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ــوزراء،  ال ــس  مجل ــس  رئي ــدث  حت
مصطفى الكاظمي، امس السبت، 
عن قوى واهمة تهدد ملف الطاقة 
في العراق، مؤكدا عدم وجود حلول 
الكاظمي،  الكهرباء.وقال  ملشاكل 
ــاء،  الكهرب وزارة  ــه  زيارت ــالل  خ
واجتماعه مع الكادر املتقدم للوزارة، 
إن «اإلرهابيني وداعموهم يواصلون 
محاولتهم إعاقة احلياة في العراق، 
ــن املواجهة مع  ــد أن عجزوا ع فبع
ــة، ها هم  ــلحة البطل قواتنا املس
يستهدفون محطات وأبراج الطاقة 

ــل». ــكل متواص ــة بش الكهربائي
ــوى واهمة،  ــاك ق ــاف، أن «هن وأض
ــراق  ــل الع ــى أن ال يص ــل عل تعم
ــي الطاقة  ــاء الذاتي ف ــى االكتف إل
ــذه اجلهود  ــاز، وحتاول إعاقة ه والغ
بكل وسيلة»، مردفا: «عملنا على 
قطاع الطاقة وتطويره لن يتوقف، 
ــتراتيجية  ــل على خطة اس ونعم
ــات واقعية  ــس لها وفق دراس نؤس
إلدامة الكهرباء كخدمة مستمرة 
ــي:  الكاظم ــع  للمواطنني».وتاب
ــة  الطاق ــاع  قط ــي  ف ــا  «حلولن
ــع  ــى تنوي ــتند إل ــة تس الكهربائي
ــق االكتفاء  ــادر الطاقة وحتقي مص

من الوقود الغازي أو غيره لتشغيل 
ــا إلى أن  ــد»، الفت ــات التولي محط
ــلمنا مهامنا قلنا  «منذ بداية تس
ــة  ــال احلقيقية وامللموس إن األفع
ــها  ــاهدها ويتلمس ــي ما سيش ه
ــن األقوال  ــن، الذي اكتفى م املواط
والكالم على مدى سنوات».وبني، أن 
لقطاع  ــتمرة  املس «االستهدافات 
ــتقرار  ــاول أن متنع اس ــاء حت الكهرب
املنظومة الكهربائية، خاصة بعد 
ــني  ــني حديثت ــا محطت أن افتتحن
ومهمتني في ذي قار وصالح الدين»، 
ــد حلول  ــول: «ال توج ــدا بالق مؤك
ــكلة الكهرباء، لكننا  سريعة ملش

ــرع  ــول واإلجراءات بأس ــع احلل نض
ــتنهض كل طاقات  أداء ممكن، ونس
ــل  ــع ألج ــاج والتوزي ــي اإلنت قطاع
ــس املواطن  ــول، وأن يلم وضع احلل
ــال الكاظمي:  ــج إيجابية».وق نتائ
ــبق أن أنفق العراق ما يقرب من  «س
٨٠ مليار دوالر على قطاع الكهرباء 
ــاد كان  منذ عام ٢٠٠٣، لكن الفس
ــر الطاقة  ــام توفي ــة قوية أم عقب
للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق 
ــول دون أن يصل الى حل  ــر معق غي
ــح،  ــن جذورها».وأوض ــكلة م املش
ل احلكومة  ــاول أن يحمّ أن «من يح
ــراب، عليه  ــؤولية اخل ــة مس احلالي

ــه وذاكرته، فاخلراب  مبراجعة نفس
ــاد كانا متالزمني في جميع  والفس
ــاع الطاقة كان  ــات، وقط القطاع
هو األبرز بينها»، مضيفا: «نتفهم 
ــب  ونغض ــني،  املواطن ــب  غض
لغضبهم، فالكهرباء اليوم تواجه 
ــط املتراكم،  ــوء التخطي نتائج س
ــروره في  مثلما تواجه اإلرهاب وش
ــر افاد  ــن جانب اخ ــت واحد».م وق
ــس االول ، بدوي  ــي، ام ــدر امن مص
ــل القنصلية  ــرات اإلنذار داخ صاف

االمريكية في اربيل.

كتب اِّـحرر السياسي
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الكاظمي خالل زيارته وزارة الكهرباء امس واجتماعه مع الكادر اِّـتقدم فيها

كتب رئيس التحرير

ــد اجراء االنتخابات     لم يتبق ملوع
النيابية املقررة في العاشر من شهر 
تشرين االول املقبل من العام احلالي 
ــهر تقريباً بالرغم  ــوى ثالثة اش س
ــمومة  ــن احملاوالت احملمومة واملس م
ــة او تلك  ــذل من هذه اجله ــي تب الت
لعرقلتها واحليلولة دون قيامها في 
د ألسباب واهداف لم تعد  وقتها احملدّ
ــي واع .. وأياً  ــى كل عراق تخفى عل
كانت التصريحات السالبة وحجم 
ــويش الذي يبذل فإن الشعب  التش
ــأل  ــه يس ــة من ــي املقدم ــن ف ونح
ــية  ــوى السياس ــزاب والق كل األح
ــية  ــة السياس ــة للعملي املتصدي
الدكتاتوري  ــام  النظ ــقوط  منذ س
السابق عام (٢٠٠٣) وحلد اآلن ماهي 
ــك اليد  ــوكة مس ــازات املمس االجن

ـــ (١٨) عاماً  التي حققتها طيلة ال
ــة) .. وان  ــة (اذا متصير زحم املاضي
الشعب من حقه ان يسأل ويخضع 
روا  ــدّ تص ــن  الذي كل  ــاب  للحس
املشهد السياسي ورفعوا شعارات 
ــور حول رفع مظلومية  كلها تتمح
الشعب وانهاء حالة احليف والغنب 
ــها طيلة عقود  واحلرمان التي عاش
ــه ليس من  ــن الزمن .. وان طويلة م
ــية ان  ــة سياس ــزب او جه ــق ح ح
ا آل اليه  عي عدم مسؤوليتها عمّ تدّ
ــي أو األقتصادي أو  الوضع السياس
ــركاء  ــي البالد فالكل ش اخلدمي ف
ــؤول  ــرار وكل مس ــي صناعة الق ف
ــعب يريد من  ــراب !! والش ــن اخل ع
ــؤولية ان  دوا للمس ــن تصّ كل الذي
ــي األبي  ــعبهم العراق ــوا لش يقول
ــاريع عمالقة  ــن مش ــا حققوه م م
ــور  على ارض الواقع من طرق وجس

ــفيات ومدارس وجامعات  ومستش
ر  ــن مصانع ومعامل وتطوّ وغيرها م
ــة واخلدمات وماذا فعلتم  في الزراع
ــة منصفة جليوش  من حلول جذري
ــات  وقطاع ــل  واألرام ــني  العاطل
ــت خط  ــعب حت ــن الش ــعة م واس
ــالد تكفي  ــر بينما خيرات الب الفق
ــيا  ــعوب قارة اس ــام بطون ش التخ
ــبة فإن الشعب  بأكملها، وباملناس
ــان ال  ــاء برمل ــرة اعض ــذه امل ــد ه يري
ــم أو امتيازاتهم  ــتلمون رواتبه يس
ــا هو حاصل  ــن خزينة الدولة كم م
ــي  ــة الت ــم األصلي ــل رواتبه اآلن ب
ــا قبل فوزهم في  كانوا يتقاضونه
ــات واذا كان البد من رواتب  االنتخاب
ــع لهم وفق  ــان رواتبهم هذه تدف ف
ــي» اذا كانوا  ــر اليوم ــام « األج نظ
ــني على خدمة وطنهم العراق  عازم
ــى تنفيذ  ــعبه ومن ال يقوى عل وش

ــا صريحة  ــروط فليعلنه تلك الش
ــى اداء واجبه ..  ــادر عل ــر ق ــه غي بأن
ــي هذه  ــعب العراق ــا يريد الش كم
املرة نواباً نزهاء ومن دون قيد جنائي 
ــي واداري  ــاد مال وغير ملوثني بفس
ــاً من  ــد نواب ــعب يري ــل ان الش ال ب
ــاء للعراق  ــجعان ، األوفي طراز الش
 .. ــض  ابي ــجلهم  وس ــعب  وللش
الشعب يريد نواباً هاجسهم األول 
ــام جيوبهم بل  ــس اتخ واألخير لي
ــهر على  ــم والس ــالص لبلده االخ
ــه القدرة  ــعب فمن لدي خدمة الش
ــتعداد فليرفع يده ويقول ها  واالس
ــعبه  ــراق اخمللص لش ــن الع ــذا اب ان
ــم يعد  ــالن ول ــة ختي ــا لعب .. كفان
ــداً حقل  ــن اآلن فصاع ــعب م الش
جتارب فقد مللنا من تكرار التجارب 
ــا نواحاً على  ــال وكفان اخمليبة لآلم

األطالل.
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بغداد /

ــي  بحث رئيس مجلس النواب محمد احللبوس
ــي العراق  ــفير الكويتي ف ــس االول، مع الس ام
ــالم الزمانان االوضاع في املنطقة.وذكر بيان  س
ــتقبل سفيرَ  ــي ، ان االخير اس ملكتب احللبوس
دولة الكويت لدى العراق سالم الزمانان، وجرى، 

خالل اللقاء، بحث العالقات الثنائية بني البلدين 
ــاون في اجملاالت  ــقيقني، وتعزيز أواصر التع الش
ــتركة.واضاف، ان  كافة ومبا يخدم املصالح املش
ــتجدات األوضاع في املنطقة،  اللقاء تناول مس

وعددا من القضايا ذات االهتمام املشترك.

ــس النواب رياض  اكد عضو مجل
املسعودي، امس السبت، ان االيراد 
ــبة  بنس انخفض  ــراق  للع املائي 
ــبب حرب املياه اجلديدة،  ٧٠٪ بس
ــة  مواجه ان  ــى  ال ــار  اش ــا  فيم
ــاريع  ــة الى مش ــر بحاج التصح
استراتيجية تكلف مبالغ خيالية 

ومتتد الى فترات طويلة تصل الى 
أكثر من ٢٥ عاما.وقال املسعودي 
ــي إن «التصحر  في حديث صحف
في العراق سببه االنخفاض احلاد 
بالتساقط املطري والذي اليتجاوز 
الـ ١٥٠ ملم بالسنة وهي كميات 
ــة موجودة  ــذه احلال ــدودة وه مح
ــتثناء  ــع دول اجلوار باس في جمي

ــة  «مواجه ان  ــا  مبين ــا»،  تركي
ــاريع  ــة الى مش ــر بحاج التصح
ــرات  ــى فت ــد ال ــتراتيجية متت اس
ــر من ٢٥  ــى أكث ــل ال ــة تص طويل
ــتزراع املناطق  عاما من خالل اس
وتنفيذ احلزام االمني  الصحراوية 
ــنجار  ــذي يبدأ من س ــر ال االخض

شماال الى الزبير جنوبا».
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ــة املالية في مجلس النواب، بربط  أوصت اللجن
ــتوردة  ألكتروني جمركي ضريبي للبضاعة املس
ــي. وقال رئيس اللجنة  مع البنك املركزي العراق
ــمي، إن  ــب اإلعالم الرس ــوري، بحس ــم اجلب هيث
ــتيراد  اللجنة ليس لديها بيانات عن حجم االس
ــارة أو وزارة التخطيط،  ــوم به وزارة التج التي تق
ــؤول عن تلك املعامالت  لكن البنك املركزي مس
ــوري أن اللجنة طالبت  ــدم له.وأكد اجلب التي تق
ــط جمركي وضريبي ألكتروني  أن يكون هناك رب
مع البنك املركزي لكي يتم التأكد بأن البضاعة 

التي تعطى من أجلها الدوالرات ستدخل بضاعة 
ــيراً الى أن  مزاد  فعلية عبر املنافذ مقابلها، مش
ــب وحتى اآلن  ــارة عن عرض وطل ــة هو عب العمل
ــعر مناسب واملصارف في احلواالت لم حتقق  الس
ربحاً كبيراً بل أن قسماً منها يتعرض للخسارة 
ــي تقوم بها. ــغيلية الت ــذ املوازنة التش إذا مت أخ

ــتضافت  ــوري أن اللجنة املالية اس ــح اجلب وأوض
ــزي للوقوف  ــظ البنك املرك ــة ومحاف ــر املالي وزي
ــة واملالية التي قامت بها  على اإلجراءات النقدي
ــي على ضوئها  ــة ملعاجلة التداعيات الت احلكوم

متت املوافقة على تغيير  سعر الصرف. 
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ــاريعها اإلصالحية الوطنية التي تبنتها الدكتورة باسمة الساعدي،  ضمن مش
ــابق في مجلس النواب العراقي، مستشار  األمني العام حلزب اليقني والنائب الس
ــيد رئيس الوزراء األسبق للشؤون األمنية، وعرفاناً وتقديراً للخدمات اجلليلة  الس
التي قضاها ويقضيها املوظفون املستمرون باخلدمة الوظيفية، من العسكريني 
واملدنيني،  واملتقاعدين، أو من شريحتي األرامل واملطلقات باإلضافة إلى العاملني 
ــاتذة اجلامعيني، فقد أعلن حزب اليقني  ــي الهيئات التعليمية والتربوية، واألس ف
ــمة الساعدي عن اإلنتهاء من إعداد ورفع  ــان أمينه العام د.باس الوطني على لس
ــاريع الوطنية ومنها إنتهاؤه من إعداد مسودة مشروع  ــودات املش جملة من مس

التعديل الثاني لقانون التقاعد املوحد رقم (٩)لسنة ٢٠١٤.

\3^ò@Ú‡nn€a

أعلنت حكومة إقليم كردستان، امس السبت، تعطيل الدوام 
ــال الناطق  ــوز (١٩٥٨).  وق ــاء املقبل ١٤ مت ــوم األربع ــمي ي الرس
ــان مقتتضب: أن «يوم ١٤  ــم احلكومة جوتيار عادل، في بي باس
ــمية في إقليم  متوز والذي يصادف األربعاء املقبل هو عطلة رس
ــتان».  وأضاف أنه «عطلة تأسيس اجلمهورية العراقية  كردس

مدرجة ضمن العطل الرسمية في تقومي حكومة االقليم».
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2محليات
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هيثــم   / الجديــدة  البينــة   
مجيد

أعلنت وزارة التجارة  إغالق 
ــويقية  ــواب املراكز التس أب
ــوك  كرك ــة  محافظ ــي  ف
ــركة العامة  ــدة للش العائ
ــكل  ــوب وبش ــارة احلب لتج
ــاء من  ــد االنته ــي بع نهائ
ــات  كمي ــر   آخ ــتالم  اس
ــوقة  املس احمللية  ــة  احلنط
ــم  للموس ــني  الفالح ــن  م
ــد ذلك مدير عام  احلالي .اك
ــركة  املهندس باسم  الش
ــي ، وقال ان  ــم العكيل نعي
ــويق هذا  بدأ  موسم التس
ــات  محافظ ــي  ف ــرا  مبك
ــط ،  اجلنوب والفرات االوس
ــادس عشر  حتديدا في الس

ــي حيت  ــان املاض من نيس
كان في بدايته منوذجيا من 
ــاج عما  ــزارة اإلنت ــث غ حي
ــي في  املاض ــام  الع ــوق  س
ــات .وأضاف أن  تلك احملافظ
بدأ  التي  محافظة كركوك 
ــويقي في  ــمها التس موس
ــهر  ــر من ش ــع والعش الراب
ايار املاضي وانتهى بشكل 
ــن  ــن  م ــي الثام ــمي ف رس
ــغ مجموع  ــاري وبل متوز اجل
ــتلمة  املس ــات  الكمي
ــف  كش ــر  آخ ــب  وحس
ــويق ( ١٩٨٫٠١٩  وموقف تس
ــت مابني حنطة  ) طن توزع
ناعمة درجة أولى ( ١٨٨٫٧٧٨ 
ــف طن و حنطة ناعمة  )  ال

ــة  ( ٩٫١٤٣)   طن  درجة ثاني
وحنطة ناعمة درجة ثالثة 
( ٩٧)   طن .وبني أن الكميات 
ــوقة توزعت في ثالثة  املس
ــب  ــويقية وحس مراكز تس
ــويقا،  حيث بلغ  األكثر تس
مجموع الكميات املسوقة 
ملركز تسويق سايلو كركوك 
١٠١,٠٧٥ طن   ومركز تسويق 
ــتلم ٥٢,٧٠٤   ــة اس احلويج
ــويق  ــن واخيرا مركز تس ط
ــتلم ٤٤,١٨٧   طن  ــا زه اس ت
.واختتم العكيلي   بالقول 
ــات  الكمي ــي  إجمال أن 
ــوقة لغاية االن بلغت  املس

٣,٣٠٥,٦٥١ طن .  

البينة الجديدة / علي شريف

ــة زراعة كربالء  تواصل مديري
ــة  الرقاب ــة  جلن ــة  املقدس
ــة  ــذ حمل ــش بتنفي والتفتي
اجلزر  ــرة  ــاء على ظاه للقض
العشوائي في احملافظة على 
واملطاعم  ــة  القصاب ــال  مح
ــر والتحدي  ــاء النص في احي
ــوم اثنني من  ــادرة حل ومت مص
ــر  غي ــا  لكونه ــني  القصاب
ــل اجلهات  ــن قب ــة م مختوم

ــة .وقال ممثل مديرية  البيطري
اللجنة  ــي  ــالء ف ــة كرب زراع
ــد  احم ــري  البيط ــور  الدكت
شاكر: ان جلنة التفتيش على 
التي  العشوائي  اجلزر  ظاهرة 
ــل محافظة  ــكلت من قب ش
املستشفى  وبرئاسة  كربالء 
ــرة  دائ ــة  وعضوي ــري  البيط
ــة  البيئ ــة  ومديري ــة  الصح
ومديرية الزراعة ومركز شرطة 
البيئة قامت بتفتيش محال 
في  واملطاعم  ــوم  اللح ــع  بي

ــواق التحدي والنصر من  اس
ــوف على صالحية  اجل الوق
ــوم املقدمة للمواطنني  اللح
لالستهالك البشري والتأكد 
ــن بيعها ونظافتها  من أماك
الصحية  ــروط  الش وتطبيق 
ــن اجل احلفاظ على صحة  م
ــاف الدكتور  ــني .واض املواطن
ــوم  تق ــة  اللجن ــاكر:ان  ش
ومحال  ــم  املطاع ــش  بتفتي
بيع اللحوم في االسواق وفي 
عموم محافظة كربالء بهدف 

ــول اللحوم  ــن وص ــد م التأك
ــن التلوث  ــة وخالية م نظيف
إلى املواطنني. فيما مت التأكيد 
ــزر احليوانات  ــرورة ج على ض
ــالء وختمها  ــزرة كرب في مج
البيطرية. الكوادر  ــراف  باش

مؤكدا انه سيتم مصادرة أي 
حلوم غير صاحلة لالستهالك 
اللحوم  ــادرة  ومص ــري  البش
غير اخملتومة واحالة اخملالفني 

للجهات القضائية.

@@ÖaÜÃi@ıbiäË◊@…ÌãÏn€@Úflb»€a@Ú◊äí€a@‚b«@äÌÜfl@ÊÎb»fl
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البينة الجديدة/ كاظم العبيــدي
 

ــد غني  ــور أحم ــار، الدكت ــظ ذي ق ــن محاف أعل
اخلفاجي، انطالق اعمال صندوق اعمار احملافظة، 
الذي اقرته احلكومة لتنمية القطاعات اخلدمية 

واستكمال بناء مشاريع البُنى التحتية.
وقال اخلفاجي، عقب لقائه مسؤول الصندوق في 
ــروع  األمانة العامة جمللس الوزراء، أن « ١٠٠ مش
خدمي جاهزة االن لإلحالة للتنفيذ ضمن خطة 
املشروع لعام ٢٠٢١، وستحدث نقلة نوعية في 

واقع اخلدمات املقدمة للمواطن.»
ــاريع وزعت وفق خطة  ــار الى أن « هذه املش وأش
ــب السكانية  معيارية دقيقة، ومت مراعاة النس
ــات  األولوي ــدمي  وتق ــي،  والنواح ــة  االقضي ــني  ب
ــي  ــي، ك ــع الكمال ــاريع ذات الطاب ــى املش عل
ــات الى  ــة، واأللتف ــاكل اآلني ــم معاجلة املش يت
املشاريع ذات األهمية األقل في خطط املشاريع 

املستقبلية.»
ــي مرحلة العمل  ــى أن» املرحلة اآلن ه ولفت ال
ــن  ــنكون متواجدي ــى األرض، وس ــي عل احلقيق
ــذه النهضة  ــل ملتابعة ه ــي كل ميادين العم ف
العمرانية التي تشهدها احملافظة .                                                                                      

االنبار / البينة الجديدة

ــيد وكيل  الس لتوجيهات  ــذاً  تنفي
ــاج املهندس  ــؤون االنت ــوزارة لش ال
ــة اعمال  ــول متابع ــرمي، ح عادل ك
الفروع والقطاعات ومراكز الصيانة 
ــاكل واملعوقات  ــوف على املش للوق
ــيد  الس تواجههم.ومبتابعة  ــي  الت
ــركة العامة لتوزيع  ــر عام الش مدي
ــني  ــداد املهندس حس ــاء بغ كهرب
ــش الزبيدي،يواصل معاون  عطا ده
ــة  الفني ــؤون  للش ــام  الع ــر  املدي
ــوري،  ــمير اجلب ــالء س ــدس ع املهن
ــروع وقطاعات  جوالته امليدانية لف
القطاعات  اعمال  ملتابعة  الشركة 
التوزيع. الصيانة ومحطات  ومراكز 

ــاون جولة  ــيد املع حيث اجرى الس
ــرق  ــة لفرع توزيع كهرباء ش تفقدي
ــة  العام ــركة  ــع للش التاب ــار  االنب
ــتقباله  اس ــي  ف وكان  ــورة،  املذك

ــيد مدير الفرع املهندس سعد  الس
ــاً طارئاً  اجتماع ــد  حامت عبيد،وعق
ملناقشة اهم املفاصل الفنية التي 
من خاللها يتم وضع البصمات التي 
ــن من خالل التجهيز ،  تخدم املواط
ــري القطاعات ومراكز  بحضور مدي
ــه  الفرع.ووج ــام  واقس ــة  الصيان

ــتنفار العام  ــي باالس ــاون الفن املع
ــة  ــة كامل ــالكات وبطاق ــع امل جلمي
ــي  الت ــوارض  الع ــة  كاف ــة  لصيان
ــا منظومة الطاقة دون  تعرضت له
سابق انذار وبالتالي التي ستسبب 
ــة احلر  ــز خالل موج ــوء التجهي س
ادراج خطة  ــديدة.مؤكداً على  الش

ــال ومناورتها  ــة االحم ــة مبراقب فني
ــب  ــتقرار التجهيز حس بهدف اس
ساعات القطع املبرمج، الى جانب 
ــاوزات  ــع التج ــالت رف ــة حم متابع
احلاصلة على الشبكة الكهربائية 
ــز والقضاء على  ــتقرار التجهي الس
ــم اجور اجلباية  الضائعات، وتعظي
ــراء  ــتفادة منها بش ــن اجل االس م
ــن متابعة  ــواد احلاكمة، فضالً ع امل
ــاعة  ــدار (٢٤) س ــبكة على م الش
ــهر للحفاظ  وخاصة في هذه االش
ــواض الفنية،كما  ــن الع ــا م عليه
ــدد على الشروع بحملة ترشيد  ش
ــة    الكهربائي ــة  الطاق ــتهالك  اس
التجهيز  ــة  ــى دميوم ــاظ عل للحف
واستقرار ساعاته.وان تكون هنالك 
ــة في توزيع الطاقة بني جميع  عدال
املغذيات دون استثناء، واالبتعاد عن 
جميع االستثناءات عدا املؤسسات 

اخلدمية.

بغداد  / البينة الجديدة

١- تنفيذ أوامر قبض قضائي  ١٥٤٥ 
٢- املتهمني احملالني الى احملاكم ٢١٥ 

٣- فض املشاجرات ١٥١٧
٤- ضبط عجالت مطلوبة (حجز) ٤٣

٥- التبرع بالدم ٢٩
٦- انقاذ الغرقى ٥

٧- القبض على متعاطي ومروجي اخملدرات 
١٩٧

٨- القبض على املتسولني ٣٠٣
٩- القبض على مطلقي العيارات النارية 

والدكات العشائرية ٢٣
١٠- القبض على سراق ١٢

١١- القبض على مخمورين ٢٠٨

١٢- طبع لوحات مرورية ١٩٦٢٤
١٣- اصدار اجازات السوق ١٢٥٦٣

١٤- اصدار سنوية ٢٢٣٦٩
١٥- ابطال مفعول عبوة ناسفة ١٧

١٦- القبض على إرهابي ١٩
١٧- قتل إرهابي ١

١٨- ضبط كدس عتاد ٢
١٩- ضبط عبوة ناسفة ١٩

ــني الى احملاكم في  ٢٠- إحالة متهم
قضايا إرهابية ٢

ــني الى احملاكم في  ٢١- إحالة متهم
قضايا جنائية ١٥٥

٢٢- ضبط أسلحة غير مرخصة ٥٥
٢٣- حترير مخطوف ١

البينة الجديدة / كاظم عبد الحسني كاظم

ــة لصناعة األدوية  ــركة العام  أعلنـت الش
ــامراء إحدى  ــة في س ــتلزمات الطبي واملس
شركات وزارة الصناعة واملعادن عن زيارة وفد 
تركي والداعم لشركة بيت العطـاء .حيـث 
ــركة  ــي مبدير عام الش ــد الترك ــى الوف التق
ــيد : خالـد محيـي علـوان ومت التباحث  الس
ــغيل خط الفياالت  حول عملية تأهيل وتش
ــاركة  ــبورينات باملش في بناية السيفالوس

ــة  ــد برفق ــعَ الوف ــا أطل ــني كم ــني اجلانب ب
ططات  ــى اخملُ ــة عل ــركة اخملتص ــوادر الش ك
ــة التكييف  ــة مبنظوم ــة اخلاص امليكانيكي
وموازنة الهواء ومنظومة املياه املعتمدة في 
ــة إلى محطة املُعاجلة اخلاصة  البناية إضاف
ــة ومحطة املاء  ــاه املطروحة من البناي باملي
ــالح .كذلـك فقد  ــي اخلالي من األمـ الالايون
ــة برفقة  ــة ميداني ــر جول ــد الزائ ــذ الوف نف
ــدس : محمـد  ــامراء املُهن ــع س دير مصن مُ
ــا على القاعات  الله ــادر أطلـعَ خِ عبـد القـ

ــد ومراجعة  ــط الفياالت اجلدي اإلنتاجية خل
ــات الفنية في وزارة الصحة  مالحظات اجله
ــور  ــا وبحض عاجلته ــبل مُ ــا وسُ بخصوصه
كوادر اإلنتاج املتخصصة حيث متت اإلجابة 
ــارات املطروحة من  ــع اإلستفس ــى جمي عل
ــامراء  ــركة أدوية س بل الوفـد .يُذكـر ان ش قِ
ــتحضرات الفياالت  ــة مس ــص بصناع تخت
ــركة  ــن أفضل خطوط الش ــر اخلط م ويعتب
ــدوى إقتصادية  ــن ج ــه م ــا في ــة ملِ اإلنتاجي

وعالجية كبيـرة .
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البصرة / البينة الجديدة
ــئ العراق  ــة ملوان ــركة العام ــام للش ــر الع ــى املدي التق
ــي مؤخرا  ــن الفرطوس الدكتور املهندس فرحان محيس
ــغلي احد االرصفة في ميناء أم قصر اجلنوبي ، وقال  مش
ــر النقل الكابنت  ــب توجيهات وزي ــي انه حس الفرطوس
ــرادات املوانئ   ــبلي بضرورة تعظيم اي ــني الش ناصر حس
ــوف على اهم  ــن أجل الوق ــا اليوم م ــذا كان اجتماعن ل
ــعي اليجاد آلية واجراءات من  ــاكل والس املعوقات واملش
شأنها حتقيق زيادة في  اإليرادات وذلك باستخدام اليات 
ــام اننا على  ــاف املدير الع ــرق حديثة ..وأض ــدات وط ومع
ــاء في مفاصل  ــن التطور والبن ــاب مرحلة جديدة م أعت
ــود من أجل  ــد أن تتضافر جميع اجله ــئ كافة والب املوان
حتقيق تطور كبير و توفير أعلى نسبة من اإليرادات دعما 

لالقتصاد الوطني .

متابعة / البينة الجديدة
التقى وزير العمل والشؤون 
الدكتور عادل  االجتماعية 
ــن  التموي ــر  وزي ــي  الركاب
والتجارة الداخلية املصري 
ــرا   ــي مؤخ ــي املصيلح عل
ــفير العراقي  بحضور الس
ــي القاهرة د. احمد نايف  ف
ــش اعمال  وذلك على هام
ــر  للمؤمت ــة  الثامن ــدورة  ال
التعاون  ــة  ملنظم ــوزاري  ال
ــالمي للمرأة املنعقد  االس
في القاهرة.وجرى التباحث 
ــال تعزيز العالقات  في مج
ــقيقني ،  ــني البلدين الش ب
ــة موضوع  فيما مت مناقش
ــة التموينية  نظام البطاق

املطبق في مصر وامكانية 
ــرات  اخلب ــن  م ــتفادة  االس
ــال   ــذا اجمل ــي ه ــة ف املصري
توزيع  ــام  نظ ــد  يع ــث  حي
مفردات البطاقة التموينية 
من اجنح التجارب حيث ان 
ــو نظام   ــع ه ــام املتب النظ
ــو ان  ــروط وه ــد املش النق
ــراء  لش مخصصا  ــون  يك
املواد الغذائية حصرا  وفق 
نظام الدفع االلكتروني من 
ــة على نظام  اجل احملافظ
ــز  ــني وتعزي ــي رص اجتماع
االمن الغذائي الذي يرتبط 
ــة  ــات مركزي ــدة بيان بقاع
ــة  كاف ــمل  تش ــة  رصين

الدوائر ذات العالقة.

وكاالت / البينة الجديدة
ــيس من جراحة  أفاد الفاتيكان بأن تعافي البابا فرانس
في األمعاء مستمر بشكل طبيعي.وأضاف الفاتيكان، 
ــتطيع أن ميشي وأن يعمل.وتابع في الوقت  أن البابا بس
ــي للعودة إلى  ــة جيدة مبا يكف ــه البابا ليس بصح ذات
الفاتيكان في الوقت املناسب، مشيرا إلى أنه سيجري 

صالة ظهيرة األحد من املستشفى.
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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.3681.SUN.11.JUL.2021

ــم اإليرادات  ــبت، عن حج ــئ العراق، امس الس ــركة العامة ملوان ــفت الش  كش
ــران املاضي. وقال مدير  ــهر حزي ــمالي، خالل ش املتحققة من ميناء أم قصر الش
ــركة فرحان الفرطوسي، في حديث لوكاالت محلية، إن «إيرادات ميناء  عام الش
ــون دينار خالل حزيران املاضي  ــمالي بلغت نحو ١٩ مليار و ٢٤٦ ملي أم قصر الش
ــازه». وبني  ــتمر في اجن ــاء يعمل بوتيرة عالية ومس ــير إلى أن املين ــو إيراد يش وه
ــفينة  ــفن على أرصفة امليناء بلغ نحو ٧٣ س ــو الس ــي أن «معدل رس الفرطوس
ــم البضاعة فبلغ معدل تفريغها  ــغ ومناولة نحو (٢٣٣٦٦) حاوية، أما حج وتفري

نحو (٦٠٩١١٦) طنا وذلك خالل فترة شهر حزيران املاضي». 

