمي املس
ــاز انتخابات حرة  ــة إلجن ــة الالزم الرقاب
ــعب  ــة متثل إرادة الش ــفافة ونزيه وش
ــن طريق مالكها  ــي احلقيقية ع العراق
التقني واخملتص واملتنوع، باإلضافة إلى 
ــا وتوزيعهم ميدانياً  زيادة عدد خبرائه
ــات كافة وعدم اختصارهم  بني احملافظ
بعدد قليل اليتالءم مع طبيعة التحدي 
ــم في إجناز  ــر ودوراملفوضية امله الكبي

االنتخابات.

ــة، امس  ــة النيابي ــة األزم ــرت خلي   أش
ــة  وشراس ــدة  بش ــا  انخفاض ــني،  االثن
ــال عضو  ــي العراق.وق ــروس كورونا ف في
ــن خالطي، ، إنه من  اخللية، النائب حس
ــة للردهات الوبائية  خالل زيارتنا امليداني
في مستشفيات محافظة البصرة فقد 
ــي اعداد  ــاً ف ــاً واضح ــا انخفاض الحظن
ــى ما يقرب من (٦٠٪)  املرضى الراقدين ال

ــابيع املاضية. مما كانت عليه خالل االس
وأضاف خالطي، أن ذلك االمر رمبا ينطبق 
ــهُ  ــر ان ــرى ويؤش ــات االخ ــى احملافظ عل
ــداد الراقدين وليس في  ــاض في اع انخف
ــدد االصابات.وتابع عضو جلنة الصحة  ع
ــكل واضح  ــرنا وبش ــة لقد اش البرملاني
انخفاض شدة الوباء وشراسة الفيروس 
مبا ميكن عدد كبير من املرضى من االكتفاء 
ــي، إلى أن  ــار خالط بالعالج املنزلي.وأش

هناك فرصة كبيرة امام دوائر الصحة في 
احملافظات لتنفيذ التوجه احلالي بإنشاء 
مستشفى وبائي مركزي بسعة سريرية 
ــب  ــفيات وحس ــارج املستش ــرة خ كبي
ــات وزارة الصحة .وأكد، إمكانية  توجيه
ــا  خدماته ــى  ال ــفيات  املستش ــودة  ع
ــي مع  ــل الوباء الفايروس ــة قب االعتيادي
ــة واحدة في كل  ــاظ بردهة وبائي االحتف

مستشفى.

ــة  ــام جلامع ــني الع ــال األم ق
ــو  ــد أب ــة أحم ــدول العربي ال
الغيط من أهمية آثار قرارات 
ــرة  ــة األخي ــع العربي التطبي

ــدة  ــى وح ــب عل ــل أبي ــع ت م
ــي، فيما أكد أن  الصف العرب
التطبيع األخير لن يؤثر على 
إنهاء  العربي بشأن  اإلجماع 
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 

ــو  اب ــطينية.وقال  الفلس
ــي تصريح، إنه على  الغيظ ف
ــورات التي  ــن أن التط ــة م ثق
ــة مؤخرا..  ــهدها املنطق تش
ــا  ــق منه ــا يتعل ــذات م وبال
ــطينية  الفلس ــة  بالقضي
والصراع العربي اإلسرائيلي.. 
ــاع  اإلجم ــى  عل ــر  تؤث ــن  ل
ــأن حتمية إنهاء  العربي بش
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 
ــتراط  كاش ــطينية  الفلس
أساسي لكي يتحقق السالم 
ــامل في الشرق  العادل والش
ــه  ــى أن ــدد عل ــط .وش األوس
بغض النظر عن اللغط الذي 
ــروع  ــول مصير مش حدث ح
ــارة إلى  ــي إش ــرار بعينه ف ق
اجتماع ٩ أيلول اجلاري، على 
ــترك يجمع  وجود عامل مش

ــدول العربية..  ــة ال ــني كاف ب
ــاء  ــرورة إنه ــي ض ــل ف ويتمث
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 
ــي احتلت  ــطينية الت الفلس
منذ ٤ يونيو ٦٧ وخروج الدولة 
ــتقلة  املس ــطينية  الفلس
القابلة للحياة وذات السيادة 
ــل هذه  ــور علي كام ــي الن ال
القدس  ــا  فيه ــا  مب ــي  األراض
ــق  يتحق ــى  حت ــرقية  الش
ــات  تصريح ــالم.وتأتي  الس
ــد توجه بعض  أبو الغيط بع
الدول العربية في اخلليج إلى 
تطبيع عالقاتها مع تل أبيب، 
ــق اخلالفات  ــي تعمي مما زاد ف
ــع  ورف ــة  العربية-العربي
ــني عدد من  ــتوى التوتر ب مس
ــي اجلامعة  ــدول األعضاء ف ال

العربية.
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ــة  الصح ــة  جلن ــفت  كش   
والبيئة النيابية، امس االثنني، 
ــوص  بخص ــني  مقترح ــن  ع
ــد من  ــي اجلدي ــام الدراس الع
االلكترونية،  الدراسة  بينهما 
ــت ذاته من  ــي الوق ــذرة ف مح
ــمي  خطورة عودة الدوام الرس
ــرهم.وقالت  على الطلبة وأس
ــلم  ــرر اللجنة صفاء مس مق
ــة  ــة التربي ــي ، إن جلن التميم
ــلت  ــة أرس ــم النيابي والتعلي
للجنتنا كتاباً تستفسر فيه 
التي  ــة  العلمي ــي  النواح عن 
ــال بدء  ــن أن تطبق في ح ميك
ــي اجلديد، ومن  ــام الدراس الع
ــة  الدراس ــن مقترحاتنا،  ضم
ــة) في  (االلكتروني ــد  بع ــن  ع
ــي ما زلنا  ــروف احلالية الت الظ
ــجل فيها إصابات كبيرة  نس
أن  ــت،  القاتل.وأضاف ــاء  بالوب
املقترح الثاني أن يكون الدوام 
ــبوع في  بواقع يومني في األس
ــي تتوفر  ــدارس األهلية الت امل
ــروط الصحية وباقي  بها الش
األيام تكون الدراسة عن بعد، 
ــتدركة أن املقترح الثاني  مس
ال ميكن تطبيقه على املدارس 

ــاظ  ــك الكتظ ــة وذل احلكومي
األعداد في الصف الواحد من 
ــى ٦٠ طالباً لذا تطبيقه  ٥٠ إل
ــتحيل حتى لو كان  شبه مس
يومني.وحذرت  ــع  بواق ــدوام  ال
ــورة عودة  ــن خط ــي م التميم
ــمي على الطلبة  الدوام الرس

ــون  ــن أن يك ــرهم اذ ميك وأس
الطالب وسيلة لنقل العدوى 
ــوا أن  ــاء أثبت ــة أن األطب خاص
الطفل ال تظهر عليه األعراض 
ــن أن  ــة وميك ــبة ٢٠ باملئ بنس
العدوى. لنقل  ــيلة  يكون وس
التربية توقعت،  وزارة  ــت  وكان

ــي اجلديد  ــام الدراس ــدء الع ب
األول  ــرين  تش ــهر  ش ــة  نهاي
ــث األخير  ــي الثل ــل أو ف املقب
ــى احتمالية  ــيرةً إل منه، مش
ــاً بني  ــدوام مزيج ــون ال أن يك
ــدارس والدورس  احلضور في امل

االلكترونية.

بـغــداد /

   كشف حتالف سائرون النيابية، امس االثنني، عن مقترحات 
عدة بشأن الدوائر االنتخابية ستعرض على مجلس النواب 
ــان املرجعية  ــى ان بي ــارت ال ــت، وفيما اش ــرض التصوي لغ
ــاملة لالوضاع في  الدينية العليا تضمن نقاطا مهمة وش
ــب  ــتار العتابي بحس ــال النائب عن التحالف س العراق.وق
ــة العليا في  ــان املرجعية الديني ــمية، إن بي ــة الرس الوكال
ــاملة لكل ما مير  ــرف تضمن نقاطا مهمة وش النجف االش
به العراق من ظروف ومخاطر قد تهدد العملية السياسية 
ــان  ــاف، ان البي ــرة مبوعدها.واض ــات املبك ــراء االنتخاب واج
ــتتباب االمن والسيطرة على املنافذ  تطرق الى موضوع اس
ــك على اجراء  ــيادة البلد، وكذل ــة واحلفاظ على س احلدودي
ــى ان قانون  ــيرا ال ــرة وفق قانون عادل، مش ــات مبك انتخاب
ــان يفتقر الى بعض  ــريعه في البرمل االنتخابات الذي مت تش
اجلزئيات البسيطة واملتمثلة بالدوائر االنتخابية.واوضح، ان 
ــية  هناك اختالفا في وجهات النظر ما بني القوى السياس
ــض القوى ترى ضرورة اعتماد  ــول القانون، الفتا الى ان بع ح
ــون احملافظة  ــرى تذهب باجتاه ان تك ــر املتعددة واالخ الدوائ
ــاد الدائرة  ــه ال ميكن اعتم ــة واحدة.وتابع، ان ــرة انتخابي دائ
الواحدة النه مخالف لالرادة الشعبية التي طالبت بالدوائر 
ــتطرح الى  ــى ان هناك مقترحات عدة س ــددة، الفتا ال املتع
ــة لغرض التصويت عليها. ــان الدوائر االنتخابي البرملان بش
ــذي يحظى مبوافقة نصف زائد واحد من  واكد ان املقترح ال
ــيتم اعتماده في قانون االنتخابات،  قبل اعضاء البرملان س

مستبعدا اتفاق الكتل على أحد املقترحات.

