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ــتمرار  باس ــي،  أمن ــدر  مص ــاد  اف
ــتهداف ابراج الطاقة  مسلسل اس
ــة املوصل.وقال املصدر انه  في مدين
ــتهداف ٣ ابراج لنقل الطاقة  مت اس
ــوب  جن ــور  مح ــي  ف ــة  الكهربائي
املوصل.واضاف، ان الفرق الهندسية 
ــة، العادة  ــت برفقة قوة امني توجه
ــوط املتضررة. في وقت  اصالح اخلط
ــد امني رفيع، امس االثنني،  وصل وف
ــة نينوى لإلطالع على  الى محافظ
ــراج  اب ــة  بحماي ــة  اخلاص ــة  اخلط
ــة. وقالت خلية  ــة الكهربائي الطاق

ــا  ــدا امني ــي، ، ان وف ــالم االمن االع
رفيعا برئاسة نائب قائد العمليات 
املشتركة الفريق الركن عبد االمير 
الشمري، ويضم قائد القوات البرية 
ــكرية  ــتخبارات العس ــر االس ومدي
ــعبي  ــد الش ــر عمليات احلش ومدي
ــزة االمنية، وصل  ــار قادة األجه وكب
ــل، لإلطالع على  ــى مدينة املوص ال
اخلطة اخلاصة بحماية ابراج الطاقة 
ــوى. واضافت  ــي نين ــة ف الكهربائي
ــة، أن الوفد وفور وصوله، عقد  اخللي
ــادات  ــع القي ــعا م ــاً موس اجتماع
األمنية كافة في احملافظة، ملناقشة 
التحديات االمنية ومراجعة اخلطط 

التي من شأنها تعزيز االمن حلماية 
ــراج الطاقة الكهربائية  خطوط واب
ــياق  ــي الس ــة. وف ــداف احليوي وااله
ــة عثمان  ــر الداخلي ــه أصدر وزي ذات
ــة بحماية  ــي، توصيات خاص الغامن
ــرت الوزارة  ــل الطاقة.وذك ــراج نق أب
ــان، ان الغامني، عقد اجتماعاً  في بي
ــوزارة، بحضور  ــر عمليات ال في مق
ــؤون االمن  ــوزارة لش ــب وكيل ال نائ
ــرطة الطاقة  االحتادي ومدير عام ش
ومدير مكتب الوزير ومدير العمليات 
ــو مع  ــر الفيدي ــاع عب وكان االجتم
ــة والكهرباء  ــرطة الطاق مديري ش
ــع احملافظات.وأضافت، أن  ــي جمي ف

الوزير ناقش خالل االجتماع اخلطة 
ــآت الطاقة  ــة بحماية منش اخلاص
ــراج وأهمية حماية  والكهرباء واألب
أبراج الطاقة الكهربائية واخلروقات 
ــي، على عدم  ــدد الغامن األخيرة.وش
ــماح بأي خرق في هذه األبراج،  الس
ــاً  حيوي ــراً  عنص ــر  تعتب ــا  لكونه
ــى التحتية للبالد،  ــاً في البن ومهم
ــا  حمايته ــة  الداخلي وزارة  ــى  وعل
ــيق مع جميع التشكيالت  بالتنس
ــتركة. على  ــادة العمليات املش وقي
ــة اإلعالم  ــر اعلنت خلي ــد اخ صعي
ــرام  ــني، اب ــس االثن ــي، ام احلكوم
ــر اتفاقا إلقامة مدن  العراق ومص

ــتركة.  واقتصادية، مش صناعية 
وقالت اخللية ، أن وزيري الصناعة 
ــة، ابرما اتفاق  ــة واملصري العراقي
ــة،  ــدن صناعي ــة م ــاون إلقام تع
ــيج  النس وصناعات  واقتصادية، 
واجللود والدباغة واألدوية البيطرية 
ــة. واضافت أن  ــدات الزراعي واملبي
ذلك جاء خالل زيارة وزيرة التجارة 
والصناعة املصرية السيدة نيفني 
ــع والوفد املرافق لها للعراق،  جام
ــلة من اللقاءات  وإجرائها سلس

واملباحثات، مع اجلانب العراقي.

كتب اِّـحرر السياسي
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كتب رئيس التحرير

ــي في مدن  احلديث عن الفقر املتفش
ــط وجنوب العراق لم يعد يجري  وس
بطريقة الهمس بل صار علنياً وعلى 
ــث صادم    ــي حدي ــهاد وف رؤوس األش
ــماوة) أحمد  قال محافظ املثنى (الس
ــي  ــن مواطن ــودة أن ٥٥٪ م ــي ج منف
ــتراك  ــة غير قادرين على االش احملافظ
في املولدات األهلية لتأمني الكهرباء 
ــع  املدق ــم  فقره ــبب  بس ــم  لبيوته
ــول  ــن نق ــي ونح ــم املعيش وواقعه
عون الدفاع  ــؤولني الذين يدّ لكل املس
ــتحون؟.. أال  ــم أال تس ــن مدن الضي ع
ــاء  ــاهدون ابن ــم تش ــون؟ وانت تخجل
ــداد  ــم ال يقدرون على س محافظاتك
ــة ؟!  ــدات األهلي ل ــي املوّ ــتراك ف االش
وتأسيساً على ذلك فإننا في «البينة 
ــب حكومة الكاظمي  اجلديدة» نطال
بالشروع فوراً بالتعاقد   مع الشركات 

ــاع  قط ــي  ف ــة  املتخصص ــة  العاملي
ــيمنس  ــة الكهربائية مثل س الطاق
أو  ــوخ  الرض دون  ــا  وغيره اي  ــي  ج و 
االلتفات ألي ضغوطات متارس من هذا 
ــعب  الطرف أو ذاك ألن مصلحة الش
ــد « البينة اجلديدة»  ــراً وتؤك اوالً واخي
ــة  منظوم ــاء  لبن ــة  امللح ــة  احلاج
كهربائية متكاملة لتأمني احتياجات 
البالد من الطاقة الكهربائية وان هذا 
ــا نعيش  ــا دمن ــق م ــدف ال يتحق اله
ــال والتحزب  ــى وقع الروتني واالهم عل
ــراق انفق منذ  ــارة الى ان الع مع االش
ــر من (٩٠)  ــد اآلن اكث ــام ٢٠٠٣ وحل الع
ــوح في األفق أي  ــار دوالر دون ان تل ملي
ــع الكهرباء  ــن واق ــة أمل لتحس بارق
ــذي ظل على حاله وان املطلوب ازاء  ال
ــبة كل املسؤولني  ذلك ان تتم محاس
ــلهم  ــوا فش اثبت ــن  الذي ــن  املقصري
ــعبه  ــذا العراق وش ــدم حبهم له وع
ــورة االخفاقات  ــع اليوم فات الذي يدف

ــب  ــا نطال ــاد .. كم ــل والفس والفش
ــكة  ــوة كل اجلهات املعنية واملاس بق
بالقرار وفي املقدمة احلكومة وبدعم 
ــناد اللجنة االقتصادية النيابية  واس
ــلطتها على مؤسسات  الى فرض س
ــي تقع حتت  ــيما تلك الت الدولة ال س
لت  هيمنة احزاب السلطة بعد ان حوّ
ــات الى منافذ لتحقيق  تلك املؤسس
ــخصية وجني  املصالح احلزبية والش
ــاوالت ومناقصات  املال احلرام عبر مق
ــا دون  ــة أو فوقه ــت الطاول ــري حت جت
شعور باملسؤولية أو خوف من ضمير 
وان احلاجة باتت اآلن اكثر من ضرورية 
ــا وحتديداً الكهرباء من  النتزاع وزاراتن
ــية واصحاب  براثن األحزاب السياس
ــلطتهم  س ــارت  ص ــن  الذي ــوذ  النف
ــة الدولة ذاتها  ــلطة وهيمن تفوق س
ــير الى آخر  ــة اخرى نش ــي قضي .. وف
ــة االنتخابية التي  ــرات الدعاي مبتك
ــة  السياس ــات»  بهلوان  » ــها  ميارس

ــوات للعوائل  ــالق دع ــالل اط ــن خ م
ــفرات سياحية  املتعففة للقيام بس
ــتان العراق فلبؤس  الى اقليم كردس
ــات  البطاني ــاب  اصح ــون  يفعل ــا  م
ــائل االغراء .. وليتذكر  وغيرها من وس
ــاء وال اعمار مادامت  ــع انه ال بن اجلمي
األحزاب   تسيطر على مقاليد األمور 
ــا دامت هذه الوزارات  في وزاراتنا .. وم
ــية محددة  ملكاً لـ « عوائل» سياس
ــوب ايالء  ــام نطالب بوج ــي اخلت .. وف
ــوال العراق املهربة للخارج  قضية ام
ــرك عراقي  ــرى ووجوب حت ــة كب اهمي
ــات  ــت ان االتفاقي ــد ان ثب ــل بع فاع
الدولية بهذا الصدد غير فعالة والبد 
ــير الى ان هناك مشروع قانون  ان نش
ــة بعنوان  ــة اجلمهوري د من رئاس عّ مُ
قانون استرداد عائدات الفساد والذي 
ــع الدولي  ــاون اجملتم ــاج الى تع يحت
ــريعه واقراره في  ــع العراق بعد تش م

البرملان.
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بغداد /
ــفت مديرية املرور العامة، امس االثنني، عن توجه لتسقيط املركبات  كش
ــام الزوجي والفردي.  ــه ال توجد نية للعودة الى نظ ــاً، فيما أكدت ان اجباري
ــتمر  ــماعيل ، ان ترقني قيد املركبات مس ــال مدير املرور اللواء طارق اس وق
وهناك دراسة ومقترح من قبل مديرية املرور لتحديد املوديل ويكون اجباريا 
ــيط،  ــوزارة والدائرة القانونية ليتم تعويض املواطن البس ــاور مع ال بالتش
ــل قانونيا  ــوف يتم حتديد املودي ــة وس ــى ان هذا االمر قيد الدراس ــا ال الفت
وموضوعياً وحتديد املميزات التي تعطى للمواطن مقابل الترقني كون هذا 

املوضوع يخص ملكية خاصة.
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ــتقلة  ــددت املفوضية العليا املس ح
لالنتخابات، سببني يقفان إلغاء رقم 
٥٦ من تسلسل املرشحني لالنتخابات 
املبكرة واملقرر إجراؤها في ١٠ تشرين 
ــم  ــل. وقالت الناطقة باس األول املقب

ــة جمانة الغالي، إن مجلس  املفوضي
ــؤون  املفوضني رفع كتاباً إلى جلنة ش
ــحني بأن الرقم ٥٦ قد يؤثر على  املرش
وبالتالي  ــحني  املرش ــض  بع حظوظ 
ــت إن اإللغاء  ــاؤه. وأوضح ــب إلغ يج
جاء لسببني ارتباط رقم ٥٦ بالرقمني 

ــن قانون  ــادة ٤٥٦ م ــن امل ــن م األخيري
ــنة  ــات العراقي رقم ١١١ لس العقوب
ــة بالنصب واالحتيال،  ١٩٦٩، واخلاص
والثاني احتمالية تأثيره على احلملة 
ــح وآراء  ــة باملرش ــة اخلاص االنتخابي

الناخبني.

بحث مستشار األمن القومي، 
ــس االثنني  ــم االعرجي،ام قاس
ــدى  ــي ل ــفير األمريك ــع الس م
ــوزراء  ال ــس  رئي ــارة  زي ــداد،  بغ
ــنطن.وقال  ــى واش إل ــة  املرتقب
ــان  بي ــي  ف ــي  االعرج ــب  مكت
ــتقبل  ــي إن األخير «اس صحف
ــفير  الس اإلثنني،  مبكتبه أمس 
ــو  ــداد، ماثي ــي بغ ــي ف األمريك
ــتجدات  ــر، لبحث آخر املس تول
السياسية واألمنية في العراق 

الثنائية  ــات  والعالق واملنطقة، 
ــنطن، والتعاون  بني بغداد وواش
املشترك في اجملاالت التي تخدم 
ــرق اجلانبان،  ــا تط البلدين».كم
وفق البيان، الى «الزيارة املرتقبة 
ــى  مصطف ــوزراء،  ال ــس  لرئي
ــات  الوالي ــى  ال ــي،  الكاظم
وامللفات  ــة،  األمريكي ــدة  املتح
ــع اجلانب  ــها م التي سيناقش
ــاح هذه  ــبل إجن ــي، وس األمريك
ــا يصب في املصلحة  الزيارة، مب

املتبادلة بني البلدين».
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ــدى الصدر ، عن أن  ــيد مقت حتدث زعيم التيار الصدري الس
ــب وصفه.وقال  ــط التيار الصدري، بحس موته أو قتله ينشّ
ــب مقطع فيديو  ــن أنصاره بحس ــالل لقائه مبجموعة م خ
ــدو أن هناك  ــل االجتماعي، يب ــى مواقع التواص ــداول عل مت
ــي أو قتلي، ومن ثم  ــط التيار الصدري وهو موت ــيئاً ينشّ ش
ــهيداً جديداً  ــول إن مقتدى مات ومن املمكن أن أكون ش الق
ــركم  ــذي اندثر.وأضاف أبش ــيئاً من ال ــي هذا املوت ش ويحي

بقرب موتي أو استشهادي إذا وفقني اهللا.

أعلنت قوات الدفاع الشعبي التابعة حلزب 
ــتاني، مقتل ٨ جنود اتراك  العمال الكردس
ــمالي العراق.جاء ذلك في بيان اصدرته  ش
ــكرية التي  القوات بصدد العمليات العس

ــش التركي في  ــم ضد اجلي ــا قواته نفذته
أفاشني و زاب.وذكرت انها قتلت ٨ جنود من 
ــات نفذتها قوات  اجليش التركي في عملي
ــني وزاب مبناطق  ــي كل من أفاش الكريال ف

الدفاع املشروع.

ÄÊfip;C8D;z’;„÷iÕ;fl÷¬Á;È›]iàÄÖ“’\;ÿ]⁄¬’\
–\Ö¬’\;È’]5;‘\Öh\;
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ــتهداف قاعدة  ــس االول باس ــدر أمني ام أفاد مص
ــال املصدر في  ــد في محافظة االنبار.وق عني االس
ــا  ــث صحفي إن «ثالثة صواريخ نوع كاتيوش حدي
ــتهدفت محيط قاعدة عني االسد في االنبار». اس
ــار إلى «عدم وقوع إصابات جراء االستهداف». وأش

وعلى صعيد متصل أكد املتحدث باسم التحالف 
ــن ماروتو عدم وجود اصابات بالصواريخ  الدولي واي

التي سقطت على قاعدة عني االسد.

;ÿ]�Á;È|ÂÑ]ê;Ã\Å‚ià\
Ñ]e›ˆ\;∫;>Åàˆ\;Ø¡?

ــذا الذي يحصل في وطننا  ــب أمور ، غريب  قضية ، ما ه    عجي
فرواتب املوظفني واملتقاعدين ليس لها اوقات محددة وثابتة في 
ــهر بل تخضع للمزاج وتتعرض للخلل الفني  التوزيع من كل ش
وهذه املرة برزت لنا نكتة اسمها عدم ورود التمويل املالي من وزارة 

املالية .. ميعودين كافي كالوات وما يحصل جزء من اخلربطة!!.

ــعبي،امس االثنني، عن اطالق فروقات  ــد الش أعلنت هيئة احلش
ــي بيان صحفي  ــد ف ــبي الهيئة.وقال احلش األثر الرجعي ملنتس
ــؤون املالية العامة أطلقت امس االثنني، فروقات  ان مديرية الش
ــهر الثالثة  ــنة ٢٠٢١ لالش ــد لس ــبي احلش األثر الرجعي ملنتس
ــت من بداية العام احلالي».ودعت املديرية املقاتلني الى  التي مض
«التوجه ملنافذ البطاقات الذكية لتسلم مبلغ الفروقات البالغ 
٧٥٩٨٦٤ دينار».وكان رئيس هيئة احلشد الشعبي، فالح الفياض 
أعلن بالتزامن مع استعراض احلشد الشعبي عن صرف فروقات 

الرواتب ملنتسبي احلشد الشعبي خالل األيام العشرة املقبلة.

;8¬ç’\;Åç¢\;II;]·Ñ]æi›\;ÿ]ö
„Ëeâifi∏;ÓÖçd; �ÃáÁ
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االنبار /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

النجف االشرف  /

اربيل /
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البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــة االنتخابية  ــني العملي بهدف ترص
ا للمعايير الدولية  وضمان إجرائها وفقً
ــرين األول ٢٠٢١، وضعت  ــي ١٠ تش ف
مفوّضية االنتخابات آليات الستخدام 
البطاقة اإللكترونية «قصيرة األمد» 
ــت من خالل  ــن دقة التصوي مبا يضم
ــمية،  الرس ــكات  املستمس ــراز  إب
ــة املطابقة  ــراء عملي ــن إج فضالً ع
ا /  ألصحابها مبوجب املادة ٣٩/خامسً
ــتخدام  ج من القانون االنتخابي باس
ا أنّ  ــرة ، علمً ــات األصابع العش بصم
ــيتم  ــرة األمد س القصي ــات  البطاق
ــحبها بعد انتهاء عملية  ثقبها وس
ــراء قرعة  ــتعدادًا إلج التصويت.واس
ــام القليلة  ــحني في األي أرقام املرشّ
لت مفوّضية االنتخابات  املقبلة، شكّ
ــني العامّ  ــة األم ــة مركزية برئاس جلن
ــة عدد من  ــس املفوّضني وعضوي جملل
ني في اجلوانب اإلدارية  فني اخملتصّ املوظّ
املعلومات،  ــا  وتكنولوجي والقانونية 
ــتعدادات املكاتب  تتولّى متابعة اس
االنتخابية في احملافظات كافّة إلجراء 
ــكيل جلان  ــن تش ــالً ع ــة، فض القرع
فرعية في املكاتب االنتخابية لتهيئة 
ــراف  بإش ــة،  املطلوب ــتلزمات  املس
ــادة رئيس مجلس  ــة من الس ومتابع
ــني وأعضاء املفوّضية.   وعلى  املفوّض
صعيد متّصل، وضعت املفوّضية في 
م  ا وضوابط تنظّ ــروطً وقت سابق ش
آلية احلمالت االنتخابية للمرشحني 
ــات  االنتخاب ــون  قان ــى  إل ــتنادًا  اس
ــكيل  ــنة ٢٠٢٠،  مع تش رقم (٩) لس

ة  بهذه  ــات اخلاصّ ــد اخملالف فرق لرص
ــة  ــة الدعاي ــن ممارس ــالت وأماك احلم
بالتنسيق مع أمانة بغداد واملديريات 
ــة التابعة لها،  فضالً  والدوائر البلدي
ــة االتّصاالت  ــيق مع هيئ ــن التنس ع
ــائل  ــأن مخالفات وس ــالم بش واإلع
ــموعة. كما  ــة أو املس ــالم املرئي اإلع
ــكاوى  ــة الش ــتقبل املفوّضي ستس
الواردة إليها بشأن مخالفات الدعاية 
ــي  الوطن ــب  املكت ــي  ف ــة  االنتخابي
ة،  ومكاتب احملافظات االنتخابية كافّ
ــإنّ املفوّضية  ــوت اخملالفة، ف وعند ثب
هم،  ــتفرض العقوبة الالزمة بحقّ س
مع حتميلهم اآلثار املترتبة على تلك 
ــون االنتخابات  ــب قان اخملالفة بحس
الفصل الثامن منه املعنون (األحكام 
ــات  تعليم ــياق  س ــي  اجلزائية).وف
ة  ــون اخلاصّ ــكاوى االقتراع والطع ش
ــة، قرّر  ــة املقبل ــات النيابي باالنتخاب
ــرارًا ينصّ على:  ــس املفوّضني ق مجل

م الطعن في أي مركز أو  ــدّ ( يلتزم مق
ــؤدّي الى إعادة العدّ  ة اقتراع ي محطّ
ــق أحكام  ــى وف ــني عل ــرز اليدوي والف
ــاب  ــون انتخ ــن قان ) م ــد (٣٨/أوالً البن
ــنة ٢٠٢٠  مجلس النواب رقم (٩) لس
ــات مقدارها (١٠٠٠٠٠٠)  بتقدمي تأمين
مليون دينار، ويقيّد املبلغ إيرادًا نهائيًا 
خلزينة الدولة في حال مطابقة نتائج 
ــني بفعل الطعن  ــدّ والفرز اليدوي الع
ــج العدّ والفرز اإللكترونيني).  مع نتائ
ــتمرّ مفوّضية  ــب آخر، تس ومن جان
في  االنتخابات باستقبال طلبات موظّ
ــن خالل  ــد م ــوم الواح ــراع للي االقت
 /٣٧٫٩٨٫٢٢٥٫٢٣٧:٩٩٩٩//:http) الرابط 
ــمي  الرس ــع  املوق ــي  ف ــور  املذك  (
ــل  التواص ــع  ومواق ــي،  اإللكترون
ــة  ملفوّضي ــمية  الرس ــة  االجتماعي
االنتخابات، إذ قرّر مجلس املفوّضني 
في  ــغ املكافأة املالية ملوظّ حتديد مبل
ــات الدولة بـ (١٥٠٫٠٠٠) مئة  س مؤسّ

ــه  ــع توجي ــار م ــف دين ــني أل وخمس
ــة  ــن رئاس ــر م ــكر وتقدي ــاب ش كت
ا الطلبة وخريجو  مجلس الوزراء، وأمّ
اجلامعات واملعاهد، فستصرف لهم 
 (٢٥٠٫٠٠٠) ــا  قدره ــة  مالي ــأة  مكاف
ــع  ــف دينار.وم ــون أل ــان وخمس مئت
ــجل الناخبني للتصويت  اكتمال س
ــم  ، ميكن للناخب  معرفة اس ــامّ الع
ــراع  ــز االقت ــجيل ومرك ــز التس مرك
ة  وحالة التسجيل البايومتري اخلاصّ
ــجل الناخبني  ــن خالل رابط س به م
https://apps.apple.com/us/app/
ــر  املتوفّ  (  voter-list/id١١٤٨٣٩٦٢٣٠
في متجري ( كوكل بالي و آب ستور) 
ــتخدام رقم  ــق البحث باس عن طري
ــق  ــن طري ــه أو ع ــاصّ ب ــب اخل الناخ
ــخصية في حال لم  املعلومات الش
ــلّم بطاقته  ــد تس ــب ق ــن الناخ يك
ا من  به.وحرصً ــة  ــة اخلاصّ االنتخابي
ــى إجراء  ــات عل االنتخاب ــة  مفوّضي
ا  ــة املقبلة وفقً ــات البرملاني االنتخاب
ــى مجلس  ــة، التق ــر الدولي للمعايي
ــه وأعضائه،  ــالً برئيس املفوّضني ممثّ
ــم  ــور بره ــة الدكت ــس اجلمهوري رئي
ــة األمم املتّحدة  ــح، بحضور بعث صال
ــاعدة االنتخابية (يونامي) في  للمس
ــوم الثالثاء  قد ي ــع عُ ــاع موسّ اجتم
ن توصيات ومقترحات  املاضي ، إذ تضمّ
ــات املقبلة. ــة االنتخاب ــن نزاه تضم
ــات  والتنظيم ــزاب  لألح ــبة  وبالنس
ــية اجملازة أو قيد التأسيس  السياس
ــم احلزب مع  ــي تغيير اس ــة ف الراغب
ــيس  ــم إجازة التأس ــاظ برق االحتف

ــة  مفوّضي ــت  وضع ــا،  وتاريخه
م  االنتخابات ضوابط وتعليمات تنظّ
ــن طريق تقدمي طلب من خالل  ذلك ع
ــزاب والتنظيمات  ــؤون األح ــرة ش دائ
ــن  م ــا  موقعً ــرًا  حص ــية  السياس
ــن يحقّ له ذلك مع  ــس احلزب أو ممّ رئي
ــدره (١٢٥٠٠٠٠٠)  ــغ ق ــتيفاء مبل اس
ــمئة ألف  ــر مليونًا وخمس اثنا عش
ــردّ. ومع  ــل لل ــي غير قاب ــار عراق دين
تصاعد وتيرة العمل يحرص مجلس 
ــة العمل في  ــني على متابع املفوّض
ة؛  مكاتب احملافظات االنتخابية كافّ
ــات التي تواجه  ق للوقوف على املعوّ
ــاد احللول الناجعة  العمل بغية إيج
ــق بتدريب املالكات  ا ما يتعلّ لها.وأمّ
ــا،  مهاراته ــر  وتطوي ــة  الوظيفي
ــة االنتخابات  ــذت مفوّضي ــد نفّ فق
ــي لتدريب  ــاج التدريبي الهرم املنه
ــن االختصاصات الفنية  املوظفني م
ن  ــذي تضمّ ــتوى األول ال ضمن املس
ــراع  ــزة االقت ــتخدام أجه ــة اس آلي
ــق اإللكتروني وأجهزة  (جهاز التحقّ
ــار تنفيذ  ــي إط ــريع النتائج).وف تس
ــا لتمكني املرأة  ة اللجنة العلي خطّ
ــاب مجلس  انتخ ــي  ف ــاركة  للمش
ــت  ــةـ قام املقبل ــي  العراق اب  ــوّ الن
ــة  تدريبي دورة  ــذ  بتنفي ــة  املفوّضي
ــحات بشأن قانون  استهدفت املرشّ
االنتخابات وآلية احتساب األصوات 
ــالت االنتخابية، وتعدّ  ــروط احلم وش
هذه الدورة هي األولى ضمن سلسلة 
ــع  املزم ــة  التطويري ــدورات  ال ــن  م
تنفيذها بحسب جدول معدٍّ لذلك.
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أناشد سيادتكم من خالل جريدة (البينة اجلديدة) 
ــألة حرماني  ــوت الفقراء النظر في مس الغراء ص
ــي كان من املفترض أن  ــتحقات الت من صرف املس
ــتت بوهان)  ــاة (عزيزة مش ــرف لوالدتي املتوف تص
ــة  اخلدم ــة  نهاي ــات  ــن مخصص م  ٢٠٠٨ ــام  الع
ــتحقها علما ان تاريخ صدور  والفروقات التي تس
ــة التقاعدية في العام ٢٠١٥ وكوني الوريثة  الهوي
ــة و انا بأمس احلاجة  ومن ذوي اإلحتياجات اخلاص
ــبب وضعي الصحي املتردي . ارجو النظر  لها بس
ــع وافر االحترام  ــملوني برعايتكم م بطلبي وتش

والتقدير.
املستفيدة / ذكرى عبيد مذكور

البصرة / االء علي
ــى مدير عام شركة  زفّ املهندس عمار عبد الرزاق عيس
ــكان  ــار واالس ــكيالت وزارة االعم ــدى تش ــاروق اح الف
ــرى  ــس االثنني بش ــة ، ام ــغال العام ــات واالش والبلدي
ــاء  ــة البصرة ، باكتمال انش ــارة الى اهالي محافظ س
ــفى امراض اجلهاز الهضمي والكبد واستالمه  مستش
ــتالما اوليا ،  من قبل دائرة صحة البصرة واملواطنني اس

حيث اجنزت كوادر  شركتنا جميع االعمال . 