بغداد /

¥zëäΩa@p˝ª@Ú»ibnΩ@Êb¶@›Óÿím@ZpbibÇn„¸a@ÚÓôÏ–fl
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ÚÓˆaàÃ€a@Ú‹é€a@paÖä–fl@…ÌãÏn€@bË„ãb´@ÚÌåÁbu@Â‹»m@Òâbvn€a@ÒâaãÎ
بغداد /

ــوزارة لتوزيع  ــوري، جاهزية ال ــارة، عالء اجلب ــن وزير التج أعل
ــى املواطنني في عموم مناطق  ــلة الغذائية عل مفردات الس
العراق. وقال اجلبوري، إن «مخازن وزارة التجارة تستقبل منذ 
ــة ذات النوعية اجليدة  ــرة من املواد الغذائي ايام كميات كبي
ــكر واحلمص  ــلة الغذائية وهي الزيت والس من مفردات الس
ــمتي  ــون الطماطم ورز محمود والبس ــاء ومعج والفاصولي
ــن النوعيات اجليدة،     ــك املواد هي م ــدي»، مؤكدا أن «تل الهن
ــذ توقيع العقد مع  ــتنفرة من وأضاف، أن «وزارة التجارة مس
ــرض خزن املواد  ــاع اخلاص العراقي لغ ــركات القط إحدى ش
ــة التي أعلن عنها  ــلة الغذائي الغذائية ضمن مفردات الس
والتي صادق عليها مجلس الوزراء وحتظى باملتابعة ودعم من 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي».  وأشار إلى أن «الساعات 
ــلة الغذائية  ــالق الس ــن انط ــهد االعالن ع ــة ستش املقبل
ــرض ايصالها الى  ــواد الغذائية لغ ــا على وكالء امل وتوزيعه
ــة». وتابع أن «مفردات  ــمولني بنظام البطاقة التمويني املش
ــلة الغذائية تختلف من حيث النوعية عن سابقاتها،  الس
حيث ستتسلم العوائل حتت خط الفقر والعوائل املشمولة 
ــعبي،  ــواق احمللية وحتظى بتقبل ش ــودة باالس ــواد املوج بامل
ــمتي الهندي،  ــود والبس ــلم املواطنون رز محم ــث يتس حي
وكذلك معجون الطماطم التونسي واحلمص والفاصولياء 
ــئ االرجنتينية وهي من النوعيات اجليدة جدا في  من املناش
ــئ عاملية ومنتجة في أحد  ــني أن زيت الطعام   من مناش ح
ــني، «أهمية دعم  ــة في محافظة بابل».  وب ــل الوطني املعام
االعالم احلكومي املنصف جلهود احلكومة في ايصال واجناح 

السلة الغذائية للمواطنني».

 اكد رئيس كتلة الصادقون النيابية 
عدنان فيحان، ان جرف النصر خارج 
ــية واالنتخابية،  ــدات السياس املزاي
ــث املوت. ــه ال عودة ملثل ــا بني ان فيم
ــه على  ــي تغريدة ل ــان ف ــال فيح وق
ــرة االرهاب  ــر، ان «صخ ــة تويت منص
ــت بفضل دماء  ــرت وتالش قد تكس
ــد  ابناء احلش ــات وبطوالت  وتضحي
ــرات الضحايا  والقوات االمنية، عش
ــرة  اخلاص ــذه  ه ــبب  بس ــقطت  س
أن  ــاف  واض ــي».  اجلغراف ــا  وموقعه
ــانية،  ــة انس ــني حال ــودة النازح «ع
ــر بإيجاد حل  ــى اجلميع ان يفك وعل
مناسب لهم، ولكن غير مسموح ان 
تعود هذه اخلاصرة لتكون مالذا امنا 

خلاليا االرهاب والتكفير».

 

حذر مدير صحة الكرخ جاسب احلجامي، 
امس السبت، من صعوبة املرحلة املقبلة 
ــات  ــداد االصاب ــد اع ــع تزاي ــا م وخطورته
ــاللة اجلديدة لفيروس كورونا،  ودخول الس
فيما اشار الى اجراءات في عيد االضحى.

وقال احلجامي ان «املرحلة املقبلة صعبة 
ــداد االصابات  ــع تزايد اع ــذر باخلطر م وتن
ــاللة اجلديدة مالم يتم تدارك  ودخول الس

ــة وتطبيق مقررات  ــر من خالل التوعي االم
جلنة الصحة والسالمة». وبني ان «الساللة 
ــرا جديا واكثر  اجلديدة املتحورة متثل خط
ــة وعدوى، وتتفاقم احلالة املرضية  شراس
ــن ظهور  ــذ أول يوم م ــة من ــرعة فائق بس

األعراض وأحيانا من دون سابق إنذار».
ــدد االصابات  ــي ان «ع ــح احلجام واوض
وصلت الى اكثر من ١٦ الف اصابة في 
جانب الكرخ، اغلبها في احلجر املنزلي، 
ــم  ــة له ــرق الصحي ــدم الف ــث تق حي

ــة والصحية». وذكر ان  اخلدمات الطبي
«نصف االصابات املسجلة بالوباء في 
جانب الكرخ، تتركز في ثماني مناطق 
ــجلت اكثر من ٢٠  ــدورة التي س هي ال
ــي كورونا  ــف اصابة منذ بداية تفش ال
ــة، واحلرية، وابو  وحتى االن، ثم احملمودي
ــعلة ،والكاظمية، وحي  ــب، والش غري
ــى التوالي، وهذه  ــاد عل العامل، واجله
ــراءات الوقاية  ــم تلتزم باالج املناطق ل

منذ انتشار الفيروس وحتى االن».

ــت  ــور ظل ــة املنص ــاف ان «منطق واض
ــيطة ملدة طويلة،  تسجل اصابات بس
ــن املناطق التي  ــا اصبحت ضم لكنه
ــجيل  ــاالت، من خالل تس ــدرت احل تص
ــث جتاوزت  ــن ٧ آالف اصابة حي ــر م اكث
املناطق الشعبية، بينما اظهر املوقف 
ــن ١٦ الف اصابة  الوبائي وجود اكثر م
ــي االكثر عددا  ــاء احملمودية وه في قض
باالصابات من بني اطراف مناطق بغداد 

الكرخ».

ــي هيئة  ــرة التحقيقات ف ــت دائ أعلن
ــت  ــاتٍ رافق خالف ــط مُ ــة ، ضب النزاه
ــةٍ للدولة،  ــة متليك عقاراتٍ تابع عمليَّ
وضبط سجالتٍ عقاريَّةٍ فارغةٍ وسنداتٍ 
ــةٍ في محافظتي املثنى وكربالء. حرَّف مُ

ــق عمل مكتب  ــرت الدائرة ، أن فري وذك
ديريَّة  ــذي انتقل إلى مُ حتقيق املثنى، ال
ــجيل العقاري في احملافظة، قام  التس
ة بالدور التابعة  بضبط األضابير اخلاصَّ
ة املُثنى التي متَّ متليكها  إلى دائرة صحَّ
بيّنةً أنَّ عدد العقارات  خالفاً للقانون، مُ

ــا فقد  ــوع مبالغه ــا مجم ــغ (٩)، أم بل
وصل إلى (١,١٢٩,١٢٩,٦٠٠) مليار دينار.

ــت الدائرة وعلى صعيدٍ آخر وفي  واضاف
ــة  ــهدتها محافظ ــطٍ ش ــة ضب عمليَّ
ــالكات مكتب حتقيق  نت م كربالء، متكَّ
ــن ضبط أصل  ــي احملافظة م الهيئة ف
ــجالتٍ عقاريَّةٍ فارغةٍ  (٣٨) حاصلةً لس
ــخ الثواني للسجالت الدائميَّة)  (النس
ــةٍ و(٤) كتب  حرَّف ــجالتٍ مُ وأصل (٦) س
ــكٍ في منزل  ةٍ وبيان متلي ــكٍ عقاريـَّ متلي

أحد املُتَّهمني املوقوفني.
ــفرت العمليَّـة عن  ــا أس ــت كم وتابع
ــارة حجزٍ  ــط كتابٍ خاصٍّ برفع إش ضب

عن عقار وآخر خاصٍّ بصورة قيد العقار، 
ــجيل  ــن دائرة التس ــهٍ م وجَّ ــابٍ مُ وكت
ــة إلى  ــي احملافظ ــة ف ــاري الثاني العق
محكمة بداءة كربالء، فضالً عن قائمةٍ 
ــعبة األولى  باألضابير املفقودة في الش
لدائرة التسجيل العقاري الثانية وعقد 
.وبيَّـنت أنه متَّ تنظيم محاضر  بيعٍ وشراءٍ
ت  ضبطٍ أصوليَّـةٍ بالعمليَّات التي نُفِّذَ
، وعرضها رفقة  راتٍ قضائيَّـةٍ وفقاً ملُذكَّ
املُبرزات اجلرميَّة املضبوطة على قضاة 
النزاهة  ــا  بقضاي التحقيق  ــة  محكم
ــاذ اإلجراءات  ــى وكربالء؛ التخ في املثن

القانونيَّـة املُناسبة.

 

ــلَّم وزير اخلارجيّة فؤاد حسني، نسخة  تس
من أوراق اعتماد السفير البريطاني اجلديد 
ــر بيان للوزارة   ــدى بغداد مارك براينت. وذك ل
ــز العالقات  ــبُل تعزي ــني بحثا سُ ان اجلانب
ة على  ــيّ رات السياس بني البلدين، والتطوُّ
د الوزير  الساحتني اإلقليميّة، والدوليّة. وأكّ
ــرعت في  ومة ش ــب البيان، أنّ احلُكُ بحس

ــراءات األمنيّة والفنّية  اتخاذ عدد من اإلج
الئِمة لعمل  ــة مُ ــاد بيئ ــة إليج والتنظيميّ
ــيراً إلى  ش ــدى بغداد، مُ ــع البعثات ل جمي
ــة أفضل العالقات  ــعي العراق إلى إقام س
ــر  الوزي ــدى  البلدين.وأب ــح  ملصال ــة  خدم
ــتعداد وزارة اخلارجيّة لتقدمي كلِّ ما من  اس
ــيّة،  ته الدبلوماس ــأنه إجناحه في مهمّ ش
ــات الثنائيّة  م في تعزيز العالق ــاهِ وأن يُس

بني البلدين. 

 

اعلن محافظ كركوك راكان اجلبوري ، عن إعداد خطة لتنفيذ 
ــن خطة صندوق  ــتراتيجياً في احملافظة ضم ــروعاً اس ١٨ مش
ــه «ضمن خطة  ــررة. وقال اجلبوري، إن ــادة إعمار املناطق احمل إع
ــدوق اعادة اعمار املناطق احملررة للعام ٢٠٢١ مت اعداد خطة  صن
ــروعاً  ــبوع املقبل لتنفيذ ١٨ مش ــرة بها االس ــتتم املباش س
ــا الى أن  ــار دينار»، الفت ــد عن ٣٠ ملي ــف تزي ــتراتيجياً بكل اس
ــل ادارة محافظة كركوك  ــن قب ــاريع مت اعدادها م ــك املش «تل
وفريق التخطيط العام ومهندسي صندوق االعمار، حيث إنها 
ــاريع ذات بعد استراتيجي،  تتعلق باملاء والطرق واالبنية ومش
ــذي تعرض لدمار  ــل قضاء احلويجة ال ــال عن تأهيل مداخ فض
ــكرية».وأضاف، أن «هناك تعاونا  ــالل العمليات العس كبير خ
ــراع بتنفيذ  ــوك لالس ــدوق ومحافظة كرك ــني الصن ــرا ب كبي
ــنوات املاضية  ــاريع»، مبينا أن «الصندوق نفذ خالل الس املش
ــملت اكثر من ٤٥  ــاريع بكلف تصل الى ٩٠ مليار دينار ش مش

مشروعا مختلفا في املناطق احملررة». 

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

 

ــتقلة العليا  ــة املس ــدت املفوضي أك
ــبت، تشكيل  لالنتخابات، امس الس
ــات ملتابعة  ــداد واحملافظ ــان في بغ جل
ــددت  ــا ح ــحني، وفيم ــالت املرش حم
عقوبتني خملالفي شروط تلك احلمالت، 
ــحني لم  ــدت أن قرعة أرقام املرش أك

تشهد أية خروقات.
ــم املفوضية  ــة باس ــت املتحدث وقال

جمانة الغالي، إن «املفوضية نسقت 
عملها مع أمانة بغداد، وهناك مذكرة 
تفاهم بخصوص احلمالت االنتخابية 
ــيرة  ــن حيث املكان اخملصص»، مش م
إلى أن «املفوضية قررت تشكيل جلان 
تنسيق مع انطالق احلمالت االنتخابية 

في بغداد وجميع احملافظات».
ــروط احلملة  ــارت إلى أن «أبرز ش وأش
ــداء على  ــي عدم االعت ــة ه االنتخابي
ــن، وال على امللصقات  حمالت اآلخري

االنتخابية على اجلدران، وأن ال تقترب 
 ١٠٠ ــافة  مس ــة  االنتخابي ــة  احلمل
ــراع». وأضافت  ــن أي مركز اقت ــر م مت
ــك على أن ال  ــروط تنص كذل أن «الش
ــة دعوات  ــن احلملة االنتخابي تتضم
والقومية  ــة  الطائفي ــرات  النع ــى  ال
زرع  ــى  ال ــو  تدع ــي  الت ــة  والتكفيري
ــن،  اآلخري ــوس  نف ــي  ف ــة  الكراهي
دور  ــتخدام  اس ــدم  ع ــى  ال ــة  إضاف
واملال  ــة  الدول ــات  ــادة ومؤسس العب

ــتخدام صور  ــام، وكذلك عدم اس الع
ــخاص رموز ال ينتمون  ــماء أش او اس
للكتلة أو التحالف»، مبينة أن «هذه 
الشروط موجودة في املوقع الرسمي 
ــح  املرش ــتطيع  ويس ــة  للمفوضي
ــروط وااللتزام  ــول ومتابعة الش الدخ
ــات  بالعقوب ــق  يتعل ــا  وفيم ــا».  به
املعتمدة بحق مخالفي هذه الشروط 
ــالي، إن «العقوبات تتضمن  قالت الغ
ــة ٥ ماليني دينار  ــة مالية بقيم عقوب

ــة احلبس وغيرها من  فضالً عن عقوب
العقوبات حسب نوع اخملالفة». وفيما 
ــحني بينت  يتعلق بقرعة أرقام املرش
أن «القرعة جرت بتنسيق عال أشادت 
ــون احملليون  ــدة واملراقب ــه األمم املتح ب
ــات». وانطلقت،  ــدث أي خروق ولم حت
ــات، ومن  ــحي االنتخاب ــة مرش حمل
املقرر أن تستمر ٣ أشهر، حتى موعد 
ــررة في ١٠  ــرة املق ــات املبك االنتخاب

تشرين األول املقبل.
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باإلضافة إلى إجراء تعديالته على القانون (٢٦) 
ــمة أنه فور  ــنة ٢٠١٩ وقالت الدكتورة باس لس
استكمالنا للتعديل الثاني على مسودة قانون 
ــاله  ــنة ٢٠١٤ مت ارس التقاعد املوحد رقم(٩)لس
ــة احملترم  ــيد رئيس اجلمهوري ــى فخامة الس إل
ــك مبوجب مذكرة مكتبنا  للمصادقة عليه وذل
رقم (١٠٤) في ٢٠٢١/٢/٩ مبينة األسباب املوجبة 
ــني القانوني  ــذا التضم ــا ه ــدف إليه ــي يه الت
ــي ممن احلق  ــني وبأثر رجع ــو تعويض املوظف وه
ــي واملالي جراء  ــفي الوظيف بهم الضرر التعس
ــة تنفيذ أحكام  ــم على التقاعد نتيج إحالته
ــنة٢٠١٩.  ــم(٢٦) لس ــل االول رق ــون التعدي قان
ــامة الغنب احلاصل  ــى تقليل جس باإلضافة إل
وذلك من خالل معاجلة بعض الثغرات املوجودة 

ــريعات النافذة التي تعنى  في القوانني  والتش
باخلدمة الوظيفية العامة واحتساب حقوقها 
ــاواة  ــجم مع حتقيق املس ــة ومبا ينس التقاعدي
ــني  ــي تصب في حتس ــودة والت ــة املنش والعدال
ــي للمتقاعد.مؤكدة مطالبتها  الواقع املعيش
ــود هذا  ــة بتنفيذ بن ــد الوطني ــة التقاع لهيئ
ــدوره وباثر  ــن تاريخ ص ــه وم ــون وتعديالت القان
ــر احلزب  ــتفيدين منه، وسيباش ــي للمس رجع
ــر مواد مسودة  ــمية بنش وعلى صفحته الرس
ــروع القانون البالغة (١٤) مادة على شكل  مش
ــمولة  ــرائح والفئات املش ــات، داعية الش حلق
ــع املكتب اإلعالمي  ــة وإدامة اإلتصال م ملراجع
ــل ومراحل  ــار عن التفاصي ــزب لإلستفس للح

مشروع القانون.

ــبب  واضاف املصدر، ان القنصلية لم تعلن لغاية اآلن س
ــة األمريكية في  ــرات االنذار.وكانت القنصلي اطالق صاف
ــل يومني بعد الهجوم الذي  ــل، دخلت حالة اإلنذار قب أربي
ــت اطلع  ــتان. في وق ــة إقليم كردس ــار عاصم ــال مط ط
ــبت، على األوضاع األمنية  رئيس أركان اجليش، امس الس
ــدر، إن رئيس أركان اجليش  ــي محافظة نينوى.وقال مص ف
الفريق أول ركن عبد األمير يار اهللا وصل الى قيادة عمليات 
نينوى.وأضاف مصدر، أن الزيارة تأتي لالطالع على الوضع 
ــكرية في احملافظة. على  ــي وتفقد القطعات العس األمن
ــارس طه  ــي حتالف عزم ف ــادي ف ــر توقع القي ــد اخ صعي
ــات النيابية في  ــى االنتخاب ــارس، باقبال ضعيف عل الف
ــه لغاية االن  ــي حديث اذاعي، ان ــال الفارس ف ــراق. وق الع
ــراء االنتخابات في  ١٠/١٠  ــم ١٠٠٪ على اج ال يوجد حس
كون اغلب القوى السياسية تريد تأجيل املوعد. واضاف، 

ــرر لكونها غير  ــرى ان مصاحلها قد تتض ــك القوى ت ان تل
مهيئة لالقتراع، واجلمهور عازف عنها وحتتاج الى فرصة 
ــتعدادات التي تتطلبها االنتخابات النزيهة  وجميع االس
ــت على امت وجه، مشيرا الى أنه قد تكون الصراعات  ليس
ــي وقت أكد  ــات ذريعة للتأجيل. ف ــات والتحدي والتصفي
ــؤول صحي، امس السبت، أن املرحلة املقبلة صعبة  مس
وتنذر باخلطر. وقال مدير صحة الكرخ، جاسب احلجامي، 
بحسب اإلعالم الرسمي، إن املرحلة املقبلة صعبة وتنذر 
ــاللة اجلديدة  باخلطر مع تزايد اعداد االصابات ودخول الس
ــدارك االمر من خالل التوعية وتطبيق مقررات  مالم يتم ت
جلنة الصحة والسالمة.وبني ان الساللة اجلديدة املتحورة 
ــدوى، وتتفاقم احلالة  ــة وع متثل خطرا جديا واكثر شراس
ــن ظهور األعراض  ــرعة فائقة منذ أول يوم م املرضية بس

وأحيانا من دون سابق إنذار.
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ــوال مدرب  ــب جواردي ــال بي ق
مانشستر سيتي إن ناديه قد 
ــد مع مهاجم جديد  ال يتعاق
ــيرجيو  ــل س ــض رحي لتعوي
ــم  أجويرو قبل انطالق املوس
ــدوري اإلجنليزي  ال اجلديد من 
ــبب  ــاز لكرة القدم بس املمت

األسعار الباهظة املطلوبة.
ــة  بريطاني ــر  تقاري ــرت  وذك
ــي ضم  ــب ف ــيتي يرغ أن س
ــم توتنهام  هاري كني مهاج
ــبير أو إيرلينج هاالند  هوتس
ــد  دورمتون ــيا  بوروس ــداف  ه
بعدما رحل أجويرو عن بطل 
ــي نهاية  ــدوري اإلجنليزي ف ال

املوسم وانضم لبرشلونة.
ــني بأكثر من  ــدر قيمة ك وتق
ــترليني  ١٠٠ مليون جنيه إس
ــون دوالر)، بينما  (١٣٧٫٩٩ ملي
ــد ١٥٠ مليون  ــاوي هاالن يس

ــال  وق ــترليني.  إس ــه  جني
ــة (تي.في.٣)  ــوال حملط جواردي
ــا  ــي كتالوني ــة ف التلفزيوني
(املذكورة)،  ــعار  ــا لألس «وفق
فلن نضم أي مهاجم جديد. 
هذا مستحيل وال نستطيع 

أن نتحمل ذلك».
ــة تعاني  ــاف «كل األندي وأض
ــنا استثناء.  ماليا ونحن لس
ــوس)  ــا جابرييل (جيس لدين
ــذي كان  ــس) ال ــران (توري وفي

رائعا في هذا املركز».
ــا مجموعة من  ــع «لدين وتاب
ــة،  األكادميي ــي  ف ــبان  الش
ولعبنا كثيرا مبهاجم وهمي. 
ــدم التعاقد  هناك فرصة لع
ــم  ــم قبل املوس ــع مهاج م

اجلديد».
وسيبدأ سيتي رحلة الدفاع 
اإلجنليزي  ــدوري  ال ــب  لق عن 
 ١٥ ــي  ف ــام  توتنه ــام  أم

أغسطس/ آب.

ــي األوملبي،  ــدرب املنتخب العراق ــالَ م ق
التشيكي ميروسالف سكوب، إن قرعة 
ــا،  ــت ٢٣ عامً ــيا حت ــات كأس آس تصفي
ــرر إقامتها في  ــات املق ــة للنهائي املؤهل
ــدة،  ــت جي ــام ٢٠٢٢ كان ــتان ع أوزبكس
ــيرًا إلى ضرورة تقدمي األداء املطلوب  مش
ــن اجملموعة  ــل ع ــان التأه ــوز لضم والف
ــع املنتخب العراقي األوملبي  الثالثة. ووق
في اجملموعة الثالثة إلى جانب منتخبات 
ا  واملالديف، علمً ــتان  وأفغانس البحرين 
بأن البحرين ستستضيف مباريات هذه 

ــي تصريحات  ــكوب ف اجملموعة.وأكد س
ــرة العراقي:  ــرها احتاد الك ــمية نش رس
«جميع اجملموعات لها جودتها، واجلميع 
لديهم فرصة التواجد في نهائيات آسيا 
: «مجموعتنا  ــافَ ــا».  وأض حتت ٢٣ عامً
ــي فأنا أعرف  ــبة ل تقريبًا جيدة، وبالنس
ــرف بعض الالعبني وكذلك  البحرين وأع
البيئة هناك، ولكن بشكل عام يتوجب 
ــوب لتحقيق  ــدمي األداء املطل ــا تق علين
ــذه اجملموعة وضمان  ــارات في ه االنتص
ــيا ٢٠٢٢ حتت ٢٣  ــل لنهائيات آس التأه

ا». عامً

ــي  ــادل اإليجاب ــم التع حس
مباراة الطلبة والقوة اجلوية 
ــاراة  ــي املب ــة (١-١)، ف بنتيج
ــى ملعب  ــت عل ــي أقيم الت
ــي في  ــد راض ــاحر أحم الس
ــاب اجلولة  نادي الكرخ، حلس
ــي  العراق ــدوري  ال ــن  م  ٣٦

املمتاز.
ورغم معاناة الطلبة وغياب 
عدد من العبي الفريق بسبب 
ــروس كورونا،  ــم بفي إصابته
ــاول الطلبة أمام  مع ذلك ح
ــة الفريق املتوج  القوة اجلوي
ــوط األول  باللقب، لكن الش

انتهى بالتعادل السلبي.
ــي متكن  ــوط الثان ــي الش ف
ــن افتتاح  ــال م ــد جف محم
ــة ٥٤ من  ــة بالدقيق النتيج
ــرة، نفذها  ــة حرة مباش ركل
ــدف  ه ــجل  ليس ــة  بحرفن
السابق، لكن فرحة الطلبة 

ــث عادل  ــدم طويال، حي لم ت
ــطة  بواس النتيجة  ــة  اجلوي
ــم بايش، في  ــب إبراهي الالع
الدقيقة ٦٠، لتنتهي املباراة 

بالتعادل (١-١).
ــة رصيده  ــوة اجلوي الق ورفع 
ــي صدارة  ــى النقطة ٨٠ ف إل
ــب، بينما رفع الطلبة  الترتي
ــى النقطة ٣٥ في  رصيده إل

املركز الـ١٧.    

هبط فريق السماوة بشكل 
ــة األولى  ــمي إلى الدرج رس
بخسارته أمام زاخو بهدفني 
دون رد، في املباراة التي أقيمت 

على ملعب السماوة. 
ــو الطرف األفضل أنهى   زاخ
ــوط األول بهدف دون رد،  الش
ــاد احمد  ــجله الالعب إي س

في الدقيقة ٤٤.
ــى  عل ــد  أحم ــاد  إي ــز  وأجه

ــماوة  الس وأحالم  طموحات 
بالبقاء بتسجيله هدف ثانٍ 
ــي  ــة ٦٥، لتنته ــي الدقيق ف
ــو بهدفني  ــاراة بفوز زاخ املب
ــو رصيده  ــع زاخ دون رد.  ورف
ــي املركز  ــى النقطة ٤٨ ف إل
ــا جتمد رصيده  الثامن، بينم
ــي املركز  ــى النقطة ٢٦ ف إل

األخير.

ــم فوزا قاتال  خطف فريق القاس
ــي  ــط (٢-١)،  ف ــط الوس ــن نف م
ملعب الكفل حلساب اجلولة ٣٦، 
ــة عززت  ــد ٣ نقاط ثمين ليحص

موقعه في الئحة الترتيب.
ــم متكن من التقدم  فريق القاس
ــوط األول، عبر  ــي الش ــدف ف به
ــماعيلي في  ــب زكريا اإلس الالع

الدقيقة ٢٢.
وفي الشوط الثاني، زادت معاناة 
ــرد املدافع  ــط بعد ط نفط الوس
ــي الدقيقة ٦٩،  ــالن حنون ف رس

بعد عرقلة العب القاسم دميبا.
ورغم النقص العددي، متكن نفط 
ــط من تعديل النتيجة من  الوس

ركلة جزاء سجلها الالعب كرار 
جاسم في الدقيقة ٨٢.

ــجل  س  ،٩٠+٢ ــة  الدقيق ــي  وف
ــه  ــات هدف ــا دياخ ــب دميب الالع
ــزاء، لتنتهي  ــي من ركلة ج الثان
ــم بهدفني  ــوز القاس ــاراة بف املب

مقابل هدف واحد.
ــى  إل ــده  رصي ــم  القاس ــع  ورف
ــس  ــز اخلام ــي املرك ــة ف ٣٨ نقط
ــد رصيد نفط  ــر، بينما جتم عش
الوسط عند ٦١ نقطة في املركز 

اخلامس.
وفي مباراة ثانية، متكن الديوانية 
ــن خطف ٣ نقاط مهمة بفوزه  م
ــاء  على امليناء بهدف دون رد مس
ــة  الديواني ــب  ملع ــي  ف ــوم  الي

حلساب اجلولة نفسها.

القاسم والديوانية يهربان
 من شبح الهبوط

جوارديوال يغلق الباب
 أمام كني وهاالند

ديوكوفيتش يتخطى شابوفالوف 
إُّـ نهائي ويمبلدون

صيغة جديدة تضع كني على طاولة قطبي مانشسرت

هدف دياز القاتل يهدي كولومبيا برونزية كوبا أمريكا

هزم فريق الزوراء مضيفه نفط 
ميسان بهدف قاتل في املباراة 
التي أقيمت في ملعب ميسان 
ــاب اجلولة ٣٦ من  األوملبي حلس

الدوري العراقي املمتاز.
 ودخل الفريقان املباراة بأهداف 
ــروف مختلفة  ــة مع ظ متقارب
ــا، إذ خطط الزوراء  لكل منهم
للفوز من أجل تأمني الوصافة، 

ــان  ميس ــط  نف كان  ــا  بينم
ــار  ــح املس ــتهدف تصحي يس
ــي  ــه ف ــع نتائج ــبب تراج بس
اآلونة األخيرة.  وسعى الطرفان 
ــا لم  ــوز لكنهم ــق الف لتحقي
يستثمرا الفرص التي سنحت 

لهما في الشوط األول.
ــيناريو في الشوط  وتكرر الس
الثاني حتى الدقيقة السابعة 
من الوقت بدل الضائع، قبل أن 

ــزوراء ضرغام  ــجل العب ال يس
ــا قاتال حصد  ــماعيل هدف إس
ــاط ثبتت  ــالث نق ــن خالله ث م

الزوراء في وصافة الترتيب.
ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة 
ــد نفط  ــد رصي ــا جتم ٧٢، بينم
ميسان عند النقطة ٣٩، حيث 
ــر. من  ــل املركز الرابع عش يحت
ــر متكن فريق النجف  جانب اخ
ــاط جديدة  ــن حصد ثالث نق م

ــق أمانة بغداد  ــوزه على فري بف
٢-١، مساء اجلمعة، في ملعب 
الدولي حلساب اجلولة  النجف 

٣٦ من الدوري العراقي املمتاز.
 املباراة شهدت عددا من الفرص 
ــكل  ــتثمر بالش ــي لم تس الت
ــن محترف نادي  الصحيح، لك
ــتيفن بافور  النجف الغاني س
متكن من ترجمة إحدى الفرص 
ــدف  ه ــجل  ليس  ،(٤٥+٢) ــي  ف

التقدم.
ــوط األول بتقدم  ــى الش وانته

النجف بهدف دون رد.
ــاول  ــي ح ــوط الثان ــي الش  وف
ــداد العودة إلى  ــق أمانة بغ فري
ــي الدقيقة ٨٤  ــاراة وجنح ف املب
ــجله  ــل بهدف س ــن التعدي م

الالعب رضا فاضل.
ولم ينتظر النجف طويال وبعد 
ــجيل  ــة واحدة متكن تس دقيق

ــطة طاهر  ــه الثاني بواس هدف
ــاراة بفوز  ــي املب ــد لتنته حمي

النجف ٢-١.
 