وكاالت /

كربالء اِّـقدسة /

ــس االثنني، أن العرق  ــان عبد اجلبار، ام   اكد وزير النفط، أحس
ــتضافة أحتفالية  ملتزم مببادىء اوبك، معرباً عن تطلعه الس
ــها في بغداد ، وفي  ــبة مرور ٦٠ عاماً على تاسيس أوبك مبناس
ــي عام  ــتضافت االجتماع التأسيس ــعب التي اس قاعة الش
١٩٦٠.ونقل بيان صدر عن وزارة النفط ، عن عبد اجلبار قوله في 
برقية تهنئة الى نظرائه من الدول االعضاء في أوبك  ملناسبة 
ذكرى مرور ٦٠ عاماً على تأسيس املنظمة في بغداد عام ١٩٦٠، 
إن العراق قد اسهم مع االعضاء في أوبك ومنذ تأسيسها على 
ــة لهذه املنظمة وااللتزام بها من أجل  صياغة املبادى الرئيس
ــذه املبادئ أكدت  ــتركة ، وان ه ــق املصالح واالهداف املش حتقي
ــخير  ــيادة الدول املنتجة على ثروتها النفطية وتس أهمية س
عائداتها املالية من أجل النهوض بالواقع االقتصادي والتنموي 
لبلدانها.وأشار، الى أهمية احلوار والتعاون مع املنتجني اآلخرين 
ــدي الواقعي  ــن خارجها ، بهدف التص ــل املنظمة وم من داخ
ــوق النفطية ، والعمل  للتحديات واالزمات التي تعصف بالس
على ايجاد احللول الناجعة لضمان االستقرار والتوازن.وأضاف، 
ــتضافة احتفالية أوبك ملناسبة مرور  أن العراق يتطلع الى اس
ــام ، وفي قاعة  ــالم قبل نهاية الع ــاً في بغداد دار الس ٦٠ عام
ــتضافت االجتماع التأسيسي عام ١٩٦٠ ،  ــعب التي اس الش
ــوزاري ملنظمة أوبك، وأوبك  ــتضافة االجتماع ال الى جانب أس
ــالس، معربا عن امله بحضور وزراء النفط والطاقة في الدول  ب
ــط والطاقة وعدد  ــى جانب املهتمني بصناعة النف املنتجة ال
ــب املنهاج  ــائل االعالم ، وحس ــخصيات املهمة ووس من الش

الذي أعدته الوزارة ومبا يليق بهذه املناسبة.
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بغداد /

اعتبر النائب عن كتلة بدر البرملانية عدي شعالن ابو اجلون، امس 
االثنني، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي هو املسؤول 
األول أمام البرملان واجلماهير عن جناح او فشل اي اسماء يختارها 
ــتقلة وأي مناصب أخرى.وقال  ــة الهيئات املس للتصدي الى رئاس
ــس الوزراء في  ــرات التي اجراها رئيس مجل ــو اجلون ، إن التغيي اب
ــتقلة، ورغم  ــات والهيئات املس بعض املناصب وعدد من املؤسس
ــنترك اخليار  ــماء لدينا، فإننا س وجود مالحظات على بعض األس
اوال الى مجلس النواب حني ارسال االسماء له للتصويت عليها، 
ــوزراء في حتمل  ــس مجلس ال ــرك اخليار الى رئي ــاً فنحن نت وأيض
ــماء التي يختارها للتصدي الى املناصب املهمة  ــؤولية األس مس
ــة، مبيناً ان أي جناح  ــب اجلماهير ودعوات املرجعي ومبا يلبي مطال
ــيحها يتحملها الكاظمي بشكل  او فشل ألي اسماء يتم ترش
ــة كان موقفها واضح برفض  ــاف أن كتلة بدر البرملاني كامل.وأض
ــدة وتركت احلرية الكاملة  ــة واحلزبية في احلكومة اجلدي احملاصص
ــبني حلكومته، وهو نفس  ــس الوزراء الختيار من يراهم مناس لرئي
املوقف اليوم الذي نتبناه في اي اسماء تطرح للهيئات املستقلة، 
ــير الذاتية الى األسماء املعلنة ومدى  وسنعمل على دراسة الس
ــا ونزاهتها وقدرتها على التصدي للمهام املكلفة فيها،  كفاءته
ــزاب لتلبية املطالب  ــى اجلماهير وبعدها عن االح ــدى قربها ال وم

اجلماهيرية، وحينها سنعمل على تقييم تلك االسماء.
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ــرطة كربالء، عن إلقاء القبض على شخصني  أعلنت قيادة ش
ــرض االبتزاز في  ــخصاً وعذبوه لغ ــالدش اختطفا ش ــن بنغ م
ــرطة  ــادة ، أنه بتوجيه من قبل قائد ش ــرت القي احملافظة.وذك
كربالء املقدسة واملنشآت اللواء أحمد علي زويني متكن قسم 
ــخصني من دولة  ــاء القبض على ش ــدة من إلق ــرطة النج ش
بنغالدش يعمالن داخل كربالء املقدسة بعد قيامهما بخطف 
ــت أن دوريات  ــة وتعذيبه.وأضاف ــن نفس الدول ــخص آخر م ش
ــي البلدية متكنت من  ــدة وخالل التجوال في منطقة ح النج
مالحظة شخص طالب جندة وتبني بأنه بنغالديشي اجلنسية 
حيث ادعى بأن صديقه من نفس اجلنسية مخطوف من قبل 
ــيني ايضاً.وأوضحت القيادة، أنه  ــخاص البنغالديش أحد األش
ــكيل فريق عمل  ــكان اخلطف مت تش ــتدالل على م ــد االس بع
ــرطة  ــة العميد احلقوقي عامر عبيد الفتالوي مدير ش برئاس
ــدة والقي القبض على اخلاطفني داخل هيكل بناء وتبني  النج
أن اخلاطفني كانوا يقومون بتعذيب اخملطوف وإرسال التصوير 

إلى أهله لغرض ابتزازهم باملال.
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بغداد /

بغداد /

ــفير  ــط خالد بتال، امس االثنني، مع الس ــث وزير التخطي بح
ــتعدادات لعقد اللجنة الثالثية املشتركة.وذكر  املصري االس
ــفير جمهورية  ــتقبل س ــوزارة التخطيط ، أن بتال اس بيان ل
ــن عبداملنعم محمد  ــالء الدي ــراق، ع ــة لدى الع ــر العربي مص
ــبل  ــات الثنائية بني البلدين وس ــه العالق ــى وبحث مع موس
ــا النتائج اإليجابية التي  تطويرها.واضاف، أن الطرفني، ناقش
ــراق ومصر  ــرة بني الع ــة الثالثية األخي ــا القم ــت عنه متخض
ــيقي الثالثي   ــكيل اجمللس التنس ــي مقدمتها تش واألردن، وف
ــر التخطيط ، ويضم في  ــه عن اجلانب العراقي وزي الذي يرأس
عضويته عددا من السادة الوزراء ، ومشروع الربط الكهربائي، 
ــاء منطقة صناعية مشتركة بني البلدان الثالثة، فضال  وإنش
ــيرا الى ان   ــة بالنفط والغاز، مش ــاريع أخرى ذات صل عن مش
ــد اللجنة العليا  ــتعدادات اجلارية لعق اللقاء تطرق إلى االس
ــهر  ــة- املصرية في النصف الثاني من ش ــتركة العراقي املش
ــلم  ــع البيان، أن وزير التخطيط تس ــرين األول املقبل.وتاب تش
ــط املصرية، هالة  ــرة التخطي ــن نظيرته وزي ــمية م دعوة رس
ــز التعاون االقتصادي  ــعيد، لزيارة  القاهرة، في إطار تعزي الس
ــة اإلفادة من  ــني البلدين، وإمكاني ــتثماري، والتجاري ب واالس
ــوائيات وحل أزمة  ــة املصرية في مجال معاجلة العش التجرب
السكن، واحتواء البطالة، من خالل الشروع بتنفيذ املشاريع 

الستراتيجية الكبيرة.

بغداد /

بغداد /

بغداد /



ــي صباح  ــون عل ــا الدولي ــاز حكامن اجت
ــل اختبارات  ــق مدل ــم وواث ــد قاس ومهن
ــا اللجنة  ــة التي اقامته ــة البدني اللياق
ــرفة على مباريات دوري  التحكيمية املش
ــا العاصمة  ــي حتتضنه ــيا الت ابطال اس

القطرية الدوحة.
ــة  ــو اللجن ــالم وعض ــؤول اع ــال مس وق
ــة  ــة التطبيعي ــي الهيئ ــة ف التحكيمي
ــليم لـ(الصباح  ــرة القدم رعد س الحتاد ك
ــي  التحكيم ــم  الطاق ان  ــي):  الرياض

ــيا  ــال اس ــع دوري ابط ــي جتم ــارك ف املش
اجتاز االختبارات البدنية والفنية وكذلك 
ــا  ــروس كورون ــة بفي ــات اخلاص الفحوص
ــروا املباريات املرتقبة من  ومن املقرر ان يدي
ــان حكامنا  ــة، منوها ب ــابقة القاري املس

ــي أحد الفنادق القطرية  يقيمون حاليا ف
ــراءات الوقاية  ــت إج ــن وحت ــع آم ــي وض ف
الصحية.  يشار الى ان مباريات دوري ابطال 
ــار اجلائحة  ــبب انتش ــيا تأجلت بس اس
ــي الثالث من  ــرر اقامتها ف ــن املق وكان م

اذار املاضي، وسوف يلتقي اليوم الشرطة 
مع االهلي السعودي بينما يالعب شباب 
ــاهر خودرو  ــره ش ــي نظي ــي اإلمارات األهل
االيراني، ويلتقي الهالل السعودي نظيره 

باختاكور االوزبكي.