البصرة / البينة الجديدة
ــئ العراق  ــركة العامة ملوان ــل/ الش ــدت وزارة النق اك
ــة الكهرباء  ــي أم قصر بأزم ــدم تأثر موانئها ف على ع
ــبب اعتمادها  كليا على  ــني املاضيني بس خالل اليوم
ــركة الدكتور  محطتها اخلاصة .وقال املدير العام للش
ــب توجيهات  ــي إنه حس ــدس فرحان الفرطوس املهن
ــرورة االعتماد  ــبلي بض ــر النقل الكابنت ناصر الش وزي
ــر الكهرباء ،  ــركة لتوفي ــة بالش ــى املصادر اخلاص عل
متكنت الشركة من جتاوز أزمة الكهرباء التي شهدتها 
ــأتها  ــالل االعتماد على احملطة التي انش ــالد من خ الب
ــئ والدوائر  ــة للموان ــر الطاق ــابق لتوفي ــت س في وق
ــاندة لعملها ، الفتا الى أن احملطة  املرتبطة بها او الس
ــاهمت وتساهم في تقليل االعتماد على  الشبكة  س
الوطنية  .وأضاف املدير العام أن محطة توليد الطاقة 
ــر بقدرة (٣٠) ميكا واط،  ــة في موانئ أم قص الكهربائي
ــى الظروف  ــا أن احملطة ميكنها أن تعمل باقس موضح
ــر أن موانئ العراق  ــات حرارة عالية .جدير بالذك وبدرج
ــت املرحلة األولى من محطتها الكهربائية في  افتتح

أم قصر العام املاضي .

البينة الجديدة / عامر عبدالعزيز 
ــركة العامة  ــر عام الش واصل مدي
ــم  ــوب املهندس باس ــارة احلب لتج
ــه امليدانية  ــم العكيلي جوالت نعي
خالل عطلة نهاية االسبوع ملواقع 
ــركة ، حيث متت زيارة صومعة  الش
ــى خاللها  ــعد التق ــي س ــان بن خ
ــر عن  مالكات الصومعة واستفس
مالكات املوقع  وتابع جتهيز احلصص 
املقررة للمطاحن اضافة الى جتهيز 
وكالء التموين مبادة الرز .واطلع خالل 
الزيارة على واقع العمل وتابع عمل 
ــرا عن االحتياجات  اخملتبر مستفس
ــتمع  واس  . ــم  عمله ــزز  تع ــي  الت
ــرح مفصل عن  ــة لش ــالل اجلول خ
ــر الصومعة مت  ــه مدي ــل قدم العم
ــم املعوقات  ــتعراض اه خاللها اس

ــن  ــن املمك ــي م ــات الت واالحتياج
ــر«  ــل . ذك ــع العم ــض بواق ان تنه
العكيلي» خالل حديثه اننا نحتاج 
ــوى العاملة في  ــف الق ــى توظي ال
املواقع مبا يتناسب واملرحلة احلالية 
ــل من اجل  ــاج لعمل متواص .نحت
جتاوز حاالت السلبية التي قد حتصل 
ــث روح التفاني في  ــاج الى ب ، ونحت
ــركة  العمل . وأعلم مدير عام الش
ــاع املدني  ــكلة منظومة الدف مبش
ــار عن  واهمية تاهيلها واالستفس
ــيارة اطفاء تكون  امكانية توفير س
ــالل اجلولة  ــركة . وخ ــه بالش خاص
تفقد العكيلي عمل اخملتبر و امناء 
ــرز املعد لتوزيعه  ــازن و مخازن ال اخمل
ضمن مفردات البطاقة التموينية و 

احلاسبة و التدقيق .

البينة الجديدة / ايسر الصندوق
ــا  ناي ــز  مرك ــة   منظم ــت  اقام
للتدريب االعالمي ورشة تدريبية 
ــة بصحافة  ــني خاص ــدة يوم مل
ــاون مع  منظمة  التنوع  وبالتع
ــة  للصحاف ــي  الدول ــم  الدع
ــك  ذل ــي  يأت  (  ims) ــتقلة  املس
ــني  ــار العمل على حتس ــي اط ف
ــالم االقليات  ــائل اع ــم وس ودع
ــس منظمة  ــع عنكاوا .رئي وموق
ــر  ــب االعالمي ياس ــا للتدري ناي
اسماعيل قال : ان هدف الورشة 
هو متكني الصحفيني والنشطاء 
من الكتابة عن االقليات والعمل 
ــليمة عن  ــاز تقارير س ــى اجن عل
ــي العراق ,  ــة ف ــات الديني االقلي
ــة (١٠)  صحفيني  وضمت الورش
ــة مختلفة  اعالمي ــائل  من وس
ــن  م ان   , ــماعيل  اس ــاف  .واض
ــى  ــل عل ــة العم ــج الورش برام
ــاحات  املس ــويق  تس ــة  معرف
ــات  املؤسس ــل  داخ ــة  االعالمي
ــات  لالقلي ــة  التابع ــة  االعالمي
ــائل  وس واردات  ــادة  زي ــدف  به
ــات ونحن نحاول ان  اعالم االقلي
ــويقية  ــارات تس نعطي استش
ــات  االقلي ــالم  اع ــائل  لوس
ــادة مواردهم  ــاعدهم في زي تس

اخلاصة لتمكينهم من الدميومة 
ــتقاللية  ,  ــة على االس واحملافظ
ــاريع  اضافة الى العمل في مش
ــد االعالمي  الرص ــا  ــرى منه اخ
ــتبيانات اخلاصة باالعالم.  واالس
ــة  ــني مدرب الورش ــن جهته ب م
ــرة , ان  ــي علي عبد الزه االعالم
ــاور  ــدة مح ــملت ع ــة ش الورش
ومنها االدوات اخلمس االساسية 

ــا  عليه ــالع  االط ــب  يج ــي  الت
ــات  ــول االقلي ــة ح ــد الكتاب عن
ــل مع  ــرع والتعام ــدم التس وع
املواضيع اخلاصة باالقليات كأن 
ــا اضافة  ــبقا صحفي ــون س تك
ــي احلقائق  ــث وتقص التري ــى  ال
ــميات  وتدقيق املعلومات والتس
ــخصيات من  ــات بش والتوصيف
ــات الدينية  ــذه املكون ــل ه داخ

اذا  ــام  االرق ــق  وتدقي ــة  والعرقي
كانت املادة حتتوي على ارقام من    
ــة  واملهم ــة  احلساس ــا  القضاي
ــروري  الض ــن  م ان   , ــاف  واض  .
ــة  ــص الصحفي ــني القص تضم
والدولية  ــة  احمللي ــريعات  بالتش
ــذه املكونات  ــة بحقوق ه اخلاص
ــتور ضامن  ومنها دس واالقليات 
ــذه احلقوق وبعض  للعديد من ه

القوانني املشرعة والنافذة ايضا 
اضافة الى قرارات حقوق االنسان 
االقليات  بأبناء  اخلاصة  واملواثيق 
ــة باالضافة الى  ــة واالثني العرقي
ــد  ــني عب .وب ــة  الديني ــات  االقلي
ــة القصة  ــر كتاب ــرة عناص الزه
ــا  بقضاي ــة  اخلاص ــة   االخباري
ــة التعامل مع  ــات وكيفي االقلي
ــئلة  ــذه امللفات في وضع االس ه
ــذه املصادر  ــد ه ــادر وحتدي للمص
وانواعها ، وشارك مراسل موقع 
ــام ككا :  ــكاوا االعالمي  بس عن
ــاحة  ــدى موقع عنكاوا املس ان ل
ــال  ــص واالعم ــر القص ــي نش ف
الصحفية التي يتم اعدادها من 
قبل الصحفني املتدربني في هذه 
ــليط  ــة عن االقليات وتس الورش
الضوء على هذه الفئات ومعرفة 
ــذا املوضوع . وانا  الرأي العام به
ــن قبل  ــد م ــل اجلي ــد التفاع اج
ــم  ــني اذ ان لديه ــع املتدرب جمي
ــي واملعرفة عن هذه  حب التقص
ــة  املكونات خاصة من قبل ورش
ــذه املعلومات  ــت اجلميع به اغن
املهمة عن جميع االقليات .وفي 
ختام الورشة وزع رئيس املنظمة 
ــهادات  ش ــماعيل  اس ــر  ياس

تقديرية للمشاركني   .

البصرة / البينة الجديدة
ــة   متمثل  / ــل  النق وزارة  ــت  بحث
ــركة العامة ملوانئ  مبدير عام الش
ــور املهندس  فرحان  العراق الدكت
ــد   ــس االول األح ــي ، ام الفرطوس
ــام املوانئ عددا  ــدراء اقس ،  مع م
ــم  لرس ــة  املهم ــع  املواضي ــن  م
ــتقبلية  املس ــق   الطري ــة  خارط
للشركة للفترة املقبلة واملتبقية 
ــام ٢٠٢١  ــف الثاني لع ــن  النص م
ــا املدير  ــاع معاون ــر االجتم وحض
ــة والفنية .  ــؤون اإلداري العام للش

ــركة : حسب  وقال مدير عام الش
ــنت  ــل الكاب ــر النق ــات وزي توجيه
ــبلي  يجب علينا وضع  ناصر الش
ــعى إلى  ــتقبلية نس ــة مس خط
ــتها  ــن خالل مناقش حتقيقها  م
مع األقسام ذات العالقة ومن هذه 
املواضيع أكد سيادته قريبا اطالق 
مبالغ   ( L- C ) للمشاريع اخلمسة 
مليناء الفاو واخملصصة لهذا العام 
ــة  ــع آلي ــى وض ــا عل ــد ايض ، واك
للتأمني واالسراع في تأمني بعض 
ــك تدريب  ــة وكذل ــع البحري القط

وتطوير كوادر الشركة واشراكهم 
 : ــاف  وأض  . ــة  خارجي دورات  ــي  ف
ــام  نحن نعمل على تهيئة األقس
ــة  ــم  االلكتروني ــفة والنظ لالرش
احلديثة لتحقيق األمتتة في جميع 
ــك بحثنا  ــا وكذل ــل عملن مفاص
ــافن وتأهيل  ــروع مدينة املس مش
احلفارات وبعض الوحدات البحرية 
االنقاذ  ــم  واالهتمام بقس االخرى 
ــى الوصول  ــري . باإلضافة إل البح
ــاريع  ــدة ملش ــات جي ــى تفاهم إل

القرض الياباني.
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مناشدة إنسانية

االنبار/ البينة الجديدة
ــل تفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية على  لم يقتصر مسلس
ــمل احملافظات  ــع ليش ــط بل اخذ يتوس ــمالية فق ــق الش املناط
ــاريع وزارة الكهرباء  الغربية من العراق، هدفه تعطيل عجلة مش
ــان املواطنني من التيار  ــل محافظات العراق عن بعض وحرم وفص
ــرارة في هذا الوقت.حيث تعرض  ــي رغم ارتفاع درجة احل الكهربائ
ــق ( حديثة- قائم)  ــة الضغط الفائ ــل الطاقة الكهربائي خط نق
ــل الطاقة  ــركة العامة لنق ــوط الش ــد خط ــد ٤٠٠ ك.ف اح جه
ــطى صباح اليوم السبت املوافق ٣   الكهربائية في املنطقة الوس
متوز ٢٠٢١، الى تفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر البرجني(٨٦،٨٥) 
ــة االنبار  ــة التابعة حملافظ ــي بقضاء حديث ــي منطقة الفحيم ف
ــكان احلادث  ــطى الى م ــى الفور توجهت مالكات نقل الوس .وعل
ــررة التي تنفذها مالكات  ــرة باعمال صيانة االبراج املتض للمباش
ــبكات فرع االنبار، بالتعاون مع القوات االمنية واجلهد  ــم ش قس
ــييد االبراج  املتضررة وتسليك  الهندسي والعمل على اعادة تش
ــرع وقت لالستمرار بتجهيز املواطنني  اخلط واعادته للخدمة بأس

بالطاقة الكهربائية.

البينة الجديدة / زيد محسن ناجي

ــة واملعادن  ــدَ وزير الصناع عقـ
ــيد : منهـل عزيـز اخلبـاز  الس
ــة  والصناع ــارة  التج ــرة  ووزي
ــن  نيفيـ  : ــيدة  الس ــة  املصري
ــعاً في  وس ــع اجتماعاً مُ جامـ
ــاد الصناعات العراقي  مقر إحت
والسادة  اإلحتاد  رئيس  بحضور 
ــد املصري  ــارين والوف املُستش
ــاع اخلاص  القط ــن  ــق م املُراف
ــن  م ــدد  وع ــال  األعم ــال  ورج
ــال  ــال األعم ــني ورج الصناعي
ــي  ف ــني  تص واخملُ ــني  العراقي
ــري  املص ــفير  والس ــاد  اإلحت
ــاالت  واجمل ــرص  الفُ ــة  ملُناقش
ــتثمار  ــة للتعاون واإلس املُتاح
ــاص العراقي  ــاع اخل بني القط
ــاريع  مش ــذ  لتنفي ــري  واملص
م البلديـن  صناعية واعدة تخدُ
ــالل  ــر خِ ــيد الوزي ــدَ الس .وأكـ
ــعي  والس التوجه  ــاع  االجتم
نحو تطوير الصناعة العراقية 
والتعاون  ــاح  اإلنفت ــالل  من خِ
ــا  ومنه ــم  العال دول  ل  كُ ــع  م
ــقيقة لتبادُل  ــة مصر الش دول
التكنولوجيا  ــل  ونق ــرات  اخلب
ــن  م ــتفادة  واإلس ــة  احلديث
ــم  ودع ــة  الناجح ــارُب  التج
 ، ــتركة  املُش ــتثمارات  اإلس
جدداً في ذات الوقت التأكيد  مُ
ــة  ــدء مبرحل ــة الب ــى أهمي عل
ــي  العمل ــق  والتطبي ــل  العم
ــق صناعة وطنية  من أجل خل
ــاكل  ــاد قوي وحل املش وإقتص
ــات ، الفتاً إلى  وتذليل الصعوب
واإلستعانة  ــيق  التنس أهمية 
ل  التعامُ في  املصرية  باخلبرات 
ــاع اخلاص  والنهوض  مع القط
ــوارد البلد وتوفير  ــه لتعزيز م ب
ــا وتطرقَ  ــل .كمـ ــرص العمـ فُ
دة مواضيع  السيد الوزير إلى عِ
ــا خلق روابط  ــة من بينه هم مُ
ــاد الصناعات  حقيقية بني إحت
العراقي والصناعيني املصريني 
ــول  بروتوك ــاك  ن هُ ــون  يك وان 

تعاون مُشترك إلى جانب منح 
ــول للصناعيني  ــمات الدخ س
ــريع  ــت س ــن بوق ال البلدي ــكِ ل
اليتجاوز ( ٤٨ ) ساعة وبحسب 
األمنية  ــط  والضواب ــني  القوان
ال البلديـن .مـن  املُعتمدة في كِ
ــرة التجارة  ــا أعربت وزي جهته
ــن بالغ  ــة املصرية ع والصناع
ــن  حلس ــا  وتقديره ــكرها  شُ
 ، اإلستقبال  الضيافة وحفاوة 
مُشيرةً إلى ان مصر هيأت بُنية 
ــريعية لغرض  حتتية وبيئة تش
اإلستثمار وجذب اإلستثمارات 
ــال  ــن رج ــة م ــاك نُخب ن وان هُ
تصني  الصناعة املصريني من اخملُ
في جميع اجملاالت والقطاعات 
ــدةً ضرورة ان  الصناعية ، مؤك
ــيق وتعاون  ناك تنس ــون هُ يك
العراقي  ــات  الصناع إحتاد  بني 
ــات املصري وان  وإحتاد الصناع
ــة بتوقيع بروتوكول  ناك رغب هُ
ــني اإلحتادين  م ب ــرة تفاهُ ذك ومُ
ــات  خرج ومُ ــداف  أه ــا  فيه
وان  ــا  تنفيذه ــة  تابع مُ ــم  يت
ــي  ــردود إيجاب ــا م ــون فيه يك
للبلدين ، داعيةً إلى التنسيق 
ــن  اإلحتادي ــني  ب ــل  والتواص
لتحديد القطاعات واألنشطة 
الصناعية التي يرغب اجلانبني 
عربةً  التعاون والعمل فيها ، مُ
ــم ترجمة  ــأن يت ــا ب ــن أمله ع
ــات التي  ــات والطروح النقاش
ــروعات حقيقية  متت إلى مش
و  ــذا  .هـ ــن  البلديـ ــدم  تخ
ــات  ــاع نقاش ــنَ االجتم تضم
ــداوالت وطروحات  ــة ومُ طول مُ
ــول اإلمكانيات  بني اجلانبني ح
ــرة  املُتوف ــرص  والفُ ــة  املُتاح
للتعاون واإلستثمار والشراكة 
في عدد من الصناعات وكذلك 
ــدن  املُ ــف  مل ــى  إل ــرُق  التط
الصناعية وكيفية اإلستفادة 
ــارُب املُدن الصناعية في  من جت
جمهورية مصر العربية ونقل 
ب في  ــا يصُ ــارُب مب ــذه التج ه

خدمة صناعة البلديـن .
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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  

NO.3678.TUE.6.JUL.2021

 
ــى ان ذلك مت  ــيرة ال ــاض عمليات التهريب عبر احلدود، مش ــس االثنني، انخف ــة، ام ــت وزارة الداخلي أعلن

ــاالت تهريب البضائع  ــوزارة اللواء خالد احملنا ، إن ح ــم ال ــتخدام تقنيات حديثة.وقال املتحدث باس باس

ــتخدمت التقنيات  ــورية، مبينا ان الوزارة اس ــكل كبير، خاصة مع احلدود الس عبر احلدود، بدأت تقل بش

ــي يتم ضبطها هي  ــاف ان عمليات التهريب الت ــب البضائع.واض ــط احلدود ومنع تهري ــة في ضب احلديث

لبعض املنتجات الزراعية مما مت منعها من قبل وزارة الزراعة، فضال عن بعض البضائع تتهرب من الرسم 

ــتان خالفا للضوابط  ــيرا الى ان بعض البضائع املهربة تدخل من اقليم كردس الكمركي والضريبي، مش

ــكل غير  ــد ان مديريات الوزارة كثفت جهودها باجتاه ضبط املواد التي تدخل البالد بش ــول بها.واك املعم

اصولي ومتكنت خالل الفترات املاضية من ضبط االف االطنان من البضائع.

بغداد /
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ــام انه التوجد نية  وبني مدير املرور الع
ــي والفردي،  ــام الزوج ــودة الى نظ للع
ــتور  للدس ــا  مخالف ــوع  املوض ــون  ك
وحلرية االنسان ويضر باملواطن الفقير 

ــار مدير  ــيارة االجرة.واش ــب س وصاح
ــى ان الرقم املوحد هو  املرور العامة ال
قيد املداولة مع االقليم، اما كمشروع 
وطني فقد ارسل من قبل وزير الداخلية 

ــل التقيت مع  ــك وبالفع ــة ذل ملناقش
وزير الداخلية في االقليم هريبر أحمد 
ــي، حيث ان  ــروع الوطن لتنظيم املش
االقليم يعمل باملشروع الوطني القدمي 

ــا ان االقليم  ــام ٢٠٠٣، موضح قبل ع
ــام املوجود  ــوف يعمل بنفس النظ س
ــركة  ــداد حاليا ومع نفس الش في بغ
وسوف تكون هناك جلنة مشتركة حلل 

املشاكل املوجودة بني املواطن الكردي 
املداولة.وذكر  ــد  قي واملوضوع  والعربي 
ــع االقليم  ــماعيل ان املباحثات م اس
ــيارات التي  ــات للس ــت الغرام تضمن

ــتان، حيث يتم  ــات كردس ــل لوح حتم
ــيارات  ــام الس ــال ارق ــر ارس ــك عب ذل
ــارد) الى االقليم  ــة في (رام او ه اخملالف
عن طريق اللجنة املشتركة في بغداد 

ــه اذا مت  ــماعيل أن ــح اس واربيل.واوض
االتفاق حول املشروع الوطني فسوف 
يستطيع املواطن حتويل رقم العجلة 

في االقليم بدون نقل القيد.

ــررات القمة  ــي إطار تنفيذ مق ف
ــدت في بغداد  الثالثية التي عق
األسبوع املاضي.ولفتت الى أنه 
ــى وضع خطة  ــرى االتفاق عل ج
ــات زمنية  ــل محددة بتوقيت عم
ــة، بعد أن ناقش الطرفان  واضح
ــهد تعاون  ــات التي ستش امللف
ــي مقدمتها  ــالث، وف ــدول الث ال
ــات الدوائية، وصناعات  الصناع
ــة،  والدباغ ــود  واجلل ــيج  النس

ــدات  ــة، واملبي ــة البيطري واألدوي
ــك  ذل ــون  غض ــي  الزراعية.ف
ــتقبل وزير التجارة، نظيرته  اس
ــبل  ــث معها س ــة، وبح املصري
ــني  ــاري ب ــادل التج ــر التب تطوي
البلدين مبا يعزز األداء الصناعي. 
من جانب اخر افاد مصدر امني، 
ــقوط ضحايا  االثنني، بس امس 
من املدنيني اثر حدوث اشتباكات 
ــي وعناصر داعش في  بني االهال

ــراف ناحية جلوالء مبحافظة  اط
ديالى.وقال املصدر ، ان عصابات 
ــت مدنيني اثنني  داعش اختطف
في اطراف ناحية جلوالء ما ادى 
الى حدوث اشتباكات بني االهالي 
ان  ــة. واضاف  والعناصر االرهابي
ــتباكات اسفرت عن مقتل  االش
ــة ٢ اخرين. في  ــني واصاب ٥ مدني
ــب األول لرئيس  ــد النائ وقت اك
ــن كرمي  ــواب، حس الن ــس  مجل

الكعبي، امس االثنني، ان الهدف 
ــون  ــريع قان ــن تش ــي م الرئيس
ــيس  وتأس االجتماعية  احلماية 
ــا الى  ــة وحتويله ــبكة الرعاي ش
ــكلة  ــة مش ــو معاجل ــة, ه هيئ
ــيرا الى  ــي العراق، مش الفقر ف
ــني  ــى تضم ــان عل ــرص البرمل ح
ــات  تخصيص ــة  املوازن ــون  قان
اضافية لغرض توسيع الشمول 
ــان  بي ــر  الرعاية.وذك ــبكة  بش

ــب  للنائ ــي  اإلعالم ــب  للمكت
ــس مجلس النواب، ان  األول لرئي
الكعبي استقبل مبكتبه, رئيس 
هيئة احلماية االجتماعية هدى 
ــال، ان الهدف  ــث ق ــجاد، حي س
ــون  ــريع قان ــن تش ــي م الرئيس
ــيس  وتأس االجتماعية  احلماية 
ــة ، وحتويلها الى  ــبكة الرعاي ش
ــكلة  ــة مش ــو معاجل ــة, ه هيئ
ــراق, وهذا  ــا الع ــر في بلدن الفق

ــو  ــة ه ــدف والغاي ــي ان اله يعن
ــاني اخالقي, مؤكدا ضرورة  انس
ــن التعاطي  ــذا امللف م ابعاد ه
ــتغالله من قبل  السياسي واس
ــض لتحقيق منافع معينة  البع
ــاة املواطن  ــاب معان ــى حس عل
البسيط. في وقت أعلن مسؤول 
ــدوامن  ال االف  ــراق  احت ــي،  محل
ــة  نتيج ــارات  بامللي ــائر  وخس
ــال  والعم ــا  تركي ــني  ب ــارك  املع

العراق.  ــمالي  ش ــتاني  الكردس
ــي  ــال مدير ناحية كاني ماس وق
ــث  ــي حدي ــري ف ــت صب سربس
ــائل اعالم كردية، انه  نقلته وس
ــهرين  ــل من ش ــون أق ــي غض ف
ــات  ــن الدومن ــف م ــرق ١١ أل احت
ــاتني  ــول وبس ــي وحق ــن أراض م
ــبب  بس ــتان،  كردس ــم  إقلي
ــني اجليش  ــة ب ــارك املندلع املع
التركي ومسلحي حزب العمال 

احلرائق  ان  الكردستاني.واضاف، 
ــته،  ــرى كيس ــي ق ــت أراض طال
ــي، ميركا، جيا،  إيكمالي، هيس
ــيدا،  ــهي، دركال س ــي، آس خراب
ريباركي، قومري، أدني، ديشيش، 
ــكا  ــارا، جل ــكا نس ــرور، جل س
ــلمانان، هروري. واشار الى،  موس
ــت أضراراً  ــق أحلق ــذه احلرائ أن ه
ــارات دينار،  ــة تُقدر بـ ٦ ملي مادي

بفالحي وسكان املنطقة.

بغداد /
 

ــس االثنني، عن  ــة، ام ــة االحتاديَّ ــة النزاه ــفت هيئ كش
ــس اللجنة  ــتقدام الصادر بحقِّ رئي ــر االس تفاصيل أم
ــني من  ــبق، واثن ــني االس ــواء النازح ــة وإي ــا إلغاث العلي
، مبينةً أن األمر  رِينَ جَّ ُهَ ــرة واملْ ــؤولني في وزارة الهج املس
ــغ (١٩) مليار دينارٍ  ــة حتويل مبل ــاء على خلفيَّة قضيَّ ج
ــةٍ للصالحيات.وأفادت دائرة التحقيقات  خالف بصورةٍ مُ
ــتقدامٍ  بالهيئة ، بإصدار محكمة حتقيق الكرخ أمر اس
بحقِّ رئيس اللجنة العليا إلغاثة وإيواء النازحني االسبق 
، في  رِينَ جَّ ُهَ ــرة واملْ ــوزارة الهج ــؤولني ب ــني من املس واثن
ــار دينار خالفاً للصالحيات  قضيَّة حتويل مبلغ (١٩) ملي
ــير  املمنوحة.واوضحت الدائرة أن تفاصيل القضيَّة تش
إلى موافقة رئيس اللجنة العليا إلغاثة وإيواء النازحني 
ــغل منصب نائب رئيس الوزراء  االسبق، عندما كان يش
لشؤون اإلعمار واخلدمات في حينها، على مقترح وكيل 
وزير واملدير العام للدائرة اإلداريَّة واملاليَّة في وزارة الهجرة 
ــابقاً، على مقترح حتويل مبلغ (١٩) مليار  رِينَ س جَّ ُهَ واملْ
ــركات  ــى العوائل النازحة عن طريق إحدى الش ــار إل دين
ــن اللجنة العليا إلغاثة وإيواء  ــة دون صدور قرار م األهليَّ
النازحني.ولفتت الدائرة إلى أن قرار االستقدام الصادر عن 
ــة، بالقضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها  احملكم
ــادَّة (٣٣١) من  ــتناداً إلى أحكام امل ــى القضاء، جاء اس إل
قانون العقوبات.وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور عدة 
ــف إغاثة وإيواء  ــق مدانني بقضايا تتعلق مبل أحكامٍ بح
ــظ ديالى  ــني بحق محاف ــا صدور حكم ــني، منه النازح
األسبق وموظفني في ديوان محافظة نينوى؛ في قضيَّة 
ــة إلغاثة وإيواء  صَ صَّ خَ ــاد مُ ــوبها الفس إبرام عقود يش
النازحني بلغت مبالغها (١٠) مليارات دينارٍ، وقرار حكم 
ــابقاً يقضي بالسجن  ــامراء س آخر بحق قائممقام س
؛ في قضيَّة مخالفاتٍ مرتكبةٍ بصرف (٢٤)  ست سنواتٍ

ة ملكافحة الفقر ودعم النازحني. صَ صَّ خَ مليار دينارٍ مُ

ــوازات واإلقامة  ــوال املدنية واجل ــة األح ــت مديري  أعلن
ــني، تفعيل  ــة، امس االثن ــى وزارة الداخلي ــة ال التابع
ــة  ــي للبطاق ــز اإللكترون ــرض احلج ــة sms لغ خدم
ــل توفير افضل  ــت ، انه من اج ــة قال الوطنية.املديري
ــور احلاصل في  ــة التط ــني وملواكب ــات للمواطن اخلدم
ــر الداخلية    ــات وزي ــب توجيه ــم ، وحس ــدان العال بل
ــراف مدير عام  ــدم   وبإش ــل الوزارة االق ــة وكي ومبتابع
ــوال املدنية واجلوازات واإلقامة اللواء رياض جندي  األح
الكعبي ، تقرر املباشرة بخدمة الـ (SMS) التي تخص 
ــوم٢٠٢١/٧/٤ أي عند  ــن ي ــي ابتداء م ــز االلكترون احلج
ــاله  ــال رس ــيتم ارس ــول املواطن لغرض احلجز س دخ
ــن يتم إدخاله  ــز حتقق على رقم املواط حتتوي على رم
في واجهة احلجز لغرض إمتام احلجز وعند إمتام حجزه 
ــة املوقع نافذة توضح  ــوف تظهر في واجه بنجاح س
موعد احلجز ومعلومات احلجز بشكل مباشر.واضاف 
ــل القضاء على  ــوة تأتي من اج ــذه اخلط ــان، ان ه البي
ــاك)  ــوس الضعيفة (االكش ــتغالل أصحاب النف اس
ــه مديرية األحوال  ــني، وهذا اقل واجب تقدم للمراجع

املدنية واجلوازات واإلقامة.