ــى  إل ــده  رصي ــف  النج ــع  ورف
ــز الثالث  ــة ٦٨ في املرك النقط
ــا جتمد رصيد أمانة بغداد  بينم
ــز  ــي املرك ــة ٤٨ ف ــد النقط عن

السادس. 
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علي حنون

ــا وقيحها، أصبح  قد األن ــه من عُ ــتجار ب ــدَ أن كان مالذاً يُس بع
ــي هو اآلخر من أدران  ــط الرياضي، بؤرة للمرض وصار يُعان الوس
ــظايا احللقات األخرى، ساحته، عبر نبال  سوء الظن وبلغت ش
سددتها وتواصل سلوكيات شذاذ اآلفاق، الذين دخلوا مالعبنا، 

اثر ابتعاد أصحابه قسرا أو طلبا لراحة (البال).
ح واإليثار في فنائه، وتناول القضايا  وعوضا عن نثر زهور التسامُ
ــد والنميمة وجتيّش  ــؤولية، فقد أضحى احلق ــفافية ومس بش
(وطاويط الظالم) لضرب هدف في عتمة ليس بحلكتُها سواد، 
ــي باحة من ال  ــس لإلصالح الذي رُفعَ ف ــا، االول، ويَقينا لي رادن مُ
ــتبقى حاضرة في نفس  ها جميعا وس راية له، وإمنا لغاية نَعلمُ

يعقوب!.
تلك  ــعى فيه من ميَ ــطاً موبوءا، يس ــت وس نعم، الرياضة أمس
ــذي ال يقوى على الرد،  ــيلة للنيل من اآلخر، ال ل وس القدرة وبكُ
ــت أن لم نقل اختفت  ــط الرياضي إلى منصة نضب ول الوس حتَ
ــرار  ــلوك األش ــان وحضر  بدال عنها س فيها آيات أخالق الفرس
ل مقام عن  ــي كُ ــم يَتحدثون ف ــوية، تَراهُ ــر الس ــم غي ورغباته
ــي وحل  ــم ف ــلوكياتهم) غرقه ــسُ (س ــا تَعك ــة، فيم الفضيل
ــاحات  ولت حلبات التباري النظيف إلى س الرذيلة، في بلدنا حتَ
ل (أسلحة) اإلساءة بهدف كسب  تاح فيها استخدام كُ وغى مُ
ــتَدفع ،األطراف جميعا، في  ــة من جوالت الصراع، الذي سَ جول

نهاية املطاف، رسم خوضه.
ــل أي منا  ــق وال يَقب ــا على ح ــة، كلنا فيه ــن منظوم ــا م ياله
ــر في صدى  ــى اآلخر عله يَعث ــروره، واإلنصات إل ــي عن غ التنح
ــاور معه  ــه الركون إلى التح ــاب للحكمة ومن ــه على ب كلمات
ــزة في اإلثم  ــا في غفلة، الع ــاطئ األمان، وقد أخذتن ــوغ ش لبل
بعيدا ولم نَعد نَحتكمُ في قراراتنا، إلى همسات اللب ونبضات 
ــس دونها غاية!، كان  ــرب زميلنا غاية لي ــؤاد واتخذنا من ض الف
ــراجا باجتاه اخلروج من نفق  فيما مضى النبل حاضرا يقودنا س
ــة هي من تأخذ بيدنا  ــوء النية، طاملا كانت املعايير األخالقي س
ل خطأ، وتناول احللول  ــاراتنا نحو تصحيح كُ ــدنا في مس وتُرش
ــلوكيات  ــلبي في س ــة للخروج عن النص األدائي الس االيجابي
ــركاء في  ــة، ألننا كصحافة وإعالم ش ــض املفاصل الرياضي بع
ــون مؤثرا، مبعنى تعضيد  ــهد الرياضي ودورنا ينبغي ان يك املش

األمر السليم والتنبيه ومن ثم طرح العالج للوهن أينما وجد.
ــينصلح احلال  ــن أن بتواجدها س ــي نُؤم ــة، الت ــي الرؤي ــذه ه ه
ــيرة من نتخذ  ــال، إذا رغبنا بتعبيد الطريق أمام مس ويرتاح الب
غاير للرياضة عموما  ــم خارطة عطاء مُ ــركاء في رس منهم ش
ــل رأس الرمح  ث ــار أن األخيرة متُ ــى اعتب ــدم حتديدا عل ــرة الق وك
ــا تنصلح بالتبعية  ــة الرياضية، وبصالح منصته في املنظوم
ــوى ذلك من طروحات،  ــؤون بقية الفعاليات، وس والنتيجة، ش
ــاوز حدود النظرية غير القابلة  كن أن يتج ــان ما يدنو منه ال ميُ ف
تضاربة تبحث  ــة مُ ــيما في كنف رغبات مريض للتحقق، والس
ــخصية مهما كانت ضريبة تلك الرؤى باهظة  عن تطلعات ش

كلفة.  ومُ
ــر عملية  ــه، فإذا كان جوه ــف من بدايت ــة األمر تُستش خالص
ــيأتي شفافا  اإلصالح عامرا برغبة التغيير املهني، فان إطاره س
ل  ــون كُ ــة حاضرة وتك ــب االيجابي ــتكون تالبي ــا، وس ومنطقي
ــتند على إميان اجلميع بان املعاني السامية  خطواتنا واثقة تس
ــة الرياضية، والعكس  ــتُعاود حضورها في مفاصل املنظوم سَ

لغمة بحلقات السلبية. عندما تأتي االستهاللية مُ
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كشف تقرير صحفي إسباني، 
ــهل  ــة جديدة قد تس ، صيغ
ــزي  اإلجنلي ــم  املهاج ــل  رحي
ــام هذا  ــني عن توتنه هاري ك

الصيف.
ــن التقارير،  وزعمت العديد م
ــن  ــل ع ــب الرحي ــني طل أن ك
توتنهام هذا الصيف، بسبب 

رغبته في حصد األلقاب.

ــدو  «مون ــة  لصحيف ــا  ووفقً
ــبانية، فإن  ــو» اإلس ديبورتيف
ــي، رئيس توتنهام،  دانيال ليف
ــول على ١٥٠  يرغب في احلص
ــتغناء عن  ــورو لالس ي مليون 
ــتر  كني، لكن قطبي مانشس
ــم املهاجم  ــي ض ــني ف الراغب
ــتعدين  ــر مس ــزي، غي اإلجنلي

لدفع هذا الرقم.
ــارت إلى أن هناك صيغة  وأش

جديدة قد تسهل رحيل كني 
عن توتنهام مقابل ١٠٠ مليون 
ــى إقحام  ــة إل ــورو، باإلضاف ي
أحد الالعبني في الصفقة من 

قطبي مانشستر.

وأوضحت أن األسماء املقترحة 
ــوس من  ــي جابرييل جيس ه
ــيتي أو أنتوني  ــتر س مانشس
ــي لينجارد  ــيال وجيس مارس

من مانشستر يونايتد.

ــاز ثنائية في  ــجل لويس دي س
ــاء هدفه  الثاني، وج ــوط  الش
ــديدة ال تصد  ــن تس ــي م الثان
من مسافة ٢٥ مترا في الوقت 
القاتل، مانحا كولومبيا الفوز 
ــرو، لتحقق املركز  ــى بي ٣-٢ عل
ــي كأس كوبا أمريكا  الثالث ف

لكرة القدم.
ــيمار يوتون بيرو في  وضع يوش
ــوط  ــة قبل نهاية الش املقدم
ــرة  متري ــلم  تس ــني  ح األول، 

كريستيان كويبا، وسدد الكرة 
فوق احلارس املتقدم.

ــا خوان  ــد كولومبي ــن قائ   لك
ــرة  ح ــة  ركل ــدد  س ــوادرادو  ك
ــري  البش ــط  احلائ ــت  اخترق
ــي الدقيقة  ــدرك التعادل ف لي
ــرز دياز هدفه الثالث  ٤٩، ثم أح
ــل ١٧ دقيقة  ــي البطولة قب ف

على النهاية.
وتعادل جيانلوكا البادوال لبيرو 
ــة رأس قبل ٨ دقائق على  بضرب
النهاية، لكن هدف دياز املذهل 

ــم املركز  في الرمق األخير حس
ــرة  للم ــا  لكولومبي ــث  الثال
ــخ واألولى  ــة في التاري اخلامس

منذ ٢٠١٦.

ــش  ديوكوفيت ــاك  نوف ــص  امت
ــب الضربات القوية،  حامل اللق
ــابوفالوف،  ــدي دينيس ش للكن
ليبلغ سابع نهائي في مشواره 
ببطولة وميبلدون للتنس، بالفوز 
ــب  ــرب الالع ٧-٦ و٧-٥ و٧-٥ ويقت

الصربي من كتابة التاريخ.
ــرات املباراة عانى  وفي بعض فت
الالعب الصربي البالغ عمره ٣٤ 
عاما أمام منافسه (٢٢ عاما) في 
امللعب الرئيس، لكن كما يفعل 
ــتفاد ديوكوفيتش من  دائما اس
ــات املهمة  ــي اللحظ ــة ف فرص

النهائي  ــي  ف ــدا  ــرب موع ليض
ــد مع اإليطالي ماتيو  اليوم األح

بريتيني.
ــر  العاش ــف  املصن وكان 
شابوفالوف يأمل في أن يصبح 
ــط يبلغ  ــب كندي فق ــي الع ثان
أدائه  ــم  ورغ ــدون،  ــي وميبل نهائ
ــض الفترات خرج  ــد في بع اجلي
ــر في  ــو يفك ــة وه ــن البطول م
األخطاء التي رمبا يكون ارتكبها 

ليضيع هذا احللم.
 ٤٠ ــدي  الكن ــب  الالع ــق  وحق
نقطة فوز مباشر، لكن في كل 
مرة كان يجد فيها ديوكوفيتش 

ــأزق، كان الالعب  ــه في م نفس
ــي اخلروج دون  الصربي ينجح ف
ــذ ١٠ من ١١  ــائر حيث أنق خس

نقطة لكسر إرساله.
ــابوفالوف ١٥ خطأ  ــب ش وارتك
سهال فقط ورفض التفريط في 
مسعاه ملعادلة الرقم القياسي، 
ــوز بالبطوالت  ــرات الف ــدد م لع

الكبرى برصيد ٢٠ مرة.
ــة  ــش باجملموع ــاز ديوكوفيت وف
االفتتاحية رغم أن شابوفالوف 
كان يرسل للفوز بها والنتيجة 
ــد من  ــا العدي ــذ بعده ٥-٤ وأنق
ــال في  ــر اإلرس ــاوالت كس مح
ــة حيث ضغط  الثاني اجملموعة 
ــه على بطل وميبلدون ٥  منافس

مرات. 
ــة، واصل  ــة الثالث ــي اجملموع وف
ــديد الضربات،  شابوفالوف تس
ــق في  ــش حق ــن ديوكوفيت لك
ــب  أصع ــن  م ــدا  واح ــة  النهاي
ــات  مجموع ـــ٣  ب ــارات  االنتص
ــي  ف ــيرته  مس ــي  ف ــة  متتالي
ــابوفالوف  ــادر ش ــدون. وغ وميبل
ــوع، لكنه  ــب يغالب الدم امللع
أظهر الكثير من اللمحات التي 
ــف عن بطل مستقبلي،  تكش
ــة  ــة للمنافس ــى أمت جاهزي عل

على أعلى املستويات.
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طهران / وكاالت / البينة الجديدة
ــى حترك» عند  ــش اإليراني أنه يراقب «أدن ــد اجلي  أك
ــن حركة طالبان  ــتان حيث تش احلدود مع أفغانس
ــيطرت خالله على عدة مناطق  ــعا س هجوما واس
ــالمية، وفق  منها معبر حدودي مع اجلمهورية اإلس
ــمية.لكن إيران أكدت  ــا أوردت وكالة األنباء الرس م
الحقا على لسان املتحدث باسم وزارة خارجيتها، 
ــتان «آمنة» في ظل هجوم  ــا مع أفغانس أن حدوده
ــيطرت خالله على  ــنه حركة طالبان س واسع تش
ــع اجلمهورية  ــدودي م ــدة منها معبر ح ــق ع مناط
ــعيد خطيب زاده في  ــالمية.وقال املتحدث س اإلس
بيان إن «حدود اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية هادئة 
ــا الغيارى وال يوجد  ــة بفضل حرس حدود بالدن وآمن
ــتان». ــدود بالدنا مع أفغانس ــدام لألمن على ح انع
ــت وكالة <إرنا> عن العميد فرهاد آريانفر نائب  ونقل
قائد عمليات القوات البرية للجيش، قوله «بفضل 
ــة على مئات  ــي وجهود القوات البري احلضور الذك
ــرقية، وأيضا جهود  ــدود الش ــرات من احل الكيلومت

ــجاع وأيضا بفضل تواجد  قوات حرس احلدود الش
ــن نراقب عن  ــالمية العزيز، نح ــورة اإلس حرس الث
ــمح  ــرب أدنى حترك قرب احلدود»، مضيفا «لن نس ق
ــر قانوني عبر  ــول غي ــب أو دخ ــى عملية تهري بأدن
ــات آريانفر على هامش  ــذه احلدود».وأتت تصريح ه
ــرقية» للوقوف على جاهزية  زيارة إلى «احلدود الش
القوات العسكرية «في املناطق احلدودية الشرقية 
واجلنوبية الشرقية»، وفق ما أوردت <إرنا>.ويأتي ذلك 
ــيطرتها على إسالم  في يوم أعلنت فيه طالبان س
قلعة وهو أهم معبر حدودي ألفغانستان مع إيران، 
ــا تزامنا  ــنه مقاتلوه ــع يش في خضم هجوم واس
ــن بالدهم.ويعد  ــحاب القوات األميركية م مع انس
ــتان ومترّ من خالله  هذا املعبر من األهم في أفغانس
ــع إيران.وأفادت وكالة  ــروعة م معظم التجارة املش
ــرات» الشاحنات  ــنيم> اجلمعة بوجود «عش <تس
اإليرانية عند اجلانب األفغاني من املعبر احلدودي مع 
ــرق إيران).ونقلت عن  ــان رضوي (ش محافظة خراس
املفتش اجلمركي في احملافظة أمد جهانخواه قوله 

ــادت ا إلى داخل األراضي  ــاحنة فارغة» ع إن «٤٥ ش
اإليرانية، من دون أن يوضح ما إذا كان هذا هو العدد 
الكامل للشاحنات املوجودة عند النقطة احلدودية.
ــم  ــت عن املتحدث باس ــة <إرنا> نقل ــت وكال وكان
ــارك اإليرانية روح اهللا لطيفي ، قوله إن احلركة  اجلم
ــة الثالثة مع  ــن املعابر البري ــة عبر اثنني م التجاري
ــعار آخر».وإسالم  أفغانستان ستتوقف «حتى إش
قلعة هو ثالث معبر حدودي رئيسي تسيطر عليه 
ــي أوائل ايار مع بدء  ــان منذ إطالق هجومها ف طالب
ــحابها  القوات األميركية املرحلة األخيرة من انس
ــرين عاما.ويقع املعبران  من البالد بعد تواجد لعش
ــتان  ــن تركمانس ــع كل م ــدود م ــد احل ــران عن اآلخ
ــتان. ويثير الوضع في أفغانستان قلق  وطاجيكس
ــد لنحو ٩٠٠  ــدان حدودا متت ــارك البل ــران، إذ يتش إي
كلم. كما تستضيف اجلمهورية اإلسالمية ماليني 
ــت طالبان أن «٨٥ باملئة من  الالجئني األفغان.وأعلن
ــيطرتها، وفق ما  ــي األفغانية» باتت حتت س األراض
ــهاب الدين  ــق مفاوضيها ش ــد أعضاء فري قال أح

ــكو.وأتى هذا  ــالل مؤمتر صحافي في موس ديالور خ
ــي طهران وامتد  ــداة اختتام لقاء عقد ف ــالن غ اإلع
ــه وزارة اخلارجية اإليرانية بني  ــني، جمعت خالل يوم
ممثلني عن حركة طالبان واحلكومة األفغانية.واعتبر 
ــترك نشرته وكالة  اجلانبان األفغانيان في بيان مش
ــت احلل  ــمية اإليرانية، أن «احلرب ليس األنباء الرس
ــز جميع اجلهود  ــكلة األفغانية ويجب تركي للمش
للتوصل إلى حل سياسي وسلمي».واتفق الطرفان 
ــاج إلى مزيد من  ــة القضايا التي حتت على «مناقش
التشاور والوضوح، مبا في ذلك إنشاء آلية لالنتقال 
ــالل االجتماع  ــم، خ ــالم الدائ ــرب إلى الس ــن احل م
ــن»، دون  ــي أقرب وقت ممك ــيعقد ف املقبل الذي س
ــة اإليراني محمد  ــر اخلارجي ــد موعد.ودعا وزي حتدي
ــذه الفرصة  ــى «انتهاز ه ــف الطرفني إل ــواد ظري ج
ــرع وقت  ــتان في أس ووضع حد للحرب في أفغانس
ممكن»، مبديا استعداد بالده «لتسهيل استكمال 

املباحثات»، وفق ما أفادت اخلارجية اإليرانية.

واألمر يفترض أن يكون أبسط من هذه 
ــن محاوالت  ــدات اإلجرائية وم التعقي
ــف احلقيقة، حيث  ــود كش إرباك جه
ــه يفترض من اجمللس  يرى حقوقيون أن
ــع احلصانة وفق الطلب  أن يبت في رف
ــاء اللبناني ومن  ــذي تقدم بها االدع ال
ــن كرامة  ــس م ــب ال مي ــث أن الطل حي
النواب املدعى عليهم وال من حقوقهم 
فاألمر يتعلق باستجواب وحتقيق املراد 
ــؤوليات.ويقول احملامي  منه حتديد املس
ــزار صاغية املدير التنفيذي للمفكرة  ن
ــة غير قانونية  ــة وهي منظم القانوني
تُعنى بشرح القوانني إن طلب البرملان 
ــلطات  ــل الس ــى فص ــد عل ــو «تع ه
د  ومحاولة للحلول مكان القضاء».وأكّ
أن في الطلب «خرقا لسرية التحقيق» 
ــواب  ــن الن ــا م ــس مطلوب ــه «لي إذ أنّ
ــة الدعوى  ــدى صح ــوا في م أن يدقق
ــلطات». ضدهم. إنّه مسّ بفصل الس

ر  ــاع، تصدّ ــع انعقاد االجتم وتزامنا م
اآلن»  ــات  احلصان ــقطوا  «أس ــم  وس
ــذ أهالي ضحايا املرفأ  تويتر، بينما نفّ
ــري،  ــر ب ــرب مق ــة ق ــة احتجاجي وقف
تخللها تدافع مع القوى األمنية التي 
ــم من مكان االجتماع. منعت اقترابه

ــو متحدث  ــم حطيط وه ــال إبراهي وق
ــا لصحافيني  ــي الضحاي ــم أهال باس
ــورا» واصفا  ــع احلصانات ف ــب رف «يج
ــدا أمام حجم  ــري بـ»املعيب ج ما يج
ــمعهم  ــا «جئنا نس ــة»، مضيف اجلرمي
ــن موجوعون..  ــا ونقول لهم نح صوتن
ــروا بأخذ  ــى يفك ــروا حت ــهراً م ١١ ش

ــاع عقد في مقر  قرار؟».وانتهى اجتم
ــان اللبناني لبحث  ــة رئيس البرمل إقام
ــواب، متهيدا  ــع احلصانة عن ثالثة ن رف
ــم في قضية املرفأ، وفق  لالدعاء عليه
ــبّب  ــب رئيس البرملان.وتس ما أفاد نائ
ــع من اب، عزته  ــار مروّع في الراب انفج
ــلطات إلى تخزين كميات هائلة  الس
ــراءات  ــوم بال إج ــرات األموني ــن نيت م
ــي  مئت ــن  م ــر  أكث ــقوط  بس ــة،  وقاي
ــن ٦٥٠٠ عدا عن  ــل وإصابة أكثر م قتي
ــؤولني  تدمير أحياء عدة. وتبنيّ أن مس
ــة  ــية وأمني ــتويات سياس ــى مس عل
ــة مبخاطر  ــوا على دراي ــة كان وقضائي
ــاكنا. ــا من دون أن يحركوا س تخزينه
ــي القضية  ــي ف ــق العدل ــن احملق وأعل
القاضي طارق بيطار األسبوع املاضي 
ــان طلب فيه  ــاب إلى البرمل توجيه كت
ــابقني  ــع احلصانة عن ثالثة وزراء س رف
ــن خليل (املال)،  هم النواب علي حس
ــغال) وهما مقربان  ــازي زعيتر (األش غ
ــن حلفائه  ــزب اهللا اللبناني وم من ح
ــة) «متهيدا  ــنوق (الداخلي ــاد املش ونه
لالدعاء عليهم والشروع مبالحقتهم» 
ــي جلرمية  ــد االحتمال ــة القص بـ»جناي
ــة اإلهمال  ــل» إضافة «إلى جنح القت
ــى دراية  ــم كانوا عل ــر» ألنه والتقصي
ــرات االمونيوم «ولم يتخذوا  بوجود نيت
ــد خطر االنفجار». إجراءات جتنّب البل
ــة مكتب  ــه هيئ ــاع عقدت ــر اجتم وإث
البرملان مع جلنة اإلدارة والعدل النيابية 
ــه بري في  ــس البرملان نبي ــي مقر رئي ف
ــب رئيس مجلس  ــني التينة، قال نائ ع

ــني  لصحافي ــي  الفرزل ــي  إيل ــواب  الن
ــوب طلب  ــى «بوج ــاع انته إن االجتم
ــواردة بالتحقيق  ــن األدلة ال خالصة ع
ــتندات واألوراق التي من  ــع املس وجمي
ــبهات للتأكد من  ــأنها إثبات الش ش
ــال إن اجتماعا  ــات املالحقة».وق حيثي
ــا باجلواب  ــور تزويده ــيعقد «ف آخر س
ــتكمال  الس ــار  بيط ــن  م ــوب»  املطل
ــداد تقرير يُرفع إلى البرملان  البحث وإع
ــع احلصانة. ــب رف ــتّ بطل ــدا للب متهي
ــأن اللبناني  ــتبعد متابعون للش ويس

ــار  انفج ــي  ف ــات  التحقيق ــرز  حت أن 
ــا في ظل  ــا فعلي ــروت تقدم ــأ بي مرف
ــية متهمة بالفساد  منظومة سياس
ــخصية  ــا املصالح الش تتداخل فيه
احملاباة.وقالت  أيضا  واحلزبية وحتكمها 
ــة اجلمعة إن  ــة وأمني ــادر قضائي مص
ــة تصريف  ــة في حكوم ــر الداخلي وزي
ــض طلبا تقدم  ــال اللبنانية رف األعم
ــار مرفأ  ــي انفج ــر احملققني ف ــه كبي ب
ــن العام  ــتجواب مدير األم بيروت الس
ــي كبير  ــدر قضائ ــال مص اللبناني.وق

ــى قرار  ــار تلق ــارق بيط ــي ط إن القاض
ــد فهمي برفض  ــر الداخلية محم وزي
ــن العام  ــتجواب مدير األم ــه اس طلب
ــم.وكان القضاء  ــاس إبراهي ــواء عب الل
ــي قد انتقل إلى مرحلة جديدة  اللبنان
ــة بانفجار  ــات املتعلق ــي التحقيق ف
ــع من اب املاضي،  ــأ بيروت في الراب مرف
ــراءات لتنفيذ مرحلة  ــق إج حيث أطل
ــتبه  ــات القضائية بحق املش املالحق
ــن االنفجار.وكان  ــؤوليتهم ع في مس
ــي بالتكليف في  ــب العام العدل النائ

ــروت القاضي  ــار مرفأ بي ــة انفج جرمي
ــان اخلوري أحال االسبوع املاضي  غس
ــع احلصانة  ــارق البيطار برف طلبات ط
ــن النواب  ــس النواب ع ــن قبل مجل م
ــن خليل وغازي زعيتر ونهاد  علي حس
ــنوق، واألذونات من نقابة احملامني  املش
ــف  ــي حق احملامي يوس ــي طرابس ف ف
ــي بيروت  ــة احملامني ف ــوس ونقاب فنيان
ــل وزعيتر ورئيس مجلس  في حق خلي
ــام ألمن الدولة  ــوزراء جلهة املدير الع ال
ــر الداخلية  ــي صليبا، ووزي اللواء طون
ــن العام اللواء  ــة املدير العام لألم جله
ــه  ــى مرجع ــم، كل عل ــاس إبراهي عب
ــص».وكان القاضي البيطار طلب  اخملت
ــزة أمنية  ــادة أجه ــة ق ــات ملالحق أذون
ــي  ــتبه ف ــواب مش ــات ن ــع حصان ورف
ــال قصدي، مع علمهم  تورّطهم بإهم
ــوع االنفجار.  ــبّب بوق باخلطر، ما تس
ــة للتحقيق أنّ  ــادر متابع وأكدت مص
ــق العدلي البيطار ادّعى على كل  احملق
ى مستندا بشأن  شخص ثبت أنّه تلقّ
وجود نيترات األمونيوم في العنبر رقم 
ــي مرفأ بيروت ولم يقم بأيّ إجراء  ١٢ ف
فعلي للحيلولة دون حصول االنفجار.

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت 
في  الرابع من اب ٢٠٢٠، جنم عن كمية 
ــرات األمونيوم كانت  ــن نيت ضخمة م
ــر رقم ١٢  ــنوات في العنب مخزمة لس
ــم خطورتها،  ــراءات حماية رغ دون إج
ــرر عدد من  ــار عن تض ــفر االنفج وأس
ــر من  ــل أكث ــة ومقت ــوارع العاصم ش
ــن ٦ آالف،  ــخص وجرح أكثر م ٢٠٠ ش

ــخص بال مأوى.وتاتي  وترك ٣٠٠ ألف ش
التحقيقات في ظل أزمتني اقتصادية 
وسياسية تعصف بلبنان الذي ال يزال 
ــكيل  ــان تش ــث عن التوافق بش يبح
حكومة برئاسة سعد احلريري.وانتقل 
ــى مرحلة جديدة  ــاء اللبناني إل القض
ــة بانفجار  ــات املتعلق ــي التحقيق ف
ــراءات  ــث أطلق إج ــروت ، حي ــأ بي مرف
القضائية  ــات  لتنفيذ مرحلة املالحق
ــؤوليتهم عن  ــتبه في مس بحق املش
ــة الوطنية  ــرت الوكال ــار.  وذك االنفج
ــي  ــام العدل ــب الع ــالم أن «النائ لإلع
ــار مرفأ  ــة انفج ــف في جرمي بالتكلي
ــوري أحال  ــان اخل ــروت القاضي غس بي
ــي  القاض ــي  العدل ــق  احملق ــات  طلب
ــع احلصانة من قبل  طارق البيطار برف
مجلس النواب عن النواب علي حسن 
ــنوق،  ــازي زعيتر ونهاد املش ــل وغ خلي
واألذونات من نقابة احملامني في طرابس 
ــف فنيانوس  ــي يوس ــق احملام ــي ح ف
ــروت في حق  ــي بي ــني ف ــة احملام ونقاب
ــس الوزراء  ــل وزعيتر ورئيس مجل خلي
ــن الدولة اللواء  ــة املدير العام ألم جله
ــر الداخلية جلهة  ــا، ووزي طوني صليب
ــن العام اللواء عباس  املدير العام لألم
ــه اخملتص». ــم، كل على مرجع إبراهي
وعلي حسن خليل وزير املالية السابق 
ــخصيات  عن حركة أمل وهو من الش
ــات  بالعقوب ــمولة  املش ــة  اللبناني
ــاد. ــق بالفس ــم تتعل ــة بته األميركي
ــبة لغازي زعيتر الوزير السابق  وبالنس
لألشغال العامة و النقل (٢٠١٤) ووزيرا 

ــة (٢٠١٦) وهو أيضا من  ــابقا للزراع س
ــزب اهللا ومتهم  ــرة املقربة من ح الدائ
بتسهيل صفقات للجماعة الشيعية 
ــبة لنهاد  ــن إيران وبالنس املدعومة م
املشنوق فقد سبق له أن تولى حقيبة 
الداخلية.وكان القاضي البيطار طلب 
ــزة أمنية  ــادة أجه ــة ق ــات ملالحق أذون
ــي  ــتبه ف ــواب مش ــات ن ــع حصان ورف
ــال قصدي، مع علمهم  تورّطهم بإهم
ــوع االنفجار. ــبّب بوق باخلطر، ما تس

ــة للتحقيق أنّ  ــادر متابع وأكدت مص
ــق العدلي البيطار ادّعى على كل  احملق
ى مستندا بشأن  شخص ثبت أنّه تلقّ
وجود نيترات األمونيوم في العنبر رقم 
ــي مرفأ بيروت ولم يقم بأيّ إجراء  ١٢ ف
فعلي للحيلولة دون حصول االنفجار.
وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت 
في  الرابع من اب ٢٠٢٠، جنم عن كمية 
ــرات األمونيوم كانت  ــن نيت ضخمة م
ــر رقم ١٢  ــنوات في العنب مخزمة لس
ــم خطورتها،  ــراءات حماية رغ دون إج
ــرر عدد من  ــار عن تض ــفر االنفج وأس
ــر من  ــل أكث ــة ومقت ــوارع العاصم ش
ــن ٦ آالف،  ــخص وجرح أكثر م ٢٠٠ ش
ــأوى. ــال م ــخص ب ــف ش ــرك ٣٠٠ أل وت
ــف التحقيقات عن كيفية  ولم تكش
ــار ، لكن احملقق العدلي  حدوث االنفج
ــن في ١٠  ــارق البيطار أعل ــي ط القاض
ــي مجريات  ــل ف ــي أن العم ــار املاض أي
ــرية  ــت وس ــري بصم ــق «يج التحقي

وسرعة من دون تسرع».

ÖÎÜy@5»fl@Û‹«@Êbj€bü@Òä�Óç@Ü»i@âb–‰nça@Ú€by@ø@ÊaäÌg

ÒÜÌÜu@ÚÁbnfl@ø@pÎ7i@âbv–„a@ø@’Ó‘zn€a@›ÅÜÌ@Êb‰j€@ÊbΩäi
pÎ7i@dœäfl@âbv–„a@ÚÓö”@ø@·ËÓ‹«@Û«ÜΩa@laÏ‰€bi@Ú‘‹»nΩa@pbËjí€a@ojrm@Ú€Öc@·ÌÜ‘ni@ıbö‘€a@k€b�Ì@Ô„b‰j‹€a@laÏ‰€a@è‹©

5عربي دولي

طالب مجلس النواب اللبناني اجلمعة املاضي اجلهاز القضائي بتزويده بـ»األدلة التي تثبت الشبهات» على نواب مدعى عليهم في التحقيقات 
املتعلقة بانفجار مرفأ بيروت في أحدث حلقة من مسار يبدو أطول من املتوقع لكشف مالبسات الكارثة التي هزت لبنان في الرابع من اب.ويشكل 

هذا الفصل اجلديد في القضية متاهة جديدة سيكثر معها اجلدل حول شرعية مطلب مجلس النواب من عدمه وما إذا كان يحق للمجلس االطالع 
على سرية التحقيق وكيف للسلطة التشريعية أن تطلب من السلطة القضائية مدها بأدلة حول الشبهات املتعلقة باملدعى عليهم من النواب.