اكد مدرب غاز الشمال بكرة السلة 
ــألة  جتديد  ــد ، ان مس ــد حمي احم
ــع بعض الالعبني  التعاقد معي وم
ــتتوضح  ــل ادارة النادي س ــن قب م
ــه  اقامت ــع  املزم ــاع  االجتم ــد  بع
ــر االحتاد  ــي مق ــل ف ــبت املقب الس
ــعب الذي يجمع احتاد  مبجمع الش
ــاركة  اللعبة مع ممثلي االندية املش
للتباحث ومناقشة ترتيبات الدوري 
ــعى ادارة غاز  ــاز ، الى ذلك تس املمت
الشمال الى ظهور مشرف لفريقها 
ــم  ــات املوس ــلوي  في منافس الس
اجلديد يعكس مدى اهتمام الهيئة 

االدارية  ودعمها الال محدود.
ــد في تصريحان  ــال احمد حمي   وق
ادارة غاز الشمال بانتظار ماسيؤول 

له اجتماع االحتاد
ــة الدوري  ــي اندي ــع ممثل ــزي م  املرك
ــنى  ــى يتس ــل ، حت ــبت املقب الس
ــدات مع عدد من  ــراء التعاق لها اج
ــم  الالعبني والتجديد معي للموس

املقبل ، مبينا ان استقطاب العبني 
ــيتم بالتنسيق بني املدرب  جدد  س
واالمني املالي للنادي.  واضاف مدرب 
ــمال الذي قاده   فريق سلة غاز الش
ــات املوسم املاضي : ان  في منافس
ــكيل فريق  ــة على تش االدارة  عازم
ــى املراكز  ــن ان ينافس عل قوي ميك

ــالل  ــن خ ــدوري م ــي ال ــة ف املتقدم
ــا  ــدد وايض ــني ج ــتقطاب العب اس
ــم  ــر جيد للموس ــالل حتضي من خ
املقبل ، الفتا الى انها وعدت باقامة 
ــر او تركيا في  ــي مص ــكر  ف معس

تشرين االول املقبل .  
ــا نتطلع الى  ــار حميد الى انن واش

ــوبر  التعاقد مع  (٤ الى٥) العبني س
ــيعلن عنها  ــة التي س ــن القائم م
ــرة املقبلة  ــي الفت ــة ف ــاد اللعب احت
ــدد من  ــاظ بع ــن االحتف ــال ع ، فض
ــوا بالء  ــباب الذين ابل ــا الش العبين
ــم  ــات املوس ــي منافس ــنا ف حس
ــتان  ــو كردس ــم العب وه ــرم  املنص

ــيروان  محمد عبد اجلبار وكيهان س
ــن الالعب  ــكان محمد فضال ع وري
ــاب الطويل مصطفى عقيل ،  الش
ــندعم الفريق بثالثة العبني  كما س
من فئة الشباب فضال عن محترف 

اجنبي فعال ومؤثر .
ــي االبقاء على  ــد رغبة النادي ف واك
ــن صالح الذي  ــب املثابر حس الالع
ــم املاضي الى  قاد الفريق في املوس
ــرة كبيرة  ــدة وميتلك خب ــج جي نتائ
ــه املنتخبات الوطنية  نتيجة متثيل
ــتدركا ” ان على  ــرة طويلة ، مس فت
ــن ان ينهي متعلقاته  الكابنت حس
ــابق واملوظف على  ــه الس ــع نادي م
ــا  متام ــرغ  والتف ــرطة  الش ــلك  س

لتمثيل غاز اجلنوب « .
ــرار االحتاد  ــاد احمد  حميد بق واش
االخير اخلاص بالغاء الدوري ، مؤكدا 
ــاء كورونا  ــالمة اجلميع من وب ان س
ــرار جاء  ــا ان الق ــم ، مبين ــو االه ه
ــي االندية  ــجما مع رؤية مدرب منس
ــارع على املراكز  ــة التي تتص االربع

االولى .

الرياضية  ــاط  االوس ــت  فجع
مرة أخرى برحيل جنم منتخبنا 
ــابق ونادي القوة  الوطني الس
ــاع ناظم  ــة صخرة الدف اجلوي
ــات  مضاعف ــبب  بس ــاكر  ش
كورونا، ويعد الفقيد واحدا من 
ــني الذين أجنبتهم  أبرز املدافع

الكرة العراقية .
واكد املهاجم السابق محمد 
ــدرب  امل ــل  رحي أن  ــة  طعم
ــرك غصة في  ــاكر ت ناظم ش
ــن مازلنا  ــوب محبيه فنح قل
ــراق  ف ــرة  ــم وحس ال ــش  نعي
ــد راضي وعلي  ــني أحم النجم
ــا  ــا اهللا تلقين ــادي رحمهم ه
ــز  ــدان رم ــة بفق ــة ثالث صدم
ــة  العراقي ــرة  الك ــوز  رم ــن  م
ــواء في  ــدم الكثير س الذي ق
ــه القوة اجلوية  املنتخب ونادي
ــاف كنت  ــا.  واض ــا ومدرب العب
ــة إصابته في  ــا حلظ متوجس
ــروس اللعني لكنني  هذا الفي
لم أتوقع الرحيل ألنه شخص 
ــرض، مبينا  ــوي واليهزمه امل ق
ــل هذا  ــخصيا لم أحتم أنا ش
ــذي نزل عالصاعقة ملا  اخلبر ال

ــن عالقة أخوية  تربطني به م
ــي نادي  ــي معه ف ــذ بدايت من
ــم تنقطع  ول ــا  ــالم العب الس
كان  ــنني  الس ــك  تل ــة  طيل
ــم معي فهو  ــى تواصل دائ عل
ــة يختلف  ــخصية محبوب ش
ــانا  إنس ــع فعرفته  عن اجلمي
ــه الكلمة قبل  ــكل ماتعني ب
ــد منحني  ــون مدربا وق أن يك
زحمة  ــط  اللعب وس ــة  فرص

ــي  ــوم وعزز ثقتي بنفس النج
ــرا في  ــي جنما كبي ــع من وصن
تلك الفترة كان متواضعا ولم 
يشعرني يوما بانني من خارج 
ــه متواصل معي  ألن احملافظة 
حتى بعد التدريبات واملباريات 
ويوصلني في سيارته اخلاصة 
كان  ــاه  أنس ال  ــف  موق ــي  وف
املركزي  هناك اجتماع لالحتاد 
ــت متواجدا  وكن ــداد  بغ ــي  ف

ــط وصادف في  ــن احتاد واس ع
ــوم وجود املدرب ناظم  ذلك الي
ــدق  الفن ــس  نف ــي  ف ــاكر  ش
ــاهدني اخذ بيدي  وعندما  ش
ــام اجلميع وقال هذا الالعب  أم
ــي نادي  ــارق ف ــع الف ــن صن م
ــي مرمى  ــجل ف ــالم وس الس
ــة (  ــرق اجلماهيري ــع الف جمي
ــي ) الرحمة  ــذا الالعب مالت ه
والغفران له والصبر والسلوان 

السرته ومحبيه.
ــم منتخبنا  ــار جن ــا أش  بينم
ــم  ــابق ومهاج الس ــي  الوطن
ــالء صاحب  ــادي الزوراء وكرب ن
ــل صخرة  ــى أن رحي ــاس ال عب
ــاكر خسارة  ناظم ش الدفاع 
كبيرة للكرة العراقية قدم لها 
ــي املنتخبات  ــر العبا ف الكثي
ــة ومدربا حقق إجنازات  الوطني
ــني  ب ــه  نفس ــرض  وف ــرة  كبي
ــل  ــم يحم ــار ل ــني الكب املدرب
ــخص  ــى أحد ش ــة عل ضغين
ــع وكان صاحب  محب للجمي
موقف معي في مباراة اعتزالي 
ــزوراء وكان يومها مدربا  مع ال
ــت أتدرب  ــة وكن ــوة اجلوي للق
ــزوراء واليوم  ــادي ال ــي ن يوم ف
الثاني مع اجلوية وتعامل معي 
وأتذكر  ــق  الفري ــع  ــب م كالع
أيضا بعد عودتي من االحتراف 
اخلارجي أول من طلبني للعب 
لنادي أربيل وقال لي أنت العب 
ــة  ــة ماس ــا بحاج ــرة وان خب
ملهاجم مثلك تعرف ماذا يريد 
ــتطيع التسجيل  املدرب وتس

في أي حلظة .
ــر  ــني س ــد أم ــه أك ــن جانب  م
االحتاد الفرعي لكرة القدم في 

ــالء فاضل عزيز أن جائحة  كرب
الثالثة  للمرة  كورونا فجعتنا 
ــن  ــر م ــالق آخ ــاف عم باختط
ــن اجلميل للكرة  عمالقة الزم
العراقية الغزال االسمر ناظم 
ــاكر الذي رحل وسط ذهول  ش
وصدمة كل الوسط الرياضي 
ــاءل هل كتب  ــدأ يتس الذي ب
ــرح  الف ــتبدل  نس أن  ــا  علين
ــؤالء  ه ــل  برحي ــامة  واألبتس
ــت  النجوم الكبار الذين نقش
أسماؤهم بأحرف من ذهب في 
ــرة العراقية ألنهم  ــرة الك ذاك
ــمة والفرح  كانوا مصدر البس
للجماهير الرياضية سواء مع 
الوطنية  املنتخبات  أو  االندية 
ــاكر وداعاً أيها  وداعاً ناظم ش
ــاً واملتمرد  ــاة دوم ــب للحي احمل
ــلطة الدكتاتور التي  ــى س عل
ــك  وترويض ــك  أخضاع ارادت 
ــاً عليها  ــت عصي بقي لكنك 
ــوة اجلبار  ــت لق ــك رضخ لكن
وال  ــا  القوي ــتثني  اليس ــذي  ال
ضعيفا واختارك للرحيل نحو 
ــرة فقد تركت وراءك  الدار اآلخ
قرير  محبيك وعاشقيك فنم 
العني وليس لنا اال أن نقول انا 

هللا وانااليه راجعون  .
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ــا الوطني ونادي  ــس مهاجم منتخبن يناف
السيلية القطري مهند علي (ميمي) على 
صدارة هدافي الدوري الى جانب االسباني 
ــد (٣  ــد برصي ــب الس ــانتي كازورال الع س

اهداف لكل منهما).
ــرة وقاد  ــاراة االخي ــي) في املب ــق (ميم وتأل
ــي  ــوز االول ف ــق الف ــى حتقي ــيلية ال الس
املسابقة بعد تسجيله هدفني في شباك 

ــده التهديفي الى  ــات، رافعا رصي اخلريطي
ــي املباريات  ــادة الغلة ف ــل زي ــى ام ٣ ، عل
ــات  اثب ــى  ال ــي)  (ميم ــع  ويتطل ــة.  املقبل
ــير على خطى جنومنا الذين  جدارته والس
خاضوا جتارب احترافية في قطر، ال سيما 
ــمه  ــفاح يونس محمود الذي دون اس الس
باحرف من ذهب اثر احرازه لقب الهداف ٣ 
مرات (٢٠٠٦-٢٠٠٧) و(٢٠٠٩-٢٠١٠) و(٢٠١٠-
ــة اخلور  ــزة مع اندي ــد رحلة ممي ٢٠١١)، بع

والغرافة والوكرة والسد والعربي.
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نبض الشارع