البصرة / البينة الجديدة
ــئ العراق امس  ــركة العامة ملوان ــت وزارة النقل / الش التق
ــلة  ــني واملواطنني ضمن سلس ــن املوظف ــدد م ــني بع االثن
ــر بطلباتهم  ــركة للنظ ــبوعية جتريها الش ــالت اس مقاب
ــؤون املواطنني في  ــرة ش ــر دائ ــي تقدم عب ــكاواهم الت وش
ــور املهندس   ــركة  الدكت ــام الش ــر ع ــال مدي ــركة، وق الش
ــن  الفرطوسي حسب توجيهات وزير النقل  فرحان محيس
ــني الشبلي بضرورة ان تعمل تشكيالت  الكابنت ناصر حس
ــر للنظر  الوزارة على متابعة هذه املقابالت واالتصال املباش
ــة لها النصاف  ــاد احللول الناجع ــات املقدمة وايج بالطلب
ــرائح املهمة في اجملتمع بأسرع وقت ممكن.  وتابع  هذه الش
ــركة  املدير العام ان الواجب علينا يتحتم كإدارة عليا للش
ــتطيع  ــاس هو العمل على تقدمي كل ما نس ــاه هؤالء الن جت
ــة والقانونية والتي تدخل  عمله من خالل االجراءات االداري
ضمن الصالحيات اخملولني بها ناهيك عن العمل االنساني 
الذي يعتبر باب من ابواب االنسانية وحضر االجتماع مدير 

شعبة شؤون املواطنني في الشركة .

بغداد /
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ــتان نيجيرفان  وقع رئيس إقليم كردس
ــة قضاة في  ــر تعيني ثالث ــي، أوام بارزان
ــي إقليم  ــة ف ــب قضائي ــة مناص ثالث
ــن  م كل  ــي  بارزان ــنيّ  وع ــتان.   كردس

ــعود خضر محمود نائباً  القاضي مس
ــتئناف منطقة  ــة اس ــس محكم لرئي
ــل تايه  ــازي خلي ــي غ ــل، والقاض أربي
ــتئناف  اس ــة  محكم ــس  لرئي ــاً  نائب
ــوك، كما عنيّ القاضي دارا  منطقة ده
ــم نائباً لرئيس محكمة  محمد إبراهي
استئناف منطقة أربيل. وأدّى القضاة 

ــني القانونية أمام رئيس  املعيّنون اليم
ــتان، في مراسم بحضور  إقليم كردس
رئيس مجلس القضاء وكالة القاضي 
ــأ رئيس  ــن.  وهن ــار عزيز حس عبداجلب
ــتان القضاة الثالثة بهذه  إقليم كردس
املناسبة، راجياً لهم النجاح والسداد 

في مهامهم.

ــط موقع  ــعبي، بضب ــد الش  أفاد إعالم احلش
ــامراء. وذكر  ــوات بني بغداد وس ــة العب لصناع
ــواء ٤٣  ــوة من الل ــد ، أن ق ــالم احلش ــان إلع بي
ــط موقع  ــت من ضب ــعبي متكن ــد الش باحلش
لصناعة العبوات الناسفة بني بغداد وسامراء 

املقدسة.وأضاف البيان، أن القوة انطلقت بعد 
ــن املوقع الذي  ــتخبارية ع ــات اس ورود معلوم
ــة الصنع  ــفة محلي ــوى على عبوات ناس احت
ــارع العام الرابط  ــدة للزرع في الش كانت مع
ــامراء.وأوضح، أن قوة مكافحة  ــداد وس بني بغ
املتفجرات في اللواء تعاملت مع املوقع ورفعت 

العبوات منه.

ــتركة،  املش ــات  العملي ــادة  قي ــت  اعلن  
ــتركة لتأمني خطوط  ــص قوات مش تخصي
ــال املتحدث  ــة الكهربائية. وق ــل الطاق نق
ــتركة اللواء  ــات املش ــادة العملي ــم قي باس
حتسني اخلفاجي ، ان هناك ما بني ٤٤ الى ٤٥ 
ــتهدافها من قبل  ــا لنقل الطاقة مت اس برج

ــني خالل االيام املاضية، مؤكدا انه مت  االرهابي
اصالح اغلب االبراج املستهدفة. واضاف، ان 
تنظيم داعش االرهابي يسعى الى خلق قلق 
ــراج الطاقة، مبينا  ــتهداف اب امني عبر اس
ــني القوات  ــة عمليات ما ب ــكيل غرف ان تش
ــع  ــا وض ــاء، مهمته ــة ووزارة الكهرب االمني
اخلطط االمنية ملراقبة وتامني ابراج الطاقة 

ومالحقة من يقوم باستهداف االبراج.

أربيل /

بغداد /
بغداد /

ــارض  للمع ــة  العام ــركة  الش ــت  اعلن  
ــتكمال كافة  االستعدادت  العراقية، اس
املبكرة النطالق فعاليات االسبوع الزراعي 
ــتثنائية .وذكر  ــه االس ــر بدورت الثاني عش
ــركة سرمد طه ، ان املعرض  مدير عام الش
سيكون برعاية رئيس الوزراء واشراف وزير 

ــد االعمال  ــركة مج ــة وبتنظيم ش الزراع
ــرات الدولية والذي  ــة املعارض واملؤمت القام
ــداد الدولي في  ــام على ارض معرض بغ يق
العاشر من متوز اجلاري ويستمر لغاية الرابع 
ــهد   ــر منه .واضاف، ان املعرض سيش عش
ــة وعاملية وبواقع  ــاركة محلية وعربي مش
ــركة ودائرة ، مبينا ان املعرض يعد  ١٣٥ ش
ــاركة  في تاريخ وزارة  اوسع املعارض  مش

ــيكون هناك منهاج متكامل  الزراعة وس
ــرض الى يوم اخلتام  ــداء من افتتاح املع ابت
ــيتم فيه عرض اجنازات دوائر وشركات  وس
وزارة الزراعة  املشاركة والتقنيات احلديثة 
لعملها فضال عن ابراز دور املنتج احمللي من 
خالل البيع املباشر لبيض املائدة  والدجاج 
واللحوم والعسل والتمور وااللبان وغيرها 

وباسعار مناسبة جدا.

بغداد /
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ــار،  اجلب ــد  ــد عب أحم ــدد  ش
ــى ضرورة  ــرخ، عل الك مدرب 
إيقاف سلسلة الهزائم التي 
تعرض لها الفريق في اجلوالت 
ــدا أن  ــرة، مؤك ــالث األخي الث
ــام نفط البصرة  املواجهة أم
مهمة وصعبة لكن نقاطها 

مطلوبة.
وقال عبد اجلبار في تصريحات 
خاصة: ان «نفط البصرة من 
ــزة ونتائجه في  ــرق املمي الف

اجلوالت األخيرة تدل على قوة 
ــث ميلك هجوما  الفريق، حي
ــب إيقافه واملؤلف  من الصع
من أحمد فرحان وأحمد زامل 
وأضاف  ــني».  بنجام واحملترف 
ــس في  ــى اآلن لي ــرخ إل «الك
ــم  ــوط، واه ــن الهب ــن م مأم
ــق آمن  ــور أن الفري ــن يتص م
ــدوري، وعلينا  ــي ال موقعه ف
ــاط املباراة  ــث عن نق أن نبح
ــم  ــلة الهزائ ــف سلس ونوق
التي تعرضنا لها في اجلوالت 

الثالث األخيرة».

خطف فريق القاسم تعادال قاتال 
ــه الديوانية، في  (١-١) من مضيف
ــاب اجلولة  ملعب الديوانية، حلس

٣٥ من الدوري العراقي املمتاز.
الديوانية حقق بداية مميزة وسجل 
ــه احملترف  ــريعا عبر العب هدفا س
ــي  ــدي ف ــا مابي ــي ليم الكونغول
ــة، وحافظ على  الدقيقة اخلامس

تقدمه إلى نهاية الشوط األول.
ــذ  ــق املناف ــة غل ــاول الديواني وح
ــى فريق  ــي عل ــوط الثان ــي الش ف

القاسم، لكن احملترف السنغالي 
دميي داوده كان له رأي آخر وخطف 
هدف التعادل في الدقيقة األولى 
ــدل الضائع، لتنتهي  من الوقت ب
ــادل اإليجابي بهدف  املباراة بالتع
ــم رصيده  لكل فريق. ورفع القاس
ــي املركز اخلامس  إلى ٣٥ نقطة ف
عشر، بينما ارتفع رصيد الديوانية 
ــادس  إلى ٣٤ نقطة في املركز الس

عشر.

استدعى احتاد الكرة العراقي 
١٥ العبا ومدربا مثلوا الطلبة 
سابقا إلى مقر االحتاد للنظر 
ــكواهم املقدمة بحق  في ش
اإلدارة السابقة نتيجة الديون 

املتراكمة على النادي.
ــال مصدر من داخل االحتاد  وق
إن  ــة  ــات خاص ــي تصريح ف
ــه الدعوة لكل من  االحتاد وج
ــاح جعير  ــد رباط وصب محم
ــني  وحس ــود  محم ــاكر  وش
علي وحيد ومحمد علي كرمي 
ــاح ورضا نصر اهللا  ونبيل صب
ــني  ومروان حس ــاد  اي وأحمد 
وعلي لطيف وسعد جاسم 
ــى  ومصطف ــف  كل ــد  وأمج
ــي وثامر فؤاد  جودة ونبيل زك
ــل النادي  ــى ممث ــة إل باإلضاف

ملناقشة شكوى الالعبني.
ــبق وأن  ــني س ــني أن الالعب وب

ــدى االحتاد  ل ــكوى  قدموا ش
ــيوي ضد النادي بسبب  اآلس
ــتحقات مالية متفاوتة  مس
ــاك  ــى أن هن ــا إل ــم، الفت له
ــا لم تتم  ــني اخرين أيض العب
ــكوى  ــم وتقدموا بش دعوته

مماثلة على نادي الطلبة.
وأشار إلى أن االحتاد اآلسيوي 
ــة التراخيص  ــى جلن ــد عل أك
ــيوية بضرورة حل ديون  اآلس
ــح  ــل من ــة قب ــع األندي جمي
ــيوية  اآلس الرخصة  ــادي  الن

في املوسم املقبل.
ــن  م ــر  كبي ــدد  ع أن  ــر  يذك
ــكاوى  ــني تقدموا بش الالعب
ــبب ديون  ــا بس ــد ١٥ نادي ض
ــدد من مواسم  مالية لم تس

سابقة.

ــط  ــه نف ــو مضيف زاخ ــر  أجب
ــادل ١-١، ،  ــط على التع الوس
ــف الدولي  ــب النج ــى ملع عل

حلساب اجلولة ٣٥ من الدوري.
تقدم نفط الوسط في الدقيقة 
٤ عبر احملترف اإليفواري فلورنت 
ــن خارج  ــديدة م ديدر، من تس

املنطقة.
الوسط هجمات  نفط  وأضاع 
ــوم  ــي الهج ــر ثالث ــرة عب كثي
محمود زعترة وسجاد جاسم 

ــوري، ليدفع الثمن  وعمر املنص
ــادل  التع ــدف  ه ــتقبال  باس
ــي لوكاس  ــق البرازيل ــن طري ع

سانتوس. 
 وفي الشوط الثاني واصل نفط 
ــرص، بينما  ــط إهدار الف الوس
ــتنزاف الوقت،  ــاول زاخو اس ح

لتنتهي املباراة بالتعادل.
 ورفع نفط الوسط رصيده إلى 
ــز اخلامس،  ــة ٦١ باملرك النقط
ــده الى  ــع زاخو رصي ــا رف بينم
النقطة ٤٣ في املركز التاسع. 

نفط الوسط يكتفي بنقطة
 من مواجهة زاخو

مدرب الكرخ: نسعى إليقاف سلسلة 
الهزائم أمام نفط البصرة

عقبة وحيدة تفصل مانشسرت يونايتد عن ضم فاراندفعة قوية إلنجلرتا قبل مواجهة الدنمارك

تحديد موعد الكشف الطبي لحكيمي َّـ باريس

ــوزا  ــة ف ــق الطلب ــق فري حق
ــه امليناء  ــى ضيف ــرا عل كبي
٤-٢، في املباراة التي أقيمت  
ــعب الدولي  في ملعب الش
حلساب اجلولة ٣٥ من الدوري 

ــاراة  املمتاز.املب ــي  العراق
شهدت تألق مهاجم الطلبة 
الذي  رمضان  وكاع  ــاب  الش
ــباك  وجد الطريق ممهدة لش
املباراة  ــة  بداي ــذ  من ــاء  املين
حيث افتتح النتيجة بهدف 

مبكر في الدقيقة ٩.

ــل وكاع ضغطه على  وواص
ــاء ومتكن من  ــي املين مدافع
ــي  الثان ــدف  اله ــجيل  تس

للطلبة في الدقيقة ٢٧.
وفي الدقيقة ٣١ أجهز وكاع 
ــي  ــاراة ف ــى املب ــان عل رمض
شوطها األول بعد أن سجل 

ــوط  الش ــي  ثالثا.وف ــا  هدف
ــة  الطلب ــل  واص ــي  الثان
ــني  ــل تأم ــن أج ــه م صحوت
ــدوري املمتاز  ــي ال ــاء ف البق
ــجيل هدف  ــن تس ومتكن م
الالعب محمد  ــدام  بأق رابع 

جفال في الدقيقة ٥٢.

ــاء  املين ــة  انتفاض ــت  وأت
ــب  الالع ــص  فقل ــرة،  متأخ
ــر احملترف  ــد بو بك ــد اجملي عب
ــجل  وس النتيجة  النيجري 
ــم  ــه، ث ــدف األول لفريق اله
حصل امليناء على ركلة جزاء 
ــجل منها سيف جاسم  س

ــي  لتنته ــي  الثان ــدف  اله
املباراة بفوز الطلبة ٤-٢.

ــده إلى  ــة رصي ــع الطلب  ورف
ــز  املرك ــي  ف  ٣٤ ــة  النقط
ــر بينما جتمد  السادس عش
ــد النقطة  ــد امليناء عن رصي

٤٥ في املركز السابع. 
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نبض الشارع

كاظم الطائي

ــادات وتقاليد وعادات،  ــض بطقوس وعب ــرن اللون االبي اقت
ــاء والصفاء  ــالم واحلب والنق ــعوب رمزا للس ــه الش وعدت
ــل، وكان من بني اهم االلوان في  ــيء جمي والوداعة وكل ش
الفرح واحلزن ومراسم احلج، وعبر عنه الشاعر صفي الدين 
ــزوراء: ( بيض صنائعنا  ــي الطائي بقوله في موقعة ال احلل

سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا).
ــذا اللون الناصع وجتد له اثرا  ــمو رايات ه وفي الرياضة تس
ــات االوملبياد في اثينا  ــتى، ويعيدك الى بداي ــي العاب ش ف
ــر بطوابير  ــتعراض حوريات البح ــام ١٨٩٦ ميالدي، واس ع
ــور بهيجة  ــات الى ص ــل مكان املنافس ــتعراضية حتي اس
ــريان سطوة االبيض وتداوله في  تسر النفس، وتواصل س

الدورات االوملبية وعموم االنشطة الرياضية .
ــا بلونها  ــات عرفت اساس ــة واملنتخب ــن االندي ــر م الكثي
ــهر الفرق في  ــيدها، وارتدته اش ــاد، وكان االبيض س املعت
املعمورة وبالدها مثل ريال مدريد ومنتخب املانيا وتوتنهام 
وانكلترا واالمارات والزمالك والزوراء وغيرها، وحينما نقلب 

تاريخ املشاركات الدولية جند االبيض عامرا باالجنازات .
ــبان ودوري  الريال صاحب اكثر االلقاب في تاريخ دوري االس
ابطال اوروبا، والنوارس العراقي حقق اعلى حصيلة رقمية 
ــن البطوالت احمللية لدوري الكرة، واالبيض االماراتي يعتز  م
ــة ومنتخبات تركن  ــه الناصع، وكذلك احلال الندي بقميص

للون االبيض في ارتداء قمصان املنافسات .
في العام ١٩٧٧ فاز منتخبنا العسكري بكرة القدم بكأس 
ــص االبيض،  ــو يرتدي القمي ــيزم وه ــم لبطولة الس العال
ــام ٢٠٠٧  ــي الع ــيوية ف ــا كأس االمم االس ــا حصدن وعندم
ــزي االبيض الكامل  ــى ارتداء ال ــرص فريقنا الوطني عل ح
ــتراليا وعمان وفيتنام وكوريا  في مبارياته امام تايلند واس

اجلنوبية واالخضر السعودي .
ــر يحمله هذا اللون وهو يعشق التميز والوقوف في  أي س
ــاص العلمي انه االقل  ــة الركب؟ ويراه اهل االختص مقدم
ــف الالهب  ــهر الصي ــمس في اش ــا حلرارة الش امتصاص
ــلعته ازاء بوار االلوان  ــة االلوان، فيزيد من رخاء س من بقي
ــتكى احد التجار من ذلك االمر وامتناع  االخرى، حتى اش
الناس عن ابتياع قماشه لشاعر مرموق لينشد في سوق 
ــود ماذا فعلت  عكاظ رائعته: ( قل للمليحة باخلمار االس
براهب متعبد )، ويتسابق املارة للتبضع من خماره االسود 

ويعيد الهيبة لهذا اللون .
ــان في  ــبوا الره ــض كس ــون االبي ــاق الل ــب عش ــر رك اخ
ــدم اجلارية حاليا، وانتقلت  ــة االمم االوروبية بكرة الق بطول
ــبانيا وانكلترا الى الدور  ــات الدمنارك وايطاليا واس منتخب
ــي مبارياتهم،  ــذا اللون ف ــي، وهم يرتدون ه ــف النهائ نص
ــب بقي بذمتهم  ــاب القمصان امللونة، واللق وخرج اصح

في النسخة احلالية .
ــاعر  ــاف وال يحتاج الى ش ــي اخر املط ــب ف االبيض يكس
ــيد االلوان  ــر سلعته، النه س ــي لينش عكاظي أو اندلس
ــرى  ، أليس  ــن قلوب االلوان االخ ــيئا م من دون أن يثلم ش

كذلك؟
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ــتر  مانشس ــادي  ن ــرب  اقت
ــع  م ــد  التعاق ــن  م ــد،  يونايت
ــاران،  ف ــل  رافائي ــي  الفرنس
ــد، في ظل  ــال مدري ــع ري مداف
ــزي في  ــادي اإلجنلي ــة الن رغب
ــم اخلط اخللفي بالفريق  تدعي
ــم اجلديد.  ــتعدادًا للموس اس
وبحسب صحيفة «سبورت» 
ــاران البالغ  ــبانية، فإن ف اإلس
ــينتهي  ا، س من العمر ٢٨ عامً
ــد في  ــال مدري ــع ري ــده م عق

صيف ٢٠٢٢، ولم يوافق حتى 
ــع  ــده م ــد عق ــى جتدي اآلن عل
ــت أنه مع  ــي. وأضاف امليرينج
اقتراب عقد فاران من نهايته، 
ــز رئيس  ــو بيري ــإن فلورنتين ف
ــي، ال يرغب في  ــادي امللك الن
ــارة العب جديد بشكل  خس
ــبب، فإن  ــي، ولهذا الس مجان
ــع اليونايتد  فرضية االتفاق م
ا من  ــاقً ــر اتس ــت أكث أصبح
أن  ــت  مضى.وتابع ــت  وق أي 
مانشستر اتخذ خطوة جدية 
بشأن التعاقد مع فاران، حيث 

حصل اليونايتد على موافقة 
فاران على االنتقال لصفوفه، 
ــان التفاق  الطرف ــل  وتوص بل 

على عقد مدته ٥ سنوات.
ــى  إل ــة  الصحيف ــارت  وأش
ــي  ه ــية  الرئيس ــة  العقب أن 
ــع ريال  ــى اتفاق م التوصل إل
ــدم يونايتد  ــث ق ــد، حي مدري
ــة ٤٥ مليون يورو  ا بقيم عرضً
ــل بالرفض،  ــن العرض قوب لك
ــي في  ــب امليرينج ــث يرغ حي
احلصول على ما ال يقل عن ٦٠ 

مليون يورو.

ــول  وص ــد  موع ــدد  حت
ــرف حكيمي،  ــي أش املغرب
ــر األمين إلنتر ميالن،  الظهي
من  ــية  الفرنس للعاصمة 
ــس  ــام لباري ــل االنضم أج
ــي إطار  ــان، ف ــان جيرم س

امليركاتو الصيفي اجلاري.
ــو  «توت ــع  موق ــل  ونق
أن  ــي،  اإليطال ــو»  ميركات
ــيصل  ــرف حكيمي س أش
ــوم  الثالثاء، من  باريس الي

أجل اخلضوع للفحوصات 
ا  ــدً ــة، متهي ــة الالزم الطبي
ــكل رسمي  لالنضمام بش
لصفوف النادي الباريسي.

ــاف املوقع أن حكيمي  وأض
ــيوقع على عقد يربطه  س
بسان جيرمان، حتى صيف 

عام ٢٠٢٦.
ــر  تقاري أن  ــر  بالذك ــر  جدي
ــدة، قالت إن  صحفية عدي
ــا على  ــس اتفق ــر وباري إنت
إمتام صفقة أسد األطلس، 

ــورو  ي ــون  ملي  ٦٥ ــل  مقاب
باإلضافة إلى املكافآت.

قرر  ــد  ق ــزوري  النيرات وكان 
بيع حكيمي، هذا الصيف، 
ــد  ــوده لس ــار جه ــي إط ف
العجز املالي الذي يعانيه، 
ــم ناجح  ــك بعد موس وذل
ــه بلقب  ــوج في ــق ت للفري
ــع حدا  ــيو، ليض الكالتش
على  ــوس  يوفنت ــة  لهيمن

الكرة اإليطالية.

ــرا  إجنلت ــب  منتخ ــتعد  يس
ــره الدمناركي،  ــة نظي ملواجه
ــى ملعب  ــاء، عل ــدا األربع غ
ــات  ــي، في إطار منافس وميبل
األمم  كأس  ــي  نهائ ــف  نص

األوروبية (يورو ٢٠٢٠).
ــاوثجيت،  س جاريث  ــى  وتلق
ــود  املدير الفني ملنتخب األس
ــل  ــة قب ــة قوي ــة، دفع الثالث
املباراة املرتقبة أمام الدمنارك، 
ــاكا،  بعدما اقترب بوكايو س
ــع زمالئه، بعد  من التواجد م

تعافيه من اإلصابة.
ــدرب  م ــاوثجيت  س ــال  وق
اجلناح  إن  ــرا،  إجنلت ــب  منتخ
ــيكون  س ــاكا،  س ــو  بوكاي
ــة وجاهزًا  ــل اللياق ــي كام ف

ــاراة  مب ــي  ف ــاركة  للمش
األربعاء.