متابعة / البينة اجلديدة

واشنطن –/ وكاالت / البينة الجديدة
 أعلنت الواليات املتحدة اجلمعة فرض عقوبات على 
ــة ارتباطها باجليش  ــا على خلفي ــركة وكيان ٣٤ ش
ــة األويغور  ــاه أقلي ــات الصني جت ــي وسياس الصين
املسلمة ولتسهيلها تصدير مواد إلى روسيا وإيران.
ــركات والكيانات  وفرضت العقوبات على تلك الش
ــطة تتعارض  «لضلوعها، أو خلطر ضلوعها في أنش
ــن القومي  ــة ومصالح األم ــة اخلارجي مع السياس
ــدة»، وفق بيان لوزارة التجارة.و١٤ من  للواليات املتح
ــني ومنخرطة في  ــركات مقارها في الص ــك الش تل
ــات إتنية أخرى في  ــاه األويغور وأقلي ــاتها جت سياس
ــرب الصني، حيث  ــمال غ ــينجيانغ بش منطقة ش
ــني «تواصل ارتكاب مجازر وجرائم  أكد البيان أن بك
ــانية».وخمس شركات أخرى ضالعة في  ضد اإلنس
ــازة تكنولوجيا  ــاعدة اجليش الصيني على حي مس
ــث قواته.وفرضت عقوبات  ــن بينها الليزر، لتحدي م
ــا  تكنولوجي ــا  لتصديره ــات  كيان ــة  ثماني ــى  عل
ــبعة  ــارة وعلى س ــب وزارة التج ــران، بحس ــى إي إل
ــي.وقالت  ــا باجليش الروس ــرى لعالقته كيانات أخ
ــتخدام  ــنواصل اس وزيرة التجارة جينا رميوندو «س
ضوابطنا اخلاصة بالتصدير بقوة حملاسبة حكومات 
ــركات وأفراد ممن يحاولون الوصول إلى مواد ذات  وش
ــطة تخريبية في  ــل أنش ــن أج ــي، م ــأ أميرك منش
ــيا».وتأتي العقوبات  ــران وروس ــل الصني وإي دول مث
ــنطن  األميركية في خضم توترات لم تهدأ بني واش

ــم أن الواليات  ــران، رغ ــيا والصني وإي ــن روس وكل م
ــرة مع  ــات غير مباش ــي مفاوض ــت ف ــدة دخل املتح
ــي فيينا  ــدّ اآلن ٦ جوالت ف ــدت إلى ح ــران وعق طه
مبشاركة ورعاية شركاء االتفاق النووي للعام ٢٠١٥، 
ــاق الذي حتلل  ــات إلى انقاذ االتف ــا ترمي احملادث بينم
منه الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب في ايار 
٢٠١٨ وأعاد مبوجب ذلك فرض عقوبات قاسية على 
اجلمهورية اإلسالمية.وفي املقابل ردت طهران بخرق 
ــبة تخصيب  ــع اللتزاماتها النووي ورفعت نس واس
ــو ٦٠ باملئة، بينما  ــوم من ٣٫٦ باملئة إلى نح اليوراني
تعتزم االستمرار في تلك اخلروقات ما لم ترفع عنها 
ــات األميركية  ــا تأتي العقوب ــركا العقوبات.كم أمي
ــى خلفية أكثر من  ــكو عل في خضم توتر مع موس
ملف خالفي تشمل اتهامات لروسيا بشن هجمات 
الكترونية واسعة ومسائل تتعلق بحقوق اإلنسان 
ــبق أن  ــبة للصني فس وبتهديدات أمنية.أما بالنس
ــي تقريرها عن وضع  ــت اخلارجية األميركية ف وجه
حقوق اإلنسان، اتهامات لبكني بانتهاكات واسعة 
ــات ومنها أقلية األويغور  خاصة منها حلقوق األقلي
ــة القمع في هونغ كونغ.وثمة خالفات أخرى  وبحمل
بني واشنطن وبكني تدخل في إطار احلرب التجارية 
ــل خلفه الرئيس  ــب، فيما يواص ــنها ترام التي دش
ــة ذاتها، حيث تسود  الدميقراطي جو باين السياس
توترات بني القوتني العامليتني في حني ال تبدو هناك 

مؤشرات في األفق على انفراجة قريبة لألزمة.

جوبا / وكاالت / البينة الجديدة 
ــن  وم ــرب  احل ــى  إل ــل  األم ــن  م
ــرك العقد  ــى اليأس، ت ــالم إل األح
ــودان  ــي جنوب الس ــرب ف املضط
ــة الفتية  ــتقالل الدول ــذ االس من
ــة من أي وقت مضى  أكثر هشاش
ميزقها عدم االستقرار السياسي 
ــف واجلوع.في منتصف ليل  والعن
ــوز ٢٠١١، انطلقت  ــع من مت التاس
ــة  الدول والدة  ــع  م ــاالت  االحتف
ــوب  ــعب جن ــق ش ــدة وصف اجلدي
ــع إعالن نهاية  ــودان ورقص م الس
ــزاع دموي طويل خاضه من أجل  ن
ــتيفن  ــة دولته.يقول واني س إقام
ــيئا  إلياس «كان فجرا جديدا وش
ــتذكرا  مس ــزة»،  املعج ــبه  يش
ــوح احملتفلون  ل ــا  ــة عندم الفرح
ــي  ــد ف ــي اجلدي ــم الوطن بعلمه
شوارع العاصمة جوبا محتفلني 
ــوع الفجر.لكن التفاؤل  حتى طل
الذي طغى على حرب استقاللها 
ــر مع  ــودان تبخ ــن الس ــرة ع املري
اندالع حرب أهلية دامية بني قادة 

البالد اجلدد في عام ٢٠١٣ استمرت 
ــاة  بحي وأودت  ــنوات  س ــس  خم
ــردت أربعة  ــخص وش ٣٨٠ ألف ش
ــت أي أوهام بفتح  ماليني، وحطم
ــة جديدة.ويقول إلياس (٣١  صفح
عاما) «رأيت أعظم األيام وأكثرها 
سوادا».ما زال القادة السياسيون 
ــى بناء  ــاروا احلرب عل ــن اخت الذي
ــلطة  ــدة، في الس ــم الولي دولته
اليوم، ويحكمون عبر حتالف هش 
ــكيله مبوجب اتفاق سالم. مت تش

ــم السلطة  وأخمد تفاهم تقاس
ــر، القائد  ــلفا كي ــني الرئيس س ب
العسكري السابق لقبيلة الدنكا 
ونائبه رياك مشار، زعيم املتمردين 
من قبيلة النوير، نيران القتال بني 
ــد كبير منذ وقف  قواتهما إلى ح
ــار في ٢٠١٨.لكن األخوة  إطالق الن
ــوا اتفاقات الهدنة  األعداء انتهك
انعدام  ــم  تفاق بينما  ــابقة،  الس
ــع تخلخل  ــة بني الطرفني م الثق
ــه الصفقة. أجنزت ــذي  ال ــدم  التق

وينتاب الضعف حكومة «الوحدة» 

ــباط ٢٠٢٠  ــكلت في ش ــي ش الت
ــي كبير، في حني  ــت ضغط دول حت
لم يتم تنفيذ اإلجراءات الضرورية 
األخرى التي تهدف إلى جتنب حرب 
ــدم اليقني  ــي حالة ع جديدة.وتأت
السياسي في وقت يعاني جنوب 
السودان من أزمة اقتصادية حادة 
ــد وتصاعد العنف  وتضخم متزاي
العرقي املسلح وأسوأ أزمة جوع 
ــتقالل.وقال كبير  منذ إعالن االس
األزمات  ــة  ــي مجموع ــني ف احمللل

الدولية آالن بوسويل «من الواضح 
أن جنوب السودان في مكان أسوأ 
ــنوات،  ــه قبل ١٠ س ــا كان علي مم
ــاوي للغاية».ورسم  وهو أمر مأس
اتفاق السالم مالمح الطريق نحو 
ــي خرجت  ــس بناء الدولة الت أس
عن مسارها بسبب احلرب، مبا في 
ــان جديد وإصالح  ــاء برمل ذلك إنش
دستوري وانتخابات وجيش وطني 
موحد. لكن بعد ما يقرب من ثالث 
سنوات، لم يتحقق سوى القليل.

ــي أيار  ــان الوطني ف ــد البرمل انعق
ــيؤدي النواب اليمني  ليس إال، وس
ــع حلول  ــة م ــتورية اجلمع الدس
ــكاد  ــا ت ــتقالل، بينم ــرى االس ذك
ــة باجمللس  ــة معدوم ــون الثق تك
ــي التئام  ــراء التأخر ف ــد ج اجلدي
ــير املدير التنفيذي  جلساته.ويش
ملؤسسة الدميوقراطية واحلوكمة 
ــوك  ــد كول ــام ديفي ــؤولة ج املس
ــل من أال  ــرا أفض ــي متأخ «أن تأت
ــد أن نرى التأثير». تأتي ولكن.. نري
ــرى انخفاضا  ــف «نريد أن ن ويضي
في الفساد. نريد أن نرى ميزانيتنا 
حتت املراقبة. نريد أن نرى اخلدمات 
ــن  األم ــرى  ن أن  ــد  نري ــن.  تتحس
ــاك بيئة  ــتقرا، وأن يكون هن مس
للحوار».ولم يتم إحراز تقدم يذكر 
ــتوري في حني  في اإلصالح الدس
ــات التي كانت  ــؤدي االنتخاب قد ت
ــررة العام املقبل قبل أن تؤجل  مق
عاما إضافيا إلى زعزعة االستقرار 
ــات لضمان  ــذ ترتيب ــم تتخ ــا ل م

مستقبل اخلاسر.

باريس / وكاالت / البينة الجديدة
ــي إلى  ــس بارل ــية فلوران ــوش الفرنس ــرة اجلي ــت وزي وصل
ــي األولى عقب  ــي زيارة ه ــس االول اجلمعة ف ــنطن ام واش
ــا نظيرها  ــا، وتلتقي خالله ــدة مهامه ــي اإلدارة اجلدي تولّ
ــاحل اإلفريقي في ضوء  ــنت للتباحث بشأن الس لويد اوس
ــكري.وتأتي الزيارة بعد  ه باريس لتقليص دورها العس توجّ
ــمال األطلسي في  ــات في قمة حلف ش ــلة نقاش سلس
ــهر حزيران، عكست «عودة الواليات املتحدة»  بروكسل ش
ــني بعد النزعة االنعزالية التي  إلى جانب حلفائها األوروبي
ــنطن إبّان والية الرئيس السابق دونالد ترامب. ــادت واش س
ومن أبرز امللفات املعروضة على طاولة البحث بني احلليفني 
الفرنسي واألميركي، ملف منطقة الساحل حيث تتعاون 
ــد ثمانية  ــد اجلهادي.فبع ــة التهدي ــان في مكافح الدولت
ــا ٥١٠٠ عنصر  ــر حالي ــث ينتش ــاحل حي ــوام في الس أع

فرنسي، تودّ باريس االنتقال من وضعية القوة التي تتصدر 
ــم (توفير اجلهد  ــاندة ودع مواجهة اجلهاديني إلى قوة مس
ــة وغيرها). ــيّرة وتلك املقاتل ــتخباري والطائرات املس االس

ــل واالختطاف  ــات اإلرهابية عمليات القت ــت اجلماع وكثف
بشكل شبه يومي في دول منطقة الساحل اإلفريقي منذ 
ــك املناطق.وتلفت  ــا خفض قواتها في تل أن أعلنت فرنس
ــية إلى أنّ الواليات املتحدة  الدائرة احمليطة بالوزيرة الفرنس
ــيني (التزوّد  ــكريني الفرنس ــتمر في مساندة العس ستس
ــتي واجلهد االستخباري) في  بالوقود جوا، النقل اللوجس
ــط التشديد على  ــعة، وس تلك البقعة اجلغرافية الشاس
ــوا لنا تعهدات». م ــق إذ إنّ األميركيني قدّ ــي للقل أنّ «ال داع
ــاع األميركية جون كيربي  ــم وزارة الدف وكان املتحدث باس
أعلن منتصف حزيران أنّ بالده «ستواصل دعم» العمليات 
ه الفرنسي  ضد اجلهاديني في منطقة الساحل رغم التوجّ

لتقليص احلضور.ومن املرتقب أن تتزامن الزيارة إلى واشنطن 
ــرون نظراءه في  ــي اميانويل ماك ــس الفرنس ــع لقاء الرئي م
ــاد، مالي،  ــاحل اخلمس (موريتانيا، تش مجموعة دول الس
ــف عن  ــك للمرة األولى منذ الكش ــر)، وذل ــا، النيج بوركين
ــث الوزيران  ــض احلضور.كما تباح ــي خلف ــه الفرنس التوج
بشأن «روسيا، احلدّ من التسلح، منطقة احمليطني الهندي 
ــتان  ــي، الفضاء» وايضاً أفغانس ــادئ، األمن اإللكترون واله
ــائر  ــني خس ــم ملحق ــردون هجماته ــد املتم ــث يصعّ حي
وهزائم باجليش األفغاني منذ شروع القوات األميركية في 
ــحاب في األول من ايار.وقال مصدر مقرّب من الوزيرة  االنس
ل  الفرنسية «يتعني علينا التأكد من حتقيق هدفنا مبنع حتوّ
ــتان إلى مالذ للجهاديني»، مع تسليمه بأنّ فرنسا  افغانس
ــل التأثير في القرار منذ  ــارت تفتقر إلى دعائم» من أج «ص

انسحابها نهاية عام ٢٠١٤.

@bËm˝ñ€@Ú◊äë@34@k”b»m@Â�‰ëaÎ
¥ñ€aÎ@bÓçÎâÎ@ÊaäÌhi
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ÚÓ◊7flc@ÚÓé„äœ@pbrybjfl@âÏ™@Ô‘Ìäœ�a@›ybé€bi@ÚÓibÁâ�a@paÜÌÜËn€a

NO.3681.SUN.11. JUL .2021العدد (٣٦٨١) األحد  ١١ / ٧ / ٢٠٢١ 



J›ÓËé€a@ÜÀâ@ÒâÏn◊Ü‹€@HÖb»ç@o„biI@ø@ÚÓñ‰€a@pbjn»€a
pbflÏ‹»flÎ@èÓˆâ@ÊaÏ‰«@Âfl@ÍaÏnya@bflÎ@“˝Ã€a@¥i@o«ãÏmÎ@L≥‡‹€@ÚÌãaÏfl@òÏñ„@Îc@ÚÓñ„@pbjn«@

 

فنارات

6ثقافية

رفيقة الحروف / اعتماد حياوي

أنا قمر الياسمني
قالتها الفراشةُ :
أنا وجع احلاملني

أنا شهقة الربيع 
الفيروزية

أنثر الصبح 
على أرصفة العابرين

أتدفق كالضوء 
بني شرايني البنفسج

كالفجر
أُولَدُ

بني يدي الليل
لتضيئ قناديلُ الشواطئ 

وتستيقظ املرافئ 
لتحط السنونوات

على الفنارات القدمية
ويسري الليل 

يعانق نعاس القرنفل
يشتهي احللم
يلملم شروده

ويعلو 

عالء العتابي
ا ألمر غريب ما يحدث  ــه حقً إن
هذا اليوم! فهناك هاجسُ ما 
ــه ، وغالبًا  ــي علي ما أفعل ميل
ــل ذراتي بقوة ال مجال  ما يكب
الزمان  ــوة أطبقت  لدحرها؛ ق
ــة تطغى على  ــكان ، طاق بامل
املكان حتيط بنا،ويذل لها كل 
ــيء !هاجسً ما يدفعني أن  ش
ــى العنكبوت أن  ــمح ألنث أس
تنسج حبائلها على حجراتي 
ا، ذرات غباري  امللساء...وأنا أيضً
ــف هذه  ــا ريح رفي ــم ينثره ل
! هذه الناسجة كيف  احلمامةِ
تنسج حبائلها على جدرانك 
ــن طردها؟ال  ــزة ع ــت عاج وأن

أمعن ذلك، فكل شيءٍ توقف 
ــي تلك  ــغل بال ــدي ما يش عن
ــق  تلص ال  ــي  الت ــرات  احلش
ــغ حبائلها؛  أطرافها مع صم

ــاءً  م ــح  أصب ــا  صمغه وكأن 
واألدهى من ذلك! ان زوجها لم 
يخف منها طيلة بقائهِ معها 
ــه يفك  ــى أن ــا؛ حت وال يفارقه
العالقة  أسر بعض احلشرات 
ــدور عكس  ــيءٍ ي وكأن كل ش
ــا احلياة!ماذا  ــت له ــا صمم م
عنك أيها األدمي هل حتس مبثل 
ما أشعر اليوم؟ذرات غباري ال 
يطيرها الريح، أبت تطايرًا حال 
رفرفة هذه احلمامةِ جناحيها 
ــها!عجبت ما  نزوالً نحو عش
ــن آمر ،طيلة مكوثي  أغربك مِ
ــا طائر بهذا  ــم مير علين هنا ل
نا قاحلةُ  اجلمال والكمال!أرضً
ــارب  والعق ــي  باألفاع ــألى  وم

السامة حتى أصبح مظهرنا 
ــيءٍ  ــكل ش ــاردًا ل ــنا ط خش
عينيها  ــى  إل ــري  لطيف!انظ
ــة كأنها ضوء  ــم هي جميل ك
ــم  ــه! نع ــال اكتمال ــدر ح الب
إنه  ــاء  ــا الصخرة الصم أيته
ــل  ا!حبائ جدً ــب  عجي ــوم  لي
ــر  طائ و  ــة  لطيف ــوت  عنكب
ــة  ن وحش ــل ال يخاف مِ جمي
الصحراءِ وظلمة الليلِ وال من 
جوارح السماء؛ وكأن الصقور 
حتميها وتلك األفاعي حجرت 
ــي حمامةِ  ــا ..هل ه بجحوره
ــالم؟ أم أنها عالمة لشيء  س
ا نحونا  ــالً قادمً ــادم!!أرى رج ق
ــه ...كأن القمر  ــوق رأس نورًا ف

يراقبه حيثما ذهب، والنجوم 
ا  ن وهجها طريقً ــم له مِ ترس
ا تلك الكواكب  ــدي به، أمً يهت
ــق اصطفافها  فتغير من نس
ــكاالً غريبة ؛ يبدو  وتتخذ أش
ن هذا  أنها ترسل له حتياتها.مَ
ــف الليل ،  الذي جاءنا منتص
ــد ،  لم نر هذا  ــيء فري إنه لش
ــل ، فقد حل  ــهد من قب املش
الهدوء على منطقتنا، أيعقل 
ــه، ونورً  ــعى قبل ــذا نورُ يس ه
ــه.ال حجر ينطق، وال  يدور حول
ــار يصعد. ــح تصفر، وال غب ري

ــت، كأل يتامل بهذا  كأل صام
ــياء تذل  ــاطع، األش النور الس
ــت قدميه!ها قد  ــها حت نفس

أقبل علينا، ها قد دنا منا!هل 
ــم  ــق؟ نع ــذا العب ــمني ه تش
ــة؛ كأنه  ــذى أريجها فواح ش
ــر مبخباه!.  ــاروة عط ق يحمل 
ــه،  قدمي ــل  تقب ــي  تراب ذرات 
ــه ، حتى ما بانت  كأنها حتمل
ــققات  ــه ، أما تش ــار قدمي آث
ــت  ــورِ ترجتف حني المس صخ
ــيل ماءٍ  ــبتها س كفيه ، حس
ــتائري!كل شيءٍ  ــققت س ش
ــيءٍ  هدأ بطلته علينا، كل ش
ــيءٍ بدأ  ا، كل ش ــمحً ــدا س غ
ــرح بخيال ال حدود  يذوب ويس
ــات مرهونًا  ــيءٍ ب ــه، كل ش ل
ــرمي، نعم إنه  ــره! إنه زائر ك ألم

زائر كرمي .
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ــح، بالوقائع  ــال والقب ، مليئةٌ باجلم ــةٌ ــاةٌ ضاجّ ــاك حي هن
اخملتلفة واملصادفات. حياة على درجة من االهمية الثقافية 
ــرؤه مترجماً، وفي  ــي معظم ما نق ــيّة، جندها ف والسياس
ــاء ومثقفي العالم.  ــرات بخاصة، ألدب ــير واملذك كتب الس
ــلة،  عالقاتٌ عاطفية مثيرة، وزيجاتٌ ناجحة، ومثلها فاش
رة، رحالت عبر  ــة ومدمّ ــة، ومثلها مفارِق قصص حبٍّ عارم
لِعنا  ــفار الى أصقاع مختلفة، أُطْ البحر الى اجملاهيل، وأس
ــراً عميقاً في  ــرك بيننا أث ، ت ــيٍّ ــا على نتاج غن ــن خالله م
ــفة واالدب، هو حصيلة احلياة االستثنائية  الفكر والفلس
ــرة، واحتفطت به  ــاب أصحابُها املدن الكثي ــك، التي ج تل
ــاهٍ وحدائق عامة،  ه في حانات ومق ــبَ بعضُ ت ــات، كُ املكتب
ــك، وقرئ  ــذه او تل ــي اجلامعة ه ــع كمحاضرات ف ــم جم ث
ــى كتباً بقيمة عليا، حصد  ــى منصات ملونة، ثم أمس عل
كاتبوها اجلوائز، فهي اليوم مآثر خالدة في الثقافة والفكر 
ــؤال التقليدي: أينَ نحنُ من  االنسانيني. لعلنا نسأل الس
ــاةً كحياتهم؟،  ــواب: وهل منلكُ حي ــه؟، فيأتي اجل ذلك كل
ــاتُنا الثقافية والعلمية  ــل كانت مجتمعاتُنا ومؤسس وه
قادرة على صنع مفاخر حياتية كتلك؟، سنكون قد ألزمنا 
ــنا اجلواب التقليدي: ال. وهذا يقودنا الى احلديث في  أنفس
ــاعر والفنان  ــن نتاج الكاتب والش ــباب التي جتعل م االس
ــداول، أو معزوفاً  ــدود الت ــأناً، ومح ــر العربي أقلَّ ش واملفك
ــه متاماً. الحظنا ذلك في معارض الكتب، التي تقام في  عن
العواصم العربية، وفي إقبال القارئ على الكتاب املترجم، 
ــتثناءات قليلة-  ــراء الكتب احمللية- باس ــه عن ش وإحجام
ــة، املقننة  ــف العربي التقليدي ــاة املثق ــل نقول بأن حي ه
ــرة واملصادفات ال تنتج أدباً  جداً، اخلالية من الوقائع الكبي
ــتطاع كاتبُنا تسويق مادته بوصفها  حقيقياً؟. أو، هل اس
ــث في الكتب  ــة القارئ، الذي يبح ــتثناءً جديراً بعناي اس
ــش واملفارِق؟، القارئ الباحث عن توازنه في عالم  عن املده
ــا مفصالً وجودياً  ــذي يفهم الثقافة بوصفه مضطرب، ال
ــتدعي االمرُ بأنْ  ــي، أال يس ــه، ومنعطفه احليات ــي تكوين ف
ننظر الى الثقافة كما لو أنها طوق جناة أخير...؟ هناك، من 
، ما نحن عليه اليوم من  ــد بذلك، بكل تأكيد، لكنْ ال يعتق
االحتراب والنكوص إمنا هو نتيجة حتمية إلهمال الثقافي 
ــي حياتنا. وفي جانب من الفهم نقول: ما لم تكن هناك  ف
ــلوبٌ جديد، ولغة مدهشة، ليس هناك  فكرة جديدة، وأس
كتاب ذو أهمية. وال وجود ألدب حقيقي، جاذب ومؤثر. وقولنا 
ــول صحيح، وتأكيدنا على  ــاننا بعامة مأزومٌ هو ق بأنَّ إنس
ــول بحاجة الى موقف  ــهم بكثير من احلل ــة تس أنَّ الثقاف
مؤسساتي فاعل، فالعالقة بني منتج الثقافة ومستلمها 
ــط. وكل  ــة وينفذ اخلط ــع االطر العام ــتدعي من يض تس
تأخير في ذلك سيكون كارثياً. احلرية عظمة جسد احلياة. 
ــان (منتجاً ومستلماً) مادته  ــتقي االنس ومن ينبوعها يس
ــعر والرواية واللوحة والقطعة املوسيقية  التي منها الش
واالغنية. حياتنا بأصفاد ال حتصى، ما نقرؤه من هناك نتاج 

حياة بال أصفاد.

@ÒbÓy
Öb–ïc@˝i

طالب عبد العزيز

      
تتكون العتبات النصية من: العنوان 
ــي، العناوين  ــس، العنوان الفرع الرئي
ــف، تصميم  املؤل ــم  ــة، اس الداخلي
ــة، النهاية/  ــداء املقدم ــالف، اإله الغ
ــر ذلك من العناصر التي  اخلامتة.. وغي
ــكل اإلطار اخلارجي للنص فهي  تش
ــى جغرافية  ــارئ إل ــات تقود الق عتب
النص، ومتنحه مفاتيح الستكشاف 
ــه املعتمة  ــاءة مناطق مجاهله وإض
ــئلة تقتضيها عناصر النص  عبر أس
ــني،  ــاء القراءة (حس ــي أثن ــوازي ف امل

٢٠٠٨م: ٤٥).
مقاربة تطبيقية/

ــعاد) عتبات  ــت س ــص (بان تضمن ن
ــنت،  ــة للم ــوص موازي ــة أو نص نصي
ــا احتواه من  ــت بني الغالف وم وتوزع
ــم  عنوان رئيس ومعلومات منها: اس
ــون  ــل)، والل ــس العم ــب، (جن بالكات
ــوم التشكيلية،  ــتخدم، والرس املس
ــدار..  ال ــم  ــل الطبعة، واس وتسلس
ــن  م ــة  الداخلي ــات  الصفح ــي  وف
ــا: العنوانات الداخلية،  نصوص منه
ــول،  الفص ــم  وترقي ــات،  واملقتبس
ــواه الغالف  ــة، كذلك ما احت والنهاي
ــي، والنص  ــه الرأس ــي، بعنوان اخللف
ــل، وانتهاءً  ــنت العم ــس من م املقتب
ــذة  والنب ــل،  العم ــة  ــورة صاحب بص
ــو) دار  ــة (لوك ــم بصم ــة، ث التعريفي

النشر، والرقم الدولي.
الغالف ورمزية اللون/

ــات النقدية احلديثة  ــت الدراس اهتم
ــكلية وجمالية في الرواية،  بأمور ش
ــم الغالف الروائي، فهو  ومنها تصمي
ــا يدخل  ــكلية إمن ــد حلية ش لم يع
ــو  ــا ه ــص وأحيانً ــة الن ــي جغرافي ف
ــر الدال على األبعاد اإليحائية  املؤش
ــروك، ٢٠١٠م:١٢٤). احتوت  للنص (مب
ــم  عتبة النص الفوقية (الغالف) اس
ــهيل) بخط أسود  الكاتبة (رغد الس
ــص (بانت  ــوان الن ــه عن ــر، وحتت كبي
سعاد) بخط أرجواني مائل للحمرة، 
ــس العمل.  ــهر العنوان جن ــم يش ول
هذا التشكيل البصري تعتليه صورة 
شخصية المرأة تشبه الكاتبة، وقد 

ــة على  ــوان فيها مبقي ــت األل خفف
ــل خلفها     وتتكت ــض  واألبي ــود  األس
ــة الغالف ذكر  خضرة داكنة.وفي قم
ــة  ــروف انكليزي ــة بح ــم الكاتب اس
ــون األبيض، مع  ــم بالل صغيرة احلج
تعريف يكاد ال يرى عن جنس العمل 
املرأة  ــا صورة  (Short Story)..تطالعن
وحتتها اسم الكاتبة والعنوان بشكل 
ــكيلي  ــذا املعمار التش ــارز، وكأن ه ب
ــأن صاحبة الصورة توصلت  يخبرنا ب
ــالل تصريحها  ــاف من خ إلى اكتش
ــعاد  ــون األحمر، وأن س ــوم بالل املرس
ــت مع  ــد متاه ــة وق ــت معروف أصبح
ــي برغم  ــت بها. وه ــة أو متثل احلقيق
ــا واإلجهاد الذي  التعب البادي عليه
ــبه  ــا لكن عينيها ش ــف محياه غل
ــى  عل ــة  مطلع ــي  فه ــني،  مفتوحت
ــرار الواقع، وتضيّق نظرها تأسيًا  أس
ــان  ــرارة التي يتجرعها اإلنس على امل
ــرات الصورة  ــرأة.إن نظ ــص امل وباألخ
الشبحية حتمل رسائل تبوح بتناغم 
احلياة، لكن مالمح الوجه تشي بعدم 
االرتياح، أو أن هناك متاعب ضاغطة، 
ــط فمها اإلعالن البصري وهي  يتوس
تصرح بأن: سعاد قد بانت، في إيحاء 
ــون هو الصور  ــطر في املت بأن ما مس
ــعاد، وقد امتد  ــي متظهرت بها س الت
ا مع لون  لون البياض الطافي متناسقً
ــعر مائل  ــها ش الوجه، وقد توّج رأس
ــواد، وقد تلونت خلفية الصورة  للس
ــكيل  ــذا تش ــن، وه ــر الداك باألخض
ــي بأن األرضية التي تقف عليها  يوح
أو البيئة التي حتيا بها غير إنسانية، 
ــا الواعي مييل إلى النماء أي  وتفكيره

أن لديها تصورًا ال يوائم الواقع. 
العنونة/

ــمى  تنضوي كل املوجودات حتت مس
ــوي يدلّ  ــب لغ ــا أو تركي ــير إليه يش
ــد  يتوال ــذي  ال ــور  احمل ــو  وه ــا،  عليه
ــامى، ويعيد إنتاج نفسه فهو  ويتس
ــص  ــف بالن ــرم، ويوص ــة لله كالقم
ــه خرج من  ــتقل اخلارجي، كون املس
ــا له، وأصبح  كيان النص ليكون رأسً
ــة مع مجمل  ــا بآلية وظيفي مفتاحً
ــق، فيكون لعالقته مع املدخل  العالئ
ــتهالل وهو باب داخلي  اخلارجي لالس
ــوغ  ــل لبل ــح التسلس ــة، يتي للعتب
ــس، ٢٠١٧م: ١٣). ــة (يون ــة دالل معادل
ــا الطريق،  ــد لن ــة مته ــوان عتب والعن
ــل اخلطاب جزئيًا  ومتدنا مبفاتيح حتلي
ــص يدلّ  ــي الن ــيء ف ــا، كل ش أو كليً
ا، وكل نص  مهما كان هامشيًا أو زائدً
يبتدئ بعتبة تشكل ثريا له وتختصر 
ــتوى  ــى املس ــد عل ــوان، ويع ــي عن ف
ــو في  ــا يعل ــا لغويً ــوي مقطعً اللغ
ــه قواعد نحوية  ــص وتتحكم في الن
ــاب،١٩٩٥م:  ــد الوه ــيميائية (عب وس

ــوان أول  ــون في العن ١٠).يرى الدارس
ــني الباثّ  ــيلة اتصالية بصرية ب وس
األول  ــترك  املش ــو  وه ــتقبل،  واملس
ــون جاذبًا أو  ــد يك ــني، وق ــني اجلانب ب
ــة الكاتب  ــط ذلك ببراع ــاردًا، يرتب ط
ــة، وله وظائف  ــه النهائي في صياغت
ـــ: اإلخبار  ــن إجمالها ب ــددة ميك متع
ــام  ــة، واإلقح ــة مرجعي ــي وظيف وه
ــاع  واإلمت ــة،  إيهامي ــة  وظيف ــي  وه

ــهية  ــعرية، والتش ــي وظيفة ش وه
ومهمتها إثارة القارئ وفتح شهيته 
ــر، ٢٠١٩م: ٢٥). يتصدر  ــي (جبي للتلق
ــة  واجه ــعاد)  س ــت  (بان ــوان  العن
ــة الفوقية  ــغل العتب ــاب، ويش الكت
ــن منتصفها األعلى، وهو  (الغالف) م
ــم الكاتب  باحلرف العريض، وحتت اس
ــي بعد االطالع  ــي بتأويل تواصل يوح
ــعاد)  ــاه دالالت (س ــنت واكتن ــى امل عل

ــل العمل. عبارة  وبينونتها في مجم
ــد حتيلنا  ــة ق ــعاد) الفعلي ــت س (بان
ــب بن زهير  ــدة البردة لكع ــى قصي إل
ا بقول  ــذرًا ومعترفً ــا معت التي ألقاه
ــه يناصبها  ر أن ــوّ ــي صُ ــة الت احلقيق
ــداء، واآلن يقرّ بها أمام املأل ويؤمن  الع
ــعاد التي بني أيدينا تكرر  بها.لكن س
ــعادات)  ذكرها في املتون وحضرت (سُ
مختلفة في وحدات العمل السردي. 
وقد أخبرتنا (القصخونة) عن مصائر 
ــعادات) وتواصلت في  ـــ (سُ ــض ال بع
ــرودها وتنقلت في أجواء مختلفة  س
وثيمات متعددة كأنها شهرزاد التي ال 
تتوقف عن  القص،  لكن القصخونة 
ــد هو  ــخص واح ــروي لش ــة ت القدمي
ــر  ــد اخلط ــي تبع ــره ك ــة عص طاغي
ــتموت..  ــي إن توقفت س ــا، فه عنه
ــهيل) فهي  ــا قصخونة (رغد الس أم
ــي الواقع  ــني يقابلونها ف تروي ملتلق
ــي فضاء  ــي (ف ــي أو االفتراض احلقيق
ــراء منجزها  ــرد)، وانتقلت إلى ق الس

ــة  مدجج ــواء  أج ــط  وس ــي  الورق
ر مبساعدة الساردة  ــطّ باخملاطر، فتس
ــآسٍ  م ــن  م ــا  ــرى لصاحباته ــا ج م
التحمل.هنا  ــتويات  ــت كل مس فاق
ــاردة  ــن تأويل العنونة إلى أن الس ميك
ــان قصخونتها  ــفت على لس اكتش
ــببات متاعب اإلنسان وباألخص  مس
ــي تتضاعف عليها املظالم،  املرأة الت
ــذا وتركت  ــت كل ه ــة بين وأن الكاتب

ــير  ــور، فما عليها تأش ــة األم معاجل
املسارات دون تعديلها.