علي رياح  

ــكور عند مدخل  ــة الكبير حنون مش ــال لي جنم اجلوي ق
ــاني ..  ــرادق العزاء : إنها دموعي من تتكلم وليس لس س
ــا ال أبكي ، فالدموع تنهمر بدل كلماتي!  أظن أن  واهللا أن
ــمعتها  هذا أوجز وأصدق وأبلغ وأفصح العبارات التي س
ــادي القوة  ــني اجتمعت القلوب في ن ــس األول ح يوم أم
ــاة  ــقف املواس ــة ، وكانت تتبادل التعازي وترفع س اجلوي
ــرك ، بينما كنت أقرأ  ّم اهللا أج ــا : عظـ ــول لبعضه ، وتق
املشهد بوجداني الكامن ال بوعيي الظاهر ، فأقول لنخبة 
قون حولي : هذا هو  ــار وهم يتحلــّ من جنوم اجلوية الكب
ــاكر .. إنه استفتاء  ــتفتاء الذي يستحقه ناظم ش االس
ــم العزاء وجوها افتقدتها  ــوع!  لقد رأيت في مراس الدم
ــع الرياضة ، أو تقطعت  ــبل م طويال ، انقطعت بها الس
ــح بالسواد رداءً  العالقة بينها وبني املالعب .. رأيتها تتش
ــادة - على  ــا يتوزعون - في الع ــت خصوم ــاعر .. رأي ومش
ــات في مواقف  ــادق متقابلة ، ويظهرون على الشاش خن
ــرطة والنفط  ــت ابن الزوراء والطلبة والش متضادة .. رأي
ــا عميما أصاب األنفس  ــم مع ابن اجلوية حزن وهو يقتس
بضيق لم نتحرر منه إال حني اجتمعنا على شعور واحد 
ــمر تستقر راضية مرضية على هذا  : أن روح غزالنا األس

الوفاق الذي حققته في يوم الوداع!  
وناظم شاكر ليس ابن اجلوية وحده ، وإن كان ناظم الالعب 
ــرا في القلب والقالب حتى يوم اعتزال اللعب .. فإذا  صق
ــتجد أن كثيرا من  ــابا ملشاويره كمدرب ، س أجريت حس
األندية العراقية تشارك الصقور نصيبا فيه .. احتدث عن 
ــرطة والنفط واملصافي  أندية أربيل ودهوك والكرخ والش
وغيرها ..  كان ناظم رسول محبة بني اجلميع .. ال اعتقد 
ــه ترك جرحا  ــواه األخير – أن ــب الرجل إلى مث ــد ذه – وق
ــدرب أو إداري .. بالطبع كانت مهمة  ــي نفس العب أو م ف
ـدام  املدرب تستوجب املواجهة والنقد والتقومي ورمبا الصِ
ــك وال ريب فيه  وصوال إلى نقطة االختالف!  هذا أمر ال ش
، فالتدريب كما يقال واحد من فنون اكتساب العداوات ، 
لكن املدهش هنا أن ناظم كان يركن دوما إلى املربع األول 
ــب بينه وبني  ــا على (تصفير) أية أزمة تنش .. كان حريص
ــب أو مدرب أو إداري .. ذات يوم قريب وعند قلعة أربيل  الع
ــت له خصومة كروية  ــت برفقة جنم دولي كبير كان ، كن
وليست شخصية مع ناظم .. وحني التقينا نحن االثنني 
ــه للقلعة ، كان  ــعبي املواج ــد املقهى الش ــا فهد عن أب
السؤال الذي يدور في نفسي : ترى كيف سيكون اللقاء 
بني ناظم والنجم الكبير .. ولم يطل املقام بسؤالي هذا 
ــالم باألحضان ، وكانت فرصة ألن أقول له  ، فقد كان الس
ــم أكن اتوقع اللقاء بهذه احلميمية ، وكان ردّه : ومتى  .. ل
كان الزعل ناشبا أو قائما بيننا .. كلنا راحلون يا صديقي!  
ــاكر أنه على حق في حالة خصومة  لقد نسي ناظم ش
ــلوكه منذ عرفته قبل  ــذا تخيلناها ، وكان في س أو هك
أربعني سنة يصب في هذا اجملرى .. فهو ال يحمل ضغينة 
ــاكر وقد ضغط على الزر  جتاه أحد .. لهذا يذهب ناظم ش
(ديليت) وترك لنا صفحة بيضاء ، لم نكتب عليها أمس 

األول إال (نحبك يا ناظم) .

استفتاء 
الدموع!  

احمد حميد: التجديد مع سلة غاز الشمال مسألة وقت

رياضيون: رحيل شاكر خسارة للكرة العراقية

ــص في الهيئة  ــدت جلنة التراخي اك
التطبيعية الحتاد الكرة انه لم يتبق 
ــة ايام  الغالق  لالندية  سوى خمس
ــة  ــاص بالرخص ــام ”كالس“ اخل نظ
ــيرة الى انه مازالت  ــيوية ، مش االس
ــل  ــم تكم ــة ل ــض االندي ــاك بع هن

متطلبات هذه الرخصة .
وقال رئيس جلنة التراخيص  الدكتور 
حسني فالمرز: الوقت يداهم االندية، 
خمسة ايام فقط تفصلنا عن موعد 
اغالق نظام كالس اخلاص بالرخصة 
ــن انديتنا لم  ــيوية، والكثير م االس
تستوفِ املتطلبات التي متكنها من 
ــاركة  ــول على الرخصة واملش احلص

في دوري االبطال االسيوي.
ــا اكبر ما  ــاف: عقبة امللعب رمب واض
ــترط قانون  ــة، إذ يش ــه االندي يواج
ــيوي ان  ــص في االحتاد االس التراخي
يستضيف امللعب املرخص مباريات 

ــمح ان  ــني اثنني فقط، وال يس فريق
ــترك اكثر من فريقني في ملعب  يش

واحد مطلقا.
ــرع االندية  واكد فالمرز يجب ان تس
في حسم ملفات التراخيص اخلاصة 
ــدد لتتمكن من  ــل املوعد احمل بها قب
ــاركة  احلصول على الرخصة، واملش
ــنة  ــيوي لس في دوري االبطال االس

.٢٠٢٠
ــة،  االندي ــع  م ــل  نتواص ــم:  واختت
ــل الدعم قدر  ــعى لتقدمي كام ونس
املستطاع وتذليل الصعوبات كجزء 
ــن ان  ــم م ــؤوليتنا، وبالرغ ــن مس م
ــن الرخصة  ــتثناؤها م االندية مت اس
ــاركة في الدوري املمتاز لكرة  للمش
ــم ٢٠-٢١ ، إال انه البد  القدم للموس
ــتوى الالئق،  من ظهور الدوري باملس
ــة  ــة باحترافي ــم املالي ــدمي ذممه وتق
التي  ــبات  ــى املكتس ــاظ عل للحف
ــي  ف ــة  العراقي ــرة  الك ــا  حققته

السنوات العشر االخيرة.

فالمرز: اِّـلعب يقف حائالً أمام إنجاز 
الرخصة القارية

يسعى برشلونة، للضغط على األوروجواياني 
ــواريز، مهاجم الفريق، للرحيل عن  لويس س
ــد خروجه من  ــذا الصيف، بع ــا ه البلوجران

خطط املدرب اجلديد رونالد كومان.
وذكرت صحيفة «سبورت» اإلسبانية، اليوم 
اإلثنني، أنَّ كومان استبعد سواريز من قائمة 
ــم  ــلونة التي لعبت أولى مباريات املوس برش
ــتيك قبل يومني، في إشارة  الودية، أمام ناس

خلروجه من خططه للموسم اجلديد.
ــواريز  ــر س ــب، أظه ــل امللع ــت «داخ وأضاف
ــك الفترة؛ حيث  ــديدة خالل تل احترافية ش
ــل أي العب آخر، ويبدي  ــدرب بقوة مثله مث يت
استعداده لتقدمي كل ما لديه حتى اللحظة 

األخيرة».
وتابعت «خارج امللعب، ال تزال األمور متباعدة 
ــب  ــث يطل ــادي، حي ــب والن ــني وكالء الالع ب
ــلونة من سواريز أن يقبل بشروط رحيل  برش
راكيتيتش، بالتخلي عما تبقى في عقده مع 

النادي». 
ونوهت بأن «ثالث هدافي برشلونة على مدار 

ــا إال باحلصول  التاريخ ال ينوي مغادرة البارس
على كل ما مت االتفاق عليه في عقده».

ــتبعد أن  ــت: «النادي الكتالوني ال يس وختم
ــواريز املوسم اجلديد في املدرجات،  يقضي س
ــب مع  ــرر البقاء؛ ألنه يقر بأنه ال يتناس إذا ق
ــر أكد فرانك  ــان». من جانب اخ ــط كوم خط
ــات يورجن  ــلى» بتعليق ــه «يتس ــارد، أن المب
ــي،  كلوب، مدرب ليفربول، عن إنفاق تشيلس
ــوز بلقب  ــدز» في الف ــاح «الري ــرا أن جن معتب
الدوري اإلجنليزي املمتاز املوسم املاضي، يعود 

إلى دفع مبالغ طائلة.
وأنفق تشيلسي، اململوك للملياردير الروسي 
رومان أبراموفيتش، حوالي ٢٠٠ مليون جنيه 
ــترليني (٢٥٦٫٣٦ مليون دوالر)، لضم تيمو  إس
ــن  ــاش وب ــم زي ــز وحكي ــر وكاي هافيرت فيرن

تشيلويل قبل انطالق املوسم اجلاري.
ــم   وقال كلوب، الذي تعاقد فقط هذا املوس
ــيميكاس الظهير األيسر  مع كوستاس تس
ــن ينفق مثل  ــوس، إن ليفربول ل ــن أوملبياك م
هذه املبالغ الضخمة ألنه من نوعية مختلفة 
ــدول أو ألحد كبار  ــن األندية وليس مملوكا ل م

األثرياء.