ــي  «الديل ــة  ــرت صحيف وذك
ــى من  ــاكا تعاف ــل» أن س مي
ــة التي تعرض لها في  اإلصاب
ــالل مران منتخب  الكاحل خ
ــن  م ــه  حرمت ــي  والت ــالده،  ب
ــام أوكرانيا في  ــاركة أم املش

دور الثمانية.
ــيًا من  ــارك ساكا أساس وش
ــوز إجنلترا ٢-٠  ــة في ف البداي
على أملانيا في دور الـ ١٦، وفي 
ــة  ــى جمهوري ــوز ١-٠ عل الف
ــر مباريات  ــي آخ ــيك ف التش

إجنلترا بدور اجملموعات.
ــاوثجيت «يفترض  وأضاف س
ــا وعلى ما يرام.  أن يكون الئقً
ــورة  بص ــب  للتدري ــيعود  س

كاملة مع الفريق».
ــول  ــرا للوص ــعى إجنلت  وتس
ــرى، ألول  ــي بطولة كب لنهائ
مرة منذ فوزها بكأس العالم 

في ١٩٦٦ في ستاد وميبلي.
ــر مت االتفاق بني  من جانب اخ
باريس سان جيرمان واملدافع 
ــباني اخملضرم، سيرجيو  اإلس
األخير  انضمام  راموس، على 
ــية،  لنادي العاصمة الفرنس
ــاالت  ــرة االنتق ــار فت ــي إط ف
ــب  ــة احلالية، بحس الصيفي

تقرير صحفي.
وقالت صحيفة «لو باريزيان» 
الفرنسية، ، إن سان جيرمان 
ــع جنم  ــه م ــف مفاوضات كث
ــابق، خالل  ــد الس ــال مدري ري
الساعات األخيرة، ومت التوصل 
ــي انتظار  ــي، ف ــاق نهائ التف
اإلعالن الرسمي عن الصفقة 
ــام القليلة املقبلة.  خالل األي
أن  إلى  ــة  ــارت الصحيف وأش
ــقيق وممثل  راموس، ش رينيه 
ــباني، تواجد في  النجم اإلس
ــية خالل  ــة الفرنس العاصم
ــة، لالتفاق مع  ــام املاضي األي
ــروط  ــي على الش ــي إس ج ب

الشخصية.
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عمان / وكاالت / البينة الجديدة 
ــا بالنقاش  ــغل األردنيون حالي ــني ينش في ح
ــي التي  ــول مبادرة االصالح السياس العام ح
ــهر قليلة على  جاءت بتوجيه ملكي بعد اش
األزمة التي نشبت داخل العائلة املالكة، يزور 
ــك عبداهللا الثاني الواليات  العاهل االردني املل
ــابيع.ويعول االردن على  املتحدة ملدة ثالثة اس
الزيارة املبرمجة منذ فترة، في تعزيز العالقات 
ــابها بعض  ــي التي ش ــف األميرك ــع احللي م
ــابق دونالد  ــس الس ــالل عهد الرئي ــور خ الفت
ترامب. ويتم التركيز رسميا على تقدمي الزيارة 
ــى الواليات  ــم عربي ال ــا األولى لزعي على انه
ــلطة أوائل  ــذ تولي جو بايدن الس املتحدة من
ــدأت في  ــازة التي ب ــت اإلج ــن توقي العام.لك
ــن يوليو احلالي، مع طول مدتها، ال يزال  األول م
ــة حتقيق تقدم  ــاؤالت حول إمكاني يطرح تس
ــكلها امللك  ــة التي ش ــات اللجن في مخرج
لغايات اإلصالح السياسي قبل حوالي شهر 

ــرا ضمن جلان فرعية  وبدأت اجتماعاتها مؤخ
ــاب وحرية  ــزاب واالنتخ ــني األح ــث قوان تبح
ــة امللكية لتحديث  ــت «اللجن التعبير.وأعلن
ــية» املؤلفة من ٩٢ عضوا  املنظومة السياس
ــة رئيس الوزراء األسبق سمير الرفاعي  برئاس
ــال التوافق على  ــيئا في مج أنها لم تنجز ش
ــل القانون املنتظر  قانون انتخاب عصري.وميث
ــي الذي يفترض  ــد أركان اإلصالح السياس أح
ــات منتخبة  ــكيل حكوم ــي إلى تش أن ينته
ــى التمثيل  ــلطات امللك وتقوم عل حتد من س
ــت اللجنة  ــان. وهذا ما جتنب ــي في البرمل احلزب
ــابق  ــال الرفاعي في وقت س ــه. وق اخلوض في
ــي  ــأن امللك.وف ــن ش ــك م ــات املل إن صالحي
ــؤولية احلكومات  ــذي باتت فيه مس األردن، ال
ــيير  ــنوات طويلة على تس ــورة منذ س مقص
ــن أجهزة احلكم  ــاة اليومية للبلد، تهيم احلي
ــية  ــى القرارات السياس ــة بامللك عل املرتبط
ــى الظهور املتكرر  د األردنيون عل ــوّ املؤثرة.وتع

ــداث مهمة خالل  ــبات وأح ــك في مناس للمل
ــهدت تداعيات أزمة  ــهر األخيرة التي ش األش
ــادي العام وأزمة  األمير حمزة والوضع االقتص
كورونا وطرحت مخاوف حول استقرار احلكم 
ــت قبل مئة عام.ونفى  في الدولة التي تأسس
الناطق اإلعالمي باسم اللجنة امللكية مهند 
ــن آراء وأخبار  ــا مت تداوله م ــني مؤخرا م مبيض
ــون االنتخاب. ــور واضح لقان ــود تص حول وج
وقال مبيضني لوكالة األنباء األردنية الرسمية 
ــره من آراء وأخبار حول قانون  (بترا) إن ما مت نش
ــاب، وحتديدا ما هو متعلق بعدد مقاعد  االنتخ
أعضاء مجلس النواب وآلية توزيعها، لم يتم 
ــة االنتخاب.ونقل  ــته في جلن بحثه أو مناقش
ــي األردني مالك العثامنة عن  احمللل السياس
ا  ــة اللجنة أيًّ ــدم مناقش ــني تأكيده ع مبيض
ــرق اللجنة ال  ــات املكلفة بها، وأن ف من امللف
تزال في باكورة عملها رغم ضيق الوقت.وترى 
أوساط سياسية أردنية أن هناك بطئا شديدا 

ــاب امللك.  ــة، زاد منه غي ــل اللجن ــود عم يس
ــها، الذي هناك  ــية رئيس ويعود ذلك إلى خش
ــني قد تلقى  ــه، من اعتماد قوان حتفظات علي
ــوى اخملتلفة. ــديدة من قبل الق اعتراضات ش

ــي تصريح لصحيفة العرب  وقال العثامنة، ف
ــمير الرفاعي  ــادرة في لندن «ال أرى في س الص
ــزة الذي ميكن أن يجمع في جلنة  الرجل املعج
ــدة التناقضات واملتنافرات التي تصب في  واح
مصلحة أجندة قوى الوضع الراهن».واعتبرت 
ــية أردنية أن الوتيرة التي تسير  مصادر سياس
ــل من الصعب عليها  بها أعمال اللجنة جتع
ــا، أي اخلريف  ــددة لعمله ــزام باملهلة احمل االلت
ــي  ــار األمور يش ــن أن مس ــذرة م ــل، مح املقب
ــهر،  ــتغرق عدة أش ــل اللجنة قد يس بأن عم
ــاوف البعض من  ــأنه أن يعزز مخ ــذا من ش وه
ــي امتصاص  ــدا رغبةً ف ــون األمر متعم أن يك
غضب الشارع من خالل االدعاء بوجود مسار 

إصالحي هو ليس موجودا في واقع األمر.

ــي  ف ــني  االقتصادي ــر  كبي ــال  ق
ــة العاملي عارف  ــج األغذي برنام
ــدا». ج ــق  مقل ــذا  «ه ــني  حس

ــي ٢٠٠٧- ٢٠٠٨، أدى االرتفاع  وف
ــعار املواد الغذائية  احلاد في أس
األولية إلى أعمال شغب بسبب 
ــي مدن عدة في العالم.  اجلوع ف
بلغت األسعار ذروتها في ٢٠١٠-
ــع  ــت م ــرة تزامن ــي فت ٢٠١١ وه
ــد  العربي».وبع ــع  «الربي ــة  بداي
الناجمة عن  األزمة االقتصادية 
ــي ٢٠٢٠ التي  ــاء كوفيد-١٩ ف وب
ــز عمالقة  ــت خطط حتفي وضع
ملواجهتها، يبدو االنتعاش قويا 
ــعار.  ــاع في األس ــه ارتف ويرافق
ويتوقع البنك الدولي نسبة منو 
عاملية تبلغ ٥,٦ باملئة هذا العام.

املالية  ــة  املؤسس ــذه  ه وقالت 
ــة إن الصني التي يفترض  الدولي
أن تسجل منوا نسبته ٨,٥ باملئة 
في ٢٠٢١، تشتري البذور الزيتية 
واحلبوب واللحوم .ويعتبر اخلبير 
ــاملني أن  ــادي فيليب تش االقتص
ــني أصبحت اليوم العامل  «الص
ــعار املواد  الذي يحدد ارتفاع أس
األخرى  العوامل  الغذائية».ومن 
ــببة للتضخم اجلفاف في  املس
ــعار النفط  البرازيل وارتفاع أس

ــعار  والزيادة الصاروخية في أس
الشحن البحري.لكن االنتعاش 
يجري «بتفاوت كبير» في العالم، 
ــميدهوبر  ــا يؤكد جوزف ش كم
ــادي في منظمة  ــر االقتص اخلبي
ــة. وهو أقل قوة  األغذية والزراع
ــة التي يزيد  ــدان النامي في البل
دخلها قليالً بينما ترتفع فاتورة 
ــكل كبير». ــذاء لديها «بش الغ

ومن الصعب معرفة ذلك. حاليا 
ــة األميركية  ــول وزارة الزراع تع
ــي من  ــاج عاملي قياس ــى إنت عل
 .٢٠٢١-٢٠٢٢ ــام  للع ــح  القم
كذلك تتوقع محاصيل قياسية 
ــي والذرة  ــول الصويا البرازيل لف
ــة. وإذا حدث ذلك فقد  األميركي
ــعار.ويرى  ــؤدي إلى تراجع األس ي
ــميدهوبر أن «األسعار  جوزف ش
ــبيا في  ــة نس ــتبقى مرتفع س
ــت  ارتفع إذا  ــا  ٢٠٢١»، خصوص
أسعار النفط أكثر ألن «الزراعة 
ــتهلك الكثير من الطاقة».  تس
ــي  ــادي ف ــر االقتص ــال اخلبي وق
الفاو عبدالرضا عباسيان «األمر 
املؤكد هو أن األسعار في قطاع 
ــر تقلبا مما  ــتكون أكث الغذاء س
ــي املاضي».قال  ــه ف ــت علي كان
عارف حسني إن تضخم أسعار 

املواد الغذائية يتخطى عشرين 
ــة من الدول  ــة في مجموع باملئ
ــرى» مبا  ــرض «لصدمات أخ تتع
في ذلك أزمة كوفيد. ففي لبنان 
ــة مصرفية  ــة أزم ــي مواجه وف
ــببت في  واقتصادية خطرة تس
ــعر صرف العملة، بلغ  انهيار س
ــم ٢٢٦ باملئة على مدى  التضخ
ــب املوقع نفسه.وفي  عام، حس
ــة  ــرت احلكوم ــني اضط األرجنت
ــتيراد حلوم البقر  إلى تعليق اس

ــهر في منتصف أيار مع  ملدة ش
االرتفاع الكبير في األسعار.في 
الناجت  ــم  ــا دفع التضخ نيجيري
ــعار  ــاع احلاد في أس ــن االرتف ع
ــبعة  ــواد الغذائية حوالى س امل
ــر،  الفق ــى  إل ــخص  ــني ش مالي
حسب البنك الدولي.وقال عارف 
ــعار  ــادة في أس ــني إن الزي حس
ــر إيالما ألن  ــواد الغذائية أكث امل
ــض كثيرا  ــاس انخف ــل الن «دخ
بسبب كوفيد».لكنه يشير إلى 

ــي النعدام  ــبب الرئيس أن «الس
النزاعات». ــو  ــن الغذائي ه األم
ــيان إنه  ــال عبدالرضا عباس وق
ــعر أن البلدان مستعدة  «ال يش
ــا كانت عليه  ــكل أفضل مم بش
ــب»  ــنوات لتقل ــر س ــل عش قب
وأضاف  الغذائية.  املواد  ــعار  أس
ــى حد ما  ــها إل أن «الدول نفس
ــغب  ــال ش ــت اعم ــي واجه الت
ــتقرار سياسيا ميكن  اس وعدم 
ــه:  نفس ــع  الوض ــه  تواج أن 

ــوم على  ــاح ي ــتيقاظ صب االس
ــعار ارتفعت بشكل كبير». أس
ــم يعد كما كان  وتابع أن األمر ل
ــا  ــنوات «عندم ــر س ــل عش قب
ــعار املواد  كان ميكننا حتديد أس
ــا  ــى أنه ــوح عل ــة بوض الغذائي
ــي لالستياء»،  ــبب الرئيس الس
مشيرا إلى وجود «اسباب كثيرة 
ــا على الصعيد  أخرى» خصوص
ــدول  ــى ال ــي.وقال «عل السياس
النتفاضات»  أن تستعد  الغنية 
ــركا الالتينية  ــا وأمي في إفريقي
وآسيا مشيرا إلى أن «السخط 
ــع».وتابع «في  يعم بشكل واس
مواقف من هذا النوع ال يتطلب 
ــرارة واحدة. ميكن  األمر سوى ش
أن يكون سعر املواد الغذائية أو 
ــرد هطول  ــعر الطاقة أو مج س
أسعار  كارثية».وارتفعت  أمطار 
ــتوى  الغذاء العاملية ألعلى مس
ــالل نحو عقد من الزمان؛  لها خ
ــأن ازدياد  ــف اخملاوف بش لتضاع
ــة، فيما  ــواد الغذائي امل ــر  فواتي
ــي االقتصادات للخروج من  تعان
أزمة كوفيد-١٩.وقفز مؤشر األمم 
املتحدة ألسعار الغذاء العاملية 
ــهر الـ١٢ على التوالي في  للش
أيار، وهي أطول فترة ممتدة خالل 

ــؤدي ارتفاع  ــن أن ي ــد. وميك عق
ــعار الغذاء إلى تسريع وتيرة  أس
التضخم األوسع؛ لتعقد بذلك 
جهود البنوك املركزية في تقدمي 
املزيد من احملفزات، وفق ما أوردته 
 (Bloomberg) «وكالة «بلومبيرغ
األغذية  ــت منظمة  لألنباء.وقال
«فاو»  ــدة  املتح ــألم  ل ــة  والزراع
ــعار الغذاء  (FAO) «ارتفعت أس
ــرع وتيرة  ــي أيار بأس العاملية ف
شهرية لها خالل أكثر من عقد. 
ــعار الزيوت  ــادة في أس وأدت الزي
ــكر واحلبوب إلى  ــة والس النباتي
ــير مؤشر  زيادة في املؤشر».ويش
األمم املتحدة عند أعلى مستوى 
ــا  فيم  ،٢٠١١ ــول  أيل ــذ  من ــه  ل
ــهر املاضي ٤٫٨٪  ــب الش اكتس
ــالل أكثر من  ــون األعلى خ ليك
ــك الزيادة  ــنوات.وأثارت تل ١٠ س
ذكريات عن عامي ٢٠٠٨ و٢٠١١، 
عندما أدى ارتفاع األسعار إلى 
أعمال شغب مرتبطة بالغذاء 
ــن ٣٠ دولة.ووصلت  في أكثر م
ــي العالم  ــكلة اجملاعة ف مش
ــوأ مراحلها  ــى أس ــل إل بالفع
ــا تفاقم  ــنوات، فيم ــالل س خ
ــاواة في  اجلائحة من عدم املس
ــى حاالت  ــذاء باإلضافة إل الغ

الطقس املتطرفة والصراعات 
ــروس  في ــية.وأدى  السياس
ــدوث تغييرات  ــى ح ــا إل كورون
كثيرة في تكلفة املعيشة في 
مختلف أنحاء العالم، بسبب 
ــعار وتغير السلوك  تغير األس
االستهالكي للسكان في هذه 
ــتثنائية.وقالت  االس ــات  األوق
منظمة (فاو) إن أسعار الغذاء 
ــباط  ــة ارتفعت في ش العاملي
مقارنة بالشهر السابق، حيث 
تفوق تأثير زيادة أسعار احلبوب 
األلبان  ومنتجات  ــية  األساس
ــة الزيوت  ــى انخفاض قيم عل
ــة  املنظم ــارت  النباتية.واش
ــعار الغذاء العاملية  الى  إن أس
ــرين الثاني  انخفضت في تش
ــتوى  ــى مس ــى أدن ــي إل املاض
ألكثر من عامني بفعل ضعف 
ــوت  الزي ــعار  أس ــي  ف ــر  أكب
ــان  األلب ــات  ومنتج ــة  النباتي
ــت منظمة  ــا قال واحلبوب.فيم
ــة والزراعة التابعة لألمم  األغذي
املتحدة (فاو) إن أسعار الغذاء 
انخفضت بشكل طفيف في 
ــك موجة  ــران منهية بذل حزي
ــهر  ــة أش ارتفاع دامت خمس

متتالية.
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يزيد التضخم الذي أدى إلى ارتفاع األسعار العاملية للمواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عشر سنوات، من الصعوبات التي تواجهها البلدان الضعيفة التي لم 

تخرج بعد من الوباء.وقالت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (فاو) إنه وضع مثير للقلق مشيرة إلى أنها ال تستبعد اضطرابات اجتماعية في بعض البلدان.ارتفعت 

في أيار بنسبة حوالى أربعني باملئة على مدى عام وبلغت أعلى مستوياتها منذ أيلول ٢٠١١، حسب الفاو. وسجلت أسعار الذرة ارتفاعا نسبته ٨٨ باملئة والصويا ٧٣ باملئة 

والقمح ومنتجات األلبان ٢٨ باملئة والسكر ٣٤ باملئة واللحوم ١٠ باملئة.

متابعة / البينة اجلديدة

باريس / وكاالت / البينة الجديدة
ــس االول األحد في  ــن ام ــات املتظاهري ــرج مئ خ
ــمال  ــي» في ش ــزو الترك ــد بـ»الغ ــس للتندي باري
العراق وبـ»الصمت املطبق» للمجتمع الدولي إزاء 
هذه احلملة العسكرية اجلديدة، مرددين «يسقط 
ــل املتظاهرون  ــي في تركيا!».وحم احلكم الفاش
ــف من حدة  ــا «ماكرون يخف ــات كتب عليه الفت
ــالمية»  ــية اإلس ــع زعيم الفاش ــر عالقاته م توت
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان و»هدوء! نحن 
ــي  ــتان»، و»تركيا احلليف األساس نقصف كردس
ــي لداعش».وبدأت  للغرب هي أيضا حليف أساس
ــي «محطة  ــة حتت املطر ف ــيرة االحتجاجي املس
ــاركون  ــمال» (غاردو نور) قبل أن ينضم املش الش
ــتات الكردي  فيها إلى متظاهرين آخرين من الش
ــك» حيث ألقيت  ــاحة «ال ريبيبلي ــوا في س جتمع
ــني أكراد  ــيقي لفنان ــل حفل موس ــات، قب خطاب
ــاء.في تصريح لوكالة فرانس  وأرمن في فترة املس
ــم اجمللس  ــوالت املتحدث باس ــرس، قال آجيت ب ب
ــتاني في فرنسا الذي يضم  الدميقراطي الكردس
ــتات الكردي إن «التوسع التركي  ٢٦ جمعية للش
ــرعة كبيرة وهذا  في ظل نظام اردوغان يتقدم بس
ــوريا وشاهدناه  ــكل تهديدا؛ رأينا ذلك في س يش
ــرق البحر  ــاهدناه في ش في ناغورني قره باغ وش
ــط ورأيناه في ليبيا. األكراد ليسوا  األبيض املتوس
ــي في ظل نظام  ــع الترك مصدر التهديد».التوس

اردوغان يتقدم بسرعة كبيرة وهذا يشكل تهديدا، 
ــذه العملية،  ــدء ه ــر ٧٢ يوما منذ ب ــاف «»م وأض
ــع الدولي». وتابع  ــت مطبق من اجملتم وهناك صم
ــا وكذلك األمم املتحدة؛ وحدة أراضي  «ننبّه فرنس
ــا بحجة محاربة  ــك من جانب تركي العراق تنته
ــها بهذه احلجة.  اإلرهاب، وتركيا حتاول تبرير نفس
ــا أن تكسر الصمت الذي تبديه  يجب على فرنس
ــان  ــذ نهاية نيس ــا من ــن تركي ــاه تركيا».وتش جت
ــتان العراق  ــدة في كردس ــكرية جدي حملة عس
ــتاني، احلركة املتمردة  ــد حزب العمال الكردس ض
ــرة وحلفاؤها الغربيون  التركية التي تعتبرها أنق
ــلطات التركية أن العراق ال  «إرهابية».وتعتبر الس
ــاكنا جتاه نشاط احلزب، وتؤكد أنه ليس  يحرك س
ــكرية  ــنّ عمليات عس ــوى ش لديها خيار آخر س
ــي العراقية ضد التنظيم، فيما ترفض  في األراض
بغداد بشدة انتهاك تركيا ألراضيها.وشنت أنقرة 
ــكرية  ــذ ٢٠١٦ ثالث عمليات عس ــوريا من في س
ــر مربع في  ــي كيلومت ــى ألف ــيطر عل ــت تس وبات
ــتان العراق، قد تقوم أنقرة  ــمال. وفي كردس الش
ــروع  ــاء حزام أمني لقطع الطريق أمام مش بإنش
ــوريا والعراق وإيران وتركيا.وقدم  ــتان بني س كردس
ــه  ــا نفس ــس الدميقراطي الكردي في فرنس اجملل
على أنه «هيئة مستقلة ومدنية». وهو يدعو إلى 
ــتاني من الئحة  ــم حزب العمال الكردس رفع اس

املنظمات اإلرهابية في االحتاد األوروبي.

الرياض / وكاالت / البينة الجديدة
ــعودي األمير  ــر الطاقة الس  رد وزي
ــد  األح ــلمان  ــن س ب ــز  عبدالعزي
ــة اإلمارات  ــى معارض ــي عل املاض
ــرح ودعا إلى  ــك+ املقت ــاق أوب التف
ــيء من  ــازل وش ــن التن ــيء م «ش
العقالنية» للتوصل التفاق عندما 
تعقد اجملموعة اجتماعها .وقالت 
ــادر إن أوبك+، التي تضم أوبك  مص
ــت بزيادة اإلنتاج  وحلفاءها، صوت
ــل يوميا من  ــي برمي ــو مليون بنح
ــون األول ٢٠٢١، ومتديد  آب إلى كان
التخفيضات املتبقية حتى نهاية 
عام ٢٠٢٢ لكن اعتراضات اإلمارات 
حالت دون التوصل إلى اتفاق. وقال 
ــاة العربية  ــعودي لقن الوزير الس
اململوكة لسعوديني «التمديد هو 
الوزير  الفرع».وأشار  األصل وليس 
ــرورة حتقيق توازن «بني أخذ  إلى ض
إجراءات تتعامل مع وضع السوق 
ــك باألمور  ــا متس ــن أيض اآلن ولك
ــى  ــادرا عل ــون ق ــك تك ــث أن بحي
ــور األخرى عند  ــع األم التفاعل م

ــإذا أراد اجلميع زيادة  ــا... ف حدوثه
ــد االتفاق»  ــن متدي ــاج البد م اإلنت
ــط  ــوض املرتب ــى الغم ــيرا إل مش
ــن إيران  ــاء واإلنتاج م ــار الوب مبس
ــال. وقالت اإلمارات في وقت  وفنزوي
ــادة اإلنتاج  ــابق   إنها تدعم زي س
ــا اقترحت  ــن آب لكنه ــارا م اعتب
ــد التخفيضات  ــرار متدي تأجيل ق
ــرت أنه  ــر. وذك ــاع آخ ــى اجتم إل

ــة النقاط املرجعية  يجب مراجع
ــل أي  ــي قب ــاج األساس ــي اإلنت ف
ــالف خططا  ــد يؤخر اخل متديد.وق
ــط حتى  ــن النف ــد م ــخ املزي لض
نهاية العام خلفض األسعار التي 
ــتويات في  ارتفعت إلى أعلى مس
ــال الوزير  ــني ونصف العام.وق عام
السعودي «هناك جهد كبير بُذل 
ــة حقق  ــهرا املاضي ــالل ١٤ ش خ

ــب علينا أال  ــازات خيالية يعي إجن
نحافظ عليها... شيء من التنازل 
ــيء من العقالنية هو اخمللص  وش
احلقيقي لنا».وأضاف «نبحث عن 
ــني مصالح  ــوازن فيها ب طريقة ن
ــتهلكة  املس ــدول  وال ــني  املنتج
ــه عام ال  ــوق بوج ــتقرار الس واس
ــح املتوقع  ــت الش ــيما في وق س
ــع  ــاض اخملزونات».وم ــرا النخف نظ

ــي الطلب على  التراجع الكبير ف
ــة كوفيد- ــبب جائح النفط بس
ــام املاضي  ــت أوبك+ الع ١٩، اتفق
ــرة  على خفض اإلنتاج قرابة عش
ماليني برميل يوميا من أيار ٢٠٢٠، 
ــاء القيود  ــط إلنه ــع وجود خط م
 .٢٠٢٢ ــان  نيس ــة  نهاي ــول  بحل
ــض حاليا إلى  ــل حجم اخلف ويص
ــل يوميا. ــي ٥٫٨ مليون برمي حوال
إن  ــك+  أوب ــي  ف ــادر  مص ــت  وقال
اإلمارات تشكو من تدني إنتاجها 
ــة أثارتها  ــي قضي ــي، وه األساس
ــتعدة  ــن قبل لكنها كانت مس م
ــال انتهاء  ــي عنها في ح للتغاض
ــان. وقال  العمل باالتفاق في نيس
ــد العزيز، الذي أكد على  األمير عب
ــر املضحني» في  ــة «أكب أن اململك
حتقيق التخفيضات الطوعية، إنه 
ــتوى  ــن ألي دولة اتخاذ مس ال ميك
ــهر  ــط في ش ــن النف ــا م إنتاجه
ــاك آلية  ــد كمرجعية وان هن واح
ميكن للدول االعتراض من خاللها 

مضيفا «االنتقائية صعبة».
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د مستوردو األدوية في لبنان التحذير من نفاد مخزون مئات   جدّ
ــي بلد غارق في انهيار اقتصادي متماد، أثّر  األصناف الدوائية ف
ــي، وذلك بعد  ــكل رئيس على قطاعات الصحة واخلدمات بش
ــحا في السيولة وصوال إلى شح  ــهر ش أن عانى لبنان منذ أش
ــرف املركزي من العملة  ــحّ احتياطي املص الوقود.وعلى وقع ش
الصعبة، شرعت السلطات منذ أشهر في السعي الى ترشيد 
أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحني والوقود 
ــع الدعم عن  ــمي رف ــدأ تدريجاً من دون إعالن رس ــة، لتب واألدوي
ــوأ  ــاة اللبنانيني، في واحدة من أس ــلع عدة، ما زاد من معان س
ــب البنك الدولي. االزمات االقتصادية واملالية في العالم بحس

ــتيراد  ــتوردي االدوية في بيان ان «عملية االس وقالت نقابة مس
ــهر».وحتدثت  ــذ أكثر من ش ــبه كامل من ــكل ش ــة بش متوقف

ــة واملترتبة لصالح  ــتحقات املتراكم ــة املس ــة عن قيم النقاب
ــركات املصدرة لألدوية، والتي جتاوزت ٦٠٠ مليون دوالر، كان  الش
يجب أن يدفعها املصرف املركزي، باإلضافة إلى فتح اعتمادات 
ــركات  ــت ذاته من «نفاد مخزون الش ــدة، محذرة في الوق جدي
ــج أمراضا  ــية التي تعال ــن مئات االدوية االساس ــتوردة م املس
مزمنة ومستعصية».وقال نقيب مستوردي األدوية كرمي جبارة 
ــهر  ــتكون احلالة كارثية مع نهاية ش لوكالة فرانس برس «س
ــيحرم آالف املرضى من أدوية عالجهم». وأكدت النقابة  متوز س
ــب  ــتمرار في دعم الدواء بحس أن احلل الوحيد حالياً هو «االس
اولويات وزارة الصحة العامة».واجتمع الرئيس ميشال عون مع 
ــان دياب، ووزير املال غازي  رئيس حكومة تصريف األعمال حس
ــرف لبنان رياض  ــن وحاكم مص وزني، ووزير الصحة حمد حس
ــالمة، و مت «التوافق على االستمرار في سياسة دعم الدواء  س
ــات الطبيّة».ويشهد لبنان منذ خريف  واملستلزمات واملغروس

ــوأ في تاريخ البالد،  ــارعاً هو األس ٢٠١٩ انهياراً اقتصادياً متس
ــن آب وإجراءات  ــروت املروع في الرابع م ــه انفجار مرفأ بي فاقم
ــة فيروس كورونا.ويحول الصراع على احلصص والنفوذ  مواجه
ــكيل حكومة منذ أشهر، كما  ــية دون تش بني القوى السياس
ــعني باملئة من قيمتها في  ــدت العملة احمللية أكثر من تس فق
ــتوردين بالدوالر  ــزال املصرف املركزي يزوّد املس ــت الذي ال ي الوق
ــتيراد، وفق السعر الرسمي.ورفع  لتغطية جزء من كلفة االس
ــعار احملروقات أخيرا بنسبة جتاوزت ٥٥ باملئة، في إطار  لبنان أس
ــع نضوب احتياطي الدوالر لدى  ــع الدعم جزئياً عن الوقود م رف
ــاعات في  ــابيع لس ــر اللبنانيون منذ أس ــرف لبنان.وينتظ مص
ــة  ــام محطات الوقود، التي اعتمدت سياس طوابير طويلة أم
ــا تراجعت تدريجاً  ــع البنزين واملازوت، فيم ــني حاد في توزي تقن
ــة كهرباء لبنان على توفير التيار لتصل ساعات  قدرة مؤسس