االقتباسات/
افتتحت الكاتبة عملها ببيت شعر 
ــماء  لقيس بن امللوح/ أحبُّ من األس
ــبهه أو كان  ــمها أو أش ــا وافق اس م
ــيرة إلى حالة حبيبة  منه مدانيا.مش
لنفسها، وقد متازجت معها بشكل 
ــاعر في  ــت رأي الش ــي، إذ تبنّ وجدان
ــع حبيبته، فهو  ــد الوله م توحده ح
ــمع أسماء تطابق اسم  يحب أن يس
حبيبته أو متاثلها أو تقترب منه لشدة 
ــتعارت  ــاذا  اس ــا، لكن مل ــه به تعلق
ــد  ــن تقص ــت وم ــذا البي ــة ه الكاتب
باحملبوب؟ وبعد استنطاق املتون وسبر 
ــوب، فهو  ــى ذلك احملب ــا يتجلّ أغواره
ــكل حاالتها وهي  ــرأة ب ــالءم مع امل يت
ــع بحضورها وأهميتها  تتقدم اجملتم
في الوجود من جانب، ومن جانب آخر 
ــها من متاعب  ما تعانيه بنات جنس
مركبة، وقد تكون إشارة راكزة توحي 
للوطن متمثال ببغداد التي غدت رمزًا 
رت الكاتبة  ــدّ ــى وجودها.كما ص ملعن
ا من وحدات قصها املستقلة  ــمً قس
باقتباسات (سبعة نصوص من ثالثة 
ا)، وحضرت لسارد واحد هو  عشر نصً
ــكي، وبقية االقتباسات  ديستويفس
ــعراء، ثالثة من العراق، اجلواهري  لش
ــان،  فنج ــم  العظي ــد  وعب ــواب  والن
وواحد حملمود درويش، واثنان للشاعرة 
ــص  ــي ن ــداء ف ــع إه ــروغ فرخزاد.م ف
ــور  الدكت روح  ــى  إل ــداد)  بغ ــم  (وش
ــد  ق ــات  الصاحلي..واالقتباس ــعد  س
ــارد،  ــي عملية التس ا ف ــاكً حتدث إرب
ــا،  به ــون  يهتم ال  ــني  املتلق ــر  فأكث
ــرد  ــة الس ــون ملواصل ــم متلهف ألنه
ــد ال ينتبهون  ــي وق ــع بالتلق والتمت
ا  ــي، وخصوصً ــوان الفرع ــى للعن حت
ــردي إلى  ــلوب الس ــني يوحي األس ح
ــا عن  ــوص، أو تواصله ــق النص تعال
ــارد الداخلي/ القصخونة  طريق الس

مبساعدة الراوية اخلارجية/ الكاتبة.
الغالف اخللفي (الظهر)/

ــس (بانت  ــه العنوان الرئي ــب علي كت
ــون األخضر  ــعاد) بخط كبير بالل س
ــة مائلة للبياض،  على خلفية رمادي
ــيمة  ــه الكاتبة ترس ــد دونت علي وق
فنية ضمنتها جميع عنوانات العمل 
ــلي، وعملتها على  ــكل تسلس بش
ــردية تظهر براعة  ــكل توليفة س ش
ــرّح مبفردات  ــكل فني ص في إجناز ش
ــى بأنه قد  ــه)، وأوح ــل (عنوانات العم
ــكالً للكتابة غير ما فهمه  يكون ش

املتلقي.
ــهيل،  ــعاد، رواية، رغد الس *بانت س
املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

بيروت،٢٠٢١م.
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تقوم الدراسات احلديثة 
على مراعاة العتبات 

وعالقتها بالنص الرئيس 
وما ينتج عنها من دالالت 
وتأويالت، فتصنع عالمات 

مشفرة ليصبح الغالف 
بدوره عالمة مستقلة 

وكذلك العناوين والرسوم 
وكل ما يحيط النص.

العتبات النصية/
هي نصوص موازية 
تسهم في تطوير 

املوضوع كونه املدخل 
األساس جلوهر النص 

اإلبداعي، وهذه محاولة 
للوقوف عليها ضمن 
العمل السردي (بانت 

سعاد). وتتمثل العتبات 
بالعناصر املوجودة على 

حدود النص، داخله 
وخارجه املتصلة به 

اتصاالً يجعلها تتداخل 
معه وتعمل على تعيني 

استقالليته، وتنفصل 
عنه انفصاالً يسمح 

للداخل النصي كبنية 
وبناء أن يشتغل وينتج 

داللته (بنيس، ٢٠٠١م:٦٧)، 
وهي مجموع النصوص 

التي تعكس صورة 
املنت وحتيط به من 

عناوين وأسماء املؤلفني 
واملقدمات واخلامتة 

والفهارس واحلواشي وكل 
بيانات النشر املتعلقة 
بغالف الكتاب وظهره 
(األحمر، ٢٠١٠م: ٢٣٣).

مقاربة/مهدي علي ازبني

نص شعري

ıbΩa@ �è‡Á

متابعة / البينة الجديدة
أقام قسم إدارة اجلودة في مركز الوزارة 
ورشة عمل بحضور مسؤولي شعب 
ــي دوائر  ــتحدثة ف ــودة املس إدارة اجل
الوزارة كافة. وتناولت الورشة  تقدمي 
القيادات  ــم  تقيي ــتمارة  ــرحٍ الس ش
ــي مت أعدادها من قبل  ــطى  الت الوس
ــق معايير تقييم  ــم املعني وف القس
ــي  ــث ف ــي ومت التباح األداء املؤسس
ــر ثقافة اجلودة الشاملة  كيفية نش
في دوائر الوزارة كافة لتحسني بيئة 
ــتلزمات  العمل من خالل توفير املس
ــى األدارة  ــجع عل ــة التي تش اخملتلف
الناجحة. وحتدث املستشار الثقافي 

للسيد الوزير الدكتور سعد اسكندر 
عن جتربته كمدير عام في دار الكتب 
والوثائق وعن النجاح الذي مت حتقيقه 

ــق نظم إدارة اجلودة  في كيفية تطبي
ــم إدارة  ــدار. وأكدت مديرة قس في ال
ــل كاظم  ــيدة هند جمي اجلودة الس
ــة هي بداية لورشات  بأنَّ هذه الورش
قادمة من أجل الوقوف على املشاكل 
ــل إدارة  ــي تواجه عم ــات الت واملعوق
ــاليب وإجراءات  ــودة  ومتابعة أس اجل
ــاالت الضعف  ــخيص ح العمل وتش
ومعاجلتها ، عبر التعاون املشترك بني 
ــعب االدارية  ــم والش موظفي القس
ــت املبذول  ــل من اجلهد والوق مبا يقل
ــل واخلدمات  ــتوى العم لالرتقاء مبس
املقدمة وحتسني االداء الوظيفي وفقاً 

للمعايير العاملية في هذا اجملال .

البينة الجديدة / علي شريف
نظم البيت الثقافي البابلي بالتعاون 
ــة بابل  ــة التمريض بجامع ــع كلي م
جلسة حوارية ملناقشة (دور املثقف 
ــائعة  .. الش ــي  ــكيل الوع ــي تش ف
ــر البيت  ــر فيها مدي ــا) حاض امنوذج
ــباك.  الس الصحفي علي  ــي  الثقاف
ــة  بكلم ــة  احلواري ــة  اجللس ــدأت  وب
ــة التمريض الدكتور ماهر  عميد كلي
الربيعي أشاد فيها بأهمية موضوعة 
ــرص كلية التمريض على  البحث وح
ــات الثقافية  ــع املؤسس ــاون م التع

ــع البابلي.وقال  ــي اجملتم ــة ف الفاعل
ــد تعريف للمثقف  ــباك: ال يوج الس
ــار احلقيقي لتحديد املثقف  وان املعي

ــات التي ميتلكها  هو تطبيق املعلوم
ــلوك  ــا إلى س ــا وحتويله ــخص م ش
ــه من نقل  ــف العضوي البد ل فاملثق
ــه وخبراته للمجتمع وعدم  معلومات
ــخص من مثقف  ــا يحول الش نقله
إلى قاعدة معلوماتية فقط. ثم عرف 
ــى أنها خبر  ــائعة عل ــباك الش الس
ــي مجهول املصدر  كاذب غير حقيق
ــا لتحقيق أهداف  ــدر من جهة م يص
ــهدت اجللسة مداخالت  معينة. وش
ونقاشات بني احلضور واحملاضر اغنت 

موضوعة البحث. 
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8 الحصاد

بغداد / البينة اجلديدة
ــود نيَّة لتأجيل او الغاء امتحانات مرحلة  نفت وزارة التربية وج
ــي،  ــط. وقال الوكيل االداري بالوزارة فالح القيس الثالث املتوس
ــدول احصائي خاص بتقييم النتائج  ــه مت توجيه وتعميم ج ، ان
النهائية للمراحل غير املنتهية االبتدائية واملتوسطة واالعدادية 
ــتخالص  ـ ٢٠٢١ الدور االول، من اجل اس ــي ٢٠٢٠ـ  للعام الدراس
ــا مبا يفيد في النهوض  ــرات اخلاصة بكل مرحلة وحتليله املؤش
بالعملية التربوية باجتاه يحقق االهداف املنشودة.واضاف انه مت 
ــح املدارس واملديريات العامة ببغداد واحملافظات مدة ١٥ يوما  من
ــتتم مناقشة ودراسة  الكمال التقييم االحصائي للنتائج، وس
ــل اخملتصني بالوزارة  ــتخلص هذه النتائج وتقييمها من قب مس
ــكل الذي يتالءم مع اثار جائحة كورونا في قطاع التربية  بالش
في البالد.من جانبه، نفى املتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر 
فاروق السعدون، أن تكون هناك نية لتأجيل او الغاء االمتحانات 
ــدا أنَّ كل ما  ــط، مؤك ــة اخلاصة مبرحلة الثالث املتوس النهائي
ــائعات لعرقلة سير  يثار عبر مواقع التواصل االجتماعي هو ش
العملية التربوية واالمتحانات.واشار إلى انه يتم حتديد املواعيد 
ــط من  ــة الثالث املتوس ــة ملرحل ــات الوزاري ــة لالمتحان الدقيق
ــة العامة للتقومي  ــة الدائمة لالمتحانات في املديري قبل اللجن
ــتعدادات  ــي تهيئة االس ــة ف ــوزارة ماضي ــات، وان ال واالمتحان
ــات املعنية وتوفير  ــيق مع اجله ــيرها بالتنس اخلاصة الجناح س

بيئة مالئمة للطلبة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــأن احلريق الذي أودى  ــر امني، عن تفاصيل جديدة بش اعلن تقري
ــر اجلمعة، بحياة ضابط رفيع في اجليش العراقي وأربعة من  فج
ــرطة الصاحلية  ــر، الصادر عن مركز ش ــه. وتضمن التقري أطفال
ــرخ، ، تفاصيل  ــرطة بغداد الك ــداد، ومعنون إلى مديرية ش ببغ
ــرطة فإن  ــادث احلريق. ووفقا لتقرير الش ــأن ح جديدة مثيرة بش
ــر اللواء  ــف الدليمي آم ــن رحيم محمد ناي ــة العقيد الرك زوج
ــرين في الفرقة احلادية عشرة والذي فقد حياته  السابع والعش
في حريق اندلع في شقته مبنطقة الصاحلية ببغداد ومعه ٤ من 
أطفاله اعترفت خالل افادتها مبوقع احلادث بأنها هي من أضرمت 
النيران في الشقة جراء خالفات عائلية.وأضاف التقرير أن الزوجة 

تراجعت عن اعترافاتها فور وصولها إلى مركز الشرطة. 

االنبار / البينة اجلديدة
ــعبي ، تفاصيل مهمة  ــد الش ــد عمليات االنبار للحش روى قائ
ــعبي  ــد الش ــي نفذتها قوات احلش ــة األمنية الت ــن العملي ع
ــد ضبط ملفات مهمة تتعلق  غربي محافظة االنبار، وفيما أك
ــر  ــم ظه ــهمت بقص ــة أس ــد أن العملي ــش“، أك بعناصر“داع
ــان، إن  ــال مصلح في بي ــل حركته.وق ــي وش ــم اإلرهاب التنظي
ــد الشعبي نفذ، امس، عملية أمنية بناء على معلومات  ”احلش
ــى كمية كبيرة من  ــفرت عن العثور عل ــتخبارية دقيقة اس اس
ــيارة مفخخة وذلك في قضاء  ــلحة والعتاد، فضال عن س األس
ــك، ان العملية  ــا أن ”األهم من ذل ــار“، مبين ــم غربي االنب القائ
ــفرت على ضبط حاسبات حتتوي على معلومات دقيقة عن  اس
ــح، أن ”العملية  ــش اإلرهابي وعناصره“.وأضاف مصل فلول داع
ــل حركته وتأجيل  ــش اإلرهابي وش ــهمت بقصم ظهر داع أس
ــيرا الى أن ”داعش  ــتقبلية“، مش كافة عملياته وخططه املس

انتهى عسكريا لكنه لم ينته أمنيا“.

كركوك / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة التخطيط، امس السبت، توزيع سندات ٣٠٠ وحدة 
سكنية في محافظة كركوك.وذكر إعالم الوزارة ، أن وكيل وزارة 
ــندات ومفاتيح  ــاد جوهان، قام بتوزيع س ــط ماهر حم التخطي
ــكنية ضمن اجملمع السكني واطيء الكلفة الذي  ٣٠٠ وحدة س
ــة كركوك.وأضاف، أن ذلك  ــه وزارة التخطيط في محافظ نفذت

يأتي في اطار استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق.

االنبار / البينة اجلديدة
ــبت، بانفجار  ــدر أمني في محافظة االنبار، امس الس أفاد مص
ــتهدفت رتالً للتحالف الدولي في محافظة  ــفة اس عبوة ناس
ــتهدفت امس رتالً  ــفة اس ــدر ، إن عبوة ناس ــار. وقال املص األنب
للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي ضمن حدود محافظة 
األنبار.وأضاف، أن املعلومات   األولية توضح انه لم يسفر عن أي 

اضرار بشرية او مادية.

واسط / البينة اجلديدة
ــاذ إجراءات  ــبت، عن اتخ ــط، امس الس ــت محافظة واس أعلن
ــعار بيض املائدة. وذكر بيان للمحافظة ، أن محافظ  ــأن أس بش
ــط محمد جميل املياحي وجه مبنع خروج بيض املائدة من  واس
ــدات املواطنني وأصحاب  احملافظة.وأضاف البيان، أنه بعد مناش
ــدة وجه احملافظ  ــعار بيض املائ ــن ارتفاع أس ــال وتذمرهم م احمل
ــركات بإعادة السعر  مبنع خروج البيض من احملافظة، وألزم الش

السابق وعدم زيادته.

الصحة تؤكد تصاعد احلاالت احلرجة بكورونا بعد زيادة االصابات

الكشف عن تفاصيل انفجار الليلة املاضية يف متنزه بطهران

 الرشطة االحتادية 
تقبض عىل عدد من املتهمني بقضايا املخدرات والقتل

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس السبت، 
ــات كوورنا بعد  ــاالت احلرجة باصاب زيادة احل
زيادة االصابات، مشيرة الى انها زادت من عدد 
ــرة اخملصصة للمصابني. وقال املتحدث  االس
ــة  الصح وزارة  إن   ، ــة  الصح وزارة  ــم  باس
متوقعة منذ اشهر ارتفاع االصابات بفيروس 

ــيرا الى، ان وزراته زادت من اعداد  كورونا، مش
االسرة اخملصصة ملصابي كورونا وانها قادرة 
ــادة احلاصلة. ــتيعاب الزي على التعامل واس

ــبة احلاالت احلرجة في  ــاف البدر، ان نس وأض
ــابقة،  ــر من احلاالت الس ــت احلالي اكث الوق
ــة. واكد على  ــورة اجلائح ــددا على خط مش
ضرورة االلتزام باالجراءات الوقائية والتباعد 

االجتماعي، داعيا الى اخذ اللقاحات املضادة 
للفايروس.واشار البدر الى أن نسبة املقبلني 
ــتوى املطلوب. على اللقاح ما تزال دون املس

ــم وزارة الصحة الى،  ــدث باس ــت املتح ولف
ــر التجوال  ــدة وقرارات حظ ــود اجلدي ان القي
ــر  ــكل مباش ــي ترتبط بش ــامل واجلزئ الش

باللجنة العليا للصحة والسالمة.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــم منظمة إطفاء  ــف املتحدث باس كش
ــة اإليرانية  ــة العاصم ــي أمان ــق ف احلرائ
ــل  ــر تفاصي ــي، آخ ــالل ملك ــران، ج طه
وتطورات االنفجار في متنزه ملت بشمال 
ــا  وتوضيح ــل،  التفاصي ــي  وف ــران.  طه
ــال جالل ملكي  ــات هذا احلادث، ق ملالبس

ــارس توجهت عدة  ــي تصريح لوكالة ف ف
فرق من منظمة إطفاء احلرائق إلى موقع 
ــدة من  ــاالت عدي ــر تلقي اتص ــدث إث احل
املواطنني تتحدث عن سماع دوي انفجار 
ــزه ملت.وتابع لقد أعلن  في منطقة متن
أفراد أحد الفرق املتجهة إلى متنزه ملت 
ــاهدوا تصاعد غبار من املوقع،  بأنهم ش

ــار ألي مبنى وال  ــع لم يحصل انهي بالطب
ــاض وال دخان  ــار النق ــد كذلك أي اث توج
ــة، الفتا إلى أن  ــق في هذه املنطق وال حري
ــاعة الثالثة  ــت حتى الس ــم واصل فرقه
والنصف من فجر امس السبت، عمليات 
التحقيق ولم تعثر على أي آثار الشتعال 

نيران، أو حريق، أو دمار، أو أنقاض.

بغداد / البينة اجلديدة
ــرطة االحتادية، عن  ــادة الش ــت قي أعلن
ــن املطلوبني  ــى ٣ م ــض عل ــاء القب الق
ــدرات والقتل واالحتيال في  بقضايا اخمل
بغداد .وقالت القيادة ، انه ضمن اجلهود 
ــرطة  ــتمرة لقطعات الش األمنية املس
ــني عن  ــة اخلارج ــي مالحق ــة ف االحتادي
القانون من جتار ومتعاطي املواد اخملدرة، 
ــرطة االحتادية  ــتطاعت مفارز الش اس
ــواء الثاني  ــؤولية الل ضمن قاطع مس

ــرطة احتادية،من إلقاء  الفرقة األولى ش
ــادر بحقه أمر  ــى متهم ص ــض عل القب
قبض وفق املادة ٣٢مخدرات في منطقة 
ان  ــت  بغداد.واضاف ــرقي  ــات ش البلدي
ــس الفرقة الثانية  قوة من اللواء اخلام
ــع مفارز  ــتراك م ــرطة احتادية باالش ش
استخبارات الفوج الثالث للواء متكنت 
ــى احد املطلوبني  ــن إلقاء القبض عل م
ــي منطقة احلرية  وفق املادة ٤٠٥قتل ف
غرب بغداد. واشارت القيادة الى ان قوة 

ــرطة  ــن الفوج االول الفرقة األولى ش م
احتادية باالشتراك مع مفارز استخبارات 
ــر عملية رصد  ــى أث ــي عل ــوج الثان الف
ــماية جنوب  ــة بس ــي منطق ــري ف وحت
ــاء القبض  ــرق بغداد متكنت من إلق ش
ــى متهم صادر بحقه أمر قبض وفق  عل
املادة ٤٥٦نصب واحتيال.وبينت القيادة 
ــى اجلهات  ــم اصولياً ال ــه مت إحالته ان
ــراءات القانونية  ــة إلكمال اإلج اخملتص

والتحقيقية الالزمة بحقهم.

وزير الدفاع : التحالف الدويل والدول الصديقة 
 ساعدت بتحرير املوصل

بغداد / البينة اجلديدة
ــاد، امس  ــاع، جمعة عن ــد وزير الدف أك
ــي والدول  ــف الدول ــبت، أن التحال الس
ــة كان لهما دور مهم في حترير  الصديق
املوصل. وقال عناد، أيها الشعب العراقي 
األبي، أيها األبطال في قواتنا املسلحة 
الباسلة بكافة تشكيالتها وصنوفها، 
متر علينا اليوم الذكرى الرابعة لتحرير 
ــن براثن قوى  ــة املوصل احلبيبة م مدين
ــي  بإرهابي ــة  املتمثل ــالم  والظ ــر  الش
داعش.واضاف نحن نحتفل اليوم بهذه 
ــتذكر أعظم  ــا ان نس ــرى البد لن الذك

ــة في التاريخ  ــر الوطنية والبطولي املآث
ــطرها األبطال  املعاصر لبلدنا والتي س
ــلحة من اجليش وجهاز  في قواتنا املس
االحتادية  ــرطة  والش اإلرهاب  مكافحة 
وفرقة الرد السريع وقوات البيشمركة 
ــعبي واحلشد العشائري،  واحلشد الش
ــر مدينة  ــارك حتري ــالل خوضهم مع خ
ــات داعش  ــة عصاب ــل من قبض املوص
ــيطرت عليها تلك  اإلرهابية، بعد ان س
ــنوات عاثوا  ــات لفترة ثالث س العصاب
خاللها في هذه املدينة العريقة اخلراب 
ــبة  ــر وبهذه املناس ــع الوزي والدمار.وتاب

ــعب  والتبريكات للش بالتهاني  اتقدم 
العراقي وللسيد رئيس مجلس الوزراء 
القائد العام للقوات املسلحة األستاذ 
ــى مرجعيتنا  وال الكاظمي،  مصطفى 
ــوات  ــال الق ــيدة، وألبط ــة الرش الديني
ــلحة بكل صنوفها وتشكيالتها  املس
ــي  ف ــا  له ــاندة  املس ــوات  الق ــي  وباق
ــات التحرير، والى قوات التحالف  عملي
ــي وكافة الدول الصديقة ملا أبدوه  الدول
من دعم كبير وتعاون بنّاء لضمان جناح 

العراق بتحرير املوصل.

بغداد / البينة اجلديدة
ــدا  ــا متزاي ــرا عاملي ــة، نش ــات العراقي ــات والكلي ــجلت اجلامع س
ــكوبس  ــتوعبات س ــن مئة ألف بحث علمي في مس ــع أكثر م بواق
ــث العلمي ، أن  ــي والبح ــم العال ــرت وزارة التعلي ــت. وذك وكالريفي
ــة العراقية عززت موقعها  ــات األكادميية احلكومية واألهلي املؤسس
ــر العلمي العراقي في  ــر النش ــر العاملي حيث ارتفع مؤش في النش
ــعة وسبعني  ــمئة وتس ــتة آالف وخمس ــتوعبات الى مئة وس املس
 WEB OF) ــت ــكوبس وكالريفي ــتوعبات س ــى مس ــة عل ــا موزع بحث
ــا ٧٩ جامعة وكلية  ــتركت فيه SCIENCE).وأضاف أن هذه النتائج اش

ــل  ــب التسلس حكومية وأهلية فيما تصدرت هذه املعطيات حس
ــات احلكومية جامعة بغداد واملستنصرية وبابل  التراتبي للمؤسس
ــاً أنه على صعيد  ــرة واملوصل والكوفة،مبين ــة والبص والتكنولوجي
املؤسسات اجلامعية األهلية برزت كل من كلية املستقبل اجلامعة 
ــرف  ــالمية في النجف االش وكلية الرافدين اجلامعة واجلامعة االس

وكلية اإلسراء اجلامعة وكلية املنصور اجلامعة وجامعة الكفيل.

العراق حيقق أكثر من( ١٠٠) ألف بحث 
علمي منشور يف املستوعبات العاملية

بغداد / البينة اجلديدة 
اكد الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة اللواء يحيى رسول، 
ــتقراراً أمنيّاً كبيراً. وقال اللواء  ــهد اس ــبت، ان املوصل تش امس الس
رسول نؤكد في الذكرى الرابعة لتحرير مدينة املوصل من اإلرهاب، أن 
ــتقراراً أمنيّاً كبيراً.واضاف ان العراق ميتلك عالقات  املدينة تشهد اس

جيدة مع كل دول اجلوار، إضافةً إلى الدول اإلقليمية والعاملية. 

الناطق باسم القائد العام يعلق 
عىل الوضع األمني باملوصل

بغداد / البينة اجلديدة
أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة مصطفى 
ــال املكتب  ــاط الداخلية.وق ــة ضب ــاً بترقي ــراً ديواني ــي ، أم الكاظم
ــراً ديوانياً  ــوزراء ، إن الكاظمي، أصدر أم ــي لرئيس مجلس ال اإلعالم
ــتحقي الترقية في جدول متوز  بترقية ضباط وزارة الداخلية من مس

لسنة ٢٠٢١. 

الكاظمي يصدر أمرا برتقية ضباط 
يف الداخلية  

البصرة / البينة اجلديدة
ــي ، عن  ــة اإلعالم األمن ــت خلي اعلن
ــات  والواجب ــاطات  النش ــة  حصيل
ــبوعية لقيادة عمليات البصرة  األس
ــة بأمرتها. وقالت  ــدات العامل والوح
ــات البصرة  ــادة عملي ــة ، أن قي اخللي
والقطعات العاملة بأمرتها، متكنت 
من تنفيذ ٢٠٨٠ أمر القاء قبض ضمن 
ــت،  البصرة.واضاف ــات  ــع عملي قاط
ــدر بـ  ــواد مخدرة تق ــط م ــه مت ضب أن

ــة باإلضافة  ــم من احلشيش ٣٧٩٨ غ
ــدرة، و ٢٥  ــن حبوب مخ ــى ٥٢٩٣ م ال
ــالل  خ  BKC ــطة  متوس ــة  رشاش
عمليات التفتيش ونصب السيطرات 
ــه مت ضبط  ــة. ولفتت الى ان املفاجئ
ــنكوف  كالش ــة  آلي ــة  بندقي  ٢٠٠
وقنابر هاون واعتدة مختلفة األنواع 
ــداس حتتوي على  ــدد ٢٩٩٦، و١٠ أك ع
ــا ١١ صاروخ  ــلحة مختلفة منه أس

 .RBG قاذفة

خالل اسبوع .. عمليات البرصة تنفيذ   
أوامر قبض وضبط اسلحة ومواد خمدرة

احلشد الشعبي يضع يده عىل ملفات مهمة 
لداعش ويشل حركته غريب االنبار

  توزيع سندات (٣٠٠)وحدة 
سكنية بكركوك

عبوة ناسفة تستهدف رتال للتحالف 
الدويل غريب العراق

واسط .. إجراءات عاجلة بشان أسعار 
بيض املائدة

الرتبية حتسم اجلدل بشأن 
امتحانات الثالث املتوسط

بالوثيقة.. اعرتاف خطري من زوجة 
الضابط املحرتق يف شقته ببغداد

بغداد / البينة اجلديدة
حدد مستشار رئيس الوزراء لشؤون 
ــاح عبد اللطيف، موعد  اإلعمار صب
ــل  مداخ ــروع  مش ــذ  بتنفي ــدء  الب
ــن تخصيص  ــا أعلن ع ــداد، فيم بغ
ــروع. وقال عبد  األرض اخلاصة باملش
ــباباً عديدة  ــف ، إن هناك أس اللطي
تتعلق بتعثر املشاريع اخلدمية ،منها 
ــات وإدارة  ــاكل احملافظ ــط مبش يرتب
قراراتها ،وأحياناً بالوزارات، مبيناً أن 
معظم التلكؤ في العمل يكون في 
مشاريع الوزارات لعدة أسباب منها 
ــات املالية أو  عدم توفير التخصيص

خالفات حتدث في أثناء تنفيذ العمل 
ــا بني  ــة م ــا قانوني ــة قضاي ،وخاص
ــروع، أو بسبب  املقاول وصاحب املش
ــراءات  ــض اإلج ــق ببع ــا تتعل قضاي
ــة ،وأحياناً  ــر املرن ــة غي البيروقراطي
ــاد.وأضاف عبد اللطيف  قضايا فس
ــداد يعد من  ــروع مداخل بغ أن مش
ــن  وسيحس ــة  العمالق ــاريع  املش
ــيراً  من صورة بغداد كعاصمة، مش
ــى  ــيطرة عل ــتتم الس ــه س ــى أن ال
ــكلة  االختناقات املرورية ،وحل مش
ــروع. ــوارع عند إجناز املش تلف الش

ــاء  ــروع يتضمن انش ــد أن املش وأك

ــد  عن ــاري  التج ــادل  للتب ــاحات  س
ــتة  ــداد التي عددها س ــل بغ مداخ
ــغ حمولة  ــث يتم تفري ــل، حي مداخ
ــداد  بغ ــى  ال ــة  القادم ــاحنات  الش
ــاحات ،وبعدها تنقل  ــذه الس في ه
ــيارات  ــة الى داخل بغداد بس احلمول
ــى أن موعد  ــرة، الفتاً ال ــل صغي حم
ــروع هو األسبوع  البدء بتنفيذ املش
ــينجز العام املقبل.وتابع  املقبل ،وس
ــار دينار  ــص ٢٢٠ ملي ــه مت تخصي أن
لهذا املشروع ضمن املوازنة احلالية، 
كما سيتم تخصيص ذات املبلغ له 

العام املقبل.