برشلونة ال يستبعد «السيناريو األصعب» مع سواريز

حكامنا يجتازون االختبارات اآلسيوية

 متابعة / 

 متابعة / 

 متابعة / 

 بغداد / 



أثنيا / وكاالت / البينة اجلديدة 
تتجه اليونان إلى خيار التسلح 
ــكرية  ــدرات العس ــز الق وتعزي
ــام  أم ــوف  للوق ــش  للجي
ــدات التركية املتواصلة  التهدي
اليونان،  ــط.وتريد  املتوس شرق 
ــام ٢٠١٨  ــي خرجت في الع الت
ــاذ دولية  ــة إنق ــث خط من ثال
ــار االقتصادية  ــن اآلث وتعاني م
ــروس  فاي ــة  جائح ــي  لتفش
ــاق جزء  إنف ــتجد،  كورونا املس
من احتياطياتها النقدية التي 
تقدر مبليارات اليورو على قطاع 
ــد  ــوء تصاع ــى ض ــاع عل الدف
التوتر مع تركيا، شريكتها في 
ــي.وقال  ــمال األطلس حلف ش
ــتيليوس بيتساس املتحدث  س
ــة  اليوناني ــة  احلكوم ــم  باس
ــالده تعتزم  ــني إن ب ــس االثن ام

ــلحة وتعزيز اجليش  ــراء أس ش
ــا الدفاعية. ــث صناعته وحتدي

ــري  «جن ــاس  بيتس ــاف  وأض
ــن  ــا م ــع حلفائن ــات م محادث
ــلحة»،  ــل تعزيز قواتنا املس أج
ــوزراء  ــى أن رئيس ال ــيرا إل مش
ــوتاكيس  ميتس ــوس  كيرياك
العام خلططه  اإلطار  سيعرض 
ــأن  ــنوي بش ــالل خطاب س خ
ــى  االقتصادية.وعل ــة  السياس
ــري اليونان  ــه، جت ــد ذات الصعي
ودول  ــا  فرنس ــع  م ــات  محادث
ــرات مقاتلة،  ــراء طائ أخرى لش
ــذ عقود كذلك  ــاول أثينا من وحت
ــركاتها  ــة ش ــج وخصخص دم
ــرة.وقال  اخلاس ــة  الدفاعي
ــوتاكيس  ميتس إن  ــاس  بيتس
سيجتمع مع الرئيس الفرنسي 
ــيكا  إميانويل ماكرون في كورس

ــل قمة زعماء دول  اخلميس قبي
ــيناقش األمر،  جنوب أوروبا وس
ــة الفرنسية  ولم تؤكد الرئاس
االجتماع.كما أكد بيتساس أن 
ــم اليوناني احملافظ بحث  الزعي
أحدث تطورات اخلالف مع شارل 
ــيل رئيس اجمللس األوروبي  ميش
ــات زعماء  ــرأس اجتماع الذي ي
ــن املقرر أن  ــاد األوروبي. وم االحت
ــيل أثينا اليوم .ويرى  يزور ميش
ــتدعم  ــس س ــون أن باري مراقب
ــالح  ــتزودها بالس ــان وس اليون
ــه التهديدات  ــوف في وج للوق
ــة باعتبارها  ــة املتواصل التركي
ــر  البح ــن  ألم ــدا  تهدي ــل  متث
ــة  األوروبي ــدول  ولل ــط  املتوس
بصفة عامة.وكان وزير اخلارجية 
ــان  ــف لودري ــي جان-إي الفرنس
ــس األوروبي  ــح أن اجملل ــد أوض ق

املقرر عقده في نهاية سبتمبر 
املقام  ــيخصص في  اجلاري، س
األول للمسألة التركية والتوتر 
ــط،  ــر املتوس ــرق البح ــي ش ف
وبخاصة دراسة فرض عقوبات 
على أنقرة.وتشهد عالقات دول 
ــاد األوروبي وفي  ــي االحت ــدة ف ع

توترا شديدا  مقدمتها فرنسا، 
مع تركيا وخاصة حول القضية 
الليبية ومسألة الهجرة فضال 
ــن والغاز  ــن احتياطيات األم ع
في شرق املتوسط، حيث تتهم 
أنقرة باتباع سياسة توسعية.

وجاء احلشد العسكري التركي 

والبرية  ــة  البحري ــدود  احل على 
ــر  التوتّ ــوب  منس ــن  م ــع  ليرف
ــة  ــى خلفيّ ــر عل ــكل كبي بش
ــة  التركيّ ــب  التنقي ــطة  أنش
ــان  ــن اليون ــر كلّ م ــي تعتب الت
وقبرص أنّها تنتهك سيادتهما.

ــراء تدريبات  ــان بإج وردّت اليون
ــى جانب  ــة إل ــكريّة بحري عس
ــاد األوروبي  ــي االحت ة ف ــدّ دول ع
ــن مناورات أصغر  على مقربة م
أجرتها تركيا بني قبرص وكريت 
ــبوع املاضي.وكانت تركيا  األس
ــلت في العاشر من اب  قد أرس
املاضي سفينة املسح الزلزالي 
«عروج ريس» وسفنا حربية إلى 
املياه املتنازع عليها، بني قبرص 
ــتيلوريزو وكريت  وجزيرتي كاس
ــي إطار مهمة مت  اليونانيتني، ف

متديدها ثالث مرّات.

بنغازي / وكاالت / البينة اجلديدة

ــة املؤقتة في  ــت احلكومة الليبي تقدم
شرق ليبيا والتي يترأسها عبداهللا الثني 
ــتقالتها خالل  ــد باس ــس االول األح ام
ــس البرملان  ــارئ دعا له رئي ــاع ط اجتم
عقيلة صالح للوقوف على آخر تطورات 
ــعبية  ــر مظاهرات ش ــى اث ــع عل الوض
ــي واخلدمات. على تردي الوضع املعيش

وأشار املتحدث الرسمي باسم مجلس 
ــيتم  النواب عبداهللا بليحق إلى أنه س
ــى اجمللس للنظر  ــتقالة عل عرض االس
ــس النواب  ــس مجل ــال إن رئي فيها.وق

املستشار عقيلة صالح عقد اجتماعا 
ــة للوقوف  ــه مبدينة القب ــا مبكتب طارئ
على تلبية مطالب الشارع بشأن تردي 
األوضاع اخلدمية واملعيشية للمواطن 
ــة انقطاع الكهرباء،  في مقدمتها أزم
ــن رئيس  ــاع كال م ــم االجتم حيث ض
ــب رئيس مجلس  ــوزراء ونائ مجلس ال
ــظ  ــات ومحاف ــؤون اخلدم ــوزراء لش ال
ــاء اللجان  ــرف ليبيا املركزي ورؤس مص
ــواب ووزراء املالية  النوعية مبجلس الن
ــاد وعضو جلنة إدارة  والصحة واالقتص
ــاء وعدد من  ــركة العامة للكهرب الش
ــؤولني بالشركة.وبحسب املصدر  املس

ــرح  ــة صالح لش ــتمع عقيل ــه اس ذات
ــباب  مفصل لعمل احلكومة حول أس
واخلدمية  ــية  املعيش ــاع  األوض ــردي  ت
ــارف  باملص ــيولة  الس ــص  نق ــة  وأزم
التجارية وضرورة إيجاد احللول املمكنة 
ــف من  ــة والتخفي ــذه األزم ــاوز ه لتج
وقعها على املواطن. كما مت استعراض 
ــدن  ــي م ــي ف ــع الوبائ ــورات الوض تط
الشرق الليبي.وبعد احتجاجات عارمة 
ــهدتها طرابلس على تردي األوضاع  ش
العامة طالب خاللها احملتجون برحيل 
حكومة الوفاق الوطني ورئيسها فايز 

السراج.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــي دونالد ترامب  ــس األمريك تبادل الرئي
ومرشح احلزب الدميقراطي للرئاسة جو 
ــيئة بسبب موقف  بايدن تعليقات مس
ــروس كورونا. ــاح في ــا من لق كل منهم

ــى احتمال  ــرى إل ــب مرة أخ ــار ترام وأش
إتاحة لقاح قبل موعد إجراء االنتخابات 
ــرين الثاني، واتهم  ــية في ٣ تش الرئاس
ــي «خطاب  ــي بتبن ــه الدميقراط منافس

ــض للقاح».وعبر بايدن عن  متهور مناه
ــمع كالم  ــب يس ــي أن ترام ــككه ف تش
العلماء ويطبق نهجا يتسم بالشفافية 
ــأن اللقاح.ويوجد حاليا في الواليات  بش
ــتة ماليني حالة إصابة مبرض  املتحدة س
كوفيد-١٩، وهي أعلى نسبة في العالم.

ــي وفاة نحو  ــبب ف كما أن الفيروس تس
ــخص، وأدى إلى حالة ركود  ــف ش ١٩٠ أل
ــبة بطالة  كبيرة في االقتصاد، وإلى نس

ــتهلكني.وتبني  عالية، وفقدان ثقة املس
ــز مكافحة  ــي أن مراك ــبوع املاض األس
ــي الواليات  ــا ف ــة منه ــراض والوقاي األم
املتحدة حثت جميع الواليات على النظر 
ــروط» املتبعة حتى  ــف الش في «تخفي
ميكن توزيع اللقاح في ١ نوفمبر/تشرين 
ــن االقتراع في  ــي، أي قبل يومني م الثان
االنتخابات. ولم يستكمل أي لقاح بعد 

التجارب املطلوبة

لندن / وكاالت / البينة اجلديدة
لت إيران احملاكمة اجلديدة التي   أجّ
كان من املقرر أن تبدأ األحد املاضي 
للبريطانية-اإليرانية احملتجزة في 
ــام ٢٠١٦  ــذ الع ــجن إيوين من س
نازنني زاغري راتكليف، وفق ما أفاد 
زوجها الذي قال إن طهران تعامل 
زوجته كأنها «مجرد طعم».وقال 
ريتشارد راتكليف في لندن «نعم 
مت تأجيل جلسة اليوم»، مضيفا 
أنه مت إبالغ محاميها بأن احملكمة 
ــة اليوم»،  ــي «القضي لن تنظر ف
من دون أن حتدد احملكمة أي موعد 
ــدر  تص ــم  للمحاكمة.ول ــد  جدي
ــى الفور  ــلطات اإليرانية عل الس
ــال راتكليف  ــق، بعدما ق أي تعلي
ــه محاكمة ثانية  إن زوجته تواج
بتهمة «نشر دعاية ضد النظام».
ــه  ــف أن ــان راتكلي ــي بي ــاء ف وج
ــدا ألوانه إعطاء  ــابق ج «من الس
ــتثناء  باس للتأجيل،  ــيرات  تفس
ــر وفر بني  ــى لعبة ك ــر يبق أن األم
ــش نحن  ــا نعي ــات، فيم احلكوم