التقنني في عدد من املناطق يومياً إلى ٢٢ ساعة.
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ــعباني في  ــد عمل الروائي عزيز الش لق
ــا املالئكة)  ــي عينيه ــة (تختبئ ف رواي
الصادرة من مكتبة فضاءات الفن ٢٠٢١ 
ــى ضابطاً ومقنناً إليصال  الطبعة االول
املبنى الفكري والداللي للمتلقي بوضع 
ــاقٍ  منهج بنائي بصياغات لغوية وانس
ــة البنائية  ــي الروع ــة ف ــة غاي تركيبي
ــة، و برزت بالغة عزيز  والقدرة التصويري
ــن اجلملة  ــة والداللة م ــف اللغ وتكثي
األولى، متجاوزاً البالغة التزيينية التي   
ــردية موسعة  يربطها الراوي ببالغة س
ــري للنص،  ــاً املبنى الفك ــد أحيان تفق
ــدى (أي  ــازن في املن ــرز والدة م ــث أب حي
جتمعا)  (اسمي  ــاً و مُ ــن مجلس أحس
مازن أيها القاضي، ولدت في املندى بني 
ــاره الكرمية، وجنياته،  كتب أبي، وأحج
ا  ميكنني أن أقول لك ولدت باجلامع، علمً
ــد نبيذ  ــت كلما تصاع ــالً كن ــي فع أنن
ــي أقولها وهو على  ــخط في رأس الس
ــيء نفسه) ص٧ من  العموم يعني الش
الرواية.إن اللغة املباشرة واملكثفة التي 
عمل فيها الراوي هي نتاج ثري لفعالية 
ــاف  ــكيل، واكتش ــال وإعادة التش اخلي
العالقات الكافية بني الظواهر، واجلمع 
ــادة أو املتباعدة في  بني العناصر املتض
وحدة النص، وهي احلدود العامة للصورة 
الروائية، في سياق نقل لغوي ملعطيات 
ــكيل وتركيب  الواقع، وهي تقليد وتش
ــة متثيلية،  ــي ووظيف ــر عقل ذات مظه
ــا ومرتكزاتها، فالعمل  ثرية في قوالبه
ــى ثالث ركائز (النص  الروائي يعتمد عل
ــص مبنى فكري  ــارئ والداللة)، الن والق
ــتنبطة  ــه الراوي، والداللة مس يؤسس
ــيس  التأس ــة  ــق صح وف ــص  الن ــن  م
الفكري، والقارئ ركن غير مرئي يؤسس 
ــن النص  ــة الداللة م ــة وصح ملصداقي
وفق قراءته وهو منطلق ارتكازي يكمن 
ــة ومفهوم الزمن  ــن ورائه زمن الكتاب م
احلدثي الذي يغطي احلياة كمتتالية من 
األحداث حيث عرف إمييل بينفينيست 
ــر ويتناهى  ــة بزمن مي ــي الرواي ــن ف الزم
ــدو أنه مقطوع  ــع اآلن وهكذا يب ويُصن
ــي الرواية هو زمن  من زمنيته واصبح ف
اخلطاب (مراجعة كتاب حتليل اخلطاب 
ــعيد يقطني) وزمن  ــي للباحث س الروائ
القراءة باعتباره الزمن الوحيد وهو مدة 
ــب أالن روب  ــي حني ذه ــراءة الرواية ف ق
جرييه على اضافة زمن وهو زمن الكاتب 
ــاعتني  الذي يكتب رواية نقرؤها في س
ــنني. إن الفعل  ــن أحداث جرت في س ع

ــعباني الذي يعلن  ــي لعزيز الش اخلطاب
ــا) وإبراز  فكرته املوحية والنافذة  عن (أن
ــة، صغيرة في احلجم لكن  وكأنها لدغ
ــة.(ال أعقب على  ــق للغاي تأثيرها عمي
ــياء  ــعرت أن أش ــا، لكني ش نصيحته
هجرت أمكنتها في داخلي، مثل خاليا 
أجسامنا حني يختل نظامها حتت تأثير 
الرنني املغناطيسي) ص٩ من الرواية (إال 
ــغلتني عن ذاتي، لدرجة  أن احلكاية ش
كنت أطلب منها، كلما أنهت فقرة، أن 
ــظ بلقاء أجمل من  ــا لي، لم أح تعيده
ــل رحلة عميقة  ــن لقاءً، ب ــذا، لم يك ه
جملاهيل الكتب على مدى أربع ساعات) 
ص١٣ من الرواية .. يقف هنا الكاتب أمام 
ــة ومتصفحاته التي ال ترزح حتت  األوعي
شكل وحيد، لكنه يرى ضرورة املسألة 
املتعلقة مبهارة األداة الروائية والتمكن 

ــا  ــاءت مناخاته ــتخدامها وج ــن اس م
ــم حتتكم إلى  ــة التي ل ــورة بالغي كص
ــة التقليدية بل ذهبت   مقاييس البالغ
ــة واجلمالية لتأثير على  إلى البؤر الفني

ــارع،  املتلقي إيجابا. (أقف اآلن في الش
ــر كالنبيذ، لكن  ــف فوقي قمر أصف يق
ــر هو الذي ينير وجهها) ص٣٥  هل القم
ــاً ارتكز الكاتب  ــة ، وهنا أيض من الرواي
على التشبيه واالستعارة، دون االرتكاز 

ــل والكناية  ــاز املرس ــة اجمل ــى عالق عل
ــر كالنبيذ) وعالقته  مثل (القمر األصف
ــا، فالصورة احلقيقية هي  بإنارة وجهه
ــور  ــابهة على رأي بروفيس ــورة املش ص
ــز إلى تعبير  ــون فذهب عزي جان مولين
ــن الصورة في مفهومها العام، متثيالً  ع
ــاً أو بصرياً، أو إدراكاً  للواقع املرئي ذهني
ــي املوضوعي  ــم اخلارج ــراً للعال مباش
ــم هذا  ــة، واتس ــا ورؤي ا وحس ــيدً جتس
التصوير بالتكثيف واالختزال واالختصار 
وعدم الذهاب إلى التضخيم والتهويل 
واملبالغة لتكون عالقة الصورة بالواقع 
ــرة.  ــاكاة مباش ــة مح ــي عالق التمثيل
ــن، أقرأ، أغني،  ا بحب سوس (كنت مورقً
ــرحيات، أحتفي بكل  أحضر معها مس
ــا نخبًا ال  ــي، ال أترك له ــيء يصادفن ش
ــريكها) ص٤٠ من الرواية. أكون فيه ش

ــورة  الص أو  ــة  الروائي ــورة  الص ــط  ترتب
السردية املوسعة التي عرفها الباحث 
ــر  ــا تصوي ــار بأنه ــد أنق ــي محم املغرب
ــي، تعبر  ــي وجمالي وتخييل لغوي وفن
ــاني،  عن اخللق واالبتكار واإلبداع اإلنس

إنها تتشكل من سياقات عدة: نصية، 
ــية، ونوعية، ولغوية،  ــة، وأجناس وذهني
ــواء  س ــورة،  الص أن  ــى  مبعن ــة.  وبالغي
أكانت جزئية أم كلية، هي تعبير لغوي 
ــا أنها مجموعة  وتخييلي وبالغي. كم

ــية والنوعية،  ــد التجنيس ــن القواع م
ــة وبالغية، تتجاوز البالغة  وطاقة لغوي
ــعر إلى  ــط بالش ــي ترتب ــة الت التزييني
ــع كتاب  ــعة (راج ــردية موس بالغة س
ــتعمارية  صورة املغرب في الرواية االس
ــول محمد أنقار  ــبانية)،  حيث يق اإلس
ــة والداللية  ــذه احلدود اللغوي (إن كل ه
ــورة  ــتراك الص ــي اش ــة ال تنف واجلمالي
ــي ثوابت  ــع مطلق الصور ف ــة م الروائي
والتموضع  اخليالي،  والطابع  ــية،  احلس
ــن املتلقي). ــي وذه ــع اخلارج ــني الواق ب

ــبث بصوت  (أغمض عيني، أحاول التش
ــى اجلدار  ــا، ينزلق عل ــن، أفتحه سوس
ــن، ثم أغلقها،  ظل يتقافز على عكازي
ــة  اجلميل ــون  الفن ــد  معه ــة  أروق أرى 
وفضاءاتها، أواصل إغالق عيني، أسمع 
ــجار اليابسة،  الريح تكنس أوراق األش
ــب العكازين)  ــة األوراق تداع خشخش
ــت أنظر  ــذا كن ــة (هك ــن الرواي ص٤٢ م
ــي في زجاج املرايا، أرى مازن ولم  لنفس
أره، فالتحديق يبعث في روحي مشاعر 
ــط، إمنا  ــرآة فق ــي امل ــس ف ــة، لي ضائع
ــن) ص٥٢ من  التحديق في ظالل سوس
ــي  ــتخدم عزيز مبدأ أساس الرواية ..أس
ــورة البالغية، من خالل اللجوء  في الص
ــن  ــيلة م ــي كوس ــر احلس ــى التعبي إل
وسائل تأثير الصورة، وأداة لتمكني تلك 
ــي النفس، بهذا  ــة وتقويتها ف الوظيف
ــاس  ــية هي املعطى األس ــون احلس تك
ــوس  ــتعيره من العالم احملس الذي يس
ــكلة لغوياً،  ــورة مش ــه ص ــز من لينج
الرواية بطابعها احلسي مليئة بالصور 
واملشاهد احلسية هي نتاج ثري لفعالية 
ــاس أثار  خيال الكاتب، وعلى هذا األس
ــعباني اإلحساسات املمكنة  عزيز الش

في ذهن املتلقي.
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فــنــــــارات

6ثقافية

ــر الصافي  ال  ــكيلي ياس ــت متعن في أعمال الفنان التش     وأن
ــن تصنيفاتها  ــة جتريدها م ــى عاتقك مهم ــسَ أن تضع عل تن
ــرأة ومغامرة  ــسَ أن تتحلى ولو بجزء من ج ــها، كما ال تن نفس
ــتطيع أن تخطو نحو دواخلها  جاك دريدا، حينها فقط قد تس
وتعيش عالقة حميمية مع وميضها، وبالتالي قد تستطيع أن 
ــه) حتمل كل أثر املرحلة،  ــوم بقراءتها، فنص الصافي (أعمال تق
ــة انعطافاته  ــل مفرداته وال درج ــتطيع أن تتجاه ولهذا ال تس
ــتمدة  ــارس فعله بأرواح مختارة ومس ــو مراكز احلركة لتم نح
من عبث احلقيقة، يستعيدها الصافي أقصد األرواح ويكشف 
ــره ويعقب  ــهيقه وزفي ــل فيها ش ــاب مجدداً عنها ويرس النق
ــن قبل آلهة األرض  ــي أرواح أطفال مت مصادرتها م ــا. ه أعماقه
ــاليب ال تليق إال بكوكبنا، بوحشية نائمة فينا منذ قرون،  بأس
ــل مفاتيح طفولته  ــوت، ولهذا يحم ــي أن مت ــى الصاف أرواح يأب
ــاة ودحرجته،  ــر متايزاً في لعق احلي ــراحها لتبدو أكث ويطلق س
ــل فينا، ليواجه هو  ــتيقاظ الطف فاملوت القابع فينا يلوث اس
ــالالت املتضاربة ويخضع الذاكرة لهجومه نحو الريح،  كل الض
ليواجه عنا جبننا وهزميتنا، وبعبارات أخرى فإن الصافي يطلق 
ــي متبلورة بنا ليكون لها  ــذ طفولته بل طفولتنا أيضاً وه نواف
نفوذها بتفكيك احلاضر وتقويضه، فمفهومها املفتاحي تكمن 
اً هائالً من خطوات للنقلة  في البحث عن إجراءات تتضمن كمّ
ــا، فهو يعتقد أن أفضل  ــة جوهرية لدوائر اخلراب فين نحو إزاح
ــبل إلمتالك مفاتيح املنطق هو إرسال الروح من جديد في  الس
ــا، وعودة الروح ألطفال أكلتها البراميل والبارود، ولهذا  طفولتن
يشتغل الصافي كثيراً على إستراتيجيات اخللق بطرق محبذة 
ــى، فهو يظهر من خالل  ــوء فهمها حت نحو فهم املرحلة أو س
ــه ووعيهم  ــي ألطفال ــه) خصائص الوضع احلس ــه (أعمال نص
ــب نحو الهدف  ــل إلى إتقان التصوي ــم اخلارجي للتوص لعامله
ــية الوقوع  ــى العمل من الداخل خش ــم بالضرورة عل وقيامه
ــق احلياة الفعلية، ثم  ــاذ املفهوم املطروح لتحقي في عدم اتخ
ــاهده البصرية الطفولية املنفتحة على  يروي لنا الصافي مش
ــلوكية رغم التحوالت احملورية ودالالتها الكثيرة. املمارسة الس

ــالء املبعثرة واخلراب  من اللحظة األولى تعتقد أن كل تلك األش
ــي أرواحنا  ــاد القتل املمتد ف ــد أطفاله وحص ــر في جس الكبي
ــه. أقول من  ــد أيضا لطفولت ــي، بل املمت ــال الصاف وأرواح أطف
ــتيقظ من  ــات طفل لم يس اللحظة األولى تعتقد أنها خربش
ــون الطفل هنا الصافي بروحه الالمتناهية  احلرب بعد، وقد يك
ــرة األرضية قد تكون نتيجته فنان  ــة بطرف ما من الك واملرتبط
يتكئ على التجاهل ملا هو قائم من تبعيات وتعارض، بل يعمد 
ــتيقاظهم  ــى تعيني الوجود (وجوده) ووجود أطفاله بعد إس عل
ــم املبكر)، واإلنخراط في وجودهم اجلديدة بوصفهم  من (موته
ــورات الصافي ومفاهيمه  ــور ال غياب، حضور ميثل كل تص حض
ــلة من  ــج سلس ــتمرار نس ــياق اجلديد بإس ــث يحدد الس حي
ــد اإلجرائي لعمله  ــل تتابع زوايا البع ــات التجاورية داخ العالق
وفق ما يثير محور هذا العمل من ذاكرته مبعطياتها التعبيرية، 
وعليه ميكن أن يقود ذلك فناننا ياسر الصافي إلى الدعوة بإعادة 
صياغاته في حدودها الظاهرية منها واجلوهرية، وهذا ما يلحق 
ــكلها  ــاس في تش تغييراً حتمياً لركيزة جتربته بإعتبارها األس
ومنوها وإشتغاله عليها دون أي خضوع إال للحساسية العالية 
ــبر التجربة اإلنسانية املتهالكة عنده  ألسلوبه ودالالته مع س

حتى نقي الروح.
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غريب مال زالل
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الرواية تنتمي إلى ما 

وراء الرواية في بعض 

آلياتها وتقنياتها، 

على الرغم من 

أنها تشتمل في 

بعض جوانبها 

على تقنيات السرد 

الروائي، فهي رواية 

قائمة على ثنائيات 

متضادة  لتحقيق 

بنية سردية، مفعمة 

باملفارقات الزمانية 

واملكانية والوظائفية 

واخلطابية، وغير ذلك. 

(السرد وما السرد 

في الرواية العراقية 

املعاصرة د. إميان مطر 

مهدي السلطاني/ 

جامعة الكوفة).
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دائرة التسجيل العقاري َّـ النصر
اعـــــــــــــــــــــــــــالن
طلب تسجيل عقار مجددا 

ــجيل الطريق  بناء على الطلب اِّـقدم إُّـ هذه الدائرة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٤  لتس
العام تسلسل  محلة السراي مساحته م٢ اولك ١٣ دونم ٩ ،باسم / مديرية بلدية 
ــة ولغرض تثبيت  ــك للمدة القانوني ــزا له بصفة اِّـال ــددا باعتبارها حائ ــر مج النص
ــجيل العقاري رقم ٣٤  ــجيل وفق إحكام  قانون التس اِّـلكية اِّـذكورة تمهيدا للتس
ــى كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق  ــنة ١٩٧١ قررنا إعالن هذا الطلب فعل لس
ــا لديه من بينات اُّـ هذه الدائرة خالل مدة ثالثون  ــة على هذا العقار يقدم م معين
ــك الحضور َّـ موقع العقار  ــر هذا اإلعالن وكذل ــا اعتبارا من اليوم الثاني لنش يوم
ــاعة العاشرة صباحا من اليوم التالي النتهاء مدة هذا االعالن وذلك ألثبات  َّـ الس

الحقوق موقعيا َّـ الكشف الذي سيجري َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض.
مالحظ التسجيل العقاري َّـ النصر

طني
محمد عبد اِّـهدي

ــى إحدها  ــي، تضغط عل ــد ضلوع أخذت تع
ــاع  ــد امتن ــا، بع ــن هويته ــد م ــوة؛ لتتأك بق
ــكت ذراعها املمتلئ، في دالل أفلتت من  أمس
ــن اإلغتراب على  ــهر م ــعة أش يدي، مرت تس
األرض والتطلع للسماء، والغراب ينتظر مولد 

قابيل وهابيل.

صبابة
زكريا نور الدين

لم أجد بدا؛ غير أنني حتملت مقاومة نفسي، 

ــاري،  ــف بيميني و األرقام بيس ــت الهات تناول
ــي، أول احلظ  ــورا بذهن ــكلت ما ظل محف ش
ــدي.: أنائمة  ــي، نكل بجس صوت هدم عرش
أنت؟. بكل العنفوان استجوبتها، قالت: كال.

لم أقو؛ رددت: إذا تصبحني على خير.

عنقاء
فاطمة الشريي

طمرت اجلثث حتت األنقاض. نثرت األشالء بني 
ــوج الباطل بطال. األرض ملن يتقن  الطرقات. ت

قتل أصحابها.من الرماد انتفض احلق.

ترفع
فاضل حمود

ــن  ــا، غرته بحس ــال اناقته ــه بجم تزينت ل
مفاتنها،دنا منها مبتغياً خطوبتها، بني ليلة 
وضحاها أطاح بخبث نواياها. بعدما تبني له 

أن هذه الدنيا كانت كثيرة األزواج.

ة محطّ
نزار الحاج علي

ــاً عليه أن ينزل؛  ، كان لزام ــر نقطة  وصولٍ في آخ
اً منحنياً، ثمّ نظر إلى مكان  ــده خطّ رسم بجس

سقوطه.بكى كثيراً قبل أن يستسلم...للحياة.

البينة الجديدة / علي شريف 
ــي في  ــت الثقاف ــارك البي  ش
ــاح  ــط بافتت ــة واس محافظ
ــوت الدولي االول  ــرض الك مع
ــه كلية  ــاب الذي اقامت للكت
ــوت اجلامعة بالتعاون مع  الك
ديوان احملافظة مبشاركة (٢٢) 
ــر عربية واجنبية كل  دار نش
ــر/ لبنان /  ــراق / مص ــن( الع م
اجلزائر / سوريا / االردن / االمارات 
ــان /  ــلطنة عم ــة / س العربي
ــتمر ملدة اسبوعني  ايران ويس

ــة  ولغاي  ٦/٢٨ ــن  م ــرة  للفت
٢٠٢١/٧/١٢ بحضور عدد كبير 
ــر احلكومية  ــن ممثلي الدوائ م
ــاتذة  واس ــة  احلكومي ــر  وغي
ــخصيات  والش ــات  اجلامع
والدينية  ــة  واالدبي ــة  الثقافي
ــدد كبير  ــط وع ــي الرواب وممثل
ــة باالضافة  ــن طلبة الكلي م
ــة  التعليمي ــات  الهيئ ــى  ال
ــر  غفي ــع  وجم ــة  واالكادميي
ــة املهتمني  ــن ابناء احملافظ م
ــي  واالدب ــي  الثقاف ــب  باجلان

ــب الدكتور علي  واملعرفي.رح
عبد احلسني زوين عميد كلية 
ــي كلمة  ــة ف ــوت اجلامع الك
ــادة الضيوف متمنيا  له بالس
ــق .مؤكدا ان  لهم كل التوفي
التغيير  ــاس  الثقافة هي أس
ــل  وميث ــع،  مجتم كل  ــي  ف
ــر الرئيس في  الكتاب العنص
ــة إصالح ثقافي .وان  أي عملي
ــرض يأتي في  ــة هذا املع اقام
العراقيني للفن  ــياق فهم  س
األمم  وأن  ــداع.  واإلب ــة  والثقاف

ومبدعيها  ــا  مبفكريه ــى  تبن
ــر  وتكب ــد  وتتوح ــا  وعلمائه
ــيلتها حلفظ  ــم وس بهم وه
ــر التاريخ.وقد ضم  ــا عب إرثه
ــن  م ــر  كبي ــددا  ع ــرض  املع
املؤلفات واالصدارات الثقافية 
واالدبية والسياسية والدينية 
ــة  والطبي ــة  واالجتماعي
لالدباء  ومؤلفات  والهندسية 
واصدارات  ــعراء  وش والكتاب 
ــدارات  ــة واص ــة واجنبي عربي

خاصة باالطفال.
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دائرة التسجيل العقاري َّـ الفجر
اعـــــــــــــــــــــــــــالن

طلب تسجيل عقار مجدد
العقار تسلسل  بتاريخ ٢٠٢١/٧/٥ لتسجيل تمام  الدائرة  اِّـقدم إُّـ هذه  الطلب  بناء على 
اِّـالك  بصفة  حائزا  باعتباره  مجددا  عبد  عذيب  حسن   / بأسم  علوان/   حسن  محلة   ١١٧٥
للمدة القانونية ولغرض تثبيت اِّـلكية اِّـذكورة تمهيدا للتسجيل وفق إحكام  قانون التسجيل 
العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١ قررنا إعالن هذا الطلب فعلى كل من يدعي بوجود عالقة او 
حقوق معينة على هذا العقار تقديم ما لديه من بينات اُّـ هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن وكذلك الحضور َّـ موقع العقار َّـ الساعة العاشرة 
صباحا من اليوم التالي النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا َّـ الكشف الذي 

سيجري َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض.
مالحظ دائرة التسجيل العقاري َّـ الفجر/ علي عدنان ناهي

محكمة جنح سوق شيوخ 
العدد٣٧٢/ج/٢٠٢١

م/اعــــــــــــــالن
ــوق شيوخ  ــاكنة قضاء س ــوريا محمد نافل مجلي العويد/ الس اُّـ اِّـتهمة/ س
ــابقا وِّـجهولية محل اإلقامة حاليا. بتاريخ ٢٠٢١/٦/١  الحي العسكري س
ــا َّـ الدعوى اعاله يقضي  ــيوخ حكما غيابي ــوق الش اصدرت محكمة جنح س
ــادة ١/٤٥٦/أ من قانون  ــنوات وفق احكام اِّـ ــديد ِّـدة ثالث س بالحبس الش
ــتالم مبالغ  ــتعمال طرق احتيالية وتوصلها اُّـ اس ــات عن جريمة اس العقوب
ــتكية عليه خماط عبيد وِّـجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك  مالية من اِّـش
ــوف  ــرق الطعن القانونية س ــدم مراجعتك ط ــني وعند ع ــني محليت بصحيفت

يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي / عالء حسني علي

محكمة بداءة الفجر
العدد : ٤٢/ب/٢٠٢١

إعـــــــــــــــــــــــــالن
ستبيع محكمة بداءة الفجر عن طريق اِّـزايدة العلنية العقارين اِّـرقمني ١٣٢ و ١٣٣ محلة حسن علوان /
قضاء الفجر وخالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر وإذا صادف اليوم الثالثون عطلة رسمية ففي 
اليوم الذي يليه وَّـ تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا َّـ قاعة محكمة البداءة فعلى الراغبني بالشراء الحضور 
َّـ اِّـكان والزمان اِّـعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق إن كانوا من غري 

الشركاء علما إن الداللية على اِّـشرتي.
القاضي / كاظم محمد طراد

األوصاف: العقار االول اِّـرقم ١٣٢ محلة حسن علوان عبارة عن دار سكن مفرزة بصورة غري رسمية اُّـ دار 
قاعة- حسينية- الثاني  والقسم  نوم ومطبخ وصحيات وساحة خارجية  واستقبال وغرفة  تحتوي على هول 

ومحل تجاري.
– اِّـساحة- ٢٩٩/٨٨م٢– القيمة اِّـقدرة ١٥٢٤٦٥٠٠٠ مائة واثنان وخمسون مليون واربعمائة وخمسة 
 / اِّـساحة   – تجاريني  محلني  عن  عبارة  علوان  حسن  محلة   ١٣٣ اِّـرقم  الثاني  العقار  دينار.  الف  وستون 

٤٩/٣٣م٢ – القيمة اِّـقدرة: ٤٩٣٣٠٠٠٠ تسعة واربعون مليون وثالثمائة وثالثون الف دينار.

محكمة بداءة الرفاعي
العدد: ٣٧٤/ب/٢٠٢٠

اعــــــــــــــــــــــــــــالن

وخالل  سراي/الرفاعي   ٨٠٢ تسلسل  العقار  العلنية  اِّـزايدة  طريق  عن  الرفاعي  بداءة  محكمة  ستبيع 
خمسة عشر يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر وإذا صادف اليوم الخامس عشر عطلة رسمية ففي اليوم 
الذي يليه وَّـ تمام الساعة الثانية عشر ظهرا َّـ قاعة محكمة البداءة فعلى الراغبني بالشراء الحضور َّـ 
اِّـكان والزمان اِّـعينني  مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل 

العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل اِّـبالغ النقدية  إن لم يكونوا من الشركاء علما ان الداللية على اِّـشرتي.
القاضي/سمري ناصر محيسن

اوصاف العقار: -١-العقار يقع َّـ مدينة الرفاعي/محلة السراي/خلف مركز شرطة الرفاعي وقرب جامع 
الرسول وهو عبارة عن ارض خالية من البناء مدفونة على مستوى الشارع مساحتها َّـ التسجيل العقاري 
١٦٦م٢ وبعد اخذ الذرعات على واقع الحال تبني ان مساحتها ١٥٢،١٩م٢ ويحد العقار من جهة الشرق 
طريق عام ومن جهة الشمال العقار تسلسل ٨٠٨ ومن جهة الجنوب العقار تسلسل ٨٠٤ ومن جهة الغرب 
العقار تسلسل٨٠٣ . -٢- مساحة العقار: ١٥٢،١٩م٢ . -٣- القيمة اِّـقدرة للعقار ٦٥٠٠٠٠٠٠ 

خمسة وستون مليون دينار. -٤- العقار غري مشغول.

فقدان وصل

األمانات  وصل  مني  فقد 
َّـ   ٧٤٧١٩٧ اِّـرقم 
ومبلغه   ٢٠١٠/١٠/٦
الصادر  دينار   ٣٧٥٠٠٠٠
الناصرية  بلدية  مديرية  عن 
غياض  طعيمه  سعد  باسم/ 
تسليمه  عليه  يعثر  فمن 

ِّـصدره.