احلكومة حتدد موعد البدء بتنفيذ مرشوع مداخل بغداد
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احلشد حيبط تسلّال لداعش رشقي صالح الدين
بغداد / البينة اجلديدة

احبط اللواء ٥٢ التابع للحشد الشعبي، تسلال لعصابات 
ــد  ــرقي صالح الدين.وذكر احلش ــش في طوزخورماتو ش داع
ــلال  ــعبي، احبطت، تس ــد الش ، ان قوة من اللواء ٥٢ باحلش

ــول داعش اإلرهابي غربي قضاء طوزخورماتو.واضاف، ان  لفل
ــة لعناصر فلول  ــاء بعد ان رصدت القوة محاول التصدي ج
ــوة قبل أن تقوم  ــلل قرب مطار حلي ــش اإلرهابي بالتس داع

القوة مبعاجلة التسلل.
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ــوز الصحاب  ــة التي يج ــف االدوي تصن
ــا ببيانات  ــيطة االجتار به اخملازن البس
ــتطالع  خاصة تصدرها الوزارة بعد اس
ــزم ان حتفظ االدوية في  راي النقابة ويل
ــالمتها وان التباع  ــن س ــالت تضم مح
ــة اال بعلبها االصلية دون فتحها  االدوي
ــة كل  ــازة بداي ــدد االج ــا وجت او جتزئته
سنة بعد دفع رسم وعند التخلف عن 
ــم وتلغى  ــا يدفع ضعف الرس جتديده

ــم جتديدها  ــع رس ــم يدف ــازة اذا ل االج
ــنة وللطبيب او طبيب  بعد انتهاء الس
ــه في بلدة  ــنان الذي ميارس مهنت االس
التوجد فيها صيدلية ان يجهز عيادته 
ــروط احكام  ــق ش ــاه وف ــة ملرض االدوي
القانون وميتنع عن التجهيز اذا فتحت 
ــك البلدة خالل  ــة اهلية في تل صيدلي
ــا ومتنح اجازة  ــعني يوما من فتحه تس
ــل النقابة بعد دفع  ــح مذخر من قب فت
ــم في بداية كل سنة ويدفع رسم  رس
ــي حالة التخلف  التجديد مضاعفا ف
ــروع  ــازة بغير عذر مش ــن جتديد االج ع
ــع االدوية  ــة ببي ــة ملزم ــر االدوي ومذاخ
بعلبها االصلية الواردة من منشئها او 

ــك  املصنع اجملهز وكل مذخر ملزم مبس
ــجل خاص ويختم بختم السلطة  س
ــواع االدوية  ــجل فيه ان الصحية ويس
ــه ومقاديرها  ــواردة اليه والصادرة من ال
ــن  ــع وثم ــخ البي ــراء وتاري ــخ الش وتاري
ــع  ــم البائ ــع واس ــن البي ــراء وثم الش
ــا ويكون  ــتري وعنواينهم ــم املش واس
ــب احكام قانون  ــتيراد االدوية حس اس
ــة واليجوز  ــة الصحية لالدوي املؤسس
ــد احلصول  ــع لالدوية اال بع ــح مصن فت
ــر بفتح املصنع  ــازة من الوزي على االج
ــوص عليها  ــازة املنص ــي االج وال تعط
ــم ويغلق  ــد دفع الرس ــي بع اال لصيدل
ــد االجازة  ــي حالة عدم جتدي املصنع ف

ــا وتطبق  ــعون يوما عليه ــى تس ومض
ــكام القانون املتعلقة  على املصنع اح
ــة في الوزارة   ــر االدوية وتؤلف جلن مبذاخ
ــار الوزير ثالثة  ــبعة اعضاء يخت من س
ــركة  منهم وتختار نقابةاالطباء والش
ــة عضو واحد  ــة االدوي ــة لصناع العام
ــتحضرات  وذلك للنظر بصالحية املس
ــة  ــة والصيدالني ــة الطبي ــن الناحي م
ــرار  ــر الق ــى الوزي ــا ال ــع توصياته وترف
ــا واذا ظهر من  ــجيل الصالح منه تس
ــتحضرات في العراق  التحليل ان املس
ــتوردة من اخلارج غير مستوفية  او املس
الشروط واالوصاف فعلى الوزير ان يقرر 
مصادرتها او اتالفها او اعادة تصديرها 

ــتورد اذا كان ذلك ممكن  على نفقة املس
ــر الكمارك ان  ــى مدي ــر وعل دون محاذي
ــواد الطبية  ــة وامل ــع االدوي ــزل جمي يع
ــوي على مواد  ــة والتي حتت والكيمياوي
ــامة او مخدرة اليجوز تسليمها اال  س
ــخاص واحملالت املرخصة بالتجار  لالش
ــمائهم  ــى ان تكون واردة باس فيها عل
ــابهم اخلاص بعد موافقة الوزارة  وحلس
اال  ــه  ــخ ومركبات الزرني ــع  بي ــوز  واليج
باجازة من الوزارة ويحال الصيدلي الى 
ــة اذا زاول مهنته خالف  جلنة انضباطي
القانون ويعاقب باحلبس او الغرامة كل 
ــد بعض االدوية  ــي من غش او قل صيدل

وباع شيئا مغشوشا.

ــهر   ــي ش ــام ف ــدوق أبراه ــيء صن أنش
ــنطن و(اسرائيل) أكتوبر٢٠٢٠ بني واش

ــن  ، حيث مت فحص  ــارات والبحري واالم
ــاريع   ــل مش لتموي ــات  الطلب ــات   مئ
ــة، ومن ضمنها  داخل االراضي   مختلف
ــق  الصندوق  على  ــة  ، حيث  واف احملتل
ــاالت  ــي مج ــروعا ف ــن ١٢مش ــر  م أكث
الطاقة ، والتكنولوجيا ، واملالية ، كما 
ــات مالية  كبيرة  توجهت اليه مؤسس

من الواليات املتحدة  االمريكية بهدف 
ــتثمار  ، وزيادة رأس  املشاركة  في االس
مال  الصندوق  ، وكان من املؤمل أن ميول 
ــدوق من خالل ٣مليارات دوالر  في  الصن
ــوي  للقطاع  ــتثمار التنم ــوق  االس س
اخلاص بهدف تعزيز التعاون  ، وتشجيع 
ــي املنطقة.وفي  ــاون االقتصادي ف التع
الفترة االخيرة قررت  ادارة بايدن جتميد 
ــمى  ــدوق أبراهام الى أجل غير مس صن

ــادي  ــب  موقع((غلوبس))االقتص بحس
االسرائيلي.

 تحليل وأستنتاج
ــد االدارة االمريكية   ــم  من تأيي ١.بالرغ
ــالم بني  ــات  الس ــمى  باتفاقي ــا يس مل
ــي  الت ــن  والبحري ــرائيل)واالمارات  (اس
عقدت في عهد الرئيس االمريكي دونالد 
ــتقطاع جزء  ترامب، لكنها الحتبذ اس

من أموالها لتمويل ذلك الصندوق.

٢.سبب القرار االمريكي غضب االمارات  
ــرته على  ــرار النها  فس ــك  الق ــن ذل م
ــركات  ــكل عامل ضغط للش ــه يش أن
ــاب  ــح ب ــن فت ــع ع ــة  للتراج االماراتي

التعاون مع (اسرائيل).
ــة داللة  ــوة االمريكي ــد تكون اخلط ٣.ق
ــمى  ــن مايس ــدن  م ــاج باي ــى انزع عل
ــرن النها  غير مبنية  على  بصفقة الق

أسس سياسية ملزمة، وواضحة.

ــع  دف ــام  أبراه ــدوق  صن ــد  جتمي ٤.أن 
االمارات الى انشاء ((الصندوق االماراتي 
ــرائيل)بقيمة١٠  (اس ــتثمار)) في  لالس
مليارات دوالر الذي أعلنت عنه أبوظبي 
في مارس٢٠٢١ الذي يعاني هو االخر من 
ــبب عدم  تذبذب في مهامه املالية بس
وجود اتفاقية أو معاهدة  مشتركة بني 

(اسرائيل) واالمارات حوله.
* أستاذ العالقات الدولية

ــون  ــان ان يك ــتطيع اإلنس ــل يس ه
ذاته؟

هل الذات موجودة حتما؟
من الذي يصنع ذواتنا؟

وكيف نصنع الذات الصحيحة؟
ــي تطرح  ــئلة الت ــن األس ــر م الكثي
ــة تطوير الذات  أمامنا بخصوص آلي
ــورة التي جتعل منك  وتكوينها بالص

أنسانا يصعب تقليده.
ــي جتعل منك  ــي: األداة الت ــذات ه ال
شخصا مختلفا. لو تشابهت الذوات 
ــابه الناس جميعا؛ ولكن هناك  لتش

ــخصيات  ــات كثيرة بني الش اختالف
وهذهِ االختالفات هي بالنتيجة التي 
تصنع لكل فرد ذاته و ذائقته الفنية 
اخملتلفة.في يوم من األيام كان النجار 
ــاح الباكر  ــل كعادته منذ الصب يعم
وهو مرح متفائل باحلياة قانع بعمله 
يعمل بحب وفي االثناء جاء إليه رجل 
ــا كل هذا املرح  ــرب منه وقال: م واقت
ــن االعمال  ــاؤل وأنت ال متلك م والتف
إال الشيء البسيط، وحياتك بائسة 
ــا أي مقومات للرفاهية  ال تتوفر فيه
ــم النجار  .....ابتس ــش الرغيد  والعي

بوجه ذلك الرجل وقال له: أنا صنعت 
من نفسي جنارا، وأحب عملي كثيرا،

 وأفكاري تختلف عن بقية النجارين، 
ــا صنعت ذاتي  ــزة، ان ــي متمي وأعمال
ووظفت أفكاري بهذه املهنة اجلميلة، 
ــا بأني اغني األغنياء  وانأ مقتنع متام
ــى وان لم امتلك كنوزا وذهبا، من  حت
ــه رزقه اهللا  ــه واجتهد في أحب عمل
من حيث ال يعلم.الذات الصحيحة: 
ــه  ــخص لنفس هي مدى تقدير الش
وفهم مجريات حياته بشكل سليم 
ــتعداد ملواجهة  ــى أمت االس ــو عل وه

العلماء»  .«يذكر  وحتدياتهُ ــاكلهُ  مش
إن للذات أربع مستويات :

*املستوى النفسي.

*املستوى العصبي.
*املستوى االجتماعي.

*املستوى اجلزئي.
ــن أهم  ــي م ــتوى النفس ويعد املس
ــرد، حيث  ــي ذاتية الف ــتويات ف املس
ــه بأنه  ــرد او يفكر بنفس ــرف الف يع
ــخص ناجح او فاشل او انطوائي،  ش
ــر  ــي تعتب ــكار الت ــن األف ــا م وغيره
ــي  ــر ف ــكل كبي ــر بش ــية وتؤث نفس

احلياة.
ــي انعكاس صورة  ــان ه وذاتية اإلنس
واضحة لألفكار التي بداخله، واألمور 
التي يخطط لها ويطمح إليها.اصنع 
ذاتك, كون طموحك. خطط حلياتك. 
ــل, وال يوجد  ــاح دون فش ــد جن ال يوج
ــلة  ــل بال فائدة.لكل جتربة فاش فش
ــتقبلك،  درس من دروس النجاح ملس
اعمل على استغالل كل الفرص، وان 
اتعبتك احملاولة فال تبالي ألنك حتما 
إنسان ناجح صنعت من ذاتك ماسة 

ثمينة يصعب اإلتيان مبثلها.

ــوزراء القائد  ــس مجلس ال اصدر رئي
ــلحة مصطفى  ــام للقوات املس الع
ــرى  الذك ــأن  بش ــا  بيان ــي،  الكاظم
ــال  املوصل.وق ــر  لتحري ــة  الرابع
ــون اليوم  ــي :يحيي العراقي الكاظم
ــة لتحرير املوصل، في  الذكرى الرابع
ــدت ارتباط  ــة جس ــة بطولي ملحم
ــاألرض، وأكدت أن وحدة العراق  الدم ب
ــك العراقيني  ــام أمانه، وأن متاس صم
بكل أطيافهم وإثنياتهم هو الطريق 
ــتقراره. واس ورفعته  ــد  البل ــار  الزده

ــل قلبت  ــة املوص ــاف، إن معرك واض
ــتويات احمللية  كل املوازين على املس
أن  ــد  فبع ــة،  والدولي ــة  واإلقليمي
ــش اإلرهابية  ــات داع ــت عصاب دنس
واستمكن خوارج  العراقية  األراضي 

ــتهم  العصر على أهلها وممارس
ــية بحق  ــتى اجلرائم الوحش ش
أبنائنا، كانت الوقفة البطولية 
ــا األمنية بكل  ــرفة لقواتن املش
صنوفها وتشكيالتها، مستندة 
إلى عقيدة حبّ العراق ووحدته، 
وإميانها بأن التضحية بالدم هي 
الوطنية  وأن  ــرفاء  الش ــبيل  س
احلقيقية هي احلفاظ على وحدة 
ــراق ال التفريط بها، فكانت  الع
ــم جليلة، وليتحقق  تضحياته
ــالتهم وبطوالتهم  النصر ببس

ــعب  للش ــرفة  املش ــة  وبالوقف
ــى جنوبه،  ــماله إل ــن ش ــي م العراق
ــوى املباركة للمرجعية  معززة بالفت
الروح  ــتنهضت  اس التي  ــيدة،  الرش

ــة  ــي حماي ــة ف ــة واجملتمعي الوطني
ــار الى، انه بعد مرور أربع  الوطن.واش
ــل، تؤكد  ــى حترير املوص ــنوات عل س
ــى  ــديد عل ــا الش ــة حرصه احلكوم

ــاء املاضي وما  عدم تكرار أخط
ــات خطيرة  ــببته من تداعي س
ــدم، والوقوف  ــا ثمنها بال دفعن
ــاب ومالحقة  ــد اإلره ــزم ض بع
ــه، عبر  ــف منابع ــه وجتفي فلول
ــوات األمنية  ــدرات الق ــز ق تعزي
ــاتياً  ــادة تنظيمها مؤسس وإع
ــارات مهنية وخطط  اعتب وفق 
بالتعاون  ــة  ــكرية مدروس عس
ــا وحلفائنا.وتابع  ــع أصدقائن م
ــة   اهتماماً  ــت احلكوم ــد أول ق
ــف النازحني، ووضعت  كبيراً ملل
ــع النازحني إلى  برنامجاً إلعادة جمي
ــروف املالئمة  ــم وتوفير الظ مناطقه
ــم  واندماجه ــتقرارهم  اس ــادة  إلع
ــم األصلية،  ــدداً في مجتمعاته مج

ــب  ــى جان ــذ إل ــج ينف ــذا البرنام ه
ــلم  ــز الس ــددة لتعزي ــاريع متع مش
ــن اجملتمعي، مبا  ــي، وحتقيق األم األهل
ــاة الكرمية  ــتقرار واحلي ــن االس يضم
ــت الكثير  ــق التي عان ــاء املناط ألبن
ــات داعش  ــية عصاب ــبب وحش بس
ــول حتية إجالل  بالق اإلرهابية.وختم 
ــهداء العراق الذين ارتوت  وإكرام لش
بدمائهم الزكية أرضُ املوصل، وحتية 
ــن حملوا  ــكل اجلرحى الذي ــان ل عرف
ــراق،  ــاع عن الع ــرف الدف ــام ش وس
ــالماً لكل أبناء الشعب العراقي  وس
ملواقفهم الوطنية وجتسيدهم ألرفع 
ــل والتعاون ووقوفهم  معاني التكاف
ــدة العراق  ــن أجل وح ــاً واحداً م صف

وعزته.

ــون الوطنيون ثورة  ــتقبل العراقي   يس
١٤ متوز ١٩٥٨ اخلالدة في ذكراها الثالثة 
ــرى والعيش  ــتون واجنازاتها الكب والس
بكرامة وضمان املستقبل ، بعد عهود 
ــلط طغمة  ــان وتس ــن الفقر واحلرم م
ــكن  ــروات البالد ، وس ــى ث ــدة عل فاس
ــي بيوت من الطني وصرائف  الغالبية ف
ــي  ــد نفط ــي بل ــان وف ــق باالنس التلي
ــني  ــورة القوان ــرعت الث ــراق ، وش كالع
اخملتلفة ومصلحة املواطن ومنها على 
ــر قانون االصالح  ــبيل املثال ال احلص س
ــالح من ظلم  ــذي حمى الف ــي ال الزراع
ــن اين لك  ــون م ــوره وقان ــاع وج االقط
ــخصية رقم  هذا ؟ وقانون االحوال الش
ــيس  ــنة ١٩٥٩ النافذ ، والتأس ١٨٨ لس
ــه في  ــي بدايت ــل ف ــادل متث ــاء ع لقض
العلنية  محكمة الشعب وجلساتها 
ــابق  ــن مألوفة في الس ــم تك ــي ل والت
وكانت احملاكم جترى في الغرف املظلمة 
ومصير من يحال اليها مجهوالً ، وترأس 
احملكمة العقيد فاضل عباس املهداوي 
ــجاعة ذو  ــة الش ــخصية الوطني الش
ــام بأوضاع  ــز بها وامل ــة عالية متي ثقاف

ــا احد ،  ــم يظلم به ــرارات ل ــالد وق الب
ــات مع دول العالم  واقامت الثورة عالق
مبنية على االحترام املتبادل ومصلحة 
ــاء املدارس  ــراق اجلمهوري اوالً وانش الع
واملستشفيات وصناعات وطنية وصوالً 
ــي وكان لقانون رقم ٨٠  ــاء الذات لالكتف
ــه مت تأميم النفط العراقي  الذي مبوجب
ــعبية وبعد  ــاط الش ــي االوس صداه ف
ــنوات من نهب ثرواته من الشركات  س
ــدود ، ونصب  ــة الس ــة ، واقام االجنبي
ــر وغيرها ،  ــاحة التحري ــة في س احلري
ــات في  ــل والعقب ــع العراقي ــوال وض ول
طريق الثورة الصبح العراق في مصاف 
الدول املتقدمة وما رافقها من خالفات 
ــهر االولى للثورة كان بدايتها  في االش
قتل العائلة املالكة خالفاً لتوجيهات 
ــم  قائد الثورة الزعيم عبد الكرمي قاس
ــرت محاولة  ــد ، وج ــدم قتل اح ــي ع ف
ــوال عناية اهللا  ــال الزعيم غيلةً ل الغتي
والعفو عمن قام بها من عقوبة االعدام 
ــادرة بحقه ، وفي عام ١٩٥٩ تعرض  الص
الزعيم حملاولة اغتيال فاشلة اخرى في 
شارع الرشيد وهو بني ابناء شعبه ولم 
ــوى املرافق وسائق  تكن معه حماية س
ــيارة وجناته منها بأعجوبة والذي  الس
ــذور اقطاعية  ــذه احملاولة من ج قام به
ــبوهة مع اخلارج وتوفير  واتصاالت مش

ــقاوات  الش ــض  لبع ــالح  والس ــال  امل
ــخص  ــم باالعتداء ، وهذا الش لقيامه
ــه  ــبعينات التصاالت ــي الس ــجن ف س
ــجنه كما هو  بدولة غربية وقتل في س
ــة التمرد الذي  ــن االمور املؤمل معلوم.وم

ــد عودته للعراق  ــيرته وبع قام به وعش
ــخصية وطنية كما  ــتقباله كش واس
ــاء معه  ــه ومنحه ومن ج ــن ب كان يظ
ــم عن  ــاً له ــازات تعويض ــب وامتي روات
ــع زعيم  ــده م ــة ، وتعه ــنوات الغرب س

الثورة حماية حدود الوطن من االخطار 
ــذا التمرد  ــه وذهب ضحية ه احملدقة ب
ــى واملعوقني  ــى واجلرح ــن القتل اآلف م
ــف . وهذه  ــن كال اجلانبني وبكل اس وم
ــداء الثورة  ــا مكنت اع ــال وغيره االفع

من االنقالب االسود عام ١٩٦٣ املشؤوم 
ــه كوكبة من  ــدام قائد الثورة ومع واع
الضباط االحرار وارتكاب مجازر رهيبة 
ــع االنقالبيني في فعلتهم هذه  وكان م
ــاً من عقوبة  ــا الزعيم عنه يوم من عف

االعدام وكما ذكرناه أنفاً وشتان ما بني 
ــجايا الزعيم الطيبة ودموية اعداء  س

الثورة ولؤمهم وصح من قال:ـ
ملكنا فكان العفو منا سجية

وملا ملكتم سال بالدم ابطح
وحسبكم هذا التفاوت بيننا

وكل اناءٍ بالذي فيه ينضح
ــهد  ــعينات ش وفي الثمانينات والتس
ــع دولة تربطها  ــاً م العراق حرباً ضروس
بالعراق روابط الدين واجلوار ، وغزو دولة 
ــا بالعراق  ــقيقة هي االخرى تربطه ش
ــن احلدثني  ــدم وهذي ــوار وال ــن واجل الدي
ــا ما يبررهما  ــا مفاجأة وليس لهم كان
ــى لهما على االطالق وما خلفه  والمعن
ــن القتلى  ــوال وماليني م ــدر لألم من ه
ــن  ــل املواط ــني وحتم ــى واملعوق واجلرح
تبعاتها وحصار ظالم اليزال يئن منه . 
وبعد كل هذه السنوات بحلوها ومرها 
ــا ماثلة  ــورة ١٤ متوز واجنازاته ــم تزل ث ل
ــارة نصر ابدية لالحرار  امام اعيننا وش
والوطنيني الغيارى واحلفاظ على وحدة 
ــعباً واالقتداء بقائدها  العراق ارضاً وش
ــم في العفة  ــم عبد الكرمي قاس الزعي
ــاً لقوله  ــة مصداق والوطني ــة  والنزاه
ــا الزبد  ــه الكرمي:((فأم ــى في كتاب تعال
ــع الناس  ــا ما ينف ــاءً وام ــب جف فيذه

فيمكث في االرض)).

قـــانـون مــــزاولة مـهـنــة الـصيـــدلــة

جتميد صندوق أبراهام بني واشنطن وتل آبيب 
وأبوظبي واملنامة .. األهداف والتداعيات

اصــــــنــــــــــــع نـفـســـــــــــك بـنـفـســـــــــــــك

الكاظمي يصدر بيانا يف الذكرى الرابعة لتحرير املوصل

وتــبـقـى ثـــورة تـمـوز مـنـــاراً لـالجـيــــــــــال

الحقوقي / ماجد الحسناوي

* أ.د.جاسم يونس الحريري

جنة العامري

عبدالرضا محسن اِّـال 

الجزء االخري

إضاءات قانونية

ــاحب ومواريث شعبية غير صادقة مليئة  ــهد ضبابي ش    مش
ــاعر والتالعب  ــك املش ــى حتري ــدةً عل ــف معتم ــذب والزي بالك
باالحاسيس مضافاً لها طعماً من املواريث الشعبية وحكايات 
ــمعي  الف ليلة وليلة وغيرها من خلطات اخلداع البصري والس
ــا ما تعتقده  ــوام الناس وتبني عليه ــاهد ع هذا ما توثقه مش
ــهده اليوم  ــائل املتاحة وما نش ــأر للدفاع عنه بكافة الوس وتث
ــر اطواق  ــر العوملة اجلديدة وتكس ــالبة في عص ــن مظاهر س م
احلدود ونظام القرية العصرية في فضاءات االنفتاح التي سيء 
استخدامها بشكل يدعو للفظاعة والتأمل الطارئ قبل فوات 
األوان والدخول في عمق احمليط واندثار تاريخ وحضارة ألجل غير 
ــق بهم القطيع  ــني الكذابني الذي وث ــو واقع املؤلف ــمى ، ه مس
ــة والتأمل والتحقق  ــار حتت وصاياهم وركبهم دون املراجع وس
ــاس  من مصادر القصة او الواقعة املنقولة حيث تأخذ على اس
ــب ، وال اريد هنا ان  ــاس او التالع ــرد او النق ــي غير قابل لل وثوق
اجعل من نفسي ناقداً فذاً ال يشق له غبار فأنا كما غيري الذي  
ــباك اخلداع  ــت عليه العديد من صور الكذب ودخل في ش انطل
والنني ابتليت بظاهرة الكتابة التي ادمنت عليها وصارت جزءا 
ــان تعود على انتقاد  ــزأ من وجودي وكينونة بقائي كإنس ال يتج
الظواهر السالبة في مجتمعه على اعتبارها مسؤولية ملقاة 
ــه  على عاتق كل مثقف وكاتب ومن لديه القدرة على انقاذ ناس
واهله ومجتمعه من تلك الورطة وصور التدليس التي يعيشها 
ــن مراجعته او التقرب  ــكون ورضا ووثوق الميك وهو في حالة س
ــحر  ــم منه رائحة اخلرافة والس من فعالياته وهذيانه الذي نش
ــاه االبداعي كما يتصور البعض بل مبعناه الغائر  واخليال ال مبعن
ــتحيل ، فالعالم اليوم يشهد  بحكايات وقصص قريبة للمس
ــة وهي اإلنفصال متاماً عن حوادث  انعطافة كبيرة غاية األهمي
ــير قدماً نحو االمام والبحث عن املستقبل بشتى  املاضي والس
ــائل والطرق العلمية الرصينة وترك جميع عوالق املاضي  الوس
املتأخرة والبحث عن البدائل التي يجد من خاللها طريق الرقي 
ــول متاحة ولكن تنقصنا االرادة  واالزدهار والتطور . فكافة احلل
ــاح على االخر وعدم  ــة وتفعيل حالة الواقعية واالنفت احلقيقي
ــرف كان واي مصدة وضعتها  ــت اي ظ ــق االبواب واالنزواء حت غل
ــبات املاضي  ــون على االنغماس مبكتس ــن الذين يعول بعضاً م
وجعلها منهجاً واقياً من جميع مخاطر التحضر والتطور الذي 
ــادت تصمد امام  ــة الكذب ماع ــم اليوم ، فصناع ــهده عال يش
ــواطاً كبيرة تأخرنا نحن عنها  هذا التيار املتطور الذي قطع اش
وألسباب واوضاع استثنائية في عملية اختطاف ثقافي ممنهج 
ــقاء والضياع احلضاري  ــي نبقى على حالة من البؤس والش لك
ــلموا  عقولهم  ــة جلميع املغرر بهم الذين س ــالتي موجه ، رس
ــي يتالعب بها مبا متلي عليه توجهاته  ومنحوها هدية لآلخر ك
ــة التي اغنتهم  ــك الصفقة املربح ــه وانتفاعه من تل واطماع

على حساب البؤساء لألسف الشديد.

ــي له رئيس يدير  ــي عبارة عن كيان إجتماع ــيرة ه    نعتقد أن العش
ــاردة والواردة فيه وفقا لألصول وَالسناين  ــرف علٰى الش شؤونه ويش
املتفق عليها  ويضم هذا الكيان في جنباته أبناء العمومة ومن يرتبط 
ــباٌ ومن يتحالف معهم ألسباب موضوعية مشروعة قد  معهم نس
ــداث التي قد  ــة يَتعاطون مع األح ــع عليهم وبالنتيج ــا الواق فرضه
حتصل للفرد املَنضوي حتت راية هذا الكيان العشائري / القبلي وفقا 
ــناين  ملبادئ ثابتة  تَوارثها اجملتمع أبا عن جد وبنفس الوقت تلك السَ
ــتطيع أي  ــوم بل متجذرة منذ األزل ولن يس ــراف ليس وليدة الي واألع
أحد جتاوزها مهما يجتهد وَيراوغ ألنها بطبيعة احلال ملزمة للجميع 
ــاذين عن  ــائرية وغير شَ ــكني باإلعراف العش وخاصة من هم متمس
ــدة هذا من جانب ومن جانب أخر بعد عن هاجرت اغلب عوائل  القاع
العشائر للمدن وَالتوجه للعمل باألعمال احلرة بعد أن كانوا يعملون 
ــت األعمال بني موظف  ــا اليوم في املدن قد تنوع ــوية وأم بالزراعة س
ــؤولياته  حكومي وقطاع خاص ولكل واحد منهم خصوصيته ومس
أمام العشيرة محددة وفقا لضوابط وتعليمات متفق عليها مسبقاٌ 
فيما يخص ما يترتب علٰى الفرد والعائلة بشأن الفصول العشائرية 
ــي وان كان لنا في بعضها  ــاك أمور يتم فيها التكافل األجتماع وهن
ــا يترتب عليها  ــر ملزمة مب ــيرة غي ــظ وهناك بعض األمور العش حتف
ــماوية { يطلق عليها  ماديا كاالعمال املنافية للدين واملعتقدات الس
ــا معنويا  ــكان أن يكون احلضور فيه ــط باالم ــودة } فق األفعال الس
ــلمية للبحث عن مخرج  وملعاجلة األمر مع الطرف األخر بالطرق الس
ــيرة وزر  ــا يرضي الطرفني املتخاصمني دون ان بتحمل رئيس العش له
ــالل العقدين املنَصرمني  ــا وألي التزام مادي ، حيث ظهرت خ قباته عُ
ــائل املنافية لتلك التقاليد واألعراف العشائري   بعض القضايا واملس
ــاط  التعامل بالربا واإلقس ــائر من قبل ، كَ التي لم يَألفها أبناء العش
ــخصية ويدخل فيها  ــي بحد ذاتها تصرفات ش ــات والتي ه واجلمعي
ــا بعيدا عن  ــراف التي تتعامله ــة لكل األط ــرة والفائدة املادي املتاج
ــها وأبنائها وعند حصول اخلالفات بني  ــيرة ورئيس انظار وعلم العش
ــؤولية لرئيس عشيرة  اي طرفني جند املتضرر يحاول عبثا حتميل املس
ــيرة  ــع ما بذمته وكإن رئيس العش ــذي تهرب أو عجز عن دف ــرد ال الف
شريكا معهم في تعاملهم وما يكسبونه من عملهم غير الشرعي 
أساسا أو ميتلك مصرفا مليئا باإلموال ليسدد ما يقع بذمة احد افراد 
ــرنا اليها وأحياناٌ لألسف تقوم  العشيرة نتيجة التعامالت التي أش
مجاميع مأجورة ومقابل مبالغ معينة تبني هكذا قضايا ومسائل قد 
اوية نتيجة العصبية  تؤثر على النسيج األجتماعي وتذهب فيه للهَ
والتهور بالرغم من وجود محاكم ودوائر حكومية مسؤوليتها تسوية 
ــبل  ــتٰى الس ــأن بني الفرقاء ويحاولون بش اخلالفات املادية بهذا الش
ــائها بهكذا خالفات وإلتزامات مادية  ــائر ورؤس اخلبيثة إقحام العش
ــائر ومن يرأسها والبد لنا من تسليط الضوء  ليس لها عالقة بالعش
علٰى هكذا ظاهرة سلبية وَيأخذ املثقفون وَالعقالء من ابناء العشائر 
ــأن ويفضل  تنظيم مؤمترات عشائرية  التثقيف والتوجيه بهذا الش
ــة  ــته مناقش ــراق لطرح هذا املوضوع ومناقش ــدن الع ــي عموم م ف
ــة وحبذا لو تكون احدٰى  ــتفيضة واخلروج بقرارات محددة وملزم مس
ــترك بهكذا أعمال منافية للدين األسالمي  القرارات التبرئة ممن يش
ــلم  ــول صل اهللا عليه وآل وس ــنة اهللا ورس ــمحاء وس وَتعاليمة الس
ــاكل  ــاء واحلد من إعمال الربا وما يترتب عليها من أضرار ومش للقض
مجتمعنا في غنٰى عنها وَلترسيخ مفهوم التعايش السلمي ألبناء 

العشائر بجميع مشاربهم وخدمة للصالح العام.