ــرد طعم».وجاء في  حياتنا كمج
ــوزارة اخلارجية البريطانية  بيان ل
ــة احملاكمة  ب بإرجاء جلس «نرحّ
ــاس لها ونطالب إيران  التي ال أس
ــراح نازنني دائما  بجعل إطالق س
ــود إلى  ــن أن تع ــن م ــي تتمك لك
املتحدة». ــة  اململك عائالتها في 

وأمضت زاغري راتكليف (٤١ عاما) 
أكثر من أربع سنوات في السجن 
ــذ مت  ــة من ــة اجلبري ــد اإلقام أو قي
ــي العاصمة اإليرانية  توقيفها ف
في نيسان ٢٠١٦ أثناء زيارة أقارب 
ابنتها.وحكم على  ــة  ــا برفق له
زاغري راتكليف التي كانت تعمل 
ــون رويترز،  ــة طومس في مؤسس
ــنوات بعدما  بالسجن خمس س
ــة قلب النظام»  أدينت بـ»محاول
في اجلمهورية اإلسالمية وهو ما 
تنفيه.وكشف راتكليف أن زوجته 
ــد املاضي  ــه صباح األح أعربت ل
ــد قرار  ــتيائها بع ــدى اس ــن م ع
إرجاء احملاكمة. ونقل عنها قولها 
ــل.. أردت االنتهاء  ــد أحتم «لم أع

ــة  ــت منظم ــر «.واتهم ــن األم م
ــة  اململك ــي  ف ــة  الدولي ــو  العف
ــة ألعاب  ــران «مبمارس املتحدة إي
ــع زاغري  ــية» م ــية وحش سياس
ــا إلى  ــت بريطاني ــف ودع راتكلي
جعل عودتها إلى منزلها في عيد 
ــة مطلقة».وأكدت  ــالد «أولوي املي
ــة عن حزب  يق النائب ــب صدّ تولي
ــطة  والناش البريطاني  ــال  العم
منذ مدة في حملة لتأمني إطالق 
األحد  احملاكمة  تأجلت  سراحها، 
ــى راتكليف.ومت  ــا حتدثت إل بعدم
ــري راتكليف  ــراح زاغ ــالق س إط
ــي  ــن ف ــجن إيوي ــن س ــا م مؤقت
ــد اإلقامة اجلبرية  طهران وهي قي
ــذا العام  ــابق من ه ــذ وقت س من
بسبب جائحة كورونا.وأفاد موقع 
ــاء والتلفزيون «إيريب  وكالة األنب
ــا أبلغت  ــس بأنه ــوز» اخلمي ني
االتهامات  ــة  بالئح ومحاميها 
ــد  ــاء مزي ــدون إعط ــدة، ب اجلدي
ــل أو حتديد موعد  من التفاصي
ــف  راتكلي ــت  للمحاكمة.وقال

ــبوع املاضي إنها ستمثل  األس
ــد وإنه من  ــة األح ــام احملكم أم
أنها  متزايد»  «الواضح بشكل 
ــة» لدى اجلمهورية  باتت «رهين
ــن يعود  ــل دي ــالمية مقاب اإلس
إلى ٤٠ عاما لم تف به اململكة 
إلى  الدين  املتحدة إليران.ويعود 
ــا عندما دفع  ــن ٤٠ عام أكثر م
شاه إيران لبريطانيا ٤٠٠ مليون 
ــترليني مقابل ١٥٠٠  جنيه اس
دبابة «تشيفنت».وعندما أطيح 
بالشاه في العام ١٩٧٩، رفضت 
ــات  الدباب ــليم  تس ــا  بريطاني
للجمهورية اإلسالمية اجلديدة 
لكنها احتفظت باألموال.وقال 
ــوزراء  ــم رئيس ال ــق باس الناط
ــون  بوريس جونس ــي  البريطان
ــدى  ل إن  ــي  املاض ــبوع  األس
ــة  مرتبط ــاوف  مخ ــة  احلكوم
بإيران «على أعلى املستويات»، 
ــدة  اجلدي ــات  االتهام ــا  واصف
ــف بأنها  ــة إلى راتكلي املوجه

«غير مبررة وغير مقبولة».
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ــة  ــروت / وكاالت / البين بي
اجلديدة

ــكري  ــدر عس ــال مص ق  
ــة  أربع إن  ــني  االثن ــس  ام
ــوا  لق ــني  لبناني ــود  جن
املاضية  ــة  الليل حتفهم 
ــوا منزال في  ــا داهم عندم
ــض  للقب ــان  لبن ــمال  ش
ــوب  ــدد مطل ــى متش عل
ــق بواقعة قتل  فيما يتعل
بالرصاص الشهر املاضي.

وأضاف املصدر أن املتشدد 
ــاعات التي  ــل في الس ت قُ
املنزل  ــة  مداهم ــت  أعقب
ــرب. ــه اله ــاء محاولت أثن

ــدد  ــدر املتش ــرف املص وع
بأنه خالد التالوي ووصفه 
ــي  ــابق ف ــو س ــه عض بأن
الدولة اإلسالمية  تنظيم 
وقائد خلية مسؤولة عن 
ــخاص  أش ــة  ثالث ــل  مقت
ــمال  في قرية كفتون بش
ــي. املاض ــهر  الش ــان  لبن

ــان  ــي بي ــش ف ــال اجلي وق
ــرات  ــن مخاب ــة م إن دوري
اللبناني هوجمت  اجليش 
بالنيران وقنبلة يدوية لدى 
الواقع  ــزل  املن مداهمتها 
ــة طرابلس في  قرب مدين

ــداوي- الب جبل  ــة  منطق
ــد  ــش ق ــة.وكان اجلي املني
ــكريني  ــال إن ثالثة عس ق
وأصيب  ــوا  تل قُ ــني  لبناني
ــروح  بج ــر  آخ ــكري  عس
ــال املصدر إن  ــرة. وق خطي
ــع توفي في  ــدي الراب اجلن
وقت الحق متأثرا بجروحه.

وبعد منتصف ليل ٢٢ آب 
ــيارة  ــت س ــي أقدم املاض
ــالق  إط ــى  عل ــة  مجهول
ــي بلدة كفتون في  النار ف
لبنان)  ــمالي  (ش ــورة  الك
أثناء مرورها في البلدة ما 
أدّى إلى مقتل ٣ أشخاص.

ــك قامت  ــوء ذل ــى ض وعل
بقوى  املعلومات  ــعبة  ش
ــي مبداهمة  ــن الداخل األم
ــوري  س ــن  مواط ــة  غرف
يدعى يوسف.خ (٤٠ عاما) 
ــة  العامري ــة  منطق ــي  ف
ــمال البالد  ــكار ش ــي ع ف
ــه. ــر نفس ــام بتفجي فق

ــب بيان  كما قامت بحس
ــدد  ع ــف  بتوقي ــابق  س
ــة  ــخاص نتيج ــن األش م
عمليات الدهم في العديد 
من مخيمات النازحني في 

عكار شمالي لبنان.

وكاالت / البينة اجلديدة

أوضح بيان ثالثي صادر يوم اجلمعة املاضي ، 
أن مملكة البحرين ستوقع اتفاق السالم مع 
ــرائيل في البيت األبيض بالواليات  دولة إس
املتحدة اليوم ١٥ ايلول اجلاري.وذكر البيان، 
ــيكون على  أن توقيع االتفاق البحريني س

ــني  ــة ب ــع االتفاقي ــم توقي ــش مراس هام
اإلمارات العربية املتحدة وإسرائيل بتاريخ 
ــي البيت األبيض  ــوم ١٥  ايلول اجلاري ف الي
أيضا.وأعلن العاهل البحريني، امللك حمد 
بن عيسى آل خليفة، أنه مت التوصل التفاق 
ــية كاملة مع  على إقامة عالقات دبلوماس
ــة. وقبلت مملكة  ــرائيل برعاية أمريكي إس

ــي ترامب  ــوة الرئيس األمريك ــن دع البحري
حلضور مراسم توقيع االتفاقية بني اإلمارات 
العربية املتحدة وإسرائيل بتاريخ ١٥ ايلول 
ــيقوم  ــي البيت األبيض، حيث س اجلاري ف
ــرائيلي بنيامني  ــن رئيس الوزراء اإلس كل م
ــة البحريني عبد  ــر اخلارجي ــو ووزي نتنياه

اللطيف الزياني بتوقيع إعالن السالم.

ÚÓ◊6€a@paÜÌÜËn€a@ÚËuaÏΩ@ÚÌäÿé»€a@bËmaâÜ”@åÌå»m@µg@dv‹m@Êb„ÏÓ€a
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
أعالن 

رقم االضبارة |٣٦٠٢ |٢٠١٩
التاريخ/٢٠٢٠/٩/١٤
ــل ٤٩/٢م ٣٧ ام هليل  الواقع  ــوت العقارالتسلس ــع مديرية تنفيذ الك تبي
ــوت العائدة اُّـ اِّـدين(كريم عبد اهللا عزيز ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن  َّـ ألك
(علي عبد  تفاحه) البالغ (٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسه وعشرون  
مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوم) 
ــرة من  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس تبدأ من اليوم التالي للنش
ــجيل  ــم التس ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــة من القيمة اِّـقدرة وش اِّـائ

والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- ارض زراعية العقار اِّـرقم  ٤٩/٢ م٣٧ ام هليل

٢-جنسه ونوعه :  ملك صرف  
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :- 
٥-درجة العمران : 

٦-مساحتة :- 
٧- الشاغل :- الشركاء 

ــار عن حصة اِّـدين  ــدرة : ١,٠٣٨٤٠٠٠,٠٠٠ مليار دين ــة اِّـق ٨ - القيم
البالغه (٢٣٥٩٤) سهم من اصل (٧٥٠٠٠) سهم.