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 مقاالت

ــوث الناجم  ــن التل ــة م ــة البيئ حماي
ــروة النفطية على  ــتخراج الث عن اس
ــتخراج الثروة  ــة باس ــزة املعني االجه

الوطنية القيام مبا يلي:ـ
ــراءات الكفيلة باحلد  اوال : اتخاذ االج
ــي تترتب على  ــن االضرار واخملاطر الت م
ــاف والتنقيب عن  عمليات االستكش
ــاذ التدابير ااالزمة  النفط والغاز واتخ
حلماية االرض واملياه والهواء من التلوث 
ــر الالزمة للتخلص من  واتخاذ التدابي
ــتخراج  ــاه امللحية املصاحبة الس املي

ــط على  ــكب النف ــع س ــط ومن النف
ــطح االرض او حقنه في الطبقات  س
ــرية او  ــراض بش ــتخدم الغ ــي تس الت
ــوزارة مبعلومات عن  ــد ال ــة وتزوي زراعي
اسباب احلرائق والكسور واالنفجارات 
ــن فوهات  ــط او الغاز م ــرب النف وتس
ــة ٠وتخضع  ــوط الناقل ــار او اخلط االب
النشاطات املؤثرة على البيئة للرقابة 
ــؤولة ابداء  البيئية وعلى اجلهات املس
ــة وعلى  ــرق الرقابي ــع الف ــاون م التع
ــة  ــة اخلاضع ــن املؤسس ــؤول ع املس
ــك سجل ملعرفة  للرقابة البيئية مس
ــق  ــة وف البيئ ــى  ــاط عل النش ــر  تاثي
ــر يبني فيها  ــات يصدرها الوزي تعليم
ــب  ــات الواج ــجل والبيان ــوذج الس من
تدوينها ويسمي الوزير املراقب البيئي 

من بني موظفي الوزارة لتنفيذ احكام 
القانون للرقابة على االنشطة املؤثرة 
على البيئة اخلاضعة ألحكامه ومينح 
ــد اعضاء  ــة اح ــي صف ــب البيئ املراق
ــط القضائي ويعاونه اثناء تأدية  الضب
واجبه عناصر من الشرطة البيئية وله 
ــاطات  ــأت والنش حق الدخول للمنش
ــاء  اثن ــة  البيئي ــة  للرقاب ــة  اخلاضع
ــس صندوق  ــمي ٠ ويؤس ــدوام الرس ال
ــمى صندوق حماية البيئة يتمتع  يس
ــه رئيس  ــة ميثل ــخصية املعنوي بالش
ــدوق او من يخوله  ــس ادارة الصن مجل
ــكل  ويدير الصندوق مجلس ادارة يش
ــى ادارة الصندوق  بقرار من الوزير يتول
وتعرض قراراته على الوزير للمصادقة 
ــرادات الصندوق من  ــا وتتكون اي عليه

املواد التالية : املبالغ التي تخصصها 
الدولة ضمن املوازنة العامةوالتبرعات 
ــون التعويضات  ــي تقدم وفق القان الت
ــم بها من  ــق عليها او يحك التي يتف
االضرار التي تصيب البيئة ومساعدات 
ــة والدولية  ــات العربي ــدول واملنظم ال
ــي تقبلها  ــراض حماية البيئة الت الغ
ــور التي  ــا للقانون واالج ــوزارة  وفق ال
ــن اخلدمات  ــدوق ع ــتوفيها الصن يس
التي تقدمها الوزارة وتخضع حسابات 
ــق ديوان  ــة وتدقي ــى رقاب ــدوق ال الصن
ــه الصرف  ــة وحتدد اوج ــة املالي الرقاب
ــن الصندوق بتعليمات من الوزير اما  م
ــؤوال  ــن االضرار يعد مس ــض ع التعوي
ــخصي او  ــبب بفعله الش كل من س
ــره او بفعل من هم  ــه او تقصي اهمال

ــيطرته  ــه او س ــه او رقابت ــت رعايت حت
ــاع او مخالفة  ــخاص او االتب من االش
ــررا  ــبب ض ــات س ــني والتعليم القوان
ــض وازالة الضرر  ــة ويلزم التعوي للبيئ
ــبة واعادة احلال كما  خالل مدة مناس
ــدوث الضرر ضمن  ــل ح ــه قب كان علي
ــة االمتناع عن  ــددة وفي حال املدة احمل
ــوص عليه وللوزارة  القيام مباهو منص
ــبب  ــودة على املس ــرر والع ــة الض ازال
ــرض  ــذا الغ ــه له ــا تكبدت ــع م بجمي
مضافا اليه النفقات  االدارية مع االخذ 
ــر االعتبار املعايير التالية كدرجة  بنظ
اخلطورة للمواد امللوثة بانواعها وتاثير 
ــتقبليا  التلوث على البيئة انيا او مس
ــن االضرار  ــغ التعويض ع ــودع مبل وي
احلاصلة نتيجة اخملالفة في الصندوق 

ــة التلوث  ــتخدامها في ازال ــني اس حل
ــون وللوزير او من  ــكام القان ــا الح وفق
ــذار اي جهة او مصدر ملوث  يخوله ان
ــر خالل   ــل املؤث ــة العام ــة الزال للبيئ
ــرة ايام من تاريخ التبليغ باالنذار  عش
ــدم االمتثال للوزير ايقاف  وفي حالة ع
العمل او الغلق املؤقت مدة التزيد عن 
ــد حتى ازالة  ــني يوم قابلة للتمدي ثالث
ــن يخوله بحيث  ــة وللوزير او م اخملالف
ــن مدير عام  ــة وظيفته ع ــل درج التق
ــن مليون والتزيد  فرض غرامة التقل ع
عن عشرة مليون دينار وتتكرر شهريا 
حتى ازالة اخملالفة على كل من خالف 
القانون والتعليمات الصادرة مع عدم 
االخالل باية عقوبة اشد ينص علبها 
ــكام  ــف الح ــب اخملال ــون ويعاق القان

ــدة التقل عن ثالثة  القانون باحلبس م
ــن مليون  ــل ع ــة ال تق ــهر اوبغرام اش
ــون او بكلتا  ــرين ملي وال تزيد عن عش
ــجن  العقوبتني  ويعاقب اخملالف بالس
او  ــرة  اخلط ــات  النفاي ــادة  اع ــزم  ويل
االشعاعية الى منشئها او التخلص 
ــا بطريقة امنة  ولغرض احملافظة  منه
على املواد الطبيعية ليحقق الصحة

ــي  ــر الوع ــة ونش ــة والتنمي  والرفاهي
ــاون الدولي في  ــة التع ــي واهمي البيئ
ــادئ البيئية والدولية للحد  تنفيذ املب
ــات  ــوث الناجم عن املمارس ــن التل م
ــز   لتعزي ــون  القان ــدف  ويه ــة  اخلاطئ
ــي تطبيق  ــة ف ــزة التنفيذي دور االجه
ــرع  ــرارات ومتابعة االجراءات فش الق

هذا القانون.

قـــانـــون حـــمـــايـــــة و تــحـسـيـــن الــبــيـــئـــــــــة
الجزء االخري الحقوقي / ماجد الحسناوي

الجزء الثاني

إضاءات قانونية

ــي  ف ــة  إصاب أول  ــور  ــع ظه م ــر  أتذك
ــر حتى  ــر اخلب ــا إن إنتش ــي، وم مدينت
سارعت كوادر البلدية وأغلقت شارع 
ــت األجهزة  ــراب! ومنع ــني بالت املصاب
ــارع،  األمنية الدخول واخلروج من الش
ــر والتعفير  ــالت التطهي ــت حم وهرع
ــة، وذهبت الكوادر الطبية  الى املنطق
ــل كل من  ــني، ودخ ــوت املصاب ــى بي ال
ــلم عليهم في حالة  ــهم أو س المس
ــب خوفا من اإلصابة.   بعدها  من الرع
ــراءات احلظر الذي  دخلت البالد في إج
ــكاله وأنواعه، فكان هناك  تعددت أش
ــي واحلظر  ــي واحلظر اجلزئ احلظر الكل
الليلي واملناطقي، وأُغلقت املؤسسات 
احلكومية واملطاعم واملقاهي واملوالت، 
ــاب التعليم  ــر أص ــر األكب إال أن التأثي
فأغلقت املدارس واجلامعات الى يومنا 

ــا زالت  ــة التعليمية م ــذا، والتجرب ه
ــتقرت على التعليم  تعاني فال هي إس
األلكتروني وال على التعليم احلضوري، 
ــون بها  ــة هم احملتكم ــح الطلب وأصب
ــب أمزجتهم، وليس وزارة التربية  حس
ــع ظهور أولى  ــم العالي.    م أو التعلي
ــل  ــات ضد هذا الوباء الذي ش اللقاح
احلياة في العالم، وأسقط دونالد ترامب 
رئيس أعظم دولة فيه، بسبب تعامل 
ــاء، تصاعدت  ــل مع الوب ادارته الفاش
ــتيراد اللقاح،  ــوات املطالبة بإس األص
السيما بعد أن تأخرت وزارة الصحة في 
إستيراده، وكانت تعاني من أزمة حادة 
وفشل كبير في مؤسساتها الصحية 
ــفيات  ملواجهة وباء كورونا، فاملستش
كانت بائسة وغير قادرة على إستعاب 
املرضى، والعالجات كانت غير متوفرة، 
ــى مواجهة  ــر مدربة عل ــوادر غي والك
ــعبي  ــاء، ولوال التكاتف الش هكذا وب
ودعم بعض املؤسسات غير احلكومية 

لكانت أرقام األصابات والوفيات شيء 
ــض يطعن في عدم  ــر، رغم أن البع آخ
ــة.  رافق ذلك،  ــا الى هذه اللحظ دقته
ــن  ــرا م ــر كبي ــعبي وتذم ــتياء ش إس
ــدرة اإلجهزة  ــراءات احلظر، وعدم ق إج
ــه،  فرض ــى  عل ــة  واألمني ــة  احلكومي
ــاة الى  ــادت احلي ــع وع ــت الوض فأنفل
سابق عهدها، خاصة بعد وصول أولى 
ــراق، وحصول  ــات اللقاح الى الع وجب
ــي لدى الشارع، ورغبة  إطمئنان نفس
اجلهات احلكومية بعدم إثارة مشاكل 
ــة، فما  ــواء امللتهب ــو األج ــر صف تعك
ــده أن تكون األوضاع هادئة وإن كان  تري
خالف اإلجراءات الصحية.   الغريب أن 
ــول وجبات اللقاح  العراقيني عند وص
ــل وصولها الى  ــض البلدان قب الى بع
العراق صاروا يسخرون من حكومتهم 
ــف تصل تلك  ــا، فكي ــدرون عليه ويتن
وموزمبيق  ــطني  ــى فلس ال اللقاحات 
ــدول الفقيرة،  ــودان وكثير من ال والس

ــط  ــد النف ــراق بل ــى الع ــل ال وال تص
ــل اللقاح  ــرات!.   لكن ما إن وص واخلي
ــع الغالبية عن  ــى العراق حتى إمتن ال
أخذه، بسبب الشائعات الكثيرة حول 
ــيميت  ــات، أو أنه س ــببه باجللط تس
ــنتني او يصيب بأمراض أخرى،  بعد س
فيما إنقسم كثيرون حول نوعه فهذا 
ــتخدام اللقاح الصيني وذاك  يريد إس
ــتخدام البريطاني، وآخر يصر  يريد إس
ــاح األمريكي كونه من  على أخذ اللق
درجة VIP ال تعطى إال لكبار املسؤولني 
ــني!.   النتيجة أنه  ــخاص املهم واألش
ــول وجبات  ــهر من وص ــذ أربعة أش من
ــد على  ــذه إإل ما يزي ــم يأخ ــاح ل اللق
ــي، في حني دول العالم  ٨٦٣ ألف عراق
ــا املاليني،  ــداد امللقحني فيه ــل أع وص
ــدى املواطنني  ــاب الوعي ل ــبب غي بس
ــة  ــز املؤسس ــه، وعج ــم من وتخوفه
ــم، وعدم إتخاذ  ــة عن اقناعه الصحي
إجراءات حكومية تلزم املواطنني بأخذ 

ــا تزال اإلصابات والوفيات  اللقاح، فيم
مستمرة.   وسط كل هذا فإن فايروس 
كورونا لم يقف عند ظهوره األول، وأخذ 
ــد كل مدة، فبعد  ــه بع يطور من نفس
ــاللة  ــة ظهرت الس ــاللة الصيني الس
ــاللة الهندية، ثم  ــة ثم الس اإلنكليزي
ــور « دلتا «  ــمع عن املتح أصبحنا نس
ــذي يطلق  ــح العلمي ال ــو املصطل وه
على فايروس كورونا الهندي، والذي بدأ 
مبوجة ثالثة عاملية إلنتشار الفايروس، 
ــة  الصح وزارة  أن  ــر  األكب ــة  والكارث
ــبوع املاضي عن  الهندية اعلنت األس
ظهور متحور آخر يسمى «دلتا بلس»   
ــارا.     ــد قوة وأكثر تأثيرا وإنتش وهو أش
ــاعات  ــن ما زلنا ضحية إلش فيما نح
ــائل التواصل اإلجتماعي، وضعف  وس
ــة  ــة ملواجه ــراءات الصحي اإلج ــي  ف
ــول  ــا ح بينن ــم  ــروس، ونتخاص الفاي
ــجع فريق  ــاح وكأننا نش ــة اللق نوعي

ريال مدريد أو برشلونه. 

ــان  ــرّم الباري عزوجل على أي إنس ح
أن يعتدي على نفسه كلياً أو جزئياً 
ــى: ”وال تقتلوا  ــال اهللا تعال ــث ق حي
ــكم إن اهللا كان بكم رحيما“.  أنفس
وورد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 
ذب به  أيضاً ”من قتل نفسه بسمّ عُ
ــك أن تعاطي  في نار جهنم“ .. وال ش
اخملدرات هو تناول للسموم.ان نسب 
تعاطي اخملدرات باتت مقلقة بشكل 
ــدود ٤٠ في  ــا ح ــع جتاوزه ــد، م متزاي

ــض الفئات العمرية من  املئة بني بع
ــة العمرية  ــباب مبيّنة أن الفئ الش
ــي بني ١٥  ــى اخملدرات ه ــي تتعاط الت
ــبة األكبر في  ــنة، إال أن النس و٣٥ س
مراكز عالج اإلدمان تنحصر بني عمر 
ــنة.ولرمبا هناك مقاه باتت  ١٧-٢٥ س
ــدرات، حيث تضع  أماكن لترويج اخمل
ــواد في األراكيل من  لزبائنها تلك امل
دون طلب منهم، جلذب الشباب نحو 
ــة أن  مديرية مكافحة  اإلدمان مردف
ــرة مبداهمات  ــوم كل فت ــدرات تق اخمل

لتلك املقاهي.
متى يبلغ البنيان يوما متامه 

ان كنت تبنيه وغيرك يهدم 
ــون في هذا اجملال ان  تزايد  وقال باحث
ــرية  ــم األس ــف واجلرائ ــاالت العن ح
ــدرة، إذ  ــواد اخمل ــي امل ــار تعاط وانتش
أشيع في أكثر من مرة ارتباط جرائم 
ــواد مخدرة،  ــرية بتعاطي م قتل أس
ــابتني على يد  ــا مقتل ش كان آخره
ــل أيام.ان  ــي بغداد قب ــقيقهما ف ش
ــراب تعاطي اخملدرات  اإلدمان أو اضط
هو منط من أمناط االستعمال سيئة 
ــتمرار  باالس ــه  عن ــر  يُعب ــف  التكي
ــة  املعرف ــم  رغ ــتعمال  االس ــي  ف
أو  ــة  اجتماعي ــاكل  مش ــة  مبواجه

ــة  ــيكولوجية أو بدني ــة أو س مهني
ــم أو تتفاقم عن طريق  متكررة تنج
ــاالت  ــي ح ف ــرر،  املتك ــتعمال  االس
ــى املتعاطي. راً عل ــا خطِ يكون فيه

ــوكا التي تنمو  ــن نبات الك تخرج م
في جبال األنديز في أميركا اجلنوبية 
ــة  العصبي ــل  النواق ــادة  إع ــع  مين  ,
ــن , النورابنفرين  (الدوبامني, البنفري
النهاية الطرفية  إلى  والسيراتونني) 
ــز النواقل  ــب, فيزداد تركي في العص
في الشق بني العصبني مما يؤدي إلى 
ــر التحفيزي حيث أن التحفيز  التأثي
ــن  النورابنفري ــل  الناق ــن  م ــي  يأت
ــن الدوبامني  ــذة م ــعور الل بينما ش
ــيراتونني.الكاثينون هو  الس ــاً  وأيض
ــتخرج من نبات القات وموطنه  مس
شمال أفريقيا و شبه اجلزيرة العربية, 
ــتهر به اليمن حيث أنه ممنوع  و تش
في كل دول العالم عدا اليمن, و يعد 
املسبب الرئيسي لتراجع محاصيل 
النب في اليمن حيث يستهلك أغلب 
ــتحمام  ــا أمالح االس ــري أم ــاه ال مي
ــبه التركيب  فهي مادة مصنعة تش
ــت  وليس ــون,  للكاتين ــي  الكيميائ
ــبب  ــن القات وان س ــتخرجة م مس
ــكل  ــميتها أنها تصنع على ش تس
حبيبات تشابه بعض مواد التنظيف 
ــرب في  ــت ته ــي كان ــهورة فه املش
ــا التاثير  ــف. ام ــواد التنظي ــب م عل
ــدث للمتعاطي  ــي الذي يح الرئيس
ــة املبالغ  ــة والثق ــعور بالبهج الش
ــاه ايضا  ــاع درجة االنتب ــا وارتف فيه
ــة والتململ تغييرات  ــاع الطاق ارتف
ــلوك أو العدوانية التحدث  ــي الس ف
ــع حدقة  ــوش توس ــرعة أو بتش بس
ــوش الذهني والتهيؤات  العني التش

ــدل  ــي مع ــرات ف ــات تغيي والهلوس
ــط الدم ودرجة  ضربات القلب وضغ
ــيء  ــان أو الق ــم الغثي ــرارة اجلس ح
ــوزن ,  اضطراب الوعي  ــع فقدان ال م
ــا يختفي أثر  ــك اكتئاب حينم وكذل
ــة  األفيوني ــكنات  املس ــد  الدواء.تُع
ــن العقاقير التي  من اخملدرات وهي م
ــم إنتاجها  ــم ويت ــى األل تقضي عل
ــا وتتضمن  ــون أو تصنيعه من األفي
ــن واملورفني  ــر الهيروي ــة العقاقي فئ
والكودين وامليثادون واألوكسيكودون 
ــك  كذل ــرى  أخ ــر  عقاقي ــني  ب ــن  م
ــتخدم  تس ــة  األفيوني ــكنات  املس
ــن و لها  ــدا الهيروي ــاً ع ــا طبي كله
ــي األعلى  ــة خاصة و ه وصفة طبي
ــراء اجلرعة  ــاة ج ــدالت الوف ــي مع ف
ــتقبالت باجلهاز  ــا مس ــدة وله الزائ
العصبي ترتبط بها.ستظهر أعراض 
التعاطي والتي ميكن أن تختلف بني 
ــت خفيفة في  ــخاص, وإن كان األش
ــر على املتعاطي مع  البداية ولم تؤث
ــتزيد حدتها و تأثيرها  مرور الوقت س
وقد تؤدي إلى مشاكل صحية دائمة 
ــن التعاطي،  ــد التوقف ع ــى عن حت
وبعض األنواع تودي بحياة املتعاطي.

صنفت القوانني استخدام احلشيش 
ــتخدام  ــي أو ترفيهي. االس ــى طب إل
ــر  ــي أكث ــاً ف ــون موجه ــي يك الطب
األحيان ملرضى السرطان, حيث وجد 
ــن الغثيان بعد  ــب يخفف م أن القن
ــا أنه يخفف  ــالج الكيماوي كم الع
ــمح  ويُس ــدر،  مخ ــه  بصفت ــم  األل
باستخدام احلشيش ألغراض طبية 
ــب الواليات  ــدا وأغل ــي كل من كن ف
ــتراليا ودول مختلفة  األمريكية وأس

في اوروبا.

الـمـخــدرات وتــأثــيــرهــا عــلـــى الـجـســـــــم

كورونا تتطور ونحن نرتاجع!
ثامر الحجامي

االمربيولوجي / رائد عبداالله عباس

ــلوك اجلمعي كبير في تطوير وتقدم اجملتمع       ان اثر الس
ــتجابات وردود  ــكال متعددة من االس فهو عبارة  عن اش
ــن التصرفات املعتادة  فهو من االمور  الفعل اخلارجة  ع
ــلوك  ــذا النوع من الس ــة الن ه ــر تقليدي ــي ال تعتب الت
اليخضع ملعايير واسس واضحة بقدر ما تقع اسقاطاته 
على الفرد دون ان يعي ما ستؤول اليها االمور  ، ولعل خير 
دليل على ما مت التطرق اليه هو  ان الزعامات السياسية 
ــراد وبطرق  ــن االف ــع كبيرة م ــتغالل مجامي ــدأت باس ب
ــقيط  ــر توجهاتهم بهدف التس ــدة لتتمكن من تغي ع
ــي لهذا او ذاك الن قوة العملية هذه تكمن في  السياس
السلوك اجلمعي الذي يكون أداة  متاحة للساسة كون 
أن  اجلماعات قادرة على حتقيق الغايات السياسية حتى 
غير املرغوب بها خاصة وان الواقع السياسي يعيش ازمة  
ثقافية  متعددة  اجلوانب ، بل وحتى النخب الواعية  لم 
ــة تقود االفراد  ــاد زعامة وطنية حقيقي تتمكن من ايج
ــي وطني  ــتتة وتدعوهم خلطاب سياس واجلماعات املش
ــوازن الى حد  ــق عقل جمعي مت ــي قادر على خل حقيق
ــد صفوفه وبناء  ــادة اجملتمع وتوحي ــن من قي ما  لتتمك
ــديد. لن  ــف الش ــة االركان ، لكن  ولالس ــة متكامل دول
ــع املزري الذي  ــة  قوية  تتجاوز الواق ــهد بلدنا نهض يش
ــه مهيأ   ــا الواقع االن الذي نعيش ــوم  بينم ــه الي نعيش
ــر اجلماعات من  ــامل  نتيجه تذم ــر الش ــل التغيي لتقب
ــية واالجتماعية واخلدمية .. ان العراق  االوضاع السياس
ــني  واملتخصصني في مختلف  ــك الكثير  من املثقف ميل
اجلوانب  واجملاالت العلمية واالنسانية  لكن اليوجد لهم 
ــة   وذلك بسبب معارضة  دور االن في العمليه السياس
ــرعية  ــي املتدني الفاقد الش مبادئهم للواقع السياس
ــي  ــول ان اخلطاب السياس ــه ميكن الق ــة وعلي التقبلي
ــه وهذا ما  ــر كما هو علي ــه وبقاء اجلوه ــرت مفردات تغي
ــعوري  يتطلب منا قراءة هذا الواقع بعيداً االنقياد لالش
ــية غير منطقية وفقاً للواقع تبث  وراء طروحات سياس
ــتخدام  عبر نوافذ متعددة بطريقة التأثير عن طريق اس
ــاد ، ومع كل  ــلوك اجلمعي لالفراد حتت وطأة االنقي الس
ــرد خطورة االختيار والتوجه  ما تقدم ضرورة ان يعي الف

حتى ال يُصاب بخيبة آمل اخرى.

ــأل الطفل ذو  ــد ثالث ليال من اندالع املوت املفاجئ ، س بع
ــنوات عن أبيه ، فأجابته أمه وهي تستر دمعها  اخلمس س
بالصبر : « أبوك يا ولدي في اجلنة» الطفل بريء ، الطفل ال 
ــد أن أكلم أبي، تقولني أن اهللا  ــؤال. « ماما أري يكف عن الس
ا ألكلمه». ــا إذا دعوناه ! قولي له أن يعطي أبي هاتفً يعطين

هنالك مقولة تنص على ان « تعددت األسباب واملوت واحد»  
سواء  قد استهدفتك عبوة ناسفة ام انتحاري اقدم عليك  
ظنا منه ان اهللا سيتقبله ، لو توفيت بحقنة ذلك املستهتر 
ــوب على مالئكة الرحمة يدعى طبيب،دعني عزيزي  احملس
القارئ ان اطلعك على معنى هذه الكلمة في قاموس اللغة 
ــم  ــي العالم بحقيقة الداء والدواء وهو اس «طبيب» وتعن
ــنى، وللعلم واألطالع في كالمي هذا  من اسماء اهللا احلس
ــخيص اخلطأ  ــم وامنا اخص انفار  قليلة من باب تش ال اعم
واألمل باصالحه، كنت اسمع كثيرا عن فالن لديه انفلونزا  
ــس بسيط  او لرمبا يعالج فقر الدم املالزم له وذهب  او حتس
الى املستشفى وعاد مشافى لكنه محمل بشهادة وفاته، 
ــزاب مأخذا  ــارات وجرائم األح ــذت منه األنفج ــي بلد اخ ف
ــد من عدد القطع احملفورة  ــرت له األخطاء الطبية لتزي ظه
في وادي السالم،فكما يشير معدل الوفيات األولي الى ٤٫٧ 
ــادر برملانية  ــنة ٢٠٢٠،ووفقا ملص ــمة في س لكل ١٠٠٠ نس
فأن املستشفيات العراقية شهدت نحو أربعة آالف خطـأ 
ــببت بالعديد من الوفيات وحاالت  طبي منذ عام ٢٠٠٣ تس
اإلعاقة، حقنة بسيطة جعلت من عائلة بكل مكنوناتها 
يتيمة ، ألطلعك عزيزي القارئ على جتربة شخصية لي في 
ــفيات  ذات صباح ذهب احد افراد عائلتي الى احد املستش
ــر طبيبه  ــتماعا ألم ــه اس ــذي لدي ــص الدم ال ــة نق نتيج
ــق فوجئنا  ــدم لكن وبعد دقائ ــي اعطائه ال ــاص ف األختص
ــاه ذلك الطبيب  ــببه الذي ادع ــر الوفاة والذي كان س بخب
ــة  ــه توقف مفاجئ للقلب، توفي اب تاركا خلفه خمس ان
ــات بال معيل يذكر ،ذهبت عائلة  كـ مئات العوائل ادراج  بن
ــموع الفقدان بينهم.أختتم كالمي  ــعل ش األخطاء، لتش
مع عزيزي القارئ ان العراق بلد محير بكل وجهاته وتكمن 

احليرة في عالج املشكلة ال في تشخيصها.