تأليف الكذب

التعاطي بالربا وإنعكاسه
 عىل العشرية ورئيسها 

عبد السالم علي السليم 

عباس كريم العلياوي
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جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد:١١٥٣ /ب/٢٠٢١
التاريخ :٢٠٢١/٧/٧

اُّـ اِّـدعى عليه / علي عبد الحسني مهدي
اعــــــــــالن

اقام اِّـدعي اِّـدير اِّـفوض ِّـصرف االقتصاد لالستثمار و التمويل اضافة لوظيفته 
ــديد مبلغ قدره  ــة و الحكم بتس ــك للمرافع ــاله يطلب دعوت ــوى اِّـرقمة اع الدع
ــب  ــون مليون دينار عراقي) وِّـجهولية محل اقامتك حس (ثالثمائة و اثنان و خمس
ــرطة  ــري كاظم  و اِّـرفق كتاب مركز ش ــة الحيدرية مهند بش ــعار مختار منطق اش
الكوت اِّـرقم ٣٤٨٧ َّـ ٢٠٢١/٤/١٩  تقرر تبليغك بمضمون عريضة الدعوى 
ــر بصحيفتني محليتني لذا اقتضى حضورك يوم  اِّـرقمة ١١٥٣/ب/٢٠٢١ و نش
ــري َّـ اجراءات الدعوى  ــوف يتم الس ــال عدم حضورك س ٢٠٢١/٧/٢٨ و َّـ ح

غيابيا بحقك. 
القاضي مرتضى كاظم آل شغيدل

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية األحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد / الرصافة

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
العدد :١٠٥٣٧
التاريخ :٢٠٢١/٧/٥

م/ اعـــــــــــــالن
ــب) وجعله(كنانه)  ــب) دعوى قضائية اضافة (لق ــدم اِّـواطن (عباس فاضل حبي ق
ــة  ــه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل (١٥) خمس ــدال من (فراغ) فمن لدي بـ
ــر يوما من تاريخ النشر وبعكسه سوف تنظر هـذه اِّـديرية بطلبه استنادا اُّـ  عش
احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ اِّـعدل على 

ان يكون النشر باسم مدير الجنسية اِّـحرتم مع التقدير.
                                                              اللواء رياض جندي الكعبي

                                                             اِّـدير العام /وكالة 
مديرية قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخلي الثانية / للمنطقة الثالثة
نموذج اعالن

ــكيل مجلس  اُّـ اِّـتهم الهارب (النقيب / عالء احمد خلف غريب الدليمي) تم تش
ــؤون  ــم الش ــة مكافحة اجرام بغداد / قس ــب كتاب مديري ــك بموج ــي بحق تحقيق
ــدد (٧٦م١٨ / ٣٣٩٢ َّـ ٢٠١٨/٢/٥) وتعذر علينا تبلغيك  القانونية ذي الع
ــس التحقيقي عن طريق  ــك من قبل هيئة اِّـجل ــر القبض الصادر بحق ــذ ام او تنفي
ــل االقامة وقد  ــكناك كونك مجهول مح ــك هارب وعن طريق محل س ــك كون دائرت
ــالل (٣٠) يوما من  ــك خ ــليم نفس ــك عن طريق الصحف اِّـحلية لتس ــرر تبليغ تق
ــن) وبخالفه  االعالن اُّـ رئيس هيئة اِّـجلس التحقيقي (الرائد / صدام حمد حس

سيتم محاكمتك غيابيا.
اللواء الحقوقي
مصطفى ذنون يونس
رئيس محكمة
قوى االمن الداخلي الثانية للمنطقة الثالثة

محكمة بداءة النصر
العدد: ٢٥٦/ب/٢٠٢٠

اعالن
اُّـ اِّـدعى عليه / سالم جاسم راشد

بالنظر ِّـجهولية محل اقامتك حسب االشعار الوارد من 
ــرار الحكم اِّـرقم  ــاء النصر وبالنظر لصدور ق مختار قض
٢٥٦/ب/٢٠٢٠ اِّـتضمن ازالة شيوع العقار تسلسل 
ــة تبليغك بالحكم  ــروع قررت هذه اِّـحكم ١٥٤١ اِّـش
ــر بصحيفتني محليتني وبإمكانك  الغيابي بواسطة النش
الحضور اُّـ هذه اِّـحكمة واالعرتاض عليه خالل عشرة 
ايام والتمييز خالل ثالثون يوما من تاريخ النشر وبخالف 

ذلك سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.

القاضي / علوان خليف كزار

محكمة األحوال الشخصية َّـ الناصرية
العدد: ٤٧٠٦/ش/٢٠٢١   

إُّـ/اِّـدعى عليه / باسم جبار حسني
م / تبليغ

ــرعية  ــواد عبود الدعوى الش ــرى ج ــت اِّـدعية بش اقام
ــق القضائي  ــا التفري ــب فيه ــاله والتي تطل ــة أع اِّـرقم
ــرح القائم  ــب ش ــة محل إقامتك حس ــر ِّـجهولي وبالنظ
بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
ــة صباح يوم اِّـرافعة اِّـوافق  بالحضور امام هذه اِّـحكم
ــا وعند عدم  ــعة صباح ــاعة التاس ٢٠٢١/٧/١٨ الس
ــوف تجري اِّـرافعة  ــال من ينوب عنك س حضورك وأرس

بحقك  غيابيا وعلنا ووفقا للقانون.

القاضي/ مرتضى سليم خصاف

إعــــــــــــــالن
اُّـ: الشريكة / سهيله حسني مطشر

اقتضى حضورك اُّـ صندوق اإلسكان العراقي 
فرع ذي قار الكائن َّـ الناصرية/سومر/شارع 
االخالص/قرب مديرية الجوازات وذلك لتثبيت 
ــيدة  ــريكتك الس إقرارك باِّـوافقة على قيام ش
سهيله عطيه كعيد بالبناء على حصتها اِّـشاعة 
َّـ القطعة اِّـرقمة٣٦٥٦/٤٠ مقاطعة غراف 
ــكان وخالل مدة  ــليفها قرض االس ــرض تس لغ
ــة عشر يوما داخل العراق وشهر  أقصاها خمس
ــر االعالن وبعكسه  خارج العراق من تاريخ نش

سوف يسقط حقك َّـ االعرتاض مستقبال.

فقدان وصل

فقد   مني وصل االمانات 
 ٧٤٧١٩٧ ــم  اِّـرق
 ٢٠١٠/١٠/٦ َّـ 
ــن مديرية  ــادر ع الص
بلدية الناصرية باسم/ 
مصطفى طالب محمد 
هويدي فمن يعثر عليه 

تسليمه ِّـصدره.

اجراءات دخول األدوية املهربة مترّ بسالسة ألن هناك من يدفع « املقسوم»
د معايري املشاركة يف االنتخابات ويستبعد (٢٥) مرشحاً بالتفاصيل .. القضاء يصدر أحكاماً حازمة بحق مهريب األدوية واملخالفني وحيدّ
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ــا مت  ــق منه ــد التحق ــان وبع ــع البي   وتاب
ــراف أحد  ــم اجلمركي بإش ــتيفاء الرس اس
ــي املطار) اضافة  ــاط املنفذ احلدودي (ف ضب
ــرى، ليتم  ــة االخ ــراءات اجلمركي ــى االج ال
ــا بضاعة  ــراق على أنه ــى الع ــريبها ال تس
ــف ليس من  ــا أن مطار النج ــس، علم مالب
ــال  ــة بإدخ ــة اخملول ــذ احلدودي ــن املناف ضم
ــى أن اجراءات  ــار إل ــة الى العراق.وأش االدوي
ــة واخرجت  ــرت بسالس ــة م ــول االدوي دخ
ــراف  البضاعة من احدى بوابات املطار بإش
ــه، ليتم ايداعها في مخزن  املتهم ومتابعت
ــالل  ــن خ م ــه  أن ــح  اجلوي.وأوض ــحن  الش
ــان االدوية  ــان ب ــهود عي ــق أفاد ش التحقي
ــة للعيان،  ــي اخملزن كانت واضح املفرغة ف
ــه اليومي  ــه لعمل ــور عند ادائ ــن املذك لك
ــب االتفاق  ــف عنها (حس ــوم بالكش اليق
ــرى) ليتم حتميلها  ــع االطراف االخ املبرم م
ــى احملافظة.وأكد  ــيارات وادخلت ال في الس
البيان، أن العملية تكررت بني اسبوع واخر 
ــى اربع خالل  ــات ال ــكل ثالث وجب ــى ش عل
ــبوع الواحد، ليتم ضبط االدوية التي  االس
ــرف املتهم في  ــث اعت ــغ وزنها طنا، حي بل
ــق ان حصته من كل عملية ادخال  التحقي
قد بلغت ألفي دوالر أميركي، لتحكم عليه 
ــة بقضايا  ــات املتخصص ــة اجلناي محكم
ــجن  ــتئناف النجف بالس ــة في اس النزاه
ــتناداً ألحكام البند  ــر سنوات اس ملدة عش
ــنة ١٩٨٣ وبداللة  ــا١ من القرار ١٦٠ لس ثاني
ــواد ٤٧ و٤٨ و٤٩ من قانون العقوبات.وذكر  امل
ــن العام  ــباط م ــهر ش ــه في ش ــان، أن البي
ــلطات األمنية  ــي ٢٠٢١ ضبطت الس احلال
ــة دواء  ــون علب ــة نصف ملي ــة قراب اخملتص
ــة الصالحية كانت مخبأة  ممنوعة ومنتهي
في أحد مذاخر منطقة احلارثية في بغداد، 
ــه ومتت  ــى مالكي ــي القبض عل ــث الق حي
ــطح  ــم للقضاء لتطفو على الس إحالته
من جديد مشكلة األدوية املهربة ومنتهية 
ــة واجلوية  ــذ البري ــني أن املناف الصالحية.وب
ــرب األدوية املهربة  للعراق لم تخلو من تس
ــهر كانون الثاني من  إذ حصل في أواخر ش
ــحنة أدوية  ــت ش ــي ان ضبط ــام احلال الع
ــي محافظة  ــاء ام قصر ف ــة عبر مين مهرب
ــوم ٢٨ /١٢ /  ــاء ي ــي مس ــع فف البصرة.وتاب
ــاء أم قصر  ــن مين ــات م ٢٠٢٠ وردت معلوم
ــدى احلاويات  ــود اح ــد بوج ــمالي تفي الش
ــا) محملة على  ــم (٤٠ قدم ــة بحج املهرب

ــفوان،  إحدى العجالت وفي طريقها إلى س
ــن إخراجها من بوابة  ــد متكن املهربني م بع
ــن قبل  ــا م ــد ضبطه ــر وبع ــاء أم قص مين
ــى أدوية  ــا حتوي عل ــح انه ــلطات اتض الس
ــدات منزلية  ــت خلف مع ــة قد وضع مهرب
ــات زراعية، مبيناً أنه مت إعطاء القرار  ومرش
ــال ضابط  ــة وانتق ــة املهرب ــط احلاوي بضب
ــفوان. ــا على طريق س ــق لضبطه التحقي

وأشار إلى أنه في شهر أيار املنصرم أصدرت 
الهيئة الثانية حملكمة جنايات بابل حكما 
ــنة بحق مدان بحيازة  بالسجن ملدة ١٥ س
ــرة بها  ــن األدوية واملتاج ــرة م ــات كبي كمي
ــمية استنادا ألحكام القرار  بصورة غير رس
ــنة ١٩٩٤ عن جرمية التعامل بأدوية  ٣٩ لس
غير مجهزة من مصدر رسمي، كما أصدرت 
ــد املدان  ــنة ض ــجن ١٥ س ــرارا آخر بالس ق

ــنة ١٩٩٤  ــتنادا ألحكام ٣٩ لس ــه اس نفس
ــد املتاجرة  ــازة األدوية بقص ــن جرمية حي ع
ــليمها إلى  بها، كما قررت مصادرتها وتس
ــليط الضوء على  ــة بابل.ولتس ــرة صح دائ
ــي محكمة  ــدث قاض ــاء حت ــف القض موق
جنايات الكرخ الهيأة األولى احمد اجلواري 
ــد طبق النص  ــالً، إن القانون العراقي ق قائ
الوارد مبا كان يعرف بـ(مجلس قيادة الثورة) 
املنحل املرقم (٣٩) لسنة ١٩٩٤ والذي عالج 
ــم التخريب  ــا من جرائ ــك اجلرمية وعده تل
ــرف وحدد  االقتصادي والوطني اخمللة بالش
ــجن  ــدام او الس ــا باإلع ــة مرتكبيه عقوب

ــت او باحلبس ملدة  ــجن املؤق ــد او الس املؤب
ــن (١٠)  ــنوات وبغرامة ال تقل ع ــس س خم
ــف دينار  ــى مائة أل ــد عل ــار وال تزي آالف دين
ــرة ماليني  ــت الغرامة لتصل إلى عش (عدل
ــى للمحكمة حق  ــي) كما أعط دينار عراق
ــب  ــوال احملكوم عليه مبا يتناس مصادرة أم
ــاف أن العقوبة  ــرر. وأض ــامة الض مع جس
حتدد حسب جسامة الفعل (كمية االدوية 
ــدى خطورتها على  ــأها وم ــة ومنش املهرب
ــال التي  ــرار األفع ــدد الق ــا ح ــع) كم اجملتم
ــور، من ضمنها  ــق عليها النص املذك ينطب
ــزة  واالجه ــتلزمات  واملس ــة  االدوي ــراج  اخ
والطبية وكل ما يتعلق بها من مواد بصورة 
ــات الصحية  ــن املؤسس ــروعة م غير مش
ــام. ــع الع ــات ذات النف ــمية واجلمعي الرس

ــتدرك، كما عالج النص ايضا موضوع  واس

ــمية  ــجالت الرس ــتندات والس ــر املس تزوي
ــتلزمات واالجهزة  ــة واملس ــة باألدوي اخلاص
ــر  ــات غي ــاء التصرف ــد اخف ــة بقص الطبي
القانونية في هذه املواد، علما ان هذا النص 
ــات  باملؤسس ــني  القائم ــى  عل ــق  ينطب
ــت  ــة حت ــود ادوي ــال وج ــي ح ــة ف الصحي
ــتندات يتالعبون  عهدتهم وسجالت ومس
ــات تهريب االدوية  ــا بقصد اخفاء عملي به
ــتلزمات الطبية التي تستوردها وزارة  واملس
ــاتهم  ــم داخل مؤسس ــة والتي تت الصح
ــا للمضاربني في  الصحية بهدف اخراجه
ــوداء وبيعها للمواطنني خالفا  السوق الس

للغرض الذي استوردت من أجله.ولفت إلى 
أن النص القانوني عالج ايضا حيازة االدوية 
ــد املتاجرة بها  ــتلزمات الطبية بقص واملس
اذا كانت غير مجهزة من مصدر معترف به 
ــة، اي ان وزارة  ــميا مبوجب قوائم اصولي رس
ــئ عاملية  ــتورد ادوية من مناش الصحة تس
ــات  ــة أما في حال ان كانت املؤسس معروف
ــتيراد قد ادخلت للبلد  ــؤولة عن االس املس
ــئ غير معروفة عامليا وغير  ادوية من مناش
ــروط  للش ــة  مطابق ــر  (غي ــا  به ــرف  معت
ــص  للن ــا  يعرضه ــك  ذل ــإن  ف ــة)  الصحي
ــكام  أن االح ــني  إليه.وب ــار  ــي املش القانون
ــب  ــة تتفاوت بحق اخملالفني حس القضائي
ــة ضبطها،  ــة وكيفي ــواد املهرب ــة امل كمي
ــات  تبع ــبان  باحلس ــذ  االخ ــى  ال ــة  اضاف
استعمالها من قبل املستهلكني خصوصا 
ــا جنم عنها حاالت وفاة جملاميع أو أفراد  اذا م
ــري  ــون جرمية قتل تس ــث يعدها القان حي
ــون  ــن قان ــادة (٤١٠) م ــا امل ــق مرتكبيه بح
ــاك  ــى أن هن ــت إل ــات العراقي.ولف العقوب
ــون مزاولة  ــة (قان ــم الصيادل ــون يحك قان
ــة الصيدلة) لكن اذا ما ثبت ان األدوية  مهن
ــر معروفة من  ــي الصيدلية غي ــودة ف املوج
ــا من قبل  ــدق عليه ــئ عاملية ومص مناش
ــيطبق  ــة، قطعا ان القانون س وزارة الصح
على مالكها، لكن هناك جانب آخر يتعلق 
مبخالفات البيع من حيث تالعب الصيدلية 
ــعيرة الدواء حيث يطبق على مالكها  بتس
قانون (مزاولة مهنة الصيدلة) املشار اليه.

ــك اخلروقات  ــه القضائية مع تل ــن جتربت وع
ــه منذ توليه  ــار اجلواري الى أن ــرة اش اخلطي
ــام ٢٠١٥ كان من  ــي ع ــات ف ــة اجلناي رئاس
ــا هي اخلاصة  ــن الدعاوى التي نظر به ضم
ــدرت احملكمة  ــث اص ــة حي ــب االدوي بتهري
ــجن املؤبد  مبوجبها أحكام وصلت الى الس
ــني وفقاً  ــا أموال احملكوم ــودرت مبوجبه وص
ــول الدواء  ــه آنفاً.آلية دخ ــار إلي للقرار املش
ــد املصول  ــابق ملعه ــى العراق.املدير الس إل
ــتيراد  الس ــابق  الس ــر  واملدي ــاح  واللق
ــة  ــي وزارة الصح ــة ف ــتلزمات الطبي املس
ــاري علم  ــماعيل مجيد استش محمد اس
ــو مجلس  ــر اللقاحات عض ــراض خبي االم
ــة الصحية،  ــن للتنمي ــز الرافدي ادارة مرك
ــركة  ــارة الى ان الش ــن االش ــح البد م أوض
ــتلزمات  واملس ــة  االدوي ــويق  لتس ــة  العام
األول  ــؤول  املس ــي  ه ــا)  (كيمادي ــة  الطبي
ــتيراد كل ما يخص اجلانب  ــر عن اس واألخي
ــتلزمات طبية) في  ــي من (أدوية ومس الطب

ــف  ــرض تخفي ــراً، ولغ ــة حص وزارة الصح
ــماح  ــركة مت الس ــط على هذه الش الضغ
ــة ضمن  ــتيراد األدوي ــن باس ــض املوردي لبع
ــا ان تكون  ــددة، منه ــروط وضوابط مح ش
ــجلة في وزارة الصحة اوال،  الشركات مس
كما يتم تسجيل األدوية بعد ان يتم جلب 
ــر الرقابة  ــص في (مختب ــاذج منها تفح من
ــوزارة الصحة وعلى ضوء  الدوائية) التابع ل
ــم حتديد دخول الدواء الى  تلك الضوابط يت
ــن قبل  ــراره م ــه. بعد إق ــن عدم ــراق م الع
ــذه الهيئة  ــة لألدوية). وه ــة الوطني (الهيئ
ــتها  ــاء االدوية ودراس ــى انتق ــؤولة عل مس
ــكل جيد وهي من تقرر استيراد الدواء  بش
ــدد على أن عملية االستيراد  من عدمه.وش
ــت باألمر الصعب  ــي في العراق ليس الدوائ
الذي يحتم على اصحابه اللجوء الى طرق 
ــى العراق  ــال بضاعتهم ال ــب إلدخ التهري
ــة كما  ــط القانوني ــى الضواب ــني عل ملتف
ــائل  ــكل مضلل الى وس يبررون أحياناً بش
ــدواء الى  ــن يدخل ال ــاف ان م ــالم. وأض اإلع
ــب ال ميكن أن يؤخذ  ــراق بطريقة التهري الع
ــا ذكرت من  ــراء م ــن النية ج ــب حس بجان

تسهيالت تتيح له إدخالها بصفة رسمية، 
ــات اجلمركية على  ــى ان التعريف اضافة ال
األدوية تعد قليلة قياسا بالبضائع األخرى، 
ــوم والتخليص اجلمركي للدواء تعد  فالرس
ــد على ضرورة  ــر املعقدة. وأك ــن االمور غي م
ــتيراد االدوية  ــتراتيجية آلية اس ــادة إس إع
ــي العراقي عبر  ــوق الطب ودخولها الى الس
ــكيل جلنة من احلكماء من خبراء وزارة  تش
الصحة واخملتصني باجلوانب الدوائي مبشورة 
ــلطات اخملتصة،  واشراف قضائي ومن الس
ــع ضوابط  ــكيل هيئة تض ــي تش اي ينبغ
ــى مثل تلك  ــيطرة عل ــدة لغرض الس جدي
ــالمة املواطن  االمور لصيانة أمن وحياة وس
العراقي وحصانة صحته من أي خرق دوائي 
ــى حياته.  ــرة عل ــه خطي ــون تبعات ــد تك ق
ــة القضائية لالنتخابات في  وحددت الهيئ

محكمة التمييز االحتادية معيار املشاركة 
ــتبعاد  في االنتخابات النيابية، مؤكدة اس
ــبب  ــحا لالنتخابات حتى اآلن بس ٢٥ مرش
ــرف بينها  ــة بالش ــم مخل ــم بجرائ إدانته
ــدم  ــي األق ــال القاض ــة. وق ــم إرهابي جرائ
ــب الفقرة  ــؤاد ، أنه مبوج ــن ف للهيئة حس
ــون املفوضية  ــادة ١٩ من قان ــة من امل الثاني
ــه ال يجوز الطعن  ــنة ٢٠١٩ فأن رقم ٣١ لس
ــني إال أمام الهيئة  بقرارات مجلس املفوض
القضائية لالنتخابات وفي األمور املتعلقة 
ــرا، الفتا إلى أن  ــة االنتخابية حص بالعملي
ــوز الطعن فيها  ــرارات الهيئة باتة ال يج ق
ــار إلى، أن  ــام أي جهة.وأش ــق وأم ــأي طري ب
ــر للهيئة نصت عليه  هناك اختصاصا آخ
ــنة  ــادة ١٤ من قانون األحزاب رقم ٢٦ لس امل
ــون املرفوعة على  ــر بالطع ــو النظ ٢٠١٥ ه
قرارات دائرة األحزاب في املفوضية املتعلقة 
بقبول أو رفض طلب تأسيس احلزب وغيرها 
ــون األحزاب إذ  ــواردة في قان ــن القرارات ال م
ــة القضائية باعتبارها  تكون قرارات الهيئ
ــة قابلة  ــي هذه احلال ــة موضوع ف محكم
ــة االحتادية العليا.وعن  للطعن أمام احملكم

ــة بقرارات  ــتقبال الطعون اخلاص ــة اس آلي
ــاد القاضي فؤاد بأنه  مجلس املفوضني، أف
يتوجب تقدمي الطعن إلى الهيئة القضائية 
خالل ثالثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشره 
بالطريقة التي يحددها مجلس املفوضني، 
ــر القرار، فإذا  ويجوز تقدمي الطعن قبل نش
ــب الرد  ــون واج ــالل مدته يك ــدم خ ــم يق ل
شكال، ويقدم الطعن من احلزب السياسي 
ــح عن طريق املكتب الوطني او أي  او املرش
ــذي بدوره  ــي للمفوضية وال مكتب انتخاب
يحيل الطعن إلى الهيئة القضائية للنظر 
ــرة الى  ــن مباش ــدمي الطع ــوز تق ــه ويج في
ــد وروده إلى الهيئة  الهيئة القضائية، وعن
ــس املفوضني اإلجابة على  تطلب من مجل
ــتندات  ــال املس ــن مع إرس ــة الطع عريض
ــه واخلاصة بالطاعن  والوثائق املوجودة لدي

ــى اجمللس أن  ــن ويتعني عل ــوع الطع وموض
ــاوز ٧ ايام  ــالل مده ال تتج ــدم إجابته خ يق
ــة إليه،  ــخ ورود طلب الهيئ ــن تاري ــل م عم
ــي موضوع الطعن خالل  وتفصل الهيئة ف
ــرة ايام عمل من تاريخ  مدة ال تزيد على عش
ورود إجابة مجلس املفوضني على موضوع 
ــدمي الطعن عن طريق  ــن، اما اذا مت تق الطع
ــى الهيئة  ــل عل ــر يحي ــان األخي ــس ف اجملل
ــع إجابته وكافة األوليات  عريضة الطعن م
املوجودة لديه اخلاصة باملوضوع.وعن معيار 
ــر القاضي  ــي االنتخابات، ذك ــاركة ف املش
ــنة  ــون االنتخابات رقم (٩) لس ــؤاد أن قان ف
ــح (ان يكون غير  ــي املرش ــترط ف ٢٠٢٠ يش
ــرف  محكوم بجناية او جنحة مخلة بالش
ــروع على حساب  ــكل غير مش او أثرى بش
ــمل  ــال العام بحكم قضائي بات وان ش امل
ــو عنها).وأضاف، هذا يعني أن املعيار  بالعف
ــي الستبعاد املرشح من املشاركة  األساس
ــة احملكوم  ــات أن تكون اجلرمي ــي االنتخاب ف
ــرف) وهذه  ــم اخمللة بالش ــن (اجلرائ عنها م
اجلرائم محددة مبوجب أحكام املادة ( ٢١ ٦) 
ــنة ١٩٦٩  من قانون العقوبات رقم ١١١ لس
ــرقة واالختالس والتزوير وخيانة  وهي (الس
ــوة وهتك العرض)  األمانة واالحتيال والرش
ــت بأنها  ــرى وصف ــى جرائم أخ ــة إل إضاف
ــريعية.  ــرف بصدور قرارات تش مخلة بالش
ــة  ــة مخل ــة معين ــار جرمي ــن اعتب وال ميك
ــص  ن ــا  بخصوصه ورد  إذا  إال  ــرف  بالش
ــر جرائم  ــدا ذلك تعتب ــريعي، وفيما ع تش
ــتبعاد من صدر  ــوز قانوناَ اس ــة ال يج عادي
ــاركة في  ــم مبوجبها من املش ــه حك بحق
ــب القاضي فؤاد.وبشأن  االنتخابات، بحس
أن  ــح  أوض اآلن  ــى  ــتبعدين حت املس ــدد  ع
ــحا حتى اآلن  ــتبعدت ٢٥ مرش الهيئة اس
ــرف  ــبب ارتكابهم جرائم مخلة بالش بس
ــني التزوير واالحتيال بينها جرمية  تراوحت ب
ــة مبوجب أحكام قضائية.وفيما  إرهاب ثابت
ــرى تؤدي إلى  ــت هناك حاالت أخ إذا ما كان
ــتبعاد املرشح من االنتخابات، أوضح أن  اس
ــمل أيضا من كان مشموال  االستبعاد يش
ــك  وكذل ــة،  والعدال ــاءلة  املس ــراءات  بإج
ــهادة الدراسية  ــتبعد إذا لم يقدم الش يس
ــتكمال  الس ــرى  األخ ــق  والوثائ ــة  املطلوب
ــي  ــدة الت ــالل امل ــجيل خ ــات التس متطلب
وإذا كان  ــجيل،  للتس ــة  املفوضي ــا  حتدده
ــوات  ــي الق ــل ف ــتمرا بالعم ــح مس املرش

املسلحة.

أصدر مجلس القضاء االعلى،   االربعاء املاضي، احكاماً مختلفة بحق مهربي األدوية 
واخملالفني. وذكر اجمللس ، أنه بتاريخ اخلامس عشر من أيلول من عام ٢٠١٩ أحيل مدير 
ــة مهربة حيث اعترف  ــى القضاء بتهمة إدخال أدوي ــرك مطار النجف الدولي إل جم
بتقاضيه مبلغ ألفي دوالر أميركي من احد األشخاص لقاء سماحه مبرور أدوية مهربة 
ــى أربعمائة علبة (من احلجم الكبير)  ــر املطار.وأضاف أن البضاعة كانت حتوي عل عب
ــلطات املطار على أنها مالبس مستوردة من سورية، حيث كان  قدمها مالكوها لس
ــن صالحية البضاعة وأوراقها  ــل اجلاني كمدير جمارك املطار يتعلق بالتحقق م عم

الرسمية وفحصها بشكل دقيق مشتركاً مع شركة الشحن اجلوي.

متابعة / البينة الجديدة

ال يمكن اعتبار جريمة معينة خملة بالرشف 
اال اذا ورد بخصوصها نصّ ترشيعي وفيام 

عدا ذلك تعترب جرائم عادية
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Re- Announcement 

CNOOC Iraq Limited, a company existing under the laws of British Virgin 

Islands, acting as lead contractor of the Technical Service Contract for 

Missan Oil Fields entered into by and between Missan Oil Company, TP 

Missan Limited and Iraqi Drilling Company, is pleased to make the 

following public tender announcement: 

1- Tender Details  

Tender 

title 

Technical Service for Maximo System and SAP System 

Tender 

number 
CMIT-PRT-10.30-210013-2 

 

 

Tender 

Announc

ement 

Website 

ITT documents and all Bulletins during the tender period 
will be published on the following website: 
https://www.cnoociraq.com/share/page/site/BiddingDo

c/documentlibrary#filter=path%7C/210013-2%25
20ITT%2520Technical%2520Service%2520for%
2520Maximo%2520System%2520and%2520SAP
%2520System&page=1 

User name: contractor 
Password: contractor 
The user name and password for access ITT are prohibited 
to change by Tenderer. 

Composit

ion of 

Invitation 

to Tender 

(ITT) 

packages 

Tender Announcement 

Section 1 INSTRUCTION TO TENDERERS 

Section 2 PROPOSAL CONTENTS AND FORMS 

Section 3 TECHNICAL REQUIREMENT 

Section 4 SCHEDULE OF COMPENSATION 

Section 5 PRO FORMA CONTRACT 

ITT 

Section 1. 

Claus 9.0 

Bid Closing Date: no later than 16:00 (Baghdad Time), on 
or before Aug 22,2021 

ITT 

Section 1. 

Clause 

4.2 

The bid document purchase receipt must be 
received by emails to 
zhanghf6@cnoociraq.com; 
ex_kamalait@cnoociraq.com; 
ex_hariindra@cnoociraq.com ; 
Mohameddiab@cnoociraq.com; 
ex_mohamed.m@cnooc.com.cn  
(“Contact Emails”)on or before deadline. 

ITT All clarification and correspondences from Tenderers must 

                 

 

 

 

 أعالن مناقصةأعادة 

سينوك عراق المحدودة و القائمة بموجب قوانين جزر فيرجين البريطانية إن شركة 

بوصفها المقاول الرئيسي لعقد الخدمات الفنية في حقول ميسان النفطية و الموقع بين 

ميسان المحدودة و شركة الحفر العراقية، يسرها   TPشركة نفط ميسان و شركة 

 قصة التالية بطريقة االعالن العام.االعالن عن المنا

 تفاصيل المناقصة -1

 SAPونظام  Maximoالخدمة الفنية لنظام  اسم المناقصة
 CMIT-PRT-10.30-210013-2 رقم المناقصة

 
 
 
 
 

 إعالن مناقصة
 

 الموقع االلكتروني

إن جميع وثائق المناقصة و النشرات المتعلقة بها سيتم 
وني التالينشرها على رابط الموقع االلكتر : 

https://www.cnoociraq.com/share/page/si
te/BiddingDoc/documentlibrary#filt
er=path%7C/210013-2%2520ITT%
2520Technical%2520Service%2520
for%2520Maximo%2520System%2
520and%2520SAP%2520System&
page=1 

contractor:  اسم المستخدم  
 contractor:           كلمة المرور

وكلمة  تجدراإلشارة انه يحظرتغييراسم المستخدم
 المرورمن قبل العارض.