أعالن
ــل اِّـدعي (عمر  ــة من قب ــوى اِّـقام ــاء على الدع بن
ــن (اِّـنتفكي)  ــب تبديل لقبه  م ــذاب)  يطل نعمة ع
ــرتاض مراجعة هذه  ــن لديه اع ــي) فم اُّـ (الخفاج
ــه  ــا (١٥) يوم وبعكس ــالل مدة اقصاه ــة خ اِّـديري
ــوى وفق احكام  ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدع س
ــة رقم (٣)  ــون البطاقة الوطني ــادة (٢٢) من قان اِّـ

لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة

أعالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (مخلف 
ــه  من (اِّـجيلي)  ــد)  يطلب تبديل لقب مطر عجي
ــمري) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه  اُّـ (الش
ــه  اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس
سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام 
ــادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣)  اِّـ

لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة

أعالن
ــي (علي مطر  ــوى اِّـقامة من قبل اِّـدع ــاء على الدع بن
عجيد)  يطلب تبديل لقبه  من (اِّـجيلي) اُّـ (الشمري) 
ــذه اِّـديرية خالل مدة  ــرتاض مراجعة ه فمن لديه اع
ــوف تنظر هذه اِّـديرية  ــه س اقصاها (١٥) يوم وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون البطاقة  َّـ الدعوى وفق احكام اِّـ

الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة

أعالن
ــل اِّـدعي (ضياء مطر  ــى الدعوى اِّـقامة من قب بناء عل
عجيد)  يطلب تبديل لقبه  من (اِّـجيلي) اُّـ (الشمري) 
ــذه اِّـديرية خالل مدة  ــرتاض مراجعة ه فمن لديه اع
ــوف تنظر هذه اِّـديرية  ــه س اقصاها (١٥) يوم وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون البطاقة  َّـ الدعوى وفق احكام اِّـ

الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة

فقدان هويه
ــندويج بنل  ــه الصناعيه والخاصه ِّـعمل القوه النتاج الس ــادره من اِّـديريه العامه للتنمي ــدت الهويه الص فق
ــليمها اُّـ جهة  ــيد دلدار محمد صديق فالرجاء على من يعثر عليها تس ــم الس .ورقم االجازه(٩٥٣٦٩)بإس

االصدار.. مع التقدير.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الزبيدية  

أعالن 
رقم االضبارة /٣٣/ت/٢٠١٩
التاريخ/٢٠٢٠/٩/١٣
تبيع مديرية تنفيذ الزبيدية  العقار التسلسل ٢/٢م (١١) الطويل االوسط  
ــة (حيدر عبد الصاحب متعب)  ــع َّـ قضاء الزبيدية   العائدة اُّـ اِّـدين الواق
اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (مدب فارس شنان) البالغ (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية 
ــذه اِّـديرية خالل مدة  ــراء مراجعة ه ــن دينار عراقي فعلى الراغب بالش مالي
ــه التأمينات القانونية  ــتصحبا مع ــر مس (٣٠يوما) تبدأ من اليوم التالي للنش
ــم  ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــة من القيمة اِّـقدرة وش ــرة من اِّـائ عش

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
حمد اهللا كاظم حسني 

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- قضاء الزبيدية ٢/٢م ١١ الطويل االوسط 

٢-جنسه ونوعه : حصه شائعه  َّـ العقار اِّـرقم اعاله ارض زراعية 
٣-حدوده واوصافه  : حسب مؤشر َّـ خارطة القرار 

٤-مشتمالته :-  دور متناثره َّـ عموم العقار 
٥-مساحتة :- (٦) ستة دونم على وجه الشيوع 

٦-درجة العمران :
٧- الشاغل :-  للمدين نفسه

ــن البالغه (٣٣)  ــه الكامله حصة اِّـدي ــدرة: القيمه التقديري ــة اِّـق ٨-القيم
ــعة  ــه اُّـ (٦) دونم (٩,٠٠٠,٠٠٠) تس ــي (٤٩,٥٠٠,٠٠٠) و في دونم ه

مالين دينار التي بتم االعالن عنها للبيع.
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رئيس القسم الرياضي
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ــرف  ــا  في النجف االش ــة العلي ــة الديني ــت املرجعي ماانفك
ــيني  ــيد علي احلس ــة اهللا العظمى الس ــماحة اي ــة بس ممثل
ح  ر  وتنصح وتصحّ ر  وتنّّبه وحتذّ ــتاني( دام ظله)  تؤشّ السيس
ــرورة الوطنية الى ذالك  ــتدعت الض تي  حيثما اس ــه وتفّ وتوّج
ــل.. واملرجعية لم  ــر محدق او دفع اذى محتم ــبيال لدرء خط س
تترك مناسبة او حدثا او منعطفا او خانقا او ازمة سياسية او 
ــة متر بها البالد اال وادلت بدلوها وبادرت بوضع النقاط  اقتصادي
ــم خارطة  ــارات بدقة متناهيه ورس ــى احلروف وحتديد املس عل
ــارف بغاطس  ــق البعيد والع ــرف لالف ــق مبهارة املستش الطري
ــتاني  ــيد السيس ــخصيا ان ماادلى به الس االمور..واعتقد ش
ــة بعثة  ــرف رئيس ــتقباله في منزله بالنجف االش ــالل اس خ
ــخارت امس االول  االمم املتحدة في العراق جينني هينيس بال س
ــوح والصراحة  ــمولية والوض ــد كان حديثا  فيه من الش االح
ــات الثالث ولكل  ــه يرقى ليكون برنامج عمل للرئاس مايجعل
ــة املتصدين للمسؤولية من خالل نقاطه واساسياته  الساس
ــتجابه ملضامينه  ــاب القرار اال االس ــة وما على اصح اجلوهري
ــن في بناء  ــي اذا كانوا جادي ــق الفعل ــه موضع التطبي ووضع
ــار  ــعب ووضع قطار العراق على مس دولة حديثة وخدمة الش
ــرف ياسامعني الصوت  السكة الصحيح..سيد النجف االش
ــة عربية  فصيحة  ــخارت وبلغ ــرس االذن)  امام بالس قالها) ت
ــان العرب  ــا لقواميس  او معاجم  مثل لس ــاج  مفرداته الحتت
ــة  وكل  ــط في اللغة ومختار الصحاح.. وماعلى الساس واحملي
املسؤولني من اعلى الهرم الى القاع سوى االنصات والترجمة 
ــرس بقوة  ــا بوضوح وقرع اجل ــع االعلى قاله ــة ..املرج الفعلي
ــتوى  ــوى االنصات واالرتقاء الى مس ــة س وماعليكم ياساس
املسؤولية ليصبح ماقاله حقيقة ملموسة وممسوكة مسك 
اليد..االنتخابات حق مشروع وجترى في وقتها احملدد وفق قانون 
ــذي تعانيه البالد  ــازق الراهن ال ــادل ومنصف للخروج من امل ع
ــالح منفلت او غير  ــة والوجود لس ــن فرض هيبة الدول والبد م
مرخص.. وغير مسموح لتقسيم مناطق البالد  الى مقاطعات 
ــلحة  او اقطاعيات او امبراطوريات تتحكم فيها مجاميع مس
ــاد الكبرى  ــوة فوهات البنادق!! والبد من فتح ملفات الفس بق
ــد اجلزاء الذي يستحق مهما كان حجم(  لينال كل لص وفاس
ــن محاكمة  ــه والبد ايضا م ــة التي حتمي ــه) ونفوذ اجله كرش
ــة او االبرياء من  ــبة قتلة املتظاهرين او القوات االمني ومحاس
ــف واالغتيال او ممن  ــوا اعمال اخلط ــني والثأر ممن مارس املواطن
ــتاني يريد  ــيد السيس ــدوا على املمتلكات العامة.. والس اعت
ــيادة الوطنية ويردع كل  ان تأخذ العدالة مجراها وتصان الس
متطاول عليها او من يريد ان يدس انفه في شؤوننا الداخلية..
ــتاني يريد بناء دولة مهابة ومزدهرة  ــيد السيس باختصار الس

اسمها العراق..صار معلوم اخوان
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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

NO.3490.TUE.15.SEP .2020 العدد (٣٤٩٠) الثالثاء ٩/١٥/ ٢٠٢٠

7mbÿÌâb◊

@êä¶a@ ä‘m@ÚÓ»uäΩa
AAÚçbçbÌ@aÏnñ„dœ

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

متابعة / البينة الجديدة

رفعت الفنانة نيللي كرمي شعار «البحث 
ــد املقرر  ــلها اجلدي خرج» ملسلس ــن مُ ع
ــي املقبل  ــم الرمضان ــه في املوس عرض
ــرج هاني  ــذار اخمل ــد اعت ــك بع ٢٠٢١، وذل

خليفة عن املسلسل.
وتواصلت شركة «العدل غروب» املنتجة 
ــد  ــة بع ــي خليف ــع هان ــل م للمسلس
ــاح الذي حققه في رمضان املاضي  النج
ــيان»  ــل «لعبة النس ــن خالل مسلس م
ــربيني، لكنه اعتذر  من بطولة دينا الش
ــبب ارتباطاته الفنية خالل املرحلة  بس
ــرت صحيفة  ــا ذك ــب م ــة، بحس املقبل
ــي الوقت  ــة ف ــارك خليف «النهار».ويش
ــرة اتنني»  ــل «من ــن بإخراج مسلس الراه
ــر من النجوم  ــذي يجمع بني عدد كبي ال
ــة بأبطال  ــات منفصل ــالل حلق ــن خ م
ــني. وخالل األيام املاضية تواصل  منفصل

ــذي  ــرمي ال ــي ك ــل نيلل ــاع مسلس صن
ــي  ــاركها بطولته الفنان التونس سيش
ــن، مع اخملرج محمد جمال  ظافر العابدي
ــبب ارتباطه  ــذر بس ــه اعت ــدل، إال إن الع
ــل «بني السما واألرض»  بإخراج مسلس
ــم الرمضاني  ــي املوس ــه ف ــرر عرض املق

املقبل ٢٠٢١.
وسبق احلديث مع ماندو العدل ومت إجراء 
ــة أبو ذكري  ــات مع اخملرجة كامل مفاوض
ــن قرارها بالتوقف  ــا بالعدول ع إلقناعه
ــي رمضان  ــال التلفزيونية ف ــن األعم ع
ــودة إلى  ــرت على الع ــا أص ٢٠٢١، إال أنه
ــل العودة  ــينمائية قب ــال س تقدمي أعم
ــزء الثاني  ــان ٢٠٢٢ لتقدمي اجل ــي رمض ف
ــع نيللي  ــل «بـ ١٠٠ وش» م ــن مسلس م
ــر ياسني. وفي بداية االتفاق مع  كرمي وآس
ــلها  ــروع مسلس نيللي كرمي حول مش
ــركة املنتجة مع  ــت الش ــد تواصل اجلدي
ــادر جالل، إال أنه اعتذر عن  اخملرج أحمد ن
العمل بسبب ارتباطه بعدد من األعمال 

السينمائية خالل املرحلة املقبلة.
ــة البحث عن  ــركة املنتج وتواصل الش
ــة للبدء في  ــام املقبل ــالل األي خرج خ مُ
ــاً ألي  ــراً تفادي ــل مبك ــر املسلس تصوي

معوقات طارئة.