حوراء الحافظ

حنني فرحان

قاد د وال تُ قُ

فكر األرهاب ام 
مرشط الطبيب؟!
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*ثوابت اخالقية ومباديء

ــه  ــا مع ــة حوارن ــي بداي ف
ــن الدين  ــه تعلم م ــال ان ق
ونبينا  ــرآن  والق ــالمي  االس
ــاء  محمد (ص) واهل الكس
ــت (ع) مخافة اهللا  وآل البي
والقيم  ــاديء  واملب وطاعته 
االنسانية واالخالق احلميدة 
ــدر  ق ــراء  الفق ــاعدة  ومس
أمي  ــت من  االمكان وتعلم
ــن   االهل  ــي التفاني وم وأب
ال  ــن  مب ــر  , ال خي ــع  واجملتم
ــه وأهله  ــر لهُ في عائلت خي
ــك  لذل ــن,  والوط ــع  واجملتم
ــر  الضمي ــاح  مرت ــت  عش
والبال . واضاف انني تعلمت 
ــكرية االنضباط  من العس
وحماية الوطن واملواطن , ال 
احتاج الى جاه وال مال وامنا 
الى موقع فيه قرار استطيع 
ــعب والوطن  به خدمة الش
بإخالص كما خدمته طيلة 
ــن  ــت   م ــا وتعلم (40)عام
والعمل  العلم  ــة  الهندس
ــة .. لن أعد مبا  بإخالص ودق
بتنفيذه  ــا  مطمئن ــت  لس
ــعارات  ــم بالش وال اخدعك
ــأعمل  وس الرنانة  والوعود 
ــتطيع خلدمتكم  كلما اس
ــرفاء؟  , فهل من ناصر للش
ــة  احلكم رأس  ان  ــت  تعلم
ــل  الفش وان  اهللا  ــة  مخاف
ــرة  اخلب ــدام  انع ــببه  س
ــاءة واحلكمة ويتولد  والكف
ــاد  ــاد وان الفس منه الفس
ــالق والنزاهة  ــدام االخ النع
يتولد منه الفشل ومنهما 
ــل  فه  .. ــرام  االج ــد  يتول
ــذوي العقول  ــر ل ــن ناص م
ــه ال  ــم ان ــة ؟ وااله احلكيم
حياة مع اليأس وال يأس مع 

احلياة مادام اهللا موجودا .
*ادارة الدولة .. كيف ؟

ــي في معرض  الدراج واكد 
ــأن  ــؤال بش اجابته عن س
تقييم العملية السياسية 
بالقول ان الوضع السياسي 
ــيء غير  احلالي في البالد ش
ــية  ــي وحالة سياس طبيع
ــا  يتخلله ــة  طبيعي ــر  غي
الفشل ومن الفشل يتولد 
الفساد  ــاد ومن هذا  الفس
ــد االجرام وان العملية  يتول
ــزاب  كأح ــية  السياس
ــاد اكثر من  اعتمدت الفس
ــة وجناح  ــة بنزاه ادراة الدول
ــدار  ــب ان ت ــة يج وان الدول
ــس حزبيا  ــاتيا ولي مؤسس
ــاك  هن ــت  كان اذا  ــى  وحت
ــواء اكانت  ــة س محاصص
طائفية ام قومية ام فئوية 
يجب ان يكون الهدف منها 
خدمة العراق وليس خدمة 
ــذه االخيرة  ــزاب ألن ه االح
ــي مصاحلها  ــدأت تفكر ف ب
ــة  مادي ــدة  قاع ــن  وتكوي
ولوجستية لغرض التصدي 

ــي  السياس ــهد  للمش
بوصفها احلزب االوحد .. وان 
هذه الطريقة الفاشلة ادت 
بالعراق الى التدهور وضياع 
ــع    اجملتم ــاع  وضي ــم  القي
واجلهل  الفقر  ولّد  وبالتالي 
واملرض والبطالة   وان البُنى 
التحتية اليوم متهالكة او 
ضعيفة وان واقع الكهرباء 
ــاس في حالة  والن متدهور 
ــني  املوظف ــب  وروات ــر  تذم
ــن وجود  ــرة بالرغم م متأخ
ــة كافية وانا  ــيولة مالي س
ــول بأن  ــدى اي واحد يق احت

ــر  غي ــة  النقدي ــيولة  الس
ــع  توزي ــدم  ع وان  ــرة  متوف
اوقاتها الهدف  الرواتب في 
ــارع بطريقة  منه اثارة الش
حتقيق  ــا  غايته ــودة  مقص
ــي  السياس ــقيط  التس
ــاب  لصالح حزب على حس
ــاف الدراجي بأن  اخر . واض
الشعب العراقي حلقه اذى 
ــل اآلالم  ــو يتحم ــر وه كبي
ــع  اجملتم ــرائح  ش كل  وان 
ــن وموظفني  ــن متقاعدي م
اصابهم الضرر وهكذا احلال 
بالنسبة لقطاعات حيوية 
ــي املقدمة قطاع  اخرى وف
ــبه  بات ش الذي  ــم  التعلي
ــا  كورون ــة  بحج ــلول  مش
ــل غير العقالني  وان التعام
ــة التربوية ادى  ــع العملي م
ــا وان القضاء  ــى تدهوره ال
ــح في محور  اصب العراقي 
ــا وان  ــك دائم ــرة الش او دائ
ــان اليوم غير  ــاء البرمل اعض
ــى اداء دورهم بل  قادرين عل
ان النائب ال يعرف بالضبط 
ــل  ه  .. ــي  احلقيق ــه  واجب
ــريعي ام تنفيذي؟  ــو تش ه
ــى  ال ــاج  يحت ــان  البرمل وان 
ــة من ذوي  ــخصيات قوي ش

اخلبرة .

*تغيري النظام السياسي 
.. مطلوب 

وذوي االرادة في العمل مثلما 
ــخصيات  ــى ش ــاج ال يحت
ــة  املناقش لغرض  ــة  قيادي
ــني  القوان ــي  ف ــاورة  واملن
ــبة احلكومة ليس  ومحاس

ــخصية بقدر ما  بدوافع ش
مؤسساتية  محاسبة  هي 
ــر قادر  ــب غي واذا كان النائ
ــرف  يع وال  ــن  ــر متمك وغي
ــني العمل  ــرق ب ــى الف معن
ــل  ــن العم ــاتي ع املؤسس
ــن  م ــك  ذل ــإن  ف ــردي  الف
ــل  ــأنه ان يؤدي الى فش ش
ــه  وعلي ــة  للحكوم ــام  ت

ــريعي  التش ــان  البرمل ــإن  ف
ــة  التنفيذي ــة  واحلكوم
ــتركان في جرمية قتل  مش
ــة  بطريق ــه  وابنائ ــراق  الع
الذي  فإن  ــي  وبالتال بطيئة 
ــاج    نت ــو  ه االن  ــاهده  نش

ــا    ــية كله ــة سياس عملي
ــب ان يتغير  لهذا اقول يج
وان  ــي  السياس ــام  النظ
تتغير الوجوه وكذلك يتغير 
ــية  ــل السياس ــادة الكت ق
النهم اساس البالء كونهم 
الفردية على  ــم  آماله بنوا 

حساب الدم العراقي .
*اِّـواطن اساس التغيري 

اِّـنشود 
ــات  باالنتخاب ــه  رأي ــول  وح
ــة املقرر لها ان جتري  النيابي
ــهر  ش ــن  م ــر  العاش ــي  ف
ــذا  ــل ه ــرين االول املقب تش
العام واهمية التعويل على 
املواطن في احداث التغيير 

ــي  الدراج ــال  ق ــود.  املنش
ــارة، انه يجب  بصريح العب
ــاذ الوضع  ــا اليوم انق علين
ــل  االفض ــو  نح ــره  وتغيي
ــر الوجوه  ــالل تغيي ــن خ م
ــلوب ادارة الدولة وهنا  واس

يلعب املواطن الدور االساس 
في التغيير وان امل العراق 
يكمن في ازاحة الفاشلني 
والفاسدين ويبقى احلل بيد 
املواطن العراقي وقراره وذلك 
ــخصيات  للش ــاره  باختي
االكثر كفاءة وخبرة وجتربة 

عملية واياد نظيفة وقلوب 
ــليمة وعفة في النفس  س
ــا وعبر  ــن هن ــان وم واللس
ــة اجلديدة)  ــم (البين منبرك
له  ــول  واق املواطن  ــد  اناش
ــي منه  ــك كنز جتن ان صوت
ــة والعزة فال تفرط  الرفاهي
ــات املقبلة  به في االنتخاب
ــال او  ــن ينتخب فاش وان م

ــدا او مجهول التاريخ  فاس
ــة  ــي اجلرمي ــارك ف ــو مش ه
ــدغ  لُ واذا  ــة  ــس ضحي ولي
ــال يُلدغ مرة  ــن مرة ف املواط
ــا  ــوك ايه ــة واذا خدع ثاني
ــرة فالذنب ذنب  ــن م املواط

ــت مرتني  دع ــادع واذا خُ اخمل
ــك وأوصي  ــب ذنب ــأن الذن ف
ــه باملال  ــن بأال يغرون املواط
بالسالح  يرهبونه  او  احلرام 
بأنهم  ــون  املواطن وليتذكر 
ولدوا احرارا . واشار الدراجي 
ــية  السياس ــة  العملي ان 

ــادة وطبقة  ــا فيها من ق وم
سياسية هي نتاج انتخاب 
ــم  له ــي  العراق ــن  املواط
ــروعة  مش ــر  غي ــة  بطريق
او  ــم  خداعه ــالل  خ ــن  م
ــوتهم  (رش او  ــم  ترهيبه
ــل  ــرام وان فش ــال احل ) بامل
ــببه  ــة حقيقة س احلكوم
ــو من اختار  املواطن ألنه ه

ــدم وعندما نقول  وهو من ن
ان املواطن له دور اساس في 
ــر ال غبار  ــر فهذا ام التغيي
ــن وهو  املواط ــه وعلى  علي
مقبلة  ــات  النتخاب يتطلع 
ان يسعى للتغيير ليس من 
خالل الوجوه فقط وامنا من 
املوجودة  االمكانيات  خالل 
ــن  ــدا ع ــح بعي ــدى املرش ل
واملنسوبيات  ــوبيات  احملس
ــن ان ينتخب  ــى املواط وعل
من له تاريخ مشهود وليس 
تاريخ اسود واال يعيد تكرار 
ــله  ــن ثبت فش ــاب م انتخ
ــابقة  ــي االنتخابات الس ف
ــن معه في  ــل هو وم وفش
الدولة  وتقومي  وتوجيه  ادارة 
ــه على  ــول ان ــرر  واق .. واك
ــر  التغيي اراد  اذا  ــن  املواط
ــود واال يكون ضحية  املنش
ــار  يخت ان  ــه  علي ــب   يج
ليضعه  ــب  املناس املرشح 
ــب ويجب  في املكان املناس
ان يبحث عن تاريخ املرشح 
ــه  ومصداقيت ــي  احلقيق
ــي  ف دوره  ــن  ع ــث  ويبح
ــالل انتقاء  ــع ومن خ اجملتم
ــخصيات مرموقة ميكن  ش
ان يحصل تغيير في البرملان 
املقبل... صحيح انه ال ميكن 
ــون هناك تغيير كلي  ان يك

ــية  ــي العملية السياس ف
ــون  يك ان  ــب  يج ــه  لكن
ــر تدريجيا وأقول ملن  التغيي
ــب ان نغير كامل  يقول يج
انك  ــية  السياس العملية 
ــر مصيب الن  ــئ وغي مخط
تغيير العملية السياسية 
الى  الذهاب  ــي  برمتها يعن
ــى  ال ــاب  الذه او  ــول  اجمله
ــي يصبح  ــى وبالتال الفوض
ــا  ــر وامن ــا اكب ــراب خراب اخل
ــة  ــر العملي ــا ان نغي علين
ــا  تدريجي ــية  السياس
ــب  ــى مكاس ــل عل لنحص
تدريجية . ويبقى امل العراق 
ــعبه بإزاحة الفاسدين  وش
على  والقضاء  ــلني  والفاش
ويبقى  ــل  والفش ــاد  الفس
ــي  ــب الوطن ــل بالناخ االم
ــرفاء  الواعي باختياره للش
ذوي الضمير احلي واحلكمة 
ــد  والي ــليم  الس ــب  والقل
ــس  ــة النف ــة وعف النظيف
ــراق  للع ــب  واحمل ــان  واللس
ارادة  ــب  وصاح ــعب  وللش
ــة  قيادي ــخصية  وش وإدارة 

كفوءة ونزيهة.
*كلمة اخرية 

ــوار  ــذا احل ــام ه ــي خت وف
ــن في «البينة  نتمنى نح
اجلديدة» على مثل هكذا 
ــا  متثلن ان  ــخصيات  ش
او  ــل  املقب ــان  البرمل ــي  ف
وعليه  املقبلة  ــة  احلكوم
ــه الدعوة الى  ــا نوّج فإنن
ــواء املتقاعد املهندس  الل
ــب الدراجي  ــان صاح (زم
ــح لالنتخابات  ) ألن يرش
ــكار  ــن اف ــه م ــا ميتلك مل
ــم  ــورات واعدة لرس وتص
مستقبل مشرق لعملية 
نريدها  عراقية  سياسية 
ــن  ع ــرة  ومعب ــة  ناضج
تطلعات العراقيني وقادرة 
ــن يحتوي  ــاء وط بن على 

اجلميع .

رئيس جملس أمناء منظمة املدى للدراسات االسرتاتيجية اللواء املتقاعد املهندس (زمان صاحب الدراجي ) يؤكد يف حوار لـ (                                        ): 

رأس احلكمة خمافة اهللا والفشل سببه انعدام اخلربة 
والكفاءة ولن أعد بام لست مطمئنا بتنفيذه 

الزميالن البياتي وحوشي يحاوران الدراجي
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ال أحتاج اىل مال وال جاه وإنام اىل موقع فيه قرار استطيع 
من خالله خدمة الشعب والوطن بإخالص 

حاوره / عبد الزهرة البياتي / رئيس التحرير التنفيذي  واِّـحرر  قاسم حوشي 

لواء متقاعد مهندس (بدرجة مدير عام ) ..  دخل عدة دورات عسكرية وهندسية وعلمية وثقافة مجتمعية .. مستقل ولم يتحزب يوما .. انتمى الى اهللا والوطن 
ــبع سنوات في حي التجار وعشر  ــنوات في الطالبية وس ــكن خمس س ــأ وترعرع في العراق وحتديدا في العاصمة بغداد ولم يقم في اخلارج ..س ــعب .. نش والش
ــاركته في عدة مؤمترات وندوات تخص الثقافة وخدمة اجملتمع  ــاتني ولظروف خاصة انتقل منذ اربع سنوات الى الكرادة .. ويحسب لهُ مش ــنوات في حي البس س
ــس ملعهد نور الهدى اخليري ألصحاب العوق الذهني في بغداد . .  ــتراتيجية ومؤس ــات االس ــغل منصب رئيس مجلس امناء منظمة املدى للدراس وهو حاليا يش
ــفة القيادة والثاني مقاالت في حب العراق والثالث اضاءات في مثلث النجاح (االرادة  ــة كتب عن العراق اولها فلس وقد عرف بكتاباته ومقاالته حيث الّف خمس
واالدارة والشخصية القيادية ) وآخر في عام (2017) بعنوان ( العراق من مهد احلضارات الى عهد االحتالالت ) وهو يقترب االن من اجناز طبع كتابه اخلامس املوسوم 
ــرت اغلبها في مواقع التواصل االجتماعي والصحف  ــأن الوطني نُش ( انظمة احلكم في الدول املتخلفة ) ومنها العراق ولهُ العديد من املقاالت التي تناولت الش

احمللية وفي املقدمة منها البينة اجلديدة .. انه اللواء املتقاعد املهندس (زمان صاحب الدراجي ) الذي التقته (البينة اجلديدة) فكان هذا احلوار الصريح .

أمل العراق والشعب بإزاحة الفاسدين والفاشلني والقضاء 

عىل الفساد والفشل وهذا يتحقق بوعي الناخب العراقي 

عرب منرب (                           ) أناشد املواطن وأقول له ان صوتك كنز جتني 

منه الرفاهية والعزة فال تفرط به يف االنتخابات املقبلة

الشعوب اقوى من الطغاة واحلق اقوى من القوة والرمحة فوق القانون 

الدولة جيب 
ان تدار 

مؤسساتيا 
وليس حزبيا 

من ينتخب 
فاشال او فاسدا 

او جمهول 
التاريخ هو 
مشارك يف 
اجلريمة 

وليس ضحية

اللواء املتقاعد املهندس (زمان صاحب الدراجي )
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الـــكهرباء أزمــــة الــعــــراق الـمـــزمــنــــة .. والـمـــــواطــن يـســتــغـــيـــــث 
ال حل ألزمة الكهرباء يف العراق مالـم يسمح للرشكات العاملية 

ببناء حمطات جديدة يف كل حمافظة 

أبعاد ملف الخدمات
البداية كانت مع محمد العكيلي/

محامي: رغم انني على يقني بأنهم 
ــن  معاجلات.ولك ــن  ع ــون  يبحث ال 
ــف اخلدمات  ــالتي هي ابعاد مل رس
ــن التجاذبات  ــيما الكهرباء ع الس
ــأة عليا  هي ــكيل  السياسية.وتش
ــاء تخصص  ــة ملف الكهرب ملعاجل
ــة  املادي ــات  االمكاني ــة  كاف ــا  له
ــن خاللها  ــة. يتم العمل م والفني
ــاور:اوالً التعاقد مع  على ثالثة مح
ــركة رصينة كشركة سيمنس  ش
ــك لبناء محطات  او جنرال الكتري
ــة كهربائية.ثانيا .العمل على  طاق
تأهيل جميع خطوط نقل الطاقة 
ــة  دراس ــع  .وض ــا  الكهربائية.ثالث
ــتقبلية آللية التوزيع  واقعية ومس

للسيطرة على االحمال.
بناء محطات جديدة

ــالم  س ــال  ق ــه  ذات ــياق  الس ــي  ف
ــل الزمة  ــي : ال ح ــي \صحف الطائ
ــمح  الكهرباء في العراق مالم يس
ــركات العاملية ببناء محطات  للش
ــي كل محافظة محطة  جديدة وف
ــة االدارية  ــن البيروقراطي وبعيدا ع
ــة  وامليزاني ــني  والروت ــات  والتعليم

وتفضل الشركات الصينية ملا لها 
من باع طويل في اجناز تلك احملطات 
ــاريع الترقيع  اما اذا بقينا على مش
واملالي  االداري  والفساد  والعموالت 
فلن تكون هناك كهرباء في العراق 

خلمس سنوات املقبلة.
الطاقة البديلة

ــلماوي \اعالمي  ــر املس ــا منتظ أم
ــى  عل ــاء  الكهرب ــة  ازم ــة  : ملعاجل
احلكومة والوزارة استخدام الطاقة 
ــية  ــة مثل الطاقة الشمس البديل
ــا للكهرباء  ــر انتاج ــي تعد اكث الت

واقل كلفة وبال مخاطر.
أزمة الكهرباء الكربى

ــي \حقوقي  ــليم احلمدان ــي س عل
ــف في  ــل الصي ــول فص ــع حل : م
ــبب ارتفاع درجات  ــام،  و بس كل ع
ــاحة  الس ــى  عل ــر  تظه ــرارة،  احل
امللف  ــاء،  الكهرب ــة  أزم ــة  العراقي

ــذا البلد  ــد في ه ــب و املعق األصع
ــت إدارته  ــف الذي مت ــم، املل العظي
ــبعة حكومات مركزية  من قبل س
ولم تصل إلى نتيجة، بسبب سوء 
ــى  إل ــن  املتصدي ــخاص  االش إدارة 
ــاء، ومن خالل العقود  ملف الكهرب
ــاء  الكهرب ــات  و محط ــة،  الوهمي
الغازية ذات التكلفة العاليه جدا، 
ــة و املتهالكة،و  و املنظومة القدمي
ــزاب  ــل األح ــن ذاك تدخ ــم م األه
ــكل مباشر في ادارة  الفاسدة بش
ــوزارة وتعيني املدراء العامني على  ال
ــب  ــي، املنص ــي طائف ــاس حزب اس
األكثر أهمية في جميع مؤسسات 

احلكومة وأهم من منصب الوزير ،( 
الوزارة البائسة) التي صرف عليها 
ــار دوالر)  خالل ١٧  ــر من(٦٠ ملي أكث
ــن  ــا إلى يومنا هذا ولم تتحس عام
الطاقة الكهربائية ، مع املقارنة مبا 

قام به الرئيس املصري عبد الفتاح 
ــي، حلل أزمة الكهرباء في  السيس
ــركة (سيمنز  مصر بالتعاقد مع ش
األملانية) و بقيمة إجمالية تصل إلى 
ــارات دوالر خالل مدة اقصاها  ٨ ملي
ــة  أزم ــل  ح مت  ــل  وبالفع ــنتان،  س
الكهرباء في مصر، واصبحت مصر 
ــدر الطاقة الكهربائية إلى  االن تص
ــبب الفائض  ــدول األفريقية، بس ال

من الطاقة املتوفرة عندها.
الكهرباء والدعايات االنتخابية 

ــب العكيدي \عضو  ــا بني وهي فيم
االجتماعي  للسلم  الدولي  الفريق 
ــل  يُدخ ــي  عرب ــد  بل اول  ــراق  الع  :

الكهرباء عام ١٩١٧ وشعبه يعاني 
ــا عام ٢٠٢١! وهذا بحد  من فقدانه
ذاته مقارنة بني الوطني الذي يفكر 
ــي  باالجيال القادمة وبني السياس
ــات القادمة  ــر باالنتخاب الذي يفك

والتي هلّت معها العديد من احملوالت 
الكهربائية واحملطات املتنقلة لفك 
الزخم بقدرة قادر وقبيل اشهر من 
ــراع العام وال يخفى على  يوم االقت

احد بني منطقة واخرى جند عبارات 
ــة  ــب او نائب ــاء لنائ ــكر والثن الش
ــبب ( جتهيز محولة كهربائية  بس
ــاءل لو توفرت  ملنطقة معينة) اتس
ــيطالب املواطن  ــاء هل س الكهرب

ــت  توزع ــب  مكات ــن  م ــا  بتوفيره
ال  ــد  بالتأكي ــوات؟!  االص ــحذ  لش
وعليه فخلق االزمة ونقص احلاجة 
ــة البطل املقدام  ثم توفيرها بصف

ــالك لتلميع  ــاس من اله منقذ الن
صورة لعلها تكون سبب في اقناع 
ــت .ترى في  ــى التصوي املصوت عل
ــد  العراق  ــت تعاق ــام  ١٩٥٢ حي ع
ــراء محطات  ــركة IBM لش مع ش

ــات  ماكن ــراء  وش ــة  فخم ــد  تولي
ــة الدورة) هل كتبت  الزيوت (محط
ــرت الدعايات؟! لم  العبارات او نش
ــام  ــم ان نظ ــني نفه ــا اذا ح نقرأه
احلكم في العراق برملاني فالشعب 
ــه  ــن ميثل ــار م ــرض يخت ــن املفت م
ــة تعمل  ــكيل حكوم ليقوم بتش
ــعب.! وهذا جزء  ــة الش على خدم
ــا لنصل  ــة يجب ايقافه ــن االزم م
ــا  ــة قدمته ــة ان اخلدم ــى مرحل ال
ــق املواطن  ــات الدولة فيث مؤسس
ــا كل مقاومات توفير  ــه لدين بدولت
ــمس .  ــاه , ش ــاح , مي ــة (ري الطاق
ــرية) كل املقومات  وقود . طاقة بش
ــاالت دولة  ــن حتتاج رج متوفرة لك

تبني الدولة فتعز العباد والبالد.

ــا كونها امتدت  ــد ازلية من نوعه ــكالت التي تع ــراق تبرز احدى املش ــدء لهيب الصيف في الع ــع ب م
ــارع العراقي اال أن مشكلة الطاقة  ــنوات طوال . مابني مشكلة واخرى يعاني منها الش على مدى س
ــتعلت  الكهربائية هي االهم  وخاصة في هذه الفترة، حتى باتت الكهرباء احد اكبراحالم املواطن،اش
ــتخدمون بـ»االنقطاع الدائم  ــا وصفه املس ــبب م ــل االجتماعي في العراق غضبا بس ــع التواص مواق
ــائل  ــتماع الى رس ــاء» في عدد من محافظات البالد.كانت جلريدة (البينة اجلديدة) وقفة لالس للكهرب

املواطنني التي وجهت الى اجلهات املعنية واخملتصة بذلك.

البينة الجديدة / حوراء خلف الدراجي

ملعاجلة ازمة الكهرباء عىل احلكومة والوزارة استخدام الطاقة البديلة 
مثل الطاقة الشمسية التي تعد اكثر انتاجا للكهرباء واقل كلفة وبال خماطر

جولة حزينة في مدن ذبحها العطش وطمرتها النفايات
حي الضباط الثانية ودور االستكشافات النفطية انموذجا

االهايل يوجهون نداء استغاثة عاجلة إىل اجلهات املعنية 
النقاذهم  

عوملة التنمر اإللكرتوين تدعم «اإلنتحار» ..
 فمن يتصدى هلذه الظاهرة!!

عزيزي القارئ ال تستغرب من هذه املناطق، فهي ال تبعد عن مركز العاصمة بغداد سوى ربع ساعة ، وتنام على اخلد األيسر 
من نهر دجلة مبسافة قصيرة ، وهي رغم هذا وذاك تعاني من العطش ولوعته ، وشفاه أبنائها تبحث عن قطرات من املاء 
ــن وهي حتمل على رأسها أواني  ــترى امرأة كبيرة طاعنة في الس ــاة عند هذا احلد بل س لتروي ظمأهم   ، وال تقف بك املأس
ــامى جلب املاء وتوزيعه على أبناء هذه  ــى إن حتظى مبلء واحدة منها ، من صهريج ماء تبنى أحد النش ــتيكية عس بالس
ــرب ،  ــح مياه الش ــكنية مجانا .وصلت إلى جريدة (البينة اجلديدة) ، عدة دعوات لزيارة مناطق تعاني من   ش األحياء الس
ــافات النفطية ، وبغية نقل احلقيقة من  ــاد واملعامل والنهروان وإحياء الضباط الثانية ودور االستكش ومنها مناطق الرش

مصادرها الرئيسة ، كانت لنا جولة فيها .

تحقيق / علي صحن عبد العزيز 

ــيما بعد اختراق عوملة التكنولوجيا املنازل، فاجلميع أصبح  ــائدة في اجملتمع، الس يعتبر التنمر اإللكتروني هو الصفة الس
لديه موقع التواصل االجتماعي (الفيسبوك) فضالً عن األطفال، عند نَشرِهم لصورة ما، يبدأ املتنمرون باالنتقاد، فتتالشى 
ــخاص الذين تعرضوا إلى  ــد يوم، لينتهي به األمر باالنعزال عن الواقع.بعض من األش ــر يوما بع الثقة بالنفس عند الناش
ــي، وبالتالي اجنرفوا عن  ــرور الزمن عانوا من اإلضطراب النفس ــل من اجلمهور املعني، ولكن بعد م ــر، قاوموا رد الفع التنم

األخالق احلميدة، عن طريق التجاوز على املتنمرين بألفاظ نابية (كبعض املشاهير).