 
 

مكونات وثائق 
 المناقصة

 

 اعالن مناقصة

 تعليمات للعارضين 1القسم 

 محتوي المقترحات و اشكالها - 2القسم 

 المتطلبات الفنية 3القسم 

 جدول األسعار 4القسم 

 نموزج العقد 5القسم 
ITT 
 

 9.0،  بند  1القسم 

         16:00موع�������د إغ�������الق المناقص�������ة قب�������ل الس�������اعة 
  )22/8/2021( (توقيت بغداد) في أو قبل

 
ITT 

 4.2،  بند  1القسم  

يس���توجب اس���تالم ف���اتورة الرس���وم ع���ن طري���ق البري���د 
اإللكترون�����ي ("عن�����اوين البري�����د اإللكترون�����ي الخاص�����ة 

   بالمناقصة") في موعد إغالق المناقصة أو قبل الموعد
   zhanghf6@cnoociraq.com; 
ex_kamalait@cnoociraq.com; 
ex_hariindra@cnoociraq.com ; 
Mohameddiab@cnoociraq.com; 
ex_mohamed.m@cnooc.com.cn  

ITT 
 5،  بند  1القسم 

على الشركات التي تود تقديم عرض في إطار هذه المناقصة 

إرسال جميع المراسالت واالستفسارات بكتاب رسمي إلى 

 ث�����الثمية رس�����نوك ف�����ي ص�����حف تنوي����ه / تنش�����ر إعالن�����ات ش�����ركة س�����ي
نفط وش�����ركة نف�����ط ميس�����ان وش�����ركة والموق�����ع االلكترون�����ي ل�����وزارة ال�����

            غير مسؤولين عن النشر في غير هذه المواقع.     سينوك

Attention : CNOOC Iraq LTD announcing the bids on three official a 

newspaper and websites for MoO , MOC , and CNOOC Iraq LTD and 

we are not responsible for other announcements except the said above.  

  CNOOC Iraq LTD 

شركة سينوك العراق المحدودة                                                       

 
 

Section 1. 

Clause 5 

be sent to all aforementioned Tender Contact Emails with 

official letter. 

 

ITT 

Section 1. 

Clause 

10.2 

Bid Proposals must be delivered to Iraqi Office 

Attention: Mr. Kamal Ait Oudhia / Mr. Hari Indradi /Mr. 
Mohamed Diab / Mr. Mohamed Fethi Merakeb/ Mr. 
Zhang Hongfang 

Address Iraq: Room 239, FOD Administrative Building, 
Work Base, CNOOC Camp, Missan Oil Fields. 

Tel: +964 7801892571 / +964 (0) 782 5060 580 / 
+964-7825060775 / +964 7810601649. / +964 
7828390533 

ITT 

Section 1. 

Clause 

11.1 

Tenderer’s bid Proposal shall be irrevocable for a 
period of 240 calendar days (“Bid Validity Period”).                     

 

 

 

 

 

ITT 

Section 1. 

Clause 

12.1 

Fail to meet any of below key factors will lead to 

disqualification: 

1) Scope of Business must be related to the scope of work of 

the tender. 

2) Legal Entity and Qualification of Bidder 

3) Bid proposals are in properly sealed condition 

4) Bid Proposal Period of Validity shall be as required in this 

TENDER DATA SHEET (TDS) (aforementioned Clause 

11.1)  

5) Bid Bond submission 
6) Signed & Stamped Cover Letter (as per Section 2 
PROPOSAL CONTENTS AND FORMS, Attachment 
2A: Proposal Format of Cover Letter) 
7) Price proposal is separate from Technical & 
Commercial proposal. 
8) Submit ISO 9001 Quality Management System 

Certificate.  

ITT 

Section 1. 

Clause15.1 

Bid bond: US$ 7,000.00 (US Dollars Seven Thousands 
Only), The Bid Bond must be presented to Company in a 
separated and sealed envelope and duly marked and 
stamped on outer envelope. 
The original validity of the bid bond shall be the same as 
aforementioned Bid Validity Period in Clause 11.1. 

ITT 

Section 2. 

Clause3.6 

Joint bidding is NOT accepted by Company. 

2. Tender Fee : 
Tender Fee Amount 100USD 

Tender Fee is required only for the bidder who decides to submit Tender 

Proposals, and the invoice shall be received at Contact Emails before submitting 

كافة عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بالمناقصة والمذكورة 

 أعاله.
 
 
 
 

ITT 
 10.2،  بند  1القسم 

لمناقصة يجب على جميع الشركات الراغبة في المشاركة في ا

 تقديم جميع وثائق المناقصة في مكاتب الشركة في العراق

السيد: جانغ هونفانغ، كمال ايت اودية، هاري اندرادي، محمد 

  دياب، محمد فتحي مراكب

المحدودة، مبنى االدارة، مخيم  العنوان: شركة سينوك عراق

 زركان، ميسان، العراقب

 5060 782) 0( 964/ + 7801892571 964هاتف: +

580 + /964-7825060775 + /964 7810601649 / .

+964 7828390533    
 

ITT  بند  1القسم  ،
11.1 

يجب أن يكون العرض المقدم غير قابل لإللغاء لفترة 
 يوما ("فترة صالحية العطاء"). )240(

 
 
 
 
 

 
 
 

ITT 
 12.1،  بند  1القسم 

 

سيتم إعتبار أي مشترك غير مؤهل في حالة عدم تقديم 

                             -: الوثائق حسب ما مطلوب بالمناقصة

مال مرتبطًا بمجال العمل يكون نطاق األعيجب أن  -1 

 .بالمناقصة المطلوب

 .توفرالمؤهل القانوني والمؤهالت الالزمة لمقدم العطاء -2

 .مة أن تكون مغلقة بشكل صحيحيجب على العروض المقد -3

 صالحية مدة عرض العطاء تكون كما هو مطلوب في   -4

 المذكور أعاله. ) 11.1تفاصيل المناقصة  (بند

 .تقديم خطاب الضمان للعطاء -5

المحتويات  ٢تقديم الخطاب (وفقا للقسم  -6

 .أ: خطاب العطاء) موقعاً ومختوماً ٢والمقترحات،الملحق 

 .عن العرض الفني و العرض التجاريفصل عرض السعر -7

 .ISO 9001تقديم شهادة نظام إدارة الجودة  )8
 
 

ITT 
 15.1،  بند  1القسم 

 دوالر اميركي    7,000.00 : خطاب الضمان
يجب تقديم خطاب الضمان في ظرف مستقل و عليه ختم 

يج���ب أن تك���ون .  الش���ركة وأن يك���ون مغل���ق ومخت���وم
ه����ي نف����س فت����رة ص����الحية خط����اب الض����مان األص����لية 

 11.1صالحية العطاء المذكورة في البند.
 ITT 2 القسم ، 

 3.6 بند 
 .العطاءات المشتركة ال تقبلها الشركة

 -: مبلغ رسوم المناقصة -2
 )USDدوالر امريكى ( 100 رسوم المناقصة

رسوم المناقصة مطلوبة فقط للشركات التي تود وتقررتقديم عرض في اطارهذه المناقصة، اذ 

يستوجب استالم فاتورة الرسوم عن طريق البريد اإللكتروني وذلك قبل تقديم العطاء. عدم القيام 

 لى قسم المالية ،اعن طريق تحويل ممكن  وأ بذلك قد يؤدي إلى رفض العطاء. الدفع نقدا

بالنسبة للدفع عن طريق تحويل ، يجب أن يذكر مقدم العطاء رقم و اسم المناقصة في إيصال الدفع 

  المصرفي ، ولن يتم قبول أي إيصال بدون رقم المناقصة و االسم.

 3245664-52-971+ / السيد تامر نوار   :قسم المالية (مكتب دبي)

 TamerNawwar@cnoociraq.com : البريد االلكتروني•

  CNOOC Iraq LTD 
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Tender Proposals. Failure to do so may lead to rejection. Payment can be cash or 

T/T to our financial department: 

For T/T payment, Tenderer must mention the tender number and title in the bank 

payment receipt, any receipt without the tender number and title will not be 

accepted. 

Dubai office: Mr. Tamer Nawwar   E-mail: Tamernawwar@cnoociraq.com 

 •Tel: +971-50-3245664 

Address: Room 3100, 7WB, Dubai Airport Free Zone, Dubai, U.A.E Iraq Office: 

•Contact person: Mr. Qassim Wajid Hashim /Mr. Hisham Abdulkareem 

•Tel: +9647805492468 (Mr. Qassim Wajid Hashim), +9647827200099 (Mr. 

Hisham Abdulkareem)  E-mail: Qassimwajid@cmitfod.com / 

HishamAbdulkareem@cmitfod.com /Address: CNOOC Buzurgan camp, Missan 

3.This announcement is made both in English and in Arabic, if there is any 

discrepancy, the English version shall prevail. 

  3100رقم   , 7WBالعنوان :االمارات العربية المتحدة ، دبي، المنطقة الحرة بدبي ، بناء •

 السيد قاسم هاشم  / السيد هشام عبد الكريم : العراق مكتب

(السيد هشام عبد   9647827200099(السيد قاسم هاشم )، + 9647805492468هاتف: +•

 / Qassimwajid@cmitfod.comالبريد اإللكتروني:  الكريم)

comHishamAbdulkareem@cmitfod. 

 ان، ميسان، العراقكزرالمحدودة، مبنى االدارة، مخيم ب العنوان: شركة سينوك عراق 
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 إعتماد النسخة اإلنجليزية.

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة
Republic Of lraq

Basra Governorate

َّـ   ٢٩٤٦ ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــا  الحاق
٢٠٢١/٦/٢٨ الخاص بإعالن اول للمناقصة 
٤/ بلدية ٢٠٢١ مشروع (االعمال غري اِّـنجزة 

ِّـشروع تبليط الشوارع اِّـتبقية َّـ بريهة).
ــالن اِّـناقصة اعاله  ــاف اع ــودان ننوه اُّـ ايق ن
استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة ذي 

العدد ت /٢٤٢٢ َّـ ٢٠٢١/٧/٧.

اِّـهندس
اسعد عبد االمري العيداني

محافظ البصرة
دائرة العيادات الطبية الشعبية

اعالن رقم (١)

ــتثمارية  ــعبية عن وجود فرصة اس ــرة العيادات الطبية الش تعلن دائ
ــاركة وفقا الحكام قانون دائرة العيادات الطبية الشعبية  بصيغة اِّـش
رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٦ اِّـعدل اِّـادة الثالثة الفقرة ثالثا النشاء مشروع 
ــة للمواطنني  ــات الطبي ــم أفضل الخدم ــان الطبية لتقدي ــة اللج اتمت
العراقيني من خالل توفري نظام الكرتوني َّـ مراكز فحص البصر ولجانها 
ــة اِّـختصة فعلى الراغبني من ذوي الخربة واالختصاص مراجعة  الطبي
دائرة العيادات الطبية الشعبية َّـ بغداد /اإلسكان مجاور دائرة كهرباء 
ــعبة العقود لالطالع على اِّـتطلبات الخاصة  الكرخ - الطابق الثاني ش
ــروط الواجب  ــية والش ــروع من النواحي الفنية والعامة والقياس باِّـش
توفرها لقاء مبلغ قدره (٢٥٠ الف دينار عراقي) غري قابل للرد ويكون 
ــوم الخميس  ــمي لي ــروض نهاية الدوام الرس ــتالم الع اخر موعد الس
اِّـوافق ٢٠٢١/٧/٢٩  ويتحمل من ترسو عليه الفرصة االستثمارية 
ــر واالعالن وعلى اِّـنافسني تقديم تأمينات أولية بنسبة١٪  أجور النش
ــكل خطاب ضمان او  ــروع وتكون على ش ــن الكلفة التخمينية للمش م

صك مصدق او سفتجة.

الشروط اِّـطلوبة :-
١-هوية األحوال اِّـدنية او البطاقة اِّـوحدة.

٢-إجازة تاسيس الشركة.
٣-ان يكون لديه رقم ضريبي وهوية ضريبية.

٤-شهادة تسجيل وتصنيف اِّـقاولني. 

مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية

 م/(ايـقـــــــــــــاف)



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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٦٨١) - األحد - ١١ - تموز - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــة التموينية  ــردات احلص ــوي ان اتناول مف ــداءً كنت أن ابت
ــت وزارة التجارة وبتوجيه من  ــلة الغذائية التي اعلن والس
ــن توزيعها  ــوزراء مصطفى الكاظمي ع ــيد رئيس ال الس
اعتباراً من يوم أمس السبت، وبحسب املتحدث باسم وزارة 
ــتتضمن (٣)  ــلة س التجارة الزميل ( محمد حنون) ان الس
مواد جديدة هي ( البقوليات بشقيها احلمص والفاصوليا 
ــو ان املواد  ــا مييزها ايضا ه ــادة املعجون ) وم ــال عن م فض
ردة من ارقى املناشىء وبذلك فإنها متثل نقلة  ــتكون موّ س
نوعية في مجال ( التموينية) والتي ستصل الى الشرائح 
االجتماعية الفقيرة التي هي بأمس احلاجة اليها في هذه 
ــية الصعبة ونتمنى ان تستمر الوزارة في  الظروف املعيش
ــود الى عنواننا  ــن واألفضل ونع خطتها هذه نحو األحس
ــر األرجل وغيرها  ــي وهو موضوعة ( الچالليق) وكس األصل
من املفردات التي شاعت مؤخراً والتي يطلقها مع األسف 
ــف ان  ــة االحتادية أو احمللية واملؤس ــؤولون في احلكوم مس
تلك العبارات تقال على الهواء مباشرة وتتناقلها وسائل 
ــاهدها املاليني داخل العراق وخارجه وتصبح  االعالم ويش
مجاالً للتندر والسخرية وعلى سبيل املثال ال احلصر قبل 
ــيد وزير الزراعة  ــاهدت لقاءً متلفزاً مع الس فترة وجيزة ش
وهو يتحدث عن عمل الوزارة وهذا أمر طبيعي ان يستعرض 
الوزير منجزات وزارته أو التحديات التي تواجهه في العمل 
لكن ما هو غير طبيعي ان الوزير يتوعد احدى « البرملانيات» 
ــر رجلها وأرجل افراد حمايتها!! وأصل احلكاية كما  بكس
يروي الوزير ( انني طردت احدى النائبات من مكتبي وأخذت 
ــر رجلك لو دخلتِ  ــرخ داخل الوزارة وقلت لها سأكس تص
ــة طالبت برفع  ــوزارة ولألمانة فإن هذه النائب ــرة ثانية لل م
ــواد الزراعية .. ومع  ــتيراد بعض امل احلظر املفروض على اس
ــاً باطالقه هذه العبارات  ــف فإن الوزير لم يكن موفق األس
ــة مجلس  ــوع في جلس ــرح املوض ــتطاعته ط وكان باس
الوزراء وكذلك باستطاعته مفاحتة مجلس النواب التخاذ 
االجراءات القانونية بخصوص املوضوع كون القانون فوق 
ــه قبل يومني  ــيء يذكر فإن ــيء بالش ــار آخر والش أي اعتب
ــاهدت وزيرة الهجرة واملهجرين في برنامج متلفز وهي  ش
ــارة ال تخلو  ــذي اخبرها بعب ــن محافظ بابل ال تتحدث ع
ــوة بالقول : ( اذا لم تستطيعي اخراج النازحني  من القس
ــأقوم بإخراجهم بـ « الچالليق» وبودنا  العائدين فإنني س
ــم باالحتكام للقانون في  ــؤولني عليك ان نقول لكل املس
ــا والتحديات التي نواجهها يوميا  حل الكثير من القضاي
ــة الناس  ــم هو خدم ــة ان واجبه ــوا حقيق ــد ان يراع والب
ــية لهم  ــة وحتقيق اخلدمات األساس ــعارهم بالعدال واش
ــي يؤكد عليها  ــديدة الت ــذا يذكرّني بالتوجيهات الس وه
ــاً رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي الدكتور فائق  دوم
ــدان وهي ان يكون القانون هو الفيصل في كل امورنا وال  زي
ــاس في  ــز فوق الثوابت القانونية ألنها األس يجوز ان نقف
ــوده العدالة وال تضيع فيه احلقوق  بناء مجتمع رصني تس

وال يساء فيه ألحد وال تهان كرامة انسان .

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

@äé◊Î@H’Ó€˝¶aI@Â«@Ü»nj‰€
ÊÏ„b‘‹€@·ÿn≠Î@›uâ˛a
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ــيد مصطفى  ــة الس ــوزراء برئاس ــس ال ــادق مجل ص
ــددا كبيرا من  ــى قائمة تضم ع ــي موخرا عل الكاظم
السفراء الذين يفترض ان ميثلوا العراق في دول العالم 
ــم  ــكتاوي» ووفق مبدأ تقاس ــن املصادقة متت «س لك
املنافع والتحاصص والتخادم مابني القوى السياسية 
املهيمنة على املشهد السياسي، حتى ليمكن القول 
ان بعثاتنا الدبلوماسية هي نتاج (عرس واوية ) والواوي 
ــعبي  ــو الثعلب او ابن آوى حيثُ يحفل املوروث الش ه
ــات والنوادر واالمثال التي  العراقي بالكثير من احلكاي
تُضرب عن (طراگيع ) هذا احليوان الذكي واملاكر واخملادع 
ــل واملقالب ومعرفة  ــن برع في احلي ــدا لهذا يقال مل ج
ــن اين تؤكل الكتف (واوي عتيگ) ويقال لالمور التي  م
ــابك وتطول وتتخللها املفارقات واملفاجآت تلك  تتش
ــاك الذيب )او (أحتزم  ــارة االثيرة (اجاك الواوي ..اج العب
للواوي بحزام السبع ) او (مايخلو زور من واوية ) وربّاط 
السالفة ان احلديث عن السلك الدبلوماسي العراقي 
او البعثات الدبلوماسية العراقية املعتمدة في اخلارج 
ــوبه  ــجون فهناك مالحظات كثيرة تش ــث ذو ش حدي
ــفير  لني على س وعيوب تطاله. اال مارحم ربي. ومن يدّ
ــيوية  عراقي واحد فقط معتمد في دولة اوربية او اس
او افريقية او في جزر الواق واق يقول انه حققّ مكسبا 
ــا لصالح  ــا او ثقافي ــا او جتاري ــيا او اقتصادي دبلومس
ــأمنحه جائزة ثمينة ومن يقول لي ان  وطنه العراق س
ــية في اخلارج استطاعت ان متثل  بعثاتنا الدبلوماس
ــأقبله من جبينه رغم تعليمات  العراق خير متثيل س
ــة واملصافحة !!  ــع املالمس ــا التي متن ــة كورون جائح
ــوق الكالم على عواهنه وال ادلو  وألنني كعادتي ال اس
ــاهدي معي  ــا يقولون ش ــش) وكم ــيش بي بدلوي (ش
ــون) النائب  ــة حتالف (عراقي ــاهدي هو رئيس كتل وش
ــهيل ) الذي قالها على الهواء مباشرة  ــام الس (هش
ــي ) : ( ان هناك اسماء في  وفي برنامج( لعبة الكراس
ــفراء من اجلرمية ان متثّل العراق في احملافل  قائمة الس
ــفراء  ــب بل ان قائمة الس ــة وليس هذا فحس الدولي
ــخصيات من دون شهادة دراسية واخرى  هذه تضم ش
ــهيل  ــكالم اصال ) الى هنا انتهى كالم الس ال جتيد ال
اما انا العبد هللا فبودي ان اسأل اي مسخرة هذه التي 
ــلك الدبلوماسي العراقي الى نهب  يتحول فيها الس
ــتهي  ــب ماتش حلكم (العوائل) وتوزع حصصه حس
ــخرة هذه التي  ــية؟ واي مس االحزاب والقوى السياس
ــلك الدبلوماسي الى مرتع لألميني؟  ول فيها الس يتحّ
ــية  ــعبه فهي كالعادة منس اما مصلحة العراق وش
مع مالحظة ان هناك بعض الشخصيات احملترمة في 

السلك الدبلوماسي ولكنها نادرة مع االسف ..!

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء 7mbÿÌâb◊

Úïb®a@ÚÓ‰fl˛a@Ú�®a@Äb¨@Â‹»m@ÖaÜÃi@pbÓ‹‡«
H I@ÖaÏ¶a@Ü‡™@‚bfl�a@ÒâbÌåi@

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت قيادة عمليات بغداد، امس 
ــة االمنية  ــاح اخلط ــبت، جن الس
االمام  اخلاصة بذكرى استشهاد 

محمد اجلواد (عليه السالم).
ــواء  الل ــات  العملي ــد  قائ ــال  وق
ــي بيان،  ــليم ف ــن أحمد س الرك
ــة التي أعدتها  ــة االمني أن «اخلط
ــداد واخلاصة  ــات بغ ــادة عملي قي
ــهاد اإلمام محمد  بذكرى استش
ــالم)، حققت  ــه الس ــواد (علي اجل
ــذا  ه ــي  ويأت ــا،  ملحوظ ــا  جناح
الذي  ــر  الكبي ــد  للجه ــاح  النج
ــرة  بذلته قطعات القيادة املنتش
ــرق املؤدية ملدينة  ــول الط على ط
ــر  لتوفي ــة  املقدس ــة  الكاظمي
ــة الكاملة ملواكب اخلدمة  احلماي

وجموع الزائرين».
ــليم، ان «اخلطة متيزت  وأضاف س
الطرق،  ــي  ف ــة  ــيابية عالي بانس
ــا  ــر منه ــع الكثي ــم قط ــم يت ول
ــة إلى  ــة واملؤدي ــتثناء القريب باس

ــريف مما سهل عملية  املرقد الش
الذهاب والعودة للزائرين».

ــبة نتقدم  ــذه املناس ــع، «به وتاب
بالشكر والتقدير للقوات األمنية 

ــني  وللمواطن ــة،  ــذة للخط املنف
ــن  والزائري ــب،  املواك ــاب  وأصح
ــوات األمنية  ــع الق ــم م لتعاونه
والتعليمات  بالوصايا  والتزامهم 

ــص  ــا نخ ــارة، كم ــة بالزي اخلاص
ــكر جميع الوزارات والدوائر  بالش
ــاندة، واملؤسسات اإلعالمية  الس

والقنوات الفضائية».

متابعة / البينة الجديدة
طورت شركتان في سويسرا 
ــة  حراري ــة  كيميائي ــة  تقني
شمسية تعتمد على احلرارة 
ــن ضوء  ــة ع ــة الناجت املعاجل
ــن  لتخزي ــز،  املرك ــمس  الش
ــة  بتكلف ــة  احلراري ــة  الطاق
ــرارة  ــات ح ــي درج ــة وف قليل
ــم إنتاج  ــث يت ــة، حي مرتفع
ــي من ضوء  ــود الشمس الوق
ــمس عن طريق التمثيل  الش
ــي،  االصطناع ــي  الضوئ

ــي  الكيميائ ــل  التفاع أو 
ــتخدم الضوء  ــراري، ويس احل
ــم  يت إذ  ــة،  للطاق ــدر  كمص
ــية  الشمس الطاقة  ــل  حتوي
ــة، عادة  ــة كيميائي إلى طاق
ــق تخفيض الپروتون  عن طري
ــي  ثان أو  ــني،  الهيدروج ــى  إل
أكسيد الكربون إلى مركبات 
ــن إنتاج  ــا ميك ــة. كم عضوي
وتخزينه  ــي  الشمس الوقود 
ــد،  بع ــا  فيم ــتخدامه  الس
ــمس  عندما يكون ضوء الش

ــر متوافر، مما يجعله بديال  غي
ــح هذه التقنية  للوقود، وتتي
ــة  الطاق ــن  ــزء م ــن ج تخزي
ــتخدامها  الس ــية  الشمس
ــي  ــمس ف ــاب الش ــاء غي أثن
ــون  تك ــا  عندم أو  ــل،  اللي
مما  بالغيوم،  ملبدة  ــماء  الس
ــتمر  ــغيل املس ــح التش يتي
ــي تزداد  ــالت، وبالتال للمفاع
ــكل الفت،  ــدرة املصنع بش ق
ــات  النفق ــض  تنخف ــا  كم

الرأسمالية.

متابعة / البينة الجديدة
ــن  ــز، م ــس ماركي ــو فلوري ــتعد، إميلي يس
ــد ميالده الـ١١٣،  ــو، لالحتفال بعي بورتوريك
ــون بذلك أكبر  ــل، ليك ــطس املقب في أغس
رجل معمر على وجه الكرة األرضية. إميليو 
ــل  ــطس ١٩٠٨، دخ ــي ٨ أغس ــد ف ــذي ول ال

ــية،  للتو في كتاب غينيس لألرقام القياس
ــنا على  ــهادة أكبر رجل س وحصل على ش
ــنه اآلن  ــم.  يبلغ س ــي العال ــاة ف ــد احلي قي
ــي أن أن» ١١٢ عاما  ــبكة أخبار «س ــق ش وف
ــر معمر  ــه للقب أكب ــا يؤهل ــا، م و٣٢٧ يوم
ــي في عائلة  ــم. وإمييليو هو الثان ــي العال ف

مكونة من ١١ طفال، كان متزوجا من أندريا 
ــا في عام  ــا حتى وفاته ــدة ٧٥ عام ــز مل بيري
ــة أطفال، ولديه  ــب الزوجان أربع ٢٠١٠. وأجن
ــة أحفاد، وخمسة من أبناء األحفاد،  خمس
ــوعة غينيس لألرقام القياسية.  وفقا ملوس
ــدراس، في  ــي ريو بي ــو اآلن ف ــش إمييلي يعي

ــا و «ميليتو». ــع أبنائه، تيرس بورتوريكو، م
ــة أن ماركيز،  ــالم محلي ــائل إع وذكرت وس
ــمعه، حيث خضع لعملية  فقد معظم س
ــاز تنظيم ضربات القلب  جراحية لزرع جه
ــا - لكنه ال يزال  ــا كان عمره ١٠١ عام عندم

قويا وبصحة جيدة.

متابعة / البينة الجديدة
ــي  بريطان ــل  عام ــن  متك
ــب  بتركي ــص  متخص
ــل  ــدمي ح ــن تق ــجاد م الس
ــز صخور  ــدا منطقيا للغ ب
ــتونهنغ»، وفقا ملا نقل  «س
ــز أون الين».وقال  موقع «ويل
ــكر  ــتيفن تاس املوقع إن س
(٦٦ عاما) يعتقد بأنه يعرف 
ــي نُقلت بها  ــة الت الطريق
ــة  ــور العمالق ــك الصخ تل
منذ آالف السنوات. تاسكر 
ال يعتقد بأنه كشف اللغز 
إنتاج  ــاد  وأع ــب، بل  فحس

ــن احملتمل أنها حتاكي  آلة م
ــي  ف ــتخدمة  املس األدوات 
ــل  ــة لنق ــارات القدمي احلض
الكبيرة.وتتكون  ــور  الصخ

ــكر  ــاد تاس ــي أع ــة الت اآلل
ــوح دائري  ــن ل ــييدها م تش
ــواح مثبتة  أل ــوازن على  يت
ــزازة وأرجل  ــد ه ــوق قواع ف

ــكر  تاس ــبية.وقال  خش
ــع ثلث  ــن رف ــن م ــه متك إن
ــتخدام آلته غير  ــن باس ط
قادرة  ــا  أنه وأكد  ــة،  املألوف
على «نقل أي وزن».وتشكل 
ــتونهنغ» كما  ــور «س صخ
هو حال األهرامات في مصر 
وبقاع أخرى لغزا كبيرا لدى 
ــول العالم؛ كيف  املاليني ح
ــارات  احلض ــك  تل ــت  متكن
ــل  ــن نق ــدم م ــديدة الق ش
ــة  ــور الضخم ــك الصخ تل
ملسافات طويلة دون اللجوء 

للتكنولوجيا احلديثة؟.

متابعة / البينة الجديدة
بيعت سيارة من طراز «فورد إيسكورت» 
ــي مزاد  ــرة ديانا ف ــدة لألمي ــت عائ كان
ــركا  ــف بأمي ــاب متح ــي حلس بريطان
ــذي كان  ــر من ال ــغ أكث ــة مببل اجلنوبي
متوقعا وفقا ملا ذكرت شبكة «سي إن 
ــت األميرة ديانا قد  ــة. وكان إن» اإلخباري
حصلت على السيارة الرمادية كهدية 
ــد البريطاني،  ــي العه ــة من ول خطوب
ــو ١٩٨١، قبل  ــي ماي ــارلز، ف األمير تش

ــي يوليو.وعلى  ــهرين من زواجهما ف ش
ــيارة رسم لضفدع فضي،  سقف الس
ــدي لألميرة  ــعار أه ــخة من ش في نس
ــارة، واحتفظت  من قبل شقيقتها س
ــيارة.وتوقفت  ــه ديانا عند بيعها الس ب
ــذه  ــتخدام ه اس ــن  ــا ع ديان ــرة  األمي
ــر وليام  ــا األمي ــد إجنابه ــيارة بعي الس
ــتراها منها هاوٍ  ــام ١٩٨٢، واش في الع
ــي مقابل ٦ جنيه آالف  جلمع التحف ف

استرليني. 

البينة الجديدة  / خاص
ــينما والتلفزيون في اول محاولة من نوعها، إقامة ملتقى  ــتعد رابطة الس تس
ــينمائي وألول مرة في محافظة أم الربيعني (املوصل) مدينة اجلمال والثقافة  س
والفن األصيل اليوم االحد من أجل التواصل والتآخي بني أبناء البصرة واملوصل 
ــينمائي خاصة وسيكون حفل اليوم بعدة  ــر الوعي الثقافي الس احلبيبة ونش
ــروض من االفالم القصيرة العراقية وعرض لوحات فنية غنائية من الفلكلور  ع
اخلشابة البصرية. وقال الفنان علي املالكي رئيس رابطة البصرة السينمائية، 
سيتم تكرمي عدد من الفنانني والشخصيات املساهمة من قبل الرابطة. وهناك 
ــمي على مدى ثالثة ايام في املوصل.  ــتقبلي إلقامة مهرجان رس ــروع مس مش
ــينمائي في قادم االيام. ــك يكون امللتقى بروفة اولية ملهرجان املوصل الس وبذل
وسيقام امللتقى باسم الرائد عبدالواحد اسماعيل الفنان املصالوي املعروف.
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ذي قار/ البينة اجلديدة

ــة في ذي  ــت احلكومة احمللي ازاح
ــتار  ــي ، الس ــاء املاض ــار، االربع ق
ــاعر الراحل عريان  عن متثال الش
السيد خلف في مدينة الناصرية.

ــاز  ــم واجن ــى تصمي ــرف عل واش
ــات خليل خميس  التمثال النح
ــر فيما كانت  ــه ٢,٦٠ مت وارتفاع
ــر.ومت  مت  ٢,٢٠ ــاع  بارتف ــه  قاعدت
ــاحة بناية  نصب التمثال في س

بهو االدارة احمللية في الناصرية.
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@ÚÌÜÁD@…Ói@@NNpâÏÿéÌg@ÖâÏœ
Öaåfl@ø@b„bÌÖ@Ò7fl˛a@CÚiÏ�Å ــرة حترير تهنئ اس

ــة  (البين ــدة  جري
الطفل  ــدة)  اجلدي
ــد  احم ــر  (االمي
ــم)  املنع ــد  عب
احتفاله  ملناسبة 
ــالده  مي ــد  بعي
ــمعة  الش بايقاد 
وسط  ــة  اخلامس
ــل  االه ــة  فرح
واحملبني  واالصدقاء 

ــه حياة  ل متمنني 
عام  وكل  سعيدة 
ــد  احم ــر  واالمي

بخير  وسعادة .
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