متابعة / البينة الجديدة
بعدما رأى قائد األوركسترا اجملري 
إيفان فيشر سيال من الكمامات 
ــه فكرة حتويل  ــت، أتت في بودابس
ــا فيروس  ــك األداة التي فرضه تل
ــيلة  ــى وس ــتجد إل ــا املس كورون
ــيقى.فقد  باملوس ــتمتاع  لالس
صمم فيشر كمامة «موسيقية» 
ــتيك على  لها زائدتان من البالس
ــة اليد يجري تثبيتهما  هيئة راح
ــة خلف األذن، مما  بأربطة الكمام
لرواد احلفالت املوسيقية  يسمح 
بدرجة  ــيقى  باملوس باالستمتاع 

أفضل. وقال فيشر قائد أوركسترا 
بودابست فيستيفال خالل تدريب 
ــني بيتهوفني  ــان للمؤلف على أحل
ــتراوس «جاءتي فكرة  ــان ش ويوه
ــبه باليد ألننا عندما  أن تكون أش
ــمع  ــع أيدينا خلف األذن نس نض
ــهل،  ــة أس ــر بدرج ــم اآلخ ونفه
وكذلك نسمع املوسيقى بدرجة 
فيشر  كمامة  أفضل».واشتهرت 
بني رواد احلفالت املوسيقية حيث 
ــرات في حفل أقيم  ظهر بها عش
اجلمعة، حيث يبلغ سعرها نحو 

٢٧ دوالر

متابعة / البينة الجديدة
ــى ابتكار  ــي عل ــاء دول ــل فريق علم يعم
ــة ثالثية األبعاد  ــة خليوية تفاعلي خريط
ــط  “خرائ ــمى  تس ــري  البش ــم  للجس
ــم البشري”.وسينتج عن  جوجل للجس
ــة  ــات احليوي ــرية للجزيئ ــة البش اخلريط
ابتكار “أطلس” يستخدمه األطباء لرؤية 
ــته وفهمه بأدق  ــري ودراس ــم البش اجلس
ــل. ويضم البرنامج ١٨ فريقا من  التفاصي
الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا، ويعمل 
ــات دم من  ــحب عين ــى س ــون عل الباحث
ــم خملتلف املتبرعني،  مختلف أجزاء اجلس
لدراستها ثم دمج معلومات هذه العينات 

ــة ثالثية األبعاد  معا إلنتاج خريطة رقمي
ــري. وستستخدم خريطة  للجسم البش
ــى أرض  ــة عل ــرى املتكامل ــم البش اجلس
ــاء فى فهم  ــاعد األطب ــع، فهى تس الواق
ــم  ــاهدة تفاصيل اجلس تطور املرض ومش
ــا للطالب،  ــة للمرضى أو عرضه الداخلي
ــر البرنامج أخيرا أول دفعة للبيانات  ونش

التى جمعها.

متابعة / البينة الجديدة
ــة األملانية، يوليا  ــرة الزراع قالت وزي
ــة في  ــة إصاب ــر، إن أول حال كلوكن
ــر األفريقية  ــى اخلنازي ــا بحم بالده
ــري عثر  ــة خنزير ب ــي جث ــدت ف تأك
عليها في والية براندنبورغ الشرقية، 
بالقرب من احلدود البولندية. وميكن 
ــة أن تكون  ــر األفريقي حلمى اخلنازي
ــة للخنازير ولكنها ال تؤثر على  مميت
ــر. وقد مت تأكيد حاالت إصابة  البش
ــدان  ــن البل ــد م ــي العدي ا ف ــابقً س
األوروبية، مما أدى إلى عمليات إعدام 
ــر البرية  ــاق للخنازي ــعة النط واس
ــت  اختلط ــي  الت ــزارع  امل ــر  وخنازي
ــلطات  ــت كلوكنر، إن الس بها.وقال

ــدوث حالة  ــال ح ــتعدت الحتم اس
ــتفرض تدابير  ــة في أملانيا وس إصاب
ملنع انتشار محتمل للمرض. وحمى 
ــي  ــودة ف ــة املوج ــر األفريقي اخلنازي
ــيا وعدة دول من شرق  أفريقيا وروس

أوروبا، تصعب السيطرة عليها ألنه 
ــا. وتنتقل  ــاح فعال له ــد لق ال يوج
ــر باخلنازير  العدوى باالتصال املباش
ــات برية مثل  ــة أو عبر حيوان املصاب

اخلنازير واخلنازير الوحشية.

متابعة / البينة الجديدة
ــخص  ــح مدرس التاريخ، دونالد فير، أول ش أصب
ــيربح  ــابقة من س ــال اجلائزة الكبرى في مس ين
ــخة البريطانية، للمرة األول منذ  املليون بالنس
ــب. ــت هنا فحس ــا، لكن القصة ليس ١٤ عام

ــهر معدودة، نال شقيقه دافيث مبلغ  فقبل أش

ــترليني (٦٣٩ ألف دوالر) في  ــف جنيه اس ٥٠٠ أل
ــة آي تي  ــا التي تبث على شاش ــابقة ذاته املس
في. ودفع هذا العديدين على شبكات التواصل 
إلى إطالق صفة العائلة احملظوظة عليهما. وفي 
ــائل إعالم بريطانية  التفاصيل التي أوردتها وس
ــدى أداءً منقطع النظير  ــد (٥٧ عاما) أب ، أن دونال

ــئلة بال  ــابقة، فقد أجاب عن كل األس في املس
ــابقة والفوز باملليون  تردد. ومتكن من إنهاء املس
ــترليني في ٢٠ دقيقة فقط، وهو وقت  جنيه إس
ــي في البرنامج. وكان السؤال األخير عن  قياس
ــواحل  القرصان الذي قتل عام ١٧١٨ في أمام س

ما يعرف حاليا بنورث كارولينا.
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ــد ثالثة او اربعة عقود ميضيها املوظف في خدمة بالده يجد   بع
ــه ينتظم في طابور في هيأة التقاعد لتنظر في اضبارته  نفس
الضخمة  وحتدد  مستحقاته عسى ان يعيش بكرامة للمتبقي 

من  حياته.
ــاف ان العاملني في  ــخصية ولالنص ــة الش ــا بالتجرب  ونقوله
ــا يعملون بتفان  ــر موظف فيه ــها حتى اصغ ــة من  راس الهيئ
ــون جهودا كثيرة  ــة حتى انهم يبذل ــؤولية وطنية ومهني ومس
ــوات الواردة من دائرة  ــي تدقيق االضابير وتصحيح بعض الهف ف
ــخصيا فوجئت  ــرر املادي وانا ش ــل حجم الض ــد لتقلي املتقاع
ــه ومع هذا  ــن  اجنزت في اليوم نفس ــد واخري ــي للتقاع ان هويت
ــاع اجلميل الذي يخفف من صدمتنا ازاء بعض  النكرات  االنطب
ــق خلدمتهم  ــات اخلاصة بتلفي ــد الدرج ــم  يحصلون تقاع وه
الوظيفية  لتعادل عدة  اضعاف البروفسور  احلامعي الذي افنى 
ــق وخدمة اجملتمع  ــث العلمي والتقصي عن احلقائ عمره بالبح
ــة وعدم الركون  ملغريات  امليانات  ــتنقع السياس وترفع عن مس

السياسية املريبة.
نقول نعم للهيأة بقياداتها االدارية ومكتب عالقاتها واعالمها 
ــؤولية  ــى اكتافهم مس ــوا عل ــاء الذين حمل ــم لالب ــي عونه ف
ــل ان يغزوها  جراد  ــات الدولة بامانة  قب ــة ملؤسس ادارات وطني
ــم الداء الهيأة  ــت ااذي نقول نع ــاد وفي الوق ــة والفس احملاصص
ــيد  ــي الرافدين او الرش ــتر كارت ملصرف ــول    كال الدارة املاس نق
ــبطا بني املتقاعد واملصرف  ــهم وس وال نعرف ملاذا نصبوا انفس
لتقاضي عموالت رسمية واخرى ابتزازية غير مبررة تصل لقرابة 
خمسني الف دينار  كل شهر ولالسف حني يراجع املتقاعد هذه 
ــر طويلة  التراع  ــات واالذالل  عبر طوابي ــرض لالهان االدارات يتع
ــات العامة  ــة واليوجد موظف للعالق ــالمة  الصحي فيها الس
ــؤولة عن  ــكاوى والرد  الوحيد ان هياة التقاعد  هي املس او الش
االستقطاعات وبعد مراجعات مكوكية يظهر ان  اخللل في ادارة 
املاستر اللعني وتصر على عدم االعتراف ولعل هذا التصرف غير 
الالئق ينعكس على سمعة هيأة التقاعد وتنسف كل جهودها 
ــبب الزحام في املوصل  وهي بريئة من هذا االبتزاز الذي ادى وبس
ــدون مجاملة  ــن.  واخيرا  نقول بصدق وب ــوت بعض املتقاعدي مل
ــتر  كارت االبتزازي  وهي   حلقة زائدة  ــم للهيأة  وكال للماس نع
المبرر لها وقد تكون مهمة لدوائر الدولة بسبب صعوبة حماية  
ــل  ــطو عليها لكن  التقاعد كانت ترس ومناقلة  الرواتب والس
ــتحقاته   ــتلم  املتقاعد  مس ــرف املطلوب  ويس ــب للمص الرات
ــيط من املاستر او  النخيل وبالتاكيد ان في االمر (انة)  بدون وس
ــيد رئيس الهيأة احملترم  ان ينظر بالبالغ الرسمي  ونامل من الس
ــبوع  املاضي  ونحن بصدد تنظيم  ــيادته االس الذي قدمته لس
ــة وكال لقراصنة  ــة نقول فيها  نعم للهيئ ــرة احتجاجي مظاه
ــتر  والنخيل وبقية الوسطاء.... واهللا املعني على ظلمهم  املاس
ــقاط الديناصورات التي تقف خلفهم  وابتزازهم وقادر على اس

لنهب املليارات من افواه الفقراء..!
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د. هاشم حسن التميمي
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