البينة الجديدة / سالي خليل

خدمات متدنية 
في البداية أشار املواطن سلمان داود املياحي 
ــح  ــأن إرتفاع درجات احلرارة من جهة وش ، ب
مياه الشرب وقلة جتهيز الكهرباء ،  وجائحة 
كورونا من جهة اخرى ، أصبحت حياة سكان 
ــديد نتيجة هذه  ــق في خطر ش هذه املناط
ــاع الكارثية، ولذا فإن أهالي  الظروف واألوض
ــافات  ــاط الثانية ودور االستكش حي الضب
ــتغاثة عاجلة  ــون نداء اس ــة يوجه النفطي
إلى اجلهات املعنية النقاذهم ألنها أصبحت 
مناطق منكوبة نتيجة سوء تقدمي اخلدمات 

الضرورية املقدمة لنا.
مربرات واهية 

ــني مجيد  ــاج ياس ــف احل ــه وص ــن جانب وم
الطرفي ، بأن ما يحدث من شح مياه الشرب 
ــداد  ــة بغ ــة ، ألن العاصم ــة الغريب باملفارق
يقسمها نهر دجلة ، في حني تشهد أحياء 
مختلفة في العاصمة بغداد فترات إنقطاع 
ــرب شبه كاملة الشرب، مما دفعنا  ملياه الش
إلى جملة من التساؤالت وحاالت االستنكار  
ــال : فعلى الرغم من  ، وأضاف (الطرفي ) قائ
ــكاوى إلى دائرة ماء بغداد وأمانة  تقدمي الش
العاصمة والدوائر احلكومية املسؤولة عنها 
إداريا ، وما تقطعه لنا من وعود مبعاجلة هذه 
ــتوى  ــا وعود ال ترقى إلى مس ــة ، إال أنه األزم
ــى أبناء هذه األحياء  الكارثة التي وقعت عل
ــأن مناطقكم  ــارة يقولون ب ــكانية ، فت الس
ــة حملافظة بغداد  ــع ضمن احلدود اإلداري ال تق
، وتارة أخرى يبررون نقص جتهيز مياه الشرب 
ــات املالية  ــة التخصيص ــاء إلى قل والكهرب
ــذار املفككة نبقى ندفع  ــا بني هذه األع ، وم

الثمن وإلى أجل غير مسمى .
استغاثة عاجلة

فيما أبدى املواطن حازم أبو الهول االزيرجاوي 
، عدم تفاؤله بإيجاد حل إلى مشكلة توفير 
ــر ، وخصوصا  ــى أقل تقدي ــرب عل مياه الش
ــرارة إلى نصف درجة  ــد إرتفاع درجات احل بع
ــتغاثة عاجلة  ــد بطلب اس ــان ، وناش الغلي
ــح  ــرب ، وأوض ــاه الش ــاع مي ــة إنقط مبعاجل
ــكان هذه املناطق  (االزيرجاوي ) بأن جميع س
اجلنوبية من العاصمة بغداد يدفعون  الثمن 
ــعر  ــاء ( RO) املياه   ، حتى وصل س ــراء م لش
ــعة ( ١٠٠٠) ألف لتر (  ــتك س ــل البالس برمي

ــروف عوائلنا  ــار ، وهو ثمن ومص ١٠٠٠٠) دين
ــدد  ــم اليومي ، وش ــن قوته ــتقطعه م نس
ــبة من وصفهم (االزيرجاوي)  بضرورة محاس

باملقصرين. 
تغيري منظومة تجهيز اِّـياه 

وقال املواطن كامل حمادي األسدي ، إن دائرة 
ــبب إنقطاع  ــداد لم تبرر إلى اآلن س ماء بغ
مياه الشرب في مناطقنا، ولم تعلن كذلك 
ــائل اإلعالم  جدولة لفترات القطع عبر وس
لكي يتحسب لها املواطن، ودعا ( األسدي) 

ــة ملعاجلة هذه  ــاذ إجراءات حقيقي الى اتخ
املشكلة من خالل وضع خطة طويلة األمد 
ــع منطقة  ــز املياه م ــة جتهي ــط منظوم ورب
ــل على األقل ،  ــي  في القريب العاج االورفل
ــبب لنا أمراض  ــتخدام مياه اآلبار س ألن إس

ــا مياه  ــة ، ألنه ــية مزمن ــة وحساس جلدي
ــرب أو حتى الطهي  ــس غير صاحلة للش كل
والغسيل ، وهنالك طلب متزايد على املياه ، 
والبد من تلبية احلاجات املتزايدة للمواطنني 
ــكانية ، فضال على  ــاء  الس ــي هذه األحي ف
ــق احملاذية  ــة للمناط ــعات العمراني التوس
ــى منطقتنا  ــل بأن حتظ ــا، ويحدونا األم له
ــعات موازية في مياه الشرب واملرافق  بتوس
ــوة مبناطق بغداد الكرخ  اخلدمية األخرى أس

وغيرها.
مبادرات إنسانية

ــد عزيز أبو عباس  ــى ذلك بادر املواطن خال إل
بجهده اخلاص بتوفير املياه الصاحلة للشرب 
ــة بغداد  ــج تابعة حملافظ ــن طريق صهاري ع
ــكان هذه املناطق  من  ليتم توزيعها إلى س
ــل تخفيف جزء من معاناتهم جراء عدم  أج
ــرب  ــة والنظيفة للش ــر املياه الصاحل توفي
ــاه اآلبار أدى  ــتخدام مي ــد أيضا بأن إس ، وأك
ــة وأوبئة  ــرات بأمراض جلدي ــة العش إلصاب
ــيرا في  ــتخدام تلك املياه ، مش نتيجة اس
ــا في املياه  ــه بأن هنالك نقص الوقت نفس
منذ بداية فصل الصيف ، وأضاف قائال : لقد 
ناشدنا معظم الدوائر احلكومية ولكن دون 
ــكان علينا إلى إن توصلنا إلى هذا  جدوى ،ف
ــذا الصهريج مياه ووضعها في  احلل مللء ه
ساحة املنطقة لكي يتمكن أبناء منطقتنا 
ــات الكافية لهم  ــذ الكمي ــن القدوم وأخ م

يوميا ودون أي مقابل مادي يذكر.

االهايل: بالرغم من 
تقديم الشكاوى إىل 

دائرة ماء بغداد وأمانة 
العاصمة    لـم  نحصل إال  

عىل وعود ال ترقى إىل 
مستوى الكارثة 

ــبب االنتشار الفظيع لهذا التنمر،  وبس
كان لنا حديث مع السيدة رسل هاشم 
لتروي لنا قصتها مع التنمر اإللكتروني 
ــى التنمر اإللكتروني  قائلة «تعرضت إل
بسبب البهاق على جسدي، انا ال أعلم 
، هذا مرض وانا بصدد  ــاذا يتنمرون عليَّ مل
ــدت أنتحر  ــن أخفي أنني ك ــه، ل معاجلت
بسبب اختالفي عن اآلخرين، فضالً عن 
ــخرية، ولكن  التعليقات اململوءة بالس
ــدي لهم». ــة بالنفس للتص ي الثق ــدّ ل

ــم  ــل هاش ــيدة رس ــد أن نقلت الس بع
ــاً قصتها،  ــر ٤٣ عام ــة من العم البالغ
ــر هدفه األول هو التنمر  وجدنا أنَّ الكثي
ــاعرهِ، سواء  على اآلخرين بالمباالة ملش
ــن االضطرابات  ــاً أو يعاني م أكان مريض
النفسية املتالزمة، وغيرها من االسباب، 
التي حتدثت بها والدة فرات حسني البالغ 
ــر ٢١ عاماً وهو يعاني من قصر  من العم
ــدء كان األطفال  ــة، مؤكدا في الب القام
ــاب نابية،  ــه بألق ــارع ينعتون ــي الش ف
ــن األدوات  ــى وغيرها م ــه  باحلص يرمون
ــم اخلارجي  ــن العال ــة، لينعزل ع املؤذي
ــا للتواصل  ــأ موقع ــا أنش ــاً، بعده متام
ــه،  نفس ــن  ع ــس  للتنفي ــي  االجتماع
فأصبح عكس ما توقع، فبعد مطالبته 
ــدد املتنمرين  ــر، أزداد ع ــد من التنم باحل
ــا كان يراه في  ــاف م ــني أضع اإللكتروني
ــوءاً  ــي، فزادت حالته س ــم الواقع العال

لينتهي به األمر باصابته بذبحة صدرية 
ــتمرة، ومن ثم  ــوط املس ــبب الضغ بس
انتقل إلى رحمة اهللا.التنمر اإللكتروني 
لن ينتهي ما دامت الثقافة معدومة إلى 
ــن، فحدثنا  ــض املتنمري ــد ما عند بع ح
ــه، الذي كان  ــن عن أبن والد عمار محس
ــل االجتماعي  ــتخدم موقع التواص يس
(الفيسبوك)، رغم صغر سنه مبا يقارب 
ــنوات، فأكد أنَّ ولده كان ينشر  ثمان س

ــاً  ــه، ظن ــة عن ــور املضحك ــض الص بع
ــر اجلمهور املتواجد،  بأنها جميلة وتس
ــس املتوقع، حيث  ــب االمر عك ــا انقل مم
 ، ــر عليهِ ــخاص بالتنم ــام بعض االش ق
ــا وصل به  ــه، مم ــت ثقته بنفس وضعف
احلال إلى إصابته بالتوحد، واليوم عمار 
ــت تارة، ويصرخ  ــس في املنزل يصم جال
ــارة أخرى.التنمر لم  ــديداً ت ــاً ش صراخ

يدق أبواب األشخاص صغار السن قط، 
ــخص  ــباق جار مع أي ش ــه في س ولكن
ــاهير، فقالت إحدى املمثالت  حتى املش
ــف عن  ــات التي رفضت الكش العراقي
ــا تتعرض كل  ــمها أمام اإلعالم إنه أس
يوم إلى التنمر الفظيع بسبب اجلمهور 
ــا  ــني جميعه ــدت األلف ــات تع وتعليق
ــا   تراجع  ــائنة، ووصل احلال إلى أنه ش
ــتعيد ثقتها  ــي لتس ــب النفس الطبي
ــكاء كل  ــش بالب ــا جته ــها وأنه بنفس
ــة أنها  ــتيري، مبين ــكل هس ــوم بش ي
التستطيع ترك عملها وال االستمرار به 
ــب مع  ــه العمل الوحيد الذي يتناس الن
ــبب كثرة  .بس تهُ اختصاصها الذي دَرَسَ
ــيما  ــر اإللكتروني في العالم الس التنم
ــالد، عقدت جامعة اإلمام جعفر  في الب
الصادق (ع)، وكان مراسل جريدة البينة 
ــدوة بعنوان  ــا، ن ــراً فيه ــدة حاض اجلدي
ــر اإللكتروني بني املنظور التقني  (التنم
ــي املتقاعد  ــا القاض ــي) ألقاه والقانون
سالم روضان املوسوي و التدريسية في 
اجلامعة ذاتها الدكتورة لبنى السعيدي، 
حيث كان الهدف من الندوة هو إشاعة 
ثقافة التعامل اإلنساني لتحقق تبادل 
ــرق حديثة أكثر وعياً  وجهات النظر بط
ــى البناء اجملتمعي،  وثقافة وحافظاً عل
ــث أنَّ مثل هذه الثقافة تقل أو تكاد  حي

تكون معدومة بني أوساط اجملتمع.

التنمر اإللكرتوين 
لن ينتهي ما دامت 

الثقافة معدومة   
عند بعض املتنمرين
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رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ البصرة

العدد: ٢٩٥ /ش/ ٢٠٢١
التاريخ: ٢٠٢١/٦/٣٠

اعـــــــــــــالن
اُّـ / اِّـدعى عليه (رامي سمري عبد اهللا)

ــخ ٢٠٢١/٦/١٥  ــخصية َّـ البصرة بتاري ــدرت محكمة األحوال الش أص
ــذي يقضي بثبوت  ــة بالعدد ٢٩٥/ش/٢٠٢١ وال ــا بالدعوى اِّـرقم قراره
ــن جايد)  ــراش زوجتك اِّـدعية (والء حس ــك القاصر (إيليا) من ف ــب ابن نس
وِّـجهولية محل اقامتك وحسب شرح اِّـجلس البلدي ِّـنطقة الخليج العربي 
ــني فقد تقرر تبليغك اعالنا بوسطة  ــرطة حي الحس ــرح اِّـبلغ ِّـركز ش وش
ــرتاض والتمييز ضمن  ــني يوميتني ولك حق االع ــر بصحيفتني محليت النش

اِّـدة القانونية.
القاضي / احمد أشهيب احمد

إعالناتكم في

ضـــمـــان 
أوســــــع 
لالنـتـشــار



ــس  ــن رئي ــة م ــوة كرمي بدع
ــبكة  ش ــاء  امن ــس  مجل
ــي الصديق  ــالم العراق االع
ــتاذ جعفر ونان. القى  االس
املقدادي  ــم  كاظ ــور  الدكت
ــاعة  الس ــي  ف ــرة   محاض
ــوم امس األول  الثالثة من ي
األحد . عن متغيرات االعالم 
ــى  عل ــال،  االتص ــدل  وج  ،
طلبة الدورة االعالمية التي 
ــبكة لتطوير  اقامتها  الش
ــج دورات  ، وتخري ــارات  امله
الى  تنتمي مهنيا واخالقيا 
ــة اجلاللة.كما  بالط  صاحب
ــد على أهمية  جرى  التأكي
ــتقصائية  االس الصحافة 
ــاد  الفس ــف  كش ــي  ف
 .. ــالد  الب ــي  ف ــري  املستش
ــد من مصدر  ــرورة التأك وض

ــوع  موض ــي  ف ــة  املعلوم
السبق الصحفي .. وبشكل 
ــر  على  خاص لكل ما ينش
ــبكة العنكبوتية  في  الش
ــات ومنصات  ــع ومدون مواق
ــي  االجتماع ــل  التواص
ــات  اجملتمع  ــة متاه ومعرف
االفتراضي  ..كما مت التأكيد 
ــالم ودوره  ــى  أهمية االع عل

متابعة / البينة اجلديدة
ــرك البحث  ــل اليوم مح احتف
ــامة  بالرس ــل  غوغ ــي  العامل
ــة أفنان،  ــطينية مليح الفلس
ــى  عل ــا  صورته ــر  نش ــث  حي
ــدت  ول ــية.  الرئيس ــه  صفحت
مليحة في حيفا ألبوين 
ــرت  وظه ــني،  إيراني
ــة  الفني ــا  أعماله
ــي في فرنسا  رئيس بشكل 
الفردي  وأقيم معرضها  ولندن. 
ــازل العام  ــرض ب ــي مع األول ف
ــان  الفن ــم  تنظي ــن  م  ،١٩٧١
ــي. بعض  توب ــارك  م األمريكي 
ــودة في متحف  أعمالها موج
ــي  ف ــون  للفن ــان  متروبوليت

ــف البريطاني  نيويورك، واملتح
 Written ــدن، ومجموعة في لن
ــا،  أملاني ــي  ف  Art Collection
ــي في  العرب ــم  العال ــد  ومعه
ــي  ــة BAII ف ــس، ومجموع باري

ــت أفنان في  باريس. كما عاش
الكويت منذ ١٩٦٣ حتى ١٩٦٦، 
وذلك قبل رحيلها مع عائلتها 

إلى بيروت العام ١٩٤٩.
أعمالها الفنية 

ــا  ــي نفذته ــا الت ــي أعماله ف
ــة على  ــواد اخملتلط ــر وامل باحلب
ــي تلك التي أنكرتها  الورق أو ف
بألوان الباستيل الزيتية، تقدم 
ــات تبدو وكأنها جزء من  خطاب
ــكل إسفني على  خط على ش
ــة محترقة.  ــة حمراء بني أرضي
مثل جغرافيا محددة وواضحة، 
ــددة من األلوان،  ذات ظالل متع
ــا إلى  ــير جميعه ــا تش لكنه
ــراب  واالغت ــاك  واالرتب ــة  العزل

بشكل عام.
تاريخ وفاتها 

ــة  ــت الفنان توفيــ
ة  ــر لكبيــــ ا

الفلسطينية مليحة عن عمر 
يناهز ٨٠ عاما، وبقيت الذكريات 
حتى هذه اللحظة راسخة في 
ــدرس التاريخ  ــي ت ــال الت األجي

ــن  الف ــة  وخاص
والفنانني.

متابعة / البينة الجديدة
ــيرين  ش الفنانة  ــت  خرج
ــن صمتها  ــد الوهاب ع عب
ــى أزمة  ــميا عل لتعلق رس
ــي الذي  ــريب الصوت التس
ــالت  اجمل ــدى  إح ــرته  نش
ــا،  ــد زوجه ــة لوال اللبناني

ــام  حس الفنان 
 ، ــب حبي

والذي 

ــن خيانته لها  ــف ع يكش
وتخطيطه لالستيالء على 
ــيرين»  أموالها.وعلقت «ش
ــرد الصوتي لي  ــة: «ال قائل
ــيتم  ــا مت ويتم وس ــى م عل
ــالل دقائق...  ــه في خ تداول
ــكرا لكم»، وذلك خالل  ش
لها على حسابها  تغريدة 
وكان  ــر.  تويت ــي  ف
مو  ــتخد مس
ــع  ق ا مو
لتواصل  ا

ــوا  تداول ــد  ق ــي  االجتماع
ــوباً  منس صوتياً  ــريباً  تس
ــد  وال ــب  حبي ــني  لـحس
ــب،  حبي ــام  حس ــان  الفن
ــن خطة  ــه ع ــدث في يتح
ــى  ــرا عل ــزواج س ــه لل جنل
زوجته شيرين عبدالوهاب.

ــريب  التس ــي  ف ــاء  وج
الصوتي خطة والد حسام 
ــراً  ــزواج جنله س ــب ل حبي
ــيرين عبد الوهاب،  على ش
من أجل إجناب أطفال، كما 
يتحكم  ــه  بأن فيه  اعترف 
ــابات  احلس ــع  جمي ــي  ف
أمواال  ــذ  ويأخ ــا  له املالية 
من حساباتها دون الرجوع 
ــخصية  ش ــا  وأنه ــا،  له

تطلب الطالق باستمرار.
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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 (٣٦٧٨) - الثالثاء - ٦ - تموز - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

بعد ان اجتاحت العالم اعتى جائحة عبر التاريخ وتوقفت 
ــود في جميع  ــا واصبح الرك ــع مفاصله ــاة في جمي احلي
ــة والفنية والعلمية  ــل احلياة التجارية واالقتصادي مفاص
ــيء والتي ادت الى انهيار الواقع اخلدمي  ــتثناء لش دون اس
واالقتصادي وكذا العلمي، وكان ال بد للدولة ايجاد البدائل 
ــية الوضع وصوالً الى النتائج التي  التي ميكن خاللها متش
ــط له وما  ــق موازنة بني ما مخط ــن خاللها حتقي ــن م ميك
هيأ له وال  ــتجدت من امور  وما آلت اليه من وضع غير مُ اس

متوقع وبأحداث سريعة ومتالحقة.
ــاد البدائل  ــة جاهدة إليج ــلطات التعليمي ــعت الس وس
ــة  ــت بالنهاية الى ضرورة الدراس ــي توصل ــبة والت املناس
ــوق الدولة من جهة  ــط يضمن حق اإللكترونية كحل وس
والطالب الذي ينتظر النجاح لالنتقال الى مرحلة جديدة 

يستطيع من خاللها حتقيق احالم الطفولة.
ــة مباراثون كبير متاشياً مع الوضع  انطلقت عملية الدراس
ــت اآلمال عندما جتد  ــائد في اغلب الدول، اال انه خاب الس
ــون محاضراته عصراً على اعتبار ان  الطالب يطلب ان تك
فترة الصباح للنوم فهو سهران ليالً اما على التلفاز او انه 
ــا من العاب املعارك  ــب البوبجي او الفورتنايت وغيره يلع
ــباب ومنّت  ــول األطفال والش ــي حطمت عق ــة الت اخليالي
ــض منهم لديه  ــة وولدت جيالً البع ــم نزعةً اجرامي لديه
نزعة اجرامية بالفطرة ستُلقي بنتائجها على املستقبل 
ــم اتخذوا  ــرام فالبعض منه ــاتذة الك ــب، اما األس القري
ــريع باملواد  ــم ذريعة قانونية للتس ــن الكترونية التعلي م
ــة وعلميتها  ــاالة دون التقييد بقيمة املادة الدراس والالمب
ــا البعض االخر  ــرض ان يتلقاها الطالب ام ــي من املفت الت
ــاع  ــوم بالقاء املواد على مس ــد ابنائه ليق ــكل على اح ات
ــاعدة األبن ألبيه)  ــة عبر قناة التلكرام (من باب مس الطلب
ــا كان عليه وضع  ــت مب ــا اجلبني ذهب ــازل يندى له ــي مه ف

األستاذ 
(قم للمعــــــلم وفــــــه التبجيـــــال  

                                 كـاد املعلم ان يكـون رســــوال
اعلـــــــمت أشرف او اجـــــل من الذي 

                    يبنـــــي وينشــئُ أنفســــاً وعقــــــوال)
ــية التعليم من الثوابت التي ال ميكن احلياد عنها   ان قدس
ــأ اجيال    ــم الظروف القاهرة او املتغيرات الن منها تنش رغ
ــتطيع  منهم الطبيب واملهندس واملعلم وغيرها فهل تس

ان تفكر ولو للحظة بخطورة املستقبل القريب؟
ــم الوضع على بداية  ــابات وتنظي وهذه دعوة إلعادة احلس
ــم اإللكتروني في  ــع ضوابط للتعلي ــنة اجلديدة ووض الس
ــمح اهللا، الن ازدهار البلد وتقدمه  ــتمر الوباء ال س حال اس

بيد شباب املستقبل.

اللواء الدكـتور/ عدي سمري حليم الحساني

راي

@Ô„Î6ÿ€¸a@·Ó‹»n€a
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ــراءات او التحوطات  ــأن االج ــالف او اختالف بش ال خ
ــات االمنية  ــي تتخذها اجله ــة الت ــر االمني او التدابي
ــتوياتها ومسمياتها وفي املقدمة  على مختلف مس
ــن اجل حماية املواطن  ــا قيادة عمليات بغداد م منه
ــائل  ومجابهة اخملاطر والتحديات االمنية بكل الوس
واالساليب املتاحة لكن االختالف حقيقة يكمن في 
ــراءات الى وبال او كوابيس  ل الكثير من تلك االج حتوّ
تقض مضجع املواطن وتنغص عليه تنقالته اليومية  
ــرحها وبالرغم مما  ــاء اخرى يطول ش ــة الى اعب اضاف
ــكورة  ــه قيادة عمليات بغداد من جهود مش قامت ب
ــنوات املاضية وخصوصا ما يتعلق بازالة  طيلة الس
ــرات بل  ــت تغلق العش ــت التي كان ــل الكونكري كت
ــاء عديدة من  ــيما في احي ــوارعنا والس املئات من ش
العاصمة بغداد سواء اكانت،رئيسة ام فرعية ظلت 
ــوارع  ــوال اال ان الكثير من الش ــنوات ط مغلقة لس
ــراخ اجليران لكن ما  ــت موصدة حلد االن رغم ص مازال
ــان  ــت عنه قيادة عمليات بغداد قبل يومني بش اعلن
ــوارع التي مازالت  ــة لفتح عدد من الش خطة مهني
مغلقة في العاصمة تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات 
ــليم بهجت) يجعلنا  ــداد اللواء الركن ( احمد س بغ
ــرا  عندما نتأكد بان  ــر  خي نتفاءل اكثر بل ونستبش
املالكات الفنية والهندسية في قيادة عمليات بغداد 
ــرعت بالفعل برفع الكتل الكونكريتية وفتح  قد ش
جميع الشوارع في حي حطني في جانب الكرخ من 
العاصمة الجل ان يتنفس الناس ويرفع عن كاهلهم 
اثقاال ظلوا ينوءون بها وجتعل حركتهم فيها متاعب 

ومشقه!!
ــه االمر الن يتواصل  ــد من يعني  ومن هنا فاننا نناش
العمل ليال ونهارا وان تاخذ اخلطة املوضوعه او املعده 
لهذا الغرض طريقها للتنفيذ الفوري وان تشمل كل 
املناطق ليس باسلوب التجزئة او القطارة بل شامال 
متكامال كي تصبح تلك الكتل الكونكريتية واغالق 
ــوارع جزءا من املاضي.. ان فتح الشوارع والطرق  الش
ــرة على  ــات ايجابية جد كبي ــه انعكاس ــه ل املغلق
ــير .. وانا اختتم عمودي هذا ال بد ان اشير  حركة الس
ــني اخلفاجي ) املتحدث  الى ما اعلن عنه (اللواء حتس
ــتركة يؤكد  ــم قيادة العمليات املش ــمي  باس الرس
ــلحة مصطفى  ــام للقوات املس ــد الع ــه ان القائ في
الكاظمي يصدر على نحو مستمر توجيهات بضرورة 
ان يتم رفع السيطرات االمنية الثابته الجل تخفيف 
العبء عن املواطنني وان املرحلة الثانية شهدت رفع 
ــيطرة على جانبي الكرخ والرصافة  اكثر من (٤٥) س
ــتحداث اكثر من (١٠٠)  المتصاص الزخم املروري واس

دورية مرابطة .

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء 7mbÿÌâb◊
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ذي قار / البينة الجديدة

ــد املواطنني من  ــرع اح تب
ــة ذي قار،  ــي محافظ اهال
ــة مبساحة ٢  ببناء مدرس
ــاهمة بتقليل  دومن، للمس
ــداد  ــل باع ــم احلاص الزخ
ــدارس  امل ــي  ف ــة  الطلب
ــر  مدي ــال  احلكومية.وق
تربية قلعة سكر  ــم  قس
ــدي ،  ــي اخلال ــني عل حس
ــر  طاه ــر  ثائ ــن  املواط ان 
ــم، وهو من  ــيد جاس الس
اهالي قلعة سكر شمال 
ــاء  ببن ــرع  تب ــة،  الناصري
ــة على مساحة ٢  مدرس
ــم  باس ــجيلها  وتس دومن 
ــار،  ق ذي  ــة  تربي ــة  مديري
ــم باعداد  ــف الزخ لتخفي
ــن على  ــة املتوافدي الطلب

ــي  ــة ف ــدارس احلكومي امل
القضاء.واضاف اخلالدي، ان 
املدرسة ستكون ملرحلتي 
ــطة،  واملتوس ــة  االبتدائي

ــوف  ــم ٧ صف ــث تض حي
ــات  وصحي ادارة  ــق  وملح
ــيرا  ــازن عدد ٢ ، مش ومخ
الى ان موقع املدرسة كان 

في منطقة ركيوة، لتخدم 
حيا سكنيا كامال اضافة 
ــض القرى احمليطة  الى بع

بالقضاء.
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متابعة / البينة الجديدة

ــوري،  الس الفنان  يعود 
ــة  دريد حلام، إلى شاش
غياب  ــد  بع ــينما  الس
ــالل  ــن خ ــنوات، م ٣ س
ــن  ع ــدث  يتح ــم  فيل
ــي  ف ــن  الراه ــت  الوق
إخراج  وسيتولى  بالده. 
ــل  ــم اخملرج، باس الفيل
ــب  صاح ــب،  اخلطي
تلفزيونية  مسلسالت 
شهيرة مثل «بلقيس» 
و»مارغريت»،  ــر»  و»ناص
الذي سبق وأن تعاون مع 

دريد حلام في آخر أفالمه 
ــب»،  حل  – ــق  «دمش
ــام ٢٠١٨.  ــاج ع إنت من 
ــل  ــف اخملرج باس وكش
ــبكة  لـش ــب  اخلطي
«سي إن إن» األمريكية 
ــد  اجلدي ــم  الفيل أن 
ــمه «احلكيم»، وهو  اس
ــص للكاتبة ديانا  عن ن
ــد  ــد دري ــور، ويجس جب
ــه دور  ــي أحداث ــام ف حل
بلدة  طبيب يعيش في 
ــون  ــة، ويك ــة نائي ريفي

ــم  حكي ــة  مبثاب
قريته  ــل  أله

ملا يتمتع به من خبرات 
ــاة  احلي ــي  وف ــة  مهني
ــع  عام.وتاب ــكل  بش
ــب أن «احلكيم»  اخلطي
ــك  ذل ــد  بع ــيواجه  س
ــخصية خالل  ــة ش أزم
ــه حلفيدته، والتي  زيارت
التردي  حالة  ــف  تكش
ــي  الت ــي  االجتماع
ــي  ف ــرب  احل ــا  خلفته
ــدى تأثيرها  ــوريا، وم س
الناس  سلوكيات  على 
ومصائرهم وأخالقهم. 
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